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Аудандық «Арай» - «Луч» газетіне 2017 жылға жазылу жүргізілуде!

Ахметқали Нұрғожин, аудан әкімі. 
 Дүйсен Бралинов, аудандық  мәслихат хатшысы.

Тәуелсіздіктің 25 жылында Шығыс 
Қазақстан облысының құрылуы 
әлеуметтік-экономикалық жүйедегі 
ауқымды өзгерістермен сипаттала-
ды. Мұндағы басты жетістік - халықтың 
тұрмыс деңгейінің жақсаруын айтуға 
болады. Жалпы өңірлік өнім көлемі 25 
жылдың ішінде 8,8 млрд. теңгеден 2,3 
трлн. теңгеге 260 есе өсті. Халықтың 
жан басына шаққанда жалпы өңірлік өнім 
5 мың теңгеден 1 млн. 656 мың теңгеге 
артып, 330 есе өсті. Ал жұмыссыздық 
деңгейі 11 пайыздан 4,8 пайызға азайды.

Ғасырдың бір ширегінде аймағымыз 
өнеркәсіптік өндірістің көлемі бойынша 
алға басып, 34,1 мың есе артты. Қазіргі 
күні Шығыс Қазақстан дүниежүзілік 
қауымдастыққа бір жылдың ішінде 
миллионға жуық тонна мырыш, титан, 
мыс, қорғасын, магний, алтын, күміс және 
сирек кездесетін металдарды экспорттай-
ды. Облысымызда бұрында Қазақстанда 
болмаған өндіріс іске қосылды. Бұл - 
жеңіл және жүк автокөліктерін, жолаушы-
лар автобустарын, тракторларды, мине-
рал- мақта өнімдері мен 05В-тақталарын 
шығаратын зауыт.

Индустрияландыру картасының ба-
стау алғанынан бері 220 млрд. теңгеге 
44 жоба жүзеге асырылып, 18 мыңнан 
астам жұмыс орны пайда болды.

Аймағымыздың сәтті дамуының 
кепілі - инвестиция тарту. Инвестиция 
тарту принципі бойынша өңірімізде 
мемлекеттік жеке серіктестіктің түрлі 
формалары дамып, концессиялық жо-
балар арқылы шетелдік инвестиция 
тартылуда. 1999 жылдың деңгейі бойын-
ша 25 жылдың ішінде негізгі капиталға 
инвестициялардың көлемі 21,9 млрд. 
теңгеден 412 млрд. теңгеге артып, 18,8 
есе өсті.

Облысымызда азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін және тек аймақтың 
ғана емес, бүкіл республиканың эконо-
микасына ауқымды үлес қосатын жақсы 

дамыған аграрлық-өнеркәсіптік кешен 
жұмыс істейді. Тәуелсіздік жылдарының 
ішінде ауылшаруашылық жалпы өнімнің 
көлемі 367 млрд. теңгеге өсті.

Осындай өсуді қамтамасыз ететіндерге 
барлық жағдай жасалуда. Тәуелсіздік 
жылдарында аймағымызда 138 мек-
теп, 118 денсаулық сақтау нысандары 
және 311 спорт нысыандары салынып, 
қолданысқа тапсырылды.

Тұрғын үй құрылысы экономикалық 
даму мен халықтың тұрмыс деңгейін 
алға тартар күші болып табылады. 25 
жылдың ішінде барлық қаржыландыру 
көздерінің арқасында 5 млн. 746 мың 
шаршы метр тұрғын үйлері қолданысқа 
беріліп, Шығыс Қазақстанда 65 мың от-
басы үй-пәтер жағдайларын жақсартып 
алды. 

Бүгінгі күні тұрғын үйлердің 
құрылысы «Аймақтарды дамыту 
бағдарламасы-2020», «Нұрлы жол», 
«Жұмыспен қамтудың жол картасы - 
2020» мемлекеттік бағдарламаларының 
аясында жүзеге асырылуда.

Айта кету керек, 2016 жылдың өзінде 
барлық қаржыландыру көздерінің 
арқасында облыс бойынша 8 ІЗ6 пәтері, 
әрі жалпы аумағы 630,2 мың шаршы 
метр болатын 104 көппәтерлі тұрғын үй 
мен 24 әлеуметтік маңызы бар нысанның 
құрылысы жүріп жатыр.

Осы айтылғанның барлығы да 
жетістіктеріміздің бір кішкентай бөлігі 
ғана. Түрлі республикалық және 
халықаралық жобалардың инициаторы 
атанған Шығыс Қазақстан облысының ке-
лешекке деген жоспарлар көп.

Тәуелсіздік жылдарында Шығыс 
Қазақстан облысында ауылшаруашылық, 
өнімінің жалпы көлемі 367 млрд. теңгеге 
өсті. Облыста ауылшаруашылығы 
қарқынды дамуда. Аймағымыз 
Қазақстанда өсімдік майы, бал және сүт 
өндіруден басты орында.

Шығыс Қазақстанның агроөнеркәсіп 

саласындағы басты бағыттары тамақ 
өнеркәсібі, ауылшаруашылық шикізатын 
кешенді қайта өңдеу және өндірілген 
өнімнің бәсекелестігін арттыру болып та-
былады.

Облыс республикамызда ет пен 
сүт өндіруден алдыңғы орындарда 
тұр. 2015 жылы кәсіпорындар әрбір 
шығысқазақстандыққа шаққанда 85 кг 
астам ет пен 500 кг астам сүт өндірді. 
Алайда, аймағымыздың мүмкіндіктері 
әлдеқайда көп. Сондықтан, аграрлық 
сектор қызметкерлерінің алдында жаңа 
міндеттер тұр. Бүгінде жаңа қарқынмен 
жүзеге асып жатқан бағдарламаның 
арқасында сауын сиырлардың санын 12 
мыңға, ал сүттің жылдық өнімін 21 мың 
тоннаға арттыруға мүмкіндік беретін 9 
жаңа тауарлы-сүт фермасы салынып, 28 
ферма қалпына келтіріліп жатыр. Тағы бір 
қор - жеке қосалқы шаруашылықтардан 
сүтті сатып алу. Облысымызда 36 зама-
науи сүт қабылдау пункті жұмыс істейді, 

алғашқы жарты жылдың ішінде халықтан 
8700 тонна сүт сатып алынды.

Республикамызда ең ірі бал өндіруші 
болып табылатын аймағымыз шипалы 
өнім өндірісінің келемін 90-шы жылдар-
мен салыстырғанда төрт есе көтерді, ал 
бұл - жылына 2 мың. тоннадан астам бал.

Облыс мал шаруашылығы көлемін 
және ішкі тұтыну үшін өнімді өндіруді 
арттырып қана қоймай, сонымен қатар 
сыртқы нарыққа да шығады. Экспорттық 
бағытта ұсақ қара малдың саны және 
оның Иран, Қытай, Ресейге шығуы арту-
да. Ал былғары шикізатын Италия, Ресей 
және Қытайға өткізу жоспарланып отыр.

Облысымызда ауылшаруашылық 
өнімдерін өндірумен 12,3 мың шаруа 
қожалығы, заңды тұлғалардың 675 
ауылшаруашылық құрылымы және 151,9 
мың үй шаруашылығы айналысады.

Ақпараттық орталық.

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ЖЕТІСТІКТЕРІ
Жақында қазақстандықтар Тәуелсіздіктің 25 жылдығын атап өтеді. Басқа аймақтар сияқты Шығыс Қазақстан да құрылу кезінде 

шарықтау мен құлдыраудан өтті. Барлық қиындықтардан өткен Шығыс Қазақстан бүгінде республикамыздың ірі өндірістік, аграрлық, 
энергетикалық және мәдени орталығы болып табылады. Өткен уақытты қорытындылай келе, аймағымыздың жетістіктерін еске 
алайық.

«Тәуелсіздікпен бірге біз елдік дәстүр мен мемлекеттік 
мәдениетті жаңғырттық. Осылайша, төрткүл дүниені ат 
тұяғымен дүбірлеткен даңқты бабалардың «Мәңгілік ел» 
мұратын қайта жалғадық. Тегеуріні берік, тепкісі қатты за-
манда тең жарымынан айрылған халқымыз ана тілінен, 
қасиетті дінінен көз жазып қала жаздады. Дегенмен, соның 
бәрі халқымыздың рухын жасыта алған жоқ, азаттыққа деген 
аңсарын жеңе алмады...»

Н.Ә. Назарбаев.

Құрметті катонқарағайлықтар!

Тұңғыш ПрезиденТ күнімен!

1
желтоқсан

қазақстан Республикасының

тұңғыш пРезиденті 
күні

Сіздерді Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күнімен шын 
жүректен құттықтаймыз! Елбасы ортақ Отанымыз - Қазақстанды да-
мыту жолында  елдегі  тұрақтылық пен бейбітшілікті  басшылыққа 
алды. Тәуелсіздікке жиырма бес жыл толмай жатып-ақ, елімізді Еуро-
па төріне шығарып берген Елбасымыздың еңбегі ерен. Ол - халықаралық 
бірлестіктердің абыройына бөленген ғаламдық бастамалардың авто-
ры. Осының бәрі - біздің Тұңғыш Президентіміздің шынайы Көшбасшы 
екендігінің нақты дәлелі. Нұрсұлтан Әбішұлының жүйелі саясатының 
арқасында еліміз құлашын кең сермеп, биікке өрлеп келеді. Бүгінгі мереке - 
еліміздің Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың  тынымсыз 
еңбегінің және әлемдік қауымдастықтың алдындағы орасан абыройының 
лайықты нәтижесі. Елбасы өз Жолдауында: «Қазақстанның шыққан шыңы 
мен бағындырған биіктерінің ең басты себебі - бірлік-берекесі», - деп атап 
көрсетті. Шын мәнінде мемлекетіміздің қол жеткізген жетістігі бір шаңырақ 
астындағы ұлттар мен ұлыстардың ынтымағымен тығыз байланысты. 
Біздің барша табыстарымыздың кілті - еліміздегі келісім мен тұрақтылықты 
бағалай білгеніміз абзал. Тәуелсіз мемлекетіміздің іргесі ешқашан сөгілмесін! 
Баршаңызға ел тыныштығы мен отбасының береке-бірлігін тілейміз. 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні  құтты болсын! Елба-
сы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ел игілігі жолындағы тамаша баста-
маларын жүзеге асыруға өз үлесімізді қосып, алға қойған мақсаттарға бірге 
қол жеткізейік! Елбасымыз аман болсын! Тәуелсіз Қазақстан өсіп, өркендей 
берсін!



 
25.11.2016 жыл2 - бет

Құрметті 
оқырмандар! ведомствоаралық комиссия 

отырысы өтті

Сүйінші!

Он жылдан астам уақыттан бері Катонқарағай өңірінің 
зиялы қауымы тағатсыздана күткен қуанышты хабар осы 
қараша айының басында келіп жетті. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылдың 31 қазанда 
шыққан №637 Қаулысымен Катонқарағай ауылындағы Ленин 
атындағы мектептің атауы  алынып, Сейтқамыза Ластаевтың 
атымен аталатын болды. Француздардың атақты қолбасшысы 
Наполеон: «Төрт батальон солдаттан бір газеттің күші анағұрлым 
артық» деп, он тоғызыншы ғасырда-ақ, газетке өз бағасын бер-
ген болатын. Ол айтпақшы, Катонқарағайдағы Ленин атындағы 
мектепке Сейтқамыза Ластаевтың атын беру жөнінде бірінші бо-
лып аудандық «Арай» газеті мәселе көтерген еді. Соңынан осы 
бастаманы қолдаған ауылдық ардагерлер кеңесінің ұсынысымен 
ауылдық жиын өткізіліп, оның хаттамасы  аудандық, онан соң, 
облыстық ономастикалық комиссияларға жолданған-ды. Бәлкім 
көпшіліктің бұл сұранысы сол кезде орындалып қалар ма еді 
егер де  елдімекендердің, мәдени және білім беру мекемелерінің, 
жер-су атауларын өзгертуге елімізде уақытша мороторий жария-
ланбаса. Алайда, «ештен кеш жақсы». Ел тілегі іске асты.

Енді  Сейтқамыза Ластаев кім еді? Ол кісіні жасы үлкен 
адамдар болмаса, жастардың білмеуі де әбден мүмкін. 
Марқұм Сейтқамыза Ластаев Қабырға ауылының тумасы, осы 
Катонқарағай өңірінен шыққан алғашқы қоғам қайраткерлерінің 
бірі, ұлағатты ұстаз. Өзінің елу тоғыз жылдық өмірінің жартысы-
нан астамын басшылық қызметте өткізіп, Шыңғыстай, Алтай, Ле-
нин орта мектептерінде директор, Катонқарағай аудандық атқару 
комитеті төрағасының орынбасары, аудандық оқу бөлімінің  
меңгерушісі қызметтерін атқарған. Осы еңбектері үшін «Қазақ 
КСР-на еңбегі сіңген мұғалім» белгісімен және бірнеше медаль-
дармен марапатталған. Сонымен бірге С. Ластаев Ұлы Отан 
соғысының ардагері. Әсіресе ол оқу ісінің меңгерушісі қызметінде 
бұрынғы Катонқарағай ауданының білім беру ісін жетілдіруге, 
мектептер мен интернаттардың материалдық-техникалық база-
сын жақсарту жолында өз өмірінің соңғы минутына дейін аянбай 
күш-жігерін, білімін жұмсап маңдай тер төкті. Елін сүйген, елі 
сүйген Секең туралы кейінірек кеңінен әңгімелерміз. Ал әзірге 
Тәуелсіздігіміздің арқасында келген қуаныштарыңыз, құтты бол-
сын, ағайын!

                                                         Жәнібек Қызыр.
Сурет автордікі.

