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ƏКІМДІК  МƏЖІЛІСІНДЕƏКІМДІК  МƏЖІЛІСІНДЕ

«АУЫЛ ЖАҢАЛЫҒЫ» - АУДАНЫМЫЗДЫҢ 
САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ, ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ 
ӨМІРІНДЕГІ ЖАҢАЛЫҚТАРДЫ,   АНА ТІЛІМІЗДІ, ӨМІРІНДЕГІ ЖАҢАЛЫҚТАРДЫ,   АНА ТІЛІМІЗДІ, 
МӘДЕНИЕТІМІЗ БЕН ӨНЕРІМІЗДІ КЕҢІНЕН НА-МӘДЕНИЕТІМІЗ БЕН ӨНЕРІМІЗДІ КЕҢІНЕН НА-
СИХАТТАЙТЫН, ТУҒАН ЖЕРДІҢ МӘРТЕБЕСІН СИХАТТАЙТЫН, ТУҒАН ЖЕРДІҢ МӘРТЕБЕСІН 
БИІКТЕТКЕН ЕЛ АЗАМАТТАРЫНЫҢ ӨНЕГЕЛІ БИІКТЕТКЕН ЕЛ АЗАМАТТАРЫНЫҢ ӨНЕГЕЛІ 
ІСТЕРІН ҰЛЫҚТАЙТЫН, ТӘУЕЛСІЗ ЕЛІМІЗДІҢ ІСТЕРІН ҰЛЫҚТАЙТЫН, ТӘУЕЛСІЗ ЕЛІМІЗДІҢ 
ҚОЛ ЖЕТКЕН ТАБЫСТАРЫ МЕН АЛҒАН АСУЫ-ҚОЛ ЖЕТКЕН ТАБЫСТАРЫ МЕН АЛҒАН АСУЫ-
НАН КЕҢІНЕН МАҒЛҰМАТ БЕРЕТІН БАСЫЛЫМ. НАН КЕҢІНЕН МАҒЛҰМАТ БЕРЕТІН БАСЫЛЫМ. 
БҮГІНДЕ БАСЫЛЫМҒА 2016 ЖЫЛДЫҢ БІРІНШІ БҮГІНДЕ БАСЫЛЫМҒА 2016 ЖЫЛДЫҢ БІРІНШІ 
ЖАРТЫЖЫЛДЫҒЫНА  ЖАЗЫЛУ БАСТАЛДЫ.          ЖАРТЫЖЫЛДЫҒЫНА  ЖАЗЫЛУ БАСТАЛДЫ.          

           ГАЗЕТКЕ ЖАЗЫЛУ БАҒАСЫ:            ГАЗЕТКЕ ЖАЗЫЛУ БАҒАСЫ: 
ЖЕКЕ (ТҰЛҒАЛАР) ЖАЗЫЛУШЫЛАР ҮШІН:  ЖЕКЕ (ТҰЛҒАЛАР) ЖАЗЫЛУШЫЛАР ҮШІН:  
БІР ЖЫЛҒА – 1939 ТЕҢГЕ 08 ТИЫН; БІР ЖЫЛҒА – 1939 ТЕҢГЕ 08 ТИЫН; 
АЛТЫ АЙҒА – 969 ТЕҢГЕ 54 ТИЫН. АЛТЫ АЙҒА – 969 ТЕҢГЕ 54 ТИЫН. 

МЕКЕМЕ, ҰЙЫМДАР (ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР) МЕКЕМЕ, ҰЙЫМДАР (ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР) 
ҮШІН:  БІР ЖЫЛҒА – 2939 ТЕҢГЕ 16 ҮШІН:  БІР ЖЫЛҒА – 2939 ТЕҢГЕ 16 

ТИЫН;  АЛТЫ АЙҒА – 1469 ТЕҢГЕ 58 ТИЫН.   ТИЫН;  АЛТЫ АЙҒА – 1469 ТЕҢГЕ 58 ТИЫН.   
ГАЗЕТТІҢ ИНДЕКСІ: 65000.ГАЗЕТТІҢ ИНДЕКСІ: 65000.

