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«Жол патрульдік 
полициясы» 
қандай жағдайда 
жүргізушілік 
куәлікті алып 
қоюға құқылы?

Қазақстанда 
барлық атом 
қалдықтары Се-
мей полигонын-
да көмілетін 
болады

2010  ЖЫЛДЫҢ  1 ҚАҢТАРЫНАН  БАСТАП  ШЫҒАДЫ 

ДІН МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША АНТ 
ӨЗ ЖҰМЫСЫН БАСТАДЫ

V ШАҚЫРЫЛҒАН БОРОДУЛИХА АУДАНДЫҚ 
МӘСЛИХАТЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ МЕН АУДАН 

ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ 
НАЗАРЫНА!

V шақырылған Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха 
аудандық мәслихатының кезектен тыс XXIX сессиясы 
2015 жылдың 26 қаңтарында сағат 10:00-де аудандық 
әкімдіктің (Тәуелсіздік к., 69) кіші мәжіліс залында өтеді.

Сессияның ұсынылатын күн тәртібі:
«Бородулиха ауданының аз қамтылған отбасыла-
рына (азаматтарына) тұрғын үй көмегін көрсету 
Ережесін бекіту туралы» Бородулиха аудандық 
мәслихатының 2014 жылғы 29 қазандағы № 27-
6-V шешіміне өзгертулер мен толықтырулар 

енгізу туралы.
У. Майжанов, 

аудандық мәслихат хатшысы  

Дін саласындағы мемлекеттік сая-
сатты халық арасында түсіндіруге, 
халықтың діни сауаттылығын арттыру, 
діни экстремизм мен терроризмнің 
профилактикасы, деструктивті, дәстүрлі 
емес діни ағымдардың қызметінің 
алдын алуға бағытталған, 2013-
2017 жылдарға арналған Қазақстан 
Республикасындағы діни экстремизм 
мен терроризмге қарсы күрес бойынша 
мемлекеттік бағдарламаны іске асыру 
мақсатында аудандық дін мәселелері 
бойынша ақпараттық-насихат тобы 
2015 жылға жоспарланған жұмыс жо-
спарына сәйкес өз дәрістерін баста-
ды. 16 қаңтарда ішкі саясат бөлімінің 
бөлімінің басшысы С.Г.Гальченко, 
аудандық «Қарбай» мешітінің бас 
имамы Ә.Қ.Әкімбатчаев, ішкі саясат 
бөлімінің бас маманы М.Жайдарбеков 
қатысқан алғашқы кездесу «Қазпошта» 
АҚ Бородулиха аудандық байланыс 
торабы, «Қазақтелеком» АҚ Бороду-
лиха аудандық телекоммуникациялық өндірістік торабының қызметкерлерімен өткізілді. Кездесуді ішкі саясат 
бөлімінің басшысы С.Г.Гальченко ашып, аудандағы, облыстағы, еліміздегі діни ахуалмен таныстырып өтті. 
Сондай-ақ кездесудің өзекті тақырыбына айналған діни экстремизм мен терроризмнің алдын алуға бағытталған 
дәріс оқыды. Украинадағы келеңсіз оқиғаларға тоқталып, Франциядағы террорлық актілердің дін атын жамылған 
радикалды ұйымдардың әрекеттері туралы сөз қозғады. 

Өз кезегінде сөз алған бас имам бүгінгі күнде өткізіліп жатқан «ақпараттық соғыс» туралы айтып өтті. От-
андастарымызды, жастарды интернет желісі арқылы қарулы қақтығыстар өтіп жатқан Сирия жеріне алдау 
жолымен шақырып жатқан интернет желілерінен сақ болуды атап айтты. Құран Кәрімде біреуді өлтіріңдер, 
соғысқа аттаныңдар деген аяттың, хадистің жоқтығын ескертті. Қазақ халқының ежелден ұстанып келе жатқан 
жолы «Абу Ханифа» мазхабы екендігін тілге тиек етті.

(жалғасы 2-ші бетте)

АУДАНДЫҚ СОТ ТӨРАҒАСЫ 2014 ЖЫЛЫ 
АТҚАРЫЛҒАН СОТ ЖҰМЫСЫ ЖАЙЛЫ ЕСЕП БЕРДІ

Ағымдағы жылдың 13 қаңтарында Бородулиха 
аудандық сотының кіші залында Ішкі істер бөлімі, 
аудандық ішкі саясат бөлімі, кіріс басқармасының 
өкілдерінің қатысуымен Аудандық соттың төрағасы 
Д.Жексекенов 2014 жылғы істелінген жұмыстары 
бойынша баспасөз конференциясын өткізді.

Аудандық соттың төрағасы Даурен Зайнелқанұлы 
Жексекенов баспасөз конференциясын ашып, 
2014 жылы атқарылған сот жұмысы жайлы 
ақпарат берді.

Сот төрағасы сот жұмысы туралы айта отыра, 
бүгінгі таңда Бородулиха аудандық соты осы жылға 
дейін бес құрамды сот болғанын, 2015жылдан 
бастап аудандық соттың құрамы төрт құрамды 
сот екенін айтып өтті. Осы уақытқа дейін істер 
мен арыздардың сот кеңсесіне келіп түсуі жылдан 
жылға өсіп келетінін атап өтті.

Әкімшілік іс бойынша 2014 жылы 944 матери-
ал түссе, оның ішінде 923 іс қаралған, ал 2013 
жылы 876 материал түсіп, 815 іс қаралған болатын, яғни 
былтырғы жылы келіп түскен әкімшілік істердің көбеюін 
байқауға болады.

2014 жылы әкімшілік істер бойынша 6 сот актісі 
шағымдалған, 1 сот актісі күшін жойып, 1 әкімшілік іс 
апелляциялық сатыда қаралуда.

Ал 2013 жылы 18 сот актісі шағымдалып өзгертілгені 
және күші жойылған сот актілері орын алмаған. 2013 
жылмен салыстырғанда шағымдалған істердің саны 12-ге 
төмендесе де, істерді қарау сапасы жақсарғанын айтты.

Қылмыстық іс бойынша 2014 жылы 104 қылмыстық іс 
келіп түссе, 96 қаралып, оның ішінде 57 үкім шығарылған, 
ал 31 қаулы шығарылып қысқартылған. 2013 жылы 169 
қылмыстық іс түсіп, 123 қаралған, 42 үкім шығарылған, 
76 істе қаулы шығарылып, қысқартылған.

Аталған талдау, Бородулиха ауданында қылмыс азайып, 
сотта істердің дені тараптардың бір ымыраға келуімен 

қысқартылатынын көрсетеді.
Қылмыстық істер бойынша 8 сот актісі шағымдалып, 

оның ішінде 2 іс апелляциялық сатыда әлі қаралмаған, 
өзгертілген, күші жойылған сот актісі болмаған.

2013 жылмен салыстырғанда, 2014 жылы қылмыстық 
істерді қарау сапасы жақсарғанын көреміз.

Азаматтық іс бойынша 2014 жылы 758 арыз келіп түсті, 
4 азаматтық іс, 705 арыз қаралды, оның ішінде бұйрық 
шығарумен 141, шешім шығарумен 395, қысқартылғаны 
– 48, оның ішінде бітімгершілік келісімі бойынша – 22, 
медиациямен – 15, қараусыз қалдырылғаны – 115 болған.

 Ал 2013 жылы 756 арыз келіп түсті, 4 азаматтық іс, 
аяқталғаны – 664, бұйрық шығарумен 300, шешім шығарумен 
267, қысқартылғаны - 24, оның ішінде бітімгершілік келісімі 
бойынша – 10, медиациямен – 2, қараусыз қалдырылғаны 
– 68 болған.

(жалғасы 2-ші бетте)

«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» ҚОРЫ 
ЖЕҢІСТІҢ 70 ЖЫЛДЫҒЫН 
ТОЙЛАУ БОЙЫНША КЕҢ 
АУҚЫМДЫ НАУҚАНДЫ 

ЖҮЗЕГЕ АСЫРАДЫ
Адамзат тарихындағы ең қантөгісті соғыстағы кеңес 

халқының Ұлы жеңісінің 70 жылдығын атап өтетін жыл 
келіп жетті. Екінші дүниежүзілік соғыс отына 60 милли-
оннан астам адам күйді, олардың 26 миллионнан астамы 
– бұл КСРО азаматтары.

Жеңіске жету жолында елеулі үлесті біздің республикамыз 
да қосты. Қазақ КСР-нан майданға 1 миллион 200 мыңнан 
астам сарбаз аттанды. 400 мыңнан астам қазақстандық 
майданнан қайтып оралмады.

Естеріңізге сала кетейік, 2015 жыл ТМД мемлекеттері 
басшыларының шешімімен Ұлы Отан соғысы Ардагерлерінің 
жылы деп жарияланды.

Жеңіс күні қарсаңында «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-
ауқат қоры» АҚ Жеңістің 70 жылдығын тойлау бойынша 
іс-шаралар жоспарын жүзеге асыру үшін шамамен 600 млн. 
теңге бөлді. Жұмыс шамамен 1,7 млн. адамды қамтитын 
елдегі ең ауқымды бірлестіктердің бірі болып табылатын 
«Қазақстан Республикасының Ардагерлері ұйымы» РҚБ 
бірге жүргізіледі. 

«Самұрық-Қазына» АҚ соғыстың тарихынан, қазақстандықтардың 
Жеңіске қосқан үлесінен, батырлардың ерліктерінің си-
паттамасынан және соғыс ардагерлері туралы ақпараттан 
тұратын бірыңғай ақпараттық ғаламтор-платформасының 
жасалуын қамтитын Жеңістің 70 жылдығын тойлау бой-
ынша кең ауқымды науқан өткізеді. 

Аталмыш ғаламтор-платформа негізінде ардагерлердің 
қажеттіліктеріне қаражат жинау бойынша қайырымдылық 
науқан өткізу жоспарланып отыр (мақсаттар мен мұқтаждықтар 
«Қазақстан Республикасының ардагерлері ұйымы» бірлестігімен 
бірге анықталады және келісіледі). Әрбір тілек білдіруші 
көмек мақсатын таңдап, қысқа нөмірге смс жіберу немесе 
сайттың ұялы нұсқасы арқылы өзінің үлесін енгізе алады. 
«Самұрық-Қазына» қоры тарапынан осы науқан аясында 
ардагерлердің мұқтаждықтарына елеулі ақшалай салым 
жасалады.

Науқан аясында «Линия жизни» әлеуметтік бағдарламасының 
жүзеге асуы жалғасын табады. Оның мәні «дабыл түймелерін» 
сатып алып, шұғыл көмек жүйесіне барлық қазақстандық 
ардагерлер – Ұлы Отан соғысына қатысушыларды қосуға 
саяды. 2015 жылғы 1 қаңтардағы мәліметтер бойынша 
Қазақстан Республ икасында Ұлы Отан соғысының 5083 
қатысушысы тұрады. Әрбір соғыс ардагері ұялы құрылғы 
алады. Бұл шұғыл көмек жүйесінің тиімділігін әлдеқайда 
арттырады. Бұл жоба Ұлы Отан соғысының бір де бір 
ардагері назардан тыс қалмауы үшін құрылды. Науқан 
Қазақстанның барлық өңірлерінде өтеді. 

Мұнан басқа, басқа да іс-шаралар ұйымдастырылады: 
9 мамыр күні ғаламтор-платформа барлық келушілерді 
бүкіл республика бойынша өтетін үнсіздік минутының 
басталғаны туралы хабарлайтын «Үнсіздік минуты» 
жалпыреспубликалық науқаны; «Еуразия» бірінші арнасының 
эфирінен арнаның өзі түсірген «Наша война» көпсериялы 
фильмінің көрсетілуі; Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған 
жалпы республикалық фотобайқау, сондай-ақ оқушылар 
арасындағы шығармалар байқаулары.

8-бет3-бет
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ҚОҒАМ КЕЛБЕТІ

(Басы 1-ші бетте)
 Жастардың «джихад» деп 

жанталасып жүргендері жаңсақ 
пікір екендігін, ең үлкен джи-
хад ол өзіңнің нәпсіңмен күресу 
екендігін қадап айтты. Ислам 
мемлекеті, Халифат құрдық 
дегеннің барлығының астарында 
саясат жатыр. Ол жерде діннің 
жанашырлары аз екендігін, 
барлығының көксегені ақша, 
мұнай, билік екендігін айтты. 
Имамды тыңдамай, азанға құлақ 
түрмей, намазды дұрыс оқымай, 
көркем мінезден ада, зекіп, өктем 
сөйлеуді әдетке айналдырған 
«сәләфиттердің», Пәкістан елінің 
дәстүрі мен киім-кешегін насихат-
тап жүрген «Таблиғи джамағат» 
ұйымының қызметін де сынға 
алып өтті. Дәйекті, дұрыс, оң 
ақпаратқа қаныққысы келетін 
азаматтарға Семей мешітінің, 
Муфтиаттың интернеттегі 
сілтемелерін естеріне салып, 
адасқан секталардың қармағына 
түсіп қалмауды ескертті. Ислам-
ғылым. Өткен замандардың 

ДІН МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША АНТ 
ӨЗ ЖҰМЫСЫН БАСТАДЫ

ойшылдары, көрнекті жазушылары мен зиялыларының Геге, 
Л.Толстойлардың исламды қабылдағаны да исламның ғылым екенін 
мойындағанының белгісі. Кездесу барысында қатысушыларға 
«Деструктивті секталардың сипат-белгілері», «Сақ бол! Секталар» 
«Осторожно!Секта» парақшалары таратылды. 

Ішкі саясат бөлімі

АУДАНДЫҚ СОТ ТӨРАҒАСЫ 2014 ЖЫЛЫ 
АТҚАРЫЛҒАН СОТ ЖҰМЫСЫ ЖАЙЛЫ ЕСЕП БЕРДІ

(Басы 1-ші бетте)
2014 жылы азаматтық істер бой-

ынша 30 сот актісі шағымдалған, 
оның ішінде 7 іс апелляциялық 
сатыда әлі қаралмаған, күшінде 
қалғаны – 17, күші жойылғаны - 
4 (ұйғарым), өзгертілгені – 2 (1 
шешім және 1 ұйғарым), жалпы 
шағымдалған сот актілерінің 20 
% құрайды.

2013 жылы 32 сот актісі шағымдалып, 
апелляциялық сатыда өзгертілгені – 
3 шешім, 4 ұйғарым және 2 шешім 
күшін жойды, шағымдалған сот 
актілерінің 28 % құрайды.

2013 жылмен салыстырғанда, 
азаматтық істер бойынша 2014 
жылы төрелікті атқару жалпы 
шағымдалған актілердің жалпы 
санынан 7 пайызға жақсарғанын 
көреміз. Бородулиха аудандық 
сотының мұрағатына келетін болсақ 
1993 жылдан бастап 2014 жылға 
дейінгі істер сақталған. 

