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С. Қалмұратов,
“Ауыл жаңалығы”.

А у д а нымы з ды ң  с а лы қ 
жинаушылары үшiн өткен жылдың 
қорытындысы жаман болған 
жоқ. Салық түсiмiнiң белгiлi бiр 
пайызын берiп отырған iрi «КСС 
E & C / Zhambyl zhol kurylys» 
компаниясының ауданымыздағы 
жұмысының  а я қ т а л уына 
б а й л а ныс ты  т о қ т а уын а , 
салықтық тексерулердiң уақытша 
тоқтатылуына  қарамастан, 
барлық деңгейдегi бюджеттiң 
кiрiсi бойынша ауданымыздың 
салықшылары  бек i т iл ген 
жоспарды толығымен орындап 
шықты.  
Мемлекеттің тіршілік тынысы, 

әреке т і ,алда ғы  жоспары , 
көздеген мақсатқа қол жеткізу, 
барлығы қазына қаражатына 
байланысты екені анық. Ал, 
салық қызметінің негізгі міндеті 
- заңды және жеке тұлғалардан 
түскен салық есебінен халықтың 
қазынасын еселеу. Қазір салық 
жүйесінде  кездесіп  келген 
бірқатар қиындықтар еңсерілді. 
Аптаның сәрсенбісі күні аудан 

әкімдігінің мәжілістер залында 
облыс әкімінің бірінші орынбасары 
Бекболат Орынбеков және Қаржы 
министрлігінің Мемлекеттік кірістер 
комитеті Жамбыл облысы бойынша 
Мемлекеттік кірістер департаментінің 
басшысы Асқар Тынысбековтің 
қатысуымен жиын болып өтті. 
Аудан әкімінің орынбасарлары, 
мекеме, бөлім басшыларының 
басын қосқан алқалы жиынды 
аудан әкімінің міндетін уақытша 
атқарушы Әзімхан Қилыбаев ашып, 
жүргізіп отырды. 
Аталмыш жиында алдымен Байзақ 

ауданы  бойынша  мемлекеттік 
кірістер басқармасының басшысы 

Алтайбек Серікбаев өткен жыл 
қорытындысы бойынша кеңінен 
баяндама жасады. (Баяндаманың 
толық нұсқасы газет санының 
үшінші  бетінде  жарияланып 
отыр). 
Өткен  жылдың  қорытынды 

болжамдық сомасы ненің есебінен 
орындалып  отыр? Бұған,  ең 
алдымен, ауданның нақты салық 
салу  базасын  қалыптастыру , 
мемлекетт ік  және  атқарушы 
органдармен бірлесіп, қосымша 
кіріс көздерін табу нәтижесінде қол 
жеткізілген. Осындай ішкі резервті 
іске қосу негізінде бірқатар кіріс 
көздері  жаңадан  анықталып , 
мемлекеттік бюджетке қосымша 
182,7 млн.теңге құйылған. Оның 
136,0 млн. теңгесі республикалық 
бюджетке, 46,7 млн.теңгесі жергілікті 
бюджетке бағытталған. 
Елбасы Н.Назарбаев Қазақстан 

халқына арнаған «Нұрлы жол-
б о л а ш а қ қ а  б а с т а р  ж о л » 
Жолдауында тағы да шағын және 
орта бизнестің дамуы үшін барынша 
қолайлы жағдай жасау қажеттігін 
жүктеді. Бүгінде ауданымызда 71 

528 салық төлеуші тіркелсе, оның 
2 035-і жеке кәсіпкер, 453-і заңды 
тұлға, 2 933-і шаруа қожалықтары 
ретінде тіркеуден өтіп, жұмыс 
жасайды. Дегенмен, мемлекеттік 
салық саясатының оларға жасалып 
отырған жеңілдіктеріне қарамай, 
уақытша тексеру тоқтатылғандығын 
пайдаланып ,  салық  төлеуден 
жалтарушылық кездесіп қалады. 
Кез-келген өркениетті елде салық 
төлеу азаматтық іс, міндетті парыз 
болып табылады. 
Аудандық мемлекеттік кірістер 

басқармасы 2014 жылға бекітілген 
мемлекеттік бюджеттің жоспарын 
артығымен  орындап  шыққан. 
Яғни ,  салық  және  басқа  да 
төлемдерден бюджетке түсетін 
қаржы  болжамының  сомасы 
артығымен орындалыпты. Сонымен 
қоса, ортақ қазынадан жергілікті 
бюджетке түскен қаржының көлемі 
де айтарлықтай. 2014 жылдың 
қорытындысында Байзақ ауданы 
бойынша  мемлекеттік  кірістер 
басқармасының болжам сомасы 
1905,3 млн. теңгені құрап, мемлекет 
қазынасына нақты 1930,9 млн. теңге 

түскен немесе жоспардан 
тыс 25,3 млн. теңге салық 
өндіріліп, жоспар артығымен 
101,3 пайызға орындалған. 
Сондай-ақ баяндамашы 

жалпы бюджеттің орындалу 
барысы, қосымша түсімдер, 
с а лы қ ты қ  т е с е р у ле р , 
берешектермен  жұмыс , 
м і н д е т т і  з е й не т а қ ы 
жарналары ,  әлеуметт ік 
аударымдар ,  өндір іст ік 
емес төлемдер, мемлекеттік 
қызметтер көрсету, әкімшілік 
істер, мәжбүрлеп тарату, 
жұмыс барысында уәкілетті 
органдар тарапынан орын 
алған кемшіліктерге жан-
жақты талдау жасай отырып, 

аталмыш басқарманың алға қойған 
міндеттерін саралап берді. 
Бұдан соң мінберге көтерілген 

аудан әкімдігі экономика және 
бюджеттік жоспарлау бөлімінің 
басшысы Дулат Жақыпбеков Байзақ 
ауданы  бойынша  мемлекеттік 
кірістер басқармасы басшысының 
баяндамасын негізге ала отырып, 
аудан бюджетінің кірісін құрайтын 
салықтық  және  салықтан  тыс 
түсімдер, аудан бюджетінің сапалы 
орындалуы  мен өңірде салық 
базасын нығайтуға бағытталған 
«Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы  мен  үдемел і 
индустриалдық-инновациялық 
жобалардың жүзеге асырылуы 
туралы мәлімет берді. 
Қаржы министрлігінің Мемлекеттік 

кірістер комитеті Жамбыл облысы 
бойынша Мемлекеттік кірістер 
департаментінің басшысы Асқар 
Тынысбеков аудандық мемлекеттік 
кірістер басқармасының басшысы 
Алтайбек Есіркепұлының өткен жыл 
қорытындысы бойынша жасаған 
баяндамасына жан-жақты талдау 
жасап, салық базасын нығайту, 

шаруа қожалықтары  бойынша 
жалдамалы жұмысшылар санын 
көбейту, көлік салығын жинау  
барысына қатысты нақты ұсыныс-
талаптар жүктеді. 
Жиын соңында сөз алған облыс 

әк ім ін ің  бір інші  орынбасары 
Бекболат  Серікбекұлы  салық 
базасын  к үшейту  бойынша 
облыс аумағында қолға алынған 
жобалар, белгіленген шаралар, 
ағымдағы жылы Байзақ ауданына 
бөлініп отырған қаржы көлемі, 
атқарылуы тиіс жобалар жөнінде 
айтты.  2015 жылға бекітілген 
болжам көрсеткіштерді орындау 
үшін  мекеме ,  уәкілетті  орган 
басшыларына, ауыл әкімдеріне 
айыппұлдарды  толық  өндіру , 
жалдамалы жұмысшылар санын 
арттыру, көлік салығын толық 
көлемде жинауды ұйымдастыру, 
мәліметтерді дер кезінде тапсыру, 
мемлекеттік сатып алу бойынша 
өткізілген тендерден  жеңімпаз 
аталған салық төлеушілердің тізімін 
анықтап, салықтық міндеттемелерін 
толық көлемде орындату, тұрғын 
үйлердің бағалау құнының есептеу 
методикасының базалық құнына 
өзгеріс енгізу үшін ұсыныс беру 
керектігі жөнінде нақты тапсырмалар 
берді.
Көрсеткіш – көшелі, қазына – еселі 

болды. Дегенмен, салық – халықтың 
ортақ  қазынасы ,  әлеуметтік -
экономикалық жағдайды нығайту 
негізі екенін тағы да пысықтаған 
Бекболат Серікбекұлы жиынды 
қорытындылай келе, облысымыз 
республика көлемінде салынған 
айыппұлдарды жинауда соңғы 
орында қалғанын, жекешелендіру 
арқылы  мүлікті  жариялаудың 
екінші кезеңі жүріп жатқанын және 
биылға жоспарланған басымды 
емес бағдарламаларды қысқарту 
қажеттігін міндеттеді. 

ÊӨÐÑÅÒÊIØ – ÊӨØÅËI, ҚÀÇÛÍÀ – ÅÑÅËI...