«АУЫЛ ЖАҢАЛЫҒЫ» - АУДАНЫМЫЗДЫҢ «ААУЫЛ ЖАҢАЛЫҒЫ» - АУДАНЫМЫЗДЫҢ 
САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ,ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИСАЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ,ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ

Ќўрметті оќырмандар!Ќўрметті оќырмандар!
Басылым -Басылым - 2 0 1 62 0 1 6

АУДАН ТЎРЄЫНДАРЫНЫЅ АУДАН ТЎРЄЫНДАРЫНЫЅ 
НАЗАРЫНА!НАЗАРЫНА!

2015 æûëäûң 3 қàçàíû, 2015 æûëäûң 3 қàçàíû, 
ñåíái êүíi, ñàғàò 8.00-äå ñåíái êүíi, ñàғàò 8.00-äå 
Ñàðûêåìåð àóûëûíûң Ñàðûêåìåð àóûëûíûң 
Îðòàëûқ àëàңûíäà Îðòàëûқ àëàңûíäà 

àóäàííûң àóûë àóäàííûң àóûë 
øàðóàøûëûғû òàóàð øàðóàøûëûғû òàóàð 

өíäiðóøiëåðiíiң æәðìåңêåñi өíäiðóøiëåðiíiң æәðìåңêåñi 
өòêiçiëåäi.өòêiçiëåäi. 

 ДҮЙСЕНБІ КҮНІ, АУДАН 
ӘК ІМ І  М .ШҮКЕЕВТ ІҢ 
Т Ө Р А Ғ А Л Ы Ғ Ы М Е Н 
ӘК ІМД І КТ ІҢ  КЕЗЕКТ І 
МӘЖІЛІСІ  ӨТІП ,   ОНДА 
АУДАН АУМАҒЫНДАҒЫ 
НЫСАНДАРДЫҢ ҚЫСҚЫ 
ЖЫЛЫТУ МАУСЫМЫНА 
ДАЙЫНДЫҚ    БАРЫСЫ 
ТАЛҚЫЛАНДЫ. 

Күн тәртібіндегі бірінші 
мәселе  бойынша  аудан 
ә к і м д і г і  т ұ р ғ ы н  ү й -
коммуналдық шаруашылық 
жолаушылар көлігі  және 
а в т омобил ь  жолдары 
бөлімін ің  басшысы  Р .Қойлыбаев 
б а я н д а м а  ж а с а п ,  б ю д ж е т т і к 
ме к ем е ле р д і ң  қы с қы  жылы т у 
маусымына дайындығын баяндады. 

 Оның мәлімдеуінше, объектілер 
алдағы қысқы жылыту маусымына 
дайын. Аудан әкімдігінің 2015 жылғы 29 
сәуірдегі «Аудандағы отын-энергетика 
кешен і  объект ілер ін  2015 -2016 
жылдардың қысқы жылыту  маусымына 
дайындау туралы» №266 қаулысымен 
құрамында 11 адамнан тұратын штаб 
құрылып, іс-шара жоспары бекітілген. 
Есепті  мерзім  ішінде  штабтың  7 
отырысы өткен. 
Аудан бойынша жылыту маусымына 

168 нысан, оның ішінде 28 қазандық 
сақадай-сай екендігін, сонымен қатар 
білім беру, мәдениет саласы, емдеу 
мекемелерінің  жылыту  науқанына 
дайындығын, сондай-ақ,  облыстық, 
аудандық мәндегі жолдарды жөндеу  
жұмыстарынан  ақпарат  бер ген 

баяндамашы  атқарылған шаруалармен 
қатар ,  орын  алған  кемшіліктерді 
де жасырмады . Мәселен, Кеңес 
орта мектебіндегі екі қазандықтың 
сақтандыру клапандары мүлдем 
жұмыс істемейтіндігін,  7 ысырма 
жарамсыз, бір  қозғалтқыш істен 
шыққандығын,  Суханбаев  орта 
мектебінің спорт залының  жұмсақ 
жамылғысы су жіберетіндігін, Көктал 
орта мектебінің спорт залының шойын 
батареялары қоршалмағандығын  
айтты.
Мәжілісте  аудан  әкімдігі  білім  

