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Ақылды, ойшыл ағамыз,
Ұстаған алға данамыз.
Көрікті Көкше төрінде,
Сырымбет әнге саламыз.
Сіздей ерді бағалар,
Ел қамын ойлаған даналар.
Тұлғасы елдің деп білген,

Мерейтойлық жыр-шашу
Мақтанышы қазақтыңМақтанышы қазақтың

(Социалистік Еңбек Ері Тұрлыбек Әбілпейісовтің мерейтойына) 
Еркін, Төлеу ағалар.
Бәйкен аға да тұлға деп,
Көрсетті Сізге құрмет.
Сындарлы қиын сәттерде,
Жүрегіңіз соқты елім деп.
Қонаев Алатауынан,
Танып Сізді игі ісіңнен.
Күліп шығып алдыңнан,
Аялады жылы жүзімен.
Төрінде сонау Мәскеудің,
Еңбек ері танылдың.
Жақсы атын Айыртаудың,
Алты қырдан асырдың.
Жұмысшы туған ауылың,
Жайнаған жасыл жайлауың.
Сұлу сөздің өрдім асылын, 
Аясында алтын ғасырдың. 
Тұрлыбек аға білгенге, 
Ардақтысы Алаштың. 
Еңбегі сіңген еліне, 
Мақтанышы қазақтың 
Көркейтсін киелі төріңді,
Тоқсан абыз жасыңыз. 
Қуанышқа бөлеп еліңді, 
Жайнап жүзден асыңыз.  

Тайлақ ЖАЛМҰРЗЕНОВ, 
Қазақстан журналистер 

одағының мүшесі. 

Айыртау елі – киелі жер. Аңызға толы тарихымыз бар. Айыр-
тау десек Шоқанды, Ақанды, Үкілі Ыбырайды еске аламыз. Одан 

басқа қаншама өнер саңлақтарының есімі тарихта қалды. 
Айыртау ата қоныс құтты мекен,
Өмірден батыр да өткен, ақын да өткен.
Үкілім Жалғызтаудан гәккулетсе, 
Сері Ақан ән салыпты Сырымбеттен.
Қазақ десек Абайды, Бауыржанды, Мәлікті, Қасымды айтамыз. Шағын 

мақалада ұлыларымызды түгендеп шығу мүмкін емес.
Менің бүгінгі әңгімем Айыртаудың батыр ұлы, Еңбек Ері Тұрлыбек аға мен 

Батыр ана, «Алтын алқа» иегері Майра апай туралы. «Түсі игіден түңілме» 
дейді ғой. Бірінші кездескеннен Майра апай мені бауырына басып, «Сен менің 
бірінші ұстазым Ағзамның қызы екенсің ғой, ол кісі Алматыдан мұғалімдік оқу 
оқып келіп, Жұмысшыда мектеп ашып, сол мектепті басқарған. Әлі есімде, сенің 
әжең Рәзия апай алты қанат ақ киіз үй тігіп, ауылда шашу шашып той жасаған. 
Әкеңнің Қалымжан деген ағасы, сұлу Қалима деген қарындасы болды. Қалима 
бізге үзілісте өлең үйретіп, ойындар ойнататын», – деп, көп сыр шертті.
Бірде мұғалім маған: - Майра, сен әжеңді жақсы көресің бе? Ендеше, тыныш 

отырып, сабақты жақсылап тыңда, - дегені есімде қалыпты.
Шіркін-ай, сол кездегі бастауыш сынып оқушыларының зейініне таң қаласың. 

Қазақ айтса, кесіп айтады ғой. Әкең өлсе де, әкеңнің көзін көрген өлмесін деп 
бекер айтпаған екен. Осы жасымда әкемнің өзіндей болмаса да, көзіндей 
болған аға-тәтелерімнен қамқорлық, жанашырлық көріп жүрмін. Өзіміздің ауыл 
Шолақөзекте әкемнің досы Есентай мұғалім, Мәдениетте (қазіргі Қарасай батыр) 
Молдахмет мұғалім, Чистопольде Кеңащының тумасы Қоқи ағай әкемнің доста-
ры болды. Қанатбек екеуімізді төрлеріне отырғызып, жал-жаяларын алдымызға 
тосып, Ағзамның қызы келді деп сыйлайтын. Соған тәубе деймін. 
Осы Қоқи ағайдың үйіндегі жеңгей менің әкемнің әскерден хатпен маған 

арнаған өлеңін біледі екен.
Содан мынадай жолдар есімде қалды:
Тілі шықса «ата» деп,
Еркелесе «апа» деп.
Қалқам өсіп, ержетіп,
Алдымнан шықса «папа» деп.
Арманы орындалмай әкем елге оралмады.
Әке деген бір сөзге,
Құмар боп өстік сөз бар ма?
Жетімдерге сен пана,
О, Тағала! Бір алла! – деп толғануым содан еді. 
Тұра аға мен Майра апай – екі алып қой. Екеуін Айыртаудың екі өркешіне 

ұқсатамын. Тоқсан жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын!
Қадірлі Тұраға! Ардақты Майра апай! Мына шын жүректен шыққан өлең 

жолдарын сіздерге арнадым.
Ұшар құстай қомданып,
Шар болаттай сомданып.
Егін орып жүрді аға,
Штурвалды қолға алып.
Батырға қуат беріпті,
Құлагер жортқан құба бел.
Қиналса желеп-жебеген,
Қуалай соққан самал жел.
Батыр ана Майра апай,
Сәні қандай, ән қандай.
Хас батырдың жан-жары,
Біздің апай осындай.
Айыртау елі бақытты,
Сіздердей ұл-қызымен.
Жер киелі деуші еді,
Кермек тартқан тұзымен.
Құтты болсын тоқсан асыл жасыңыз,
Тілегім жүзден де аман асыңыз.
Қол ұстасып Майра апаймен жарасып,
Ұрпағыңмен көркейе берсін басыңыз.

Бақыт ӘБДІЛМАНОВА,
ардагер ұстаз.

Жаныңда жүр жақсылар
ҚОС АЛЫПҚОС АЛЫП

Мәдениет  және  өнер  саласының 
қызметкерлері айналасын думанға бөлей 

білетін сан қырлы талант иесі және жан-
дүниесі бай, нағыз өз ісінің майталман шебері 
ретінде өнерге берілген азаматтар. Бұл күн 
әрбір мәдениет және өнер  қызметкері үшін 
ерекше күн. 

Аталған мереке өткен сенбі, мамырдың 21-і күні 
«Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық филиалы 
ғимаратының конференция залында аудан әкімі, «Нұр 
Отан» партиясы аудандық филиалының төрағасы 
Ағзам Тастеміров ауданның мәдениет және өнер 
қызметкерлерін  төл мерекелерімен құттықтады. 
Өзінің құттықтауында аудан басшысы Ағзам 

Ахметжанұлы: «Сіздер еліміздің басты құндылықтары 
– өнеріміз бен мәдениетімізді, ғасырлар бойы атадан 
балаға мұра болған асыл қазынамызды өскелең ұрпаққа 
жеткізу жолында аянбай еңбек етіп келесіздер. «Өнер – 
ұлттың жаны», - дейді халық даналығы. Кез келген ел 
өнерімен, мәдениетімен танылып бағаланатыны анық. 
Демек, Сіздер, өз өнерлеріңізбен елдің рухын көтеріп, 
адамзат баласына шексіз қуаныш, зор мақтаныш 
сыйлайсыздар, халқымыздың мәдени талғамы мен 
танымын қалыптастырып, еліміздің әлеуметтік-
рухани құндылықтарын әлемге паш етесіздер.Сол 
себептен де Сіздерге мереке қарсаңында мықты 

Мереке мезеті
МӘДЕНИЕТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ ҚҰРМЕТМӘДЕНИЕТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ ҚҰРМЕТ

денсаулық, сарқылмас күш-қуат, шығармашылық 
табыстар тілеймін»,-дей отырып, аудан мәдениетін 
дамытуға қосқан үлесі үшін және мәдениет пен өнер 
қызметкерлері күніне орай Арықбалық ауылдық 
Мәдениет үйінің меңгерушісі Светлана Назарованы, 
Казанка ауылдық кітапханасының кітапханашысы 
Қуаныш Кабдуллинаны, аудандық ардагерлер хор 

ұжымының мүшесі Александр Кучерді, Карасевка 
ауылдық клубының меңгерушісі Бақыт Байлиналарды 
аудан әкімінің Құрмет грамотасымен марапаттаса, 
Кирилловка ауылдық Мәдениет үйінің меңгерушісі 
Тимур Тобаевқа, әнші Елена Савельеваға, «Коло-
сок» ясли-бақшасының мәдениет қызметкері Юлия 
Гордееваға және «Ажар» халықтық би ансамблінің 
ұстазы Гүлмира Тайжігітоваларға аудан әкімінің Алғыс 
хаттарын табыстады.  
Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің 

басшысы Гүлнар Өтеулина да әріптестерін айтулы 
мерекелерімен құттықтап, баршасына шығармашылық 
табыс тіледі.
Марапатқа ие болғандар да өз кезегінде аудан бас-

шысына алғастарын жеткізді. Шара соңы мәдениет 
қызметкерлерінің тамылжыған мерекелік әуеніне 
ұласты. 

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген автор.

Мамыр айының 19 жұлдызында Во-
лодар стансасы бекетіне теміржол 
стансаларының тұрғындарына 
медициналық қызмет көрсететін 
«Саламатты Қазақстан» пойызы 
келіп тоқтады.

Бұл  игі  шара 
« С а м ұ р ы қ -
Қазына» АҚ компа-
ниялар тобы мен 
«Samruk-Kazyna 
Trust» әлеуметтік 
жобалар дамыту 
қоры қолдауымен 
іске асырылған. 
Жалпы ,  б ұ л 

ме д и ц и н а лы қ 
пойыз еліміздің 
алыстағы ауданда-
ры мен шалғайдағы 
а уы л д а ры н д а 
болып ,  шойын 
жол бекетіндегі 
тұрғындарға тегін 
ме д и ц и н а лы қ 
қ ы з м е т т е р 
көрсетеді. 

«Медицина пой-
ызы» жобасы ая-
сында еліміздің әр 
қиырына «Сала-
матты Қазақстан», 
«Жәрдем» және «Денсаулық» деп аталған пойыздар 
аттанды. Мысалы, «Саламатты Қазақстан» пойызы 
үстіміздегі жылдың 10 мамырынан 11 шілде аралығында 
солтүстік өңірді араласа, батыс өңірінде «Жәрдем», 
оңтүстік аймақта «Денсаулық» пойызы тұрғындарға 
медициналық көмек көрсетпек.
Володар стансасына келіп тоқтаған «Саламатты 

Қазақстанды» аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы аудандық 
филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров бастаған бір топ 
жұртшылық рәсім бойынша Айыртаудың ақ наны мен 
сары майынан дәм татырып қарсы алды.
Ауданымызға медициналық бригаданы бастап келген 

Қазақстан Тәуелсіздігіне – 25 жыл
«САЛАМАТТЫ ҚАЗАҚСТАН» – САУМАЛКӨЛДЕ«САЛАМАТТЫ ҚАЗАҚСТАН» – САУМАЛКӨЛДЕ

топ координаторы, Көкшетау қаласындағы темір жол 
ауруханасының бас дәрігерінің орынбасары Алтын Мыр-
захметова бастап келді. Өз сөзінде Алтын Мамытқызы 
осынау игі шараның аясында медициналық көмек 
қажет ететін барлық айыртаулықтарға дерттеріне шипа, 
дендеріне саулық тілей отырып, білікті дәрігерлердің 

көмегін пайдалануға шақырды.
Біздің ауданымызға келіп жеткен «Саламатты Қазақстан» 

медициналық пойызының мамандар құрамында жоғары 
білікті хирург, гинеколог, тіс дәрігері, құлақ-мұрын, 
көмекей ауруларының маманы, терапевт, педиатр, көз 
дәрігері  бар. Және заманауи диагностикалық және емдеу 
жабдықтары, зертхана, УДЗ, рентген аппараттары бар. 
Барша халыққа тек қана саулық тілейтін «Саламатты 

Қазақстанның» дәрігерлері кем дегенде 200-ден аса адам 
қабылдайды деп жоспарланған.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
Суретті түсірген автор.

ТАҒАЙЫНДАУ
Айыртау ауданы әкімінің өкімімен РҮСТЕМ ЕРСІНҰЛЫ ДӘУЛЕТОВ 

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының дене шынықтыру және 
спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы болып тағайындалды.
Осы тағайындауға дейін ол аудан әкімінің көмекшісі болып қызмет етті.
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Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің Солтүстік Қазақстан облысы 
бойынша Департаменті, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызметші 
күніне арналған «Мен – Тәуелсіздіктің құрдасымын!» жас мемлекеттік 
қызметшілері арасында конкурс өткізілетіндігі туралы хабарлайды. 

Байқау
Мен – Тәуелсіздіктің құрдасымын!

«Мен – Тәуелсіздіктің құрдасымын!» облыстық конкурсы (бұдан әрі – Конкурс) 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің Солтүстік 
Қазақстан облысы бойынша Департаментімен Солтүстік Қазақстан облысы 
әкімдігінің мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру 
өңірлік орталығы арқылы өткізіледі. 