Тўрєындар  мен   билік  арасындаєы 
байланыстыѕ бір кґрінісі – есептік кездесу 
екені белгілі. Ґйткені, мўнда халыќ ґѕірдіѕ 
дамуы, экономикалыќ жетістіктері  мен 
алдаєы жоспарлары туралы мəліметтерден 
биліктіѕ ґз аузынан хабардар болады. Сондай-
аќ ґздерініѕ ўсыныс-талаптарын ортаєа 
салуєа мїмкіндік алады. 
Белгіленген кестеге сай, аптаныѕ сəрсенбісі 

кїні Кґптерек ауылы жəне Темірбек ауылдыќ 
округінде есепті кездесу болып ґтті. 
Ретімен баяндай кетсек, жиын басында 

келісілген жїргізу тəртібі мен регламентке 
сəйкес, алдымен аты аталєан округ əкімдері 
жиналєан жўрт алдында жыл бойы атќарєан 
жўмыстары туралы есептерін берді. (Осы 
жерде айта кетер жəйт, ауыл тўрєындары 
ауыл əкімдерініѕ есептерін бўрынєысынша, 
яєни алдын ала, аудан əкімініѕ есебінен бўрын 
тыѕдаєан тиімді екендігін атап ґтті). Ґз ауыл 
тўрєындары алдында есеп берген Кґптерек 
ауылыныѕ əкімі Б.Рысќўл да, Темірбек 
ауылдыќ округініѕ əкімі А.Амиров те онда 
негізінен жалпы ауылдыѕ (округтіѕ) бїгінгі  
ќалыптасќан  жаєдайы ,  статистикалыќ 
мəл іметт ер ге  с їй енген  əл еуметт і к , 
экономикалыќ, мəдени тўрєыдаєы деѕгейі, 
ќолданыстаєы мемлекеттік баєдарламалардыѕ 
орындалу  барысы ,  їстіміздегі  жылдыѕ 
жоспарлары, шешімін кїткен ґзекті мəселелер 
жайын жан-жаќты баяндап ґтті. 
Бўдан соѕ аудан əкімініѕ міндетін уаќытша 

атќарушы ,  аудан  əк імін іѕ  орынбасары 
Ə.Ќилыбаевтыѕ ауданныѕ 2014 жылєы əлеуметтік-
экономикалыќ дамуыныѕ ќорытындылары 
туралы есебі тыѕдалды. 
Ґз баяндамасын есепті мерзімде, ауданныѕ 

ґнеркəсіп саласында ґндірілген ґнім, оныѕ ґткен 
2013 жыл кґрсеткіштерімен салыстырєандаєы 
наќты кґлем (104,3 пайыз) индексінен бастаєан 
Əзімхан Ќилыбайўлы аудан экономикасыныѕ 
не г і з і н  ќ а л аушы - ауыл  шаруашылыєы 

саласына тоќталып, кеѕінен мəлімет берді. 
Атап айтќанда, егіншілік баєытында-егілген 
даќыл тїрлері, жиналєан ґнім кґлемі, оларды 
мемлеке т  т а р апынан 
субсидиялау, жылыжайлар 
салудыѕ ,  тамшылатып 
суару технологиясыныѕ 
т и і м д і л і г і ,  м а л 
шаруашылыєында-тґрт 
тїліктіѕ ґсімі, мемлекеттік 
«Сыбаєа», «Ќўлан», «Алтын 
асыќ» баєдарламаларыныѕ 
орындалу барысы, шаєын 
тауарлы сїт фермаларын 
салу ісініѕ орындалуы, 
ш а є ы н  ж ə н е  о р т а 
кəс іпкерлікт і  дамыту, 
«Бизнестіѕ жол картасы-
2020», «Ґѕірлерді дамыту» 
б а є д а р л а м а л а р ы ны ѕ 
жїзеге  асу  жаєдайы , 
негізгі капиталєа салынєан 
инвестициялардыѕ кґлемі, 
пайдалануєа берілген тўрєын їйлердіѕ жалпы 
кґлемі , аудандыќ  жəне  облыстыќ  мəндегі 
автомобиль жолдары жəне оларєа жїргізілген 
жґндеу жўмыстары, елдімекендерді табиєи 
газбен, ауыз сумен ќамтамасыз ету, салыќ 
тїсімдерініѕ орындалу деѕгейі, еѕбек нарыєы 
(«Аумаќтыќ даму» баєдарламасыныѕ, «Ґрлеу» 
жобаларыныѕ) баєытында атќарылєан шаралар, 
сонымен ќатар денсаулыќ саќтау, білім беру, 
мəдениет  салаларында  жїзеге  асырылєан 
жўмыстар, «Нўр Отан» партиясы аудандыќ 
филиалыныѕ жўмысы, аудан аумаєындаєы 
ўлтаралыќ ќатынас, діни бірлестіктер, жастар 
саясаты, ќылмыспен кїрес мəселелері жасалєан 
ауќымды есепті баяндаманыѕ арќауы болды. 
Бўдан соѕ кезек ауыл тўрєындары тарапынан 

ґздерін мазалап жїрген сўраќтарын ќоюєа, 
ўсыныс пен тілек, ой-пікірлерін білдіруге 
мїмкіндік берілді. 

Кеѕес ауылыныѕ тўрєыны, зейнеткер Əуескїл 
Бестерекбаева асырауында мїгедек баласы бар 
жалєызбасты ана ретінде жəне отбасындаєы 

материалдыќ жаєдайды алєа тарта  отырып, 
баспанасына жґндеу жўмыстарын жїргізуге билік 
тарапынан ќолдау болады ма деген сўраєын ќойды. 
Азаматша ґтінішін арнайы комиссия отырысында 
ќарап, тиістішешім шыєарылатыны айтылды. 
Кґпшілік атынан сґз алєан ауылдыќ ардагерлер 
кеѕесініѕ тґраєасы Бекжасар Ермаханбетов 
ауылдыѕ кїнделікті ґмірімен байланысты 
бірќатар мəселелерді кґтерді. Олардыѕ ќатарында 
ауылды газдандыру, аєын судыѕ тапшылыєы,  ауыл 
мен аудан, ќала арасындаєы автобус ќатынасы, 
ауыл тўрєындарыныѕ гинеколог, стоматолог 
сынды дəрігерлерге деген мўќтаждыєы, ауылєа 
кіреберістегі кґпірдіѕ ќауіпті жаєдайы, ауылдыќ 
учаскелік  полиция  ќызметкері  жўмысына 
кґѕілдерініѕ толмайтыны, ауыл жастарыныѕ 
тəрбиесі, ауылдыќ сайлау учаскелерін ґзгерту 
мəселелері. Олардыѕ əрбірі бойынша толыќќанды 
тїсініктер берілді. 

Сонау  шалєайдаєы  Темірбек  ауылдыќ 
округі тўрєындары атынан сґз алєан Ахмет 
Байєўттиев аќсаќал мен ауылдыќ ардагерлер 

кеѕесініѕ тґраєасы Мўхамеджан 
Садырќўловтар аудан басшыларына 
наќты їш мəселе ќойып, оныѕ 
шешімін сўрады. 
Оныѕ біріншісі – егіншілікке 

ќажетті аєын суды жеткізу їшін 
ауылєа барар Темірбек каналын 
тазалау болса, екіншісі округ 
елдімекендерін  табиєи газбен 
ќамтамасыз  ету  жəне  ауыл 
жолдарын жґндеуден ґткізу.
Ауылєа  су  барар  аталмыш 

каналды осы кїнге дейін бюджет 
есебінен ќаржы бґліп, тазалауєа 
кедергі болудыѕ бірден бір себебі 
оныѕ осы кїнге дейін иесіз болып 
келуінде. Ауыл əкімі каналдыѕ 
жуыќ арада, заѕ талаптарына сай, 
иесіз ретінде əділет басќармасында 
тіркелгенін жеткізді.

Газдандыру мəселесіне келер болсаќ, Темірбек 
ауылы да басќа елдімекендер ќатарында жоспарєа 
ілініп, ќажетті  техникалыќ-экономикалыќ 
негіздеме  жасалып ,  тиісті  министрлікке 
табысталєан .  Жобаны  жїзеге  асыру  їшін 
ќомаќты ќаржы ќажет, ол республикалыќ бюджет 
есебінен бґлінуге тиіс. Ал, ауыл кґшелеріне 
жґндеу жўмыстарын жїргізу жўмыстарын 
«Ґѕірлерді дамыту» баєдарламасы аясында 
ауыл əкімініѕ ќўзырындаєы мəселе екендігі 
тўрєындарєа тїсіндірілді.
Жалпы ќос ауыл тўрєындары да жасалєан 

б а янд аманы  мўќия т  тыѕд ап ,  а рн айы 
дайындалєан слайдттар арќылы аудан аумаєында 
тїрлі салаларда атќарылєан істерді кґріп, 
ќанаєаттанатындыќтарын жеткізумен ќатар, 
аудан басшылыєына  ризашылыќтарын білдіріп 
жатты.

 (Жалєасы 2-бетте).
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Ұëòòûқ 
òàðèõûìûçäû 

ұëûқòàó-ұëû ìiíäåò
Р.Шəметов,
аудандыќ ардагерлер кеѕесініѕ тґраєасы.

Елбасымыздыѕ  2014 жылдыѕ  11  ќарашасы 
кїні  жариялаєан  Жолдауы  кїні  бїгінге  дейін 
ќалыѕ бўќараныѕ назарын ґзіне аудартып келеді. 
Экономикалыќ ,  əлеуметтік  ахуалды  оѕалтуєа 
баєытталєан  маѕызды  ќўжат  ел арасында  ќызу 
талќылану їстінде.
Жолдау  ел  їшін ,  халыќ  їшін  дəл  уаќытында 

жарияланды деп ойлаймын. Бўлай дейтін себебім, 
Мемлекет басшысы ќазіргі таѕда бїкіл əлемде орын 
алып жатќан жаєдайєа тоќтала келе, жаћандыќ 
ќаржы экономикалыќ даєдарыс салдарынан айыєа 
ќоймаєанын баса айтты. Нўрсўлтан Əбішўлы бўл 
жаєдайдыѕ алдын алу, болдырмау жолдарын атап 
ґтті.
Тəуелсіз Ќазаќстан кїннен кїнге ќарыштап дамыєан 

əрі баєыт-баєдары, маќсат-мїддесі айќын ел екендігі 
рас. Тўѕєыш Президентіміздіѕ «Нўрлы жол-болашаќќа 
бастар  жол» атты  Жолдауы  əлемді  шарпыєан 
даєдарыстан, ќысылтаяѕ кезеѕдерден ќиналмай 
шыєып, елдік міндеттерді ґз дəрежесінде іске асыру 
барысын тиянаќтады
Елбасы  Жолдауыныѕ  негізгі  басым  баєыты  – 

еліміздіѕ инфраќўрылымын, оныѕ ішінде кґлік, 
теміржол жїйесін, жол ќўрылысын, тўрєын їй-
коммуналдыќ саласын одан əрі дамыту – жалпы 
экономикамызды  ґркендетудіѕ басты ќозєаушы 
кїшіне  айналатыны  белгілі .  Ал  аймаќтардыѕ 
инфраќўрылымын жетілдіру барысында жаѕа жўмыс 
орындарыныѕ ашылуы ќазаќстандыќтар їшін жарќын 
болашаќ кепілі болатыны аныќ. 
Жолдауда əрбір Ќазаќстан азаматыныѕ ќоєамда, 

экономиканыѕ орта жəне кіші бизнес саласында 
лайыќты орын алу ќажеттігі де атап кґрсетілген. 
Нəтижесінде, 2050 жылєа дейін орта жəне кіші 
бизнестіѕ ел экономикасындаєы їлесі 50%-єа дейін 
жеткізілетін болады. Бўл ел їшін ерекше ќуанышты 
жəйт  жəне  еѕбек етем деген азаматтар їшін  їлкен 
ќамќорлыќ деп білемін.
Айта кетерлік таєы бір маѕызды мəселе, ќўжатта 

басымдыќ берілген мыѕдаєан шаќырым жол салу 
арќылы алдымен инфраќўрылымды дамытуєа ќол 
жеткіземіз, оєан ќоса халыќты жўмыспен ќамту 
кґзделіп отыр.