бөлімінің басшысы З.Дүзенова мен  
мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімінің басшысы С.Сыздықов 
күн тәртібіндегі мәселе бойынша 
есептері тыңдалды. 
Мұнан соң аудан әкімдігі ауыл 

шаруашылығы  бөлімінің басшысы 
Б .Сағынбеков  “Күз г і  е г і с  дала 
жұмыстарының   барысы   жайлы 

баяндады. Оның мәліметінше, ауданда  
ауыл шаруашылығы саласын өркендету 

бағытында іргелі істер  атқарылған. 
2016 жылы аудан бойынша 6 000 гектар 
алқапқа күздік бидай себу жоспарланған. 

Оның 5000 гектар жерге екінші рет 
сүдігер көтерілген. Қазіргі күні 550 
гектар алқапқа күздік бидай себілген.  
2016 жылдың өнімі үшін аудан бойынша 
егілетін 1 900 гектар қант қызылшасын 
орналастыру бойынша жұмыстар қолға 
алынғандығын баяндамашы сөз етті.
Аталмыш мәселе бойынша Түймекент 

ауылдық округінің әкімі  Б.Әлсейтов,  
аудан әкімдігінің жер қатынастары 
бөлімінің  басшысы  Т .Қырғызбаев  
сөзге шықты.
Жиынды қорытындылаған  аудан  

б а сшы с ы   жы л у  м а ус ы мы н а 
дайындық тың   к ү н  т ә р т і б і нен 
түспейтіндігін,  ал  күзгі дала жұмыстарын 
жандандырудың маңызын,  игерілмей 
бос жатқан жерлерді игерімге алу  
қажеттігін  қадап айтты.

Алқалы жиында  басқа да мәселелер 
қаралып, тиісті қаулы қабылданды.

Өз тілшіміз.

М.Манекеев,
«Ауыл жаѕалыєы».

ДЇЙСЕНБІ КЇНІ АУДАН 
ƏКІМДІГІНІЅ  МƏЖІЛІС 
ЗАЛЫНДА «НЎР ОТАН» 
ПАРТИЯСЫ  АУДАНДЫЌ 
Ф И Л И А Л Ы  С А Я С И 
КЕЅЕСІНІЅ КЕЅЕЙТІЛГЕН 
БЮРО ОТЫРЫСЫ БОЛЫП 
ҐТТІ .   «НЎР  ОТАН» 
ПАРТИЯСЫ  АУДАНДЫЌ 
ФИЛИАЛЫ САЯСИ КЕЅЕС 
МЇШЕЛЕ Р І ,  ПАР ТИЯ 
АУДАНДЫЌ ФИЛИАЛЫНЫЅ 
БАСТАУЫШ ПАРТИЯ ЎЙЫМЫНЫЅ ТҐРАЄАЛАРЫ 
МЕН ТҐРАЙЫМДАРЫ, МЕКЕМЕ БАСШЫЛАРЫ, 
АУДАНДЫЌ МƏСЛИХАТ ДЕПУТАТТАРЫ, АУЫЛДЫЌ 
ОКРУГ  ƏКІМДЕРІ , «ЖАС ОТАН» ЖАСТАР 
ЌАНАТЫНЫЅ МЇШЕЛЕРІ  ЖƏНЕ БЎЌАРАЛЫЌ 
АЌПАРАТ ЌЎРАЛДАРЫ ҐКІЛДЕРІНІЅ ЌАТЫСУЫМЕН 
ҐТКЕН  ОТЫРЫСТЫ  АУДАНДЫЌ  ПАРТИЯ 
ФИЛИАЛЫНЫЅ ТҐРАЄАСЫ М.ШЇКЕЕВ АШЫП, 
ЖЇРГІЗІП ОТЫРДЫ. 
Аталмыш отырыстыѕ кїн тəртібіне «Нўр 