2014 жылдың қыркүйек айы-
нан бастап жергілікті бұқаралық 
ақпарат құралдарында ақпараттар 
мен мақалалар мемлекеттік тілде 
жарық көреді, ай сайын «Әділет 
хабаршысы», «Судебная хроника» 
айдарымен атты парағы газетімізде 
шығарылып тұрады. Бұл газетте 
Бородулиха аудандық сотының 
қызметі туралы ақпараттар, заң 
саласындағы, «Сот залынан» атты 
мақалалар орын алған.

Апта сайын азаматтық істер мен 
қылмыстық істерді қарау барысында 

процессуалдық мерзімдері сақталады.
Соттың кеңсе мамандарымен апта сайын жұма күні қаралған істердің 

толық мәліметі қамтылған анықтама дайындалады.
Бородулиха аудандық сотында жаңа ақпараттық технологиялар жүйелі 

түрде енгізілуде. Атап айтқанда, SMS-хабарлаулар, электронды шақыру 
қағазы, Электронды үкім порталы, «Сот кабинеті», Электронды бақылау 
үкіметі. Осы аталған жаңа технологиялар азаматтардың игілігі үшін 
енгізілген.

Бородулиха аудандық сотының ресми сайтында күн сайын соттың 
жұмысы туралы ақпараттар, мекеме мамандарының мақалалары, «Сот 
залынан» қысқаша мәліметтер, талап арыздардың үлгілері және т.т. 
орналастырылады. 

2014 жылы 2 ашық есік күні, 6 баспасөз конференциясы, 4 – брифинг, 
15 –дөңгелек үстел, орыс тілінде 107 мақала жарық көрді. 

Сот төрағасы аудан жұртшылығымен 5 кездесу өткізіп, сондай-ақ, 
азаматтарды қабылдау, күн сайын жүргізіледі. Айта берсек атқарылып 
жатқан істер өте көп. 

Т. ҚАЛИБАЕВ

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  БОРОДУЛИХА 
АУДАНЫНДА  КАРАНТИН РЕЖИМІН ЕНГІЗЕ ОТЫ-

РЫП, КАРАНТИН АЙМАҒЫН БЕЛГІЛЕУ
«Өсімдіктер карантині туралы» Қазақстан Республикасының 1999 

жылғы 11 ақпандағы Заңының 9-1 бабының, 3) тармақшасына, 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы Заңының 27-бабының 2-тармағына сәйкес, Қазақстан Респу-
бликасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіп кешеніндегі 
мемлекеттік инспекция комитетінің Шығыс Қазақстан облыстық аумақтық 
инспекциясының 2014 жылғы 23 қаңтардағы № 03/76, 2014 жылғы 24 
қаңтардағы № 03/91, табылған карантиндік арамшөп жатаған у кекіренін 
оқшаулау және жою туралы ұсынымы негізінде. 

 Бородулиха ауданы бойынша Белағаш, Бақы, Ленин, Новошульба, Красный 
Яр ауылдық округтеріне карантиндiк режимдi енгiзе отырып, карантиндi 
аймақты белгiлеген. Шығыс Қазақстан облысының әкімдігінің қаулысының 

орындалу мақсатында Бородулиха аудандық аумақтық 
инспекциясы хабардар етеді.

 «Өсімдіктер карантині туралы» Қазақстан 
Республикасының 1999 жылғы 11 ақпандағы Заңының 
14 бабының, 2 тармағына байланысты:

 Карантиндi аймақтарда карантиндi объектiлер 
залалдаған карантинге жатқызылған өнiмдi әкетуге 
тыйым салады немесе шектеу енгiзедi, өсiмдiктер 
карантинi жөнiндегi iс-шаралар әзiрленiп, жүзеге 
асырылады. 

 Карантинге жатқызылған өнiм (карантинге жатқызылған 
жүктер, карантинге жатқызылған материалдар, ка-
рантинге жатқызылған тауарлар) (бұдан әрi - каран-
тинге жатқызылған өнiм) - карантиндi объектiлердi 
(карантиндi зиянды организмдердi) тасығыштар болуы 
және (немесе) олардың таралуына әсер етуi мүмкiн, 
карантинге жатқызылған өнiм тiзбесiне енгiзiлген 

және оларға қатысты карантиндiк шаралар қабылдау 
қажет болатын өсiмдiктер, өсiмдiктен алынатын өнiм, 
ыдыс, орам, жүктер, топырақ, организмдер немесе 
материалдар болып табылады.

 Карантинге жатқызылған өнiмді карантиндік аймақтан 
Бородулиха аудандық аумақтық инспекциясының 
өсімдік карантині жөніндегі инспекторы бас маманының 
рұқсатынсыз шығаруға тыйым салынады.

 «Өсімдіктер карантині туралы» Қазақстан Республикасының 
1999 жылғы 11 ақпандағы Заңын бұзған жеке және 
заңды тұлғалар әкімшілік жауапқа тартылады жеке 
тұлғалар 20 АЕК, кіші касіпкерлерге, комерциялық 
емес ұйымдарға 30 АЕК, орташа касіпкерлерге 40 
АЕК, ірі кәсіпкерлерге 100 АЕК айыппұл салынады.

Н. АХМЕТЖАНОВ, аудандық өсімдіктер 
карантині жөніндегі мемлекеттік 

инспекторы, бас маман   

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТІК 
ТӨЛЕМДЕРДІҢ ӨСУІ ТУРАЛЫ 

АҚПАРАТ
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 12.12.2014 жылғы № 1309 

«2015 жылғы  1 қаңтардан бастап уәкілетті ұйымнан төленетін 
зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыру туралы» қаулысына 
сәйкес 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы төлемдерін алушы 
азаматтардың зейнетақы төлемдерінің мөлшері алатын зейнетақы 
төлемдерінің мөлшерінени тоғыз пайызға арттырылды.

Қазақстан Республикасының 28.11.2014 жылғы № 259-V «2015-2017 
жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңының 11 
бабына сәйкес, 2015 жылдың  1 қаңтарынан төменгі мөлшерлерде 
көрсеткіштер белгіленді:

Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) – 1 982 теңге,
Ең төменгі зейнетақы мөлшері (2015 жылы тағайындалатын) 

– 23 692 теңге,
Ең төменгі күн-көріс деңгейі (ЕТККД) – 21 364 теңге,
Базалық зейнетақы төлемі – 11 182 тенге,
Ең төменгі еңбекақының мөлшері – 21 364 теңге.
2015 жылы тағайындалатын зейнетақыны есептеу үшін алы-

натын ең жоғары табыстың мөлшері 81 262 теңгені құрайтын 
болады (41 АЕК).

2015 жылы тағайындалатын зейнетақының ең жоғары мөлшері 
60 947 теңгені құрайтын болады (41 АЕК-тің 75 %).

Заңның 11 бабына сәйкес:
•Базалық зейнетақылық төлемнің мөлшері ең төменгі күн-көріс 

деңгейінің өзгеруіне байланысты артты;
•Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша 

және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк 
жәрдемақылардың мөлшері ең төменгі күн-көріс деңгейінің өзгеруіне 
байланысты артты немесе орташа есеппен 7 %;

•№1 тізім және №2 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақылардың 
мөлшері, бір жасқа дейінгі бала күтіміне байланысты ай сайынғы 
жәрдемақылардың мөлшері айлық есептік көрсеткіштің өзгеруіне 
байланысты артты немесе орташа есеппен 7 %;

•2015 жылдың 1 қаңтарынан арнаулы мемлекеттік жәрдемақыларды 
тағайындау және арттыру 1 982 теңге сомасындағы айлық есептіш 
көрсеткіш мөлшерінен есептелінеді;

•2015 жылдың 1 қаңтарынан мүгедек баланы тәрбиелеушілерге 
жәрдемақыларды тағайындау және арттыру 1,05*Ең төменгі 
еңбекақының мөлшерінен есептелінеді және 22 433 теңгені құрайды.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 12 желтоқсандағы 
№ 1308 «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін 
әлеуметтік төлемдердiң мөлшерiн 2015 жылғы 1 қаңтардан ба-
стап арттыру туралы» қаулысына сәйкес, 2015 жылдың 1 қаңтары 
қарсаңына еңбек ету қабiлетiнен айрылған және асыраушысынан 
айрылған жағдайда әлеуметтiк төлем алушы болып табылатын 
алушылардың әлеуметтік төлемдері 7 %-ға артты.

Қазақстан Республикасының 28.11.2014 жылғы № 259-V «2015-2017 
жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңының 11 
бабына сәйкес, 2015 жылдың  1 қаңтарынан Мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қорынан бала бiр жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне 
байланысты табысынан айрылған жағдайда төленетiн ең төменгі 
мөлшерде әлеуметтiк төлем алушы алушылардың төлемдерінің 
мөлшері айлық есептік көрсеткіштің өзгеруіне байланысты артты. 

Бородулихинское РОГЦВП

АНА ТІЛ - АСЫЛ ҚАЗЫНА!
Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев: «Біз барша қазақстандықтарды 

біріктірудің басты факторы болып табылатын қазақ тілінің одан 
әрі дамуы үшін барлық күш-жігерімізді салуымыз керек. Сонымен 
бірге елімізде тұратын барлық халықтардың өкілдері ана тілдерінде 
еркін сөйлей, оқи алуына, оны дамытуға қолайлы жағдай тудыру 
қажет» деп атап көрсеткен болатын.Тіл тағдырын толғану - әрбір 
қазақстандықтың абыройлы борышы. Қытайдың атақты философы 
Конфуций айтқан екен: «Егер де маған ел басқару мүмкіндігі туса, ең 
алдымен сол елдің тіл мәселесін қолға алар едім. Себебі тіл бірлігі 
болмаса, пікір бірлігі болмайды және идеология дұрыс жүргізілмейді 
(түсіндірілмейді). Идеология дұрыс жүргізілмей, ортақ түсіністік 
таппаған елде бірлік болмайды. Сондықтан бәрінен де бұрын адамдар 
арасындағы бірлікті ұстап тұрған тіл мәселесі маңызды». 

А. ҚАДЫРОВ, Мемлекеттік тілдегі 
құжаттардың редакторы
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Халық және Билік
АНДРЕЕВКА АУЫЛДЫҚ   ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 2014 

ЖЫЛЫ АТҚАРҒАН ЖҰМЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ
Андреевка ауылдық округі әкімі аппаратының жұмысының 

басты бағыт бағдары Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 
жолдаған «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, 
бір болашақ», «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» 
атты жолдауларын іске асыру болып табылады. Округ 
тұрғындарымен кезекті кездесуде бір шағым түсті, Абай 
Құнанбайұлы мен Гагарин көшелерінде электр жарығының 
қуаты төмендігі туралы. Бұл шағым бойынша жұмыс 
жүргізіліп, түсініктеме берілді.

Округ аумағында 2 елді мекен орналасқан: Михайли-
ченково және Петроградское ауылдары, жалпы тұрғындар 
саны 726 адам.

Ауылдық округтің экономикалық аграрлық бөлімінде 
1 ЖШС, 1 ЖС, 1 фермерлік шаруашылық және 3 шаруа 
қожалықтары тіркелген, 2014 жылы 2 шаруа қожалығы 
«Ассорти-2» ЖС шаруа қожалығының құрамына кірді. 
Шаруа қожалықтарының басты қызметі ауыл шаруашылық 
өнімін өсіру мен өткізу болып табылады. 2014 жылы 
егістік алқабы 9195 га құрады, оның ішінде 4588 га 
бидай, 4468 га арпа, 175 га сұлы, 157 га қарақұмық, 2291 
га күнбағыс, 439 га жүгері. Орташа ауыл шаруашылық 
дақылдарының шығымдылығы: дәнді дақылдар 10 ц/
га, күнбағыс 9,2 ц/га.

«Новая Заря» ЖШС шаруа қожалығы асыл тұқымды 
мал шаруашылығы мәртебесіне ие, етті ірі қара мал өсіру 
бағытымен шұғылданады (қазақтың ақ бас сиыры) - 45 
бас және сүтті ірі қара малдары (сементальдық) - 1051 
бас, жылқы - 125 бас. Шаруа қожалығы 97 тонна ет, 832 
тонна сүт өндірді. 2014 жылы сүт-тауарлық фермасының 
құрылысы аяқталды, 2015 жылы асыл тұқымды ірі қара 
малы мен қондырғылар сатып алу жоспарланып отыр. 

Округ аумағында 217 аула, оның ішінде 163 аула 
жеке меншік мал ұстаушылар. Жеке меншік мал 
шаруашылықтарында: ірі қара-531, оның ішінде сиыр-
245, қой - 847 бас, ешкі-270 бас, жылқы -152 бас, шошқа 
-124, құс-2806, қоян – 270, бал аралары-37. Жеке меншік 
мал ұстаушылармен 133,7 тонна ет, 1083,8 тонна сүт 
және 507544 дана жұмыртқа өндірілді. Округ аумағында 
тұрғындардан сүт қабылдау ұйымдастырылған, сүтті 

ЖШС «Новая Заря» шаруа қожалығы қабылдап, одан 
әрі «Сүт» АҚ ЖШС «Шығыс сүтке» өткізеді. 

Жеке кәсіпкерлікте 4 дүкен, 1 дәріхана тіркелген.
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен абаттан-

дыру саласы бойынша – ауыл ішілік ауыз су құбырын 
тарту жұмыстары аяқталды, ауыз су құбырына 74 жеке 
тұрғын үй, шағын орталық, ауылдық клуб, мектеп, ЖШС 
«Новая Заря» шаруа қожалығы кеңсесі қосылды, бұл 
мақсатқа мемлекет тарапынан 2014 жылы 4 млн. 953 
мың теңге қаражат бөлінді.

Көше жарықтандыруы бойынша 1 млн. 216 мың теңге, 
жаппай қоқыс төгуден және тұрмыстық қоқыс қалдықтарын 
жинау жұмыстарына 215 мың теңге бөлінді. Бизнестің 
әлеуметтік жауапкершілігі аясында ЖШС «Новая Заря» 
шаруа қожалығы Жеңіс саябағына көшеттер отырғызу 
іс-шараларына 60 мың теңге қаражат бөлді.

Округ аумағында 1 мектеп, 1 шағын орталық жұмыс 
істейді.