МЕКТЕпКЕ ЛАСТАЕвТың АТы БЕРіЛді

   Шығармашылық Үйі тәрбиеленушілерінің 
жетістіктері мен жеңістері жайлы газет 
беттерінде талай рет жазғанбыз. Бүгін де 
олар еліміздің оңтүстік астанасы - Алма-
ты қаласында өткен «Күз мереке» атты ба-
лалар және жасөспірімдер республикалық 

байқауынынан олжалы оралып, бізді тағы 
бір мәрте қуантты.  Бұл байқауға еліміздің 
түпкір-түпкірінен келген дарынды балалар 
қатысты. Олардың арасында ауданымыздың 
«Еркеназ» би тобы ұлттық би «Киіз басу» 
және заманауи «Рок-н-ролл» биін жоғары 
дәрежеде орындап, орта жас топтар арасын-
да 1 орын иеленді. Би тобының құрамында 
Шығармашылық үйі би үйірмесінің 
тәрбиеленушілері, Қ.дамитов атындағы 
орта мектептің 4-5 сынып оқушылары Айша 
Танаш, данеля Қайырбекова, Меруерт 
Серікқызы, Әйгерім Жарылғасынова, іңкәр 
Қадылқұмарова, Бибифатима Хидирова 
болды. Топтың көркемдік  жетекшісі Анар 
Қалдаева. Аталмыш  байқаудың «Көркем 
сөз» аталымы бойынша өнер көрсетуге 
барған Қ.дамитов орта мектебінің 6 сынып 
оқушысы Лаула Толқынқызы ақын Несіпбек 
Айтұлының «Бәйтерегім» шығармасын оқып, 
1 орын иеленді. Осы аталымның кіші жас 
аралығындағы байқауға қатысушылар  ара-

сында 1 орынды Қ.дамитов мектебінің 4 сы-
нып оқушысы Әлішер Нұрчитов қанжығасына 
байлады. Оларды байқауға даярлаған ба-
лалар шығармашылық Үйі «Көркем сөз» 
үйірмесінің жетекшісі Нүрилә Жылқайдарова. 

  «Бейнелеу өнері» үйірмесінде де үлкен 
жеңіс бар. Тәжірибелі ұстаз 
Амангелді Исабековтың 
жетекшілігімен Қ.дамитов 
орта мектебінің 5 сы-
нып оқушысы Ақсұңқар 
Батталовтың «Алматының 
алмабағы» тақырыбында  
салған суреті үздік деп 
танылды. Сонымен 
қатар, бұл сурет Алматы 
қаласының 1000 жылдығы 
құрметіне шығарылған 
альбом-кітапқа енгізілді. 

Шығармашылық Үйінде 
Амангелді Исабеков 
жүргізетін шахмат үйірмесі 
де өз жеңістерімен 
мақтана алады. Жуыр-
да Өскемен қаласында 
ҚР Тәуелсіздігінің  

25 жылдығына арналған балалар мен 
жасөспірімдер арасында өткен облыстық 
байқауға ауданымыздан іріктеліп алынған 
балғын шахматшылар қатысып, жүлделі 
орындарға ие болды. Ойындар барысында 
олар жақсы нәтиже көрсетіп, командалық 
есепте 3 орынды иеленді. Ал жеке есепте 
Сырым Серіков (Қ.дамитов а.о.м.) - 4 орын, 
Махмұд Қадылқұмар (Қ.дамитов а.о. м.) - 5 
орын, Қуаныш Мұхамеджанов (Рыков а.о.м.) 
– 4 орын иеленді. Сонымен қатар, Ақсұңқар 
Батталов, Жан Нұрланов, Алдияр Байзақов 
жақсы ұпайлар жинады. 

  Шығармашылық үйінің тәрбиеленушілері 
осы жеңістерін Қазақстан Республика-
сы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына  арнап 
отырғанын жеткізді. Ал біз өз кезегімізде 
оларды жоғары жетістіктерімен құттықтап,  
алдағы уақытта да жеңістерге жетуге 
тілектеспіз.

Жанар Қасымханова.
Сурет автордікі. 

біздің жеңістер
 Шығармашылық - адам тәрбиелеудің  күрделі жүйесінде маңызды 
орындардың бірін алады. Өткен жылы Үлкен Нарында ашылған 
аудандық балалар шығармашылығы Үйі бұл рөлді тамаша атқарып 
жүр. Осы мекеме жұмысының тиімділік көрсеткіштерінің бірі - 
тәрбиеленушілерінің шығармашылықтағы жоғары жетістіктері.

2015 жылдың 1 мамырынан бастап аудандық «Арай» 
- «Луч» газеті облыстық «Шығыс ақпарат» ЖШС-
нің құрамына енгені өздеріңізге мәлім. Газетке жазы-
лу бас талмас бұрын, ЖШС «Арай» - «Луч» газеттерін 
біріктіру және мемлекеттік және орыс тілдерінде шығару 
туралы біржақты шешім қабылдаған. Бұл көптеген 
оқырмандардың наразылығын туындатты. Газет-
ке жазылушылардың мүдделерін ескере отырып, аудан 
басшылығы жоғарғы органдарға және «Қазпошта» АҚ-
ның басшылығына аудандық газетті біріктірмеу жөнінде 
өтініш хат жолдады. Олар оқырмандар мүддесін және 
ауылшаруашылық ауданның ерекшелігін ескере оты-
рып, 2017 жылы аудандық газетті бұрынғыдай «Арай» 
және «Луч» газеттері етіп бөлек-бөлек шығару туралы 
шешім қабылдады. Осыған байланысты сіздерге газет-
ке жазылудың тәртібін түсіндірмекпіз. Газетке жазылу 
осыған дейінгі тәртіппен жалғастырылады, бірақ, қай 
тілде екені белгіленеді. Сондықтан, газетке жазылуды 
ресімдеген кезде, басылымның қай тілде екенін және ата-
уын көрсетулеріңізді сұраймыз. 

Осы уақытқа дейін газетке жазылып қойған 
оқырмандардан тұрғылықты мекен-жайлары бойынша по-
шта бөлмшесіне келіп, аудандық «Арай» - «Луч» газетін 
қай тілде алғыңыз келетіндігін хабарлауыңызды өтінеміз. 

Ал, Үлкен Нарын мен Катонқарағайдағы пошта 
бөлімшесіне келуге мүмкіндіктері жоқ оқырмандардан 
«Қазпошта» АҚ-ның Үлкен Нарындағы бөлімшесіне 2-19-
43 (Әсел), Катонқарағайда – 2-13-51 (Алтынай) теле-
фондарына немесе Үлкен Нарындағы редакцияның 
2-19-96, Катонқарағайдағы тілшілер қосынының 2-13-
71 телефондарына хабарласуларына болады. 

Құрметті достар!
Жасалған қолайсыздықтар үшін Сіздерден кешірім 

өтінеміз. Зор денсаулық, отбасылық бақыт және 
молшылық тілейміз! Әрдайым аудан жаңалықтарынан ха-
бардар болыңыздар!

Ж. Жақыпов,
аудандық газеттің

 бас редакторы.  

Төмендегідей мәселелер қаралды:
-кәмелетке толмағандар істері бойынша 

инспекторлар мен аудандағы оқу мекемелері 
директорларының тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасарларының жұмыс сараптамасы 
және кәмелетке толмағандар арасында, оның 
ішінде ауданның оқу мекемелерінде жасалған 
қылмыстардың алдын алу бойынша білім 
беру, дене шынықтыру және спорт бөлімі 
басшысының м.а. М. Толықпаев баяндады;

-жол қозғалысын бақылаудың тиімділігін 
арттыру шаралары туралы жергілікті полиция 
қызметінің бастығы Қ. Әбенов ақпарат берді;

-сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқыққорғау 
органдарының жұмысы туралы АііБ бастығы 
Е. Қоңырбаев ақпарат берді;

-заңсыз ағаш кесуге жол бермеу және жану-
арларды қорғау шараларын жүзеге асырудағы 
өзара іс-әрекеттердің кешенді шаралары ту-
ралы табиғат қорғау полициясының аға ин-
спекторы А. Мұқашев баяндады;

-Катонқарағай ауданында ауылдық округ-
тер бойынша мал ұрлығын азайту бой-
ынша қабылданған шаралар туралы АііБ 
бастығының орынбасары С. Нұрғалиев 
қосымша баяндама жасады. 

Күн тәртібінде қаралған мәселелерді 
талқылау барысында А. Нұрғожин тұрғындар 
малдарының қараусыз жайылатындығына 
ерекше назар аударды. 

-Автомобиль жолдарының бойында сиыр-
лар мен жылқылар табынымен жайылады. 
Әсіресе, бұл мәселеге Алтынбел, Белқарағай, 
Өрел, Жамбыл және басқа да елді-
мекендерде ерекше назар аудару қажет. Бұл 
- жергілікті әкімдер мен полицияның учаскелік 
инспекторларының тұрғындар арасындағы 

түсінік жұмыстарын нашар жүргізетіндігін 
көрсетеді. Қараусыз жайылған малдар жол 
қозғалысына қауіп төндіреді, санитарлық-
эпидемиологиялық ережені бұзады, сондай-
ақ, мал ұрлаушылар үшін де қолайлы жағдай 
туындатады,- деді ол. 

Үй жануарларын ұстау ережелерін 
бұзушыларға шаралар өте сирек 
қолданылады. Аудан әкімі полицияның 
учаскелік инспекторлары жұмысына ерекше 
назар аударды. 

-Учаскелік инспектор тұрғылықты ме-
кен-жайында тұрған жағдайда бұл аумақта 
тәртіп анағұрлым жоғары деңгейде. Өйткені, 
ол тұрғындарды да, ауылдағы жағдайды да 
жақсы біледі. Ал, учаскелік инспектор келіп-
кетіп жүретін ауылдарда құқықбұзушылық 
әлдеқайда жоғары,- деді А. Нұрғожин. 

Аудан әкімі учаскелік инспекторлардың 
жұмыстарына сараптама жасауды, сондай-
ақ, олардың өздеріне бекітіліп берілген 
учаскелерінде тұруы жайлы мәселені шешуді 
тапсырды. 

Сондай-ақ, жол қозғалысы қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету, мал ұрлығына қарсы 
күрес және малдардың қараусыз жайылу-
ына жол бермеуге және т.б. мәселелерге 
қатысты тапсырмалар берді. А. Нұрғожин 
ауылшаруашылығы,  ветеринарлық 
қызметтерге, табиғатқорғау полициясының 
инспекторларына бірқатар тапсырмалар 
берді. 

Берілген тапсырмалардың барлығы комис-
сия отырысының хаттамасымен бекітілді.

Жомарт Жақыпов. 

Ресми бөлім

Ағымдағы жылдың 11 қарашасында аудан әкімі Ахметқали Нұрғожиннің төрағалық 
етуімен сыбайлас жемқорлыққа қарсы және қылмыстың алдын алу бойынша аудандық 
ведомствоаралық комиссияның отырысы өткізілді. 
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Зияткерлік меншік құқығын 
қорғау туралы

Жағымды Жаңалық

АққАйнАрлық жАстАрғА үлкен сыйлық жАсАлды

Ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы 
қарсаңында  «Исатай» ЖШС  аққайнарлық жастарға 
үлкен сыйлық жасады. Ол «Жол картасы-2020» 
бағдарламасы бойынша республикалық бюджеттен 

бөлінген 6 миллион 72 мың теңгеге шағын 
футбол алаңын салып берді.

 -Серіктестіктің басшысы Ертай Кешілбаев 
ағамызға өте ризамыз,-дейді ауылдық округтің 
әкімі Рауан Нұрмолдин. -Құрылысшыларына 
спорт нысанының жұмысын қысқа мерзімде, 
сапалы бітіртіп берді. Және де футбол 
алаңының орынын таңдауда да еш қателескен 
жоқпыз деп ойлаймын. Өйткені, бір ауыл бо-
лып есептелгенімен Аққайнардың Новострой-
ка мен Кардон деп аталып кеткен бөліктерінің 
арақашықтығы үлкен. Сол себептен де Кар-
дон жақта тұратын  жастарымызға  спортпен 
шұғылдануға көп мүмкіндік болмай келгенді. 
Сол кемшіліктің орынын толтырдық па деп ой-
лаймын. Жалпы біздің округта  волейбол ойы-
ны ертеден жақсы дамыған. Енді аяқ доптың 
да шеберлері шығады деген үміттеміз.

Ауа райының қолайсыздығына қарамай 
шағын футбол алаңының ашылу салтанатына ауыл 
тұрғындарынан едәуір адам жиналды. Көпшілік ал-
дында аудан әкімі Ахметқали Нұрғожин құттықтау 

сөз сөйлеп, футбол алаңының ендігі иесі, жергілікті 
мектептің директоры Әжіқановаға өзімен бірге ала-
келген сыйлығын тапсырды. Ауылдық округтың 
жанындағы ардагерлер кеңесінің төрағасы Әсихан 
Садықанов  ауылдастарымен қуаныштарын бөлісе 
келе жастардың спортпен шұғылдануына, ауыл-
да салауатты өмір салтын орнықтыруға зор көңіл 
бөліп отырған атқарушы билікке, оның ішінде аудан 
әкімі А. Нұрғожинге жүрекжарды алғысын айтып, 
осы ауылдан әлі де талай атақты спортшылардың 
шығатындығына сенім білдірді. Өз сөз кезегінде 
мердігер Е. Кешілбаев та аққайнарлық жастарды 
спортты серік етуге, егеменді еліміздің мықты азат-
тары болуға шақырды.

Жаңа спорттық нысанның ашылу рәсімінде 
елімізде қалыптасқан дәстүрмен лента қиылып, 
шашу шашылды. Бұл құрметке ардагер спортшы Ә. 
Садықанов пен ауыл ақсақалы Қозыкөрпеш Жан-
солтанов ие болды. 

                                       Жәнібек Қызыр.

қАрия

Тауды бөктерлеп келе жатқан атты 
бала Бейітті кезеңнен аса бере кілт 
тоқтады. Күн ұясына әлдеқайда ба-
тып кеткен өлара шақ болатын. 

Мазарлардың арасында шоқиып 
отырған біреу көрінді. Колхоздың 
жұмысынан қайтып бара жатқан он-он 
бір жасар қыз мұны көріп, атынан бір 
құлап алған. Айғайлайын десе дауысы 
да шықпайды. Атына жалма-жан қайта 
мініп ауылға шаба жөнелді.         

Бойын үрей билеген Уәкиле ауыл 
шетінде жүрген Нұрсәлім ақсақалға 
көргенін бүге-шігесіне дейін үрейлене 
айтып береді. Кішкентай қыздың қатты 
шошынғанын байқаған ол молдаға 
апарып, құран оқытады. Әкесінің иен 
жерде иман айтып жүр дейтіні де есіне 
түседі. Әкесі Мұса Тастанбекұлын 1937 
жылдың ақпанында репрессия құрбаны 
болған. Қылышынан қан тамған сонау 
Кеңес кезін сексеннің бесіне келген 
Уәкиле апа мұңая еске алды. 