Отан» партиясыныѕ «Ќазаќстан-2017 
маќсаттары. Ўлттыќ іс-ќимыл жоспары» 
сайлауалды Тўєырнамасын іске асыру 
жґніндегі аумаќтыќ баєдарламасыныѕ  
орындалу  барысы  мен  «Нўр  Отан» 
партиясы Байзаќ аудандыќ филиалыныѕ 

2015 жылдыѕ ІV-ші тоќсанына арналєан 
жўмыс жоспарын бекіту туралы мəселелер 
ќаралды. 
Кїн тəртібіндегі бірінші мəселеге ќатысты 

партия мїшесі,  аудан əкімдігі экономика 
жəне бюджеттік жоспарлау бґлімініѕ 
басшысы  Д .Жаќыпбеков  баяндама 
жасады. 
Дулат  Бекбосынўлы   «Нўр  Отан» 

партиясыныѕ «Ќазаќстан-2017 маќсаттары. 
Ўлттыќ іс-ќимыл жоспары» сайлауалды 
Тўєырнамасын  іске  асыру  жґніндегі 
аумаќтыќ жоспары 2012 жылдыѕ 21 тамызы 
кїні ґткен аудандыќ партия филиалыныѕ 
Саяси  кеѕес Бюросыныѕ кеѕейтілген 
отырысында талќыланып, ќабылданєанын 

алєа тарта отырып, бїгінгі таѕда сегіз 
бґлімнен тўратын жоспардыѕ орындалу 
барысымен жан-жаќты таныстырып ґтті. 
Атап айтќанда, білім жəне єылым, ўлт 
денсаулыєы, экономика, табыстыѕ ґcyi, 
жаѕа əлеуметтік саясат, болашаќтаєы 
ауыл, азаматтыќ ќўќыќтарды мїлтіксіз 
саќтау  жəне заѕныѕ салтанат  ќўруы, 
бірлігі жарасќан Ќазаќстан бґлімдерінен 
ќўралєан жоспардыѕ атќарылуы туралы 
баяндап берді. 
Баяндама аяќталєан соѕ, партия мїшелері, 

аудан əкімдігіні білім бґлімініѕ сектор 
меѕгерушіс і  Ш .Абдрасилов ,  аудан 
əкімдігініѕ сəулет,      ќала ќўрылысы жəне 
ќўрылыс бґлімініѕ басшысы Т.Бибосынов, 
аудан əкімдігініѕ жўмыспен ќамту жəне 
əлеуметтік  баєдарламалар  бґлімініѕ 
басшысы Ə.Саќќўловалар жарыссґзге 
шыєып, ґз салалары бойынша атќарылєан 
жўмыстарєа тоќталды. 
Кїн тəртібіндегі бірінші мəселеге сəйкес, 

тиісті ќаулы ќабылдаєан кеѕейтілген кеѕес 
ќатысушылары кїн тəртібіндегі екінші 
мəселеге орай, «Нўр Отан» партиясы 
аудандыќ филиалы тґраєасыныѕ бірінші 
орынбасары Н.Тлеповтіѕ хабарламасын 
тыѕдап, «Нўр Отан» партиясы аудандыќ 
филиалыныѕ 2015 жылдыѕ ІV-ші тоќсанына 
арналєан жўмыс жоспарын бекіту жґнінде 
ќаулы ќабылдады. 

ПАРТИЯ ТҰҒЫРНАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ
САЯСИ КЕЅЕСТІЅ БЮРО ОТЫРЫСЫНДА ЌАРАЛДЫ

Қысқы жылыту маусымына дайындық пен күзгі Қысқы жылыту маусымына дайындық пен күзгі 
дала жұмыстарының барысы пысықталдыдала жұмыстарының барысы пысықталды



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»2 30  қыркүйек  2015  жыл

Н.Асабаев,
аєа əділет кеѕесшісі, аудан 

прокуроры.