2015 жылдың 1 қаңтарында 95 оқушы білім алуда және 
мектеп алды даярлық сыныбында 11 бала тәрбиленуде. 
Мектеп ұжымында 22 ұстаз, 15 қызметкер жұмыс істеуде. 
Мектеп ұстаздар қауымымен 100% қамтамасыз етілген. 
Оқушылардың мектеп асханасынан ыстық тағам ішуге 
мүмкіндіктері бар. Оның ішінде: жалпыға міндетті оқу 
қорынан 30 оқушы, ЖК И.В. Шевченконың демеушілік 
қаражат көзінен - 32 оқушы және мектеп алды даярлық 
сыныбынан 11 оқушы, өз қаражаттарынан 33 оқушы. 
ЖШС «Новая Заря» шаруа қожалығы жылда мектеп 
асхана қызметшісінің еңбек жалақысын төлеуді қолына 
алып, бұл мақсатқа 423 мың 700 теңге жұмсады. ҰБТ 
қортындысы бойынша орташа балл 75,3, 2013 жыл-
мен салыстырғанда 28,3 балл. Бородулиха қазақ орта 
мектебіне 4 оқушы тасымалданады. Жыл сайын ЖШС 
«Новая Заря», «Ассорти» шаруа қожалықтары «Мектепке 
жол» акциясына қатысады. 2014 жылдың 1 қыркүйегінде 
көпбалалы, аз қамтылған 30 оқушы мектепке қажетті 
құрал –жабдықтармен жалпы құны 135 мың теңгеге 
қамтамасыз етілді. Округ аумағында 40 орындық шағын 
орталық жұмыс істейді, 30 бала тәлім-тәрбие алып, қазақ 
тілінде оқытылатын топ ашылды. 

НОВОПОКРОВКА АУЫЛДЫҚ   ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 2014 
ЖЫЛЫ АТҚАРҒАН ЖҰМЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

Ауылдық клуб ғимаратында спорт алаңы бар, онда аптасына 5 күн во-
лейбол, үстел теннисі мен шағын футболдан дайындық жүргізіледі. Жазғы 
мезгілде спорттық іс-шаралар стадионда өткізіледі. Барлық спорттық іс-
шараларға шаруа қожалықтары қаржылай көмек береді.

Михайличенково ауылында 1 дәріхана, 1 ФАП ауыл тұрғындарына қызмет 
етеді. Өткен жылғы көрсеткіш бойынша ана мен бала өлімі мен туберкулез 
науқастары тіркелмеген. 

Округ аумағында әлеуметтік аз қамтылған тұрғындарға көп көңіл бөлінеді. 
Округ аумағында 79 зейнеткер, 1-2 топтағы 5 мүгедек, 13 адам 3 топтағы 
мүгедектер болса, оның ішінде 9 жұмыспен қамтылған, 1 адам Ұлы Отан 
соғысының ардагері, 9 адам тыл еңбекерлері.

Жұмысқа тұруға өтініш бергендер саны 14 адам, жұмысқа орналасқандар 
деңгейі 64 пайызды құрады. «Жұмыспен қамтудың жол картасы - 2020» 
бағдарламасы бойынша жастар тәжірибесіне 2 адам жіберіліп, 1 адам 
аспазшы мамандығына қайта даярлық курсына жіберілді. Өткен жылы 18 
жаңа жұмыс орны ашылды. 2015 жылдың 1 қаңтарында 1 жұмыссыз адам 
тіркеліп, өткен жылы 6 адам қоғамдық жұмысқа тартылды. «Жұмыспен 
қамту – 2020» бағдарламасының екінші бағыты «ауылда кәсіпкерлікті да-
мыту» бойынша 3 млн.теңгеге ірі қара мал өсіру үшін несие беріліп, 15 
бас ірі қара малы алынды. 2014 жылы әлеуметтік қызметкерлер жұмыс 
орны ашылып 10 жалғызбасты зейнеткер мен мүмкіндігі шектеулі жандарға 
көмек көрсетуде. ЖШС «Новая Заря» шаруа қожалығының күшімен Ұлы 
Отан соғысы ардагері А.И. Близнецтің үйіне жөңдеу жұмыстары жүргізілді.

Бюджеттік қаражаттың кіріс және шығысын орындау барысы бойынша 
Андреевка ауылдық округі әкімшілік аппараттың қаражаты 100 пайызға 
игерілді. Мүлік салығы – 19,2 мың теңге, жер салығы – 49,0 мың теңге, 
көлік салығы 770 мың теңге көлемінде жиналды. 

Қоғамдық қауіпсіздік – 2014 жылы учаскелік полиция инспекторымен 
тұрғындар арасында атаулы іс-шаралар өткізіліп, қоғамдық орындарда 
қылмыстың алдын алу, есепте тұрғандармен профилактикалық жұмыстар 
жүргізіліп, 2 адам маскүнемдіктен емделетін емдеу-профилактикалық 
орындарына жіберіліп, 1 адам есірткі заттар сақтағаны үшін әкімшілік 
жауапкершілікке тартылды. Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесі – есептік 
кезенде әкім аппаратына жеке және заңды тұлғалардан 21 шағым түсіп, әр 
сауал бойынша шешім шығарылып немесе құзіретті мекемелерге жіберілді. 
Тұрғындармен іс-шаралар өткізуге ардагерлер, әйелдер мен қоғамдық кеңес 
мүшелері үлкен қолдау көрсетеді. Ауылдық округ аумағында «Нұр Отан» 
партиясы мен ақпараттық-насихаттау тобы Елбасы, Үкімет саясатының 
бағдарламасын іске асыруда.

Округте 235 нөмірге арналған телефон байланыс торабы орналасқан, оның 
7 нөмірі сымсыз байланыс қондырғылары. Округ аумағында «Мегалайн» 
ғаламтор желісі жүргізілген. 

Бүгінгі күннің басты мәселесі – ұялы байланыс жүйесінің болмауы. 
Б. КУЛАКОВ, Андреевка а/о әкімі

ШҚО Бородулиха ауданы Новопокровка ауылдық округі 
әкімінің жұмысы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңын, 
ҚР Конституциясын, ҚР Президентінің Жарлықтарын, 
жергілікті атқарушы органдардың жұмысын реттейтін 
Бородулиха ауданы әкімдігінің қаулыларын және басқа 
нормативтік-құқықтық актілерді іске асыруда құрылады. 

Новопокровка ауылдық округіне 3 елді мекен кіреді, 
олар: Новопокровка, Сарноғай, Қарағайлы ауылдары. 
Ауылдық округ тұрғындарының саны тұрақты және 
2955 адамды құрайды. Ауылдық округте 15-ке жуық 
ұлт өкілдері тұрады. 

Октугте 846 аула, оның ішінде 466 аула қосалқы 
шаруашылықпен айналысады. Мал басының саны 
2015 жылдың 1 қаңтарына келесі сандарды құрайды: 
ірі қара – 1 927 бас, ұсақ мал - 4 528 бас, жылқы – 176 
бас және шошқа – 435 бас.

Н. Ә. Назарбаев өзінің Қазақстан халқына «Қазақстан 
жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 
жолдауында кәсіпкерлікті «ұлттық экономиканың жетекші 
күші» деп белгіледі.  

Новопокровка ауылдық округінде 1959 жылдан ба-
стап мамандандырылған «Семейгидрогеология» ЖШС 
кәсіпорыны қызмет етеді. Жұмысшыларының саны бүгінгі 
күні 138 адамды құрайды. 

Округте ауыл тұрғындарына азық-түлік, өнеркәсіптік және 
шаруашылық тауарларының үлкен таңдауын ұсынатын 
13 дүкен қызмет етеді. ЖК А.С. Хачатрян мен Д.Ж. 
Ибатуллиндердің наубайханалары нан өнімдерімен тек 
округ ауылдарын ғана емес, округке іргелес жатқан басқа 
да елді мекендерді қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, округте 

2 дәріхана, шаштараз, киім, көрпе-жастық тігу және 
жөндеу бойынша, аяқ киім тігу бойынша цехтар қызмет 
етеді. Округте барлығы 24 жеке кәсіпкер бар.

2014 жылы кәсіпкерлік саласында округ үшін ерекше 3 
жаңа жоба іске асырылды, олар: қымыз өндіру және сату, 
қақталған бұйымдардың өндірісі және кафенің ашылуы. 

Ағымдағы жылы «Жұмыспен қамту – 2020» бағдарламасы 
аясында 8 адам несие алды. Алынған несиелердің жалпы 
сомасы 20 млн. 100 мың. теңгені құрайды. 

Округ кәсіпкерлері ауыл өміріне белсене араласады, 
облыстық және аудандық жәрмеңкелер мен көрмелерге 
үнемі қатысып отырады. 

Жыл сайын жылдың басында «Семейгидрогеология» 
ЖШС және «Лада», «Исток-2», « Лина», «Людмила», 
«Натали», «Ақ жайық» және «Слава» сияқты ірі шаруа 
қожалықтарымен меморандумдар жасалады. Жасалған 
меморандумдарға сәйкес бұл кәсіпорындар қысқы уақытта 
жолдарды тазалап, мемлкеттік, қоғамдық және спорттық 
ісшараларды өткізуде қаржылық көмек көрсетеді. 

Ауылдық округ аймағында 2 орта мектеп бар: Новопо-
кровка орта мектебі және мемлекеттік тілде оқытатын 
М. О. Әуезов атындағы орта мектебі. Екі мектепте 423 
оқушы оқытылады. 

Оқушылар ыстық тамақпен қамтамасыз етілген. 
Аз қамтылған отбасыларынан 119 бала жалпы білім 
беру қоры есебінен тамақтанады. М. Әуезов атындағы 
орта мектебінде 25 балаға арналған «Айгөлек» шағын 
орталығы бар. 

Новопокровка ауылында АДА және Сарноғай ауылында 
ФАП қызмет етеді. Дәрігерлік амбулатория үшін жедел 
жәрдем автокөлігі сатып алынды. 

2012 жылдан бастап округте ОТАU ТV мемлекеттік жер серіктік теле-
дидар кұру жұмыстары жүргізілуде. 

2014 жылы Новопокровка ауылдық округі бойынша салық түсімдері 
келесідей жиналды: жер салығы – 172 000 теңге, ол 110 % құрайды, мүлік 
салығы – 179 000 теңге 206 % құрайды, көлік салығы – 3 261 000 теңге 
103 % құрайды.

Жалғыз басты зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектеулі жандар шетте қалмады. 
Ауылдық округте 7 әлеуметтік қызметкерлер жұмыс істейді, олардың екеуі 
мүмкіндіктері шектеулі 12 балаға қызмет көрсетеді, бесеуі жалғыз басты 
25 зейнеткерге қызмет көрсетеді. 

Округте мемлекеттік тілді дамыту, енгізу және пайдалану бойынша жұмыс 
жүргізіледі. 

2014 жылдың қарашасында Новопокровка ауылының әкімдігінде көшелердің 
атауын өзгерту бойынша жиналыс өткізілді. Жиналыс нәтижесінде Совет-
ская көшесі Тәуелсіздік (Независимости) көшесіне, ал Семилетка көшесі 
Аманова көшесіне өзгертіледі деген шешім қабылданды. 

Барлық мәдени іс-шаралар мекемелердің, жеке кәсіпкерлердің және 
қоғамдық ұйымдардың қатысуларымен ұйымдастырылады. 

Окрукте 1 қазанда қарттар мен мүгедектер күніне арналған іс-шара өткізілді. 
Үйден шығуға мүмкіндіктері жоқ тоғыз округ тұрғыны округ әкімінен 
шағын сыйлықтар алды.

Ауылдық клубқа күрделі жөндеу жұмысы жасалды. Өткен 2014 жылдың 
31 желтоқсанында ауылдық клуб Новопокровка ауылының тұрғындары 
үшін өз есігін ашты. 

Біздің ауылдық округ жыл сайынғы жергілікті мекендерді абаттандыру, 
көгалдандыру және санитарлық жағдайды жақсарту бойынша сенбіліктерге 
белсенді қатысады. Сенбілік уақытында жеке үйлердің жанындағы қоқыстан 
аймақты тазарту жүргізіледі. Округтің әр бір көшесі қоқысты шығару үшін 
техника ұсынатын шаруашылық субъектілеріне тіркелген. 

Ел басының тапсырмасына сәйкес салауатты өмір салты ұлт денсаулығына 
кілт болып табылады. Округтің спортшылары түрлі спорт ойындары бой-
ынша көптеген жарыстарға қатысады. Ауылдық округте «қазақша-күрес» 
бойынша жасөспірімдердің спорт мектебі қызмет етеді. Округте 14 млн. 
100 мың теңге сомасына шағын футбол аланының құрылысы аяқталды.

Т. ЖАЙМҰХАМЕДОВ, Новопокровка а/о әкімі 

ЖОЛ-ПАТРУЛЬДІК ПОЛИЦИ-
ЯСЫ ҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА 
ЖҮРГІЗУШІЛІК КУӘЛІКТІ 
АЛЫП ҚОЮҒА ҚҰҚЫЛЫ?

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы жаңа кодексінде жол-патрулдік 
полициясы қызметкерінің қандай жағдайда 
жүргізушілік куәлікті алып қоюға құқылы екені 
нақтыланды.

Ішкі істер министрлігінің Әкімшілік полициясы 
комитетінің баспасөз қызметінің мәлімдеуінше 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 
795-бабында қандай жағдайларда жүргізушілік 
куәлікті алып қоюға болатыны нақты айтылған. Яғни, 
егер адам жасаған әкімшілік құқық бұзушылық үшін 
осы Кодексте көлік құралын басқару құқығынан 
айыру түрінде санкция көзделген жағдайда ғана 
көлік құралын басқару құқығына жүргізуші куәлігін 
алып қоюға жатады. Басқа жағдайларда әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылғаннан 
кейін көлік құралын басқару құқығына жүргізуші 
куәлігі тез арада иесіне қайтарылады.

Жүргізушілік 
куәлігін алып 
қоюға негіз бола-
тын жағдайлар:

1) 590-бап 4) 

тармақ. Көрiнеу жалған немесе қолдан жасалған мемлекеттiк тiркеу нөмiрi 
белгiлерi (белгiсi) бар көлiк құралын басқару – жиырма айлық есептiк 
көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға немесе бiр жыл мерзiмге көлiк 
құралдарын басқару құқығынан айыруға әкеп соғады.

2) 596-бап, 3) тармақ. Егер бұл жол жүрiсi қағидаларында тыйым салынған 
жағдайларда жолдың жүру бөлiгiнiң қарсы бағытта жүруге арналған жағына 
шығу – бір жыл мерзімге көлік құралдарын басқару құқығынан айыруға 
әкеп соғады.

3) 606-бап, 1) тармақ. Жол жүрiсiне қатысушының апаттық жағдай туғызуға 
әкеп соққан, яғни жол жүрiсiне басқа да қатысушыларды жүру жылдамдығын, 
бағытын күрт өзгертуге мәжбүр етiп, жол жүрiсi қағидаларын бұзуы...

(жалғасы 5-ші бетте)
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ӘКІМДЕР ЕСЕП БЕРУДЕ
ЖЕРНОВКА АУЫЛДЫҚ   ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 2014 ЖЫЛЫ 

АТҚАРҒАН ЖҰМЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ
 Жерновка ауылдық округінің аумағында 3 елді мекен 

орналасқан: Жерновка, Боровлянка, Пол-лог ауылдары. 
 2015 жылдың 1 қаңтарында округ тұрғындарының 

саны 1078 адам, оның ішінде Жерновка ауылында – 
708 адам, Пол-лог ауылында – 180 адам, Боровлянка 
ауылында – 190 адам. 2014 жылы 13 бала дүниеге келді, 
26 адам қайтыс болды. 