- Мен алты жаста едім. Пештің жа-
нында ұйықтап жатқанмын. Бөлме іші 
ала көлеңке. Бір кезде тарс-тұрс еткізіп 
біреулер кіріп келді де де әкемді алып 
кетті. Содан әкем Красноярскіден 
бірақ шыққан көрінеді. Әйтеуір үшті-
күйлі хабар болмады. Кейін бірақ 
ақталды. Біз бір үйде төрт қыз болдық. 
Катонқарағайдың Жамбыл ауылында 
туып-өстік. Мен үйдің кенжесімін. Ра-
хима, Рабиға, Рәпия деген апайларым 
болған. Бәрі де сөзге шешен, өлеңге 
құштар еді, - деп ойлы көздерімен те-
резеге қарады Уәкиле апа. 

Апайы Рәбиға Мұсақызы өз зама-
нында атақты ақын Ақтан Нұрбаевпен 
айтысып, жеңген екен. Ақтан ақынның 
Рәбиғада көңілі болса керек, айтыста 
сөз салады. Алайда бойжеткен жеті 
атаға жетпей бесінші атада бірігетінін 
алға тартып тоқтау салған екен. Сол 
айтыста Рәбиғаның айтқанын сіңілісі 
Уәкиле апа жаңылмай жаттап алған. 

- Ей Ақтан, сен сұрасаң мен
                                          айтайын,
Рәбиға менің атым, ұмытпай жүр.
Сұрасаң өз әкемді Мұса деймін,

Қол жетсе сондайлардан 
                                      ұста деймін.
Өлеңді көптен бері айтпай жүр ем,
Шырағым бекер босқа қыспа деймін.., 

- деп жеті ата-
сына дейін тізіп 
шықты. 

У ә к и л е 
Мұсақызының да 
ақындығы бар. 
Әкесін тұтқындап 
алып кеткенде 
шығарған өлеңі 
әлі есінде. Әке 
қ а м қ о р л ы ғ ы н 
көріп үлгірмеген 
ол он жасынан 
еңбекке ара-
ласып, елу үш 
жасында зей-
нетке шыққан. 
Кішкентайында 
таңның атысынан 
кештің батысы-
на дейін колхоз 
жұмыстарында 
жүрген. Өгізбен 

таудың арғы бетіндегі жұмысшылардың 
еткен еңбегіне есеп жүргізді, аспазшы 
болды. Жолында техниканы қойып, ат 
аяғын әрең алып жүретін Қара найза-
дан атпен шөп те тартқан. Кейіннен 
Жамбыл жаққа егін шықпай колхоз 
басшылығы Печи, Черемошка жақтың 
жерін пайдаланған. Сонда Уәкиле 
күнделікті Жамбылдан сонау Печи 
жаққа атпен қатынайтын.           

1953 жылы ауылдасы Шәкен 
ақсақалмен шаңырақ көтереді. Шәкен 
Тоқышұлы ауылына сыйлы шебер 
адам болған. Көп жылдар телефон 
байланыс саласында істеп, Фадиха, 
Аршатыға дейін байланыс бағанасын 
орнатқан. Өз замандастарының ара-
сында өте зерек болған. Мектепте төрт 
сынып қазақша, төрт сынып орысша 
оқыған. Ісмерлігі сондай, қолдан қалып 
жасап, әдемі-әдемі етіп пима баса-
тын. Ұсталығы да бір төбе еді. Кешегі 
үлкендердің есінде шығар, Шәкен 
ақсақал ұлдарын қасына алып, Жам-
был мен Өрел екі ортадағы жаяуларға 
арналған көпірді салып шыққан. 
Тәрбиені өз балаларына ғана емес, аяқ 
асты қайтыс болған Ахмет ағасының 
бес баласына, қарындасының бала-
ларына бас-көз болған. Ешкімнен кем 
етпей өсірді.     

Ал Уәкиле апа екеуі екі ұл, үш қыз 
тәрбиелеп, жоғары білімдерін әперді, 
бір-бір үй етті. Ұлдары Мұхаметғалым 
инженер-механик, Рахымғалым ор-
маншы мамандығын таңдаған. 
Қыздарының тұңғышы Мәриямгүл 
заң саласында қызмет етеді.  Екінші 
қызы Жайнагүл экономист, кенжелері 
Ардагүл, журналист. Бүгінде Уәкиле 
Мұсақызы ұл-қыздарынан 13 немере, 
3 шөбере сүйіп отырған аяулы ана, 
ардақты әже.  

Мерей ҚАЙНАРҰЛЫ.

бейнеттің зейнетін көріп 
отыр       

«Нұр Отан» партиясы аудан-
дық филиалының қоғамдық 
қабылдауында өткізілген «Әділет 
басқармасы кеңес береді» акци-
ясы аясында аудандық әділет 
Басқармасының бастығы Қайрат 
Нұрқановтың, АІІБ бастығының 
орынбасары Серікжан Нұрғалиевтің, 
ШҚО кәсіпкерлер Палатасы 
Катонқарағай филиалының ди-
ректоры Бердібек Ережеповтың, 
қоғамдық қабылдау бөлмесінің 
кеңесшісі Ләзат Ибраеваның және 
БАҚ өкілдерінің қатысуымен бри-
финг өтті.

Брифингтің тақырыбы – 
«Зияткерлік меншік құқығын қорғау». 

Әділет басқармасының бастығы 
Қ.Ж. Нұрқанов әділет органдарының 
Бүкіләлемдік экономикалық форум-
ның бәсекелестікке қабілеттілік 
индексі көрсеткіштерінің рейтингін 
жақсартуға бағытталған жұмысы 
жайлы айтып өтті. Оның құрамына 
енгізілген 114 көрсеткіштің 34-і 
халықаралық ұйымдардың ста-
тистикалық мәліметтері негі-
зінде есептелген және 80-і ор-
таша және ірі кәсіпорындар 
басшыларының сауалнамасы-
на негізделген. Нәтижесінде, 
бәсекелестікке қабілеттіліктің 12 
факторы анықталған. Бүкіләлемдік 
экономикалық форумның бәсеке-
лестікке қабілеттіліктің жаһандық 
индекс көрсеткіштерін жақсарту 
- мемлекеттік органдардың бұл 
бағыттағы  жұмысының нәтижесі бо-
лып есептеледі. 2015-2016 ж.ж. рей-
тинг нәтижелері бойынша Қазақстан 
42-ші орынды иеленді. 

Бүгінгі күні Әділет Министрлігі та-
рапынан бұл рейтингтің көрсеткішін 
жақсарту және бәсекелестікке 
қабілетті отыз елдің қатарына 
ену үшін барлық қажетті шаралар 
қабылдануда. 

Жоспарға сәйкес, Әділет 
Министрлігі жеті индикатор бойын-
ша орындаушы болып есептеледі, 

оның ішіне зияткерлік меншік 
құқығын қорғау да енгізілген. 

Ғылыми шығармалар, әдебиет, 
өнер және шығармашылық іс-
қызметтің басқа да түрлері енгізілген 
өндіріс саласы, оның ішінде ойлап 
шығару, өндірістік үлгілер, ЭЕМ үшін 
бағдарламалар, мәліметтер базала-
ры, тауарлық белгілер, фирмалық 
атаулар мен қызмет белгілері 
зияткерлік меншік нысандары 
қатарына енгізілген. 

-Біздің іс-қызметіміздегі бағыт-
тардың бірі – зияткерлік меншік нор-
маларын бұзу деректерін анықтау 
және оған тыйым салу,- деді 
Қайрат Жеңісұлы. – Бұл бап бой-
ынша   заңбұзушылықты анықтау 
және әкімшілік жауапкершілікке тар-
ту өкілеттілігі әділет органдарына 
берілген. Құқықбұзушыларға заңсыз 
тауар белгілерін шығарушыларға 
немесе құқық иеленушілердің өтініші 
бойынша оларды бергені үшін 30-
100 АЕК аралығында айыппұл са-
лынып, тауарлары тәркіленеді. 

Бүгінгі күні тауарлық белгілерді 
қорғау және құқықтық қорғауды 
ұйымдастыру, айтарлықтай маңызды 
мәселеге айналуда, бірақ, тауарлық 
белгілердің құқықиеленушілердің 
белсенді іс-әрекетінсіз тауарларды 
қорғау мүмкін емес. 

Мысалы, Қазақстанда соңғы жыл-
дарда өздерінің тауарлық белгілерін 
қорғауда жапондық «Тойота» және 
«Лексус», иіссулар мен әртүрлі кос-
метикалар шығаратын германдық 
компаниялар белсенділік танытуда.

-Зияткерлік меншік нысандарына 
белгіленген құқықтарыңыз бұзылса, 
тұрғылықты мекен-жай бойынша 
Әділет органына жүгіну қажет,- деді 
Қ. Нұрқанов. 

Авторлық құқықты бұзуға қатысты 
қылмыстық жауапкершілік туралы 
АІІБ бастығының орынбасары Қ. 
Нұрғалиев айтып өтті. 

Өз тілшіміз. 

Брифинг



Үлкендер бір-бірімен 
танысып, жөн сұрасқанда, 
тектеріне үңіледі. Қыз 
алып, қыз беріскенде 
де текті жермен құда 
болуды қалайды. Сан 
ғасырлардан бері хал-
қымызда қалыптасқан 

осы ұстанымның түп негізі - кейінгі 
ұрпақ қамында, ұлттың қанын аздырма-
уда жатыр. Адам бойындағы небір асыл 
қасиеттер атаның қанымен, ананың 
сүтімен жетінші ұрпағына дейін да-
риды екен. Соңғы уақытта текті мен 
тектілік сөздерінің мағынасына бойлап 
жатпай, жиі қолданатын болып кеттік. 
Той-томалақтарда асабалар, тост ай-
тушылар той иелерін жақсы біліп жат-
паса да, мақтаудың жөні осы екен деп, 
сөздерін текті сөзімен бастап, текті 
сөзімен түйіндейді. Шындығына келгенде 
тектілік екінің бірінде жоқ. Және де оған 
портфель ұстаған лауазым иелерінің не-
месе дүниеқоңыздықпен тау ғып дүние 
жинап, оның жолында өліп-өшетіндердің 
барлығы бірдей жата бермейді. Қатардағы 
қарапайым адамдардың ішінде де 
тектілер бар.  Мәселен, солардың бірі 
- катонқарағайлық Төлеген Көкенов де-
сек, ешкім де таласа қоймас. Оның түп 
төркінін қуаласаң, шындыққа көзің жетеді. 
«Үйдің жақсы болмағы ағашынан, жігіттің 
жақсы болуы нағашыдан»- демекші,  ана-
сы Зәки Ыдырышқызының бауыры, 92 
жастағы Құрмат Рахимов отставкадағы   
полковник, кезінде облыстық Ішкі Істер 
басқармасы бастығының орынбасары 
қызметін атқарған. Ұлы Отан соғысына 
қатысып, туған жері Күршімге аман-есен 
оралғаннан соң, еңбек жолын қатардағы 
мұғалімдіктен бастап, аудандық пар-
тия комитетінің  кадрлық іріктеуімен 
аудандық Ішкі Істер бөліміне жіберіліп 
сатымен қызметте өскен. Алпыс жасын-
да  әріптестері мен қалың көпшіліктің 
сый-құрметімен зейнетке шыққан Құрекең 
бүгінде Өскеменде тұрады. Отыз жыл-
дан астам уақыт еңбек демалысында 
жүрсе де, абыройсыз емес. Ол - Өскемен 
қаласының Құрметті азаматы. Әдемі 
қартая білген Қ. Рахимов өз тәжірибесін 
жастарға үйретуден де жалыққан емес. 
Сонымен бірге шығармашылықпен де 
айналысып, «Я родился в Курчуме», 
« На едине с памятью», «Все о ней» 
атты өз өмір жолы, құқыққорғау орган-
дары қызметкерлерінің қиын да қауіпті 
қызметтері, бірге өскен жолдастары 
жайлы кітаптарды жазып шығарды. 
Төлегеннің әкесі Әбілқасым Көкенов ал-
пыс бір жасында өмірден қайтқанша ат-
тан түспей, малшылықты кәсіп еткен, 
күрес, әншілік өнерлерден де құралақан 
болмаған адам. Зәки апа тоқсан алты 
жасында қырық-елу жыл бұрынғыны 
бүгінгідей айта алатын зеректігімен, 
қайраттылығымен, ер мінезімен көпшілікті 
таңырқатып дүниеден озды.

  -Үлкен қызым Гүлмира оныншы сы-
ныпта оқып жүрген,-деп еске алады 
Төлеген. -Мұғалімдері қысқы каникул 
кезінде Әбділжәміл Нүрпейісовтың «Қан 
мен тер» романын оқып келіңдер деп 
тапсырма берген ғой. Бірде кітаптан ба-
сын алмай отырған немересінен апам 
кітаптың қай жеріне келдің деп сұрайды 
да, арықарай өзі жалғастырып кете бер-
ген. Апам хат танымайтын, оқымаған 
адам еді. Бала кезімде «Қан мен терді» 
ол кісіге мен оқып бергенмін. Содан ой-
ында сақтап қалған ғой.  Тоқсаннан асқан 
жасында да  апам маған кроссворд ше-
шуге  көмектесетін, ойыма түспеген не-
месе білмеген сұрақтарымды одан сұрап 
алатынмын. Жалпы, менің нағашыларым 
Күршім бойына жақсы танымал адам-
дар. Би болған ұлы атамыз Итемген 1840 
жылдары өз руластары ақнаймандарды 
жабылдырып, Күршім өзенінен қолмен  
тоған (канал) қазып, су шығартып, астық 
салдыртқан екен. Әлі күнге сол тоған 
халықта «Төретоған» атанып келеді.

