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АУДАНЫМЫЗДА ЕГІН ОРАҒЫ ТАБЫСТЫ ЖҮРУДЕ!

Жаңа оқу жылы басталды

АЛҒАШҚЫ ҚОҢЫРАУ СОҒЫЛДЫ

    2016 жылдың 1 қыркүйегі күні 
сағат 10-да барша еліміздегідей 
біздің ауданымыздың да барлық 
мектептерінде жаңа оқу жылы 
басталды. 
 Аудан орталығындағы 
Ы.Алтынсарин атындағы орта 
мектепте де жаңа оқу жылының 
басталуына арналған салта-
натты жиын болды. Рəсімде 
Отанымыздың гимні шырқалды.
   Алғашқы құттықтау сөз аудан 
əкімі Н.Қ.Өтегеновке берілді. 
Өңір басшысы:
 - Құрметті қауым! Қадірлі 
ұстаздар мен ата-ана-
лар, оқушылар! Сіздердің 
баршаңызды жаңа оқу жылының 
басталуымен құттықтаймын! 
Бұл оқу жылы еліміздің 
Тəуелсіздігінің 25 жылдығы 
мен Қостанай облысының 
құрылғанына 80 жыл толуы 
жəне ата-бабаларымыздың 
ұлт-азаттық көтерілісінің 100 
жылдығы қарсаңында баста-
лып отыр. Бұл мерекелердің 
қай-қайсысы да халқымыз үшін 
қастерлі. Ұстаздар қауымына 
ұрпаққа сапалы білім мен 
тəрбие беруді, ата-аналарға 
бүлдіршіндерге əрдайым 
қамқорлықпен қарауды, ал 
оқушыларға сапалы білім мен 
саналы тəрбие алуды тілеймін. 
Еліміз өзінің Тəуелсіздігінің 
25 жылында қандай табысқа 
жеткенін сіздер жақсы білесіздер. 

Осы жетістіктер одан əрі жалғаса 
берсін! Ұрпаққа білім мен тəрбие 
беру - аса маңызды іс. Сол істе 
жоғары нəтижелерге жетіңіздер! - 
деді аудан басшысы.
  Мұнан соң мектеп директоры 
Ғ.Əлмағанбетов құттықтау сөз 
сөйлеп, ата-аналар мен ұстаздарға 
тілегін білдіріп, мектептің алда 
тұрған міндеттерімен таныстыр-
ды. 
  Келесі кезекте сахна төріне 
биылғы жылы мектептің 1 сыны-
бына оқуға келген 34 бүлдіршін 
шықты. Олар  жұртшылықты 
өздері орындаған тақпақтарымен 
сүйсіндірді. 
 Рəсімде мектептің өнерлі 
оқушылары мерекеге арнап əсем 
əндер шырқады. 
  Жоғары сынып оқушылары 
1 сыныпқа келіп отырған 34 
оқушыға «Əліппе» тапсырып, 
өздерінің тілектерін жолдады.
   Мұнан соң жоғары сынып 
оқушылары 1 сыныпқа келіп 
отырған балаларға білім кілтін 
табыс етті. Жас бүлдіршін осыған 
орай тақпақ оқып, көпшіліктің 
көңілін бір көтеріп тастады.
     Келесі кезекте аудандық мəдени-
ет үйінің сахнасында Қазақстан 
туралы əндерді келістіре шырқап 
жүрген «Ер Төстік» тобының үш 
баласы «Мен қазақпын!» деген 
кім-кімге болсын алаулаған асқақ 
рух беретін Қазақстан туралы əнді 
нəшіне келтіре орындады.
   Жалпы, əн шырқаған оқушылар-
дың қай-қайсысы болмасын 
өздерінің таланттарымен таныл-
ды. Олардың болашақтарына 
сеніммен қарауға болады. 
    Аталмыш мектепте өткен алғаш-

қы қоңырау рəсімі жұртшылық 
жүрегіне жол тапты. Оны 
тамашалаған барлық ата-аналар 
да оқушыларға жүрекжарды ақ 
тілектерін арнады. Балалардың 
бəріне білім алуда сəттілік 
тіледі. 
    Салтанатты рəсімде немере-
лерін мектепке əкелген қарт ата-
аналар атынан еңбек ардагері, 
қос Еңбек Қызыл Ту орденінің 
иегері Б.Нұрғожаұлы ақсақал 
бата берді. 
 Мұнан соң мектеп 
директорының оқу тəрбиесі 
ісі жөніндегі орынбасары 
Қ.Жүсіпова оқушыларға білім 
күні өткізілетін сабақтардың 
тəртібін таныстырды. 
  Рəсім соңында алғашқы 
қоңырауды тамашалаған 
жиналған қауым бір-бірін мəре-
сəре болып құттықтап жатты...

***
    Алғашқы қоңырау сал-
танаты ауданымыздың өзге 
мектептерінде де ойдағыдай 
өтті.

Əнет ЖҰМАБЕК

Суреттерде: Ы.Алтынсарин 
атындағы орта мектепте 

өткен алғашқы қоңыраудан 
көріністер.

Егін орағы - 2016

АМАНКЕЛДІ АСТЫҒЫ АБЫРОЙМЕН АЛЫНУДА

  Кеше аудан журналистері 
астық өндірілетін Амантоғай, 
Ақсай, Қарынсалды, Та-
сты жəне Үштоғай ауылдық 
округтеріне барып қайтты. 
Егістік алқаптардың бəрінде 
болды. 
    Мерекелер тоғысқан би-
ылғы жыл - аудан диханда-
ры үшін айтулы жылдың 
бірі болып отыр. Егістік 
алқаптарына жаңбыр жиі 
жауып, бітік егін өсті. 
Тек өкініштісі мамырдың 
аяғынан маусым, шілде ай-
ларында күндіз де, түнде 
де күн салқын болды. 
Нəтижесінде, ол дихандарға 
біраз қиыншылықтар алып 
келді. 
    Алайда соған қарамастан 
Аманкелді ауданының 
астықты алқаптарында егін 
ойдағыдай шықты. Əсіресе, 
жермен жұмыс істей білген 
Мүбəрəк Шаяхметов 

(Ақсай), Бақытжан Тілеубаев 
(Қарынсалды), Ғалымжан 
Шайхин (Қарынсалды), Жан-
дос Нəменов (Қарынсалды), 
Бірнар Саматов (Тасты), 
Рəшит Ильясов (Амантоғай) 
секілді дихандардың егістік 
алқабында бидай мелдектеп 
тұр. Қарадай көңілің тояды. 
Əсіресе, Жарқайың ауданы-
мен шектесетін шекарадағы 
егінжайлардың астығы бітік. 
    Осы сапарымызда Мүбəрəк 
Шаяхметов пен Рəшит 
Ильясовтан басқа дихан 
кəсіпкерлермен кездесіп, 
пікірлесудің сəті түспеді.   

Олардың бəрі шаруа қамымен 
Державин қаласындағы эле-
ваторларда жүр екен. Ал 
біразы қосалқы бөлшектер 
іздеп Арқалық, Қостанай 
қалаларына кетіпті. 
 Есесіне дихандармен 
кездесіп, пікірлестік. 
 Комбайншылар да, 
жүргізушілер де көңілді. 
Егіннің бітік шыққаны 
олардың да көңілдерін 
көтере түскен. Қай жаққа 
қарасаң да сары алтындай 
көз жауын алған алқаптарды 
көресің. Егін жайқалып, пісіп 
тұр. Ал, комбайншы дихан-

дар сол астықты тынымсыз 
орып жүр. 
  Біз кездескен Мүбəрəк 
Шаяхметовтің серік-
тестігінде дихандар екі ау-
сымда бидай оруда екен. 
Сол сияқты, Бақытжан 
Тілеубаевтың комбайншы-
лары да өнімді еңбек етуде. 
Оның 10 «Джон-Дирлері» 
бір күнде 1000 гектар 
жердің астығын шауып, ба-
стыруда екен. Тоқ етерін 
айтқанда, ауданның астықты 
округтерінде науқан қыза 
түскен. 
   Енді аудандық кəсіпкерлік 

жəне ауылшаруашылығы 
бөлімінің бүгінгі күнге, яғни 2 
қыркүйекке текті мəліметіне 
көз жүгіртсек, аудан бой-
ынша 43 800 гектар жердің 
дəнді-дақылдары орылып, 
бастырылған. Алынған өнім 
43 250 тонна, Егіннің орташа 
шығымдылығы 9,9 центнерді 
құрап отыр. Əзірге дихандар 
көшін қарынсалдылықтар 
бастауда. Олар əр гектар 
жерден 10 центнерден астық 
жинаса, ал одан кейінгі 

орында əр гектар жерден 9,8 
центнерден астық жинаған 
ақсайлықтар, əр гектар жер-
ден 9,7 центнерден астық 
жинаған тастылық дихандар 
үшінші орынды иеленген. 
   Нəтиже көңіл қуантады. 
Орылмаған бірқатар 
алқаптардың шығымдылығы 
9,9 центнерден де жоғары. 
Алла қаласа, аудан бойын-
ша əр гектар жерден 10-12 
центнерден өнім алынып 
қалынуы мүмкін. Əрине, 
түпкілікті нəтижені уақыт 
көрсетеді. Нақты нəтиже орақ 
аяқталғанда анықталады. 
 Құрметті оқырман! 
Ауданымыздың астықты 
шаруашылықтары туралы ма-
териал ұлт-азаттық көтерілістің 
100 жылдығына арналған 
мерекелік нөмірде (37-38)  жа-
рияланатын болады. 

Ə.МҰРАТБЕКҰЛЫ.
Суретте: Рəшит Рақымбекұлы дихандарымен бірге  

егінжайы басында.

 Газет - халықтың көзі, құлағы һəм тілі  (А.Байтұрсынов)
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2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюд-
жет кодексінің 109 - бабына сəйкес Амангелді аудандық 
мəслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Мəслихаттың 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 363 
«Амангелді ауданының 2016-2018 жылдарға арналған 
аудандық бюджеті туралы» шешіміне (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6108 тіркелген, 
2016 жылғы 5 қаңтарда «Аманкелді арайы» газетінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Амангелді ауданының 2016-2018 жылдарға арналған 
бюджеті тиісінше 1, 2 жəне 3-қосымшаларға сəйкес, оның 
ішінде 2016 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін: 
1) кірістер – 2 094 686,0 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 121 619,0 мың теңге; 
салықтық емес түсімдер бойынша – 1 717,2 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 10,0 
мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 1 971 339,8 мың теңге; 
2) шығындар – 2 119 510,1 мың теңге; 
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 1 618,0 мың теңге, оның iшiнде: 
бюджеттiк кредиттер –  9 545,0 мың теңге; 
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 7 927,0 мың теңге; 
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 
теңге, оның ішінде: 
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 26 442,1 мың теңге; 
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдала-
ну) –                   26 442,1 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 1 жəне 5-қосымшалары осы шешімнің                                    
1, 2-қосымшаларына сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізіледі.
Нормативтік құқықтық акті 2016 жылғы 23 тамызда 
нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу 

тізіліміне №6597 болып енгізілді.
      Кезектен тыс сессия төрағасы        Б.Дəуітбаев
      Аудандық мəслихат хатшысы        Қ.Кеделбаев  
   
    «Амангелді ауданы əкімдігінің экономика жəне бюджеттік 
жоспарлау бөлімі»  коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
басшысы_________ М. Сакетов           2016 жылғы «11» тамыз

Аудандық мəслихаттың №61 ШЕШІМІ
11 тамыз 2016 ж.      Амангелді ауылы

Мəслихаттың 2015 жылғы 23 желтоқсандағы 
№363 «Амангелді ауданының 2016 - 2018 жылдарға 
арналған аудандық бюджеті туралы» шешіміне 