 Жұмыспен қамтылған тұрғындар саны: мемлекеттік 
ұйымдарда 262 адам, ауылшаруашылығы ұйымдарында 
183 адам жұмыс істейді. 10 кәсіпкер, 268 адам өзін-өзі 
жұмыспен қамтамасыз етушілер, барлығы 714 адам 
жұмыспен қамтылған. 

 Жерновка ауылдық округінің жер көлемі 43850 га. 
Оның ішінде шаруашылық субъектілердегі егістік 
12528 га, орман қоры – 24000 га, қалған 7322 га жер 
жалпы пайдалануда: бақшалар, шабындықтар, құрылыс 
орындары, жайылымдар.

 2015 жылғы 1 қаңтарда округтің мал шаруашылығы 
көрсеткіштері бойынша: сауын сиырдан - 1925 ц. – 1 
сиырдан 3170 кг сүт алынды, 4634 центнер ет сатыл-
ды, 460 мың дана жұмыртқа алынды. 16 центнер жүн 
қырқылды. Округте ІҚМ - 1117 бас, оның ішінде 535 
бас сиыр, 336 бас шошқа, 835 бас қой мен ешкі, 114 
бас жылқы бар.

 2014 жылы округте 267 млн. 536 мың теңгеге 

ауылшаруашылық техникалары және жабдықтары 
сатып алынды.

 Округ аумағында екі мектеп бар. Жерновка орта 
мектебінде 114 оқушы, мұғалімдер құрамы - 21 адам, 
Боровлянка ТОМ – 50 оқушы, мұғалімдер құрамы - 12 
адам. Білім алатын оқушылар саны 100 % қамтиды.

 Жерновка ауылында 2 медициналық мекеме бар: 
Жерновка ауылындағы ДА, Боровлянка ауылында - ФАП.

 1 байланыс бөлімшесі үш ауылға қызмет көрсетеді.
 Округте әр түрлі салалы 9 дүкен тұтынушыларды 

тағам өнімдерімен, шаруашылық тауарларымен, құрылыс 
материалдарымен қамтамасыз етеді. 

 Халықты әлеуметтік қолдау негізгі бағыттардың 
бірі болып саналады. 2014 жылы отбасының табысы 
азық-түлік себетінің құнынан төмен, 18 жасқа толмаған 
балаларға арналған жәрдемақы алушылар 10 адамды 
құрады.

 3 әлеуметтік жұмысшы - Паламарчук Татьяна Ивановна, 
Чайко Елена Валентиновна және Баданова Татьяна 11 
жалғызбасты зейнеткерлердің үйінде көмек көрсетіп, 
зейнеткерлердің алғыстарына бөленуде, жұмыстарында 
кемшіліктер жоқ.

 Әлеуметтік жауапкершілік шегінде ауылдық округ 
әкімдігімен ауылдық округ кәсіпкерлері және шаруа 
қожалықтарының басшылары меморандумға қол 

қойды. Ауылдық округ әкімдігінде апта сайын негізгі тағам өнімдеріне 
баға мониторингі жүргізіледі.

 Абаттандыру бойынша үлкен жұмыстар атқарылды, жаз айларында 
Жерновка, Пол-лог ауылдарының көшелері жөнделді. Қыс айларында 
бекітілген меморандумға сәйкес шаруашылық субъектілердің күшімен 
негізгі жолдар қардан тазартылады. Азаматтардың өтініштері бойынша 
бос жүрген 30 ит жойылды.

 2014 жылы округ тұрғындарымен 7 жиын өткізілді. 
 Округ тұрғындарының, қоғамдық ұйымдардың, көркемөнерпаздар 

үйірмесінің, мектептердің, шаруа қожалықтары басшыларының, кәсіпкерлердің 
көмегімен мемлекеттік мерекелерді және атаулы күндерді атап өтуге арналған 
мәдени-бұқаралық және мерекелік іс-шаралар өткізіледі. Қарттар және 
мүгедектер күнінде демеушілердің қолдауымен барлық мүмкіндігі шектеулі 
жандар мен қарттарға арнайы сыйлықтар таратылды. 

 Округ ауданда өткен іс-шараларға, Семей, Өскемен қалаларында және 
Бородулиха ауылында ұйымдыстырылған ауылшаруашылық жәрмеңкелерге 
белсене атсалысты.

2015 жылы әкімдіктің алдында үлкен міндет тұр.
1. Ауылды көркейту жұмыстары - жолдарды, шұңқырларды тегістеу, 

қыс айларында жолдарды қардан тазарту, 49 км жолды қалпына келтіру.
2. Жерновка ауылдарының Новая, Песчаная көшелерін жарықтандыру.
3. Ауылшаруашылық құрылымдардың басшыларымен жаңа техника-

ларды сатып алу.
4. Сауда орындарының аумағын заманауи дизайнмен көркемдеу.
5. «Жерновское» ЖШС көмегімен халыққа қызмет көрсетуге арналған 

мал сою алаңын ұйымдастыру.
6. Боровлянка, Пол-лог ауылдарының көрсеткіш белгілерін әзірлеу және 

дайындау.
В. ПОЗИГУНОВ,  Жерновка а/о әкімі

КРАСНЫЙ ЯР АУЫЛДЫҚ   ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 2014 
ЖЫЛЫ АТҚАРҒАН ЖҰМЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

 «Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы 
Красный Яр ауылдық округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің жұмысы ҚР «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» Заңын, облыс және аудан 
әкімдігінің қаулыларын, және басқада нормативтік-
құқықтық актілерді жүзеге асырудан тұрады. 

 Красный Яр ауылдық округіне 4 елді мекен кіреді: 
Красный Яр, Речное, Уба-Форпост және Девятка ау-
ылы. 2015 жылдың 1 қаңтарындағы тұрғындар саны 
736 адам. 2015 жылы 15 адам келді, 38 адам кетті, 
11 бала туылды, 9 адам қайтыс болды.

 Балық тұрғындар сандарының әлеуметтік-демографиялық 
құрамы мынандай: Жұмысшылар – 325 адам, өзін-өзі 
жұмыспен қамтушы -128 адам, зейнеткерлер – 128 
адам, оқушылар – 106 адам, мектеп жасына дейінгі 
– 49 адам, еңбек биржасында есепте - 5 адам.

Ауыл шаруашылығы
 Ауылдық округте ауыл шаруашылық өнімдерін 

өндіретін және өткізетін 3 жай серіктестік, 10 шаруа 
қожалығы және «Агрофирма Девятка» ЖШС жұмыс 
істейді. Сонымен қатар округ аумағында «Лазарев» 
ЖШС – 298,7 га, «Сахновское» ЖШС – 584 га және 
«Целинное» ЖШС – 928 га, «Аубакиров» ШҚ – 143,5 
га, «Алимжанов» ШҚ- 72 га жері бар. Оларға 21891,4 
га жер бекітілген, оның ішінде 2679,3 га егістік жер. 
Округ бойынша 2014 жылы 4643 га бидай, орташа егін 
шығымдылығы 13,4 ц/га, арпа 2433 га орташа егін 
шығымдылығы 13,9 ц/га, , сұлы 1177 га орташа егін 
шығымдылығы 13,9 ц/га, қарақұмық 150 га, орташа 
егін шығымдылығы 12 ц/га, күнбағыс 6000 га, орташа 
егін шығымдылығы 8,9 ц/га, күздік қарабидай 120 
га, орташа егін шығымдылығы 32,4ц/га күздік бидай 
105 га, орташа егін шығымдылығы 36,2 ц/га егілді. 
Өткен 2013 жылмен салыстырғанда дәнді дақылдардың 
алаңы 1932 га немесе 128,3%, ал күнбағыс 766 га 
немесе 114,8% өсті. Келешекте дәнді-дақылдар мен 
көп жылғы шөптің алаңын көбейту көзделуде.

 Округ бойынша 01.01.2015 жылғы мал басы: ІҚМ 
1149 бас, қойлар мен ешкілер –1477бас, шошқалар – 
360 бас, жылқылар – 491 бас, құстар – 4198 дана. Мал 
басының динамикасы: ІҚМ, КҚМ, жылқы, шошқа 
өткен жылмен салыстырғанда 2-8 пайызға көбейді. 
Өндірілген мал шаруашылығы өнімдері: ет 265 тонна, 
сүт 637,3 тонна, өткен жылмен салыстырғанда сүт 
102 % және ет 107,4 % өсті. Қатқыл жем-шөп жоспар 
бойынша дайындалып, орындалды, атап айтқанда 
тартылған шөп 2,9 мың тонна және шөп 5,03 тонна, 
тартылған шөп 900 тоннаға және шөп 230 тоннаға өсті.

Келешекте ауылшаруашылық мал басын көбейту 
үшін отбасылық фермер қожалығын жетілдіруді 
жоспарлаймыз.

 2014 жылдың бірінші жарты жылдығында 57 млн. 
280 мың тенгеге техника сатып алынды. Мемлекет-
тен егін шаруашылығына 29 млн. 149 мың тенге, 
мал шаруашылығына 8 млн. тенге субсидия бөлінді.

Шағын бизнес
 Округ аумағында халыққа қажетті азық-түлік 

тағамдардың көп түрлерін сататын 4 дүкен жұмыс 
жасайды. Сонымен қатар дүкенсіз саудамен айналы-
сатын төрт жеке кәсіпкер бар. Сондай-ақ, мал бағатын 
3 кәсіпкер тіркелген. 

Бюджет

 Красный Яр ауылдық округі бойынша 2014 жылғы 
салық жиналымдары: Жер салығы – 45953 тенге, мүлік 
салығы – 75432 тенге, көлік салығы – 1004263 тенге.

 Округтің Красный Яр ауылында және Уба-Форпост 
ауылында 2 орта мектеп бар, онда 106 бала оқиды, 
ұжым мамандармен түгелдей толықтырылған, со-
нымен қатар Красный Яр ауылында 22 балаға шағын 
орталық жұмыс істейді. 

 Бюджеттік қаржының арқасында Речное және Девятка 
ауылдарынан балаларды тасып әкелу ұйымдастырылған. 
Мектепте балаларға арнап ыстық тамақ ұйымдастырылған, 
көп балалы және аз қамтылған отбасыларынан 22 бала 
ата-аналар комитетінің шешімі бойынша, жалпыға 
міндетті оқу қорынан тегін тамақтандырылады. 

 Красный Яр орта мектебінің негізінде 13-14 мау-
сым аралығында «Жас сұңқар» туристік ойыны өтті. 
Семинарға Бородулиха ауданының 25 мектебі қатысты.

 Шілде айында Уба-Форпост орта мектебінде «Сол-
нечный» жаздық сауықтандыру лагері ашылды, онда 
81 бала дем алды. Жергілікті бюджеттен 8 млн. тенге 
бөлінді.

 2014 жылғы мектеп бітірушілердің саны 10 адам, 
олардың ішінде 3 адам тестілеуден өтті. ҰБТ көрсеткіші 
76,2. Мектептерде барлығы 29 мұғалім жұмыс істейді, 
оның ішінде жоғары санатты -2, бірінші санатты – 9, 
екінші – 9, санатсыз 8 адам.

 Красный Яр және Речное ауылдарының тұрғындарына 
медициналық көмек көрсетуді Красный Яр медициналық 
пункті атқарады, Уба –Форпост және Девятка ауылдарының 
тұрғындарына Новая Шульба ауылының аурухана 
бөлімі медициналық көмек көрсетеді.

 2014 жылдың 1 жарты жылдығында бекітілген тізбеге 
сәйкес, кейбір медециналық қызмет көрсетулер мен 
медпрепараттар тұрғындарға тегін беріледі. 

 Медициналық пункт 2011 жылдың қыркүйек айы-
нан осы күнге дейін уақытша ауыл клубында орна-
ластырылды, «Қазақтелеком» АҚ ғимаратын сатып 
алу жоспарланған болатын, бірақта осы күнге дейін 
аукцион болған жоқ. Қазіргі уақытта ауылдық округ 
әкімінің аппараты осы мәселені шешу жолында жұмыс 
жүргізуде. Бала және ана өлімі жоқ, туберкулезбен 
1 адам ауырды.

 Көріктендіру бойынша екі айлық шеңберінде ауылдық 
округтің елді мекендердегі аулалар мен оған тиесілі 
жерлерге уақытында санитарлық тазартулар жүргізілді. 
Жеке меншік үйлердегі қоқыстар сенбілік күндері 
қоқыс жинайтын жерлерге «Красный Яр ш/қ» ЖС 
техникаларымен тасылды. Округте 11 сенбілік өтті, 
оған 545 адам қатысты, 255 тн қоқсық шығарылды, 
182 көшет отырғызылды.

 Ауданға қарасты автомобиль жолдарын қыста 
күтіп ұстауға аудан бюджетінен 347400 теңге бөлінді, 
Красный Яр ауылдық округі әкімінің аппараты ММ 
мемлекеттік сатып алу бойынша тендер өткізді және 
қорытындысы бойынша ЖК С.Н.Быковпен 2014 жылдың 
31 желтоқсанына дейін шарт жасасты.

 Ауданға қарасты автомобиль жолдарына ағымдағы 
жөндеу жұмысы және күтіп ұстау үшін Бородулиха 
ауданының автомобиль жолдары және ТҮКШ бөлімінен 
3 млн. 150 мың тенге бөлінді (ұзындығы 6 км жол 
шұңқырларын жөндеу және ұзындығы 33 км Уба-
Форпост – Ключика жолдарын тегістеу) .

 Сонымен қатар, әлеуметтік жауапкершілік бизнесі 

бойынша меморандумға сәйкес ауыл ішіндегі жолдарға жөндеу жұмысын 
жүргізуге және қыста күтіп ұстауға «Красный Яр ШҚ» ЖС 4000000 
тенге қаржы жұмсады. 

Мәдениет және спорт
 Ауылдық округтің әкімдігімен бірлесе отырып салауатты өмір сал-

ты бойынша бағдарлама әзірленіп, жастардың бос уақытын тиімді 
өткізу кестесі жасалып, мектепте секциялар жұмыс жасайды, жақын 
маңдағы округтердің спортшыларымен бірлесе көптеген спорттық 
іс-шаралар, турнирлер өткізілді, онда біздің спортшыларымыз жақсы 
нәтижелер көрсетті. Аудандық сайыстарда біздің спортшыларымыз 
бірнеше мәрте жүлделі орындарға ие болды, мадақтамалармен және 
естелік сыйлықтармен марапатталды. Красный Яр ауылдық округінің 
командасы аудандық спартакиадада алтыншы орынға ие болды, өткен 
жылы бесінші орында болатын. 

Ауыл клубында үш үйірме (театралдық, би, вокал үйірмесі) жұмыс 
істейді, мерекелік іс-шаралар, тематикалық кештер, концерттер, кон-
курстар дискотека өткізіледі, мультфильмдер және көркем фильмдер 
көрсетіледі. Биылғы жылы аудандық маслихаттың депутаты С.Н.Быков 
ауылдық клубқа концерттік костюмдер сатып алуға 200000 тенге бөлді. 