Асықпай барлап қарасаң, Төлегеннің 
бойында да өзгелерден өзгешелік 
көп. Ер мінезділігі мен жомарттығы, 
қарапайымдылығы мен көпшілдігі өз ал-
дына, ол көрген –білгенін әңгімелеуге, ел 
шежіресін таратып беруге де шебер. Бір 
басына жететін әншілігі, саяткерлігі және 
бар. Ал, көпшілікке ол палуан ретінде 
танымал. Спорттағы жолын Күршім 
ауылындағы Гагарин атындағы мектеп-
тен бастаған Төлеген Көкенов, еркін 
күрестен жасөспірім кезінде-ақ, КСРО 
спорт шеберінің нормасын орындап, 
1965, 1966,1967 үш жыл қатарынан рес-
публика чемпионы атанады. Бұдан кейін 
республика құрама командасының са-
пында  үлкендер арасында алты жылдай 
уақыт республика намысын қорғайды.
Қазақтың маңдайына біткен оғлан ұлы 
Әбілсейіт Айхановтың жаттықтыруымен 
Украинада, Эстонияда, Қырғызстанда 
тағы басқа одақтас республикалар-

да өткізілген Бүкілодақтың жарыстарға 
қатысып, жүлдемен оралды.Қазақстанда 
Кеңес Одағының Батырлары - Нүркен 
Әбдіров, Төлеген Тоқтаровтардың атында 
өткізілген Бүкілодақтық жарыстарда  да 

топ жарады.     
Шынын айтқанда, бала кезінде 

Т. Көкенов спортшы боламын, 
жоғарыдағыдай жетістіктерге жетемін 
деп ойлаған да, армандаған да емес-ті. 
Мектептегі спорт секциясына алғашқы 
кезде тек қызығушылықпен қатысып 
жүрді. Бірте-бірте мектепішілік, аудандық 
жарыстарға тартылып, олардағы алғашқы 
жеңістерінің дәмін татқаннан кейін еркін 
күрес өнерін меңгеруге ден қойды. 1964 
жыл - Т. Көкеновтың өміріндегі түбегейлі 
өзгеріс жылы болды. Бұл кезде ол онын-
шы сыныпта оқитын.  Еркін күрестен бо-
латын облыстық спартакиадаға баратын 
команданы құру кезінде ауданның спорт 
мамандары Төкеңе сенім артып, өзінен 
әлдеқайда үлкендермен бірге Өскеменге 
алып барады. Осы додалы жарыста 
он жеті жастағы Т. Көкенов 78 салмақ 
дәрежесінде екінші орынды жеңіп алады. 
Бірінші орын - өскемендік КСРО спорт 
шебері, спартакиададағы төрешілердің 
бірі Юрий Куропаткиннің еншісіне тиеді. 

- Осы спартакиадада,-дейді Төлеген, 
- мен катонқарағайлық Қатай Бейғанов,  
шемонайхалық Кимасов, тарбағатайлық 
палуан (есімін ұмытып қалыппын) 
белдесіп үшеуін де таза жеңдім.  Спорт 
ережесінде техникалық жеңіліс деген 
болады. Яғни, спортшы жарақат алуына 
немесе қарсыласымен сайысудан бас 
тартса, онда жеңіс оның бәсекелесіне 
беріледі. Атағы «жер жарған» Юрий Ива-
новичпен күреспей жеңісті оған бердім.

Спартакиада аяқталған соң Ю. Ку-
ропаткин мені тауып алып, Өскеменде 
күрес өнерін меңгеруге шақырды. Мен 
әлі мектепті бітірмегендігімді, онын-
шы сыныпта оқитынымды айтып, одан 
қашқалақтадым.  Ал, ол болса Жам-
был атындағы мектепте оқуымды ары 
қарай жалғастыра алатынымды, өзіме 
ауылшаруашылығы техникумынан 
жатақхана алып беріп, шәкіртақыны да  
оқу орынынан төлеттіретінін айтып, үйге 
барып, ойлануыма уақыт берді. Өскеменге 
баруыма анам қарсы болды. Ананың аты 
ана ғой. Екі ұлынан жастай айрылған 
(ерте шетінеп кеткен), бар үмітін жалғызы 
маған артқан оны да түсінуге  болады.

Отбасындағы көп кеңесуден кейін Т. 
Көкенов Ю. Куропаткиннің ұсынысын құп 
алады. Юрий Иванович те өз сөзінде 
тұрып Төлегенге күреспен шұғылдануға 
барлық жағдайларды жасайды. Алма-
тыда туып, осындағы физкультура инс 
титутын тамамдаған  Ю. Куропаткин оқу 
орнының жолдамасымен Өскеменге 
келіп, Саратовканың совхозтехнику-
мына жаттықтырушы болып орналаса-
ды да, қазақ балаларын спортқа тар-
тып, күрес өнеріне баулуды өз алдына 
мақсат етіп қояды. Сөйтіп, ол облыс 
көлемінен күреске бейімі бар бозбала-
ларды жинап, спортзалдан шығармай, 
шеберліктерін шыңдап, аянбай тер төгеді. 
Облыстық спартакиададан үш айдан соң 
Ю.Куропаткин техникум арасында еркін 
күрестен жарыс өткізіп, шәкірттерінің 
өнер деңгейін сынайды. Осы сайыста 
Төкең өз салмағы дәрежесінде бірінші 
орынды иеленеді де келесі жылдың 
ақпан айында Қарағанды қаласында 
өткізілетін жасөспірімдер арасындағы 
республикалық жарысқа жолдама ала-
ды. Мұнан да ол екінші орынмен олжалы 
оралады.1965 жылдың күзінде Ақтөбе 
облысының Алға деген қала типтес 
кентінде өткізілген республикалық жары-
ста Т. Көкеновтың маңдайы жарқырап, 
алғашқы чемпиондықтың дәмін татады 
және Қазақстанның құрама командасына 
қабылданады.

Үлкен спортты тастағаннан кейін Т. 
Көкенов Катонқарағайға біржола көшіп 
келіп, жаңадан құрылып жатқан ауданның 
спорт саласында он жыл тер төгеді. 
Алғашқы жылдарда аудандық спорт 

мектебінде жаттықтырушы, 
одан кейін «Қайрат» ерікті 
спорт комитетінің төрағасы  
міндеттерін атқарады. Мұндағы 
еткен адал еңбектері, аянбай 
төккен тері өз жемістерін беріп, 
ауданға, облысқа, республикаға 
есімдері кеңінен танымал 
болған азаматтарды балапан-
дай баулып, шығарды. Олардың 
арасында спорт шеберлері 
Сергей Герасимов,Сергей Ни-
кишин, спорт шеберлігіне кан-
дидаттар Ақан Ысқақов, Ертай 
Кешілбаев, Валадимир  Сана-
ров, бірінші дәрежелі палуан 
Ербол Нұрғазин тағы басқалар 
бар.

Елімізде өткен ғасырдың 
сексенінші жылдарынан бас-
талған реформалар адамның 
сана-сезімімен бірге әлеуметтік 
жағдайларына да көп өзгерістер 
әкелді. «Қайрат» ерікті спорт 
комитеті жабылғаннан кейін 

Төкең де басқа жерден «жұмақ» іздемей, 
«Алтай» кеңшарына барып, біраз 
жыл жылқы бақты. Одан кейін «Ақсу» 
қауымдастығына қарасты Бекалқа 
бөлімшесін бес жыл басқарды. Мұнда да 
ол жаман болған жоқ. Тұрғылықты халық 
ішінде сыйымды, еңбектес жолдастары - 
маралшылар мен жылқышылар арасын-
да беделді болды. 

Жетпіске тақаған жасындағы ең бір 
әсерлі, өмірбойына есте қалатын, 
кейінгілерге мақтан етіп айта жүретін 
бақытты да қуанышты жағдайларды 
бастан кешірді. Олар - Елбасымыз 
Нұрсұлтан Назарбаевпен жүздесіп, ол 
кісінің қолын алып амандасып, қызмет 
еткен күндері еді. Сол кездерін Төкең 
бүгін аса бір шалқыған көңіл-күймен, 
ризашылық сезіммен әңгімелейді.

 Төлегеннің әңгімесі  
Амандық болса енді  біраз уақыттан 

кейін ел Тәуелсіздігінің жиырма бес 
жылдығын тойлағалы отырмыз. Оған жету 
жолында мың өліп, мың тірілген қазақ 
халқы үшін одан артқан үлкен мереке бар 
ма? Қазақстанда тұратын жүзден астам 
ұлттар мен ұлыстарды бір отбасының 
баласындай ұйыстырып, халқымыз 
өмірде көрмеген жақсылықты басымызға 
орнатып, әлемдегі ертеден дамыған 
елдермен тереземізді тең, керегемізді 
кең етудегі  Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың еңбегі орасан, өлшеусіз. 
Ол өзінің кемеңгерлігімен, сұңғыла 
саясаткерлігімен дүниежүзін мойындатып 
елін тура жолдан адастырмай, бұдан да 
жарқын болашаққа бастап келеді. Осын-
дай Ұлы адаммен жүздестіріп, біраз күн 
болсын бір керегіне жаратқызған осы 
тағдырыма  ризамын.

Тоқсан тоғызыншы жылдан ба-
стап, қатарынан үш жаз Елбасы біздің 
Катонқарағайда бір аптадан дем алғаны 
есімізде болар. Мен ол кезде Бекалқада 
бөлімше басқарушысымын. Жаз шыға 
Репныйдың ар жағындағы табиғаты әсем 
жерге салынған демалу үйіне Нұрсұлтан 
Әбішұлы келеді екен деген хабар тарай 
бастаған. Маусым айы туа мүйіз кесуді 
бастап, шөп шауып, жинайтын техника-
ларды дайындауға да кірісіп жатқанбыз. 
Бір күні сол кездегі аудан әкімі марқұм 
Алтайбек Сейітов, қауымдастықтың ди-
ректоры Асқар Қабанбаев тағы басқа бір 
топ адамдар келіп, демалу үйінің маңын 
тәртіпке келтіртіп, демалушыларды, 
күтуші  қызметкерлерді орналастырып, 
маған он бес ат дайындауға бұйрық беріп 
кетті. Арадан күн өтпей тікұшақпен тағы 
да бір басқа адамдар келіп, демалу үйінің 
мәртебелі қонақты қалай қабылдайтынын 
пысықтап, аттарды сырттан байқап, Н. 
Назарбаев мінетін атты көрсетулерін 
сұрады. Мен  жүрісі жақсы, дене бітімі 
де келісті, бәйгеге шауып жүрген 
жирентөбел бестіні нұсқадым. Олар 
маған өздерімен алып келген Нұрекеңнің 
ерін беріп, жирентөбелді жақсылап таза-
лап жуындырып, ерттеп қоюды тапсырды. 
Айтқандарын екі еткенім жоқ. Атты жақын 
маңдағы бұлаққа апарып, жууға кірістім. 
Бұрын мұндай күтімді көрмеген жиренім 
маған әрең бағынды. Әйтеуір қойшы, біраз 
әуреленіп жүріп, Елбасы ұшып келгенше 
атты дайындап үлгердім. Қалған аттарға 
бөлімше зоотехнигі Төрехан Көбентаев, 
малемгері Шаяхмет Сманқұлов тағы 
басқалар ие болды.

 Қасында мен танитындардан сол 
кездегі Президент аппаратының жетекшісі 
Темірхан Досмұханбетов,  облыс әкімі 
Виталий Метте бар. Нұрсұлтан Әбішұлы 
тікұшақтан түсіп, демалатын үйлеріне 

орналасып, арнаулы  киімдерін киініп 
болған соң, біз тұрған жаққа беттеді. Жай 
адам емес, бір мемлекетті басқарған 
Президентті, бүкіләлемге мәлім үлкен 
тұлғаны қалай қарсы аларымды білмей, 
қатты қысылдым. Жақындап келіп, 
қолын беріп, амандасқаннан кейін ғана 
өзіме келіп, қолтығынан демеп, атқа 
мінгіздім. Жиреннің мінезін сұрамай-ақ, 
ерге тақымы тиісімен алға түсіп шау-
ып кетті. Қалғанымыз да одан қара үзіп 
қалып қалмау үшін шоқыта жөнелдік. 
Бұрын атқа мініп көрмеген В. Метте де 
ердің қасынан мықтап ұстап алып, артқы 
шоғырға ілесіп келеді. Тау жолын білесіз. 
Ипподромның жолындай тегіс емес, өрі 
де еңісі де, бұралаңы да көп. Алдымыз-
да жылып ағып жатқан шалшық бұлақ та 
бар. Ағынмен келгенде кейбіреулер оны 
байқамай қалып, ыршыған аттан түсіп 
те қалуы мүмкін. Одан аман өтсек екен 
деп, іштей абыржып та келемін. Абы-
рой болғанда, келген қонақтардың  бір 
қызметкерінен басқамыз бұлақтан аман-
есен өттік. Он екі шақырымдай жердегі 
«Қасқатайға»  шығатын көпірге жете бере 
Нұрекең бізді күтіп тұр екен.

-Бәрің түгелдей жиналып болсаңдар, 
кеттік,- деп, аттың басын еркін жіберді. 
Оның соңынан Т. Досмұханбетов кетті. Біз 
арттарынан шұбырдық. Демалу орнына 
жеткеннен кейін Нұрекеңнен атты алып 
біраз уақыт суыттым да отқа жібердім, 
ер-тоқымды кептіріп, шаң-тозаңнан та-
зартып ертеңгі серуенге дайындадым. 
Келесі күні сағат тоғызда  В. Меттеден 
басқамыз қайтадан атқа қондық. Ол «ауы-
рып қалдым»,- деп, Президенттен рұхсат 
алып қалып қойды. Осы бетпен алты күн 
Елбасымызбен бірге атпен серуендеп ол 
кісінің шабандоздығына, батылдығына, ат 
тани білетіндігіне, қарапайымдылығына 
тәнті болдым. Шаруашылықтың сол 
кездегі басшысы Асқар Қабанбаевтың 
бастап баруымен Н. Назарбаев мүйіз 
кесетін, қайнататын және кептіретін жер-
лерде болып, маралшылардың қиындығы 
мен қызығы бірдей кәсібімен де таны-
сып жүрді. Кейде Нұрекеңнің қолына 
шалғы алып, шөп шауып жатқанын да 
көріп қалатынмын. Астанаға қайтарында 
бәрімізге рахметін айтып, «бізге қызмет 
еткендерге бөліп бер»,- деп, А. Сейітовтың 
қолына бір бума ақша ұстатты. Алты күнгі 
қызметіме тиген ақша - менің сол кездегі 
үш айлық еңбекақымнан едәуір артық бо-
лып шықты. Бәріміз Президентке қатты 
риза болдық. «Ұлық болсаң-кішік бол!» 
дейтін атам қазақтың аталы сөзі осы да.

Келесі және одан кейінгі жылы келген-
де де мен Нұрекеңе атын күтіп, қызмет 
еттім. Сол кезде де ол бізді ерекше есте 
сақтау қабілетімен таңдандырды. Біртоп 
жігіттерді есімімен атағаны өз алдына, 
өткен жазда көрген кейбір аттардың қайда 
кеткендігіне дейін сұрады.

Елбасымен 18 күн кездесіп, қол 
беріп, сәлемдесу бақыты бір ауданның 
тұрғындары ішінен маған ғана бұйырды. 
Сол үшін де мен өзімді ең бақытты 
адамдардың бірінен санаймын.