Халыќ – мемлекеттік биліктіѕ 
бірден-бір бастауы. Бўл ќаєида 
Конституциямыздыѕ 3-бабында 
бекітілген. 
Елімізде заѕды тїрде белгілі 

бір аумаќта мемлекеттік саясатты 
жїрг і зуд і ,  оны  дамытуды 
жергілікті мемлекеттік басќару 
жəне жергілікті ґзін-ґзі басќару 
органдары жїзеге асырады.
Жергілікті мемлекеттік басќару 

жергілікті ґкілді жəне атќарушы 
органдарєа тəн болса,  жергілікті 
ґзін-ґзі  басќару  халыќтыѕ 
тікелей ќатысуымен, сондай-
аќ жергілікті ґзін-ґзі басќару 
органдары (жергілікті маѕызы 
бар мəселелерді шешу жґніндегі 
функциялар жїктелген органдар)
арќылы  жїзеге  асырылатын 
ќызмет.

«Ќазаќстан Республикасындаєы  
жергілікті мемлекеттік басќару 
жəне ґзін-ґзі басќару туралы» 
Заѕына сїйенсек, шекараларында 
жергілікті ґзін-ґзі басќару жїзеге 
асырылатын, оныѕ органдары 
ќўрылатын жəне жўмыс істейтін 
тиісті  əкімшілік -аумаќтыќ 
бґлініс  аумаєында  тўратын 
тўрєындардыѕ  жиынтыєы 
жергілікті  ќоєамдастыќ  деп 
танылады.
Же р г і л і к т і  м ə н і  б а р 

а с а  маѕы зды  мə с е л е л е р 
тўрєындардыѕ  (жерг іл ікт і 
ќоєамдастыќ  мїшелерініѕ )
тікелей ќатысуымен жергілікті 
ќоєамдастыќ  жиынында ,  ал 
аєымдаєы мəселелер жергілікті 
ќоєамдастыќ жиыны жіберген 
ґк ілдер ін іѕ  жиналысында 
шешіледі.
Биылєы  жылы  мемлекет 

т а р а п ы н а н  ж е р г і л і к т і 
ќоєамдастыќтыѕ рґліне ерекше 
назар аударылып, жергілікті 
жерлерде бюджеттік тїсімдердіѕ 
бґлінуі мен маќсатты жўмсалуына 
тікелей ќатысуына іс жїзінде 
мїмкіндіктер берілді. 
Дəлірек айтќанда, Ќазаќстан  

Ре спублика сыныѕ  ќ аржы 
министрініѕ 2015 жылдыѕ 19 
наурызындаєы №195 бўйрыєымен  
«Жергілікті ґзін-ґзі басќару 
органдарына трансферттер беру 
ќаєидалары» (бўдан əрі - Ќаєида)
бекітіліп, ол 1 сəуірден бастап 
кїшіне енген.
Ќаєидаєа сай,  ауылдыќ округ 

аумаєында  тіркелген  жеке 
тўлєалардыѕ  тґлем  кґзінен 
салыќ салынбайтын табыстары 
бойынша жеке табыс салыєы, 
мїлкі ауылдыќ округ аумаєында 
орналасќан жеке тўлєалардыѕ 

мїлкіне салынатын салыќ, жер 
учаскесі ауылда орналасќан 
жеке тўлєалардан алынатын, елді 
мекендер жерлеріне салынатын 
жер салыєы, ауылда тіркелген 
жеке тўлєалардан алынатын, 
кґлік ќўралдарына салынатын 
салыќ тїсімдері  жергілікті 
ґзін-ґзі басќару органдарына 
берілетін трансферттер болып 
табылады.
Бюджетті атќару жґніндегі 

орталыќ жəне жергілікті уəкілетті 
органдар ауыл, ауылдыќ округ 
əкімімен бірлесіп жыл сайын əр 
жылдыѕ 1-ші кїніне кґрсетілген 
тїсімдер тїрлері бойынша ауыл, 
ауылдыќ округ бґлінісінде салыќ 
тґлеушілер тізбесін бекітеді.
Тїсімдерден тїскен ќаражатты 