өзгерістер енгізу туралы

Мəслихаттың 2016 жылғы 11 тамыздағы 
№61 шешіміне 1-қосымша

Мəслихаттың 2015 жылғы 23 желтоқсандағы 
№363 шешіміне 1-қосымша

 
Амангелді ауданының 2016 жылға арналған 

аудандық бюджеті
      
Санаты
 Сыныбы
  Кіші сыныбы
   Ерекшелігі

    Атауы Сомасы, 
мың теңге

1 2 3 4 5 6
I    І.Кірістер 2 094 686,0
1 00 0 00 Салықтық түciмдер 121 619,0
1 01 0 00 Табыс салығы 49 906,0
1 01 2 00 Жеке табыс салығы 49 906,0
1 03 0 00 Əлеуметтiк салық 42 387,0
1 03 1 00 Əлеуметтiк салық 42 387,0
1 04 0 00 Меншiкке салынатын 

салықтар 21 065,0

1 04 1 00 Мүлiкке салынатын 
салықтар 9 839,0

1 04 3 00 Жер салығы 1 074,0

1 04 4 00 Көлiк құралдарына 
салынатын салық 7 184,0

1 04 5 00 Бірыңғай жер салығы 2 968,0

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

7 183,0

1 05 2 00 Акциздер 1 079,0

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

3 645,0

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

2 459,0

1 08 0 0

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

1 078,0

2 00 0 00 Салықтық емес түciмдер 1 717,2
2 01 0 00 Мемлекеттік меншіктен 

түсетін кірістер 1 313,2

2 01 5 00
Мемлекет меншiгiндегi 
мүлiктi жалға беруден 
түсетiн кiрiстер

1 304,0

2 01 7 00
Мемлекеттiк бюджеттен 
берiлген кредиттер 
бойынша сыйақылар

9,2

2 06 0 00 Басқа да салықтық емес 
түсiмдер 404,0

2 06 1 00 Басқа да салықтық емес 
түсiмдер 404,0

3 00 0 00 Негізгі капиталды сатудан 
түсетін түсімдер 10,0

3 03 1 00 Жерді сату 10,0

4 00 0 00 Трансферттердің 
түсімдері 1 971 339,8

4 02 0 00
Мемлекеттiк басқарудың 
жоғары тұрған 
органдарынан түсетiн 
трансферттер

1 971 339,8

4 02 2 00 Облыстық бюджеттен 
түсетiн трансферттер 1 971 339,8

Фукционалдық топ

 Функционалдық кіші топ

  Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі

     

    

 Атауы Сомасы, 
мың теңге

     ІІ.Шығындар 2 119 510,0
01    Жалпы сипаттағы 

мемлекеттiк қызметтер 257 178,7

 1   

Мемлекеттiк басқарудың 
жалпы функцияларын 
орындайтын өкiлдi, 
атқарушы жəне басқа 
органдар

210 892,9

  112  
Аудан (облыстық маңызы 
бар қала) мəслихатының 
аппараты

15 184,0

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

15 184,0

  122  
Аудан (облыстық маңызы 
бар қала) əкімінің 
аппараты

83 902,0

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

83 529,5

   003 Мемлекеттік органның 
күрделі шығыстары 372,5

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

111 806,9

   001

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

111 806,9

 2   Қаржылық қызмет 13 807,8

  452  
Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) 
қаржы бөлімі

13 807,8

   001

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

13 172,8

   003 Салық салу мақсатында 
мүлікті бағалауды жүргізу 335,0

   010

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

300,0

 5   Жоспарлау жəне 
статистикалық қызмет 9 886,0

  453  

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

9 886,0

   001

Экономикалық саясатты, 
мемлекеттік жоспарлау 
жүйесін қалыптастыру 
жəне дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі 
қызметтер

9 886,0

 9   Жалпы сипаттағы өзге де 
мемлекеттiк қызметтер 22 592,0

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

14 870,0

   001

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

14 870,0

  458  

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

7 722,0

   001

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

7 722,0

02    Қорғаныс 3 592,0
 1   Əскери мұқтаждар 3 592,0

  122  
Аудан (облыстық маңызы 
бар қала) əкімінің 
аппараты

3 592,0

   005
Жалпыға бірдей 
əскери міндетті атқару 
шеңберіндегі іс-шаралар

3 592,0

04    Бiлiм беру 1 419 364,0
 1   Мектепке дейiнгі тəрбие 

жəне оқыту 135 261,0

  464  
Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) 
білім бөлімі

135 261,0

   009
Мектепке дейінгі тəрбие 
мен оқыту ұйымдарының 
қызметін қамтамасыз ету

80 160,0

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

55 101,0

Бюджеттік бағдарлама

 2   
Бастауыш, негізгі орта 
жəне жалпы орта білім 
беру

1 234 680,8

  464  
Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) 
білім бөлімі

1 203 200,8

   003 Жалпы білім беру 1 157 756,2
   006 Балаларға  қосымша білім 

беру  45 444,6

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

31 480,0

   017
Балалар мен 
жасөспірімдерге  спорт 
бойынша қосымша білім 
беру

31 480,0

 9   Бiлiм беру саласындағы 
өзге де қызметтер 49 422,2

  464  
Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) 
білім бөлімі

49 422,2

   001

Жергілікті деңгейде 
білім беру саласындағы 
мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі 
қызметтер

12 599,0

   005

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

13 790,0

   015

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

3 479,0

   029

Балалар мен 
жасөспірімдердің 
психикалық денсаулығын 
зерттеу жəне халыққа 
психологиялық-
медициналық-
педагогикалық 
консультациялық көмек 
көрсету

12 321,0

   067

Ведомстволық 
бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің жəне 
ұйымдарының күрделі 
шығыстары

7 233,2

06    
Əлеуметтiк көмек 
жəне əлеуметтiк 
қамсыздандыру

132 577,6

 1   Əлеуметтiк 
қамсыздандыру 60 598,6

  451  

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

58 700,0

   005 Мемлекеттік атаулы 
əлеуметтік көмек 3 200,0

   016
18 жасқа дейінгі 
балаларға мемлекеттік 
жəрдемақылар

55 500,0

  464  
Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) 
білім бөлімі

1 898,6

   030
Патронат тəрбиешілерге 
берілген баланы 
(балаларды) асырап бағу 

1 898,6

 2   Əлеуметтiк көмек 47 626,0

  451  

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

47 626,0

   002 Жұмыспен қамту 
бағдарламасы 21 241,0

   006 Тұрғын үйге көмек 
көрсету 210,0

   007

Жергілікті өкілетті 
органдардың шешімі 
бойынша мұқтаж 
азаматтардың жекелеген 
топтарына əлеуметтік 
көмек

19 387,0

   010
Үйден тəрбиеленіп 
оқытылатын мүгедек 
балаларды материалдық 
қамтамасыз ету

746,0

   014 Мұқтаж азаматтарға үйде 
əлеуметтiк көмек көрсету 3 938,0

   017

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

2 104,0

 9   
Əлеуметтiк көмек жəне 
əлеуметтiк қамтамасыз 
ету салаларындағы өзге 
де қызметтер

24 353,0

  451  

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

24 353,0

   001

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

20 896,0

(Жалғасы 3-бетте)
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   011

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

1 500,0

   021 Мемлекеттік органның 
күрделі шығыстары 200,0

   050

Қазақстан 
Республикасында 
мүгедектердің 
құқықтарын қамтамасыз 
ету жəне өмір сүру 
сапасын жақсарту 
жөніндегі 2012 - 2018 
жылдарға арналған іс-
шаралар жоспарын іске 
асыру

1 757,0

07    Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық 19 992,5

 1   Тұрғын үй шаруашылығы 14 221,5

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

2 506,0

   027

Жұмыспен қамту 2020 
жол картасы бойынша 
қалаларды жəне ауылдық 
елді мекендерді дамыту 
шеңберінде объектілерді 
жөндеу жəне абаттандыру

2 506,0

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

908,0

   024

Жұмыспен қамту 2020 
жол картасы бойынша 
қалаларды жəне ауылдық 
елді мекендерді дамыту 
шеңберінде объектілерді 
жөндеу

908,0

  458  

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

2 622,5

   003
Мемлекеттік тұрғын 
үй қорының сақталуын 
ұйымдастыру

1 773,5

   041

Жұмыспен қамту 2020 
жол картасы бойынша 
қалаларды жəне ауылдық 
елді мекендерді дамыту 
шеңберінде объектілерді 
жөндеу жəне абаттандыру

849,0

  464  
Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) 
білім бөлімі

1 329,0

   026

Жұмыспен қамту 2020 
жол картасы бойынша 
қалаларды жəне ауылдық 
елді мекендерді дамыту 
шеңберінде объектілерді 
жөндеу

1 329,0

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

6 856,0

   009

Жұмыспен қамту 2020 
жол картасы бойынша 
қалаларды жəне ауылдық 
елді мекендерді дамыту 
шеңберінде объектілерді 
жөндеу

6 856,0

 3   Елді-мекендерді көркейту 5 771,0

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

5 771,0

   008
Елді мекендердегі 
көшелерді 
жарықтандыру

5 771,0

08    Мəдениет, спорт, туризм 
жəне ақпараттық кеңістiк 140 414,8

 1   Мəдениет саласындағы 
қызмет 48 712,0

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

48 712,0

   003 Мəдени-демалыс 
жұмысын қолдау 48 712,0

 2   Спорт 20 936,3

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

20 936,3

   001

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

6 106,0

   005 Ұлттық жəне бұқаралық 
спорт түрлерін дамыту 11 230,3

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

500,0

   007

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

3 100,0

 3   Ақпараттық кеңiстiк 52 577,0

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

50 377,0

   006
Аудандық (қалалық) 
кiтапханалардың жұмыс 
iстеуi

49 815,0

   007
Мемлекеттiк тiлдi жəне 
Қазақстан халқының 
басқа да тiлдерін дамыту

562,0

  456  
Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) ішкі 
саясат бөлімі

2 200,0

   002
Мемлекеттік ақпараттық 
саясат жүргізу жөніндегі 
қызметтер

2 200,0

 9   

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

18 189,5

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

6 832,0

   001

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

6 832,0

  456  
Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) ішкі 
саясат бөлімі

11 357,5

   001

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

6 801,5

   003
Жастар саясаты 
саласында іс-шараларды 
іске асыру

4 556,0

10    

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

89 033,2

 1   Ауыл шаруашылығы 32 343,2

  453  

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

11 841,0

   099
Мамандардың əлеуметтік 
көмек көрсетуі жөніндегі 
шараларды іске асыру

11 841,0

  473  
Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) 
ветеринария бөлімі

20 502,2

   001

Жергілікті деңгейде 
ветеринария саласындағы 
мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі 
қызметтер

12 477,2

   003 Мемлекеттік органның 
күрделі шығыстары 65,0

   006
Ауру жануарларды 
санитарлық союды 
ұйымдастыру

2 500,0

   007
Қаңғыбас иттер 
мен мысықтарды 
аулауды жəне жоюды 
ұйымдастыру

1 000,0

   047

Жануарлардың 
саулығы мен адамның 
денсаулығына қауіп 
төндіретін, алып қоймай 
залалсыздандырылған 
(зарарсыздандырылған) 
жəне қайта өңделген 
жануарлардың, 
жануарлардан алынатын 
өнімдер мен шикізаттың 
құнын иелеріне өтеу

4 460,0

 6   Жер  қатынастары 10 284,0

  463  
Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) жер 
қатынастары бөлімі