Ерінің бақыты - әйелде
Көзі ашық, көкірегі ояу кез-келген жан 

анда-санда болсын өзінің жасап жүрген 
тірлігі жайлы өз-өзіне есеп беріп, ең ал-
дымен отбасының, одан соң ел жағдайын, 
келешегін де ойлайды. Сол бетте үлкен 
саясаттың да есігін қағады. Әсіресе, өзімен 
рухани жақын адамдармен сырласқанда 
өзі көптен бері жауабын таба алмай 
жүрген кейбір мәселелердің шешімін 
«олжалайды».Төлегенмен дидарласып, 
әңгімелесудің өзі  үлкен бір ғанибет. Оның 
көп білетіндігі, көпті  көргендігі өз алдына, 
өз басынан кешіргендерін, оқыған әдеби 
кітаптардан алған әсерлерін «майын та-
мызып» айта алатындығы, қонақжайлығы, 
ақ көңілділігі өзгелерді өзіне тартады. 
Бір басында осындай адами қасиеттер 
мол Төлегеннің  достары, жолдас-жора-
лары, таныстары да көп. Олардың бірі 
жоғары лауазым иелері болса, енді бірі 
- қарапайым ауыл тұрғындары, жастайы-
нан құлын-тайдай тебісіп бірге өскен, біте 
қайнасқан замандастары, әріптестері. 
Олардың ішінде Өскеменнің пединститу-
тында оқығанда танысқан, ҚР Мәдениет 
және спорт министіріне дейінгі жол-
ды жүріп өтіп, талай-талай лауазымды 
қызметтерде болған Анатөлі Кульназаров, 
Астана қаласы Гумилев атындағы Қазақ  
Мемлекеттік университетінің оқытушысы, 
халықаралық жарыстардың бірнеше 
дүркін чемпионы, ғылым кандидаты 
Төленді Ахметжанов, «Қазақстанға еңбегі 
сіңген жаттықтырушы» Юрий Куропат-
кин, зейнеткер - спортшылар  Тұрсынхан 
Дүзбенбеков, Мұсабек Қапанов, Қабдол 
Мәмиев, Халел Мамырханов, ауылда-
стары - Құдайберген Құрмышев, Серікхан 
Миябаев тағы басқалар бар. 
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Сіз білеСіз бе? міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жайлы

Өсімдіктің карантині назар аударуды қажет етеді

Губарева наталья сергеевна Шығыс 
қазақстан облыстық  карантиндік  
зертханасы қазақстан республика-
сы ауыл шаруашылығы министрлiгi  
агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік 
инспекция комитетінің «республикалық  
өсімдіктер карантині орталығы зертхана-
сы» мемлекеттiк мекемесі филиалының 
директоры қазақстан республикасы өз 
егемендігін алғаннан бастап еліміздің 
азық-түлік қауіпсіздігі өзекті мәселе бо-
лып табылады. елімізге импортталған  
өнімдердің көлемінің өсуіне байланы-
сты, оның ішінде өсімдік тұқымдары 
мен отырғызу материалдары әсіресе 
карантиндік жағынан аз зерттеліп 
әкелінген елдерден қр аумағына 
әкелінсе жаңа аса қауіпті карантиндік 
нышандардың алып келуін туғызуы 

мүмкін.  сауданың, туристік сондай-ақ 
әлемнің көптеген елдерімен  ғылыми 
қарым-қатынас дамуы жағдайында 
бөтен текті зиянкестердің, аурулардың 
және арамшөптердің енуінен аумақты 
күзету маңызды міндеттердің бірі бо-
лып табылады. Өсімдік тектес өнімдер 
мен материалдарды бір географиялық 
аймақтан келесі аймаққа өткізу кезінде, 
карантиндік нысандардың  қозғалысын  
бақылап алдын-алу үшін бүкіл әлемде 
мемлекеттік бақылау жүйесі бар өсімдік 
карантині  қызметі жұмыс атқарады.

карантиндік бақылауды күшейтіп 
және оның жедел атқарауылын  
қамтамасыз ету және талдау мен сарап-
таманы өткізуді  күшейту мақсатында 
2016 жылдың 1 сәуірінен Өскемен 
қаласында  қазақстан     республика-
сы ауыл шаруашылығы   министрлiгi  
агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік 
инспекция комитетінің «республикалық  
өсімдіктер карантині орталығы зертха-
насы» мемлекеттiк мекемесі Шығыс-
қазақстан   облыстық  карантиндік зерт-
ханасы өз жұмысын бастады. 

зертхана қызметкерлері біздің 
аймақтан түскен карантинге 
жатқызылған материалдар үлгілеріне 
зерттеу жұмысын жасап, сараптап, 
ішінде карантиндік және басқа аса қауіпті 
объектілерді анықтайды және олардың 
түрлік құрамын ажыратады. мамандар 
энтомологиялық, фитопатологиялық, 

гербологиялық, гельминтологиялық  
сараптамалар жасайды. Одан басқа,  
карантиндік зертхана  өсімдіктер каран-
тины, карантиндік нысандар, табылған 
карантиндік нысандардың картотекасын 
жүргізуге байланысты  әдістемелік ақыл-
кеңес   өткізеді.

 Біздің қызметкерлер  қазақстан 
республикасының ауыл шаруашылық 
министрлігінің агроөнеркәсіп кешеніндегі  
өсімдіктер карантині жөніндегі аудандық, 
аумақтық инспекция комитетінің қызметі 
инспекторларымен  өзара тығыз байла-
ныста. карантинге жатқызылған өнімдер 
үлгілерін сараптамаға жіберетін инспек-
торлармен.

ашылу уақытынан бері зертханаға 
карантиндік нысандар мен карантинге 
жатқызылған өнімдерді анықтау үшін 529 
үлгі келіп түсті. соның ішінде импорттық 
өнім 34, экспорттық өнім 81, республи-
ка ішіндегі қозғалысқа 414 өнімдер үлгісі 
келіп түскен. зертхана қызметкерлерінің 
анықтауы бойынша 39 жағдайда 
карантиндік нысандар анықталып және 
расталған. анықталғандар арасында - 
жатаған укекіре арамшөбі – (Acroptilon 
repens),  және де энтомологиялық 
нысандарға - кіші қара шырша сүгені 
(Monochamus sutor L.), Үлкен қара шыр-
ша сүгені  (Monochamus urussovi Fisch.), 
жұпсыз жібек көбелегі  (Lymantria 
dispar L.), картоптың алтын түстес 
жұмырқұрты   (Globodera rostochiensis), 

калифорния сымыры (Quadraspidiotus 
perniciosus),  төрт таңбалы дән 
қоңызы (Callosobruchus maculatus), 
Оңтүстікамерикалық қызанақтың үңгі 
күйе көбелегі (Tuta absoluta).

зертханаға күнделікті облыстың 
барлық аудандарынан импортталатын 
тауарлардың үлгілері, сондай-ақ ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өндірушілері 
мен кәсіпкерлердің өнімдері жіберілетінін 
атап өткен жөн. зертханадағы барлық 
сараптамалар тегін жүргізіледі. қазіргі 
уақытта жергілікті жер иелеріне қолдау 
көрсету мақсатында кәсіпкерлердің 
өздерінен тікелей қабылдау карантин-
ге жатқызылған өнім үлгілерін сараптау 
сұрағы қарастырылуда.

2017 жылға филиалды заманауи 
жабдықтармен жабдықтау жоспарлану-
да, ол жабдықтар өткізілетін сараптама 
сапасы мен жылдамдығын арттыруға 
мүмкіндік береді.

Шығыс-қазақстан   облыстық  каран-
тиндік зертханасы  070011, Өскемен 
қ, Пограничная к., 49  тел/факс 8 7232 
216654   vkokarantinlab@mail.ru мекен-
жайы бойынша орналасқан. 

Наталья Губарева,
ШҚО ҚР АШМ «Республикалық 
өсімдіктер карантині орталығы 
зертханасы» ММ филиалының

директоры.

м е д и ц и н а л ы қ 
сақтандыру көптеген 
елдерде халық үшін, 
сонымен бірге жұмыс 
берушілер үшін 
денсаулық сақтау 
жүйесінің тиімді 
модельдерінің бірі 
ретінде танылған. 
Ол азаматтарға 
м е д и ц и н а л ы қ 

көмекті кеңінен алуға мүмкіндік береді.
қазіргі уақытта 16 европалық мемлекетте, соны-

мен бірге түркия мен жапонияда міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесі қолданылуда. дәл 
осы елдердің медицинасы қазіргі уақытта жоғарғы 
деңгейде және адамдардың өмір сүру ұзақтығы да 
жоғары – 80-85 жасқа дейін. Біздің медицинаны да 
лайықты деңгейге көтеру қажет, сол себепті қазақстан 
республикасында 2017 жылдан бастап міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізіледі. 
қазақстан республикасының барлық сақтандырылған 
азаматтарының жынысына, жасына, әлеуметтік 
дәрежесіне, тұрғылықты жеріне және табысына 
қарамастан медициналық және дәрілік көмекке тең қол 
жетімділікке кепілдік береді.

Емделудің қолжетімділігі
сіз кез-келген мемлекеттік және мемлекеттік емес 

клиникаларда медициналық көмек ала аласыз.
Бұл жерде сізге медициналық көмектің барлық 

түрлері көрсетіледі (дәрігердің қабылдауынан бастап, 
жан-жақты зерттеулер мен қымбат операцияларға 
дейін).

мұнда кеткен шығындарды қор төлейді.
Сапалы медициналық көмек
қор медициналық ұйымдарды іріктеуді өзі 

қадағалайды.
 әр клиника сізге жоғары білікті медициналық көмек 

көрсетуге мүдделі болады, себебі қор ауруханаларға 
және емханаларға көрсеткен сапалы медициналық 
қызмет үшін қаражат төлейді және олардың көрсетілуін

қатаң бақылайтын болады.
Тегін жəне қол жетімді дəрі-дəрмектер
сіздің мемлекет белгілеген ауру түрлері бойынша 

дәрілік заттарды тегін алуға құқығыңыз бар.
сіз бұл дәрілік заттарды еліміздің кез-келген 

дәріханаларынан ала аласыз және олар бұл дәрілердің 
сапасы мен қауіпсіздігіне жауапты. 

қор дәріхана қызметтеріне ақы төлеуді өз міндетіне 
алады.

Сіздің құқығыңыз бен мүддеңіздің қорғалуы
егер сіз емделген кезде емнің сапасы төмен бол-

са немесе сізді емдеуден бас тартып жатса, онда 
сіз қорға жүгіне аласыз, қор сіздің құқығыңыз бен 
мүддеңізді қорғай алады.

сіздің өтінішіңіз бойынша тексерулер жүргізіп, шара-
лар қолданылады.

 Өз денсаулығыңыз жайында толық мəлімет ала 

аласыз
 жаңа электронды денсаулық сақтау жүйесі 

ұйымдастырылатын болады, осының шеңберінде 
сіздің жеке кабинетіңіз болады. Бұл жерде сіздің 
емханаға келгеніңіз, стационарда емделгеніңіз, зерт-
теулер қорытындысы, анализдеріңіз, дәрігерлердің 
қорытындысы мен ұсыныстары туралы барлық 
ақпараттар болады.

1. Барлық азаматтар үшін:
- жедел жәрдем және санитариялық авиация;
- әлеуметтік маңызы бар аурулар және жедел 

жағдайлар кезіндегі медициналық көмек;
Профилактикалық егулер;
- амбулаториялық-дәрілік қамтамасыз ету арқылы 

амбулаториялық-емханалық көмек (2020 жылға дейін).
2. Сақтандырылған азаматтар үшін:
(Міндетті əлеуметтік медициналық 

сақтандыру шеңберіндегі медициналық көмек)
 Амбулаториялық-емханалық көмек:
емханадағы емдеу;
дәрігерлердің қабылдауы;
зертханалық қызметтер;
диагностика және манипуляциялар;
- Стационарлық көмек – жоспарлы тəртіпте ауру-

ханаларда емдеу;
- Стационар алмастырушы көмек – күндізгі стаци-

онарда ем қабылдау;
- Жоғары технологиялық медициналық қызметтер 

– күрделі және бірегей медициналық технологияларды 
пайдалану арқылы орындалатын медициналық көмек;

- Дəрімен қамтамасыз ету – амбулаториялық-
емханалық көмек көрсету кезінде;

- Мейіргерлік күтім – басынан кешкен аурудың 
салдарынан өз-өзіне қызмет көрсетуге мүмкіндігі жоқ, 
бөгде адамдардың тұрақты күтімін немесе қарауын 
қажет ететін адамдар;

- Паллиативті көмек – емдеуге келмейтін, өміріне 
қауіпті және ағымы ауыр аурулары бар пациенттердің 
өмір сүру сапасын адам үшін мүмкін болатын ең жоғары 
қолайлы деңгейде қолдау.

3. Сақтандырылмаған азаматтар үшін:
- жедел жәрдем және санитариялық авиация;
-  әлеуметтік маңызы бар аурулар (онкологиялық ау-

рулар, туберкулез, қант диабеті және т.б.) және жедел 
жағдайлар кезіндегі медициналық көмек;

- Профилактикалық егулер.
егер сіз немесе жұмыс берушіңіз міндетті әлеуметтік 

сақтандыру қорына тұрақты түрде аударым жасап 
отырсаңыз, онда сіз бұл бағдарламаның қатысушысы 
болып табыласыз.

сонымен бірге, объективті себептерге байланысты 
жұмыс істей алмайтын азаматтар да міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінің қатысушысы бола 
алады. Олар үшін салымдарды мемлекет жүзеге асы-
рады.

Егер Сіз жұмыскер болсаңыз,
онда сіз жұмыскер ретінде 2019 жылдан бастап 

айлық  еңбекақыдан 1% төлей бастайсыз, ал 2020 

жылдан - 2%.
мысалға, еңбек келісімшартына сәйкес белгіленген 

және аударылатын сіздің еңбекақыңыз 50 000 теңгені 
құрайтын болса, онда жұмыс беруші сіз үшін 2017 
жылы 900 теңгені аударуы қажет, ал сіз 2019 жыл-
дан бастап айына 450 теңге сомасында аударасыз. 
жұмыскердің аударымдары жеке табыс салығынан 
шегеруге жатқызылады.

Егер Сіз жеке кəсіпкер болсаңыз,онда 2017 жылы 
ай сайын әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына 
сіздің табысыңыздан 2% аударылуы қажет.2018 жылы 
– 3%, 2019 жылы – 5%, 2020 жылдан – 7%.