1. Конкурстың мақсаты:
Конкурс мемлекеттік қызметті дәріптеу, жастарды патриоттыққа тәрбиелеу, 

мемлекеттік қызметкердің оң беделін қалыптастыру мақсатында өткізіледі.
2. Үміткерлердің ұсынылу тәртібі
2.1. Конкурсқа Солтүстік Қазақстан облысының 1991 жылы туған қызметкерлер 

қатысады.
2.2. Конкурсқа қатысу үшін үміткерлердің ұсынылу облыстың 

барлық  мемлекетт і к  органдарымен  жүзеге  асырылады .
   3. Конкурстың қазылар алқасы

3.1. Конкурстың қазылар алқасының құрамы: алқа төрағасы және мүшелері.
3.3. Қазылар алқасы мүшелерінің саны тақ болуы қажет.
4. Конкурстың өткізілу тәртібі:
4.1. Конкурс іріктеу және финал кезеңдері бойынша өткізіледі.
1-ші кезең. Іріктеу кезеңі, аумақтық, облыстық, аудандық және Петропавл қ. 

мемлекеттік органдарының бөлімшелері деңгейінде алдын ала іріктеп алынған 
қатысушылар санынан өткізіледі. Конкурсқа қатысушылардың материалдары 
Департаментке қарастыруға жолданады. Мәліметтерді қабылдау мерзімі – 2016 
жылғы 08 маусымдағы 18:30 сағатқа дейін. Аталған мерзімнен кейін түскен құжаттар 
қаралуға жатпайды.
Мемлекеттік қызметкер келесі құжаттарды ұсынады:
1) Мемлекеттік органның кадр қызметімен куәландырылған конкурсқа 

қатысушының қызметтік тізімі;
2) «Тәуелсіздіктің 25 жыл: тәжірибе және перспективалар», «Тәуелсіздік – аса 

қасиетті құндылық» тақырыптарының бірінде жазылған эссе (2 баспа парақтан 
аспауы тиіс. А-4 қағазының форматы, қаріп өлшемі 14, аралығы – 1,5. Мәтінде 
сөздерді қысқартуға болмайды) 

2-ші кезеңге қатысатын қатысушылардың тізімін қазылар алқасы анықтайды.     
  2-ші кезең (финал). Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және біліктілігін 
арттыру өңірлік орталығы арқылы өткізіледі.
Финал кезеңінің өткізілу тәртібі:
Конкурстың бағдарламасы:
1. Таныстыру рәсімі «Мен – Тәуелсіздіктің құрдасымын». Конкурсқа 

қатысушының шығармашылық түрінде өзін таныстыру рәсімі (ақпараттық тех-
нологияны қолдану мүмкін). Таныстыру 5 минуттан аспауы тиіс.

2. Зияткерлік  кезең – Тәуелсіз Қазақстанның заманауи тарихын және 
мемлекеттік қызмет туралы заңнамасын білу жөніндегі сынақ. Конкурсқа 
қатысушылар жазбаша түрде сұрақтарға жауап береді, сұрақтардың саны – 20.

3. Ауызша кезең. Суреттермен тұлғалардағы тәуелсіздіктің кезеңдері. 
Конкурсқа қатысушыларға ұсынылған суретке сәйкес тарихи тұлғаны және сәулет 
ғимаратын атау керек. Әр қатысушыға 2 сурет ұсынылады.

5. Конкурсты бағалау тәртібі:
5.1. Қатысушыларды бағалау қазылар алқасының әр мүшесімен бағалау 

парақтарын толтыру арқылы жүзеге асырылады. 
5.2. Таныстыру рәсімі 5 балдық шәкіл бойынша бағаланады, зияткерлік кезеңде 

– әрбір дұрыс жауап үшін 1 балл беріледі, ауызша кезең – әр жауапқа 2 балл 
максимум (жауаптың толықтылығына байланысты).

6. Конкурс қорытындысын шығару 
6.1. Конкурс жеңімпаздарына дипломдар және бағалы жүлделер табыс 

етіледі.
Ескерту. Конкурсқа қатысушының мекендеуі және тамақтануы жеке 

қаражат есебінен асырылады.
Байланыс телефондары: 8 (7152) 46-58-08, 50-18-21.

Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызметшінің күніне 
арналған «Мен – Тәуелсіздіктің 
құрдасымын!» жас мемлекеттік 

қызметшілері арасында конкурс өткізу 
туралы ЕРЕЖЕ

18 мамыр – Дүниежүзілік мұражай күні. Бұл 
күнді әр ұжым әр түрлі бағытта, әр түрлі 

деңгейде атап өтіп, тіпті өздеріне мәдени де-
малыс жасаулары да мүмкін. Ол енді әр ұжым мен 
басшысының қам-қарекетіне, ырқына берілетін 
нәрсе. Алайда, өздерінің кәсіби төл мерекесінде 
ұжым боп зыр жүгіріп қонақ күтіп, өзгелердің  ру-
хани азық жинап, мәдени демалуына жағдай жасаған 
бір ұжым бар. Ол – Сырымбет ауылындағы Шоқан 
Уәлиханов атындағы тарихи-этнографиялық 
мұражайының ұжымы.

Бұл күні мұражай директоры Уәлихан Құлбаев бастаған 
сырымбеттік мұражайшылар Көкшетау қаласынан 
келетін облыстық арнайы мамандандырылған есту және 
сөйлеу қабілеті нашар балаларға арналған №4 мектеп-
интернатының ұжымын аяғынан тік тұрып күтіп алды.
Мектеп директоры Светлана Никулина бастаған мектеп-

интернатының ұстаздары мен тәрбиеленішулері жыл 
сайын «Дар слышать сердцем» қайырымдылық концертін 
өткізіп тұрады екен. Қайырымдылық концерті сонымен 
қатар, жыл бойы аталмыш мектеп-интернатқа көмек 
берген демеушілердің құрметіне алғыс айту мақсатында 
ұйымдастырылып отырылған. Одан түскен қаржы әдіттегідей 
интернаттағы балалардың игілігіне жұмсалады.
Осы ұжымға спорттық құрал-жабдықтарды мұражай аты-

нан сыйға тартқан Уәлихан Қайроллаұлы да балалардың 
бір концертіне қонақ ретінде қатысып, мүмкіндігі шектеулі, 
алайда шексіз мүмкіндіктің көзін тапқан балғындардың 
өнерін тамашалап, көзіне жас алғанын айтады. Содан кейін 
осы балалардың өнерін ауылда көрсеткенін, әрі таза ауада 
демалып, серпілгенін қалаған мұражай директоры мектеп-
интернатының директоры Светлана Николаевнамен келісе 
отырып, Ақмола облыстық білім бөліміне өтінішхат жолдап, 
интернаттағы балаларды  мұражай күнінде Сырымбетке 
жіберуін сұраған.
Дүниежүзілік мұражай күні қарсаңында мұражай директо-

ры Уәлихан Құлбаев облыстық арнайы мамандандырылған 
есту және сөйлеу қабілеті нашар балаларға арналған №4 
мектеп-интернатының директоры Светлана Никулинаны  
Алғыс хатпен марапаттап, бағалы сыйлығын табыста-
ды. Сонымен қатар, мұражай жұмысшылары Владимир 
Бочкаревті, Бейсен Хатпаны мұражай қызметінің өрлеуіне 
сіңірген ерен еңбегі үшін марапаттады. Сонымен қоса, 
мұражай қызметкерлерінің барлығына кәсіби мерекелеріне 
орай ақшалай сыйлық табыс етілді.
Өз кезегінде сөз алған Светлана Николаевна бұл кезде-

суге ерекше қуанышты екенін, әрі қарай да осы ұжыммен 
әріптестік қарым-қатынасты үзбей жұмыс жасағысы 
келетінін айта келіп, өз ұжымы туралы қысқаша ақпарат 
беріп өтті. «Мектеп-интернатына 4-18 жас аралығындағы 
балалар қабылданып, қол қимылымен сөйлесуді меңгереді 
және есту және сөйлеу қабілеті мүлдем жоқ емес, тек 
денсаулықтарында ақауы бар болған соң бұл балалардың 
толыққанды ортамен байланыс жасағанын, солармен 
сөйлескенін қалаймыз. Бізде 134 балаға 70 мұғалім сабақ 
береді, 10 сыныпты бітіргеннен кейін тәрбиеленушілерге 
негізгі білім туралы куәлік беріп, колледждерге компьютер 
маманы, аспазшы, дизайнер, шаштараз, тігінші, қолөнер 
шебері сынды мамандықтарды меңгереді».  Мұндағы 
балалардың барлығы он саусағынан өнері тамған ба-
лалар екендігін алға тартқан Светлана Никулина кейбір 
шәкірттерінің Көкшетау қаласындағы ұлттық нақышта 

18 мамыр – Дүниежүзілік мұражай күні
ЖҮРЕКТЕРДІ ШЫМЫРЛАТҚАН ИГІ КЕЗДЕСУ

түрлі бұйым жасайтын «Блэк» ЖШС-де  қызмет жасап 
жатқандығын мақтанышпен жеткізді. Сонымен қатар, 
құрылғанына 25 жыл болған мектеп-интернатының ұжымы 
өздерін Тәуелсіздіктің құрдасымыз деп атады.
Және де ауданның ішкі саясат бөлімінің басшысы 

Жақсылық Жүсіпов мұражай ұжымын кәсіби мерекелерімен 
құттықтап, мұражай қорына жергілікті суретшінің табиғат 
картинасын табыс етті.
Сонымен қоса, Сырымбет орта мектебі мен амбулаторлық-

дәрігерлік пункті де мұражай қызметкерлерін төл 
мерекелерімен құттықтады.

Осылайша сылқым Сырымбеттің баурайында, Шоқан 
атамыздың мұражай ғимаратының жанында табиғат ая-
сында құрылған сахнада сырымбеттік өнерпаздармен бірге 
мектеп-интернатының тәрбиеленушілері өнер көрсетті.
Сырымбеттік Шоқан туралы ғылыми жұмыспен айна-

лысып жүрген Әлихан Қайролла, «Звезда Приишимья» 
байқауының лауреаты Нияз Майдан және «Ажар» халық-би 
ансамблінің биші қыздары сахнаның шымылдығын ашып, 
сахна төрін өнерпаз қонақтарға босатып берді.
Табиғат аясында ұлттық нақыштағы сән-салтанатымен 

құрылған сахнаға көтеріліп, қол қимылымен ән айтқан 
балалардың  бейкүнә болмысы көпшіліктің аһ ұрған көңілін 
ортаға жайып салды. Отан, Қазақстан, туған жер, мектеп 
тақырыбында қол қимылымен ән айтқан тәрбиеленушілер 
мен оқытушылар ауыл тұрғындарының жүрегінде ерекше 
дірілді оятып, өздері де түсініп болмас бір тұңғиық сезімнің 
шырмауына ораған-ды.
Түрлі бағытта жұп болып би билеген балалардың өнеріне 

сырымбеттік жұртшылық орындарынан өре түрегеліп, 
ұзақ қол соқты. Жан тебірентерлік бұл көріністің барлығы 
жүректерге жігер құйып, адамзатқа лайықты азаматтық өмір 
сүрудің шегі мен шеті жоқ екендігін, мүмкіндігіңді бағалап, 
мүмкін еместі де бағындыруға болатынын дәлелдегендей 
еді.
Көкшетау қаласында өткен «Жұлдызай» байқауының 

жеңімпазы, аталмыш мектеп-интернатының тәрбиеленушісі 
Рысбек есімді жігіт 23 мамырда Астана қаласында өтетін 
«Жұлдызайдың» республикалық деңгейінде қазақ 
эстрадасының жарқын жұлдызы Қайрат Нұртаспен «Байқа» 
әнін қол қимылымен орындап, Ақмола облысының намы-
сын қорғамақ. Өз өнерін тайсалмай көрсетіп, ән де айтып, 
би де билеп жүрген  Рысбектей қазақтың ұлына жұлдызың 
жанып, көздеген шыңыңның биігіне шық дегім келеді.
Концерттің соңында мектеп-интернатының ұжымы 7 түрлі 

бұйымның арнайы жиынтығын (коллекциясын)  көпшіліктің 
назарына ұсынды. Оған ойыншық машиналардың, түрлі 
қаламсаптың, тиын жинайтын қораптардың, кәдесый 
тасбақалардың, түрлі бұйымнан жасалған моншақтар мен 
алқалардың жиынтығын және шардан түрлі бейнелер жасау 
мен мойын орағыштарды ораудың шеберлік-сыныптары 
өткізілді. Негізінен мектеп-интернатының ұстаздары мен 
тәрбиеленушілері 20-дан астам түрлі бұйымдардың 
жиынтығын жинағандығын айтады.
Аталмыш рухани-әріптестік байланыстың аясын-

да облыстық арнайы мамандандырылған есту және 
сөйлеу қабілеті нашар балаларға арналған №4 мектеп-
интернатының басшылығы мен Шоқан Уәлиханов атындағы 
тарихи-этнографиялық мұражайының басшылығы тұрақты 
әріптестік келісімге қол қоюды жоспарлап отыр.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА,
Суретті түсірген автор.