 Биылғы жылы екі отбасы балалар жәрдемақысына рәсімделді, 18 
зейнеткер тұрғын үй жәрдемақысын, 4 көпбалалы отбасы мемлекеттік 
әлеуметтік жәрдемақы алады. Қоғамдық жұмысқа 3 адам тартылды 
және бір әлеуметтік қызметкер жұмыс істейді.

 Бородулиха ауданы маслихатының депутаты, «Красный Яр ШҚ» ЖС 
басшысы әрбір жаңа туған балаға 150 мың теңгеден материалды көмек 
көрсетті, 2014 жылы жаңа туған балаларға және жас отбасыларына 
көрсеткен материалдық көмектің жалпы сомасы 1 млн. 200 мың тенге. 

 Бюджет қаржысынан тасқын суға қарсы барлық қажетті іс шаралар 
жүргізілді, атап айтқанда Уба өзенін жару және өзенге дейінгі жолды 
қардан тазалау жұмыстары жүргізілді. «Красный Яр ШҚ» ЖС арқасында 
Уба өзеніне күзет қойылып, округ аумағын, жыраларды, жолдарды қардан 
тазалау ұйымдастырылды. 

2015 жылға біздің алға қойған міндетіміз
1.Ауыл шаруашылығында егін алқаптарының мөлшерінің азаюына 

жол бермеу, өнімділігі жоғары сорттарды енгізу, ауылшаруашылық 
дақылдарын өсірудің агротехникасын жақсарту, жаңа техникалар мен 
технологияларды сатып алуға көмектесу, әсіресе малшаруашылығы 
өнімдерін өңдейтін кәсіпорындарды құру жұмыстарын жалғастыру.

2.Барлық көздерден инвестицияларды тарту жұмыстарын жандандыру.
3.Ауылдардарды көгалдандыру, санитарлық тазалықта ұстау, жолдар-

ды сапалы күтіп ұстау, жөндеу жұмыстарын жүргізу, ауыл көшелеріне 
қосымша шамдар орнату, аббаттандыру жұмыстарын жалғастыру.

4.Тұрғындарды жоғары дәрежелі денсаулықпен қамтамасыз ету, ме-
дицина қызметінің сапасын жоғарылату.

5. Жастарды тәрбиелеу және оқуларын әбден жетілдіру, оқушылардың 
білімдерінің деңгейін көтеру.

6.Тұрғындар арасында әсіресе жастар арасында құқық бұзушылықтың, 
қылмыстың алдын алу жұмыстарын жандандыра түсу.

7.Тұрғындардың санын және әлеуметтік тұрақтылықты сақтап қалу, 
ұдай өмір деңгейін көтеру, аз қамтылған тұрғындардың әлеуметтік 
қорғауын бекіту, жаңа жұмыс орындарын ашу арқылы азаматтарды 
жұмысқа тұрғызу.

 Біз бұдан ары қарайда өзіміздің қызметіміздің ашықтығын қамтамасыз 
ету бойынша жұмысты жалғастырамыз және әрбір тұрғынның әл-
ауқатын жақсарту үшін Қазақстан Президентінің біздің алдымызға 
қойған міндеттерді біріге отырып атқарамыз.

 Қойылған міндеттерді атқара отырып біз тұрғындардың атқарушы 
билікке деген сенімділігін арттырамыз, тұрғындардың және әлеуметтік 
саланың әл-ауқатын жақсартамыз.

 Алдымызда өте үлкен, қауырт, қиын, бірақ барлығымызға қызықты 
жұмыс күтіп тұр. Осы жылдың бұданда жемісті және көлемді рефор-
маны жүзеге асыру нәтижелі болады деп сенемін. Атқарушы биліктің 
жұмысының ортасында бұрынғыдай аз қамтылған отбасыларды қорғау, 
тұрғын үй-коммуналдық саланың жетілуі, жемқорлыққа қарсы заңнаманы 
сақтау, инфрақұрылымдарды жетілдіру, саяси-қоғамдық тұрақтылықты 
сақтау мәселелері қалады.

Л. ЖҰБАНОВА, Красный Яр а/о әкімі



Аудан тынысы 5 №8 (517) 23 қаңтар 2015 жыл

ӘКІМДЕР ЕСЕП БЕРУДЕ
ПЕРЕМЕНОВКА  АУЫЛДЫҚ   ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 2014 

ЖЫЛЫ АТҚАРҒАН ЖҰМЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ
2013 жылғы 15 тамыздағы Қазақстан Республикасы 

Президентінің № 615 Жарлығына сәйкес барлық 
деңгейдегі әкімдер халықпен есептік кездесулер 
өткізеді.

Переменовка ауылдық округіне 4 ауылдық елді 
мекен кіреді. Олар: Переменовка, Орловка, Ан-
дроновка, Ремки ауылдары. 

Ауылдық округтің жалпы ауданы 39060 га, оның 
ішінде егістік жерлер-28700 га, егістік жер-7200 
га, шабындық және басқа да жерлер-3160 га. 

Округтегі халық саны 2208 адамды құрайды, 
соның ішінде Переменовка ауылында-809 адам, 
Орловка ауылында-829 адам, Ремки ауылында 
-120 адам, Андроновка ауылында - 447 адам.

2014 жылы «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы 
аясында 4 адам мал шаруашылығын өсіруге 
жалпы сомасы 12 млн теңге жеңілдік несие алды.

2014 жылы атаулы әлеуметтік көмек ала-
тындар 16 адамды құрады, ал он сегіз жасқа 
толмағандарға берілетін жәрдем ақыны 7 от-
басыдан 19 бала алды. 9 отбасына тұрғын-үй 
көмегі көрсетілді.

Ағымдағы жылы жеке тұлғалардан 14 шағым 
және заңды тұлғалардан 1 арыз түсті. 8 ауылдық 
жиналыс өткізілді.

Округтің аумағында Переменовка ауылын-
да дәрігерлік амбулатория және Андроновка 
мен Орловка ауылдарында фельдшерлік пункт 
орналасқан. Бала туу көрсеткіші-41 бала. Өлім 
көрсеткіші-20 адам.

Ауылдық округте Переменовка орта мектебі, 
Орловка мен Андроновка ауылдарында бастау-
ыш мектеп және шағын орталық қызмет атқаруда.

Мектепте оқушылар 100% ыстық тамақпен 
қамтамасыз етілген, 1 жастан 6 жасқа дейінгі 50 
бала балабақшаның тобында тәрбиеленуде, ол 
балалалардың жалпы санынан 70,7% құрайды. 
Шағын орталықта қазақ және орыс тілдерінде екі 
топ жұмыс істейді.

Ауылдық округте 2 ауылдық кітапхана бар: 
бірі Переменовка ауылының Мәдениет үйінде, 
ал екіншісі Андроновка ауылының Андронов-
ка бастауыш мектебінде орналасқан. Ондағы 
жұмысшылар саны-1 адамнан. 

Ағымдағы жылда 12 сауда объектісі қызмет 
атқарды, соның әртүрлі бағыттағы дүкен – 10, 
өнеркәсіптік дүкен – 1, дүңгіршек-1. Орловка 
ауылында 1 кафе қызмет істейді.

Бізге нанды Бородулиха ауылынан «Бопо-
си», «Е.Зайтенов» және Жезкент кентінен 

«Р.Баймухаметова» ШҚ наубайханалары жеткізіп тұрады, бір 
бөлке нанның құны 55 теңге.

Ауылдық округ пен ауданға дейін автокөлік жолының 
ұзындығы 24 км. Қысқы жолдарды тазалауға «Бородулиха 
аудандық коммуналдық шарушылығы» 2014 жылы 1 млн 391 
мың теңге бөліді.

Переменовка ауылдық округі бойынша 2014 жылы жер салығы 
201 мың. теңге, мүлік салығы 56 мың.теңге, ал көлік салығы 
1 млн.530 мың теңгені құрады.

Жыл сайын көлік салығы айлық көрсеткішке байланысты 
баға көтерілуде.

2014 жылы әкім және шаруа қожалықтардың басшыларымен 
бірге мерекелік іс-шаралар жоспарланып өткізілді, олар «Рау-
шан», «Степное», «Анна», «Луговое», «Аргын-2», «Куаныш-
бек», «Ерик», «Светлана», «Кристина», «Дюсетай», «Азамат», 
«Алтын», «Аргын-2» шаруа қожалықтары, жеке кәсіпкерлер 
Н.М.Асылжанова, Д.Б.Бейсенбеков, А.Т.Божакова, А.Д. Аха-
евалар 350 мың. теңге көмек көрсетті.

2014 жылы округтегі шаруа қожалықтар субсидия алды, 
оның сомасы 40 млн. теңгені құрайды, ал мал шарушылығын 
жақсартуға 2 шаруа қожалығы жалпы сомасы 1 млн. 500 мың 
теңге субсидия алды.

Ауылдық округте ауыл шаруашылық малдарының саны: 
ІҚМ-2119 бас, ҮҚМ-2556 бас, ешкі-156 бас, жылқы-416 бас, 
шошқа-87 бас, құс-2850, қоян-18, бал арасы-76.

 Ағымдағы жылда Бородулиха ауданының Коммуналдық 
шаруашылық бөлімі Переменовка ауылының қоқыс төгетін 
жерлеріне аббатандыру жұмыстарын жүргізді. 

А. ТҰРЛЫБЕКОВ, Переменовка а/о әкімі

ПОДБОРНЫЙ  АУЫЛДЫҚ   ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 2014 
ЖЫЛЫ АТҚАРҒАН ЖҰМЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

Подборный ауылдық округі әкімдігінің жұмысы 
жоспарланған шараларға сәйкес әзірленген айлық 
және тоқсандық жоспарларға сай, уақтылы орын-
далуда. 

  Азаматтардан келіп түскен өтініштер, арыздар 
және шағымдар уақтылы қаралады, жеке мәселелер 
бойынша азаматтарды қабылдау кестесі бар. 
Арыздар мен шағымдарды есепке алу журналы 
жүргізіледі, оларға қатысты шаралар дер кезінде 
қабылданады.

 Салық алымдары нәтижелі жүзеге асырылу-
да. Салықтық алымдар 2014 жылы 100 пайзға 
орындалды. 

Округте 39 шаруа қожалықтары бар, олар егін 
шаруашылығымен айналысады. Шаруа қожалықтарға 
берілген барлық жер көлемі 17133 га құрайды. 
Әсіресе қарабидай, сұлы, қарақұмық, қүнбағыс 
егеді. Биыл 4730 тонна шөп жиналды, барлық 
тұрғындар шөппен қамтамасыз етілді. 

2014 жылы «Вера», «Джумаш», «Грант», «Мурат-2» 
шаруа қожашылықтары жаңа ауыл шаруашылық 
техникаларын сатып алды.   2014 жылы «Джумаш» 
шаруа қожалығы тұқымдық ақ басты қызыл бұқа 
тұқымын сатып алды.

 Дәнді дақылдар өнімділігі: Орташа бйдай 15 ц/
га, қарабидай 30 ц/га, арпа 8 ц/га, кұнбағыс 5,6 
ц/га құрады. Округ бойынша 5 дүкен бар онда 
аралас өнімдер түрлері бар. 

Әскери міндетер мәселелері бойынша жұмыстар 
өткізді. Дәрігерлік тексеруден өту үшін әскер қатарына 
шақырылушылар кестеге сәйкес уақытылы әскери 
комиссариатқа жеткізіледі, әскерге дейінгі жастар 
тізімі жүргізіледі. Әскерге алынатын жастар мен 
әскерге дейін жастарды анықтау үшін үй-үйді ара-
лау жұмыстары жүргізіледі. 

 Аз қамтылған азаматарды әлеуметтік қорғау 

мәселесіне ерекше назар аударылады. 
 2014 жылы округ бойынша 14 адам жұмыспен 

қамтылды, оның ішінде 7-і жастар қатарынан және 
8 адам жұмыспен қамту орталығына барып тіркеуге 
тұрып, елді мекендерді санитарлық тазалау және 
абаттандыру үшін қоғамдық жұмыстарға жіберілді. 
Жұмыспен қамту орталығы арқылы 4 адам аспазшы 
мамандығына оқуға жолдама алды. 2014 жылы 3 
отбасына әлеуметтік көмек көрсетілді, 6 отбасы 
балаларға арналған мемлекеттік жәрдемақы алды. 
3 адам еңбек биржасында есепте тұр. 37 адамға 
тұрғын үй көмегі көрсетілді. 

Округ бойынша үш әлеуметтік қызметкер 15 
жалғыз басты және қарт адамдарға үйде қызмет 
көрсетеді.

Шаруашылық бойынша статистикалық есеп жы-
лына 2 рет жүргізіледі, үй-үйді аралау, халыққа 
санақ жүргізу, мал, техниканы, тіркелмеген адам-
дарды тексеру және т.б. 

Округте 1 орта мектеп бар. 171 оқушы білім 
алады, 39 педагогикалық қызметші бар. Мектепте 
мемлекеттік тілді дамыту бойынша мақсатты сұхбат 
жұмыстары жүргізіледі. Күн сайын Романовка және 
Михайловка ауылдарынан оқушылар тасымалдан-
ды. Аз қамтылған отбасыларының оқушыларына 
тегін ыстық тамақ ұйымдастырылған. Мектепте 
оқушылардың бос уақыттарын тиімді ұйымдастыру 
үшін түрлі үйірмелер жұмыс істейді. Мектепте 
16987 кітап қоры бар кітапхана жұмыс істейді. 
Жыл ішінде оқырмандар саны 380 адамды құрады.

Округ аумағында Камышенка және Михайловка 
ауылдарында 2 медициналық пункт жұмыс істейді.

 2012-2014 жылдар ішінде округ бойын-
ша демографиялық жағдай туу көрсеткішінің 
жоғарылауымен сипатталады.

 Әкімдік үнемі мектеппен байланыста болып, 

барлық іс шараларды, мейрамдарды бірлесіп өткізеді. Шаруа 
қожалықтарының басшылары мектепке қолдан келерлік көмектерін 
көрсетіп, ақшалай көмек көрсетіп, көлік бөледі. Шаруа қожалықтар 
көмегімен «Құтқарушы жауынгер» саябағына шамдар орнатылды. 
Ауылдасымыз және қамқоршымыз Геннадий Максимович Оста-
пенко осы саябақтың қоршауын ауыстыруға демеушілік көмегін 
көрсетті. Шаруа қожалық басшылары қысқы мерзімде жолдарды 
қардан тазалауға үнемі демеушілік көмектерін көрсетеді. 

 Округте 2 мал сою алаңы, «Семья» шаруа қожалығының бас-
шысы А.Ершов және «Искра» ш/қ басшысы А. А. Сафронов және 
1 ветеринарлық пункт жұмыс істейді. 