мысалға, сіздің ай сайынғы табысыңыз жеке 
кәсіпкер ретінде 100 000 теңге болсын. қорға аударым 
2000 теңгені құрайтын болады.

Мемлекет Сіз үшін төлейді, егер Сіз
- Ұлы Отан соғысына қатысушы, мүгедек;
- жұмыс істемейтін мүгедек;
- зейнеткер;
- «алтын алқа», «күміс алқамен» марапатталған 

немесе бұрын «ардақты ана» атағын алған, сондай-
ақ I және II дәрежелі «ана даңқы» ордендерімен 
марапатталған көпбалалы аналар;

- жұмыс істемейтін жүкті әйел, сондай-ақ бала (бала-
лар) үш жасқа толғанға дейін оны (оларды) тәрбиелеп 
отырған жұмыс істемейтін тұлға;

- баланы (балаларды) тууға, жаңа туған баланы (ба-
лаларды) асырап алуға байланысты, бала (балалар) 
үш жасқа толғанға дейін оны (оларды)

күтіп-бағу бойынша демалыста жүрген тұлға;
- бала;
- интернат ұйымдарында білім алатын және 

тәрбиеленетін адам;
- техникалық және кәсіби, орта білімнен кейінгі, 

жоғары білім, сондай-ақ резидентура нысанындағы 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында  
күндізгі оқу нысанында оқитын адам;

- жұмыссыз ретінде тіркелген адам;
- соттың үкімі бойынша жазасын сот-атқарушылық 

жүйе мекемелерінде (пенитенциарлық) өтеп жүрген 
адам (ең төменгі қауіпсіздік мекемелерін қоспағанда);

- уақытша ұстау изоляторында және тергеу изолято-
рында ұсталатын адам.

әскери қызметшілер, арнайы мемлекеттік 
органдардың және құқық қорғау органдарының 
қызметкерлері және басқалар жарналардан 
босатылған, бірақ олар медициналық көмек алуға 
құқығы бар.

Егер сіз жұмыссыз болсаңыз:
онда сізге жергілікті жұмыспен қамту орталығына 

өтініш білдіру қажет және олар сізге жұмысқа орналасу 
жолдарын ұсынады. егер сізге қолайлы жұмыс болма-
са, онда сізді жұмыссыз ретінде тіркейді. Бұл жағдайда 
сіз үшін салымды мемлекет төлейді.

Арқабек Қадырбаев, 
Катонқарағай  ауданаралық 

ауруханасының бас дəрігері.   

алайда, төкең оларды шен-
шекпендеріне, атақ-даңқтарына қарап 
бөлмейді, барлығын бірдей көреді. 
Үйлеріне келсе, жолдасы жаңыл екеуі 
қолдағы барын беріп, асты-үстеріне түсіп 
күтеді. келген қонақ олардың бергеніне 
емес, көңілдеріне тойып қайтады.  
төлегеннің берекесі мен бірлігі ұйысқан 
шаңырағында болып, дәм татып, бірер 
күн бірге болғандар да одан байланысын 
үзбейді. 

«атың барда - жер таны желіп жүріп, асың 
барда - ел таны беріп жүріп» деп қазекем 
бекер айтпаған ғой. төлеген көкенов те 
қазақстанның барлық түкпірлерін қойып, 
ресейде де тамыр-таныстары баршылық. 
соңғы жылдары оған санк Петербургтің 
лезгов атындағы университетінің рек-
торы, ресей Батыры Владимир тайма-
зов пен осы қаладағы ғылыми қоғамдық 
академияның президенті Владимир агее-
вец те жазда келіп-кетіп жүр.

қонақ та таңдап қонады. т. көкеновтың  
достарының да, таныс-тамырларының 
да көптігі, тұрмыстарының бүтіндігі - ең 
алдымен жастай қосылған жары, үш 
баласының анасы жаңылдың арқасы 
екендігіндігі рас. Орта мектептен кейін 
катонқарағай аудандық тұрмыстық ком-
бинатында тігінші болып еңбек еткен 
жаңыл көкенова отбасы үлкейіп, жұмысы 
көбейгеннен кейін тігіншілікті қойып, 
бар уақытын бала тәрбиесіне, жолдасы 

мен қартайған енесінің күтіміне арнады. 
сол еңбегінің нәтижесінде ері төлеген 
жоғарыдағыдай жетістіктерге жетті, ұл-
қыздары қалаған мамандықтарын алып, 
бір-бір үй болды. Өзі де келін түсіріп, не-
мерелер сүйіп, әйел бақытын тапты.

                                    
   Жəнібек Қызыр.

теГіне тартқан азамат
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Үлкен үміт артамызТаңдау дұрыс болуы тиіс
Үздіктер шеруі - 2016

Жас таланттар байқауы

Президент Жолдауына орай

Қазақстанның барлық өңірлеріндегі 
жалпыбілімберу мектептерінде ҚР 
ұлттық кәсіпкерлер Палатасының ықпал 
етуімен кәсіби бағдар беретін кабинеттер 
ашылуда. 

Біздің ауданымызда бұл бағытта Үлкен 
Нарындағы В.И. Ленин атындағы орта 
мектеп өз жұмысын бастады. Биылғы 
жылдың 15 қарашасында Малонарым орта 
мектебінде де мұндай кабинеттің ашылу 
салтанаты болып өтті. Оның құрметіне сал-
танатты сап ұйымдастырылды. Оны мектеп 
директорының тәрбие ісі жөніндегі орынба-
сары Г. Жақсылықова мен аға тәлімгер Д. 
Ауылбаева ұйымдастырып өткізді. 

-Оқушылар алдында ШҚО Катонқарағай 
аудандық филиалының кәсіпкерлер 
Палатасының директоры Бердібек Ере-
жепов, білім беру, дене шынықтыру және 
спорт бөлімінің әдіскері Жанат Қошпанова, 
Малонарым орта мектебінің директо-
ры Роза Бабағұмарқызы Отжағарова сөз 
сөйледі. Олар оқушылар мен ұстаздарды 
кәсіби бағдар беру кабинетінің ашылуы-
мен құттықтап, оқушылардың болашақта 
мамандықты дұрыс таңдауына мұның 
зор ықпал ететіндігін атап өтті. Мысалы, 
Бердібек Ережепов қазіргі уақытта білікті 
жұмысшы кадрлар даярлау мәселесі өте 
маңызды екендігін атап өтті. 

-Еңбек жолдарыңды қарапайым жұмысшы 
болып бастаған дұрыс. Бұл туралы Қазақстан 
халқына Жолдауында ҚР Президенті Н.Ә. 
Назарбаев та айтып өткен. Сондықтан, 
жұмысшы мамандығын таңдауда кәсіби 
бағдар беретін кабинеттің маңызы өте зор,- 
деді Бердібек Ережепов. 

Кәсіби бағдар беру кабинетінің ашылу-
ында қызыл лентаны қию құрметі ШҚО 
кәсіпкерлер палатасы филиалы директоры 
Бердібек Ережеповқа берілді. 

Онан соң, мұнда «Мамандықтың бәрі 
жақсы» тақырыбына тәрбие сағаты өткізілді. 
Оның жүргізушілері ұстаздар Гүлсім Тамыр-
баева мен Светлана Үшпаева мамандық 
таңдауда өз жақындарын, таныстарын, 

тәлімгерлерін үлгі ретінде айтып өтті. 
-Мен болашақ мамандығымды таңдауда 

өзімнің алғашқы ұстазым Тамара Никола-
евна Самойлова мен сол уақыттағы мек-
теп директоры Валентина Герасимовна 
Барсуковадан үлгі алдым,- дейді Светлана 
Алпыспайқызы. 

Психолог Гаухар Қанапина мамандық 
таңдау бойынша өткізген тренинг 
оқушылардың қызығушылығын туындатты. 

Сабаққа қатысқан ересек сыныптардың 
оқушылары өздері таңдаған мамандықтары 
жайлы айтып өтті. 

Катонқарағай аграрлық-техникалық 
колледжі директорының тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары  Әлия Арыстанғалиева 
оқушыларға өзі еңбек етіп жүрген білім 
мекемесінде оқуларын жалғастыруды 
ұсынды. Аграрлық-техникалық колледжде 
қандай мамандық игеруге болатындығы 
жайлы әңгімеледі. 

-Келесі оқу жылынан бастап колледжде 

жаңа мехатроник мамандығын игеруге бо-
лады. Сондай-ақ, орта мектепті бітірген 
соң, бухгалтер мамандығын да алуға бо-
лады,- деді ол. -2017 жылы тоғыз сынып 
негізінде веттехниктер даярлайтын топ 
ашылады. Қазір бұл мамандық бойынша 
2В-14 тобында үшінші курс студенттері білім 
алуда. Ағымдағы оқу жылында төрт топта 
сабақ жүргізілуде. 9 сынып негізінде – трак-
торист-машинист, электромонтер, аспаз 
мамандықтары бойынша, 314 топта элек-
тромонтер мамандығы бойынша студенттер 
10 ай оқытылады. Студенттерге шәкіртақы 
төленеді,- деді Ә. Арыстанғалиева. 

Б. Ережеповтың айтуынша, 2016 жылдың 
соңында Ақсу, Өрел, Белқарағайдағы О. 
Бөкей атындағы, Катонқарағайдағы С. Лас 
таев атындағы мектептерде кәсіби бағдар 
беру кабинеттерін ашу жоспарлануда.

Александр Мартынов.
Суретте: лента қиылуда. 

Мектеп үздіктерінің абырой-
ын асқақтату, келешекке де-
ген талпыныстарын жоғарлату 
мақсатында  Катонқарағай ауылы 
Ленин атындағы орта  мектебінде 
«Үздіктер шеруі -2016»  атты 
дәстүрлі мереке өткізілді.  

Мектеп үздіктеріне арналған 
мерекелік шара мектептің әсем  
залында,   безендірілген сахна 
төрінде өтті. Шара  10 «А» сынып 
оқушылары мен сынып жетекшісі 
Г. Ауташеваның   және мектеп 
директорының оқу ісі жөніндегі 
орынбасары Ш. Тобылованың, «Жас 
ұлан балалар» ұйымының жетекшісі 
Б. Маханбердиеваның, бастау-
ыш сынып мұғалімі Р. Әділованың  
ұйымдастыруымен өте жоғары 
дәрежеде өтті. Марапаттаудың 
алдында,  үздіктердің сезімдерін 
серпілтіп, жыл көлемінде жет-
кен жетістіктерін жиналған жұртқа 
жеткізу мақсатында, ерекше 
құрмет көрсетіліп, көпшілік ор-
тасына жайылған ұзын  қызыл 
кілем үстіне  мектептің 44  оқу 
үздіктері    шақырылды.  Мектеп  
мақтаныштарын құттықтау үшін 
алғысөзді мектеп директоры Г. 
Төлегенова алып,   қазіргі жаһандану 
заманында еліміздің әлеуметтік- 
экономикалық дамуының әлемдік 
деңгейіне көтерілу кезеңінде білім 
алып отырған оқушыларға қоғамның 
сұранысы да артып отырғанын ай-
тып, оқушыларға бәсекеге қабілетті, 
жан-жақты дамыған, дені сау тұлға 
болып өсулерін тіледі. Мерекенің 
екінші бөлімінде «Бәйтерек –үздіктер 
символы» атты марапаттаулар ба-

сталды.     
Бәйтерек - болашақтың гүлденуіне 

жол ашатын мықты тұғыр. Бұл теректің 
басы аспанмен, түп тамыры жермен 
жалғасқан. Сондай-ақ, ол тіршілік 
иелеріне тірек, сүйеніш, қорған, 
пана деген ұғымды да білдіреді. Сол 

үшін үздіктерді сахна төріне үлкен 
марапатпен шақырып, қолдарына 
жарқыраған бәйтеректің кәдесыйын 
(жәдігерлік) және қабілеттері мен 
жеткен жетістіктеріне қарай,  «Жас 
дарын»,   «Талапты жұлдыз», 
«Креативті ой», «Жас зерттеуші», 
«Генератор идей» «Олимпийский 
резерв»  атты аталымдарын    мек-
теп әкімшілігі зор құрметпен табыс 
етті. Бұл  - ұстаз бен шәкірттің ғана 
жемісі    емес, ата-ананың да  абы-
ройын асқақтатар  үлкен жетістік. Игі 
шараның куәсі болған ата-аналарға 
да, ыстық ықыласпен Алғыс хаттар 
табыс етілді. Кештің көркін 10 «А» 
сынып оқушыларының әсем биі мен 
тәрбиесі терең көріністері, 5-сынып 
оқушылары Т. Советова мен Н. Ес-
болатова  әсерлі әндері   аша түсті.  

Білімді де дарынды балалар - 
ел болашағы. Бүгінгі күні олардың 
жан-жақты дамуына жағдай жа-
сау - мұғалімдер алдындағы ке-
зек күттірмейтін іс. Біз осындай 
үздіктерімізді әрқашан мақтан тұтып, 
үлкен үміт артып, болашаққа қанат 
қақтырамыз. 

    
С. Әбенова,

  Ленин атындағы орта 
мектебінің мұғалімі.

  

 Күзгі каникулдың алғашқы 
күндерінде  Шығармашылық үйінде   
ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 

орай  аудан мектептері арасында «Өркен» жас 
таланттар байқауы өтті.  

Тәуелсіз мемлекетіміз  өркениетті елдер 
қатарына жеткізетін ұл-қыздар тәрбиелеуді талап 
етуде. Балалардың шығармашылық қабілеттерін 
дамыту және оны тәрбиелеу- бүгінгі таңдағы 
өзекті мәселелердің бірі деп ойлаймыз. Байқаудың 
мақсаты - туған елге, өнерге деген махаббаттарын 
насихаттау арқылы  ауданымызда өнерпаз бала-
ларды дамытып, оларды қолдауға  үлес қосу.