Еңбек адамы
ЕҢБЕКТЕНЕ БІЛГЕННІҢ ЕҢСЕСІ БИІК

Өткен жылы 30 тамыз – 
Қазақстан Республикасының 
Конституциясы күні ауда-
нымызда «Гурбанов» жеке 
кәсіпкерлігінің салтанатты 
ашылуы жайында жазған 
болатынбыз.

Жеке кәсіпкер Абдулали Абдулоғлы Гурбанов бос 
тұрған өндірістік кешенді қайта қалпына келтіріп өз 
істерімен айналысуда . Өндірілетін құрылыс мате-
риалдарына аудан тұрғындары ғана емес, басқа да 
өңірлердің тұрғындары арасында жаппай сұранысқа 
ие болуда. Цех ағаштан жасалатын құрылыс ма-
териалдарымен қоса, үй құрылысына арналған 
пескоблоктар және абаттандыруға арналған ар-
найы тастан жасалған төсенділерді, бордюрларды 
да шығарумен айналысады. Сонымен қатар, цех 
жеті адамды тұрақты жаңа жұмыс орындарымен 
қамтамасыз етіп отыр.
Кәсіпкер Абдулали Абдулоғлының айтуынша 

аталмыш шағын кәсіпорын тәулігіне 450 дана 
пескоблоктар, 10-12 шаршы метр аумағындағы 
абаттандыруға арналған тастан жасалған құйма 
төсенділер, ұзындығы 50 см., ал биіктігі 20 см. бола-
тын бордюрлар таптырмайтын құрылыс заттары. 
Ағаш өңдеу цехында теректен, қарағай мен қайың 
ағаштарынан жасалған шаруашылыққа қажетті 
құрылыс заттары шығарылуда. 

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суреттерді Наталия ЕРЕМЕНКО.
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Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың 
атымен бастаймын!

Адамзат баласы қауымдасып, бір мекенге топтасып 
өмір сүруге бейім жаратылған. Топтасып өмір сүрудің 
де өзіндік хикметі бар. Егер қайсыбір қауымның өмір 
тіршілігінде бірлік, ынтымақ, имандылық, өзара келісім, 
ортақ түсінік, т.б. құндылықтар басты орынға қойылса, 
сол халықтың берекесі артып, ғибратты ғұмыр кешеді. 
Тұрақтылық бар жерде татулық орнайды. Татулық бар 

жерге Алла береке нәсіп етеді. Ынтымағы ыдыраған ел-
ден ырыс та кетеді. Біз мұндай жағдайды алыстағы елден 
емес, жақындағы көршілерімізден-ақ көріп отырмыз. 
Еліміздегі мешіттер мен медреселердің, діни оқу 

орындарының жұмысын қадағалап, бақылап-басқарып 
отыру міндеті маған жүктелгеннен кейін жамағатты діни 
саладағы кейбір нәзік мәселелерге әрдайым байыппен, 
сабырлықпен қарауға шақырамын. 
Дін тек бірлік пен бейбітшілік орнаған елде қанат жаяды. 

Мұны әсте ұмытпауымыз қажет. Бүлік бар жерде береке 
кетеді. Ондай ортада дінді ұстану былай тұрсын, адамның 
күнделікті өміріне қауіп төнбей ме? 
ХХІ ғасыр осындай күйге душар болған миллиондаған 

халықтың бүгінгі мазасыз өмір тіршілігіне куә. Алла 
Елшісінің: «Көпшілікпен бірге болыңдар, бөлінуден 
сақтаныңдар», – деп бұйыруында үлкен ғибрат бар. 
Мұндайда халқымыз: «Бөлінгенді бөрі жейді», – демей 
ме?! 
Дін – адамды Алланың даналыққа құрылған таңғажайып 

жаратылысынан ғибрат алуға, ізгілікке бастайтын ұлы жол. 
Имандылық –адамға екі дүниенің қуанышы мен сыйына, 
бақыты мен берекетіне жетелеп, жақсылыққа үндейді, 
адамның бүкіл өмірін, амалын ізгілікке, қайырымдылыққа 
бағыттайды. 
Дін – бүкіл әлемде адамдардың рухани дүниетанымын 

байытып, жер бетіндегі адамзат қауымының игілікте өмір 
сүруіне ықпал ететін қуатты күш. 
Сондықтан сол күшті адамдар арасындағы достық пен 

ынтымаққа және мемлекетіміздің дамуына жұмсауымыз 
қажет. Ал өзара келісім мен жарасымдылыққа Ислам 
дінінің қосар үлесі өлшеусіз.
Алла Тағала Қасиетті Құранда «Маида» сүресінің 

2-аятында адамзат баласына: «Ізгі істерге, тақуалыққа 
көмектесіңдер. Күнә жасауға, дұшпандыққа жәрдемші 
болмаңдар...» деп бұйырған. 

 Біз халықтарды бірлікке, ізгілікке, қайырымдылыққа 
шақыруда діни тұлғалардың айрықша рөлін ескеріп, 
имамдардың әлеуетін, қабілеті мен тәжірибесін арттыруға 
баса назар аударып келеміз. 
Елбасы жыл сайынғы Жолдауларында халқымыздың 

рухани өміріне, мәселен, отбасы құндылығын арттыру, 
жат ағымнан алыс болу, бірлікті сақтау, қайырымдылық 
жасау, мейірімді болып, кешірім жолын ұстану секілді 
сауапты амалдарға да мән береді.
Президентіміз жаһандық және ішкі сын-қатерлерге 

жауап беретін, сонымен қатар жаңа тарихи жағдайларда 
ұлтымыздың дамыған мемлекеттердің отыздығына кіру 
жөніндегі «100 нақты қадам» жоспарын жариялады. 
Бұл бағдарлама күрделі кезеңнен сенімді өтуге жағдай 
туғызатын болады. Осы құжатта әлеуметтік көмек, сапалы 
білім беру, сапалы медициналық көмек сынды халыққа 
қажетті мемлекеттік қолдаулар айтылды. Сапалы білім 
алған, дені сау адам елдің игілігі мен өркендеуіне көбірек 
үлес қосатыны даусыз.
Осы тұрғыда, Елбасымыздың бастамасын қолдау 

мақсатында мүфтият тарапынан имамдардың діни және 
зайырлылық сауаттылығын арттыруға баса мән берілуде. 
Қазіргі таңда көптеген имамдарымыз діни білімдерімен 
қоса зайырлылық білім алуға көптеп талпыныс білдіруде. 
Халқымызға сапалы қызмет көрсету - имамдарымыздың 
басты міндеті. 

Иман таразы
БІРЛІККЕ ҰЙЫҒАН ЕЛГЕ БЕРЕКЕ ҰЯЛАЙДЫ

Мемлекет басшылығы ешқашан жеті рет өлшеп, бір 
рет кеспей шешім қабылдамайды. Басшыға бағыну – 
кәміл мұсылманның бір парызы, ал басшылық қашанда 
халықтың игілігіне жарайтын шешімдер қабылдайды. 
Сондықтан қазіргі таңдағы қоғам ішінде туындап жатқан 
түрлі мәселелерге кең түсіністікпен қарап, ел ішінде 
тыныштықты, ауызбірлікті сақтап ұйымшылдыққа ұйытқы 
болуға үлес қосу, әрбір мұсылманның міндеті болып 
табылады.
Қазіргі күні біздің қоғамымызда жер мәселесіне қатысты 

жұртшылық тарапынан туындаған алаңдаушылықтарға 
байланысты Жер кодексінің жекелеген баптарына Елба-
сымыз мораторий жариялағандығы дүйім жұртқа мәлім. 
Сондықтан жер мәселесін Елбасымыз айтқандай ақылға 
салып, қоғамдық талқыдан өткізіп оңтайлы шешім жолын 
ұсынуымыз қажет.
Әрбір адамның жаны, өмірі – өзіне аманат болса, бүгінгі 

адамзат қоғамын тұтас қалыпта, дұрыс бағытта ұстап 
тұру да – баршаға аманат екендігін ұмытпайық. Қазақ 
елінің ішкі тұтастығы мен қауіпсіздігін, тыныштығын 
сақтауда құлдай еңбек етіп, көзіміздің қарашығындай 
қорғауымыз – азаматтық парызымыз һәм мұсылмандық 
міндетіміз.
Біздің  негізг і  бағытымыз  – діни ,  рухани  сала 

болғандықтан, еліміздің рухани дамуы жолында еңбек 
етіп келеміз. Өйткені, халықтың иманы мен руханияты 
артса, еліміз де өркендейді. 
Бейбіт заманды басты байлығы санаған халқымыз 

қашан да татулықты тұғырына айналдырған. 
Тарихтан белгілі, халықтың болашағын ойлаған дін 

қайраткерлері де татулық пен бірлікті басты бағдар еткен. 
Халықтар бірлігі – бәрінен қымбат қазына деп санаған. 
Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед (Алланың оған 

салауаты мен сәлемі болсын) мұсылмандықтың іргетасын 
бірлікпен бекіткен. Алла Елшісінің тайпалар мен руларды 
бір мақсатқа біріктіруі – кез келген басшыға басқару ісінде 
үлкен бағдар болары хақ.    
Халқымызда: «Байлық – байлық емес, бірлік – байлық», 

– деген қанатты сөз бар. Алла Тағала барша адамға 
Құран кәрімде Хужурат сүресінің 10-аятында: «Шын 
мәнінде, мүмкінде ағайындар. Сондықтан да ағайын 
арасын түзетіңдер...» – деп бұйырған. 

 Әрбір парасатты пенде әлемдегі қаржылық дағдарыс 
пен адамдар арасындағы әділетсіздік, отбасылық күйреу, 
әлеуметтік келеңсіздіктер секілді мәселеден құтылудың 
бір ғана жолын түсінді. Ол – рухани құндылықтарды 
бірінші орынға шығару.
Бүгінде қоғам діннің адамгершілік құндылықтарына 

мұқтаж. Ал осындай рухани күйзеліс сәттерінде дін, зиялы 
қауым өкілдерінің белсенді жұмыстарына үміт артылады. 
Қамыққанға қамқор болу – ол да парасатты адамның 
асыл парызы емес пе? Ендеше, ізгі істерде бір-бірімізге 
көмекші болайық, бауырлар!
Алла Елшісінің: «Берген қол алған қолдан жоғары» деген 

өсиетін негізге ала отырып, әрдайым мемлекетімізден қол 
жайып сұрай бермей, біз мемлекетімізге не бере алдық, 
Отан үшін не істедік деген сұрақтар әрбір мұсылманды 
мазалауы қажет. 
Еліміздегі әрбір кәсіп немесе мамандық иесі өз саласы 

бойынша ең сапалы түрде қызмет етер болса Елбасы-
мыз меже етіп көрсеткен дамыған отыз елдің қатарына 
енуіміздің ауылы алыс емес екендігі баршамызға белгілі 
жайт.
Алла Тағала халқымызға бақ-береке бергей. Жер 

бетінде тыныштық орнап, қашан да тату ғұмыр кешуді 
нәсіп еткей. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, мұсылмандық 
мұратымыз асыл, дұғамыз қабыл болғай! Әмин!

Ержан қажы МАЛҒАЖЫҰЛЫ,
Қазақстан мұсылмандары діни 

басқармасының төрағасы, Бас мүфти.

1937 жылдың қоңыр күзі бір топ милицияны ертіп ауылға келген 
ауылнай Шоңқақ «Уақ Заря» ұжымшар кеңсесіне ат басын тіреді. 

Бұларды көрген ауыл тұрғындары үрейленіп қалды, себебі көрші 
Қаратал ауылында Қадес Қапышев пен Біләл Малдыбаев «халық жауы» 
боп ұсталғандарын естіген-ді. Ауылдағылар ««бұл тобыр» бізге қандай 
жаманшылықпен келді екен» деп жатты. Оларды Қаппас пен оның әйелі 
Бапыш та көріп еді.
Көп ұзамай аталмыш топ өздерінің үйіне бет алғанын көрген Бапыш бір 

жамандықты сезіп жүрегі өрекпіп кетті. Расында олар үй шаруасымен айналы-
сып жүрген Қаппастың жанына келді. Ішіндегі ұзын бойлы милиция, әсілі топтың 
басшысы болса керек: 

- Мен осы топты бастап келген арнайы ішкі істер бөлімінің өкілімін. Сіз 1890 жылы 
Уақ Заря ауылында туған, «халық жауы» Жаппас Балғожаұлы Жаппастың ағасы 
Қаппас Балғожаұлы боларсыз?-деді. 