10 284,0

   001

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

10 284,0

 9   

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

46 406,0

  473  
Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) 
ветеринария бөлімі

46 406,0

   011 Эпизоотияға қарсы іс-
шаралар жүргізу 46 406,0

11    
Өнеркəсіп, сəулет, қала 
құрылысы жəне құрылыс 
қызметі

9 391,0

 2   Сəулет, қала құрылысы 
жəне құрылыс қызметі 9 391,0

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

9 391,0

   001

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

9 391,0

12    Көлiк жəне коммуникация 32 600,0
 1   Автомобиль көлiгi 32 600,0

  458  

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

32 600,0

   023
Автомобиль жолдарының 
жұмыс істеуін қамтамасыз 
ету

32 600,0

13    Басқалар 1 931,0
 9   Басқалар 1 931,0

  452  
Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) 
қаржы бөлімі

1 931,0

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

1 931,0

14    Борышқа қызмет көрсету 9,2

 1   Борышқа қызмет көрсету 9,2

  452  
Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) 
қаржы бөлiмi

9,2

   013

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

9,2

15    Трансферттер 13 426,1
 1   Трансферттер 13 426,1

  452  
Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) 
қаржы бөлімі

13 426,1

   006
Нысаналы 
пайдаланылмаған (толық 
пайдаланылмаған) 
трансферттерді қайтару

157,1

   051
Жергілікті өзін-өзі 
басқару органдарына 
берілетін трансферттер

13 269,0

    ІІІ. Таза бюджеттік 
кредиттеу 1 618,0

10

   

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

9 545,0

 1   Ауыл шаруашылығы 9 545,0

  

453  

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

9 545,0

   

006
Мамандарды əлеуметтік 
қолдау шараларын іске 
асыру үшін бюджеттік 
кредиттер

9 545,0

Санаты
 Сыныбы
  Кіші сыныбы
   Ерекшелігі

    

 Атауы Сомасы, 
мың теңге

5    Бюджеттік кредиттерді 
өтеу 7 927,0

 01   Бюджеттік кредиттерді 
өтеу 7 927,0

  1  
Мемлекеттік бюджеттен 
берілген бюджеттік 
кредиттерді өтеу

7 927,0

   13
Жеке тұлғаларға 
жергілікті бюджеттен 
берілген бюджеттік 
кредиттерді өтеу

7 927,0

    
IV.Қаржы  активтерімен  
операциялар  бойынша  
сальдо 

0,0

    V.Бюджет тапшылығы 
(профициті) -26 442,0

    
VI.Бюджет тапшылығын 
қаржыландыру 
(профицитін пайдалану)

26 442,1

(Жалғасы 4-бетте)



44 АУДАНДЫҚ  БЮДЖЕТАМАНКЕЛДІ
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02.09.2016
№36 (7728)

Мəслихаттың 2016 жылғы 11 тамыздағы
№61 шешіміне 2-қосымша

Мəслихаттың 2015 жылғы 23 желтоқсандағы
№363 шешіміне 5-қосымша   

2016 жылға арналған Амангелді ауданының кенттер, 
ауылдар, ауылдық  округтердің бюджеттік 

бағдарламалар тізбесі.
      
Фукционалдық топ

 Кіші функция

  Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі

   Бағдарлама

    Атауы Сомасы, 
мың теңге

01    Жалпы сипаттағы 
мемлекеттiк қызметтер 111 806,9

 1   

Мемлекеттiк басқарудың 
жалпы функцияларын 
орындайтын өкiлдi, 
атқарушы жəне басқа 
органдар

111 806,9

  123  
Амангелді ауданының 
Амантоғай ауылдық округі 
əкімінің аппараты

10 796,3

   001

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

10 796,3

  123  
Амангелді ауданының 
Амангелді ауылдық округі 
əкімінің аппараты

20 302,0

   001

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

20 302,0

  123  
Амангелді ауданының 
Ақсай ауылы əкімінің 
аппараты

8 501,5

   001

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

8 501,5

  123  
Амангелді ауданының 
Тасты ауылы əкімінің 
аппараты

8 449,0

   001

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

8 449,0

  123  
Амангелді ауданының 
Қабырға ауылдық округі 
əкімінің аппараты

8 205,0

   001

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

8 205,0

  123  
Амангелді ауданының 
Үштоғай ауылдық  округі 
əкімінің аппараты

8 809,5

   001

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

8 809,5

  123  
Амангелді ауданының 
Құмкешу ауылдық округі 
əкімінің аппараты

8 904,0

   001

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

8 904,0

  123  
Амангелді ауданының 
Байғабыл ауылдық округі 
əкімінің аппараты

9 084,3

   001

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

9 084,3

  123  
Амангелді ауданының 
Қарасу ауылдық округі 
əкімінің аппараты

10 220,3

   001

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

10 220,3

  123  
Амангелді ауданының 
Қарынсалды ауылдық 
округі əкімінің аппараты

7 458,0

   001

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

7 458,0

  123  
Амангелді ауданының 
Үрпек ауылдық округі 
əкімінің аппараты

11 077,0

   001

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

11 077,0

07    Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық 8 277,0

 1   Тұрғын үй шаруашылығы 2 506,0

  123  
Амангелді ауданының 
Амангелді ауылдық округі  
əкімінің аппараты

1 695,0

   027

Жұмыспен қамту 2020 
жол картасы бойынша 
қалаларды жəне ауылдық 
елді мекендерді дамыту 
шеңберінде объектілерді 
жөндеу жəне абаттандыру

1 695,0

  123  
Амангелді ауданының 
Үрпек ауылдық округі 
əкімінің аппараты

811,0

   027

Жұмыспен қамту 2020 
жол картасы бойынша 
қалаларды жəне ауылдық 
елді мекендерді дамыту 
шеңберінде объектілерді 
жөндеу жəне абаттандыру

811,0

 3   Елді-мекендерді көркейту 5 771,0

  123  
Амангелді ауданының 
Амангелді ауылдық округі  
əкімінің аппараты

4 001,0

   008 Елді мекендердегі 
көшелерді жарықтандыру 4 001,0

  123  
Амангелді ауданының 
Үрпек ауылдық округі 
əкімінің аппараты

210,0

   008 Елді мекендердегі 
көшелерді жарықтандыру 210,0

  123  
Амангелді ауданының 
Байғабыл ауылдық округі 
əкімінің аппараты

160,0

   008 Елді мекендердегі 
көшелерді жарықтандыру 160,0

  123  
Амангелді ауданының 
Амантоғай ауылдық округі 
əкімінің аппараты

290,0

   008 Елді мекендердегі 
көшелерді жарықтандыру 290,0

  123  
Амангелді ауданының 
Қарасу ауылдық округі 
əкімінің аппараты

200,0

   008 Елді мекендердегі 
көшелерді жарықтандыру 200,0

  123  
Амангелді ауданының 
Құмкешу ауылдық округі 
əкімінің аппараты

150,0

   008 Елді мекендердегі 
көшелерді жарықтандыру 150,0

  123  
Амангелді ауданының 
Ақсай ауылы əкімінің 
аппараты

150,0

   008 Елді мекендердегі 
көшелерді жарықтандыру 150,0

  123  
Амангелді ауданының 
Үштоғай ауылдық  округі 
əкімінің аппараты

240,0

   008 Елді мекендердегі 
көшелерді жарықтандыру 240,0

  123  Амангелді ауданының Тасты 
ауылы əкімінің аппараты 240,0

   008 Елді мекендердегі 
көшелерді жарықтандыру 240,0

  123  
Амангелді ауданының 
Қабырға ауылдық округі 
əкімінің аппараты

70,0

   008 Елді мекендердегі 
көшелерді жарықтандыру 70,0

  123  
Амангелді ауданының 
Қарынсалды ауылдық 
округі əкімінің аппараты

60,0

   008 Елді мекендердегі 
көшелерді жарықтандыру 60,0

   В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Респу-
блики Казахстан от 4 декабря 2008 года Амангельдинский 
районный маслихат РЕШИЛ: 
1. Внести в решение маслихата от 23 декабря 2015 года № 
363 «О районном бюджете Амангельдинского района на 2016-
2018 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной ре-
гистрации нормативных правовых актов № 6108, опубликова-
но 5 января 2016 года в газете «Аманкелді арайы») следующие 
изменения:
    пункт 1 изложить в новой редакции:
  «1. Утвердить бюджет Амангельдинского района на 2016-
2018 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в 
том числе на 2016 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 094 686,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 121 619,0 тысяч тенге; 
неналоговым поступлениям – 1 717,2 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1 971 339,8 тысяч тенге; 
2) затраты – 2 119 510,1 тысяч тенге; 
3) чистое бюджетное кредитование – 1 618,0 тысяч тенге, в 
том числе: 
бюджетные кредиты – 9 545,0 тысяча тенге; 
погашение бюджетных кредитов – 7 927,0 тысячи тенге; 
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге, 
в том числе: приобретение финансовых активов – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 26 442,1 тысяч тенге; 
6) финансирование дефицита (использование профицита) 
бюджета –  26 442,1 тысяч тенге.»; 
приложения 1 и 5 к указанному решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.

Зарегистрировано в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за №6597, 

23 августа 2016 года 

Председатель внеочередной сессии  Б.Дауитбаев 
Секретарь районного маслихата  К.Кеделбаев

  Руководитель коммунального государственного учрежде-
ния «Отдел экономики и бюджетного планирования акима-
та Амангельдинского района»_______________________  
М.Сакетов  «11» августа 2016 года

РЕШЕНИЕ №61 районного маслихата 
11 августа 2016 года     с.Амангельды

О  внесений изменений  в решение маслихата 
от 23 декабря 2015 года  № 363  «О районном 

бюджете  Амангельдинского  района 
на 2016 - 2018 годы»

Приложение 1 к решению маслихата
от 11 августа 2016 года №61

Приложение 1 к решению маслихата
от 23 декабря 2015 года №363

Районный бюджет
Амангельдинского района на 2016 год

     
Категория

 Класс

  Под класс

   Специфика

    

Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

1 2 3 4 5 6
I    І.Доходы 2 094 686,0
1 00 0 00 Налоговые поступления 121 619,0
1 01 0 00 Подоходный налог 49 906,0
1 01 2 00 Индивидуальный 

подоходный налог 49 906,0
1 03 0 00 Социальный налог 42 387,0
1 03 1 00 Социальный налог 42 387,0
1 04 0 00 Hалоги на собственность 21 065,0
1 04 1 00 Hалоги на имущество 9 839,0
1 04 3 00 Земельный налог 1 074,0
1 04 4 00 Hалог на транспортные 

средства 7 184,0
1 04 5 00 Единый земельный налог 2 968,0
1 05 0 00 Внутренние налоги на 

товары, работы и услуги 7 183,0
1 05 2 00 Акцизы 1 079,0

1 05 3 00
Поступления за 
использование природных 
и других ресурсов

3 645,0

1 05 4 00
Сборы за ведение 
предпринимательской 
и профессиональной 
деятельности

2 459,0

1 08 0 0

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

1 078,0

2 00 0 00 Неналоговые поступления 1 717,2

2 01 0 00
Доходы от 
государственной 
собственности

1 313,2

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

1 304,0

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

9,2

2 06 0 00 Прочие неналоговые 
поступления 404,0

2 06 1 00 Прочие неналоговые 
поступления 404,0

3 00 0 00 Поступления от продажи 
основного капитала 10,0

3 03 1 00 Продажа земли 10,0
4 00 0 00 Поступления трансфертов 1 971 339,8

4 02 0 00
Трансферты из 
вышестоящих органов 
государственного 
управления

1 971 339,8

4 02 2 00 Трансферты из областного 
бюджета 1 971 339,8

Функциональная группа

 Функциональная подгруппа

  Администратор бюджетных программ

   Бюджетная программа

    

Наименование Сумма, 
тысяч тенге

     ІІ.Затраты 2 119 510,1
01    Государственные услуги 

общего характера 257 178,7

 1   

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

210 892,9

  112  
Аппарат маслихата 
района (города областного 
значения)