Байқау барысында бейнелеу өнері  үйірмелерінің  
жетекшілері А.Исабаев  және Әділбек Қуаныштың 
«Тәуелсіздіктің  25 жылдығына-25 үздік сурет» 
атты көрмесінің ашылу рәсімі өткізілді. Байқау 
хореография, көркемсөз,  бейнелеу өнері, 
қолөнер аталымдары бойынша өткізілді.  Бейне-
леу өнері мен қолөнер бойынша үй тапсырмала-

ры беріліп, байқау кезінде жасаған жұмыстары 
мен суреттері де бағаланды. Әр бағыт бойын-
ша әділқазылар мүшелері сайланды.  Үздіктерді 
бағалау қиынға түссе де, талантты, өнерпаз бала-
лар өз қабілеттеріне қарай жетекші ұстаздарының 

көмегімен суырылып шықты. 
Атап өтетін болсақ, байқауға 
қатысқан 19 мектептен кел-
ген 150 оқушының ішінен 
жас ерекшеліктеріне қарай 
үздіктер қатарында Бас 
жүлде иеленген оқушылар 
- «Көркемсөз» аталымы бой-
ынша Аршаты мектебінен 
– Б.Шаймарданов, 
Ә.Аманова, Солоновкадан -  
Л.Ниязбекова, Белқарағайдан 
– Ж.Мұхамбетова, «Хорео-
графия» аталымы бойын-
ша  Еңбек орта мектебінен 
- «Таңба» би тобы, Ленин(К) 
орта мектебінен «Лаома» би 
тобы, Берелден - «Тұмар» 
би тобы және Солоновканың 
«Жұлдыздар» би тобы, Сол-
датоводан - «Best» би тобы 

және жеке орындаушылар аталымдары бойынша 
Жамбылдан – А.Бауыржанқызы, Берелден – А. 
Айтбаева болды.

 Қолөнер бойынша Өрел мектебінен – 
Ұ.Молдабаев, Топкайыңнан -  Н.Нұртазин, Үлкен 
Нарындағы Қ. Дамитов атындағы орта мектептен 
Е. Нәсет, Е.П. Рыков атындағы орта мектептен –А. 
Есентаеваны атап өтуге болады.

Бейнелеу өнері бойынша Көктерек орта 
мектебінің оқушысы М.Данияр, Шыңғыстай 
мектебінің оқушысы Е.Солтанғазин, Юбилейное-
дан – Е. Бақытханұлы  ерекше көзге түсті.

Гүлмира Амангелдинова,
шығармашылық Үйінің әдіскері.

Аудан мектептерінде

2016 жылдың 18 қарашасында  аудандық агротехникалық 
колледжде аудандық кітапхана мен аудандық «Достық 
үйінің» ұйымдастыруымен Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25-жылдығына орай, "Жастар - дәстүрлі 
құндылықтар үшін" акциясы шеңберінде «Ұлттық 
құндылықтар – тәрбиенің түп қазығы» тақырыбына 
дөңгелек үстел отырысы өткізілді. Іс-шараны өткізудің 
мақсаты - жасөспірімдерімізді  ұлттық құндылықтарды 
құрметтеуге тәрбиелеу, ұлттық құндылықтар - біздің 
тіршілігіміз, бабаларымыздан қалған асыл мұра екенін 
түсіндіру.

Құндылық дегеніміз не? Құндылық – тәрбие мен оқытудағы 
адамгершілікке бағытталған мұраттар. Оларға - меймандостық, 
кісілік, сыйластық, имандылық, кішіпейілділік, салауаттылық, 
қайырымдылық, ізгілік, еркіндік, өнерпаздық, шешендік, 
ақынжандылық, сыпайылық, мәдениеттілік, шығармашылдық, 
рухани байлық, махаббат сынды қасиеттер жатады.

Адам бойында адамгершілік құндылықтар болмаса, 
олардың орнын ешқандай терең білім толтыра алмайты-
нын өмірдің өзі дәлелдеуде. Елбасымыз Н. Ә. Назарбаев: 
«Болашақ ұрпағымызды тәрбиелегенде, оларға жастайы-
нан имандылық пен ұлттық қасиеттерді сіңіре білсек, сон-
да ғана біз ұлттық рухы дамыған, Отанының гүлденуіне өз 
үлесін қоса алатын азамат өсіре аламыз» деген болатын. 
Жас өскелең ұрпақтарымызды тәрбиелеу, жоғарыда айтып 
өткен қасиеттерді бағыттау үшін отырысқа қатысқан аудандық 
бөлімдер мен мемлекеттік мекемелердің мамандарының на-
зарларына жасөспірімдермен қандай жұмыстар жасалуда 
деген сұрақтар қойылды. Іс-шараға ауылдық мектептердің 
оқушылары мен мұғалімдері белсенді қатысты, олардың 
орындауында Абайдың, Т.Молдағалиевтің, К.Салықовтың 
өлеңдерін тыңдап, салауаттылыққа арналған «Кола мен 
қымыз» атты көріністі тамашаладық. Музыка мектебінің 
мұғалімі Дәулетхан Немерехан қара домбыраның қасиеті мен 
сыры туралы әңгіме ұсынып, күй орындап берді. Аудандық 
агротехникалық колледждің әкімшілігіне, мұғалімдеріне және 
студенттеріне белсенді қатысып, қатысушыларды жеткізуді 
қамтамасыз еткендері үшін алғысымызды білдіреміз.

Гүлжан Короткова, 
кітапханашы.  

Ұлттық құндылықтар - 
тәрбиенің түп қазығы



 
7 - бет25.11.2016 жыл

(Жалғасы. Басы газеттің өткен санында)

салық төлеушілер назарына!

Катонқарағай аудандық мәслихатының 2016 жылғы 18 қазандағы № 6/48-VІ шешіміне 2 қосымша
Катонқарағай аудандық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 35/274-V шешіміне 6 қосымша

2016 жылға арналған Катонқарағай ауданының бюджеті

( Жалғасы  газеттің келесі санында)

  007 қаңғыбас иттер мен мысықтарды аула-
уды және жоюды ұйымдастыру 1300,0

  009
Жануарлардың энзоотиялық ауру-
лары бойынша ветеринариялық іс-
шараларды жүргізу

6607,0

  010
ауыл шаруашылығы жануарларын 
сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды 
өткізу

1926,0

  011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 51514,0

  047

Жануарлардың саулығы мен адамның 
денсаулығына қау іп  төндірет ін , 
алып қоймай залалсыздандырылған 
(зарарсыздандырылған) және қайта 
өңделген жануарлардың, жануарлар-
дан алынатын өнімдер мен шикізаттың 
құнын иелеріне өтеу

54,0

 462  ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі 18320,0

  001
Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы  
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

18170,0

  006 М емлек етт і к  ор ганның  күрдел і 
шығыстары 150,0

 463  ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жер қатынастары бөлімі 15997,0

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

15997,0

 459  ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы бөлімі 12404,0

  099 Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі 
жөніндегі шараларды іске асыру 12404,0

11   өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс қызметі 12848,0

 466  
ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс бөлімі

12848,0

 001

құрылыс,  облыс қалаларының, 
аудандарының және елді мекендерінің 
с ә у л ет т і к  б е й н е с і н  ж а қ с а р т у 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру және ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла 
және тиімді қала құрылыстық игеруді 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 

12338,0

  015 М емлек етт і к  ор ганның  күрдел і 
шығыстары 510,0

12   Көлiк және коммуникация 165365,0

 123  
қаладағы аудан, аудандық маңызы бар 
қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің 
аппараты

31330,0

  013
аудандық маңызы бар қалаларда, кент-
терде, ауылдарда, ауылдық округтерде 
автомобиль жолдарының жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету

31330,0

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

134035,0

  023 автомобиль жолдарының жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету 132402,0

  024
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы 
ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар та-
сымалдарын ұйымдастыру

1633,0

13   Басқалар 42306,0

 123  
қаладағы аудан, аудандық маңызы бар 
қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің 
аппараты

33806,0

  040
«өңірлерді дамыту» Бағдарламасы 
шеңберінде өңірлерді экономикалық 
дамытуға жәрдемдесу бойынша шара-
ларды іске асыру

33806,0

 459  ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы бөлімі 8500,0

  012
а уд а н н ы ң  ( о бл ы с т ы қ  м а ң ы з ы 
бар қаланың) жергілікті атқарушы 
органының резерві 

8500,0

14   Борышқа қызмет көрсету 17,9

 459  ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы бөлімі 17,9

  021

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

17,9

15   трансферттер 78281,3

 459  ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы бөлімі 78281,3

  006
нысаналы пайдаланылмаған (толық 
пайдаланылмаған) трансферттерді 
қайтару

571,3

  051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына 
берілетін трансферттер 77710,0

   III. таза бюджеттік кредиттеу 28914,0
   Бюджеттік кредиттер 41268,0

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

41268,0

 459  ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы бөлімі 41268,0

  018
Мамандарды әлеуметтік  қолдау 
шараларын іске асыруға берілетін 
бюджеттік кредиттер

41268,0

5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 12354,0
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 12354,0

  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген 
бюджеттік кредиттерді өтеу 12354,0

   IV. қаржы активтерімен жасалатын 
операциялар бойынша сальдо 0,0

   қаржы активтерін сатып алу 0,0

   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан 
түсетін түсімдер 0,0

   V. Бюджет тапшылығы (профициті) -44778,3

   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру 
(профицитін пайдалану) 44778,3

7   қарыздар түсімдері 41268,0
 01  Мемлекеттік ішкі қарыздар  41268,0
  2 қарыз алу келісім-шарттары 41268,0

16   қарыздарды өтеу 12354,0

 459  ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы бөлімі 12354,0

  005
Жергілікті атқарушы органның жоғары 
тұрған бюджет алдындағы борышын 
өтеу

12354,0

8   Бюджет қаражаттарының пайдаланыла-
тын қалдықтары 15864,3

 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 15864,3
  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 15864,3

2016 жылға арналған аудандық бюджетке облыстық бюджеттен түскен нысаналы ағымдағы трансферттер және даму трансферттері
Функционалдық топ

сомасы 
(мың 
теңге)

 Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
  Бағдарлама
   атауы

1 2 3 4 5

   II. шығындар 107087,7
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 406,0

 123  
қаладағы аудан, аудандық маңызы бар 
қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің 
аппараты

406,0

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

406,0

04   Бiлiм беру 45912,4

 471  
ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім, дене шынықтыру және 
спорт бөлімі

45912,4

  004 Жалпы білім беру 0,0

  009
ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) мемлекеттік білім беру мекеме-
лер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк 
кешендерді сатып алу және жеткізу

1798,4

  028 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт 
бойынша қосымша білім беру 44114,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк 
қамсыздандыру 18701,0

 451  
ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың)  жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

18701,0

  007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі 
бойынша мұқтаж азаматтардың жекеле-
ген топтарына әлеуметтік көмек

18701,0

07   тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 42014,3

 466  
ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс бөлімі

42014,3

  005 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 11300,0

  006 сумен жабдықтау және су бұру жүйесін 
дамыту 30714,3

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

54,0

 473  ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ветеринария бөлімі 54,0

  009
Жануарлардың энзоотиялық аурулары 
бойынша ветеринариялық іс-шараларды 
жүргізу

0,0

  047

Жануарлардың саулығы мен адамның 
денсаулығына қау іп  төнд ірет ін , 
алып қоймай залалсыздандырылған 
(зарарсыздандырылған) және қайта 
өңделген жануарлардың, жануарлардан 
алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын 
иелеріне өтеу

54,0

Катонқарағай ауданы бойынша 
мемлекеттік кірістер басқармасы 
2016 жылдың 31 желтоқсанынан 
кешіктірілмейтін күн жеке тұлғалар үшін 
көлік құралдары салығын бюджетке 
салық төлеу мерзімі болып табылаты-
нын хабарлайды.

Меншік құқығында салық салу 
объектілері бар жеке тұлғалар және 
меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел 
басқару құқығында салық салу объектілері 
бар заңды тұлғалар көлік құралдары 
салығын төлеушілер болып табылады.

қазақстан республикасында тiркелген 
және (немесе) есепте тұрған, тiркемелердi 
қоспағанда, көлiк құралдары салық салу 
объектiлерi болып табылады.

салықты есептеу айлық есептік 
көрсеткіштермен белгіленген мөлшерле-
мелер бойынша жүргізіледі

салықты есептеу үшін республикалық 
бюджет туралы заңда белгіленген және 
тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында 
қолданыста болатын айлық есептік 
көрсеткіш қолданылады. 2016 жыл үшін 
аКе 2121 тенгені құрайды.

Жеңiл автомобильдердiң үш айлық 
есептiк көрсеткiш мөлшерлемесі бойынша 
салық салынатын двигателiнiң көлемi 1500-
ден жоғары 2000 текше сантиметрдi қоса 
алғандағы, алты айлық есептiк көрсеткiш 
мөлшерлемесі бойынша салық салынатын 
2000-нан жоғары 2500 текше сантиметрдi 
қоса алғандағы, тоғыз айлық есептiк 
көрсеткiш мөлшерлемесі бойынша салық 
салынатын 2500-ден жоғары 3000 текше 
сантиметрдi қоса алғандағы, он бес айлық 
есептiк көрсеткiш мөлшерлемесі бойынша 
салық салынатын 3000-нан жоғары 4000 
текше сантиметрдi қоса алғандағы, жүз он 
жеті айлық есептiк көрсеткiш мөлшерлемесі 
бойынша салық салынатын 4000 текше 
сантиметрден жоғары көлемде болған кез-
де салық сомасы двигатель көлемiнің тиісті 

төменгі шегінен асып түскен әрбір бірлiк 
үшiн 7 теңгеге ұлғайтылады. 

1) жеңiл автомобильдерге:
В санатындағы (Ве, В1 қоса алғандағы) 

автомобильдер;
2) жүк автомобильдерiне с санатындағы 

(се, с1е, с1 қоса алғандағы) автомобиль-
дер жатады;

3) автобустарға D санатындағы (Dе, 
D1е, D1 қоса алғандағы) автомобильдер 
жатады.

Жүк және арнайы автомобильдер бой-
ынша салықты есептеу үшін көлік құралын 
пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және 
(немесе) нұсқауда көрсетілген көлік 
құралының жүк көтергіштігінің көрсеткіші 
пайдаланылады.

салық төлеушi салық салу объектiлерiн, 
әрбiр көлiк құралы бойынша салық 
мөлшерлемесін негiзге ала отырып, салық 
кезеңi үшiн салық сомасын өз бетінше 
есептейдi. Жеке тұлғалар осы Кодекстің 
369-бабының 3-тармағында белгіленген 
мерзімде салықты төлемеген немесе 
толық төлемеген жағдайда, салық ор-
гандары көлік құралдарын есепке алуды 
және тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті 
органдар ұсынатын мәліметтер негізінде 
салықты есептеуді жүргізеді.