- Иә, Жаппас ағам, - деді Қаппас. 
Бізге түскен хабар бойынша Қаппас, Смақ, Бекіш үшеуіңіз Кеңес Одағының сая-

сатына қарсы үгіт жасап жүр деген суыт хабар алдық. Сондықтан үшеуіңді «халық 
жауы» ретінде қоғамнан оқшаулау туралы шешім шығарылған, - деді Николай. 
Бұл айыпты естіген Қаппас абдырап қалды. Оларға Бапыш уәж айта бастап еді, 

Қаппас «сен араласпа» деп оны тиып тастады. Келген милиционерлер «бұл кім?» 
деп елеңдесіп еді, Қаппас «Үйімнің көршісі» деп айта салды. 
Осы кезде қолдарына кісен салынған Бекіш пен Смақты екі милиция тұтқындап 

алып келді. Тағдырлары қыл үстінде екенін түсінген Қаппас: «Құрметті өкіл, үшеуміз 
ауыл балаларына мектеп салдық, сол мектептің сыртқы есігін ілу ғана қалған. Егер 
рұқсат етсеңіз есікті жауып кетейік. Өйткені бөгде кісілер кіріп мектепті қиратып 
кетуі мүмкін»,- деген. Топ басшысы рұқсат еткен соң екі милиция үшеуін алдына 
салып мектеп жаққа кетті. 
Біраздан соң кеңсеге тұтқындарды қайта алып келді. Осы кезде үшеуінің отбасы-

лары кеңсенің алдына жиналып, үнсіз жылап тұрған болатын. Әйелінің қырқынан 
шықпаған сәбиін көтеріп келгенін көрген Қаппас «мені іздеп түрменің табалдырығын 
тоздырма, ақпын, келемін, сәбиіңді күт» деді қатуланып.
Кетіп бара жатқан жолда Қаппас Мәсіп досын көріп Николайға «мына кісіде 

алашағым бар еді сөйлесуге рұқсат ет» деді. Рұқсатын алған ол досына «сәбиімнің 
тым болмаса іңгәләгән үнін, былдырлаған сөзін, тәй тәй басқан жүрісін көре ал-
май кетіп бара жатқаныма өкінемін, балама қамқор бол, аман болсам баламның 
боқмұрынын қолыңнан, шәйіт болсам о дүниеде алармын»,- дегеніне «қам жеме, 
ақсың, аман келесің» деп досы оны қимай шығарып салды. Осылай бесіктен белі 
шықпаған Сапура қас пен көздің арасында «халық жауының» қызы болып әкесінен 
айрылып шырылдап қала берді. 

«Қаппас халық жауы болып ұсталып, түрмеге жабылыпты» деген сөзді естігенде 
халық «елге мектеп салған колхоздың қарапайым мүшесі Қаппас «халық жауы» 
болса, қалған ел не болмақ?» - деп күңіренген еді... 
Жылдар өте Сапура әкесі салып берген мектептің табалдырығын аттады... 
Досының қызын қамқорлығына алған Мәсіп ахиретке дейін «аманат қызым» деп 

өз қызынан кем қылмай өсірді. Сапура оқуын бітірді. Көкірегімен әкесі Қаппастың 
неге халық жауы болғанын түсінгісі келетін. Өйткені сәби кезінде мән бермеуші 
еді, есейе келе әкең «халық жауы» деген сөзге қуыстанып әкем «халық жауы» 
болып, қандай қылмыс жасады екен?» деп жауабын таба алмайтын. Бірде көкейін 
мазалаған осы сұрақты анасына қойған - ды. 
Осы кезде анасының жүзін мұң торлап «Әкең жазықсыз ғой. Оның бар кінәсі 

әкеңнің інісі Жаппас пен С.Сейфулин бажалығы еді. Өйткені олардың әйелдері 
Бибіажар мен Гүлбаһром Нұра ауданының апалы - сіңілі қыздары болатын. 
Жаппас ағаң революцияға дейін оқу бітірген санаулы қазақтардың бірі-тін. Кеңес 
Одағы орнағаннан кейін талай жауапты қызметтерде істеді. С. Сейфуллинді жапон 
тыңшысы деп тұтқындағаннан кейін көп ұзамай Жаңақорған ауданында прокурор 
болып істеп жүрген Жаппас та «халық жауы» деп қамалды. Іле әкең де көрсетінді 
бойынша тұтқындалды. Өстіп, жазықсыз жандар қыршын кетті!!! 
Сондай-ақ, халық жауы болған немере ағаларың Б.Малдыбаев, Қ.Қапышев 

та елге еңбегі сіңген ерен жандар. Қазір баспасөзде жазып жүргендей, аталмыш 
азаматтардың «халық жауы» деп, адамгершіліктерінің тапталуына Сталиннің 
және оның жендеттері Ягода, Ежов, Берияның қан-құйлы тобы ғана кінәлі емес, 
ең алдымен қанқұйлы басшылардың ниетін орындаған «Ә» десе «Иә» деген 
жер-жердегі шолақ белсенділер еді. Егер олар өз қазағын, өз туысқандарын, тіпті 
дәмдес-тұздас жүрген жолдастарын өздері тізіп бермегенде осынша ма адал ниетті 
азаматтар, саяси қуғын-сүргінге ұшырап, абақтыға қойша тоғытылмас та еді. Сен 
әкең өліміне себепкер адамды сұрайсың, бірақ сенің кек сақтап өмір сүргеніңді 
қаламаймын. Әкеңнің өліміне кінәлі адам өмірден тиісті жазасын алар. Ал сен 
уақыты келгенде әкең, ағаларыңның жазықсыз екенін біліп қуанатын боласың» 
деген ана сөзі бұған қуат беріп еді. 
Әкесін көрмеген қызының «әкемнің түрі қандай болып еді» дегеніне «айнаға қара, 

сонда әкеңді көресің» дейтін анасы. 
Анасы Бапыш 1990 жылы бақилыққа озды. Тәуелсіздік таңы атысымен әкесі 

Қаппасты, Смақ, Бекішті 1992 жылы ақтағаны туралы шешімді «Көкшетау правда-
сы» газетінен оқып: «әкем ақталды ол халық жауы емес екен» деп жұбайының 
ақталғанын көре алмай кеткен анасын еске алып көз жасына ырық берген... 
Ел Үкіметі әкелері жазықсыз жазаланған жандарды ақтап жатқан соң ұлттық 

қауіпсіздік комитететінен әкесінің іс - қағаздарын оқып, оның тергеу кезінде 
зайыбының атын Сақыш, баласының атын Теміртас деп жаздырғанын оқып, 
әкем біздің аты-жөнімізді неге дұрыс жаздырмаған дегенде үлкен қызы Қазына 
«Анашым-ай, 1937 жылы халық жауы болып ұсталғандардың әйелін де, бала-
ларын да аямай қамап, атып, қинап, түрмеге отырғызып жатқан кез, соны көрген 
әкең артымда балам аман қалсын деп сенің тегіңді өзгерткеннің арқасында аман 
қалған боларсың, ол үшін әкеңе ренжіме» деген. «Әкем, жанын қиса да, артында 
тұяғым қалсын деген ғой» деп көзіне жас алған еді Сапура. 
Анасы Бапыш та көреген екен. 2015 жылы Петропавл қаласында 1937 жылы 

репрессия құрбандарына ескерткіш ашылу салтанатына қатысып, әке ескерткішіне 
тағзым еткен. Сонда 78 жыл бойы жиналып қалған мұңын, шерін тарқатқан Сапура 
«Әке, менің титімдей жүрегіме 1937 жылдың салған жарасы әлі күнге дейін сыздап 
тұрады. Қашан бізді түрмеге алып кетеді деп жалтақтап өмір сүріп, күлер шақта 
күле алмай, риясыз ойнай алмаған балалық балғын шағымды тозаққа айналдырған 
«кеңес үкіметі» тағдырымды тәлкек қылыпты. Бірақ халық қарғысы кеңес өкіметінің 
түбіне жетті. Атасының «халық жауы» болғандығы балаларымның беттеріне шіркеу 
болмасын деген тілегімді жүзеге асырып сені ақтаған және жазықсыз құрбандарға 
ескерткіш орнатқызған Елбасы Н.Ә.Назарбаевқа рахмет деуден басқа айтарым 
жоқ» деп әке рухымен армансыз көріскен болатын. 

Ерсін ЕРҒАЛИЕВ,
Қаратал ауылы.

31 мамыр – саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
еске алу күні

ЗҰЛМАТ ЖЫЛ

2016 жылғы 9 сәуірде Мемлекет басшысы «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне баланың 

құқықтарын қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заңына қол қойды. 
Анықтама ретінде: Алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 10 

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі (2016 жылғы 22 сәуірдегі «Казахстанская 
правда», №76 (28202); 2016 жылғы 22 сәуірдегі «Егемен Қазақстан», №76 
(28804); 2016 жылғы 28 сәуірде «Әділет» АҚЖ-де орналастырылған).
Көрсетілген Заң кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы 

қылмыстарды жасағаны үшін жауапкершілікті қатаңдатуға бағытталған.
Бірінші - кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы 

қылмыстарды жасаған адамдарға қатысты медициналық сипаттағы мәжбүрлеу 
шарасы – химиялық кастрацияны енгізу (іс жүзінде іске асыруы – 2018 жылдан 
бастап).
Химиялық кастрация - жыныстық құштарлықты төмендететін дәрі-дәрмекті 

қабылдау.
Химиялық кастрацияны қабылдау туралы шешімді қылмыстық істі тергеу ба-

рысында тергеу бөлімшелері тағайындаған сот-психиатриялық сараптаманың 
қорытындысы негізінде сот қабылдайды.
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары бас бостандығынан айыруды өтеу  

орнында, ал өзге де жаза түрлеріне сотталғандарға қатысты  амбулаториялық 
психиатриялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарында орындалады 
(ҚК 98-бабы).

 Осындай адамдарды жазасын өтегеннен кейін бас бостандығынан айыру 
орындарынан босату кезінде дәрігер-психиатрлар комиссиясының қорытындысы 
негізінде сот медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын ұзарту, өзгерту не-
месе қысқарту туралы шешім қабылдайды. (ҚК 93-бабы).
Қолданылатын дәрілік препараттың түрін, оның қабылдау мерзімін, сондай-

ақ аталған шараны қолдану тәртібін Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрлігі Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасымен және Ішкі істер 
министрлігімен келісіп белгілейді (бірлескен бұйрық пысықтау кезеңінде).
Осымен бірге, адамның медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараны қолданудан 

жалтару бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға әкеп соғады (ҚК 
427-бабының 2-бөлігі).
Екінші - кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтарды жасаған адамдарға қатысты:
-шартты түрде соттау (ҚК 63-бабы);
-шынайы өкiнуiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату (ҚК 65-

бабы);
-процестік келісімнің талаптары орындалған кезде қылмыстық жауаптылықтан 

босату (ҚК 67- бабы);
-татуласуға байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату (ҚК 68-бабы);
-жазаны өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босату (ҚК 72-бабы);
-жазаның өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл жаза түрiмен ауыстыру не 

тағайындалған жаза мерзімін қысқарту (ҚК 73-бабы);
-ауыр мән-жайлардың тоғысуы салдарынан жазадан босату және жазаны өтеудi 

кейiнге қалдыру (ҚК 76- бабы);
-айыптау үкiмiнің ескіру мерзімінің өтуiне байланысты жазаны өтеуден босату 

(ҚК 77- бабы);
-рақымшылық немесе кешiрiм жасау актiсi негiзiнде қылмыстық жауаптылықтан 

және жазадан босату  (ҚК 78-бабы)  шараларын қолдануға тыйым салынады. 
Үшінші – кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасаған шетелдіктерді немесе азаматтығы 
жоқ адамдарды жазаның негізгі түрін өтегеннен кейін қосымша жаза ретінде 

Қоғам және заң
ЗАҢНАМАДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР

Қазақстан Республикасынын шегінен  
тысқары жерге шығарып жіберу (ҚК 
51- бабы 2- бөлігі);
Төртінші – әкімшілік қадағалауға жата-

тын бұрын сотталған барлық санаттарға 
3 жылға дейін қадағалау мерзімін ұзарту 
(«Бас бостандығынан айыру орындары-
нан босатылған адамдарды әкімшілік 
қадағалау  туралы» Заңның 6- бабы).
Енді, әкімшілік қадағалау кәмелетке 

т о лм а ғ а н д а р ды ң  жыны с ты қ 
тиіспеушілігіне қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылықтарды жасаған адамдарға 
қатысты қосымша орнатылады («Бас 
бостандығынан айыру орындарынан 
босатылған адамдарды әкімшілік 
қадағалау  туралы» Заңының 2- бабы 
а) тармағы бойынша).
Бұл ретте, кәмелетке толмағандардың 

жыныстық тиіспеушілігіне қарсы 
қылмыстық құқық бұзушылықтар 
жасаған қадағалауға алынған адам 
әкiмшiлiк қадағалау қағидаларын не-
месе өзiне жарияланған шектеулердi 
бұзған, сол сияқты құқық бұзушылықтар 
жасаған жағдайларда, белгіленген 
әкімшілік қадағалау мерзiмi iшкi iстер 
органдарының уәжді ұсынуы бой-
ынша судьяның қаулысымен  әрбір 
кезде бір жылға ұзартылады («Бас 
бостандығынан айыру орындарынан 
босатылған адамдарды әкімшілік 
қадағалау  туралы» Заңның 6-бабы).
Одан басқа, қадағалауға алынған 