«Татулыќ – басты байлыќ» деп дана халќымыз бекер 
айтпаєан. Солай демекші, ўлт кґшбасшысы «береке 
бастауы -  бірлік» екендігін де їнемі айтып келеді. 
«Нўрлы жол- болашаќќа бастар жол» Жолдауында да 
осы мəселеге мейлінше мəн берілген. Аєа буын ґкілі 
ретінде əсіресе маєан Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ бўл 
ќўжатта  ўлттыќ тарихымызды ўлыќтау жґніндегі 
мына бір сґздері ерекше əсер етті: «2015 жыл – ўлттыќ 
тарихымызды ўлыќтау жəне бїгінгі биіктерімізді 
баєалау тўрєысынан мерейлі белестер жылы. Ќазаќ 
хандыєыныѕ  550 жылдыєын ,  Ќазаќстан  халќы 
Ассамблеясы мен Конституциямыздыѕ 20 жылдыєын, 
Ўлы Жеѕістіѕ 70 жылдыєын атап ґтеміз. Осынау 
тарихи белестер Жаѕа Ќазаќстандыќ патриотизімді 
ўрпаќ жадына сіѕіруде айрыќша рґлге ие» деу арќылы 
Елбасы  ґткенді білмей, келешек ґркендемейтіндігін 
аныќ аѕєартты. Жастарды Отанды сїюге баулу басты 
мїдде екендігін таєы бір ескертіп, бїгінгі кїніміз їшін 
кїрескен кемеѕгер хан, жаужїрек ќаћармандарымызды 
ўлыќ тўту  ўлы мўрат дегенге келтірді.
Шындыєында да, тарихтан таєлым алу,  ґткенді ґнеге 

тўту кейінгі буынныѕ басты борышы. Ал, аталмыш 
мерейтойларєа дайындыќты бїгіннен кешікпей бастау 
керек сияќты. Еѕ бастысы, елде таулыќ пен тыныштыќ 
сəн-салтанат ќўрса болєаны.  
Сґзді ќорыта келе айтќанда, бўл Жолдау – тек 

2015 жылдыѕ  баєытын  айќындап  ќана  ќоймай , 
алдаєы  жылдардыѕ  баєдарын  белгілеген  саяси 
еѕбек болєаны белгілі. Оны жїзеге асыру арќылы 
халќымыздыѕ əлеуметтік жаєдайы одан əрі жаќсара 
тїсіп, экономикадаєы тўраќтылыќќа ќол жеткіземіз. 

Асқақ мұраттармен 
астасқан Жолдау

Ќ.Тілемісова,
Байзаќ аудандыќ сотыныѕ бас маманы.

Еліміздіѕ Тўѕєыш  Президенті Нўрсўлтан Назарбаев 
жыл сайын Ќазаќстан халќына ґз Жолдауын жариялап, 
онда айтылєан мəселелер елдіѕ əлеуметтік-экономикалыќ 
дамуына оѕ ыќпалын тигізіп келеді. Сондыќтан да болар, 
ќазаќстандыќтар Елбасыныѕ жасампаз Жолдауын жыл 
сайын асыєа кїтеді.
Нўрсўлтан Əбішўлы Назарбаевтыѕ «Нўрлы жол – 

болашаќќа бастар жол» атты Ќазаќстан халќына арналєан 
биылєы Жолдауында да халыќтыѕ хал-ахуалын жаќсарту, 
жолдарды жґндеу, жалпы, ґмірге ќажетті барлыќ саланы 
жаѕєыртуєа айрыќша мəн берілген. Ќўжатта жаѕа 
экономикалыќ саясаттыѕ ґзегі – жеті баєыт бойынша 
инфроќўрылымдыќ даму жоспары да айтылєан. Олар 
– кґліктік, индустриялыќ, энергетикалыќ, əлеуметтік 
жəне тўрєын їй инфроќўрылымын дамыту, сондай-аќ 
шаєын жəне орта бизнеске ќолдау кґрсету əрі тўрєын-
їй коммуналдыќ шаруашылыќты сумен жəне жылумен 
жабдыќтау ќажеттігін атап ґткен Елбасыныѕ сґзі їлкен-
кішіге їлкен їміттер сыйлады.

 Сол себепті де Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтыѕ 
«Нўрлы жол – болашаќќа бастар жол» атты Жолдауы – 
жарќын болашаќќа бастайтын аса маѕызды, ќазіргі уаќыт 
їшін ґте ќажетті стратегиялыќ ќўжат болып табылады.
Биылєы Жолдау – кїрделі, кґп салалы баєдарлама. 

Жолдауда мемлекетімізді, экономикамызды дамытудыѕ 
барлыќ баєыттары, даму жолдары кґрсетілген. Сондыќтан 
бар кїш-жігерімізді салып, жемісті жўмыс жасауымыз 
ќажет. Бўл біздіѕ ортаќ парызымыз, басты маќсатымыз.

(Соѕы. Басы 1-бетте).

ОСЫ Н Д А Й  Е С Е П  Б Е Р У 
К Е ЗД Е СУЛ Е Р І   Б Е Й С ЕН Б І 
ЖƏНЕ ЖЎМА КЇНДЕРІ ДИХАН, 
ТЇЙМЕКЕНТ ,  СУХАНБАЕВ 
ЖƏНЕ ЖАЅАТЎРМЫС АУЫЛДЫЌ 
ОКРУГТЕРІНДЕ ҐТТІ.

ДИХАН АУЫЛДЫЌ 
ОКРУГІ

Кесте бойынша белгіленген 
мерзімде басталєан кездесуде 
алдымен Дихан ауылыныѕ 
əкімі Олжас Аќылбаев ґткен 
жылы  ауылда  атќарылєан 
жўмыстар  туралы  жергілікті  тўрєындар 
алдында есеп берді. 
Содан кейін аудан əкімініѕ міндетін уаќытша 

атќарушы Əзімхан Ќилыбаев жалпы аудан 
бойынша 2014 жылы атќарылєан шаруаларєа 
шолу жасады. Əзімхан Ќилыбайўлы ауданныѕ 
əлеуметтік  – экономикалыќ  жаєдайына 
тоќталып ґтіп, кəсіпкерлік, білім, денсаулыќ, 
спорт, мəдениет салаларындаєы жетістіктер 
мен ґзекті мəселелерді ашыќ айта отырып, 
ќолєа алынєан жўмыстар жайлы аќпарат 
берді. Сонымен ќатар, алдаєы уаќытта жїзеге 
асатын ауќымды істер, Елбасы Жолдауынан 
туындайтын міндеттер, аєымдаєы жылы 
жоспарланєан істер жайында сґз ќозєады. 
Ауыл  тўрєындары  атынан  сґз  алєан 

Жаќсылыќ  Їсенов ,  Ќанат  Мəденов , 
Тамара Тлеубаева, Əзімбек Ойыќбаевтар 

кґпті  толєандырып  жїрген  сауалдарын , 
ўсыныстарын жеткізді. Атап айтќанда, бокс 
їйірмесіне ќатысушы баласыныѕ сабаќтан 
босатылуына мектеп директорыныѕ ќарсылыќ 
танытуы, Берікќара орта мектебіне кїрделі 
жґндеу жїргізу, «Денсаулыќ» саяжайынан 
тасымалданатын оќушылар мəселесін кґтерді. 
Əрбір айтылєан ўсыныс-талаптар бойынша 
аудан əкімініѕ міндетін уаќытша атќарушы 
Əзімхан  Ќилыбайўлы  наќты  жауаптар 
ќайтарып, кейбір мəселелерге ќатысты тиісті 
мекеме, бґлім басшыларына тапсырмалар 
жїктеді. 
Жиын соѕында аудан жəне ауылдыќ округ 

əкімініѕ 2014 жылы атќарєан жўмыстары 
ќанаєаттанарлыќ деп баєаланды. 