Көлік құралы меншiк құқығында, 
шаруашылық жүргiзу құқығында немесе 
жедел басқару құқығында салық кезеңiнен 
аз уақыт болған жағдайда, салық со-
масы көлiк құралы меншiк құқығында, 
шаруашылық жүргiзу құқығында немесе 
жедел басқару құқығында нақты болған 
кезең үшiн салықтың жылдық сомасын 
он екіге бөлу және көлiк құралы меншiк 
құқығында, шаруашылық жүргiзу құқығында 
немесе жедел басқару құқығында нақты 
болған айлардың санына көбейту арқылы 
есептеледi.

салық кезеңi iшiнде салық салу 
объектілеріне меншiк, шаруашылық жүргiзу 

немесе оралымды басқару құқықтарын 
берген кезде салық сомасы мынадай 
тәртiппен есептеледi:

1) беруші тарап үшін:
салық кезеңінің басында қолда бар 

көлік құралдары бойынша салық сома-
сы салық кезеңінің басынан бастап көлік 
құралына меншік құқығын, шаруашылық 
жүргізу құқығын немесе оралымды басқару 
құқығын берген айдың бірінші күніне дейінгі 
кезең үшін есептеледі;

салық кезеңінің ішінде сатып алынған 
көлік құралдары бойынша салық со-
масы көлік құралына меншік құқығын, 
шаруашылық жүргізу құқығын немесе 
оралымды басқару құқығын алған айдың 
бірінші күнінен бастап көлік құралына 
меншік құқығын, шаруашылық жүргізу 
құқығын немесе оралымды басқару 
құқығын берген айдың бірінші күніне дейінгі 
кезең үшін есептеледі;

2) алушы тарап үшін - салық сомасы көлік 
құралына меншік құқығын, шаруашылық 
жүргізу құқығын немесе жедел басқару 
құқығын алған айдың бірінші күнінен ба-
стап, салық кезеңінің соңына дейін неме-
се алушы тарап одан кейін аталған көлік 
құралына меншік құқығын, шаруашылық 
жүргізу құқығын немесе жедел басқару 
құқығын берген айдың бірінші күніне дейінгі 
кезеңге есептеледі.

Жеке тұлғалар сатып алу кезiнде 
қазақстан республикасында есепте 
тұрмаған көлiк құралын сатып алған кез-
де салық сомасын көлiк құралына меншiк 
құқығы туындаған айдың бірiншi күнiнен 
бастап салық кезеңiнiң соңына дейiнгi не-
месе меншiк құқығы тоқтатылған айдың 
бірiншi күнiне дейiнгi кезең үшiн есептейдi.

Иелерінен айдап әкетілген және (не-
месе) ұрланған деп  саналған көлік 
құралдарын тіркеу саласындағы уәкілетті 
мемлекеттік органда көлік құралын есеп-
тен шығару кезінде көлік құралына іздеу 

салу кезеңінде салық төлеуден босату үшін 
осы негіз бойынша көлік құралын есептен 
шығарылғанын растайтын құжат негіз бо-
лып табылады. 

салық міндеттемесін орындау іздеу 
салынған көлік құралының иесіне 
қайтарылған кезден бастап, осы Кодекстің 
51-тарауында көзделген тәртіппен жүзеге 
асырылады.

Жеке тұлғалар салық төлеуді тұрғылықты 
жері бойынша жүргізеді

салық салу объектісі болып табыла-
тын көлік құралына қатысты қазақстан 
республикасының жол жүрісі туралы 
заңнамасына сәйкес тіркеу әрекеттері 
жүзеге асырылған жағдайда, меншік 
құқығын беретін тұлға осындай объектіні 
иеленген нақты кезең үшін төленуге жата-
тын салық сомасы көрсетілген әрекеттер 
жасалғанға дейін осы Кодексте белгіленген 
тәртіппен бюджетке енгізілуге тиіс.

 Көлiк құралының меншiк иесi аты-
нан иелiктен шығару құқығымен көлiк 
құралын басқаруға арналған сенімхат 
негiзiнде сенім бiлдiрiлген болып табыла-
тын жеке тұлғаның салық кезеңi үшiн көлiк 
құралдарына салық төлеуi көлiк құралы 
меншiк иесiнiң осы салық кезеңi үшiн салық 
мiндеттемесiн орындауы болып табылады.

ҚҰРМЕТТІ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕР!
салықтық міндеттемесін  белгіленген 

мерзімінде орындамаған жағдайда. 
әкімшілік жауапкершілік қарастырылған 
айыппұл төлемеу үшін салықты 
уақытында төлеу қажет.  салық сомаларын 
мемлекеттік кірістер басқармасының салық 
төлеушілермен жұмыс атқару бөлімінде 
немесе 2-11-36 телефоны арқылы және 
барлық ауылдық әкімшіліктерде білуге 
болады. салықты кез келген Казпошта 
бөлімшелерінде, ауылдық әкімшіліктерде 
және Халық банкісінде төлеуге болады. 

Катонқарағай ауданы бойынша
 мемлекеттік кірістер басқармасы.
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«Арай» - «Луч» газеті
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Құттықтаймыз!

Бұрымдылар Байқауы өтті

Хабарландырулар

  

  «Берел» мемлекеттік 
тарихи-мәдени қорық-
мұражайы» РМҚК 
ауданымыздың іскер 
а з а м а т т а р ы н а , 
мемлекеттік жеке 
меншік серіктестігі 
(ГЧП) бағдарламасы 
аясында  мұражай 
аумағында асха-
на – дәмхана салуға 
өзара тиімді жоба-
сын ұсынады. Ниет 
білдірушілер төмендегі 
телефондарға хабар-
ласуына болады.
Жұмыс тел: 872342-2-
22-55; 872342-2-22-74.
Ұялы тел: 87777099178.

Құрметті Катонқарағай 
ауылының тұрғындары, 
бүгінгі күні ұмыт болып бара 
жатқан тарихи мәні бар көне 
бұйымдар (алаша, сырмақ, 
ағаштан жасалған заттар, 
темір бұйымдары, зергерлік 
бұйымдар, т.б) болса «Бе-
рел» мемлекеттік тарихи-
мәдени қорық-мұражайының 
қорына  берулеріңізді  сұрай-
мыз. Жас ұрпақты ерте-
ректе қолданыста болған 
бұйымдармен таныстыруға, 
тарихымызды насихаттауға 
өз үлестеріңізді қосады деген 
үміттеміз.
 Жұмыс тел: 872342-2-22-55;
                      872342-2-22-74.
Ұялы тел:      87777099178;
                       87022799500.

 Құрметті кәсіпкерлер!  Құрметті жерлестер!

  
Катонқарағай ауылының тұрғыны, Топқайың 

ауылының тумасы  Құрмышев Құдайбергенді  70 
жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз.

Дуылдатып дулы ортаның дүрмегін,
Бір ғанибет жарқ-жұрқ етіп жүргенің. 
70 деген – ердің жасы ең кемел,
Арысым деп арқа тұтар нұрлы елің.

Жұлдыз жанып, пейіліңе таң күліп, 
Қыста жетті сыбаға алып, сән құрып.
Қалпыңыздан айнымаңыз – шаткөңіл,
Басыңыздан бақ кетпесін мәңгілік.

Тілек білдіруші:  Сақымовтар әулеті.

Таяуда Катонқарағай ауылдық Мәдениет үйінде 
аталмыш  мекеме ұжымының ұйымдастыруымен 
қыздар арасында   «Қыз бұрымы – қыз көркі» 
атты байқау өтті. 

Оған Катонқарағай ауылдық округіне  қарасты  
Катонқарағай (С. Ластаев және Рыков атындағы 
орта мектептер), Жаңаүлгі, Шыңғыстай, Қабырға 
ауылдарының  8-10 сынып оқушылары  қатысты.  

Байқау қатысушыларының өнерлерін ауылдық 
Мәдениет үйі, кітапхана мен округ әкімдігінің 
қызметкерлерінен құрылған әділқазы алқасы 
бағалады. 

Шығармашылық сайыс барысында  қыздар өзін-өзі 
таныстыру, сұрақ-жауап, сусабын жарнамалау және 
бұрым ұзындығын өлшеу кезеңдері бойынша сынға 
түсті. 

Байқауға әрбір үміткер тыңғылықты дайындықпен 
келгендігі  сайыс барысында көрініп тұрды. 
Әсіресе, Шыңғыстай мен  катонқарағайлық  мектеп 
оқушылары жақсы өнер көрсетті. 

Байқау нәтижесі бойынша  І орынды Катонқарағай 
ауылының С. Ластаев атындағы орта мектебінің  
оқушысы Алтынай  Төлеуханқызы иеленді. 
Екінші және үшінші орындарды шыңғыстайлық Сезім 
Мырзағалиева мен Катонқарағай ауылынан Дина 
Ерболқызы  (С. Ластаев атындағы орта мектеп) 
еншіледі.  

Онан бөлек, жекелей аталымдар бойынша да 
қаысушылар марапатталды. Сайыс жеңімпаздары 
мен жүлдегерлеріне арнайы грамоталар мен естелік 
сыйлықтар табысталды. 

Назигүл Смағұлова,
Катонқарағай ауылдық Мәдениет 

үйінің қызметкері.

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 
желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) 
Кодексінің 386-бабы 5-тармағына, 444-бабының 
1-тармағына,  «Қазақстан Республикасындағы 
жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару 
туралы» Заңының 6-бабына сәйкес, Катонқарағай 
аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1. Қазақстан Республикасының жер заңнамасына 
сәйкес, Катонқарағай ауданы бойынша пайдала-

нылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер-
лерге Салық кодексінің 378-бабында белгіленген 
жер салығының базалық  мөлшерлемесі он есеге 
жоғарылатылсын.

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланғаннан 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Сессия төрағасы.
 Аудандық мәслихат хатшысы.

Катонқарағай ауданы бойынша пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жер салығының базалық мөлшерлемесін жоғарылату туралы

Катонқарағай аудандық маслихаты шешемінің жобасы

Бұдан бұрын газетте хабарланғанындай 
Т. Рахымжановтың туған күні қарсаңында  
аудандық «Арай» газетінің журналистерінен 
құрылған арнайы комиссия ақынның атындағы 
аудандық байқаудың қорытындысын шығарды. 

Осы отырыста комиссия 14 пен 29 жас 
аралығындағы жастардан конкурсқа проза не по-
эзия түрінде онша көп шығармалардың түспегенін 
атап көрсетті. Соған қарамастан, байқаудың шарт-
тарын бұзбай, келіп түскен материаларды қатты сы-
намай, кеңшілікпен қарай отырып, отыз мың теңге 
сыйлықпен  «Қазақ тілім», «Тәуелсіздік-теңдесі 
жоқ байлығым» өлеңдері үшін Новохайрузовка 
орта мектебінің оқушысы  Айдынқызы Таңнұрға 
бірінші орын берілді. Екінші орынды, 15 мың теңге 
сыйлықпен «Дала тарихынан үзінді» өлеңі үшін  

Еңбек ауылының тұрғыны Мөлдір Кінәзбаева 
иеленді. Ал, үшінші орын, 10 мың теңге сыйлықпен 
«Тәуелсіздік» деген өлеңі үшін  Юбилейное орта 
мектебінің оқушысы Бұлбұлхан Талапханға 
бұйырды.

Комиссия  демеушілермен келісе отырып, 
байқауға қатысқан топқайыңдық   Айғаным Сайлау-
хан мен еңбектік Есбол Карпатовты «Алғыс хатпен» 
және 5000 теңгеден көтермелеу сыйлықтарымен 
марапаттау туралы шешім қабылдады.

Аудандық «Арай»-«Луч» газетінің ұжымы 
байқау жеңімпаздарын шын жүректен құттықтай 
отырып, келер жылы да жерлес ақын Төлеген 
Рахымжанов атындағы дәстүрлі байқаудың 
жалғастырылатындығын хабарлайды.

                                                            Жәнібек Қызыр.

Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, жерлес ақын Төлеген 
Рахымжанов   атындағы байқаудың қорытындысы шығарылды

«Аршаты орта мектебі» КММ-не төмендегідей маман 
қажет:

-математика пәні мұғалімі - 16 сағат.
Қойылатын талаптар: мамандығы бойынша арнаулы орта 

немесе жоғары білімі болуы қажет.
Байланыс телефоны: 8(723) 42 2-82-18.

Аршаты орта мектебінің ұжымы, осы мектептің бастау-
ыш сынып мұғалімі Торпакова Айнагүл Амерханқызына 
бауыры 

Торпаков Азамат Амерханұлының
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып көңіл айтады.

Екі бөлмелі пәтер сатамын, планировкасы жақсартылған, 
еурожөндеуден өткізілген, орталықта, балконы бар, 
терезелері пластик, кәріз жүйесі жаңартылған, суы 
орталықтандырылған. Шағын жер телімі, шаруашылық 
құрылысы бар. 2017 жылға орталық жылу жүйесіне қосу 
жоспарланған.

Мекен-жайы: Үлкен Нарын а., тел.  8(723)41 2-15-71; 
87711782455. 

«Балғын орта мектебі» КММ-не төмендегідей маман 
қажет:

-тарих пәнінің мұғалімі - 16 сағат.
Қойылатын талаптар: мамандығы бойынша арнаулы орта 

немесе жоғары білімі болуы қажет.
Байланыс телефоны: 2-09-58.

Көкбастау ауылының тұрғыны, асыл 
жар, асқар тау әке Тоқтағанов Бақыт 

Әбдірғалиұлын және Үлкен На-
рын ауылының тұрғыны, 
аяулы қайынсіңлі, сүйікті 
әпке Бейсенбаева Ғалия 
Әбдірғалиқызын туған 
күндерімен шын жүректен 
құттықтаймыз!

Ізгі тілекпен: Гүлжан, Сәуле, Серік, Ерасыл.

Тілейміз бақытты өмір, ашық аспан,
Жалғанда тілек бар ма, одан асқан.
Аман боп жанұяларың мен туыстарың,
Таусылмасын күндерің нұрын шашқан!

Топқайың орта мектебінің ұжымы осы мектептің күзетшісі 
Сақиғожин Серікке қайынатасы 

Мұқышев Жәнібектің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Құрметті аудан 
тұрғындары мен 

қонақтары!

Үлкен Нарынның орталық 
алаңында     2   желтоқ-
санда  сағат 10.00-де 
ауылшаруашылық жәрмең-
кесі өткізіледі. Саудада 
ауылшаруашылық өнімдері 
- қымыз, бал, ет, күнбағыс 
майы, балқарағай жаңғағы, 
консервіленген өнімдер, құрт-
ірімшік, малазықтық жем, 
отын және тағы басқалар. 

Аудандық кәсіпкерлік, өндіріс 
және туризм бөлімі.