«Жұмыспен қамту - 2020» бағдарламасын жүзеге асыруда ерекше 
назар аударылады, округте 2011 жылдан бастап осы бағдарламаға 
барлығы 17 адам қатысты. 2011-2012 жылдар аралығында мал 
шаруашылығын дамыту үшін жалпы сомасы 9 млн теңгеден 5 
адам шағын несие алды. 2013 жылы жеке қосалқы шаруашылық 
жүргізу үшін және шағын бизнес ашу үшін округтің 10 тұрғыны 
22 млн тенге шағын несие алды, соның ішінде малшаруашылығын 
жүргізуге 9 адам, жиһаз цехын ашуға 1 адам өтініш білдірді. 2014 
жылы жеке қосалқы шаруашылық жүргізу үшін 5 адам 14 млн.
тенге шағын несие алды.

2015 жылдың 1 жарты жылдығына аудандық газеттерге толық 
жазылым жүргізілді.

Округте 2 суға төзімді мұнара бар, Камышенка және Романовка 
ауылдарында, су аптасына 5 рет, күніне 2 сағатқа беріледі. Бүгінгі 
күнгі маңызды мәселе халықты сумен қамтамасыз ету, көбіне 
тұрғындар ауладағы құдықтың суын пайдаланады. Бүгінгі күнге 
суды тасымалдау қиындық тудырады, әсіресе қарт адамдар үшін.

Көктемде және күзде елді мекендерді санитарлық тазалау және 
абаттандыру бойынша екі айлық өткізілді, саябақ, ауыл маңындағы 
учаскелер, ұйымдар мен шаруа қожалықтар аумақтары тазартылды. 
Қоқыстарды және тезектерді шығару бойынша шөп ору жұмыстары 
жүргізіледі. Тұрғындар күшімен көктемде зират аумақтарын тазалау 
бойынша жұмыстар жүргізіледі.

 Жөндеу жұмыстарына қаражат бөлінбейді, округте атқарылған 
жұмыстардың барлығы шаруа қожалықтар күшімен орындалды. 

 Ауылдың негізгі проблемасы халықты сумен қамтамасыз ету, 
клуб құрылысы, өйткені ауыл жастарының бос уақытын өткізетін, 
салтанатты іс шаралар, жиналыстар, кездесулер жүргізетін жер жоқ. 

К. БУДУМБАЕВ, Подборный а/о әкімі 

ЖОЛ-ПАТРУЛЬДІК ПОЛИЦИ-
ЯСЫ ҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА 
ЖҮРГІЗУШІЛІК КУӘЛІКТІ 
АЛЫП ҚОЮҒА ҚҰҚЫЛЫ?

(Басы 3-ші бетте)
4) 606-бап 2) тармақ. Осы баптың 

бiрiншi бөлiгiнде көзделген әкiмшiлiк 
жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл 
iшiнде қайталап жасалған әрекет – алты ай 
мерзiмге көлiк құралын басқару құқығынан 
айыруға әкеп соғады.

5) 608-бап. Жүргізушінің көлік құралын 
алкогольдік, есірткілік және

(немесе) уытқұмарлық масаң күйде 
басқаруы, сол сияқты көлік құралын 
алкогольдік, есірткілік және (немесе) 
уытқұмарлық масаң күйдегі адамның 
басқаруына беру.

6) 610-бап 1) тармақ. Көлiк құралдары 
жүргiзушiлерінiң жол жүрісі қауiпсiздiгiн 
қамтамасыз етудiң белгiленген қағидаларын 
көлiк құралдарын, жүктердi, жолдарды, 
жол құрылыстары мен басқа құрылыстарды 
немесе өзге де мүлiктi бүлдіруге әкеп 
соққан, материалдық залал келтiрген 

құқық бұзушылығы – он айлық есептiк 
көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға 
немесе тоғыз ай мерзiмге көлiк құралын 
басқару құқығынан айыруға әкеп соғады.

7) 610-бап 2) тармақ. Жәбiрленушiнiң 
денсаулығына жеңiл зиян келтiруге әкеп 
соққан әрекет – он бес айлық есептiк 
көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға 
және бiр жыл мерзiмге көлiк құралын 
басқару құқығынан айыруға әкеп соғады.

8) 611-бап, 2) тармақ. Жүргізушінің жол 
жүрісі қағидаларын бұзып, өзi қатысушы 
болып табылған жол-көлiк оқиғасы болған 
жерден кетiп қалуы – бір жыл мерзімге 
көлік құралдарын басқару құқығынан 
айыруға әкеп соғады.

9) 613-бап 1) тармақ. Ішкі істер (поли-
ция), әскери полиция (тек қана Қазақстан 
Республикасы ұлттық қауіпсіздік 
органдарының, Қарулы Күштерінің, 
Қазақстан Республикасының басқа 

әскерлері мен әскери құралымдарының 
көлік құралын басқаратын адамды) ор-
гандары қызметкерінің көлiк құралын 
тоқтату туралы заңды талабын орындамау 
– көлік құралдарын басқару құқығынан 
бір жыл мерзімге айыруға, ал мұндай 
құқығы жоқ, не одан айырылған адамдарға 
қатысты жиырма айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

10) 613-бап 2) тармақ. Көліктік бақылау 
органдары қызметкерінің Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік ше-
карасы арқылы автокөлік құралдарын 
өткізу пункттерінде және Қазақстан 
Республикасының аумағындағы көліктік 
бақылау бекеттерінде көлік құралын 
тоқтату туралы заңды талабын орын-
дамау – он айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде айыппұл салуға немесе 
көлік құралдарын басқару құқығынан 
алты айдан бір жылға дейінгі мерзімге 

айыруға әкеп соғады.
Естеріңізге сала кетсек бұрын Әкімшілік кодекстің 

618, 628-баптары жол полициясы қызметкеріне 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс өндірісін 
қамтамасыз ету үшін жүргізушілік куәлігін алып 
қоюға құқық беретін еді. Алайда, ҚР Жоғарғы соттың 
Азаматтық істер жөніндегі коллегиясы 2007 жылы 
18 қыркүйекте бұл пунктті алып тастады. Десе де 
көптеген полиция қызметкерлері әлі күнге сол пунктті 
қолданып, жүргізушілік куәлікті алып қойып жа-
тады. Жоғарыда көрсетілгеннен басқа жағдайда 
жүргізушілік куәлікті алып қою заңға қайшы.

ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы жаңа Кодексі 
2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енді.

Дайындаған: «Аудан тынысы» ұжымы
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Теле дидар
ХАБАР 
 ДҮЙСЕНБІ, 26 каңтар
7:02«Айтұмар»8:00«Жаңа күн»  2»15:00Дневной выпуск новостей15:15«Әр 

үйдің сыры басқа». Деректі драма16:00«Сәтті сауда»16:30Мультсериал «Роботым 
екеуіміз»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Көзқарас»17:45«Ду-думан»18:00Вечерний выпуск 
новостей18:10«Ду-думан»19:00«ТВ Бинго»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Арнайы 
хабар»21:00Итоговый выпуск новостей21:30«Бажалар». Телехикая. 22:00Премьера! 
Телесериал «Воля небес»23:00«Жекпе-жек»23:45Телесериал. «След»00:30Қорытынды 
жаңалықтар01:00Итоговый выпуск новостей01:30«Әр үйдің сыры басқа». Деректі 
драма02:00Жаңалықтар

СЕЙСЕНБІ, 27 қаңтар
7:02«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Телесериал. 

«След»11:00Утренний выпуск новостей 11:15Документальный сериал «Моя 
планета. Максимальное приближение»11:45«Бажалар». Телехикая. 12:10«Сәтті 
сауда»12:40«Спорт без границ» 13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. 
«Страх в твоем доме» 14:00Телесериал. «Женский доктор – 2» 15:00Дневной выпуск 
новостей15:15«Әр үйдің сыры басқа». Деректі драма15:45«Сәтті сауда»16:15Мультсериал 
«Ким»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Көзқарас»17:45«Экономкласс»18:00Вечерний 
выпуск новостей18:15«Кеңесшілер». Телехикая.19:00«Нүкте». Пікір-талас алаңы 
20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Бюро расследований» 21:00Итоговый выпуск 
новостей21:30«Бажалар». Телехикая. 22:00Премьера! Телесериал «Воля небес» 23:00«Ар-
найы хабар»23:30Телесериал. «След»00:30Қорытынды жаңалықтар01:00Итоговый 
выпуск новостей01:30«Әр үйдің сыры басқа». Деректі драма02:00Жаңалықтар

СӘРСЕНБІ, 28 қаңтар
7:02«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Телесериал. 

«След»11:00Утренний выпуск новостей 11:15Документальный сериал «Моя 
планета. Максимальное приближение»11:45«Бажалар». Телехикая. 12:10«Сәтті 
сауда»12:40«Спорт әлемі»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная дра-
ма. «Страх в твоем доме» 14:00Телесериал. «Женский доктор – 2»15:00Днев-
ной выпуск новостей15:15«Әр үйдің сыры басқа». Деректі драма15:45«Сәтті 
сауда»16:15Мультсериал «Ким»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Көзқарас»17:45«Бизнес 
сыры» 18:00Вечерний выпуск новостей18:15«Кеңесшілер». Телехикая.19:00«Біздің 
үй»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30Деректі сериал. «Табиғат тартуы» 21:00Итого-
вый выпуск новостей21:30Премьера! «Дворец Абдин». Телесериал22:20Телесериал. 
«След»23:10«Нүкте». Пікір-талас алаңы 00:30Қорытынды жаңалықтар01:00Итоговый 
выпуск новостей01:30«Әр үйдің сыры басқа». Деректі драма02:00Жаңалықтар

БЕЙСЕНБІ, 29 қаңтар
7:02«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Телесериал. 

«След»11:00Утренний выпуск новостей 11:15«Сәтті сауда»11:45«Подари детям 
жизнь»11:50Премьера! «Дворец Абдин». Телесериал12:40«Экономкласс»13:00Тү
скі жаңалықтар13:15Документальная драма. «Страх в твоем доме» 14:00Телесе-
риал. «Женский доктор – 2»15:00Дневной выпуск новостей15:15«Әр үйдің сыры 
басқа». Деректі драма15:50«Сәтті сауда»16:20Мультсериал «Ким»17:00Кешкі 
жаңалықтар17:15«Көзқарас»17:45«Бизнес сыры» 18:00Вечерний выпуск 
новостей18:15«Кеңесшілер». Телехикая.19:00«Жекпе-жек»20:00Қорытынды 
жаңалықтар20:30«Энергия будущего»21:00Итоговый выпуск новостей21:30Премьера! 
«Дворец Абдин». Телесериал22:20Телесериал. «След»23:10«Біздің үй»00:00Қорытынды 
жаңалықтар00:30Итоговый выпуск новостей01:00«Әр үйдің сыры басқа». Деректі 
драма 01:30Жаңалықтар

ЖҰМА, 30 қаңтар
7:02«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Телесериал. 

«След»11:00Утренний выпуск новостей 11:15«Сәтті сауда»11:45«Подари детям 
жизнь»11:50Премьера! «Дворец Абдин». Телесериал12:40«Энергия будущего» 13:00Түскі 
жаңалықтар13:15Документальная драма. «Страх в твоем доме» 14:00Телесериал. «Жен-
ский доктор – 2»15:00Дневной выпуск новостей15:15«Әр үйдің сыры басқа». Деректі 
драма15:45«Сәтті сауда»16:15«Ұлт саулығы»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Бармысың, 
бауырым?»18:00Вечерний выпуск новостей18:15«Кеңесшілер». Телехикая.19:00«Орталық 
Хабар»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Одна судьба»21:00Итоговый вы-
пуск новостей21:30Мегахит. Колин Фёрт, Кэмерон Диаз, Алан Рикман в комедии 
«Гамбит»23:00Бокс. Финал первой серии Aiba pro boxing (APB). 01:00Қорытынды 
жаңалықтар01:30Итоговый выпуск новостей02:00«Әр үйдің сыры басқа». Деректі 
драма02:30Жаңалықтар

СЕНБІ, 31 қаңтар
7:02«Қалжың қоржыны» әзіл-сықақ концерттерінің топтамасы 8:30«Жабайы футбол 

жаналғыштары». Мультсериал.9:00«Бармысың, бауырым?»9:45«Продвопрос»10:0
0«Спорт без границ»10:25Мультфильм. «Эскимос»10:55Мультфильм. «Монстр в 
Париже»12:25Кино для всей семьи. «Пеликан».13:55«Орталық Хабар»14:45«Жулдызды 
дода»16:15«Тур де Хабар»16:45Концерт «Самға Жұлдыз»18:00Кино «Менің күнәлі 
періштем» 19:40«Мен көрген соғыс»- «Моя история войны». Теленовелла19:50«Бенефис-
шоу»21:00Ақпарат арнасы – «Жетi күн» Сараптау бағдарламасы 22:00Мегахит. Крис 
Эванс, Дакота Фаннинг, Камилла Белль, Клифф Кёртис в фантастическом боевике 
«Пятое измерение». 0:00Кино. Эдвард Нортон, Дрю Беримор «Сені сүйетінімді бәрі 
біледі» фильмінде1:30Всемирная серия бокса. «Баку Файерс» - «Астана Арланс». 
3:30«Мұра». Телехикая.

ЖЕКСЕНБI, 1 ақпан
7:02«Қалжың қоржыны» әзіл-сықақ концерттерінің топтамасы 8:30«Жабайы футбол 

жаналғыштары». Мультсериал.9:00Ақпарат арнасы – «Жетi күн» Сараптау бағдарламасы 
10:00«Ас арқау»10:20«Спорт әлемі»11:00Мультфильм. «Тарзан» 12:30Телесериал 
«Синбад»13:15«Бенефис-шоу»14:25Үнді фильмі «Ағайынды үш жiгiт»16:55«Кеше 
ғана» - «Еще вчера»17:50 Алтынай Жорабаеваның «Қазақстаным, алға!» атты ән 
кеші19:40«Ду-думан».21:00Информационный канал - аналитическая программа 
«Жетi күн»22:00Кино. Премьера! Джонни Депп, Ребекка Холл в фантастическом 
триллере «Превосходство»00:10Кино. «Ұлан асыр той».01:40«Мұра». Телехикая.