15 184,0

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

15 184,0

  122  
Аппарат акима района 
(города областного 
значения)

83 902,0

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

83 529,5

   003 Капитальные расходы 
государственного органа 372,5

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

111 806,9

   001

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

111 806,9

 2   Финансовая  деятельность 13 807,8

  452  
Отдел финансов района 
(города областного 
значения)

13 807,8

   001

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

13 172,8

   003
Проведение оценки 
имущества в целях 
налогообложения

335,0

(Жалғасы 5-бетте)
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   010

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

300,0

 5   
Планирование и 
статистическая 
деятельность

9 886,0

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

9 886,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
в области формирования 
и развития экономической 
политики, системы 
государственного 
планирования

9 886,0

 9   Прочие государственные 
услуги общего характера 22 592,0

  454  

Отдел 
предпринимательства 
и сельского хозяйства 
района (города областного 
значения)

14 870,0

   001

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

14 870,0

  458  

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

7 722,0

   001

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

7 722,0

02    Оборона 3 592,0
 1   Военные нужды 3 592,0

  122  
Аппарат акима района 
(города областного 
значения)

3 592,0

   005
Мероприятия в рамках 
исполнения всеобщей 
воинской обязанности

3 592,0

04    Образование 1 419 364,0

 1   Дошкольное воспитание и 
обучение 135 261,0

  464  
Отдел образования 
района (города областного 
значения)

135 261,0

   009
Обеспечение 
деятельности организаций 
дошкольного воспитания 
и обучения

80 160,0

   040

Реализация 
государственного 
образовательного заказа в 
дошкольных организациях 
образования

55 101,0

 2   
Начальное, основное 
среднее и общее среднее 
образование

1 234 680,8

  464  
Отдел образования 
района (города областного 
значения)

1 203 200,8

   003 Общеобразовательное 
обучение 1 157 756,2

   006 Дополнительное 
образование для детей 45 444,6

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

31 480,0

   017
Дополнительное 
образование для детей и 
юношества по спорту

31 480,0

 9   Прочие услуги в области 
образования 49 422,2

  464  
Отдел образования 
района (города областного 
значения)

49 422,2

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

12 599,0

   005

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

13 790,0

   015

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

3 479,0

   029

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

12 321,0

   067

Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных 
учреждений и 
организаций

7 233,2

06    Социальная помощь и 
социальное обеспечение 132 577,6

 1   Социальное обеспечение 60 598,6

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

58 700,0

   005 Государственная адресная 
социальная помощь 3 200,0

   016 Государственные пособия 
на детей до 18 лет 55 500,0

  464  
Отдел образования 
района (города областного 
значения)

1 898,6

   030
Содержание ребенка 
(детей), переданного 
патронатным 
воспитателям

1 898,6

 2   Социальная помощь 47 626,0

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

47 626,0

   002 Программа занятости 21 241,0
   006 Оказание жилищной 

помощи 210,0

   007

Социальная помощь 
отдельным категориям 
нуждающихся граждан 
по решениям местных 
представительных органов

19 387,0

   010

Материальное 
обеспечение 
детей-инвалидов, 
воспитывающихся и 
обучающихся на дому

746,0

   014
Оказание социальной 
помощи нуждающимся 
гражданам на дому

3 938,0

   017

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

2 104,0

 9   
Прочие услуги в области 
социальной помощи и 
социального обеспечения

24 353,0

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

24 353,0

   001

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

20 896,0

   011

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

1 500,0

   021 Капитальные расходы 
государственного органа 200,0

   050

Реализация Плана 
мероприятий по 
обеспечению прав и 
улучшению качества 
жизни инвалидов в 
Республике Казахстан на 
2012 – 2018 годы

1 757,0

07    Жилищно-коммунальное 
хозяйство 19 992,5

 1   Жилищное хозяйство 14 221,5

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

2 506,0

   027

Ремонт и благоустройство 
объектов в рамках 
развития городов и 
сельских населенных 
пунктов по Дорожной 
карте занятости 2020

2 506,0

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

908,0

   024

Ремонт объектов в 
рамках развития городов 
и сельских населенных 
пунктов по Дорожной 
карте занятости 2020

908,0

  458  

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

2 622,5

   003
Организация сохранения 
государственного 
жилищного фонда

1 773,5

   041

Ремонт и благоустройство 
объектов в рамках 
развития городов и 
сельских населенных 
пунктов по Дорожной 
карте занятости 2020

849,0

  464  
Отдел образования 
района (города областного 
значения)

1 329,0

   026

Ремонт объектов в 
рамках развития городов 
и сельских населенных 
пунктов по Дорожной 
карте занятости 2020

1 329,0

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

6 856,0

   009

Ремонт объектов в 
рамках развития городов 
и сельских населенных 
пунктов по Дорожной 
карте занятости 2020

6 856,0

 3   Благоустройство 
населенных пунктов 5 771,0

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

5 771,0

   008 Освещение улиц 
населенных пунктов 5 771,0

08    
Культура, спорт, туризм 
и информационное 
пространство

140 414,8

 1   Деятельность в области 
культуры 48 712,0

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

48 712,0

   003 Поддержка культурно-
досуговой работы 48 712,0

 2   Спорт 20 936,3

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

20 936,3

   001

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

6 106,0

   005
Развитие массового 
спорта и национальных 
видов спорта 

11 230,3

   006

Проведение спортивных 
соревнований на 
районном (города 
областного значения) 
уровне

500,0

   007

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

3 100,0

 3   Информационное 
пространство 52 577,0

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

50 377,0

   006
Функционирование 
районных (городских) 
библиотек

49 815,0

   007
Развитие 
государственного языка 
и других языков народа 
Казахстана

562,0

  456  
Отдел внутренней 
политики района (города 
областного значения)

2 200,0

   002
Услуги по проведению 
государственной 
информационной 
политики

2 200,0

 9   

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

18 189,5

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

6 832,0

   001

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

6 832,0

  456  
Отдел внутренней 
политики района (города 
областного значения)

11 357,5

   001

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

6 801,5

   003
Реализация мероприятий 
в сфере молодежной 
политики

4 556,0

10    

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

89 033,2

 1   Сельское хозяйство 32 343,2

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

11 841,0

   099
Реализация мер по 
оказанию социальной 
поддержки специалистов

11 841,0

(Жалғасы 6-бетте)
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  473  
Отдел ветеринарии 
района (города областного 
значения)

20 502,2

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

12 477,2

   003 Капитальные расходы 
государственного органа 65,0

   006 Организация санитарного 
убоя больных животных 2 500,0

   007
Организация отлова и 
уничтожения бродячих 
собак и кошек

1 000,0

   047

Возмещение владельцам 
стоимости обезвреженных 
(обеззараженных) и 
переработанных без 
изъятия животных, 
продукции и сырья 
животного происхождения, 
представляющих опасность 
для здоровья
животных и человека

4 460,0

 6   Земельные отношения 10 284,0

  463  
Отдел земельных 
отношений района (города 
областного значения)

10 284,0

   001

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

10 284,0

 9   

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

46 406,0

  473  
Отдел ветеринарии 
района (города областного 
значения)

46 406,0

   011
Проведение 
противоэпизоотических 
мероприятий

46 406,0

11    
Промышленность, 
архитектурная, 
градостроительная и 
строительная деятельность

9 391,0

 2   
Архитектурная, 
градостроительная и 
строительная деятельность

9 391,0

  472  

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

9 391,0

   001

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

9 391,0

12    Транспорт и коммуникации 32 600,0
 1   Автомобильный транспорт 32 600,0

  458  

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

32 600,0

   023
Обеспечение 
функционирования 
автомобильных дорог

32 600,0

13    Прочие 1 931,0
 9   Прочие 1 931,0

  452  
Отдел финансов района 
(города областного 
значения)

1 931,0

   012
Резерв местного 
исполнительного органа 
района (города областного 
значения) 

1 931,0

14    Обслуживание долга 9,2
 1   Обслуживание долга 9,2

  452  
Отдел финансов района 
(города областного 
значения)

9,2

   013

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

9,2

15    Трансферты 13 426,1
 1   Трансферты 13 426,1

  452  
Отдел финансов района 
(города областного 
значения)

13 426,1

   006
Возврат неиспользованных 
(недоиспользованных) 
целевых трансфертов

157,1

   051 Трансферты органам 
местного самоуправления 13 269,0

    ІІІ. Чистое бюджетное 
кредитование 1 618,0

10

   

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

9545,0

 1   Сельское хозяйство 9545,0

  

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

9545,0

   

006
Бюджетные кредиты для 
реализации мер социальной 
поддержки специалистов

9545,0

Категория

 Класс

  Подкласс

   Специфика

    

Наименование Сумма, 
тысяч тенге

5    Погашение бюджетных 
кредитов 7927,0

 01   Погашение бюджетных 
кредитов 7927,0

  1  
Погашение бюджетных 
кредитов, выданных из 
государственного бюджета

7927,0

   13
Погашение бюджетных 
кредитов, выданных 
из местного бюджета 
физическим лицам

7927,0

    IV. Сальдо по операциям с 
финансовыми активами 0,0

    V. Дефицит (профицит) 
бюджета -26442,1

    
VI. Финансирование 
дефицита (использование 
профицита) бюджета

26442,1

Приложение 2 к решению маслихата
от 11 августа 2016 года №61

Приложение 5 к решению маслихата
от 23 декабря 2015 года №363

 
Перечень бюджетных программ поселков, сел, сельских

округов Амангельдинского района на 2016 год
  

Функциональная группа

 Функциональная подгруппа

  Администратор бюджетных программ

   Бюджетная программа

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

01    Государственные услуги 
общего характера 111 806,9

 1   

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

111 806,9

  123  
Аппарат акима 
Амантогайского сельского 
округа Амангельдинского 
района 

10 796,3

   001

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

10 796,3

  123  
Аппарат акима 
Амангельдинского сельского 
округа Амангельдинского 
района

20 302,0

   001

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

20 302,0

  123  Аппарат акима села Аксай 
Амангельдинского района 8 501,5

   001

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

8 501,5

  123  Аппарат акима села Тасты 
Амангельдинского района 8 449,0

   001

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

8 449,0

  123  
Аппарат акима Кабыргинского 
сельского округа 
Амангельдинского района

8 205,0

   001

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

8 205,0

  123  
Аппарат акима Уштогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района

8 809,5

   001

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

8 809,5

  123  
Аппарат акима Кумкешуского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

8 904,0

   001

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

8 904,0

  123  
Аппарат акима Байгабылского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

9 084,3

   001

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

9 084,3

  123  
Аппарат акима Карасуского 
сельского округа 
Амангельдинского района

10 220,3

   001

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

10 220,3

  123  
Аппарат акима 
Карынсалдинского сельского  
округа Амангельдинского 
района

7 458,0

   001

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

7 458,0

  123  
Аппарат акима Урпекского 
сельского округа 
Амангельдинского района

11 077,0

   001

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

11 077,0

07    Жилищно-коммунальное 
хозяйство 8 277,0

 1   Жилищное хозяйство 2 506,0

  123  
Аппарат акима 
Амангельдинского сельского 
округа Амангельдинского 
района

1 695,0

   027

Ремонт и благоустройство 
объектов в рамках развития 
городов и сельских 
населенных пунктов по 
Дорожной карте занятости 
2020

1 695,0

  123  
Аппарат акима Урпекского 
сельского округа 
Амангельдинского района

811,0

   027

Ремонт и благоустройство 
объектов в рамках развития 
городов и сельских населенных 
пунктов по Дорожной карте 
занятости 2020

811,0

 3   Благоустройство населенных 
пунктов 5 771,0

  123  
Аппарат акима 
Амангельдинского сельского 
округа Амангельдинского 
района

4 001,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 4 001,0

  123  
Аппарат акима Урпекского 
сельского округа 
Амангельдинского района

210,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 210,0

  123  
Аппарат акима Байгабылского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