адамдарға қатысты шектеу тізбесі 
кәмелетке толмағандардың ата-
аналары  не  заңды  өкілдерінің 
келісімінсіз оларды іздестіруге, оларға 
баруға, олармен телефон арқылы 
сөйлесуге және өзге де тәсілмен қарым-
қатынас жасауға тыйым салумен 
толықтырылған. («Бас бостандығынан 
айыру орындарынан босатылған адам-
дарды әкімшілік қадағалау  туралы» 
Заңның 7- бабы).
Қазіргі уақытта «Әкімшілік қадағалауда 

тұрған адамдарды есепке алу ережесін 
бекіту туралы» Қазақстан Республика-
сы Ішкі істер министрінің 2005 жылғы 
11 ақпандағы №97 бұйрығына тиісті 
өзгерістер енгізілуде. 
Бес інші  -  құқық  бұзушының 

мiнез-кұлқына ерекше талаптар-
ды белгiлелейтін ҚР ӘҚБтК баптар тізімі 
(ӘҚБтК 54 -бабы)  127 «Ата-ананың 
немесе басқа да заңды өкiлдердiң 
балаларды тәрбиелеу жөн iндег i 
мiндеттердi орындамауы», 434 «Ұсақ 

бұзақылық», 435 «Кәмелетке толмаған 
адам жасаған бұзақылық», 440 (4 және 
5-бөліктері) «Алкогольдік ішімдіктерді 
iшу немесе қоғамдық орындарға 
масаң күйде келу», 448 «Кәмелетке 
толмағандардың вандализмі», 482 
«Жеке және заңды тұлғалардың қаруды 
заңсыз иеленіп алуы, беруі, өткізуі, 
сақтауы, алып жүруi, тасымалдауы», 
485 (2- бөлігі) «Газды қаруды құқыққа 
сыйымсыз қолдану» і баптармен 
толықтырылған.
Сондай-ақ, құқық бұзушылардың 

мiнез-кұлқына ерекше талаптар-
ды белгiлейтін тізбе алкогольдік 
ішімдіктерді, есірткі және психотроптық 
заттарды қолдануға тыйым салумен 
толықтырылған.
Алтыншы – азаматтың анықталған 

психикалық бұзылуы және сексуалдық 
зорлық-зомбылыққа бейімділігі туралы 
ақпарат дәрігерлік құпияға жататын 
мәліметтер тізбесінен алынған («Халық 
денсаулығы және денсаулық сақтау 
жүйесі туралы» Кодекстің 95- бабы).
Жетінші  –байланыс  желілер і 

кәмелетке толмағандарды сексуалдық 
қанау және балалар порнография-
сын насихаттайтын ақпаратты тарату 
үшін пайдаланылған жағдайларда, 

Бас Прокурор немесе оның орынба-
сарлары уәкілетті органға байланыс 
желілерінің жұмысын уақытша тоқтата 
тұру жөніндегі шараларды қабылдау 
туралы талаппен заң бұзушылықтарын 
жою туралы ұйғарым енгізу құқығы 
белгіленген («Байланыс туралы» 
Заңның 41-1 бабы).
Сегізінші – егер бұл әрекеттерде 

қылмыстық жазаланатын іс-әрекет 
белгілері  болмаса ,  білім  беру 
ұйымдарында заңсыз әрекеттердің 
(әрекетсіздіктің) жасалғаны тура-
лы фактілерді, сондай-ақ білім беру 
ұйымынан тыс жерде өздерінің білім 
алушыларының немесе соларға қатысты 
құқыққа қарсы әрекеттер (әрекетсіздік) 
жасалғаны туралы өздеріне белгілі 
болған фактілерді құқық қорғау ор-
гандарынан жасыруы, сол сияқты ха-
барламауы үшін білім беру ұйымдары 
қызметкерлерiнің (субъектілерінің) 
әкімшілік жауапкершілігі енгізілді 
(ӘҚБтК 409- бабының 3-1 бөлігі, жеке  
тұлғаларға – 5, лауазымды адамдарға 
10 АЕК).

Әсемгүл КӨШЕНОВА,
Айыртау ауданының 

ІІБ ЖПҚ КТІТ ПУИ
полиция капитаны.    



Айыртау таѕы4 26 мамыр 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 туралы» 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 «Айыртауские зори» 
газетінде жарияланған) келесі өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілсін: 

1-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:    

Айыртау аудандық мәслихатының кезекті ІI сессиясының 2016 жылғы 29 сәуірдегі № 6-2-2 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

«1. 2016-2018 жылдарға арналған Айыр-
тау ауданының бюджеті тиісінше  1, 2, 3 
қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2016 
жылға мынадай көлемде бекітілсін: 

1) кірістер –   4 281 754,0 мың теңге, 
оның 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 – 3 631 

754,0 мың теңге;
2) шығындар – 4 301 581,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 15 036,0 

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

мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын опе-

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

мың теңге;
мемлекеттің қаржылық активтерін сату-

дан түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) –  - 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.»;
10-тармақ келесі редакцияда 

мазмұндалсын:    

  «10. 2016 жылға арналған аудан 
бюджетінде облыстық бюджеттен нысана-
лы трансферттер есепке алынсын.
Аталған облыстық бюджеттен берілетін 

нысаналы 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 ре-
дакцияда мазмұндалсын (қоса беріледі).

2. Осы шешім 2016  жылдың 1 қаңтарынан 
қолданысқа енеді.

Р.ТІЛЕУБАЕВА,
 Солтүстік Қазақстан облысы                      

Айыртау аудандық мәслихатының                                                  

IІ кезектІ сессиясының                                     
                төрайымы.                          

Б.ЖАНАХМЕТОВ,                       
Солтүстік Қазақстан облысы

Айыртау аудандық мәслихатының
                     хатшысы.          

«КЕЛІСІЛДІ» 
«Солтүстік Қазақстан облысы                      

Айыртау ауданының экономика
және қаржы бөлімі» мемлекеттік

мекемесінің басшысы 
_______________М.Рамазанова.

2016 жылғы  29 сәуір 

Солтүстік Қазақстан облысының Әділет 
департаментінде 2016 жылдың 17 мамырын-
да № 3753 тіркелген,  Айыртау ауданының  
мәслихат аппаратының maslihat-airtau.sko.кz 
сайтында жарияланған.  

Санаты Атауы Сома,  
мың  теңге Сыныбы

 Ішкі сыныбы
   1) Кірістер 4 281 754,0

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 3 631 754,0
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған 

органдарынан түсетiн трансферттер
3 631 754,0

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 3 631 754,0

Функционалдық 
топ

Атауы Сома,                                
мың  теңге

 Әкiмшi

  

Бағ
дар
лама

   2) Шығындар 4301581,8
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 343 872,0
 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 

аппараты 89 424,0
  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 

қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 89 424,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 197 873,0
  001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз 
ету жөніндегі қызметтер 197 453,0

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

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

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

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

жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған 
байланысты дауларды реттеу 1 000,0

 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі 10 473,0

  001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 10 473,0

02   Қорғаныс 8 422,4
 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 

аппараты 8 422,4
  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 394,4

  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 486,0

458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі 486,0

021 Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз 
ету 486,0

04   Бiлiм беру 3 295019,0
 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 

бөлімі 3 259527,0
  001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 11 256,0

  003 Жалпы білім беру 2 814829,9
  005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар 
мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және 
жеткізу 34 333,0

  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 (балалар-
ды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына 
біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған 
төлемдер 1 436,0

  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

Айыртау аудандық мәслихатының 2016 жылғы 29 сәуірдегі № 6-2-2 шешіміне  1 қосымша
Айыртау  аудандық  мәслихатының 2015 жылғы  25 желтоқсандағы  № 5-44-1 шешіміне 1 қосымша 

2016 жылєа арналєан Айыртау ауданыныѕ бюджеті
067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 

мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары 19 366,1

 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 168 979,0
 451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі 158 683,0

  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 28 063,0
  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 бойын-

ша 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 дейінгі балаларға мемлекеттік 

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 (балалар-
ды) асырап бағу 10 296,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 94 855,3
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 24 352,0
  008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 16 727,0
  009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 4 840,0
  010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ 

адамдарды жерлеу 195,0
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 1 030,0

  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 54 212,3

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 3 840,0

003 Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының 
тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу 3 840,0

08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 150 225,0
 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 94 694,0
  001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 9 504,0

  003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 43 508,0
  006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 38 037,0
  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 
саласында 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 
жарыстарына 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 134 432,8

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) эконо-
мика 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 18 125,0

  001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 18 125,0

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 90 443,8

001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 15 264,0

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

жоюды ұйымдастыру 490,8
  008 Алып қойылатын және жойылатын ауру 

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

009 Жануарлардың эпизоотиялық аурулары бойынша 
ветеринариялық іс-шараларды өткізу 3 744,0

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

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

қызметі 11 187,0
 472  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі 11 187,0
  001 Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала 

құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 11 187,0

12   Көлiк және коммуникация 28 660,0
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі 28 660,0

  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 111,0

13   Басқалар 54 133,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

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

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

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) эконо-
мика және қаржы бөлімі 6 000,0

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

 
469  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

кәсіпкерлік бөлімі 10 342,0

  001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 10 342,0

15   Трансферттер 11 310,3
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) эконо-

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

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

трансферттер 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) эконо-
мика 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) -41 863,8
   6) Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профициті 

пайдалану)
41 863,8

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) эконо-

мика және қаржы бөлімі
23 142,0

  005 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюд-
жет 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

Жалғасы 5-бетте.



Айыртау таѕы 526 мамыр 2016 жыл  эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
Функционалдық топ

Атауы Сома,                                
мың  теңге

 Әкiмшi

  

Бағ-
дар-
лама

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 197 873,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты 197 873,0
  001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер 197 453,0

   оның ішінде ауылдық округтар бойынша:  
   Арықбалық ауылдық округі әкімінің аппараты 16 875,0
   Антоновка ауылдық округі әкімінің аппараты 14 232,0
   Володар ауылдық округі әкімінің аппараты 22 002,0
   Гусаковка ауылдық округі әкімінің аппараты 14 077,0
   Елецкий ауылдық округі әкімінің аппараты 9 165,0
   Имантау ауылдық округі әкімінің аппараты 15 289,0
   Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты 13 082,0
   Қаратал ауылдық округі әкімінің аппараты 11 382,0
   Қамсақты ауылдық округі әкімінің аппараты 14 160,0
   Константиновка ауылдық округі әкімінің аппараты 12 127,0
   Лобанов ауылдық округі әкімінің аппараты 13 706,0
   Нижнеборлық ауылдық округі әкімінің аппараты 11 217,0
   Сырымбет ауылдық округі әкімінің аппараты 14 385,0
   Украин ауылдық округі әкімінің аппараты 15 754,0

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 420,0
Володар сауылдық округі әкімінің аппараты 420,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 24 352,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты 24 352,0
  008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 16 727,0
   оның ішінде ауылдық округтар бойынша:  
   Арықбалық ауылдық округі әкімінің аппараты 453,0
   Антоновка ауылдық округі әкімінің аппараты 1 140,0
   Володар ауылдық округі әкімінің аппараты 11 177,0
   Гусаковка ауылдық округі әкімінің аппараты 573,0
   Имантау ауылдық округі әкімінің аппараты 1 002,0

Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты 160,0
   Қамсақты ауылдық округі әкімінің аппараты 883,0
   Лобанов ауылдық округі әкімінің аппараты 457,0
   Нижнеборлық ауылдық округі әкімінің аппараты 322,0
   Сырымбет ауылдық округі әкімінің аппараты 560,0
  009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 4 840,0
   оның ішінде ауылдық округтар бойынша:  

Арықбалық ауылдық округі әкімінің аппараты 400,0
Антоновка ауылдық округі әкімінің аппараты 400,0

   Володар ауылдық округі әкімінің аппараты 1 940,0
Елецкий ауылдық округі әкімінің аппараты 100,0
Имантау ауылдық округі әкімінің аппараты 400,0
Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты 100,0
Қаратал ауылдық округі әкімінің аппараты 100,0
Қамсақты ауылдық округі әкімінің аппараты 400,0
Константиновка ауылдық округі әкімінің аппараты 100,0
Лобанов ауылдық округі әкімінің аппараты 600,0
Нижнийборлық ауылдық округі әкімінің аппараты 100,0
Сырымбет ауылдық округі әкімінің аппараты 100,0
Украин ауылдық округі әкімінің аппараты 100,0

  010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 195,0
   оның ішінде ауылдық округтар бойынша:  
   Володар ауылдық округі әкімінің аппараты 195,0

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 1 030,0
оның ішінде ауылдық округтар бойынша:
Арықбалық ауылдық округі әкімінің аппараты 500
Володар ауылдық округі әкімінің аппараты 100,0
Сырымбет ауылдық округі әкімінің аппараты 430,0

  014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 1 560,0
   оның ішінде ауылдық округтар бойынша:  
   Украин ауылдық округі әкімінің аппараты 1 560,0
13   Басқалар 37 791,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық 

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

экономикалық  дамытуға  жәрдемдесу  бойынша шараларды іске 
асыру 37 791,0

   оның ішінде ауылдық округтар бойынша:  
   Арықбалық ауылдық округі әкімінің аппараты 3040,0
   Антоновка ауылдық округі әкімінің аппараты 290,0
   Володар ауылдық округі әкімінің аппараты 26 554,0
   Гусаковка ауылдық округі әкімінің аппараты 106,0
   Елецкий ауылдық округі әкімінің аппараты 882,0
   Имантау ауылдық округі әкімінің аппараты 339,0
   Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты 1 186,0
   Қаратал ауылдық округі әкімінің аппараты 846,0
   Қамсақты ауылдық округі әкімінің аппараты 1 235,0
   Константиновка ауылдық округі әкімінің аппараты 154,0
   Лобанов ауылдық округі әкімінің аппараты 595,0
   Нижнеборлық ауылдық округі әкімінің аппараты 154,0
   Сырымбет ауылдық округі әкімінің аппараты 1 710,0
   Украин ауылдық округі әкімінің аппараты 700,0

Айыртау аудандық мәслихатының 2016 жылғы 29 сәуірдегі № 6-2-2 
шешіміне 2 қосымша

Айыртау аудандық мәслихатының 2015 жылғы 
25 желтоқсандағы № 5-44-1 шешіміне 5 қосымша 

2016 жылға арналған селолық округтар бой-
ынша бюджеттік бағдарламалар

Жалғасы. Басы 4-бетте.