ҚАЗАҚСТАН
ДҮЙСЕНБІ, 26 ҚАҢТАР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Апта. Kz»11:05«Айтуға оңай...» 11:45«Тағдыр». Теле-

хикая. 15-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Дауа». (с субтитрами)14:55«Әли мен 
Айя». Мультфильм15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». 
Телехикая. 1234-1235-бөлімдері 17:00«Менің Қазақстаным»17:30ЖАҢАЛЫҚТАР1
7:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Шын жүректен!». Реалити шоу 18:55«ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ». 
Тікелей эфир 19:35«Еңбек түбі - береке» 19:40«ТАҒДЫР». Телехикая. 16-бөлім 
20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...»21:50ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 80-бөлім 22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 
1236,1237-бөлімдері 23:30«СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?»0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өзекжард
ы»0:55«Көкпар» Ұлттық ойын1:40«Дауа». (с субтитрами)2:10«Шын жүректен!». 
Реалити шоу 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

СЕЙСЕНБІ, 27 ҚАҢТАР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Қара шаңырақ». Телехикая. 80-бөлім 14:00«Сыр-

сұхбат» 14:30«БІЛГІШТЕР». Мультхикая. 19-20 бөлімдері 14:40«Қазақ халық 
ертегілері». Мультфильм. 10-11 бөлімдері. 15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей 
эфир 16:10«Келін». Телехикая. 1236-1237-бөлімдері 17:00«КЕЛБЕТ» (с субтитра
ми)17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Саяхат». Публицистикалық 
сериал 18:30«Ас болсын!» 19:15«Қылмыс пен жаза»19:35«Еңбек түбі - береке» 
19:40«ТАҒДЫР». Телехикая. 17-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 81-бөлім 22:40ТҰСАУКЕСЕР! 
«КЕЛІН». Телехикая. 1238,1239-бөлімдері 23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚО
ЯНБАЕВ»0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өзекжарды»0:55«Сыр-сұхбат» 1:25«Шарайна». 
Телесаяхат 2:00«Келбет» (с субтитрами)2:30«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

СӘРСЕНБІ, 28 ҚАҢТАР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Қара шаңырақ». Телехикая. 81-бөлім 14:25«БІЛГІШТЕР». 

Мультхикая. 21-22 бөлімдері 14:40«Қазақ халық ертегілері». Мультфильм. 15:05«ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«КЕЛІН». Телехикая. 1238,1239-бөлімдері 
17:00«Ұлт мақтанышы». Деректі фильм 8-бөлім17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕ
КЖАРДЫ»18:05«Қылмыс пен жаза»18:25«Саяхат». Публицистикалық сериал 
18:45«Мың түрлі мамандық»19:10«ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ» 19:35«Еңбек түбі 
- береке» 19:40«ТАҒДЫР». Телехикая. 18-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 82-бөлім 
22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1240, 1241-бөлімдері 23:25«Қазақстан 
дауысы». Күнделік23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖАҢАЛ
ЫҚТАР0:30«Өзекжарды»0:50«Ұлт мақтанышы». Деректі фильм 1:15«Ас болсын!» 
2:00«Поэзия әлемі»2:25«Қазақстан дауысы». Күнделік2:30«Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

БЕЙСЕНБІ, 29 ҚАҢТАР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Қара шаңырақ». Телехикая. 82-бөлім 10:55«Айтуға оңай...» 

11:40«Тағдыр». Телехикая. 18-бөлім 14:55«Қазақстан дауысы». Күнделік15:05«ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». Телехикая. 1240,1241-бөлімдері 
17:00Жеңіске - 70 жыл. ТҰСАУКЕСЕР! «ЕЛДІҢ ЕРЛІГІ». Деректі фильм. 1-бөлім 17:30ЖА
ҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Мәлім де беймәлім Қазақстан»18:40«Поэзия 
әлемі» 19:10«ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 19:35«Еңбек түбі - береке» 
19:40«ТАҒДЫР». Телехикая. 19-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 83-бөлім 22:40ТҰСАУКЕСЕР! 
«КЕЛІН». Телехикая. 1242, 1243-бөлімдері 23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өзекжарды»ЖҰМА, 30 ҚАҢТАР 

7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Қара шаңырақ». Телехикая. 83-бөлім 10:50«Қазақстан 
дауысы». Күнделік11:00«Айтуға оңай...»11:45«Тағдыр». Телехикая. 19-бөлім 
12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Жарқын бейне» (с субтитрами)13:15«Көкпар» Ұлттық 
ойын14:00«Индустрияландыру: Ұлттық өндіріс» 14:25«БІЛГІШТЕР». Мультхикая. 25-26 
бөлімдері 14:40«Қазақ халық ертегілері». Мультфильм. 16-17 бөлімдері. 15:05«ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». Телехикая. 1242,1243-бөлімдері 
17:00«Жан жылуы» 17:25«Еңбек түбі - береке» 17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕК
ЖАРДЫ»18:10«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» 21:50«ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». Реалити 
шоу22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1244, 0:35«Өзекжарды»0:55 «Сар-
дар» драмасында

СЕНБІ, 31 ҚАҢТАР 
7:00Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт8:40«Агробизнес» 

(с субтитрами)9:00«СЕНБІЛІК ТАҢ». Ақпаратты-сазды бағдарлама 10:05«Дауа». 
(с субтитрами)10:35«Аc болсын!» 11:20«Қазақстан дауысы»13:10«ПОЭЗИЯ 
ӘЛЕМІ»13:35«Телқоңыр» 14:15«Сырғалым». Телехикая. 34-36 бөлімдері 
16:20Дхармендра, Хема Малини, Нирупа Рой «Джунгли падишасы» драмасында 
17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«Джунгли падишасы» драма (жалғасы) 19:00«Дала да-
уысы». ІІІ Халықаралық радиофестивалі20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:00«Ұлттық шоу» 
22:30«ОТАНЫМ ДЕСЕМ...». Әнші Досымжан Таңатаровтың шығармашылық 
концерті0:30ЖАҢАЛЫҚТАР

ЖЕКСЕНБІ, 1 AҚПАН 
7:00Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт 8:35«Мәлім де 

беймәлім Қазақстан»9:05«КАПИТАН ҚОҚИҚАЗ». Мультфильм. 5-6 бөлімдері 
10:00ТҰСАУКЕСЕР! «». Ойын-сауық, интерактивті бағдарлама 11:00«Жайдарман». 
Үздік әзілдер11:20«Ақсауыт» Әскери-патриоттық бағдарлама 11:55«Шарайна». Теле-
саяхат («Филиппин Республикасы». Манила қаласына саяхат) 1-хабар12:25«СЫР-
СҰХБАТ» 12:55«Ұлттық шоу» 14:15«Сырғалым». Телехикая. 37-39 бөлімдері 
16:25«Баламен бетпе-бет» 16:40«Әли мен Айя». Мультфильм16:50«Данышпан 
қарға». Мультфильм17:00«ЖІБЕК СЕЗІМ». Медет Салықовтың шығармашылық 
кеші 19:05«Әзіл әлемі»20:00«АПТА. КZ» 21:00«ҚАЗАҚСТАН ДАУЫСЫ». Тікелей 
эфир23:00«АЛАҢ» ток-шоуы 23:50«КӨКПАР». Ұлттық ойын0:30Марлон Брандо, 
Мэттью Бродерик, Бруно Кёрб «Аңғал» шытырман оқиғалы фильмінде 
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Ғарыш дидар
ТВ3 
Понедельник, 26 Января
09:00, 08:45 Мультфильмы СМФ 0+12:30 Д/ф 

«Ноев ковчег: Реальная история» 12+13:30 Д/ф 
«Вся правда о...Ноев ковчег» 12+14:30 Д/ф «Вся 
правда о...Бермудский треугольник» 12+15:30 
Д/ф «Вся правда о...Круги на полях» 12+16:30 
Д/ф «Городские легенды. Кронштадт. Отсюда 
начинается Земля» 12+17:00, 17:30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+18:00 «Мистиче-
ские истории» 16+19:00, 19:30 Д/ф «Гадалка» 
12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 12+21:00, 04:00 
«Х-Версии. Другие новости» 12+21:30 Т/с «Пя-
тая стража» 16+22:30, 23:20 Т/с «Следствие по 
телу» 16+00:15, 01:05 Т/с «Менталист» 12+02:00 
Х/ф «Эон Флакс» 12+04:30 Х/ф «Мистер Бин» 
12+06:15 Х/ф «Сияние» 16+

Вторник, 27 Января
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 

22:30, 23:20 Т/с «Следствие по телу» 16+14:30 
Д/ф «Апокалипсис древности» 12+16:30, 21:00, 
05:15 «Х-Версии. Другие новости» 12+17:00, 
17:30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+18:00 
«Мистические истории» 16+19:00, 19:30 Д/ф «Га-
далка» 12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 12+21:30 
Т/с «Пятая стража» 16+00:15, 01:05 Т/с «Мента-
лист» 12+02:00 Х/ф «Хранители» 16+05:30 Х/ф 
«Проснуться мертвым» 16+07:15 Х/ф «Мистер 
Бин на отдыхе» 12+

Среда, 28 Января
09:00, 08:45 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 

13:30, 22:30, 23:20 Т/с «Следствие по телу» 
16+14:30 Х/ф «Путешествие к центру Земли» 
12+16:30, 21:00, 03:45 «Х-Версии. Другие но-
вости» 12+17:00, 17:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+18:00 «Мистические истории» 
16+19:00, 19:30 Д/ф «Гадалка» 12+20:00, 20:30 Т/с 
«Слепая» 12+21:30 Т/с «Пятая стража» 16+00:15, 
01:05 Т/с «Менталист» 12+02:00 Х/ф «Шоссе 
смерти» 16+04:15 Х/ф «Дж. Эдгар» 16+07:00 
Х/ф «Проснуться мертвым» 16+

Четверг, 29 Января
09:00, 08:45 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 

22:30, 23:20 Т/с «Следствие по телу» 16+14:30 Д/ф 
«Истинный лик Иисуса?» 12+16:30, 21:00, 03:45 
«Х-Версии. Другие новости» 12+17:00, 17:30 Д/ф 
«Охотники за привидениями» 16+18:00 «Мисти-
ческие истории» 16+19:00, 19:30 Д/ф «Гадалка» 
12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 12+21:30 Т/с «Пятая 
стража» 16+00:15, 01:05 Т/с «Менталист» 12+02:00 
Х/ф «Лучший друг человека» 16+04:15 Х/ф «Шоссе 
смерти» 16+06:00 Х/ф «Дж. Эдгар» 16+

Пятница, 30 Января
09:00, 08:30 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30 

Т/с «Следствие по телу» 16+14:30 Д/ф «Истина 
среди нас 12+16:30 «Х-Версии. Другие ново-
сти» 12+17:00, 17:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+18:00 «Мистические истории» 
16+19:00, 19:30 Д/ф «Гадалка» 12+20:00, 20:30 Т/с 
«Слепая» 12+21:00 «Х-Версии. Колдуны мира» 
12+22:00,03:45 «Человек-невидимка» 12+23:00 Х/ф 
«Земное ядро» 16+01:45 Х/ф «Храбрые перцем» 
16+04:45 Х/ф «Дон Жуан Де Марко» 16+06:45 
Х/ф «Лучший друг человека» 16+

Суббота, 31 Января
09:00, 13:00, 08:15 Мультфильмы СМФ 0+12:30 

«Школа доктора Комаровского» 12+14:00 Х/ф 
«Сказка о потерянном времени» 0+15:45 Х/ф 
«Город Эмбер» 12+17:30 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» 12+19:15 Х/ф «Земное ядро» 
16+22:00 Х/ф «Столкновение с бездной» 12+00:15 
Х/ф «Обитель зла: Апокалипсис» 16+02:15 Х/ф 
«Кошмар на улице Вязов» 16+04:15 Х/ф «Храбрые 
перцем» 16+06:15 Х/ф «Дон Жуан Де Марко» 16+

Воскресенье, 01 Февраля
09:00, 11:00 Мультфильмы СМФ 0+10:30 «Школа 

доктора Комаровского» 12+12:30 Х/ф «Сказка о 
потерянном времени» 0+14:15, 06:00 Х/ф «Рой» 
16+17:15 Х/ф «Идеальный шторм» 12+ 19:45 Х/ф 
«Столкновение с бездной» 12+22:00 Х/ф «Время 
ведьм» 16+ 00:00 Х/ф «Голодный кролик атакует» 
16+ 02:00 Х/ф «Обитель зла: Апокалипсис» 16+ 
04:00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 16+

РОССИЯ 1 
Понедельник, 26 Января
08:00 «Утро России».12:00 «Диалог со смертью. 

Переговорщики». 12+12:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».14:00, 17:00, 20:00, 23:00 Вести.14:35,17:30, 
20:10, 22:35 Местное время. Вести-Москва.14:55 
Т/с «Тайны следствия». 12+15:55 «Особый слу-
чай». 12+17:50, 07:45 Вести. Дежурная часть.18:00 

Т/с «Сердце звезды». 12+19:00 Т/с «Последний 
янычар». 12+20:30 Т/с «Бедные родственники». 
12+21:30 «Прямой эфир». 12+23:50 «Спокойной 
ночи, малыши!».00:00 Т/с «Косатка». 12+02:40 
Д/ф «Крым. Приятное свидание».03:45 Х/ф 
«Профессия - следователь». 1с.05:15 «Горячая 
десятка». 12+05:45 06:20 «Комната смеха».

Вторник, 27 Января
08:00 «Утро России».12:00, 05:15 «Русский след 

Ковчега завета». 12+12:55 Ток-шоу «О самом глав-
ном».14:00, 17:00, 20:00, 23:00 Вести.14:35, 17:30, 
20:10, 22:35 Местное время. Вести-Москва.14:55 
Т/с «Тайны следствия». 12+15:55 «Особый слу-
чай». 12+17:50, 07:45 Вести. Дежурная часть.18:00 
Т/с «Сердце звезды». 12+19:00 Т/с «Последний 
янычар». 12+20:30 Т/с «Бедные родственники». 
12+21:30 «Прямой эфир». 12+23:50 «Спокойной 
ночи, малыши!».00:00 Т/с «Косатка». 12+02:45 
«Моя блокада». 16+03:45 Х/ф «Профессия - сле-
дователь». 2с.06:15 «Комната смеха».

Среда, 28 Января
08:00 «Утро России».12:00, 05:20 «Кузьки-

на мать. Итоги». «Мертвая дорога». 12+12:55 
Ток-шоу «О самом главном».14:00, 17:00, 20:00, 
23:00 Вести.14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное 
время. Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+15:55 «Особый случай». 12+17:50, 
07:45 Вести. Дежурная часть.18:00 Т/с «Серд-
це звезды». 12+19:00 Т/с «Последний янычар». 
12+20:30 Т/с «Бедные родственники». 12+21:30 
«Прямой эфир». 12+23:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».00:00 Т/с «Косатка». 12+01:50 «Русская 
Антарктида. ХХI век».03:45 Х/ф «Профессия - 
следователь». 3с.06:20 «Комната смеха».

Четверг, 29 Января
08:00 «Утро России».12:00 «Финансовые битвы 

Второй Мировой». 12+12:55 Ток-шоу «О самом 
главном».14:00, 17:00, 20:00, 23:00 Вести.14:35, 
17:30, 20:10, 22:35 Местное время. Вести-Мо-
сква.14:55 Т/с «Тайны следствия». 12+15:55 
«Особый случай». 12+17:50 Вести. Дежурная 
часть.18:00 Т/с «Сердце звезды». 12+19:00 Т/с 
«Последний янычар». 12+20:30 Т/с «Бедные род-
ственники». 12+21:30 «Прямой эфир». 12+23:50 
«Спокойной ночи, малыши!».00:00 Т/с «Косат-
ка». 12+01:50 «Специальный корреспондент». 
16+03:30 «Красота по-русски». 16+04:30 Х/ф 
«Профессия - следователь». 4с.06:55 «Комната 
смеха».