160,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 160,0

  123  
Аппарат акима 
Амантогайского сельского 
округа Амангельдинского 
района 

290,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 290,0

  123  
Аппарат акима Карасуского 
сельского округа 
Амангельдинского района

200,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 200,0

  123  
Аппарат акима 
Кумкешуского сельского  
округа Амангельдинского 
района

150,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 150,0

  123  Аппарат акима села Аксай 
Амангельдинского района 150,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 150,0

  123  
Аппарат акима Уштогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района

240,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 240,0

  123  Аппарат акима села Тасты 
Амангельдинского района 240,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 240,0

  123  
Аппарат акима 
Кабыргинского сельского 
округа Амангельдинского 
района

70,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 70,0

  123  
Аппарат акима 
Карынсалдинского сельского  
округа Амангельдинского 
района

60,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 60,0

        Таяуда аудандық ішкі істер бөлімі бастауыш ардагерлер ұйымы-
ның жалпы жиналысы өтіп, онда ұйымдастыру мəселесі қаралды.   
Жалпы жиналыс бастауыш ардагерлер ұйымының төрағасы бо-
лып келген С.Құлмановты арызы бойынша  қызметінен босатып, 
оның орнына қазірге дейін  көп жылдардан бері оның орынбаса-
ры болып тиянақты қызмет жасап келген Жамалижан Өтегенұлы 
Шошақовты ұйым төрағасы етіп бірауыздан сайлады. 
    Жамалижан  Шошақов  -  ұйымдастыру қабілеті мол, тəжіри-
белі ардагер.Ұйым жұмысының алға басуына көп үлес қосуда. 
    Жамалижан Өтегенұлы жиналыста əріптестеріне өзіне көрсет-
кен зор сенімдері үшін алғыс айтып, алдағы уақытта бастауыш 
ардагерлер ұйымының жұмысын одан əрі жақсарта беретінін 
мəлімдеді.

     Аудандық ІІБ-і бастауыш ардагерлер ұйымы атынан 
осы ІІБ басшысының орынбасары, полиция капитаны Саян 
Серікұлы Бірсейітовке аяулы анасы

Тамаша Қозғанқызы АЛПЫСБАЕВАНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

Жамалижан Шошақов,
ІІБ-і бастауыш ардагерлер ұйымының төрағасы.

   Аудандық ІІБ жəне осы бөлім жанындағы бастауыш 
ардагерлер ұйымы аталмыш ұйымның мүшесі, полиция 
ардагері  Еркін Қабжəлелұлы Досбергеновке ағасы, арда-
гер балуан 

Шөптібай Қабжəлелұлы ДОСБЕРГЕНОВТІҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

Бастауыш ардагерлер ұйымында

ТӨРАҒА  БОЛЫП  САЙЛАНДЫ
ТҮСІНДІРМЕ

   Қазақстан Республикасының Жоғарғы сотының ағымдағы 
жылдың 1 қыркүйегінен бастап барлық мамандындырылған 
əкімшілік істер қарайтын соттарға «Əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы істер бойынша» судьяның электрондық қол 
таңбасымен куəландырылған қаулы көшірмесін жол оқиғасы 
бойынша сақтандыру төлемдері төлеу мақсатында сақтандыру 
компаниялардың атына қаулыны электрондық құжат нысана-
сында жолдау туралы шешім жобасы түсірілді. 
    Бұл өзгеріс азаматтардың сотқа сот қаулысына оның 
заңды күшіне енген туралы белгі соқтыру үшін қайта жүгіну 
қажеттілігінен босатады. Яғни, 01.08.2016 жылдан бастап 
жол көлік оқиғасы бойынша əкімшілік істерга сəйкес, сот 
қаулысының көшірмелері электрондық құжат нысанасында 
тиісті сақтандыру компаниялар атына, азаматтарға сақтандыру 
төлемдерін төлеу мақсатында жолданып отырады.                                       

Аманкелді аудандық соты.
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№36 (7728)
    Менің «Ұлымын Аманкелді сарбазының» де-
ген «Сарыарқа сазы» атты қос томдығыма енген 
өлеңім бар. Сарбаз ұлы екенімді ауыз толтырып 
айтып, мақтан етіп жүремін. Кім білсін, қазір 
сарбаз ұлдары аз-ақ қалған шығармыз.
    Əбдірахман – сарбаз əкем сом білекті,
    Сардарға  еріп соғыста  ерлік  етті.
    Көтерліске қатысқан бастан-аяқ,
    Кісі еді батыл, қайсар, ер жүректі.  

    Самалына шомылып  жел-жібектің,
    Намыстың  мен де  туын желбіреттім.
    Өзімнің төртінші  атам Бектұр қажы,
    Жалғыз ұл немересімін  Сомжүректің!

    Жетінші атам – əулие Назар  абыз,
    Ол  жайлы талай  жақсы тарады  аңыз...
  - деп əрі қарай жалғасады. Осы жыр жолда-
рынан əкеміздің тегі қандай екені көрініп тұр. 
Ауылдастары «қажы мен абыз əулиенің ұрпағы» 
деп құрметтеп, батасын алуға тырысатын. На-
зар абыз атамыздың кесенесі Торғайдың Қызбел 
ауылының қасында, басына қысы-жазы адамдар 
түнейді. Жақында барып, ас беріп қайттық. Ал 
өзім абыз əулие бабамыздың атын жебеп-желеп 
қолдап жүрсін деп өз атыма қосып алдым. 
   Əкем Əбдірахман 1916 жылы  Торғай өңірі 
қазақтарының  патша үкіметіне қарсы көтерлісі 
басталғанда 22 жаста, үйленбеген кезі екен. Тете-
лес інісі Əлəйдарға: «Болашақ шаңырық иесісің, 
əке-шешемізге қамқор болып, үйде сен қал» деп, 
өзі сұранып сарбаздар сапына қосылған.
  - Сол кездегі тəртіп бойынша, - деп еске алған 
əкем, - əр ру өздеріндегі шаңырақ саны мен 
олардағы ерлер санына қарай сарбаз беретін. 
Біздің рудан жиырмадан астам сарбаз жиналдық. 
Басшымыз Аманжол есімді жігіт ағасы бол-
ды. Бар қаруымыз шолақ найза. Қылыш бірен-
саранымызда ғана. Мылтық Аманкелді мен 
Кейкі батырда жəне қырық мергенде ғана бар. 
Басты күшіміз солар, ұрыста салмақ та соларға 
түседі. Біздікі қол көбейтіп, қаптай шауып, ұран 
салып дұшпанға сес көрсетіп, үрей туғызу. 
Шіркін, қоян-қолтық шайқасқа келсе, көрер 
едік дейміз. Бірақ, бізге ондай қолайлы  сəт туа 
қоймады. Торғай қаласын қоршауға  алғанмен 
ұстап тұра алмадық. Ат үстінде шауып жүріп,  
үйлерге от қойып, қаланы өртке орадық. Ішкі 
жақтан оларға қосымша күш келіп, бізге кері 
шегінуге тура келді.
  Сардар мен əскер басылар шегіне жүріп, 
тосқауыл қойып, ұрымтал тұстарда ұрыс 
салғызады. Жазалаушы патша əскерінің жо-
лында қалатын  Торғай бойындағы ауылдарды 
кейін қарай қауіпсіз жерлерге үдере көшіріп 
жатты. Қыс түсті. Қыс болғанда да сол жылы 
қатал қыс болып, ат тізесінен асатын қалың қар 
жауды. Мұздай қаруланған жау солдаттары бізді 
өкшелей шегіндіріп келеді.Екі жақ та бір-бірінің 
шамасын байқау үшін барлаушылар жібереді. 
Бірде барлауға бару кезегі маған келді, үш 
адамбыз. Аманкелді мен Кейкі батыр бастаған 
мергендер  өзен саласының сағасында тасада 
тосқауылда тұрған. Ал сарбаздар тоғай арасы-
на жасырынған. Біздің міндетіміз алға озып 
барып, жау əскерінің қай жерде келе жатқанын 
біліп келу болатын. Сол барлау нəтижелеріне 
қарай тиісті шешім шығарылады. Жау қарасы 
көрінгенге дейін алға бара береміз. Ел көшіп 
иесіз қалған қыстау үйлерінің  төбесіне шығып, 
түтін мұржаларының тасасына тығылып тұрып 
қарауыл қараймыз. Дұшпан  барлаушыларының 
артықшылығы оларда дүрбі бар, ал бізде жоқ. 
Соның арқасында бізді алыстан көріп, өзеннің 
ой жағындағы талдардың тасасымен байқатпай 
таяп қалыпты. Кеш болса да біз де көріп қалып, 
үй төбесінен секіріп түсіп  атқа қондық. Қашып 
келеміз, атысатын біз байғұстарда мылтық 
жоқ. Қар қалың, ат көсіліп шаба алмайды. Мен 
алдыңғы екеуден қалыңқырап қалдым. Артыма 
қарасам олар да үшеу екен, алдыңғысы винтов-
касын кезеніп мені қөздеп ата бастады. Оқ екі 
жағымнан да  дыз етіп қарға сүңгіп жатыр. Əуелі 

бір Аллаға жалбарынып, екінші əулие Назар 
абыз атамның аруағына сыйынып атқа қамшы 
басып келемін.
  Кейде оқ өзіме де тиген сияқты болады, 
əйтеуір аманмын. Тосқауыл тұрған сайға да 
таяп қалдым. Аманкелді ат үстінде тықыршып 
тұр екен. Қолында бесатары. Мені өкшелеп келе 
жатқан жау солдатын атайын десе, оқ маған 
тиеді. Маған қолын сермеп: «аттан секір!» деп, 
айқай салды. Мен аттан секіріп түсіп, сайға до-
малап кеттім. Сол кезде Кейкі екеуі қосарлана 
атып, үшеуін де аттарынан мұрттай ұшырды. 
Аттары үркіп, қырға қарай ойнақшып шыға 
берді. Мергендер үшін винтовка оғы алтыннан 
қымбат. Ал əлгі жау аттарының қанжығасындағы 
оқшантайлар  оқтарға толы.  Аманкелді сол 
оқшантайларды алуға жəне аттарды қайырып 
əкелуге «кəне, қайсың барасыңдар» деді. Ет 
қызуымен алабұртып тұрғанмын: «өз атым 
болдырып қалды, мінуге мықты ат берсеңіздер 
мен барайын» дедім. Тағы екі жігіт қосылды, 
үшеуміз тапсырманы жақсы орындап келдік.Ба-
тыр «жарайсыңдар» деп арқамыздан қақты.
   Енді сол күнгі оқиғаның соңын айтайын. 
Сөйткенше кеш болып, қонар орынға келіп, 
сыртқы киімдерімді шеше бастадым.Мойным-
да шешем Ажарсұлу тоқып берген қалың түбіт 
шалмам болатын. Соны мойнымнан алып сілкіп 
қалғанымда, екі-үш бытыра жерге домалап 
түсті. Жанымдағы туыс жігіттердің бірі «ой, 
мынау бесатар оғы ғой, ажалың жоқ екен» десе, 
екіншісі «əулие Назар абыз атамыздың аруағы 
оқты денеңе дарытпаған» десіп жатты. Шынын-
да да солай. Абыз атамның аруағы кейін де та-
лай жерде ажалдан аман сақтаған мені, - деп сол 
кейінгі оқиаларды айта бастады. Мен:
  - Əке, көтерілісшілердің жазалаушы патша 
жасақтарымен кейінгі шайқастары қалай бол-
ды? - деп əңгімені бұрынғы арнасына бұрдым.
  -  Ой, балам-ай, отқарудың жоқтығынан бармақ 
тістеген кездеріміз көп болды ғой. Əйтпесе, 
қырық-елу мың самсаған сарбаздар бірнеше  
мың солдаттан жасқанып кері шегіне берер 
ме едік. Сонау Торғайдан шегіне-шегіне, бы-
лайша айтқанда, қаша ұрыс сала отырып, сол 
кездегі Батпаққара, қазіргі Аманкелді ауданы 
орталығынан да бері өтіп, Ағаштыкөл атала-
тын қыстауларға жеттік. Ақырғы деуге болатын 
шайқастар осы жерде өтті. Қырық мергеніміз 
осы маңдағы қыстаулардың бірінде қоршауда 
қалып, соңғы демі біткенше, соңғы оғы 
таусылғанша шайқасып, жауды ауыр шығынға 
ұшыратып барып, бірі қалмай қаза тапты. 
Көрген көздер келесі күні жау оншақты шанаға 
тиелген өліктерін алып қайтқанын айтқан.Са-
нап тұрған ешкім жоқ, əрқайсысы жастығын ала 
жығылғаны анық.
     Өзім көзіммен көрген көтерлісшілер  жағынан 
аса ауыр шығын Тінəлінің көңі (қыстау үйі) 
деген жерде болды. Сарбаздар  тоғай ішінде, 
мұз үстінде түрғанбыз. Бұл кезде жау жағы 
да байқатпай келіп тұтқиылдан шабуыл жа-
сау тəсілін қолданатын боп алған. Осы жолы 
тап солай болды. Қалтарыстан тап беріп, 
отқаруларынан оқты қарша боратты. Мұз үстінде 
оққа ұшқан адамдар жайрап жатты.Жаппай қаша 
бастадық. Сол жолы жетпістен астам сарбаздар 
шаһит болды. Қауіп күшті. Көтерлісшіл Торғай 
елінің тағдыры одан əрі не болары белгісіз еді. 
Одан бізді Құдай құтқарғандай болды. Ресейдің 
өзінде төңкеріс болып, Николай патша тақтан 
құлаған. Сол хабар жетсімен бір-ақ күнде жаза-
лаушы əскер жасақтары кері қайтып, жерімізден 