Күдікті зат тауып алған кездегі 
тұрғындарға арналған жадынама

Біліңіздер: заттардың сыртқы көрінісі оның расында неге арналғанын жасы-
руы мүмкін. Жарылғыш заттар үшін камуфляж есебінде әдеттегі тұрмыстық 
заттар қолданылады: сумка, пакет, түйіншек, қорап, ойыншық және т.б.     
Табылған заттардың жарылу қаупін куәландыратын, белгілері: 
көлік маңында, баспалдақта, пәтерде және т.б. орындарда белгісіз 

түйіншектің немесе басқада бір заттардың болуы; 
бөтен сумка, портфель, қорап, басқада заттың: кіреберісте, пәтер есігінің, 

көліктің маңында өзгеше орналасуы;   
табылған күдікті заттан шудың шығуы (сағат механизміне, жиілігі төмен 

дыбысқа тән). 
Егер де сіз күдік тудыратын зат тауып алсаңыз, ол фактіні назардан тыс 

қалдырмаңыз: қоғамдық көлікте: 
-  заттың (сөмкенің және т.б.) кімдікі екенін немесе кім қалдырып кетуі мүмкін 

екенін қасыңыздағы адамдардан сұраңыз;
- егер иесі анықталмаса, табылған зат туралы дереу жүргізушіге немесе 

кондукторға хабарлаңыз. Үйіңіздің кіре берісінде:
- көршілерден сұраңыз, мүмкін ол зат соларға тиесілі шығар. Егер иесі 

анықталмаса, табылған зат туралы дереу құқық қорғау органдарына 
хабарлаңыз (тел. 102, 112). 

3) көшеде, саябақта және т. б.: 
- айналаңызға қараңыз, егер мүмкіндік болса, заттың иесін анықтауға 

тырысыңыз. Егер ол анықталмаса, құқық қорғау органдарына шұғыл 
хабарлаңыз (тел.102, 112);

- затты бөгде адамдардан оқшаулауға немесе алыс арадан затқа бөтендерді 
жібермеуге тырысыңыз. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері келген 
бойда зат табылған уақыт туралы ақпарат беріңіз.

4) мекемелерде, ұйымдарда: 
- тауып алған зат туралы объект күзетшісіне немесе әкімшілігіне дереу 

хабарлаңыз. 
Табылған затпен немесе күдік тудыратын заттармен жеке іс-қимыл жасауға 

тырыспаңыз, олар жарылғыш құрылғылар болуы мүмкін, бұл жарылысқа, 
көптеген құрбандыққа, қирауға әкелуі мүмкін.
Үзілді-кесілді тыйым салынады:
- табылған затты ұстауға, ашуға және орнынан қозғауға, бір жерден екінші 

жерге апаруға, қолға алуға; 
- табылған затты қалтаға, портфельге, сөмкеге салуға және т.б.; 
- жерге көмуге немесе оларды су қоймаларына тастауға; 
- заттардан шығып тұрған сым темірлерді немесе сымдарды үзіп тастауға 

немесе тартуға, оларды залалсыздандыруға тырысуға;
- табылған заңсыз затты пайдалануға; 
- оған жақын аралықта радио- және электрлі - аппараттарын, ұялы теле-

фондарды пайдалануға.

Ағымдағы жылғы 8 маусымда сағат 
11:00-де Мемлекттік қызмет істері 
министрі Т.Донақовтың халық алдын-
да есеп беру кездесуі өтеді.
Министрге сұрақтарды кездесу ба-

рысында, Министрлік сайтындағы 
«СҰРАҚ-ЖАУАП» бөлімі, сонымен 
қатар жедел желі (тел.: 8(7172)75-34-
54, 75-34-56) арқылы қоюға болады. 
Жедел желі арқылы дүйсенбі-жұма 
аралығында сағат 9:00 – 18.30-ға 
дейін хабарласуға болады.
Өткізілетін орны: Астана қ., Д. Қонаев 

көшесі, 4, ««Қазмедиа орталығы» 
ғимараты ,  «Батыс  кіреберісі» 
киноконцерттік залы.

Құрметті Солтүстік Қазақстан 
облысының тұрғындары

ДҮЙСЕНБІ, 30 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН 

6:00 Әнұран 6:05  Концерт7:00 Мемлекеттік 
уақыт  қызмет і :  дәлме -дәл  уақыт  7 : 0 0 
«ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Апта.kz» 11:00 «Дара 
жол» 12:30 «ДАУА» 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 БАТЫРЛА-
РЫ» 18:05 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!».   18:35   
«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ».  Т\х. 19:30 KA-
ZNEWS 20:20 «СЕРПІЛІС» 21:05   «АЯУЛЫ 
АРМАН».  Т\х. 22:00   «КЕЛІН».  Т\х. 22:55 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 
KAZNEWS 0:15 «SPORT.KZ» 0:35 «Қыздар». 
1:20 «Серпіліс» 2:05 «Менің Қазақстаным!»   
2:35 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:05 
«Ғасырлар үні».  Д\ф. 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа күн»  10:00    

«7 күн» 11:00 «Экономкласс» 11:10    «Магия 
кухни» 11:45 «Подари детям жизнь» 11:50   
«Тағдыр тартысы»  Д\ф 12:25  М\с. «Белка и 
Стрелка: озорная семейка» 12:30  М\с. «Фархат» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15  Т\с. «Семейные 
мелодрамы» 14:10  Т\с. «Катина любовь»     
15:00  Новости 15:15  Т\х. «Ақылдың кілті. 
Өмірдастан» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 
«Өмір сабақтары»  Д\ф17:00  Новости17:15  
Т\с. «След» 17:55 «Орталық Хабар»  19:00 «ТВ 
Бинго» 19:55 «Негізінде...»  20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30  Д\ф «BI GROUP: фило-
софия счастья» 20:55 «По сути»  21:00 Итоги 
дня 21:30    Т\с. «Дерево жизни» 22:20  Т\с. 
«След» 23:00 «Бетпе-бет» 23:25 ПреЕвро-2016. 
Товарищеские матчи. Футбол. Румыния – Украи-
на. Трансляция из Торино.  02:15 «Негізінде...»  
02:20 Қорытынды жаңалықтар 02:50 «Сотқа 
жеткізбей»  Д\ф 03:20 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 «ЖДИ МЕНЯ»    12:00 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ»        12:10 «П@УТINA»     
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР».      13:25 
«ӘН ДАРИЯ»      14:20 «ПРАВДА»    14:25   
Мелодрама«ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!»    15:30  
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»       16:35 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ»   17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»   
18:50 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».  Кино   20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»   21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН».      22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»   
22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН».      23:35 «П@УТINA»        
0:00 Кино «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»  2:00 
«БAСТЫ  ПАТРУЛЬ»       2:10 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»    2:50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО»   
3:40 «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 са-
мом главном» (12+) 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 «Аромат 
шиповника» 17.15 «Прямой эфир». (16+) 20.00 
Т/с «На дальней заставе» 22.55 «Честный 
детектив». (16+) 23.55 Ночная смена. «Дуэль 
разведок. Россия - США». «Иные. Сильные 
телом». 3 ч. (12+) 01.30 Т/с «Неотложка» 02.25 
«Пусть всегда буду Я. Лев Ошанин» 03.20 
«Комната смеха» 

СЕЙСЕНБІ, 31 МАМЫР 
САЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІН ҚҰРБАНДАРЫН 

ЕСКЕ АЛУ КҮНІ 
ҚАЗАҚСТАН 

6:00 Әнұран  6:05  Концерт7:00 Мемлекеттік 
уақыт  қызмет і :  дәлме -дәл  уақыт .  7 :00 
«ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Лесси».  М\х. 10:25   
«АЮЛАР».  М\х. 10:50 «Аяулы арман».  Т\х. 11:45 
«Айтуға оңай...» 12:30 «Алаш көсемі - Әлихан.   
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!».  14:10 «Келін».  
Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ».    16:40 «Жүрегім 
сізге аманат».  Т\х. 17:30 KAZNEWS 17:50 «ТА-
БЫС СЫРЫ».   18:10 «ҚҰНАНБАЙДЫҢ ҚУҒЫН 
КӨРГЕН ҰРПАҚТАРЫ».   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 СТУ-
ДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 KAZNEWS 
0:20 «Құанбайдың қуғын көрген ұрпақтары».   
0:45 «Алаш көсемі - Әлихан.   1:05 «Қыздар». 
1:50 «Бүгінгі күннің батырлары» 2:00 «Дауа» 
2:35 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:05 
«Ғасырлар үні».  Д\ф. 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа күн»  10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:10    Т\с. «Дерево жизни»  
11:00  Новости  11:10   «Магия кухни» 11:40 
«Подари детям жизнь» 11:45   «Тағдыр тарты-
сы»  Д\ф12:15  Т\х. «Қыз жолы»-2  13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15  Т\с. «Семейные мелодрамы» 
14:10  Т\с. «Катина любовь»     15:00  Новости 
15:15  Т\х. «Ақылдың кілті. Өмірдастан» 16:00 
Кешкі жаңалықтар 16:15 «Біздің үй» 17:00  
Новости17:15  Т\с. «След» 18:00 «Тағдыр жолы»  
18:35  Т\х. «Күн сақшылары» 19:10  Т\х. «Қыз 
жолы»-2 19:55 «Негізінде...»  20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Бюро расследований» 20:55 
«По сути»  21:00 Итоги дня 21:30    Т\с. «Дерево 
жизни» 22:20  Т\с. «След» 23:00 «Бетпе-бет»  
23:30 «Арнайы хабар» 23:55 «Негізінде...»  
00:00 Қорытынды жаңалықтар 00:30 «Сотқа 
жеткізбей»  Д\ф01:00 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  Кино «СКЛИФО-
СОВСКИЙ 3»   12:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»        
12:10 «П@УТINA»     12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР».      13:25  «ВСЕ МЫ ЛЮДИ»     14:20 
«ПРАВДА»   14:25   Мелодрама«ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ!»    15:30  «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»     16:35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»  17:40 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»   18:50 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА».  Кино   20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»   
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН».      22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»   22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН».      
23:35 «П@УТINA»        0:00 Кино «НЕСЛУ-
ЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»  2:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»       
2:10 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»    2:50 «ЖИТЬ 
ЗДОРОВО»   3:40 «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 са-
мом главном» (12+) 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 «Аро-
мат шиповника» 17.15 «Прямой эфир». (16+) 
20.00 Т/с «На дальней заставе» 22.55 Вести. 
Doc (16+) 00.40 Ночная смена. «Химия нашего 
тела. Сахар». «Приключения тела. Испытание 
голодом». (12+) 02.15 Т/с «Неотложка» 03.15 
«Комната смеха» 

СӘРСЕНБІ, 1 МАУСЫМ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАУ 

КҮНІ 
ҚАЗАҚСТАН 

6:00 Әнұран 6:05  Концерт7:00 Мемлекеттік 
уақыт  қызмет і :  дәлме -дәл  уақыт .  7 :00 
«ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Лесси».  М\х. 10:25   
«АЮЛАР».  М\х. 10:50 «Нұрсәулем-ай!». 11:45 
«Айтуға оңай...» 12:30 «Музыка мектебі».   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 «ҚР 
Қарулы күштерінің әскери-тарихи музейі».   18:15 
«Келбет» 18:40   «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ».  
Т\х. 19:30 KAZNEWS 20:00 «БОЛАШАҚ ЭНЕР-
ГИЯСЫ: АШЫҚ АЛАҢДАҒЫ ШОУ-КОНЦЕРТ».  
2:00 KAZNEWS 2:30 «Табыс сыры».   2:50 
«Ғасырлар үні».  Д\ф. 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа күн»   10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:10    Т\с. «Дерево жизни»  
11:00  Новости  11:10  М\с «Щенячий патруль» 
11:40 «Подари детям жизнь» 11:45   «Тағдыр 
тартысы»  Д\ф 12:15  Т\х. «Қыз жолы»-2  13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15  М\ф. «Хранитель луны»  