Пятница, 30 Января
08:00 «Утро России».11:55 «Мусульмане».12:10 

«Нинель Мышкова. До и после «Гадюки». 12+13:05 
Ток-шоу «О самом главном».14:00, 17:00, 20:00, 
23:00 Вести.14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное 
время. Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+15:55 «Особый случай». 12+17:50 
Вести. Дежурная часть.18:00 Т/с «Сердце звез-
ды». 12+19:00 Т/с «Последний янычар». 12+20:30 
Т/с «Бедные родственники». 12+21:30 «Прямой 
эфир». 12+00:00 «Главная сцена».02:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+03:55 Х/ф «Пре-
вратности судьбы». 12+05:50 Х/ф «Веришь, не 
веришь».07:30 «Комната смеха».

Суббота, 31 Января
08:10 Х/ф «»SOS» над тайгой».09:35 «Сельское 

утро».10:05 «Диалоги о животных».11:00, 14:00, 
17:00 Вести.11:10, 14:10, 17:20 Местное время. 
Вести-Москва.11:20 «Военная программа» А. 
Сладкова.11:50 «Планета собак».12:25 «Суббот-
ник».13:05 Д/ф «Земля Героев. Урал-Батыр». «Чу-
деса России. Валаам. Земля Бога».14:20, 17:30 
Х/ф «Костер на снегу». 12+18:40 «Субботний 
вечер».20:35 «Петросян-шоу». 16+23:00 Вести 
в субботу.23:45 Х/ф «Гордиев узел». 12+03:25 
Х/ф «Красавица и Чудовище». 12+05:40 Х/ф 
«Назначение».07:30 «Комната смеха».

Воскресенье, 01 Февраля
08:25 Х/ф «Русское поле».10:20 «Вся Россия».10:30 

«Сам себе режиссер».11:20 «Смехопанорама».11:50 
«Утренняя почта».12:30 «Сто к одному». Теле-
игра.13:20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе.14:00, 17:00 Вести.14:10 «Кули-
нарная звезда».15:10 Х/ф «Ищу тебя». 12+17:20 
Местное время. Вести-Москва.17:30 «Смеяться 
разрешается».19:15 Х/ф «Красотки». 12+23:00 
Вести недели.01:00 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым». 12+02:50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Бес в ребро». 12+04:45 Х/ф 
«Сумасшедшая любовь». 12+06:40 Д/ф «Земля 
Героев. Урал-Батыр». «Чудеса России. Валаам. 
Земля Бога».

2015 жылдың 26 қаңтар - 1 
ақпан арасындағы алдағы аптаға 

арналған жұлдыз жорамал
Тоқты. 21.03-20.04. Осы кезде Торпақтарға өз 
достарының, серіктестерінің мәселелерімен 

айналысуға тура келеді, олар сізден олардың негізгі 
мақсаттары мен қатынасына жақсы байқағыштық 
пен интуициялық түсінушілікті талап ететін бола-

ды. 

Торпақ. 21.04-21.05. Сіздің белгіңіздегі адамдарға 
басшылық пен қарамағындағыларыңызбен қарым-
қатынаста айтарлықтай ұстамды болу керек, 
сондай-ақ өзіңіздің сөздеріңіз бен ой-пікірлеріңізге 

ойланып қарау қажет, себебі осы кездегі артық қуат 
айналадағылармен жанжалдың себебіне айналуы 

мүмкін. .

Егіздер. 22.05-21.06. Осы кезде күмәнді тылдар 
Егіздерде қорғансыздық, тұрақсыздық сезімін туды-
руы, сізге сенімсіздік пен жалғыздық сезімін орнату 

мүмкін. 

Шаян. 22.06-22.07. Осы кезеңде Шаяндар 
бақталастықпен, қастықпен және түсініспеушілікпен 

кездесуі мүмкін. Сіздің әрекеттеріңіз бен сөздеріңіз 
дұрыс қабылданбауы мүмкін, ал өзіңіздің ішкі 
жан дүниеңізді ашу, уәжделерді түсіндіру мен 

айналадағыларды өзіңіздің шығармашылық 
жоспарларыңызбен таныстыру әрекеттеріңіз 

бәсекелестермен немесе бақталастармен пайдаланы-
луы мүмкін. 

Арыстан. 23.07-23.08. Осы кезде сүйіктілеріңізбен, 
достарыңыз бен серіктестеріңізбен қатынастарыңыз 

анағұрлым үйлесімді болады. Ал сіздердің 
кейбіреулеріңіз үшін осы кезең жаңа айқын 

сезімдермен, танысулармен, ғашықтықпен есте қалуы 
мүмкін. Сонымен қатар Сіздің белгіңіздегі көптеген 

адамдар романтикалық күйде болады, және де жиі ескі 
сүйіспеншіліктер мен жаңа құштарлықтар арасында 

болады. 

Бикеш. 24.08-23.09. Аптаның басында сізді жағымды 
кезең күтіп тұр, осы кезде Бикештер анағұрлым өзіне-

өзі сенгіш және шығармашылық, жасампаз қуатқа 
толы болады. Сізде тағдырыңызда маңызды өзгеріс 

жасау үшін көптеген мүмкіндіктеріңіз болады. 

Таразы. 24.09-23.10. Сіз үшін осы уақыт анағұрлым 
тыныш және жайлы болады, осы кезде Таразылар 
өз дарындары мен қабілеттерін белсенді көрсете 
алады. Осы кезең жаңа жұмыстарды, жобаларды, 

қоғамдық қызметті бастауға, сондай-ақ басшылық 
пен серіктестермен өзекті мәселелер мен өз 

жоспарларыңызды талқылауға қолайлы. 
 

Сарышаян. 24.10-22.11. Сіздің өмірлік 
қуатыңыз біршама төмендейді. Осы кезде сізге 

жақындарыңыздың қамқорлығы, анағұрлым 
бірқалыпты және тыныш өмір ырғағы қажет. 

Дұрыс тамақтанбау, шамадан тыс ауыртпашылық, 
күйзелістер мен салқын тию денсаулықтың нашарла-
уына алып келуі, сондай-ақ айналадағылармен жанжал 

себебіне айналуы мүмкін. 

Мерген. 23.11-21. Келесі аптада Мергендер өздерін 
сенімдірек сезінетін болады. Осы кезде сіздің ой-

өрісіңіз, ақпаратты қабылдау мен өңдеу қабілетіңіз 
іске қосылады, сондықтан оқыту, ғылыми және 

оқытушылық қызмет табысты өтетін болады. Мер-
гендер жаңа адамдармен танысуы, сізде істерде өте 

пайдалы болып қалатын жаңа сүйіспеншіліктер пайда 
болуы мүмкін. 

Тауешкі. 22.12-20.01. Серіктестердің интуициясы 
мен қолдауы Тауешкілердің іскерлік белсенділігін 
ынталандырады. Тауешкілерде ақшаны ұтымды 

салу мүмкіндігі, сондай-ақ қарсы жақты жы-
ныс өкілдерімен тұрақты, үйлесімді қарым-

қатынастарды құруға мүмкіндік пайда болады. 

Суқұйғыш. 21.01-19.02. Осы күндері сіз тек өзіңіздің 
шығармашылық әлеуетіңізді ғана емес, сонымен қатар 

жұмыстың жаңа тәсілдері мен көшбасшы мінезді 
қолдана аласыз. Сізге мүмкін болғанша көп кездесулер, 

байланыстар, келіссөздер өткізуге тырысу қажет, 
себебі олардың барлығы оң нәтижелі болады. Осыдан 

басқа бұл табыстың жаңа көздерінің пайда болуы мен 
бұрыннан ойластырылған жоспарларды іске асыруға 

көмектесетін болады. 

Балықтар. 20.02-20.03. Балықтар өмірінде биоқуатты 
кенет төмендетумен бірге болатын қолайсыз кезең 

басталады. Бұл сексуалдық және шығармашылық 
әлеуетті төмендетуге алып келеді, сіздің 

серіктестермен қарым-қатынастарыңызға әсер етеді, 
және көптеген Балықтар әлсіздік немесе күйзелісті 

сезінуі мүмкін. 
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хабарламаның дәлдігі үшін редакция жауап бермейді.
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Таралымы 4010 оның ішінде «Аудан тынысы»880

Директор-бас редактор 
Екатерина БОЙЧЕНКО 

«Аудан тынысы» - «Пульс района» ЖШС 
басқарушы органы «ШҚО ішкі саясат басқармасы» 

ММ болып табылады

Газет ҚР мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, 
аудандық «Аудан тынысы» - «Пульс района» газеттерінің 

тіркеу туралы N 12375-Г куәлігі (05.03.2012) берілген

Директор-бас редактордың орынбасары,
Мейрамгүл АТАЕВА

Аудан тынысы 8 №8 (517) 23 қаңтар 2015 жыл

Аяулы бауырымыз, Байгарин Қайрат 
Жанатұлының дүниеден өткеніне 5 жыл 
толуына орай сағынышпен еске аламыз! 

Жүрегімде сағыныш тербейді,
Көңіл шіркін өлді дегенге сенбейді,
Аға бауыр, қарындастар тұрғанда, 

Сен жаққан от ешқашан да сөнбейді.
Жаның жарқын, ақ жарқын азамат ең, 

Көңіліңнің кеңдігі кең даланың.
Жасамайды ешкімге аяушылық,

Ажал не деген қатыгез ғаламат ең.
Еске алушылар: 

аға-жеңгең, қарындастарың, күйеу 
балаларың Байгариндер әулетінен

ЕСКЕ АЛУ 

ТУҒАН КҮНДЕРІҢІЗБЕН!!!
Е. А. Жақсыбаев - 20. 01. 1980

(ҚР ҰҚК Бородулиха ауданы бойынша бөлім басшысы)

ХАБАРЛАНДЫРУ
Шығыс Қазақстан облысы ІІД Бородулиха ауданы ішкі істер бөлімі 

2015 жылы оқуға түсу үшін Қазақстан Республикасының ІІМ оқу орын-
дарына үміткерлерді қабылдайтынын жариялайды: 

-Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы Академиясы;
-Қазақстан Республикасы ІІМ Қарағанды Академиясы;
-Қазақстан Республикасы ІІМ Қостанай Академиясы;
-Қазақстан Республикасы ІІМ Ақтөбе заң институты;
-Қазақстан Республикасы ІІМ Ішкі әскердің әскери институты, Пе-

тропавловск қаласы.
ҚР ІІМ оқу орындарына түсуді қалайтын үміткерлер: 2015 жылғы 

орта мектеп және оқу орындардың түлектері, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының Қарулы Күштер қатарында әскери қызмет атқарған 
адамдар Бородулиха ауданы ішкі істер бөліміне келуіне болады. 
Барлық сұрақтар бойынша Бородулиха ауданының ІІБ кадр бөліміне 
хабарласыңыздар. Байланыс телефоны: 2-19-91 (бастықтың орынбасары)

АІІБ КБ

ШҚО бойынша "ХҚКО" РМК филиалының Бородулиха аудандық бөлімінің 2015 
жылдың 1-тоқсанына арналған Мобильдік ХҚКО-ның сапарға шығу кестесі

ХАБАРЛАНДЫРУ
Аудан ұйымдары мен кәсіпорындарының басшыларына, тұрғындарына! 

Қардың көп көлемде жиналуына байланысты, ғимараттар мен 
құрылыстар шатырларының бұзылуын болдырмау, адамдардың өмірі 
мен денсаулығын сақтау мақсатында тұрғын үйлердің, мемлекеттік 
мекемелердің, әлеуметтік нысандардың, кәсіпорындар мен ұйымдардың 
шатырын қардан тазарту жұмыстарын жүргізу қажет. Ғимараттар 
шатырларының күнқағарлары мен карниздерінен қауіпті салбырап 
тұрған мұз сүңгілері жойылсын.

Жұмыстарды жүргізу барысында қауіпсіздік техникасын сақтау қажет.
ТҮКШ, жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі

ҚАЗАҚСТАНДА БАРЛЫҚ АТОМ 
ҚАЛДЫҚТАРЫ СЕМЕЙ ПОЛИГОНЫН-
ДА КӨМІЛЕТІН БОЛАДЫ

Бұл туралы 15 қаңтарда Мәжілісте 
«Атом энергиясын пайдалану туралы» 
заң жобасының таныстырылымы ба-
рысында ҚР Энергетика вице-министрі 
Бақытжан Жақсалиев хабарлады.

Депутаттардың сұрағына жауап бере 
отырып, вице-министр атом қалдықтарын 
көму мәселесі бүгінгі күні әлемде 
түбегейлі шешілмегенін алға тартты. 
«Дегенмен, атом энергетикасын, атом 
өнеркәсібін дамыту қалдықтарды 

көмуді дұрыс шоғырландыруды 
талап етеді. Бүгінде, тұйық цикл 
бойынша қалдықтарды пайдаланудың 
мейлінше тиімді тетіктері әзірге 
жасалған жоқ. Осы күні елімізде 
қалдықтарды көму мәселесі өзекті 
емес. Тек Ақтаудағы бұрынғы БН-350 
реакторынан қалдықтарды шығару 
мәселесі болды. Қалдықтар Семей 
полигонындағы алаңдардың бірінде 
көмілді. Бұл орынды пайдаланудың 

тиімділігі тексеріліп отырады. Ол 
МАГАТЭ ұсынған барлық талаптарға 
сай келеді. Жалпы, қалдықтар мәселесі 
бойынша бүгін қарастырылып отырған 
заң жобасы аясында әрі қарай да 
жұмыс жасайтын боламыз», - деді 

Б.Жақсалиев.
Оның айтуынша, аталмыш заң жобасы 

осындай маңызды мәселелерді шешу 
бойынша бағыттарды дұрыс анықтауға 
ықпал етеді. «Бүгінде бұл мәселе 
Қазақстанда толық шешілген жоқ. Әзірге 

елімізде үлкен энергетикалық нысандар 
болмағандықтан, атом қалдықтарын 
көму түйткілі өткір тұрған жоқ. Атом 
электр станциясын салу мәселесін 
қарастырған уақытта, бірден электр 
станциясының қалдықтарын қайда 
шығарамыз деген сұрақ туындайды. 
Атом электр станцияларының жұмыс 
істеу мерзімі кемінде 60 жылды құрайды. 
Сондықтан жобалау барысында да 
қалдықтарды көму мәселесінің өзекті 
болуы түсінікті. Қазақстандағы барлық 
қалдықтарды Семей сынақ алаңында 
көму мүмкіндігі қарастырылады», - 
деді вице-министр.

БАҚ беттерінен

АСҚА ШАҚЫРУ
Келініміз Атаева Әсел Амангелдіқызының 40 күндік 

асы 31 қаңтар күні сағат 12-де “Дастархан” кафесінде 
беріледі. Асқа барлық таныс ауылдастарды, туған-туыс, 
дос-жарандарды шақырамыз. 

АТАЕВТАР әулеті