ТЇЙМЕКЕНТ АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ
Келесі кезекті кездесу Тїймекент ауылдыќ 

округінде  орналасќан  мəдениет  їйінде 
ўйымдастырылды .  Мўнда  да  алдымен 
Тїймекент ауылыныѕ əкімі Баќыт Алсейтов ґз 
ауылдыќ округінде атќарылєан істер бойынша 
есепті баяндама жасады. 
Кїн тəртібіндегі мəселе бойынша 

баяндама  жасаєан  Б .Алсейтов 
Тїймекент округінде мемлекеттік 
баєдарламалар аясында халыќтыѕ 
əл-ауќатын жаќсартуєа баєытталєан 
б і р ќ а т а р  и г і  ж ў мы с т а р д ы ѕ 
атќарылєанын,  «Ґѕірлерді дамыту» 
баєдарламасы бойынша атќарылып 
жатќан  ауќымды  жўмыст арды 
сала-саласымен баяндап, ауылдыѕ 
əлеуметтік-экономикалыќ  дамуы 
жайлы мəлімдеді. 
Бўдан соѕ аудан əкімініѕ 2014 жылы 

ауданныѕ əлеуметтік-экономикалыќ 
дамуыныѕ  ќорытындысы  туралы 
есебін аудан басшысыныѕ міндетін 
уаќытша  атќарушы  Ə .Ќилыбаев 
баяндап берді. Салыстырмалы тїрде ауданныѕ 
ауыл шаруашылыќ ґнімініѕ кґлемі, тґрт 
тїлік  мал  басыныѕ  ґскені ,  мемлекеттік 
«Сыбаєа» ,  «Алтын  асыќ» ,  «Ќўлан» , 
«Бизнестіѕ жол картасы-2020» таєы да басќа 
баєдарламалардыѕ орындалу деѕгейі, шаєын 
жəне орта кəсіпкерлік, тўрєын їй ќўрылысы, 
автомобиль жолдарын кїрделі жəне аєымдаєы 
жґндеу, білім, денсаулыќ саќтау, мəдениет 
салалары, жастар саясаты, кґгеріштендіру, 
кґгалдандыру  баєытындаєы  атќарылєан 
істерге жан-жаќты тоќталып, слайд арќылы 
шолу жасады. 
Ауыл тўрєындары ґз кезегінде кґкейде 

жїрген мəселелерін аудан басшылыєына 
жеткізді. Мəселен, ауыл тўрєындарыныѕ еѕ 
ґзекті мəселесі саналєан – аєын су тапшылыєы, 
Тїймекент орта мектебініѕ 100 жылдыєын 
атап ґту жəне осы білім ордасына халыќ 
ќаћарманы Єазиз Байтасовтыѕ есімін беруге 
ќолдау кґрсету, ауылдыќ пошта ќызметіндегі 
келеѕсіздіктер, «Самал» ыќшамауданына 

газ тарту, бокс секцияларыныѕ ќатарын 
кґбейту, жол ќауіпсіздігі, тротуар салу, 
аудандыќ орталыќ аурухана ќызметіне кґѕіл 
толмаушылыќ сынды ўсыныс-талаптарын 
кґлденеѕ тартты. 
Сауалдарєа  жауап  ќайтарєан  аудан 

басшысыныѕ міндетін уаќытша атќарушы 
Ə.Ќилыбаев тўрєындар тарапынан кґтерілген 
мəселелер мен айтылєан ўсыныс-пікірлердіѕ 
барлыєы да хаттамаєа тїсіріліп, ол бойынша 
тиісті жўмыстар жїргізілетінін айтты. 
Жиын соѕында ґткен жылда атќарылєан 

жўмыстарєа ризалыќтарын білдірген ауыл 
тўрєындары ауыл əкімі мен аудан əкімініѕ 
есептеріне ќанаєаттанарлыќ баєа берісті.
Бўл кїнгі есепті кездесуге аудан əкімініѕ 

орынбасары С.Кенжебаев, аудандыќ мəслихат 
хатшысыныѕ орынбасары И.Салимбаев, 

аудандыќ мəслихаттыѕ депутаты Ш.Əшімов, 
мекеме ,  бґл ім  басшылары  ќатысып 
отырды. 

СУХАНБАЕВ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ
Жўма, 30 ќаѕтар  кїні  аталмыш округтіѕ 

əкімі М. Ґзбеков   тўрєындар  алдында есеп 
беріп, бїгінгі кїні округте атќарылып жатќан 
оѕтайлы істерге тоќталды. 
Ауыл  əкімі  жалпы  ауылдыќ  округтіѕ 

əлеуметтік  – экономикалыќ  жаєдайына 
тоќталып ґтіп, кəсіпкерлік, білім, денсаулыќ, 
спорт, мəдениет салаларындаєы жетістіктері 
мен ґзекті мəселелерін ашыќ айта отырып, 
ќолєа алынєан жўмыстар  жайлы аќпарат 
берді. Сонымен ќатар, алдаєы уаќытта жїзеге 
асатын ауќымды істерді де тілге  тиек етті. 
Бўдан соѕ  аудан əкімініѕ міндетін уаќытша 
атќарушы Ə.Ќилыбаев 2014 жылы аудан 
кґлемінде  тындырылєан тірліктер  жґнінде 
есеп берді.
Баяндамашы  аудан  кґлемінде  ќолєа 

алынєан   жўмыстарєа кеѕінен тоќталды. 
Əсіресе  мемлекеттік “Сыбаєа”, “Ќўлан”, 

“ Алтын асыќ”   жəне  ґѕірлік баєдарла ма-
лар дыѕ орындалуы, Елбасыныѕ халыќќа 
ар на єан Жолдауы мен бюджет ќаражатыныѕ 
жўм салуы, аєымдаєы жəне жаќын арада 
орын далатын іс-ќимыл баєдарламасы, ґткен 
жылєы жəне оныѕ алдында болєан есеп 
берулердегі азаматтардан тїскен ескертулер 
мен ўсы ныс тардыѕ орындалуына айрыќша 
мəн берді.

 Алдымен сґз алєан Кґкґзек ауылдыќ 
ардагерлер  алќасыныѕ  тґраєасы  Ш . 
Əмірханов   ауыл мектебініѕ едені бетон 
болєандыќтан, іші  суыќ екендігін тілге тиек 
етті. Ол сонымен ќатар ауылдаєы мешіт 
имамыныѕ  игілікті жəне їлгі етерлік  істері 
туралы айтып ґтті.   Суханбаев ауылдыќ   
ардагерлер алќасыныѕ тґраєасы Ə. Ќосыбаев   
жас ўрпаќќа берілетін білім сапасын кґтеру, 
мектеп директорын  таєайындауда жергілікті 
кадрларды тарту, жастардыѕ бос уаќытын 
тиімді пайдалануды ўйымдастыру,  ауылдыќ 

у ч а с к е л і к  п о л и ц и я 
ќызметкерініѕ жўмысына 
кґѕілі толмайтындыєын,   
жерг іл ікт і   мəслихат  
депутаттары  халыќпен 
ќ о я н - ќ о л т ы ќ  т ы є ы з 
бірлікте  жўмыс  жасау 
ќ аже т т і г і н  с ґ з  е т т і .  
Зейнеткер Б. Байталиев 
ўсыныс  ретінде  болса  
ґ м і р  к ґ р г е н  ї л к е н 
к і с і л е р д і  ќ о є а м д а 
салауатты  ґмір салтын 
насихаттау, ќалыптастыру 
ісіне жўмылдыру жайын 
ə ѕ г і м е л е д і .  Б а й з а ќ 

ауданыныѕ Ќўрметті азаматы С.Жаманєараев  
ауылдардыѕ ґсіп-ґркендеуіне їлес ќосќан  
азаматтарєа барынша жан-жаќты ќўрмет 
кґрсету туралы ўсынысымен бґлісті.
Ауыл тўрєындары тарапынан туындаєан 

сауалдарєа аудан əкімініѕ  міндетін уаќытша 
атќарушы Ə.Ќилыбаев жəне  аудандыќ 
мəслихаттыѕ хатшысы Н.Їкібаев жан-
жаќты жауап берді.

ЖАЅАТЎРМЫС АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ
Саєат 11.30-да Жаѕатўрмыста жалєасќан 

жиында осы округтіѕ əкімі  Ќ.Шалбаев 
баяндама жасады. 
Аталмыш округ аумаєында ірілендірілген 

1 Аманкелді шаруа ќожалыєы, 232 ўсаќ 
шаруа ќожалыќтары, 1 əскери бґлімше, 

1-Аќшолаќ  темір  жол станциясы , 
1-Ќайнар разъезді, 2 мўнай базасы 
жəне  1-Тараз  орман  кəсіпорны , 
1 -Байзаќ  орман  шаруашылыєы , 
1-Аманкелді  су  пайдаланушылар 
кооперативі, 1-Байланыс бґлімшесі, 
1-АТС станциясы, 5 жанар-жаєар  май 
станциясы, 16 ќоєамдыќ тамаќтандыру 
орны, 38 азыќ-тїлік сататын дїкен,  
5 мектеп, 2 кітапхана,  1-жанўялыќ 
дəрігерлік емхана, 4-фельдшерлік тірек 
жəне əскери бґлімшеде 1 санитарлыќ 
пункт бар. 
Осы округте 2013 жылы 98 сəби,  2014 

жылы 110 сəби ґмірге келіпті.  Тґрт 
тїлік  басы ґсіп,   жергілікті  салыќ 
тїсімдері де артыєымен орындалєан. 
”Жасыл ел” баєдарламасы бойынша 
да  істелінген  жўмыстар  аз  емес . 

Жалпы округте атќарылєан жўмыстар 
ауќымды екендігі баяндамада жан-жаќты 
айтылды. Мўнан соѕ аудан əкімініѕ міндетін 
уаќытша атќарушы Ə. Ќилыбаев ауданныѕ 
негізгі  экономикалыќ  кґрсеткіштері 
мен жетістіктерін атап ґтіп, алда тўрєан 
міндеттерді баяндады. Аудан жəне округ 
кґлемінде атќарылєан жўмыстар слайд 
арќылы кґрсетілді.

  Кездесу сўраќ-жауап кезеѕіне келгенде 
Жаѕатўрмыс  ауылдыќ  а рд а ге рл ер 
алќасыныѕ тґраєасы Ќ.Аюбаев  ауылєа 
кґгілдір  отын  тартылса ,  ўсаќ  шаруа 
ќожалыќтарын  ірілендіру  жўмысына 
кеѕінен тїсінік берілсе деген ґтінішін 
айтты. Жібек жолы ауылыныѕ тўрєыны 
Б. Жїзгенбаев  маѕдай термен ґсірілген 
ґнімді ґткеретін, ґѕдейтін цехтар ашылып, 
ауылдаєы ауыз су мəселесі оѕды шешілсе 
деген ўсынысын ортаєа салды.  