тайып тұрды. Қуанышымызда шек жоқ. Қырға, 
құмға, алыстағы сай-салаларға үдере көшіп 
жасырынған жұрт өз мекені қыстауларына 
қайтып, бейбіт тірліктеріне кірісті. 
     Бірақ, нағыз бейбіт өмірдің ауылы алыс бо-
латын. Ақ əскердің орына қызыл əскер келді.
Жеңіліп оңтүстікке қарай қашқан ақтардан 
көрген қорлық та аз емес. Оның қайсын айта 
берейік. Бір күні Торғайда қызыл комиссар бо-
лып тұрған Аманкелдінің бүлікшілер қолынан 
қаза тапқаны туралы жеткен қаралы хабар елді 
есеңгіретіп тастады. Бұл кезде Аманкелдінің 
атағы жер жарып аспандап тұрған. Нағыз 
ертегінің батырларындай мергендігі, 
қолбасылығы, ерліктері аңызға айналып, аты 
ел аузынан түспейтін. Сөйткен батырынан ай-
рылу халық қабырғасына қатты батты. Əсіресе, 
Аманкелдінің қарулас досы, үзеңгілес серігі 
Кейкі батырдың қайғысында шек болмаған 
шығар, қатты ашынып, Аманкелдінің кегін 
алмақ болып қайта атқа қонды. Ол қызылдардың 
да елді оңдырмайтынын болжап білген сияқты, 
«қызыл орыс та, сары орыс та - бəрі бір 
орыс» деп, соңына ерген сарбаздарын бастап 
партизандық соғыс бастады. Сөйтіп ол жаңа 
үкіметтің жауына айналды. Оның соңына шырақ 
алып түсті. Бірақ Кейкі бірнеше жыл бойы 
ұстатпады. Соңына түскен қызыл əскер солдат-
тарын талай рет атып тастап, қапыда қалдырып, 
қуғыннан құтылып кетіп отырды. 
    Бірде оны «сені кешіреміз, комиссар етеміз» 
деп алдап қолға түсіріп, Торғай қаласына апара 
жатады. Олардың зымиян ойын сезіп қалған 
батыр түнде өтірік ұйықтаған боп жатып, бəрі 
қорылға басқан кезде атып тұрып бəрін атып 
тастап қашып кетеді. Сол кеткеннен мол кеткен. 
Халық сүйікті батырын қай жерлерде жүргенін 
білсе де милицияға айтпай жасырды. Кейкі 
жүрген жерлерінде өлеңмен салауат айтып 
жүрген. Ел есінде қалған кейбір шумақтары мы-
надай:
          Атқа да салдым терлікті,
          Жауға  да қылдым  ерлікті.
          Мен кеткен  соң халқым-ай,
          Көрерсің  жаудан кемдікті.
                        Лə иллаһа иллолла,
                        Лə иллаһа иллолла.
          Атқа  да  салдым ерімді,
          Бермедім  жауға  елімді.
          Өз елімнен  жау  шығып,
          Сындырдың  Алла  белімді.    
                        Лə иллаһа иллолла,
                        Лə иллаһа иллолла.
          Атқа да салдым  пыстанды,
          Көтердің  Алла  дұшпанды.
          Естіген  жұртым  дұға қыл,
          Кейкі  де  батыр  ұсталды.
                        Лə иллаһа иллолла,
                        Лə иллаһа иллолла. 
  Соңғы шумақ ұсталып барып, қашып 
шыққаннан кейін қосқаны болу керек.
     Бұл салауат өлеңінің мұңды-зарлы əні бар.   
Шешең біледі, айтқызып тыңда. «Аңдыған 
жау алмай қоймайды» деген ғой, ақыры ізінен 
қалмай аңдып, қуып жүріп түбіне жетті ғой.
Кейкінің өліміне де ел еңіреді. Оғы таусылған 
батырды кескілеп өлтіріп, басын алып кетіпті 
деп естігенбіз. Ел не көрмеді дейсің. Елмен бірге 
əкеңнің де көрмегені жоқ. Аштық жылдары жа-
пан далада жалғыз келе жатқанымда, қарсы ал-
дымнан бірнеше аш адамдар шыға келіп жеп қоя 
жаздағаны бар. Шолақ найза жасап алғанмын, 
соны сермелеп жүріп əзер құтылдым. Байғұстың 
бірінің бетіне найзам қатты тиіп жараланып 
қалды. Ал соғыс жылдары Сібірде еңбек армия-
сында болып, ағаш дайындадық. Өзің көргендей 
содан бері колхоз жұмысындамыз, - деп əкем 
əңгімесін аяқтады.
   Əкем 1894 жылы туған. Сол жылы атасы 

Бектұр қажы Меккеге қажылыққа аттанып бара 
жатып, баласы Сомжүрекке «келіннің аяғы 
ауыр ғой, ұл туса атын Əбдірахман қойыңдар, 
қыз туса өздерің біліңдер» деп, тапсырып кет-
кен.  Əкем Əбдірахман өз əңгімесінен көрініп 
тұрғанындай, Аманкелді сарбазы атына сай ба-
тыл да қайратты, əділетсіздікке төзбейтін тура-
шыл да намысшыл адам болды. Қажы атасы мен 
əулие Назар абыз бабасының имандылық жолы-
нан таймай адал да абыройлы өмір сүріп, 1974 
жылы өмірден өтті.
    Абыз баба мен сарбаз əкенің өмір жолдары 
менің де өмірлік ұстанымымды тағалап-шегелеп 
кеткендей. «Ұлымын Аманкелді сарбазының» 
мақтан үшін жай айтыла салған сөз емес. Сар-
баз ұлы қалай өмір сүру керек болса, солай өмір 
сүріп келемін. Əкемнің жорық қаруы найза 
болса, менің қаруым қалам-найза болды. Оны 
қолыма алғаш алғаннан бері: 
     « ...Шындық үшін шырылдап отқа түсер,
     Əділдік  сарбаздары  сапындамын!» 
    - десем, сол саптан 55 жыл бойы табаным-
ды тайдырмай келемін. Менің өмірім де сар-
баз əкемнің өміріндей ауыр да бейнетті болды. 
«Жабылып бар басшысы ауданымның, Ақыры 
Алматыға ауған ұлмын» деген қос жолдан жас 
журналистің не үшін қуғын көргені айқын 
көрінеді. 1970 жылы  Алматыға көшіп барған 
соң əдебиет сыншылығын қолға алып, ақындар 
мен жазушылардың шығармаларындағы 
кемшіліктерді өткір сынаған мақалаларым га-
зеттер мен журналдарда жиі жарияланып жат-
ты. Өзгесін айтпағанда, Шерхан Мұртазаның 
«Қара маржан», Мұхтар Мағауиннің «Көкмұнар» 
атты романдарын сын садағына ілгенмін. 
Бірақ солардың бір де бірі шығармашылығыма 
кедергі келтірген емес. Неге десеңіз, онда сонау 
Мəскеудегі Компартияның Орталық Комитетінен 
əдебиет сыны мен сыншыларға мықты қолдау 
болды. Əдебиет сынын өрістету жөнінде арнайы 
қаулы да шығарылған.Сының əділ болса, баспай-
мыз дейтін басылым болмайтын.
     Ал қазір ше? Қазір сынға сұраныс жоқ, сын-
шыға Жазушылар Одағынан да, одан жоғары-
дағы тиісті министрліктерден де қамқорлық 
жоқ. Сыншылар жетім қалдық. Жетімсіреп 
жүргендердің бірі менмін. Сын мақалаларымды 
«Қазақ əдебиеті» газеті де, «Жұлдыз» жур-
налы да баспайды. Неге? Алдыңғы бір жылы 
Жазушылар Одағы ұйымдастырған бір емес 
бінеше Мүшайрада бас бəйгеге  Джип мінген 
жəне бірінші орынға бағаланып, миллион теңге  
берілген ақындардың өлеңдері сол марапатқа 
тіпті де лайық емес екенін, қысқасы өздері 
бөлісіп алғанын дəлелдеп жазған «Ашынғаннан 
шығады ащы даусым» деген өткір сын мақалам 
«Үш қоңыр» газетінде жарияланған.Содан бері 
Жазушылар Одағы басқармасының қырына 
ұшырап жүрген жайым бар.
    Иə, əділдік сарбазы болу қиын міндет.Жалғыз 
сында ғана емес, қазіргі ауылдарды қауымдық 
шаруашылықтар құру арқылы қалпына келтіру 
жөнінде бірнеше рет бастамалар көтеріп, 
күресіп жүргеніме де көп болды. Кешегі Жер ко-
миссиясы жұмыс істеген айларда оған мүше бол-
масам да бір мүшедей-ақ белсенділік көрсеттім. 
«Жер мен ауылды қауымдық шаруашылықтар 
құтқарады» деген ұсыныс мақалам бірнеше 
газеттер мен сайдтарда, интернеттегі Фейс-
букте  жарияланып, талқыланды. Бірақ ауыл 
шаруашылығы министрлігі мəн бермей шар-
шатып тұр. Алайда таразы басында ел мен жер 
тағдыры тұрғанда шегінуге жол жоқ.
   Міне, Аманкелді сарбазы мен сарбаз ұлының 
тағдыры осындай. Сыр соңын: 
     Нық қадап намыс туын, ар қазығын,
     Қоғамның  жазып  келем  бар  жазығын.
     Сарбаз əкем орнына қойып  кеткен,
     Мен соңғы  Аманкелді  сарбазымын!
   - деген жыр шумағымен түйіндеймін.  Аман 
жүрген Аманкелді сарбаздарының ұлдары бол-
са, сарбаз əкелеріңнің атына сай бола біліңдер 
деймін.