14:10  М\с «Щенячий патруль» 15:00  Новости 
15:15  Т\х. «Күләш» 16:00 Кешкі жаңалықтар 
16:15 «Біздің үй» 17:00  Новости17:15  Д\ф «Ма-
лыши» 18:00 «Сильные духом» 18:30  Т\х. «Күн 
сақшылары» 19:05  Т\х. «Қыз жолы»-2  19:55 
«Негізінде...»  20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бетпе-бет»  20:55 «По сути»  21:00 
Итоги дня 21:30    Т\с. «Дерево жизни»  22:20  
Т\с. «След» 23:00 ПреЕвро-2016. Товарище-
ские матчи. Футбол. Испания – Южная Корея. 
Трансляция из Зальцбурга.  01:50 Қорытынды 
жаңалықтар 02:20 «Арман қанатында»   

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  Кино «СКЛИФО-
СОВСКИЙ  3»  12:00 «БAСТЫ  ПАТРУЛЬ»        
12:10 «П@УТINA»     12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР».      13:25  «ВСЕ МЫ ЛЮДИ»   14:20 
«ПРАВДА»   14:25   Мелодрама«ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ!»    15:30  «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»       
16:35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»   17:40 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ»   18:50 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-
СА».  Кино   20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»   
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН».      22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»   22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН».      
23:35 «П@УТINA»        0:00 Кино «НЕСЛУ-
ЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»    2:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»       
2:10 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»    2:50 «ЖИТЬ 
ЗДОРОВО»   3:40 «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 са-
мом главном» (12+) 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 
«Аромат шиповника» 17.15 «Прямой эфир». 
(16+) 20.00 Т/с «На дальней заставе» 21.55 
«Специальный корреспондент» 23.40 Ночная 
смена. «Заставы в океане. Возвращение». 
«Угрозы современного мира. Атомный краш-
тест». «Угрозы современного мира. Атомная 
альтернатива». (12+) 01.50 Т/с «Неотложка» 
02.50 «Комната смеха» 

БЕЙСЕНБІ, 2 МАУСЫМ 
ҚАЗАҚСТАН 

6:00 Әнұран 6:05  Концерт7:00 Мемлекеттік 
уақыт  қызмет і :  дәлме -дәл  уақыт .  7 :00 
«ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Лесси».  М\х. 10:25   
«АЮЛАР».  М\х. 10:50 «Аяулы арман».  Т\х. 
11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 «Қорғаныс қуаты».  
Д\ф (ҚР Қорғаныс министрлігінің тапсырысы 
бойынша) 13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!».  14:10 
«Келін».  Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ».    16:40 
«Жүрегім сізге аманат».  Т\х. 17:30 KAZNEWS 
17:50 «ҚР МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕРІ».   18:15 
«АГРОБИЗНЕС»   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. 22:50 «МУЗ-ТВ ПРЕМИЯСЫ 2016». 
Күнделік 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:30 KAZNEWS 0:20 «Қыздар». 
1:05 «ҚР Қарулы күштерінің әскери-тарихи 
музейі».   1:25 «ҚР Мемлекеттік рәміздері».   
1:45 «Жан жылуы» 2:05 «Агробизнес»   2:25 
«Түнгі  студияда  Нұрлан  Қоянбаев» 3:00 
«Ғасырлар үні».  Д\ф. 

ХАБАР
 07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа күн»  10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:10    Т\с. «Дерево жизни»  
11:00  Новости  11:10  . «Магия кухни» 11:40 
«Подари детям жизнь» 11:45   «Тағдыр тарты-
сы»  Д\ф12:15  Т\х. «Қыз жолы-2»  13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15  Т\с. «Семейные мелодрамы» 
14:10  Т\с. «Катина любовь»     15:00  Новости 
15:15  Т\х. «Күләш» 16:00 Кешкі жаңалықтар 
16:15 «Біздің үй» 17:00  Новости17:15  Т\с. 
«След» 17:55  Д\ф. «Табиғатпен үйлесімде»  
18:20  Т\х. «Күн сақшылары» 19:10  Т\х. «Қыз 
жолы»-2  19:55 «Негізінде...»  20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Бетпе-бет»  20:55 «По сути» 
21:00 Итоги дня 21:30    Т\с. «Дерево жизни»  
22:20  Т\с. «След»  23:10 «100 бизнес-тарихы» 
23:30 Қорытынды жаңалықтар 00:00 «Сотқа 
жеткізбей»  Д\ф 00:30 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  Кино «СКЛИФО-
СОВСКИЙ 3»   12:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»        
12:10 «П@УТINA»     12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР».      13:25  «ВСЕ МЫ ЛЮДИ»     14:20 
«ПРАВДА»   14:25 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!». 
Заключительная серия    15:30  «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ»       16:35  «РОДИНА»   C 18:00 ДО 
0:00 НЕ ДАВАТЬ ID 17:40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»   
18:50 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».  Кино   20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»   21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН».      22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»   
22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН».      23:35 «П@УТINA»        
0:00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». Заключи-
тельные серии    2:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»       
2:10 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»    2:50 «ЖИТЬ 
ЗДОРОВО»   3:40 «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» (12+) 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 «Аромат 
шиповника» 17.15 «Прямой эфир». (16+) 20.00 
Т/с «На дальней заставе» 21.55 «Поединок». 
(12+) 23.40 Ночная смена. «Офицеры». «Тайны 
Первой Мировой войны: великая война. Фронт 
русский. Фронт французский». (12+) 01.40 Т/с 
«Неотложка» 02.40 «Комната смеха» 

ЖҰМА, 3 МАУСЫМ 
ҚАЗАҚСТАН 

6:00 Әнұран 6:05  Концерт7:00 Мемлекеттік 
уақыт  қызмет і :  дәлме -дәл  уақыт .  7 :00 
«ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Лесси».  М\х. 10:25   
«АЮЛАР».  М\х. 10:50 «Аяулы арман».  Т\х. 
11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 «Журналистік 
зерттеу» 12:50 «МУЗ-ТВ премиясы 2016». 
Күнделік 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 ЖЫЛУЫ» 
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. 23:25 «МУЗ-ТВ ПРЕМИЯСЫ 
2016». Күнделік 23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:00 
KAZNEWS 0:35 Парламент 0:50 «ҚР Мемлекеттік 
рәміздері».   1:10 «Журналистік зерттеу» 1:35 
«Иман айнасы» 1:55 «Сіз не дейсіз?» 2:25 
«Ғасырлар үні».  Д\ф. 

ХАБАР
 07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа күн»  10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:10    Т\с. «Дерево жизни»  
11:00  Новости  11:10    «Магия кухни» 11:40 
«Подари детям жизнь» 11:45   «Тағдыр тарты-
сы»  Д\ф12:15  Т\х. «Қыз жолы»-2  13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15  Т\с. «Семейные мелодрамы»  
14:10  Т\с. «Катина любовь»     15:00  Новости 
15:15  Т\х. «Күләш» 16:00 Кешкі жаңалықтар 
16:15 «Өмір сабақтары»  Д\ф16:50 «Эконом-
класс» 17:00  Новости17:15  Т\с.  «След» 17:55 
«Тур де Хабар»  18:25  Т\х. «Күн сақшылары» 
19:15  Т\х. «Қыз жолы»-2  20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Бетпе-бет»  21:00 Итоги дня 
21:30    Т\с. «Дерево жизни»  22:20 Мегахит. Гай 
Пирс, Мэгги Грэйс в фантастическом боевике  
«Напролом» 00:00 Қорытынды жаңалықтар 
00:30 «Сотқа жеткізбей»  Д\ф00:55 Жаңалықтар  
СЕНБІ, 4 маусым - Қазақстан Республикасының 
Рәміздері күні 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»       6:45 «ЖҰМА 

УАҒЫЗЫ»      7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-
РЛЕРМЕН   7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА»  7:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН   8:00 «ДО-
БРОЕ УТРО»   11:00  Кино «СКЛИФОСОВСКИЙ 
3»  12:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»     12:10 «П@
УТINA»     12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР».      
13:45  «ВСЕ МЫ ЛЮДИ»     14:40 «ПЕРВАЯ 
ПОМОЩЬ»    15:15 «ПРАВДА»   15:20 Любимое 

кино. «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»    17:30 «ЖДИ 
МЕНЯ». КАЗАХСТАН   18:40 «АВТОКУШ». 18:50 
«ПОЛЕ ЧУДЕС»  20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»   
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН».      22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»   22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН».      
23:35 «ШАНСОН ГОДА». Часть 1 1:30 «П@
УТINA»        1:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»       2:05 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»    2:45  «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ»     3:30 «САПА БАҚЫЛАУДА»   4:00 
«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 са-
мом главном» (12+) 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 «Аро-
мат шиповника» 17.15 «Прямой эфир». (16+) 
20.00 «Юморина». (12+) 22.00 Концерт Ирины 
Аллегровой 00.30 Х/ф «Вальс-бостон» 02.35 
«Сергей Герасимов. Богатырская симфония». 
(12+) 03.30 «Комната смеха» 

СЕНБІ, 4 МАУСЫМ 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР КҮНІ 

ҚАЗАҚСТАН 
6:55 Әнұран  7:00 Мемлекеттік  уақыт 

қызметі: дәлме-дәл уақыт. 7:00  Концерт8:40  
М/ф 9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 10:05 «Әзіл әлемі» 
11:50 «МУЗ-ТВ премиясы 2016». Күнделік 
11:55 «ҚР МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕРІ».   12:20 
«ІЛИЯНЫҢ ӘН-РОМАНСТАРЫ». Композитор, жа-
зушы І.Жақановтың шығармашылығына арналған 
саз-сұхбат 13:40 «Тәуелсіздікке тағзым». 17:15 
«ТЕРМЕ ДЕГЕН ӨСИЕТ». Айгүл Елшібаеваның 
шығармашылық кеші 19:30 KAZNEWS 20:05 
«Үздік  әндер» 21:00 «ДАРА  ЖОЛ» 22:30 
«МУЗ-ТВ ПРЕМИЯСЫ 2016». Күнделік 22:35 
«ЖАЙДАРМАН» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ 
ЛИГА. 1/4 финал. 3-топ 0:15 KAZNEWS 0:50 
«Road to France». « UEFA EURO-2016» журналы 
1:20 Мелодрама «Той көйлегі» 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша»  08:20 «Әсем әуен»  

08:40 «Қызық t imes» 09:45 «Продвопрос» 
10:10  М\ф «Динофроз»  11:00  М\ф «Дух 
живого леса»  12:15 Сказка братьев Гримм. 
«Принцесса для гусей» 13:20 «Орталық Хабар» 
14:35 «Жұлдыздар айтысады» 16:00 «Тур де 
Хабар» 16:25  Т\х. «Болашағым өз қолымда» 
18:10 Шәмші Қалдаяқовтың ән кеші «Менің 
Қазақстаным!» 19:40 «Бенефис-шоу» 21:00 «7 
күн» 22:00 Мегахит. «Профессионал» 00:00  
Т\х. «Құрбылар» 01:40 «Тіл табысқандар» 
спектаклі.   

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН   

6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»    7:00 «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ РЕМОНТ»     8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА»     
8:35 «П@УТINA»      9:00 «СМАК»  9:40 Кино 
«СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ»    11:35 «ФАБРИКА 
ГРЕЗ» 12:00 «112. НЕДЕЛЯ»     12:25 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…»       13:25 «П@УТINA+»      14:25 
«ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»   15:00 «ШАНСОН ГОДА». 
Часть 1 17:00 Кино «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ»    
20:00 «ПЕРВАЯ ПРОГРАММА»    21:00 «ПОД 
ЗНАКОМ ЛУНЫ». Продолжение 21:55 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ»   ның тұсаукесері   23:10 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР»  23:50 Мировое кино. «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ»  2:25 «112. НЕДЕЛЯ»     2:45 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…»      3:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»     
4:15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»    

РОССИЯ 1 
04.10 Х/ф «Город принял» 05.45 «Диалоги 

о животных» 06.40, 10.25, 13.20 Вести-Москва 
07.00, 10.00, 13.00 Вести 07.10 Россия. Местное 
время. (12+) 08.15 «Правила движения». (12+) 
09.10 «Личное. Денис Майданов». (12+) 10.35 
Х/ф «Все сокровища мира» 13.30 Х/ф «Все 
сокровища мира» 19.00 Вести в субботу 20.00 
Х/ф «Городская рапсодия» 23.55 Х/ф «Поздняя 
любовь» 02.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 03.40 
«Комната смеха» 

 ЖЕКСЕНБІ, 5 МАУСЫМ 
ҚАЗАҚСТАН 

6:55 Әнұран  7:00 Мемлекеттік  уақыт 
қызметі: дәлме-дәл уақыт. 7:00  Концерт8:40  
М/ф 9:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 11:15 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ». Зияткерлік сайыс 12:00 «МУЗ-ТВ 
премиясы 2016». Күнделік 12:05 «Сәлем, 
Қазақстан!» 13:30 «ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 14:00 
«Тәуелсіздікке тағзым». Республикалық ақындар 
айтысы. 2-бөлім 16:30 «ОЙ-ТОЛҒАУ». Мырзатай 
Жолдасбеков пен Ілия Жақановтың ой-толғауы. 
17:25 «Өмірдің өзі новелла».  Т\х 18:15 «Әзіл 
әлемі» 20:00 «АПТА. КZ» 21:05 «ЕКІ ҒАШЫҚ». 
Концерт 22:50 «МУЗ-ТВ ПРЕМИЯСЫ 2016». 
Күнделік 22:55 «МУЗ-ТВ-2015». Гравитация 
0:00 «Road to France». «UEFA EURO-2016» 
журналы 0:30 Драма «Мұстафа Шоқай» 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:15 «Әсем әуен» 09:00 

«ТВ Бинго» 10:00 «Айбын» 10:20 «Ас арқау» 
10:45 «Тур де Хабар»  11:15  М\ф «Морская 
бригада» 12:40 Сказки братьев Гримм. «Синяя 
свечка» 13:40 «Бенефис-шоу» 15:00 Концерт  
Айқын Төлепберген & Сосо Павлиашвили  
16:50 Розыгрыш  18:20 «Қызық times» 19:35 
Тұсаукесер .  «Жұлдыздар  айтысады» шоу 
бағдарламасы 21:00   «7 күн» 22:00 Мегахит. 
«Астерикс  и Обеликс в Британии» 00:00  Т\х. 
«Құрбылар» 01:40 «Қазақтар» спектаклі.   