-Байзаќ ауданы бойынша 21 елдімекенге 
газ тартылєан. Ќалєан 22 елдімекенді 
кґгілдір отынмен ќамту їшін 15 млн. 

теѕгеге ќажетті техникалыќ-экономикалыќ 
негіздеме  дайындалєан. Ендігі жерде 
аталмыш елді мекендерге газды тарту 
їшін  шамамен   2  млрд . -тан  астам 
ќаражат  болады. Ондай ќомаќты ќаражат 
республикалыќ  бюджеттен  бґлінетін 
болса, газ тартылатындыєын, ќазіргі таѕда 
даєдарысќа байланысты біраз ќиындыќтар 
туындап отырєанын  Əзімхан Ќилыбайўлы 
айтып ґтті. Ол сонымен ќатар ауыз су 
мəселесі ,  ўсаќ  шаруа  ќожалыќтарын 
біріктіру бойынша да жўмыстар жїргізіліп 
жатќандыєын мəлімдеді.
Жиынєа облыс əкімдігініѕ энергетика 

жəне тўрєын-їй коммуналдыќ шаруашылыќ 
бґлімініѕ  басшысы   Е .Шолпанќўлов , 
аудандыќ мəслихаттыѕ хатшысы Н.Їкібаев, 
аудандыќ мəслихаттыѕ депутаттары, аудан 
əкімдігініѕ бґлім басшылары жəне БАЌ 
ґкілдері ќатысты.            

                                     Ґз тілшілеріміз.

АУДАН ,  АУЫЛДЫҚ  ОКРУГ  ӘКІМДЕРІ  ЕСЕП  БЕРУДЕАУДАН ,  АУЫЛДЫҚ  ОКРУГ  ӘКІМДЕРІ  ЕСЕП  БЕРУДЕ

ЕСЕПТІК КЕЗДЕСУ - ТЎРЄЫНДАР МЕН  БИЛІК АРАСЫНДАЄЫ БАЙЛАНЫС
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1995 жылєы 1 наурызда  Ќазаќстан халќы 
Ассамблеясын ќўру туралы  Елбасымыз Жарлыќќа 
ќол ќойєан болатын. 2007 жылы Ассамблея 
конституциялыќ орган мəртебесіне ие болып, оныѕ 
конституциялыќ кепілді парламенттік ґкілдігі-ЌР 
Парламенті Мəжілісіне 9 депутат сайлау ќўќыєы 
ќамтамасыз етілді. 2008 жылєы 20 ќазандаєы 
“Ќазаќстан халќы Ассамблеясы туралы” Заѕы 
Ассамблеяныѕ ќўрылымы мен ќызметініѕ, оныѕ 
елдегі ќоєамдыќ-саяси жїйесінде алатын орны мен 
рґлініѕ нормативтік-ќўќыќтыќ реттелуін заѕнамалыќ 
негізде ќамтамасыз етіп, оныѕ конституциялыќ 

парламенттік ґкілдігін 
іске асырды.

 “Ќазаќстанныѕ Ел 
бірлігі доктринасы”, 
“Ќазаќстан  халќы 
Ас с ам бл е я сыныѕ  
(2020 жылєа дейінгі) 
даму тўжырымдамасы 
А с с а м б л е я н ы ѕ 
негізгі стратегиялыќ 
ќўжаттары  болып 
табылады. Ассамблея 
2 0  ж ы л  і ш і н д е 
ќоєамдыќ келісімніѕ 
ќ а з а ќ с т а н д ы ќ 
модел ін іѕ  нег і з г і 

ќўраушы бґлігіне айналып ќана ќоймай, Ќазаќстан 
халќыныѕ бірлігін ныєайту, ќоєамды Мемлекет 
басшысыныѕ бейбітшілік пен келісім саясаты 
аясында шоєарыландыру, “Ќазаќстан-2050” 
Стратегиясыныѕ, 2020 жылєа дейінгі Ќазаќстан 
халќы Ассамблеясыныѕ даму тўжырымдамасыныѕ 
маќсаттарына жету болып табылады.
Ассамблея жылыныѕ басты идеясы-”Меніѕ елім-

Мəѕгілік ел” атты  айдарда ґтіп,  тəуелсіз елдіѕ 
халќын біріктіретін жəне  Мемлекет басшысыныѕ 
“Ќазаќстандыќ жол-2050: Бір маќсат, бір мїдде, 
бір болашаќ”  жəне “Нўрлы жол-болашаќќа бастар 
жол” атты Жолдауларында кґрсетілетін басты 
ќўндылыќтарєа негізделген.
Ўлт кґшбасшысы Н.Ə.Назарбаев «Нўрлы жол-

болашаќќа бастар жол» атты халыќќа арнаєан 
Жолдауында «Ассамблея ќўрылуыныѕ 20 жылдыєын 
атап ґту арќылы біз ќазаќстандыќтардыѕ рухани 

ЌАЗАЌСТАН  ХАЛЌЫ  АССАМБЛЕЯСЫНА  –  20 ЖЫЛЌАЗАЌСТАН  ХАЛЌЫ  АССАМБЛЕЯСЫНА  –  20 ЖЫЛ

ХАЛЫЌ ЌАЗЫНАСЫ САЛЫЌТАН ЌЎРАЛАДЫ

кїш-ќуатын арттыруымыз жəне толеранттылыєын 
еселеуіміз керек. Сондыќтан да, біз Ќазаќстан халќын 
еѕ їздік жəне мəѕгілік ќўндылыќтар - ел игілігі жолында 
ынта мен жігерді, еѕбекќорлыќты жəне маќсаткерлікті 
арттыруєа шаќырамыз. Этносаралыќ келісім - ол 
ґміршеѕдік оттегісі» деп ерекше атап ґтті. 
Ассамблеяныѕ негізгі баєыты барлыќ этностыќ 

топтарды ортаќ маќсатќа  жўмылдыру  болып 
табылатындыєын атап ґткен Елбасы Ассамблеяныѕ 
ґміршеѕдігініѕ еѕ басты ерекшелігі - ол этностыќ 
топтардыѕ ќызметін баќылаумен айналысатын 
ќарапайым ўйымєа єана емес, сонымен ќатар еліміздегі 
барлыќ ўлт пен ўлыстыѕ мїдделерін бір арнаєа 
тоєыстырушы, барлыќ азаматтардыѕ этностыќ, діни 
ерекшеліктеріне ќарамастан ќўќыєы мен бостандыєын 
саќтаушы толыќќанды саяси институтќа айналєандыєын 
айтты.
Ќазіргі таѕда Ассамблея этносаралыќ жəне 

конфессияаралыќ ќатынастар саласындаєы мемлекеттік 
саясатты жїзеге асырушы маѕызды ќўралєа айналып, 
елімізде єўмыр кешіп отырєан барлыќ этностардыѕ 
ґзара теѕ ќўќыќты ќатынасын ќамтамасыз етуші 
рґлге ие бірден-бір ўйым.  Ассамблея жылы -бўл 
Ќазаќ хандыєыныѕ  550 жылдыєы, Ата Заѕымыздыѕ 
20 жылдыєы жəне Ўлы Жеѕістіѕ 70  жылдыєы 
аспектілері бойынша ашылады. Ассамблея жылына 
орай  6 аќпанда  еліміздіѕ тїкпір- тїкпірінде, соныѕ 
ішінде ауданымыздыѕ орталыќ алаѕында  Ассамблея 
туы салтанатты жаєдайда кґтеріледі. Барлыќ білім 
ошаќтарында “ ЌХА-бірлік, келісім жəне достыќ” 
атты тарихи сабаќтар ґткерілсе, кітапханаларда 
таќырыптыќ кґрмелер ўйымдастырылады. “Жастар 
ќоєамдыќ келісімді ќолдайды!” атты  жастардыѕ флэш-
моб іс-шарасы ґтіп,  “Мен, сен, ол-ортаќ отбасымыз”! 
атты балалардыѕ мерекелік баєдарламасы,  ќылќалам 
шеберлерініѕ “Бір ел-бір таєдыр” атты кґрмесі, “ Бəріміз 
бірге- мыќтымыз!” спорттыќ сайыстар, “ЌХА-фото 
шежіресі” атты кґрме жəне ўлттыќ наќыштаєы ќолґнер 
шеберлерініѕ “ Кґрме-жəрмеѕкесі” тўрєындарєа 
ќуаныш сыйлайтын болады.
Таєдыр талайына ўшыраєан сан халыќтарды 

ќўшаєына сыйдыра білген  ќазаќ даласы ўлыс пен 
ўлттыѕ ќўтты ќонысына айналды. Олай болса, 
татулыќты ту етіп, бірлікті ўлыќтаєан  тəуелсіз еліміздіѕ  
ўлыќ мерекесі ќўтты болсын, аєайын!

Ґз тілшіміз.

Б І Р Л І Г І  Ж А Р А С Қ А Н  Е Л М І З 

САЛЫЌ ЖИНАУ – АСА МАЅЫЗДЫ МЕМЛЕКЕТТІК 
ЌЫЗМЕТТІЅ БІРІ. САЛЫЌ ЌЫЗМЕТІНІЅ НЕГІЗГІ 
МІНДЕТІ – ЗАЅДЫ ЖƏНЕ ЖЕКЕ ТЎЛЄАЛАРДАН 
ТЇСКЕН САЛЫЌ ЕСЕБІНЕН ХАЛЫЌТЫЅ ЌАЗЫНАСЫН 
ЕСЕЛЕУ. 
БІЗДІЅ  МЕМЛЕКЕТТІЅ  САЛЫЌ  САЯСАТЫ 

ЭКОНОМИКАНЫ ДАМЫТУДА, ƏЛЕУМЕТТІК АХУАЛДЫ 
КҐТЕРУДЕ ЇЙЛЕСТІРУШІ, РЕТТЕУШІ РҐЛ АТЌАРЫП 
КЕЛЕДІ. 
БАЙЗАЌ АУДАНЫ БОЙЫНША  МЕМЛЕКЕТТІК 

КІРІСТЕР  БАСЌАРМАСЫНЫЅ БАСШЫСЫ СЕРІКБАЕВ 
АЛТАЙБЕК ЕСІРКЕПЎЛЫМЕН ГАЗЕТ ТІЛШІСІНІЅ 
ƏЅГІМЕСІНЕ ОСЫ ТАЌЫРЫП АРЌАУ БОЛЄАН ЕДІ.