САРБАЗ  ӘКЕМ  ШЕРТКЕН  СЫР

  Өткен сенбіде ауданы-
мызда белгілі ұстаз Қаби 
Жармағанбетов пен оның зайы-
бы Мəруза Құлахметқызының 
туғанына 80 жыл толуына 
арналған ғибратты шаралар 
өтті. Алдымен 80 келі салмаққа 
дейінгі, одан соң 80 келіден 
жоғары салмақта түйе балуан 
күресі өткізілді. 
  Таңертең сағат 10-да 
Қ.Əбенов атындағы мəдениет 
үйінің алдында өткен балуан-
дар сайысына Қазақстанның 
жер-жерінен белгілі балуан-
дар келді. Атап айтар болсақ: 
Семей қаласынан «Қазақстан 
Барысының» 2014 жылғы 
жеңімпазы Мұхит Тұрсынов 
жəне екі олимпиада жеңімпазы 
қарағандылық Ержан Шыны-
кеев бастаған көптеген балу-
андар қатысты. Жалпы алғанда 
80 келіге дейінгі салмақта 14 
балуан күш сынасты. Олардың 
арасынан Астана қаласынан 
келген Ерлан Естек кіші Түйе 
балуан атанып, «Гранта» авто-
машинасын еншіледі. 

Жұма-Назар СОМЖҮРЕК,
Қазақстан Жазушылар Одағының 

мүшесі, ақын,  
 əдебиет сыншысы

АТА -АНАСЫН   АРДАҚТАДЫ

   Ал 90 келіден жоғары салмақта 20 балуан бақ сынасты. 
Нəтижесінде, Қарағандыдан келген Ержан Шыныкеев ауыр 
салмақтылар арасында Түйе балуан атанды. Оған «Приора» 
автокөлігі табысталды. 
   Мұнан соң түстен кейін «Тойтөбе» атшабарында 24 шақы-
рымдық аламан бəйге өтті. Оған жер-жерден келген 42 сəйгүлік 
қатысты. Нəтижесінде, бірінші орынды торғайлық Балғабай де-
ген азаматтың тұлпары иеленсе, екінші орынды аманкелділік 
Бердібек Атамбозовтың жүйрігі еншіледі. 1-ші орынды алған 
тұлпардың иесіне «Поло» автокөлігі тапсырылды.  
    Осылайша,  аманкелділіктер Тəуелсіздігіміздің 25 жылдығы 
мен ұлт-азаттық көтерілістің 100 жылдығы алдында бір күн бойы 
балуандар күресі мен ат бəйгесін тамашалап, бір серпіліп қалды.
 Тойды өткізген Қаби Жармағанбетов пен Мəруза 
Құлахметқызының ұл-қыздары. Олар ауданда бұрын-соңды 
болмаған үлкен бір игілікті іс жасады. 

   Іс-шараға аудан əкімі Н.Қ.Өтегенов бастаған аудан халқы 
мен Алматы, Астана, Қостанай, Торғай, Аманкелді өңірінен 
келген жұртшылық өкілдері қатысып, ұлағатты ұстаз Қаби 
Жармағанбетов пен сауда саласының білікті маманы болған 
марқұм Мəруза Құлахметқызының адамгершілік, азаматтық 
үлгі-өнегелері мен ғибратты істері туралы тағлымды əңгімелерді 
ортаға салды. 
   - Біз бұл тойды – асып-тасығаннан емес, өзімізге өмір сыйлаған 
əкеміз бен анамыздың ғибратты істерін ұрпаққа үлгі ету үшін 
жасадық. Əкеміз бізді өмірге əкелгенімен, дүниеден ерте кетті. 
Бізді анамыз тəрбиелеп, өсірді. Ол кісінің туғанына биыл 80 жыл 
толып отыр. 11 баланы дүниеге əкелген аяулы анамыз əкеміздің 
аманатын орындап, біздің бəрімізге жоғары білім алып берді. 
Бізді жеткіземін деп жүріп науқасқа шалдығып қалды. Кейін 
дүниеден өтті. Сондықтан да, біз ұлт-азаттық қозғалысының 
100 жылдығының алдында, басымыз аман, бауырымыз бүтін – 

төрт көзіміз түгел  кезде ата-
анамыздың рухтарына тағзым 
етуді өзімізге парыз санадық. 
Əкеміз де елге сыйлы, өте 
құрметті кісі болған. Олардың 
еңбегін елеп, осындай іс-
шаралар өткіздік, асын бердік. 
Жерлестерімізден ата-анамыз 
туралы көптеген жақсы сөздер 
естіп, бір жасап қалдық! – дейді 
Қаби аға мен Мəруза апайдың 
ортаншы ұлы, медицина 
ғылымының докторы Ғабит 
Қабиұлы Жармағанбетов.
   Десе дегендей, ағайынды 
Жармағанбетовтер кеш 
өткізіп, балуандар күресі 
мен ат бəйгесін жасап қана 
қойған жоқ, Сатыбалды ишан 
атындағы «Тəубə» мешітіне 
күрделі жөндеу жүргізу үшін  2 
миллион теңгені аталмыш діни 
орынның имамы Жандарбек 
Əмірхамзинге табыс етті.
 Олардың бұл ісіне 
аманкелділіктер риза болды. 
Қаби ақсақалдың балаларының 
нағашысы, Мəруза апайдың 
інісі Ғазез Біркенұлы ақсақал  
Жармағанбетовтер əулетінің 
ізгі ісіне ризалығын білдіріп, 
ақ батасын берді.  

Өз тілшіміз
Суреттерде: түйе 

балуандарға сыйлық 
тапсырудан көріністер.

Тағзым
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Меншік иесі: «Аманкелді арайы» газеті редакциясы ЖК. Газет  2016 жылдың 
15 ақпаны күні Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі мемлекеттік 
кірістер комитетінде тіркеуден өткізіліп, серия 3920 №0000415 куəлігі берілді.  
Редакция оқырман хаттарына, жарнама мен хабарландырудың мəтініне жауап 
бермейді, оларды қайтармайды. Газетте жарияланған автор пікірі редакция 
көзқарасын білдірмейді. 
Аптасына 1 - рет шығады. Көлемі екі баспа табақ. Таралымы - 1800 дана.  Тап-
сырыс -  1829

Тарихи анықтама: газет 1935 жылдың 15 маусымынан бастап шығады. 
Газет редакцияның компьютерлік орталығында теріліп, беттелді.
«Аманкелді арайында» жарияланған материалдарды көшіріп немесе өзгертіп, 
сілтемесіз басуға болмайды.       
Мекен-жайымыз: Аманкелді селосы,  Б.Майлин көшесі 14,  2 - қабат, 201 - 202 
бөлмелер.  Телефондар: (8714-40)   2-38-10.    2-10-57 
Газет Қостанай қаласы, С.Мəуленов көшесі №16, «Қостанай-полиграфия» 
ЖШС баспаханасында басылды.

АМАНКЕЛДІ  АРАЙЫАМАНКЕЛДІ  АРАЙЫ

  «Жұмыспен қамту 2020 жол 
картасы» бағдарламасы бойынша 
Аманкелді ауданында  жоспарлы 
түрде бағдарламаның үш бағыты 
бойынша жұмыстар жүруде.
 Аталған бағдарламаның 
3 – бағыты бағдарламаға 
қатысушыларды оқыту жəне 
жұмысқа орналасуға жəрдемдесуді қарастырады.
   3 - бағыт бойынша биылғы жылы ауданымызға əлеумет-
тік жұмыс орындарын ұйымдастыру үшін   4127,0 мың 
теңге бөлініп, 17 адам жұмысқа тартылды. Есепті мерзімге 
2649,0  мың теңге игерілді. 

     Жастар тəжірибесіне 2291,0 мың теңге бөлініп, 10 
жас маман мамыр айынан бастап жастар тəжірибесіне 
жіберілді. Бүгінгі күнге текті бөлінген қаржының 1528,0 
мың теңгесі игерілді. Жастар тəжірибесінен өткен жас ма-
мандар тұрақты жұмысқа тұрғызылады. 
     3 айлық қайта даярлау курсынан өту үшін 1271,0 мың 
теңге қаражат бөлініп,  7 адам:  аспазшы, шаштараз, авто-
электрик, слесарь-электрик мамандықтары  бойынша оқып 
келді.  Оқуын аяқтап келген бағдарламаға қатысушылардың 
6 – ы жұмысқа тұрғызылды. 
     Қыркүйек айынан бастап 10 айлық кəсіптік оқыту кур-
старында оқыту үшін 1458,0 мың теңге қаржы бөлінген, бұл 
курс негізінен кəсіптік мамандықтарға оқытуды көздейді. 
Оқуға жалпы орта білімі бар 6 азаматқа жолдама беріледі. 
    Бағдарламаның екінші бағыты мемлекеттік қолдаудың 
негізгі құралы шағын несиелендіру болып табылып, 
ауылдағы кəсіпкерлікті дамытуға көмек көрсету бойынша 
іс-шараларды қарастырады. 
     Бағдарламаның осы бағытына қатысуды қалайтындарға 
тегін кеңестік көмек, бизнес-жоспарды құрастыруда 
көмек көрсетіліп, кəсіпкерлік негіздерін тегін оқыту 
курстары жүргізіледі. Одан басқа, өз ісін ұйымдастыру 
үішін кəсіпкерге жетіспейтін инфрақұрылымды жеткізу 
қажеттілігі болса, яғни: жол салу, жылу жəне сумен 
қамтамасыз ету, канализациялық, телефон, электр желілерін 
жеткізу – бағдарлама бойынша барлық осы шығындарды 
мемлекет өзіне алады. Бағдарламаның екінші бағыты – 
шағын несиенің арқасында өңірімізде өз кəсібін кеңейтіп 
жатқандардың саны артып келеді. 
    Биылғы жылы «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» 
бағдарламасының аталған бағыты бойынша ауданға 42,0 
млн. теңге бөлінген. Есепті мерзімге 19 адам  42750,0 мың 
теңге қаржыны несиеге алып отыр. Шағын  несие алу-
шыларды ауыл кəсіпкерлігін дамытудың негізгі салалары 
мал шаруашылығы (ірі қара малды өсіру), жүк тасымалы  
мақсатында өздерінің белгілеген жоспарларына сəйкес 
жұмыс жасап отыр. 
    2016 жылы Амангелді ауданында «Жұмыспен қамту 2020 
жол картасының» 1 – бағыты бойынша Амангелді аудандық 
балалар жəне жасөспірімдер спорт мектебінің ғимаратына 
күрделі жөндеу жұмыстары  жүргізілуде. 21 бағдарламаға 
қатысушы уақытша жұмысқа тартылып, жолдама берілді.  
   2016 жылы белгіленген кешенді жоспар бойынша 590 адам 
жұмыспен қамту іс-шараларына тартылу керек. Бүгінге 
текті 487 адам қамтылып отыр, оның ішінде жұмыссыздар 
368 адам, мүмкіндігі шектеулі 6 адам, 187 адам  қоғамдық  
жұмысқа тартылды. Жастар саны 127.

Амангелді аудандық жұмыспен қамту орталығы

ПРОЕКТ                                                  
Об определении сроков предоставления заявок  
на  получение  субсидий по приоритетным 

сельскохозяйственных культурам на 2016 год

      В соответствии со статьей  31 Закона Республики Казахстан 
«О местном государственном управлении и самоуправлении в  
Республике  Казахстан» от 23  января 2001 года, пунктом 10 
Правил  субсидирования повышения урожайности  и  каче-
ства  продукции  растениеводства, стоимости горюче-смазоч-
ных материалов и других товарно-материальных ценностей, 
необходимых  для  проведения  весенне-полевых и уборочных 
работ,  путем субсидирования  производства  приоритетных  
культур  и стоимости   затрат на   возделывание   сельскохо-
зяйственных   культур   в защищенном   грунте, утвержденных  
Приказом  исполняющего  обязанности Министра сельского 
хозяйства  Республики Казахстан от 27 февраля  2015 года 
№4-3/177» (зарегистрировано в Реестре государственной ре-
гистрации нормативных правовых актов под №11094) акимат 
Амангельдинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Определить  сроки   предоставления  заявки  на   полу-
чение субсидий  на 2016 год с  5 сентября  по 12  сентября.
     2. Контроль   за    исполнением   настоящего   постанов-
ления  возложить  на заместителя акима по экономическим 
вопросам.
    3. Настоящее постановление вводится в действие  после дня 
его первого официального опубликования и распространяется 
на отношения, возникшие с 10 июня 2016  года.