пайдалану їшін жыл сайын 20 
ќаѕтарєа дейін  ауыл,  ауылдыќ 
округ əкімдерініѕ жергілікті ґзін-
ґзі басќару функцияларын іске 
асыруына баєытталєан аќшаныѕ 
тїсімдері мен шыєыстарыныѕ 
жоспары жасалады.
Ауылдыѕ ,  ауылдыќ  округ 

əкімдерініѕ жергілікті ґзін-ґзі 
басќару функцияларын іске 
асыруына баєытталєан аќшаныѕ 
тїсу жəне жўмсалу жоспарын 
тиісті  ауылдыѕ ,   ауылдыќ 
округтіѕ əкімі оны жылдыѕ 
1 аќпанына дейін жергілікті 
ќоєамдастыќтыѕ жиналысында 
келісілгеннен кейін бекітеді.
Бекітілген  жоспар бойынша 

ќ а ржыныѕ   ќолд анылуы 
жылдыѕ  31 желтоќсанында 
тоќтатылады.
Жыл аяєында пайдаланылмаєан 

ќаражат ќалдыќтары тїсімдер мен 
шыєыстар жоспары жергілікті 
ќоєамдастыќтыѕ жиналысында 
наќтылануы  жəне  келісілуі 
арќылы  аєымдаєы  жылдыѕ 
шыєыстарын ќаржыландыруєа 
баєытталуы мїмкін.
Ж е р г і л і к т і  м а ѕ ы з ы 

бар  мəс елелерд і  шешуге 
т р а н с ф е р т т е р м е н  ж ə н е 
жергілікті ґзін-ґзі басќарудыѕ 
басќада кіріс кґздеріне бґлінген 
бюджет ќаражатын пайдалану 
туралы аќпаратты жинаќтау 
мен жїйелендіру маќсатында 
мониторинг   жїрг із ілед і . 
Мониторингт і  жерг іл і кт і 
ќоєамдастыќ комиссиясыныѕ 
мїшелері жоспарланєан жəне 
ќаражатты пайдалынуда ќол 
жетк і з і л ген  нəтижелер ін 
салыстыру арќылы жарты жылда 
бір рет жїзеге асырады. Ќажет 
болєан жаєдайда  жергілікті 
ќоєамдастыќ  жиналысыныѕ 
шешім імен  ке зектен  тыс 
мониторинг жїргізілуі мїмкін.
Т р а н с ф е р т т е р д і ѕ 

пайдаланылуына мониторингті 

Æåðãiëiêòi қîғàìäàñòûқòûң 
қàðàæàòòû æұìñàóäàғû ðөëi

а ќш а ныѕ  т ї с і м д е р і  м е н 
шыєыстарыныѕ  бекіт ілген 
жоспары негізінде жїргізеді.
Ауылдыќ  округ  əк імін іѕ 

аппараты  т рансферттерд і 
пайдалану нəтижелері туралы 
есепті  айдыѕ 5-ші кїніне дейінгі 
мерзімде жасайды.
Трансферттерді  пайдалану 

нəтижелері  туралы  е септ і 
жергілікті  ќоєамдастыќтыѕ 
комиссиясы мїшелеріне есепті 
кезеѕнен  кейінгі  айдыѕ  10-
шы кїніне дейінгі мерзімде 
ўсынады.
Ќаржы  министр ін іѕ  бўл 

бўйрыєы  1 сəуірден  кїшіне 
енгеніне ќарамастан ауылдыќ 
округ əкімдерімен əлі кїнге дейін 
тїсімдер мен олардыѕ жўмсалуы 
жо с п а р л а н б а є а н д ы ќ т а н , 
ауылдардыѕ инфраќўрылымдыќ 
ќажеттіл іктеріне  арналєан 
а й т а рлыќ т а й  ќ а р ажат т а р 
пайдаланусыз  есепшоттарда 
жатќаны аудан прокуратурасыныѕ 
тексеруімен аныќталды. 
Аудан аумаєындаєы 18 ауылдыќ 

округтер бойынша  2015 жылєа 
жоспарланєан тїсімдер сомасы 
84 миллион 509 мыѕ 500 тенгені 
ќўрайды.  
Тамы з  а йыныѕ  с о ѕын а 