–  Алтайбек  Ес іркепўлы ,  салыќ 
ќызметініѕ жўмыс сапасы болжамдалєан 
кґр сетк іштерд і ѕ  орындалуымен 
баєаланатыны белгілі. Бюджеттіѕ кіріс  
бґлігі тїсімін ќамтамасыз ету салыќ 
ќызметі органдарыныѕ негізгі міндеті. 
Осы ретте  мемлекеттік, республикалыќ, 
жергілікті бюджеттердіѕ тїсімдері 
туралы айтып ґтсеѕіз?

- Жалпы ґткен жылєа Байзаќ ауданы 
бойынша мемлекеттік бюджеттіѕ болжамы  
1905,3 млн.теѕге болып бекітілген. Осы жылы  
бюджетке  наќты  1930,9 млн. теѕге тїсіп, 
жоспардыѕ орындалуы 101,3 пайызды ќўрап, 
тїсім  25,3 млн.теѕгеге артты. 
Оныѕ ішінде, республикалыќ бюджет 

бойынша 2014 жылєа болжам сомасы 386,7 
млн.теѕге болса, наќты тїскені 393,4 млн.
теѕге, орындалуы 101,7 пайызды ќўрап, 6,6 
млн.теѕгеге артты. 
Жалпы жергілікті бюджет бойынша 2014 

жылєа болжам  1518,6 млн. теѕге болып 
бекітілсе, наќты тїскені 1537,5 млн.теѕгені 
ќўрады, орындалуы 101,2 пайыз, 18,6 млн.
теѕгеге артыќ тїсім жасалды. 2013 жылмен 
салыстырєанда ґсу ќарќыны 110,5 пайыз 
немесе 145,5 млн.теѕгеге жетіп отыр. Оныѕ 
ішінде, атап айтќанда, аудандыќ бюджет 
бойынша 2014 жылєа бекітілген болжам 1037,7 
млн. теѕге болса, наќты тїскені 1053,9 млн.
теѕге, орындалуы 101,6 пайыз, болжамнан 
артыќ 16,2 млн.теѕге тїсім ќамтамасыз етілді. 
2013 жылмен салыстырєанда 79,3 млн.теѕгеге 
тїсім артып отыр. Осы тўста назарєа алатын 
нəрсе ол аудандыќ бюджеттіѕ  болжамы жəне 
тїсімі алєашќы рет 1 миллиардтан асќаны 
болып отыр. 

-Бекітілген болжам сомаларын толыќ 
жəне сапалы орындалуына ќол жеткізудіѕ 
басты себептеріне тоќтала кетсеѕіз?

-Бекітілген болжам сомаларды толыќ 
жəне сапалы орындалуына ќол жеткізудіѕ 
басты себептері - Жамбыл облысы бойынша 
мемлекеттік кірістер департаментімен, 
аудан əкімдігімен бекітілген арнайы іс-шара 
жоспарларыныѕ басќарма тарапынан сапалы 
орындалуы жəне аудан  салыќ тґлеушілерініѕ  
жылдан жылєа салыќ мəдениетініѕ жаќсарып, 
ґз міндеттемелерін толыќ орындауында деп 
айтуєа болады.
Ќосымша тїсім кґздерін аныќтау маќсатында 

басќарма тарапынан ґткен жыл аралыєында 
салыќ тґлеушілердіѕ  салыќ органына 
тапсырєан салыќ есептіліктеріне жəне уəкілетті 
органдардан алынєан мəліметтерге сəйкес,  
камералдыќ баќылау жасалынып, нəтижесінде 
бюджетке ќосымша барлыєы 182,7 млн. теѕге 
есептелініп, толыєымен ґндірілді. 
Атап  айтар  болсаќ ,  республикалыќ 

бюджет бойынша барлыєы 136,0 млн.теѕге 
(корпоративтік табыс салыєы бойынша 21,3 
млн. теѕге, ќосымша ќўн салыєы бойынша 
113,3 млн. теѕге, Ресей Федерациясы 
аумаєынан əкелінетін Кеден одаєы тауарларына 
салынатын ќосымша ќўн салыєы бойынша 1,4 
млн.теѕге) ґндірілді.
Жергілікті бюджет  бойынша барлыєы 46,7 

млн.теѕге (жеке табыс салыєы бойынша 0,4 
млн.теѕге, тґлем кґзінен салыќ салынбайтын 
табыстардан ўсталатын жеке табыс салыєы 
бойынша 13,9 млн.теѕге (мўныѕ ішінде 
мїліктік табыс 4,1 млн. теѕге) жəне əлеуметтік 
салыќ бойынша 0,2 млн.теѕге, ќоршаєан 

ортаєа эмиссия їшін тґлемаќы бойынша 5,1 
млн. теѕге, жеке тўлєалардыѕ кґлік ќўралдары 
салыєы бойынша 27,0 млн. теѕге, жер салыєы 
бойынша 0,1 млн.теѕге) ґндірілді.
Атап айтќанда, жыл басынан  мїліктік табыс 

бойынша 59 салыќ тґлеушіден 4,1 млн. теѕге 
ґндірілді. Сонымен ќатар:

-газ ќўбыры жїруден ґтемаќы алатын салыќ 
тґлеушілер бойынша талдау жўмыстары 
жїргізіліп, бїгінгі таѕда салыќ тґлеуге тиісті  
77 салыќ тґлеушініѕ  65 салыќ тґлеушісі  9,6 
млн. теѕгеге салыќ есептілігін тапсырып, 
бюджетке толыќ тґленді.

-аудандыќ əділет басќармасыныѕ №9 
ќосымшасына сəйкес, ўсынылєан мəлімет 
бойынша 198 салыќ тґлеуші камералдыќ 
баќылаумен ќамтылып, нəтижесінде 20 салыќ 
тґлеушіден 0,1 млн.теѕге жер салыєы бойынша  
бюджетке ґндірілді.

-ќоршаєан ортаєа эмиссия тґлеміне ќосымша 
резервтерді аныќтау маќсатында «Бюджетті 
дамыту» жəне «Бизнестіѕ жол картасы-2020» 
инвестициялыќ баєдарламалары  бойынша 
аудан кґлемінде ќўрылыс  жўмыстарын 
жїргізген мердігерлердіѕ ќоршаєан ортаєа 
эмиссия тґлемініѕ  салыќ есептілігіне жəне 
тґлеміне камералдыќ баќылау жїргізіліп, 
нəтижесінде ќоршаєан ортаєа эмиссия 
тґлеміне 48 салыќ тґлемгерінен 5,1 млн. 
теѕге ґндірілді.

-аудан кґлемінде  уəкілетті органныѕ 
мəліметіне сəйкес 10565 кґлік ќўралы 
тіркелген. Аталєан кґлік ќўралдарыныѕ 
соѕєы 5 жылєа салыќтарыныѕ уаќытылы жəне 
толыќ тґленуіне камералдыќ баќылау жїргізу 
нəтижесінде салыќ міндеттілігін орындамаєан 
3020 салыќ тґлемгеріне 32,1 млн. теѕгеге 
хабарлама жолданды. Нəтижесінде 1954 салыќ 
тґлеушіден 25,9  млн. теѕге бюджетке ґндірілді. 
Сот органдарына 219  ќўжат 4,4  млн. теѕгеге 
жолданды. Нəтижесінде 41 салыќ тґлеушіден 
1,1  млн. теѕге бюджетке ќайтарылды.

– Елбасыныѕ «Ќазаќстан жолы-2050: 
Бір маќсат, бір мїдде, бір болашаќ» атты  
Ќазаќстан халќына арнаєан  Жолдауында  
шаєын жəне орта бизнесті дамыту мен 
сыбайлас жемќорлыќты болдырмау, алдын 
алудыѕ маѕыздылыєы айтылєан,  осы 
баєытта ќандай жўмыстар атќарылуда 
жəне салыќтыќ ќызмет кґрсетудіѕ сапасын 
арттыру баєытындаєы жўмыстардыѕ 
барысы ќалай? 
Елбасымыздыѕ халыќќа Жолдауындаєы 

басым баєыттардыѕ  ішінде шаєын жəне орта 
бизнесті дамытумен сыбайлас жемќорлыќты 
болдырмау, алдын алудыѕ маѕыздылыєы 
айтылды. Ел экономикасыныѕ ілгері басуына 
шаєын жəне орта бизнестіѕ ќосар їлесі зор. 
Дамыєан елдерде экономиканыѕ ќомаќты 
бґлігін осы шаєын кəсіпкерлік ќўрайды. 
Сондыќтан мемлекет шаєын жəне орта 
бизнестіѕ ќанат жаюына жаєдай жасап, табысты 
саланыѕ ґркендеуіне айрыќша кґѕіл бґлуде. 
Шаєын жəне орта бизнесті ќалыптастыру мен 
дамыту экономиканы ныєайту їшін ќолайлы 
жаєдайлар жасалынуда. Жемќорлыќтыѕ алдын 

алу маќсатында  заѕдылыќ  
аясында їнемі жəне жїйелі 
тїрде  жўмыс  жас ау є а 
міндеттіміз. 
Сыбайлас жемќорлыќќа 