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕР -

МЕН   6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»     7:00 
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»     7:50 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР»  8:25 «П@УТINA»         8:45 
«ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ»    9:00 «ЗДОРОВЬЕ»  
10:10 «КАЗЛОТО». 10:50 Лотерея «СВОЙ ДОМ». 
11:15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»  12:00 «БОЛЬ-
ШОЙ ПАТРУЛЬ»      12:25 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»       
13:25 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»      14:35 «ЧТО? 
ГДЕ? КОГДА?». 15:50 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КА-
ЗАХСТАН!»   17:00 «СКАЛОЛАЗКА»    Кино 
21:00 «АНАЛИТИКА»   22:00 «П@УТINA+»      
23:00 «ӘН ДАРИЯ»      23:50 «НАС НЕ ДО-
ГОНЯТ». ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ     1:50 
«П@УТINA+»     2:40 «БОЛЬШОЙ ПАТРУЛЬ»     
3:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»       3:45 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР»    

РОССИЯ 1 
04.20 Х/ф «Очень верная жена» 06.00 

Мульт утро 06.30 «Сам себе режиссер» 07.20, 
02.55 «Смехопанорама» 07.50 «Утренняя почта» 
08.30 «Сто к одному» 09.20 Вести-Москва 10.00, 
13.00 Вести 10.10 «Смеяться разрешается» 
11.20 К Международному дню защиты детей. 
Фестиваль детской художественной гимнастики 
«Алина» 13.20 Х/ф «Сводная сестра» 17.00 Х/ф 
«Мой чужой ребенок» 19.00 Вести недели 21.00 
«Воскресный вечер». (12+) 23.00 «Дежурный по 
стране» 23.55 Т/с «Охраняемые лица» 01.55 
«Семь тайн Третьяковской галереи» 03.25 
«Комната смеха»
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Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

Ажал шіркін аяусыз. Онда жақсы, 
жаман, жас, кәрі, сәби деп таңдау жоқ. 
Қайран опасыз дүние-ай, жас өмірді 
қалай ерте қидың екен? Қас пен көздің 
арасындай ғана уақытта өмірден 
ағып түскен, Айыртау ауданындағы 
Егіндіағаш ауылында тұрған ажалға 
қимас аяулы қызымыз, ардақты 
бауырымыз Төлеуова Қарлығаш 
Мұратқызы бұл фәни дүниеден 
өткеніне алты жыл болды.
Сүйікті қызымыз небәрі 7-ақ жасын-

да қыршынынан қиылып, арманда 
кете барды. Қанша қайғырсақ та жан 
баламыз қайтып оралмады. Ол қазір 
қасымызда жүрсе, осы айдың 27 
жұлдызында он үш жасқа толар еді. 
Алланың жазғанына көнеміз. Жатқан 
жерің жарық, қабірің нұрға толып, 
топырағың торқалы, иманың жолдас болсын дейміз.
Бұл өмірде мұңсыз осы жан бар ма?
Қызық көрмей кете бардың арманда.
Есте жүрер асыл бейнең мәңгілік,
Рухың сенің болсын енді жұмақта.
Еске алушылар: ата-анасы, бауырлары, туысқандары.

Еске алу

Жарылғыш құрылғылардың іске Жарылғыш құрылғылардың іске 
қосылуы нәтижесінде  жарылыс қосылуы нәтижесінде  жарылыс 
аймағында немесе ғимараттың аймағында немесе ғимараттың 

қираған үйінділерінің арасында қалған қираған үйінділерінің арасында қалған 
тұрғындарға арналған жадынаматұрғындарға арналған жадынама 

Егер сіз жарылу аймағында қалсаңыз, естен танбай, қимылдай алатын 
халде болсаңыз, ең бірінші кезекте түтін мен жалын жоқ жерге қарай 
жүруге, еңбектеуге тиіссіз.
Егер сіз жарылыс кезінде зардап шекпесеңіз, ал қасыңызда зардап 

шеккен адамдар болса, олардың жан-күйлерін бағалаңыз: тамыры соға 
ма, адам есін жоғалтқан жоқ па? Ешқашан оның есін мүсәтір арқылы 
жиғызуға тырыспаңыз. Естен тану – бұл организмнің сыртқы әсерден 
қорғануы. Егер зардап шеккен адамның сынған жерлері болмаса 
(оның сүйектерін мұқият басып көріңіз), оны қырынан жатқызыңыз. Ол 
шалқасынан жатса, құсыққа шашалып, етпетінен жатса тұншығып қалуы 
мүмкін. Күре тамырдан қан кеткен (алқызыл қан шапшып жатса) кезде 
жарақатты неғұрлым тез, тым болмағанда саусақпен басып, содан соң 
жараның жоғары жағынан жіппен, белбеумен, баумен, белдікпен таңу 
керек.
Егер сіз ғимараттың қираған үйінділері арасында қалсаңыз, саябырлауға 

тырысыңыз. Терең және бірқалыпты тыныс алыңыз. Өзіңізді құтқаратынына 
иландырыңыз. Дауыстап және заттарды соққылау арқылы адамдардың 
назарын аударыңыз. Егер сіз ғимараттың қираған үйінділерінің түбінде 
қалсаңыз, сізді жаңғырық дыбыс анықтағыш арқылы тауып алу үшін кез 
келген металл затты (сақина, кілт және т.б.) оңды-солды қозғап, дыбыс 
шығарыңыз. 
Егер бекітулі кеңістікте болсаңыз, оттықты тұтандырмаңыз.  Оттегін 

сақтаңыз.  
Қабырғалардың қайта опырылып құлауын болдырмауға тырысып, 

абайлап жылжыңыз, сырттан соққан ауаның қозғалысы бойынша  бағдар 
ұстаңыз. Егер мүмкіндігіңіз болса, қолға ұстауға келетін заттардың 
(тақтайлар, кірпіштер  және т.б.) көмегімен төбені бекітіңіз, содан соң  
көмек күтіңіз. Қатты шөл қысқан кезде кішкентай тасты аузыңызға салып, 
сорыңыз, мұрныңызбен тыныс алыңыз.

Сүйікті қызымыз Аида! Туған күнің 
және соңғы қоңырауың құтты болсын. 
Денсаулығың мықты, өмір жасың ұзақ 
болсын.
Алдыңда жауапты сынақ тұр – ҰБТ. 

Сынағыңды ойдағыдай тапсырып, 
үлкен мақсатыңа жетуге нәсіп етсін!
Бақшадағы көрікті гүлімсің,
Аспанда жарқыраған   

   жұлдызымсың.
Болашағың айқара ашылсын,
Биікте қалқып жүргейсің.
Игі  т ілекпен :  нағашыларың 

Сұлтанғазиндер отбасы. Сырым-
бет ауылы.

«Арықбалық ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
әкімі Шарапов Қалымтай Қаратайұлы әр күн сайын сағат 09.00-ден 
11.00-ге дейін азаматтарды жеке мәселері бойынша қабылдайды

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫСЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Арықбалық ауылдық округ әкімі аппаратының мемлекеттік 

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

«Арықбалық ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
41-1-41 сенім телефоны қызмет етеді

Арықбалық ауылдық округі әкімінің Арықбалық ауылдық округі әкімінің 
азаматтарды қабылдау кестесіазаматтарды қабылдау кестесі

Қоршаған орта-
ны қорғау – эколо-
гия ғылымының 
көздеген негізгі 
мақсаттарының 
бірі. Осы мақсат-
м і н д етт е р д і 
басшылықққа 
ала  отырып , 

мамырдың 20-ы күні Саумалкөл 
агротехникалық колледжінің база-
сында Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына орай «Жасыл ғаламшар 
– 2016» жетінші облыстық 
экологиялық слеті болып өтті.  
Слеттің  ашылу  салтанатын-

да құттықтау сөз алған Саумалкөл 
агротехникалық колледжінің дирек-
торы Серік Мусин, ауданның ішкі сая-
сат бөлімінің басшысы Жақсылық 
Жүсіпов  қатысушыларға сәттілік тілесе, 
«Облыстық білім беру саласындағы 
әдістемелік орталық және ақпараттық 
технологиялар» мемлекетт ік 

мекемесінің аға әдіскері Наталья Гордеева  аталмыш 
слеттің көздеген мақсат-міндеттерін айқындап өтті. 

14 экологиялық клуб қазылар алқасына өз командаларының 

Табиғат және біз
«ЖАСЫЛ ҒАЛАМШАР» СЛЕТІ АУДАНЫМЫЗДА«ЖАСЫЛ ҒАЛАМШАР» СЛЕТІ АУДАНЫМЫЗДА

презентациясын, сондай-ақ 
«Жасыл ғаламшар – 2016» 
экологиялық слетінің эмбле-
ма – нышаны бар баннерін 
қорғады.
Бірнеше кезеңді қамтыған іс-

шара барысында облыс аудан-
дарынан жиналған командалар 
(14 команда) өзін-өзі танысты-
ру, ормандағы жедел жәрдем, 
фоторепортаждар байқауы, 
ғаламшарды көгалдандыру, 
демалыс шатырын құру, 
экологиялық белгілер, туристік 
жарыстар, табиғат аясын-
да отқа түскі ас дайындау, 
шамшырақтың түрлері және 
табиғаттағы әндер байқауы 
сияқты қиын да  қызықты 
сынақтардан мүдірмей өтіп, 
өз білім ордаларының намы-
сын қолдан бермеді. Бір күнге 
созылған «Жасыл ғаламшар-
2016» атты экологиялық іс-
шараның қорытындысы бой-
ынша барлық қатысқан коман-
далар әр аталымдар бойынша 

марапатталды. 
Бағлан ҚОЖАҚОВ. 

Суреттерді түсірген автор.

Бұл оқу тамақ болар қарны ашқанда,
Жол табар қараңғыда адасқанда.

Мал озбас, біле білсең адам озар,
Ақыры керек болар бір сасқанда, - деп Міржақып Ду-
латов айтқандай, тарыдай болып кіріп, ақыл-ойлары 
толысып, оңы мен солын танып, жақсы мен жаманды 
айыра білуді үйренген балаларымыздың «Қош бол, 
бастауыш!» мерекесін де атап өттік. 

Осыдан төрт жыл бұрын Саумалкөл қазақ орта мектебінің 
табалдырығын жүрексіне аттаған балаларымыз білімнің 
негізі болатын бастауышта оқып, білім алып, қанаттарын 

Мектеп өмірінен
ҚОШ, БАСТАУЫШ!ҚОШ, БАСТАУЫШ!

қатайтып бастауыш сыныппен қоштасты.
Бесіктегі баланың 
Күлгенін көру – бір мұрат.
Алдына түсіп ананың
Жүргенін көру – бір мұрат, – демекші, ата-аналар үйде 

отырып балаларының тақымын қысып, тілегін тілеп отыра-
ды. Олардың бар арманы – балаларын өмір атты өзеннің 
толқынына ілестіріп, өз арнасымен ағып кетуіне жағдай 

жасау, заман талабына сай 
білім алуына өз үлестерін қосу. 
Бірінші сынып табалдырығын 
аттаған балаларымызға 
әліппенің 42 әрпі мен сандар-
ды қосу мен азайтудың қыры 
мен сырын үйреткен алғашқы 
ұстаз, мектебіміздің жас мама-
ны – Сағынай Оразалықызы, 
ал үшінші-төртінші сыныпта 
– Махаббат Төлетайқызы 
ұстаз болды. Күш-жігерлерін 
аямай, алтын уақыттарымен 
санаспай, сыныптағы он төрт 
ұл мен төрт қызды өздерінің 
білім-біліктілігімен баурап 
алған ұстаздарымызға ай-
тар алғыстарымыз шексіз. 
Сіздерге тілейтініміз: зор 
денсаулық, шығармашылық 
табыс, отбасыларыңызға құт-
береке. Қанаттарыңыз талмай, 
алдарыңыздан өтетін талай 
шәкірттерді білім нәрімен су-
сындатып, еңбектеріңіз жана 
берсін!

Саумалкөл қазақ ОМ-нің 
4 «б» сынып оқушыларының

ата-аналар комитеті.
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