Аким района                               Н.УТЕГЕНОВ

Приложение  к постановлению  акимата   
 №       от  «   » сентября  2016  года  

Сроки предоставления заявок  на  получение  субсидий 
по каждому виду субсидируемых приоритетных 

сельскохозяйственных культур на 2016 год

 «А.Нұрманов орта 
мектебі» ұжымының 
атынан 63 жасқа толған 
мерейтойыңызбен құттық-
таймыз! Сіздің еңбек 
жолыңыз сан қырлы. 
Еңбекке ерте араласып, 
ұлағатты өмір мектебінен 
өттіңіз. Шəкірт тəрбиелей 
жүріп, ұстаздығыңызды 
шығармашылық  жұмыспен 
ұштастыра білдіңіз. 
Сізді мерейтойыңызбен 
құттықтай отырып, зор 
денсаулық, ұзақ ғұмыр, 
еңбегіңіздің зейнетін 
көруге, отбасыңызға 
амандық тілейміз!

Құрметті Болат Мұханбетжанұлы!
Құттықтаймыз!

Отан үшін от кешкен, батырдың тұяғы,
Тамыр жайған тереңге шынарлардың қияғы.
Отан үшін жан берер қазіргі аптал азамат,
Сіз үшін бар жақын аппақ тілек жияды.

Құтты болсын зейнетің, құтты болсын шаттығың,
Ел үшін төккен тер арайлап атар ақ күнің.
Қалқан болар дауылға  алып бір қорған қамалсың,
Сəттілік болсын жолдасың, басыңа қонсын бақ бүгін.

Игі тілекпен: А.Нұрманов мектеп ұжымы.

«ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ - 2020 ЖОЛ 
КАРТАСЫ» БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 

ОРЫНДАЛУЫ  ТУРАЛЫ

     «Қазақстан Республикасындағы  жергілікті мемлекеттік  
басқару жəне өзін-өзі  басқару туралы» Қазақстан   
Республикасының   2001  жылғы  23 қаңтардағы Заңының  
31-бабына, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің  міндетін   атқарушының   2015 жылғы   27  
ақпандағы  №4-3/177  бұйрығымен  бекітілген,  Ба-
сым   дақылдар   өндіруді  субсидиялау   арқылы    өсімдік  
шаруашылығының   шығымдылығын  жəне  өнім   сапасын арт-
тыруды,  жанар-жағармай  материалдарының   жəне көктемгі 
егіс пен  егін жинау  жұмыстарын  жүргізу  үшін  қажетті  басқа 
да  тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын  жəне  
ауыл  шаруашылығы  дақылдарын  қорғалған топырақта өңдеп 
өсіру шығындарының құнын субсидиялау қағидаларының   
10-тармағына (Нормативтік құқықтық  актілерді мемлекеттік  
тіркеу  тізілімінде №11094 болып тіркелген)  сəйкес, Амангелді 
ауданының əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:       
  1. 2016   жылға 5 қырқүйектен 12 қырқүйекке  дейін  субсиди-
ялар алуға  өтінімді ұсыну мерзімдері айқындалсын.
  2. Осы  қаулының орындалуын бақылау аудан əкімінің  эконо-
мика мəселелері жөніндегі орынбасарына  жүктелсін. 
 3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін  
қолданысқа енгізіледі жəне 2016 жылғы 10  маусымнан  бастап 
туындаған қатынастарға таратылады.

                    Аудан əкімі                Н.ӨТЕГЕНОВ

ЖОБА                                                   
2016  жылға  субсидиялар  алуға  өтінімді         
ұсыну мерзімдерін  айқындау туралы

Əкімдіктің  2016  жылғы  «    » қырқүйектегі  
№    қаулысына қосымша          

2016 жылға ауыл шаруашылығы
дақылдарының əрбір түрі бойынша субсидия алуға 

өтінімді ұсыну мерзімдері

№
Басым ауыл 

шаруашылығы
дақылдарының атауы

Өтінімді үсыну мерзімі

1 Жаздық  бидай
Күздік бидай

2016 жылғы 05 қырқүйектен 
12 қырқүйекке дейін

2
Арпа
Сұлы
Тары

Қарақұмық

2016 жылғы 05 қырқүйектен 
12 қырқүйекке дейін

3 Жаздық қатты бидай 2016 жылғы 05 қырқүйектен 
12 қырқүйекке дейін

4
Бұршақ
Нұт

Жасымық
2016 жылғы 05 қырқүйектен 

12 қырқүйекке дейін

5 Күнбағыс 2016 жылғы 05 қырқүйектен 
12 қырқүйекке дейін

6 Рапс 2016 жылғы 05 қырқүйектен 
12 қырқүйекке дейін

7 Зығыр 2016 жылғы 05 қырқүйектен 
12 қырқүйекке дейін

8 Мақсары 2016 жылғы 05 қырқүйектен 
12 қырқүйекке дейін

9 Қыша 2016 жылғы 05 қырқүйектен 
12 қырқүйекке дейін

10 Картоп 2016 жылғы 05 қырқүйектен 
12 қырқүйекке дейін

11 Бақша дақылдары 2016 жылғы 05 қырқүйектен 
12 қырқүйекке дейін

12 Көкөністер 2016 жылғы 05 қырқүйектен 
12 қырқүйекке дейін

13 Сүрлемдік жүгері мен 
күнбағыс

2016 жылғы 05 қырқүйектен 
12 қырқүйекке дейін

14 Сүрлемдік жүгері 2016 жылғы 05 қырқүйектен 
12 қырқүйекке дейін

15

Жем шөптік дақылдар, оның 
ішінде бірінші, екінші жəне 
үшінші өсу жылдарындағы 
бұршақ тұқымдас көп 
жылдық шөптер. 

2016 жылғы 05 қырқүйектен 
12 қырқүйекке дейін

16

Шабындық жəне (немесе) 
жайылымдық алқаптарды 
шөп егіп жаңарту жəне 
(немесе түпкілікті жақсарту) 
үшін бірінші, екінші жəне 
үшінші жылдары өсіп 
жатқан көп жылдық шөптер  

2016 жылғы 05 қырқүйектен 
12 қырқүйекке дейін

№
Наименование приоритетных

сельскохозяйственных
культур

Сроки 
предоставления 

заявок

1 Яровая пшеница
Озимая пщеница

с 05 сентября по 12 
сентября 2016 года

2
Ячмень
Овес
Просо
Гречиха

с 05 сентября по 12 
сентября 2016 года

3 Яровая твердая пщеница с 05 сентября по 12 
сентября 2016 года

4
Горох
Нут
Чечевица

с 05 сентября по 12 
сентября 2016 года

5 Подсолнечник с 05 сентября по 12 
сентября 2016 года

6 Рапс с 05 сентября по 12 
сентября 2016 года

7 Лен с 05 сентября по 12 
сентября 2016 года

8 Сафлор с 05 сентября по 12 
сентября 2016 года

9 Горчица    с 05 сентября по 12       
   сентября 2016 года

10 Картофель с 05 сентября по 12 
сентября 2016 года

11 Бахчевые культуры с 05 сентября по 12 
сентября 2016 года

12 Овощи с 05 сентября по 12 
сентября 2016 года

13 Кукуруза и подсолнечник на силос с 05 сентября по 12 
сентября 2016 года

14 Кукуруза на силос с 05 сентября по 12 
сентября 2016 года

15
Кормовые культуры, в том числе 
многолетние бобовые травы первого, 
второго и третьего годов жизни

с 05 сентября по 12 
сентября 2016 года

16

Многолетние травы первого, 
второго и третьего годов жизни, 
посеянные для залужения (или 
коренного улучшения) сенокосных 
угодий и (или) пастбищных угодий

с 05 сентября по 12 
сентября 2016 года

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНЫЛСЫН
    27.06.1984 жылы туған Есекин Сейтбек Сейдалиевичтің 
жеке куəлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

ХАБАРЛАНДЫРУ
    «Нұр Отан» партиясы Амангелді аудандық филиалы 
ғимаратында 7 қыркүйек 2016 жылы «8 қыркүйек – От-
басы күніне» орай жанұяларға заңгер мен психолог тегін 
көмек көрсетеді. Кеңес беру сағат 10-12 арасында мəжіліс 
залында  өткізіледі.         Байланыс телефондары:  21 5 28  

ХАБАРЛАНДЫРУ
  Құрметті оқырман! «АА» газетінің келесі №37-38 (7730) 
нөмірлері 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің 100 
жылдығына арналып 16 беттік мерекелік нөмір болып 
шығатынын сіздердің естеріңізге саламыз.

«АА» газеті редакциясы

    «Казпочта» АҚ Қостанай қаласында Социалистік Еңбек Ері, 
Ленин орденінің екі мəрте иегері, «Қазақстан Республикасының 
Құрметті байланысшысы» Бизада Жиенғазинаға арналып 
мемориалдық тақта орнатылғанын хабарлайды.
  Салтанатты рəсім «Қазпочта» АҚ Қостанай облыстық фи-
лиалында Қостанай облысының 80 жылдығына жəне ҚР 
Тəуелсіздігінің 25 жылдығына орай ашылды. Оған облыстық 
əкімдіктің қызметкерлері жəне Б.Ө.Жиенғазинаның бала-
лары мен туыстары, «Қазпочта» Қостанай филиалының 
қызметкерлері мен қала тұрғындары қатысты. 
  Рəсімде Еңбек Ерінің ұлы Дулат Жиенғазин: «Бұрынғы 
байланысшының балалары мен немерелерінің жəне 
көптеген туыстарының атынан анамыз Бизада Өтекейқызын 

СОЦИАЛИСТІК ЕҢБЕК ЕРІНЕ МЕМОРИАЛДЫҚ ТАҚТА АШЫЛДЫ
мəңгілік есте қалдыруға байланысты жасалған шараға бай-
ланысты алғыс айтамын. Оның үстіне бұл тамаша рəсім 
Қостанай облысының 80 жылдығы мен Тəуелсіздігіміздің 25 
жылдығы қарсаңында жүзеге асырылып отыр. Анамыз барша 
қостанайлықтың жүрегінен орын алған» - деді.
   Б.Ө.Жиенғазина 1937 жылы 7 қараша күні Қостанай 
ауданындағы Қос-Қарасу ауылында көпбалалы отбасын-
да дүниеге келген. Еңбекте ерен үлгі көрсеткен. Сол еңбегі 
еленіп екі мəрте Ленин орденімен жəне Социалистік Еңбек 
Ері атағымен марапатталған. Оның жарқын бейнесі өңір 
халқының есінде ұзақ уақыт сақталатын болады.

Ербол АХМЕДИНОВ,
«Қазпочта» аудандық филиалының директоры.

ҮЙ САТЫЛАДЫ   
    Аманкелді селосындағы үйімді сатамын. Сарай, гараж, 
жазғы үй бар. Барлығына да еврожөндеу жасалған. Кана-
лизация жүргізілген. Ауласы кең.  Бағасы 8 000 000 теңге. 
    Байланыс телефоны:  8-775-808-65-52.