ќарсы кїрес жəне оныѕ алдын 
алу маќсатындаєы жўмыстар 
басќармада ќатаѕ баќылауда. 
Ќызметкерлер  арасында 
əрдайым ЌР заѕдарына жəне 
нормативтік актілер бойынша, 
оларєа енгізілген ґзгерістер 
мен талаптарєа сəйкес,  кəсіби 
сабаќтар ґткізіліп туралы. 
Аудандыќ  ќўќыќ  ќорєау 
органдары ,  «Нўр  Отан» 
партиясы аудандыќ филиалы 
ґкілдерініѕ ќатысуымен 5 
дґѕгелек їстел, семинарлар 
ґткізілді. Аудандыќ «Ауыл 

жаѕалыєы» газетінде 5 маќала жарияланды.
Ауданныѕ салыќ тґлеушілеріне «Салыќ 

жəне бюджетке тґленетін басќа да міндетті 
тґлемдер туралы» ЌР Кодексіндегі  2014 жылєа 
енгізілген ґзгерістер мен толыќтыруларды 
жеткізу, тїсіндіру   маќсатында  13 маќала 
жарияланды жəне 7 рет семинар, дґѕгелек 
їстелдер ґткізілді. 
Аєымдаєы  жылы да аталєан ЌР Салыќ 

Кодексіне (тексерулерге, ќосымша ќўн салыєы 
ретінде тіркеуге, шаруа ќожалыќтарєа, жеке 
кəсіпкерлерді оѕайлатып таратуєа, тіркеуге  
ќатысты жəне т.б. ) жəне «ЌР Əкімшілік ќўќыќ 
бўзушылыќ туралы» Кодексінде бірќатар 
ґзгерістер енгізілген. Осы ґзгерістерді салыќ 
тґлеушілердіѕ назарына жеткізу їшін тиісті 
тїсіндіру (маќала, семинар, т.б ) жўмыстары 
жїргізілетін болады. 
Аєымдаєы  жылдыѕ  1-ші  ќаѕтарына 

мемлекеттік кірістер басќармасында барлыєы 
71 528 салыќ тґлеушілер тіркелген, оныѕ 
ішінде, заѕды тўлєалар-453, жеке кəсіпкерлер 
2035, шаруа ќожалыќтары-2933, адвокаттар-6, 
нотариустар-7,  жеке тўлєалар-66094 ќўрап 
отыр. 
ЌР Мемлекеттік кірістер органдарына 

бекітілген мемлекеттік ќызметтер бойынша  
2014 жылы   Байзаќ  ауданы  бойынша 
мемлекеттік кірістер басќармасымен  жалпы 19 
824 мемлекеттік ќызмет уаќытылы мерзімінде 
жəне сапалы  кґрсетілді.  Оныѕ ішінде:  7377 
– электронды тїрде, ХЌКО арќылы -2 ќызмет 
кґрсетілді. 

2014 жыл ішінде барлыќ салыќ жəне басќа да 
тґлемдер бойынша 17 628 аєымды, ќосымша 
жəне хабарлама бойынша ќосымша  салыќ 
есептіліктері ќабылданды жəне енгізілді. Оныѕ 
ішінде ќаєаз тасыєышта -381, электронды тїрде 
-17223, пошта арќылы 24 тапсырылды.

– Бїгінгі таѕда бюджет тїсімдерініѕ 
ќосымша кґздерін табу, салыќ базасын 
кеѕейту барынша маѕызды мəселеніѕ бірі 
болып табылады. Бўл баєытта ќандай 
шаралар ќолєа алынып жатыр? Салыќ 
тґлеушілердіѕ бюджетке ќарыздарын 
ґндіру жґнінде, жалєан кəсіпкерлікпен кїрес 
туралы  не айтасыз?
Сґз басында жоєарыда айтып ґткен  ќосымша 

есептеліп , ґндірілген 182,7  млн теѕгеден 
бґлек Есепті мерзімде барлыєы  59 салыќтыќ 
тексеру жўмыстары жїргізілді, оныѕ ішінде 
кешенді – 1, таќырыптыќ – 4, ќарсы тексеру -29  
жекелеген сўраќтар бойынша таќырыптыќ- 4, 
баќылау актісі - 21.
Кешенді салыќ тексеруі нəтижесінде барлыєы 

1,8 млн. теѕге ќосымша салыќтар есептелінді. 
Сонымен  ќатар, 33 салыќ  тґлеушіден 
таратылуы бойынша ґтініш ќабылданып,  
камералдыќ баќылау ќорытындысына сəйкес, 
12 салыќ тґлеуші бойынша 4,3 млн. теѕгеге 
ќосымша салыќтар  есептелді.
Жўмыспен ќамтумен айналысатын уəкілетті 

органдардан алынєан мəліметтер негізінде 
«Жол картасы» жəне таєы да басќа мемлекеттік 
баєдарламалар  негізінде жўмысшылар 
жалдаєан шаруа ќожалыќтардыѕ салыќ 

есептіліктеріне  камералдыќ баќылау жїргізіліп,  
22 хабарлама жолданды. Нəтижесінде 18 
хабарлама бойынша ќосымша  жеке табыс 
салыєына 0,3 млн. теѕгеге, 0,9 млн. теѕгеге 
зейнетаќы ќорына,  0,3 млн. теѕгеге əлеуметтік 
аударымєа салыќ есептіліктері тапсырылды. 4 
хабарлама бойынша əкімшілік жауапкершілікке 
тартылды.

- Мемлекеттік кірістер  басќармасында 
2014 жыл басына   салыќтар жəне басќада 
міндетті тґлемдер бойынша  берешек сома 
21,9 млн теѕгені ќўраєан болса, жыл соѕында  
берешек сома 10,3 млн. тенгені ќўрады. Жыл 
басымен салыстырєанда мəжбїрлеп ґндіріп алу 
тəсілдерімен шараларын ќолдану нəтижесінде  
11,6 млн. теѕгеге азайды.
Берешек сомаларын мерзімінде тґлемеген 

28 салыќ тґлеушіге «ЌР əкімшілік ќўќыќ 
бўзушылыќ туралы» Кодексініѕ 210-бабы 
бойынша  жəне 38 салыќ тґлеушіге  219-бап 
бойынша  барлыєы 1,6  млн. теѕге айыппўлдар 
салынып, оныѕ 1,1 млн. теѕгесі ґндірілді. 
Міндетті зейнетаќы ќоры алдында міндетті 

зейнетаќы жарналары бойынша  2014 жыл 
басына  берешек сома 23,1 млн тенгені 
ќўраєан  болса, жыл соѕында берешек сома 
17,9 млн. теѕгені ќўрады. Жыл басымен 
салыстырєанда  мəжбїрлеп ґндіріп алу 
тəсілдерімен шараларын ќолдану нəтижесінде  
5,2 млн. теѕгеге азайды.
Сонымен ќатар  01.01.2014 жылєа бересі  

сома 8,5 млн тенге болса, жыл соѕында 3,8 млн 
тенгені ќўрап  Жыл басымен салыстырєанда 5,7 
млн тенгеге азайды.

 Міндетті зейнетаќы ќоры алдында міндетті 
зейнетаќы жарналары  бойынша берешек 
солмалары бар салыќ тґлеушілердіѕ  тґлемді 
уаќтылы аудармаєаны їшін, ЌР Əкімшілік 
ќўќыќбўзушылыќ туралы кодексініѕ 88-
бабыныѕ 3- тармаєы бойынша 84 салыќ 
тґлеушіге  ескерту тїрінде шара ќолданылды. 
Міндетті саќтандыру ќоры алдында əлеуметтік 

аударым бойынша 2014 жыл басына  берешек 
сома 3,7 млн. теѕгені ќўраєан  болса, жыл 
соѕында  берешек сома 2,6 млн. теѕгені ќўрады. 
Жыл басымен салыстырєанда мəжбїрлеп 
ґндіріп алу тəсілдерімен шараларын ќолдану 
нəтижесінде  1,1 млн. теѕгеге азайды.
Сонымен ќатар 01.01.2014 жылєа бересі  

сома 2,3 млн тенге болса, жыл соѕында 1,4 млн 
тенгені ќўрап  Жыл басымен салыстырєанда 0,9 
млн тенгеге азайды.
Жеке тўлєалардыѕ мїлік салыєынан аудан 

бойынша 2014 жылєа бекітілген болжам 
соманыѕ орындалуы 101,7 %,  жер салыєынан  
орындалуы 103,5 % ќўрады.
Осы салыќ тїрлерінен жыл соѕына  берешек 

сома жоќ, толыєымен ґндірілді. Болжамныѕ 
орындалуы жəне берешектіѕ толыќ ґндірілуі 
жеке тўлєалардыѕ салыќтарын уаќытында 
тґлеуінен жəне басќарма баќылауында болып, 
ауыл əкімшіліктерініѕ салыќ жинаудаєы 
жўмыстарын жаќсы ўйымдастыруында деуге 
болады.
Жеке тўлєалардыѕ кґлік салыєынан аудан 

бойынша 2014 жылєа бекітілген болжам 
соманыѕ орындалуы 104,4 % болып, тїсім 3,0 
млн. теѕгеге артты. Болжам орындалєанымен 
кґлік иелері тарапынан тиісті кґлік салыєын 
тґлемеу фактілері əліде орын алуда. 
Кґлік ќўралдарына  есептелген  салыќтарын   

тґлемеген, сот шешімі шыќќан алайда онда 
да тґлемген  жеке тўлєаларды аныќтау 
маќсатында  2014 жылы 12-18 наурыз, 10-
12 ќараша аралыєында аудандыќ кірістер  
басќармасы ќызметкерлері, аудандыќ ішкі 
істер бґлімініѕ  жəне Байзаќ аудандыќ 
сот актілерін орындау аумаќтыќ бґлімініѕ 
ќызметкерлерімен аудан орталыєы Сарыкемер 
ауылында бірлесіп жўмыстар ґткізілді, 
нəтижесінде 224 салыќ тґлеушіден соѕєы 5 
жылєа 2,0 млн. теѕгеге кґлік  салыєы бўрын 
ґндірілді.
Басќарма тарапынан кґлік салыєынын толыќ 

кґлемде жəне дер кезінде бюджетке тїсуі 
əрдайым баќылауда болады жəне кґлік иелерін 

белгіленген салыќты уаќытында толыќ 
кґлемде тґлеуге шаќырамын. 
Жалпы ґткен жылы салыќ заѕдылыєын 

бўзуєа жол берген салыќ тґлеушілерге 517  
əкімшілік істер  дайындалды. Оныѕ ішінде, 
ескерту тїрінде -392  іс жəне  ґз еркімен 
тґлеу туралы  -60 хабарлама табыс етіліп, 
2,3 млн. теѕгеге айыппўл салынды. Сондай-
аќ 65 əкімшілік іс бойынша тиісті ќаулы 
шыєарылып, 2,5 млн. теѕге айыппўлдыѕ 1,6 
млн.теѕгесі бюджетке ґндірілді.
Салыќ салу сўраќтары бойынша 2012 

жылдыѕ 26 желтоќсанындаєы №61-V 
“Ќазаќстан Республикасыныѕ  кейбір 
заѕламалыќ актілеріне толыќтырулар жəне 
ґзгертулер енгізу туралы» ЌР Заѕыныѕ 
2-бабына  сəйкес,   2014 жылы  Жамбыл 
облысы бойынша  экономикалыќ сотына 
салыќ органдарына 01.01.2012 жылєа 
дейін салыќ есептіліктерін 5 жылдан артыќ 
мерзімде тапсырмаєан жəне  Салыќ Кодексіне 
сəйкес, кəсіпкерлігін уаќытша тоќтатпаєан, 
01.01.2014 жылєа  ЌЌС бойынша тґлеуші 
болып тіркелмеген, иелігінде жер, мїлік, 
кґлік ќўралдары тіркелмеген 26 заѕды 
тўлєа жəне 147 жеке кəсіпкерлер бойынша 
мəжбїрлеп тарату маќсатында ґтініштер 
жолданды. Осы жолданєан ґтініштіѕ  ішінен 
2014 жылы 166-сы экономикалыќ соттыѕ 
мəжбїрлеп тарату туралы  шешім  шыєып, 
таратылды.
Басќармада соттыѕ заѕды кїшіне енген 

ќаулысыныѕ негізінде тіркелуі жарамсыз 
деп танылєан жəне жалєан кəсіпкер болып 
танылєан салыќ тґлеушілер тіркелмеген.  
Алайда,  есепті мерзім аралыєында тіркелуі 
жарамсыз деп танылєан жəне жалєан 
кəсіпкерлермен ґзара ќарым-ќатынас 
жасасќан контрагентері  18 салыќ тґлеуші 
аныќталды. Оларєа  бўзушылыќ сомасы 49,1 
млн. теѕгеге камералдыќ баќылау нəтижесі 
бойынша  аныќталєан заѕ бўзушылыќтарды 
жою туралы 36 хабарлама ќалыптастырылды. 
Нəтижесінде тіркелуі жарамсыз деп танылєан 
жəне жалєан кəсіпкерлермен ґзара ќарым-
ќатынас жасасќан контрагентер хабарламада 
кґрсетілген ќателіктерді жою маќсатында 
ќосымша салыќ есептілік нысанын тапсырып, 
бўрын есепке жатќызылєан 8,8 млн. теѕгені 
ќосылєан ќўн салыєы есепке жатќызылудан 
алып тастап, бюджетке ќосымша тґледі.

-Сґз соѕында Ґзіѕіз басшылыќ етіп 
отырєан басќарма жўмысы туралы айта 
кетсеѕіз?

-Ўжымныѕ ўйымшылдыєыныѕ арќасында 
ќазіргі  таѕда  мемлекеттік  кірістер  
басќармасында салыќ ќызметін уаќтылы əрі 
сапалы жїргізу кґрсеткіштерін жоєарылату, 
салыќ тґлеушілердіѕ сенімділігін арттыру 
маќсатындаєы жўмыстар жїйелі жїргізіліп 
келеді. Аќпаратты ќабылдау, ґѕдеу, тіркеу 
орталыєы салыќ тґлеушіге аптаныѕ барлыќ 
жўмыс кїндері, ережеге сəйкес ќызмет 
кґрсетеді. Аќпараттыќ технологиялардыѕ 
дамуы ,  интернет  мїмк інд і кт ер ін 
пайдаланудыѕ  кеѕеюі  ўсынылатын 
электронды ќызметтердіѕ, соныѕ ішінде 
салыќ саласындаєы ќызметтердіѕ де арнасын 
їнемі кеѕейтіп отыруєа ыќпал жасауда. Яєни, 
мекемеде электронды ќызмет тїрі де жаќсы 
жолєа ќойылєан.
Салыќ басќармасында əртїрлі баєытта 

жўмыс атќаратын бґлімдер бар.Олар: 
тіркеу, аќпараттарды ќабылдау жəне ґѕдеу 
орталыєы, есептеу, талдау жəне жўмыстарды 
ўйымдастыру, ґндірістік емес тґлемдерді 
əкімшілендіру, салыќтыќ əкімшілендіру 
жəне мəжбїрлеп ґндіру, олардыѕ барлыєы 
еліміздіѕ мїддесі їшін аянбай еѕбек 
етуде. Ґйткені, салыќ – халыќтыѕ ортаќ 
ќазынасы.

-Сўхбатыѕызєа рахмет, еѕбектеріѕіз 
жемісті болсын!

М.Манекеев,
“Ауыл жаѕалыєы”.

«Біз 2015 жылды Ќазаќстан халќы Ассамблеясы жылы деп жарияладыќ. Елдіѕ тўтастыєы мен 
бірлігі, татулыєы мен тыныштыєы еѕ басты назарда».

Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті Н.Ə.Назарбаевтыѕ 
2014 жылдыѕ 11 ќарашасындаєы «Нўрлы жол – болашаќќа бастар жол» 

атты Ќазаќстан халќына Жолдауынан.
А.Шотбасова,
“Ауыл жаѕалыєы”.

Елбасымыздыѕ їстіміздегі жылды Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныѕ жылы деп  жариялауы тегіннен-тегін 
емес. Осыдан 20 жыл бўрын, яєни 1995 жылы 16 аќпанда Президент Н.Ə.Назарбаев еліміздегі ўлттыќ мəдени 
орталыќтардыѕ жетекшілерімен кездесу ґткізіп, республикадаєы ўлтаралыќ келісімді саќтау жəне оны одан 
əрі ныєайту їшін республикада жаѕа ќоєамдыќ институт 
– Президент жанындаєы консультативті-кеѕесші орган 
ретінде Ќазаќстан халќын ортаќ мїддеге біріктіретін 
Ассамблея ќўру ќажеттілігі туындап отырєандыєына 
назар аударды.
Асамблеяныѕ басты маќсаты: Ќазаќстандаєы барлыќ 

этностардыѕ рухани тўрєыда ќайта жанєыруы мен 
дамуын ќамтамасыз ету, ўлтаралыќ ќатынас мəдениетін 
ќалыптастыру болатындыєы айќындалды. 
Міне, содан бері Ассамблеяныѕ белсенді ќызметініѕ 

нəтижесінде Ќазаќстандаєы этностардыѕ мəдени ґмірі 
жандана бастады.
Кеше Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныѕ 20 

жылдыєына орай «Достыќ пен келісімніѕ жол картасы» 
мегажобасы негізінде Байзаќ ауданы əкімі аппаратыныѕ 
бас инспекторы С.Иманова, аудан əкімдігі ішкі саясат бґлімініѕ басшысы М.Махамбетов бастаєан бір топ тїрлі 
ўлт ґкілдері мен жастар ќауымы Ќостґбе, Бурыл ауылдарында ґткен мəдени іс-шараєа ќатысты.
Алдымен Ќостґбе ауылдыќ клубында, онан соѕ Бурыл орта мектебінде ўйымдастырылєан мерекелік 

думанда сґз сґйлеген тїрік, орыс этномəдени орталыќтарыныѕ жетекшілері М.Раджамов, Л.Горр татулыќты 
ту еткен тəуелсіз ќазаќ елінде туып-ґсіп, ґркен жайып жатќандыќтарын маќтанышпен ауызєа алып, Ќазаќстан 
халќы Ассамблеясы ќўрылєан жылдан бастап атќарылєан жўмыстар, болашаќ жоспарларымен бґлісті. Ауыл 
тўрєындарын ынтымаќтастыќќа шаќырып, ел бірлігін бекем ету жолында біріге іс істеуге їндеді.
Іс-шараныѕ келесі кезеѕі концерттік баєдарламаєа ўласты. Əл-Фараби атындаєы аудандыќ мəдениет їйініѕ 

ґнерпаздары К.Ќўрымбаева, А.Жылысбекова, Г.Алимкулова, М.Купешов, Д.Басыќараев, Е.Мамановтар 
əннен-кїйден шашу шашса, аталмыш ауылдыќ округтерде тўратын тїрлі ўлттыѕ ўл-ќыздары би билеп, əн 
салды, жырларын оќыды. Достыќтарын паш етті.
Бірлікті басты ўран еткен мегажоба аясында дəл осы кїні аудандыќ емхананыѕ дəрігері Р.Дəулетов, медбике 

Ж.Айымкулова жəне Жамбыл облыстыќ салауатты ґмір салтын ќалыптастыру орталыєы Байзаќ аудандыќ 
филиалыныѕ ќызметкерлері Р.Байахметова, З.Амиркуловалар ауылдыќтардыѕ ќан ќысымдарын ґлшеп, 
ќажетінше медициналыќ кеѕестерін берді.
Мегажоба алдаєы кїндері ґзге де ауылдыќ округтерде жалєасатын болады.

ÒÀÒÓËÛҚ-ÁÀÑÒÛ ÒÓÛÌÛÇ!