жасалєан талдаумен ауылдыќ 
округ əкімдіктеріне  29 миллион 
129 мыѕ 700 тенге аударылєан 
болса, оныѕ 7 миллион 851 мыѕ 
200 тенгесі єана жўмсалєан. 
Пайдаланылмаєан  ќаражат 
сомасы 23 миллион 694 мыѕ 
800 теѕгені ќўрайды. 
Жўмсалєан ќаражаттыѕ ґзі 

(Ќостґбе ,  Ќызыл  жўлдыз , 
Тїймекент, Кґктал, Сарыкемер, 
Бəйтерек жəне  Жалєызтґбе 
ау ы л д ы ќ  о к р у г т е р і н д е )
ќ а є и д а н ы ѕ  т а л а б ы н а 
ќ айшы ,  жо спарсыз ,  я єни 
жергілікті  ќоєамдастыќтыѕ 
ќатысуынсыз жўмсалєаны аудан 
прокуратурасымен аныќталып, 
ауылдыќ округ əкімдерін заѕ 
бўзушылыќќа жол бергені їшін 
тəртіптік жауапкершілікке тарту 
жґнінде аудан əкіміне ўсыныс 
енгізілді.
Жо є а р ы д а  к е л т і р і л г е н 

жəйттерді  назарларыѕызєа 
жетк і з е  ке л е ,  жер г і л і к т і 
ќ о є а м д а с ты ќ  мїше л е р і н 
(жерг іл ікт і  тўрєындарды )  
жергілікті  ґзін-ґзі  басќару 
функцияларын жїзеге асыруда 
мемлекет тарапынан ўсынылєан 
ќўќыќтарын белсенді тїрде  заѕ 
аясында іске асыруды ќолєа 
алу ауылдыќ ґѕірдіѕ одан ары 
кґркеюіне, мўќтаждыќтарыныѕ 
ќамтамасыз  етілуіне  себін 
тигізетін ќадам деп ўєынулары 
жґн деп ойлаймын. 

М.Манекеев,
«Ауыл жаѕалыєы».

«Нўр Отан» партиясыныѕ 
Тґраєасы Н.Назарбаевтыѕ 
кезекті XVI съезін шаќыру 
т у р а лы  ќ аулы є а  ќ ол 
ќоюына орай, аєымдаєы 
жылы «Нўр Отанныѕ» 
жўмысы бастауыш партия 
ўйымдарыныѕ ќызметініѕ 
тиімділігін  арттыруєа 
б а є ы т т а л ы п ,  2 0 1 5 
жыл бастауыш  партия 
ўйымдарыныѕ жылы деп 
жарияланды. Соєан сəйкес 
Елімізде «Їздік бастауыш 
партия ўйымы» байќауын 
ґткізу  туралы  ќаулы 
шыќќаны белгілі.
Жўма кїні «Нўр Отан» 

п а р т и я с ы  а уд а н д ы ќ 
филиалыныѕ єимаратында 
«Їздік бастауыш партия 
ўйымы» байќауыныѕ іріктеу 
кезеѕі ґтті. Аудандыќ партия 
филиалыныѕ «Їздік бастауыш 
партия ўйымы» байќауыныѕ 
іріктеу отырысына облыстыќ 
партия филиалы  ўйымдастыру-
баќылау бґлімініѕ инспекторы 
Ќ .Тл еуо в ,  «Нўр  От ан » 
партиясы аудандыќ филиалы 
т ґ р а є а сы ныѕ   б і р і нш і 
о рынб а с а ры  Н .Тл е п о в , 
саяси кеѕестіѕ бюро мїшесі 
С.Ќалмўратов, саяси кеѕес 
мїшесі Ə.Саќќўлова, аудандыќ 
мəслихаттаєы  депутаттыќ 
ф р а к ц и я н ы ѕ  м ї ш е с і 
Т.Кадимова, партия ардагері 
Т.Есалиев, аудандыќ партия 
филиалы  есепке  алу жəне 
статистика сектор меѕгерушісі 
Ќ.Кусемисов , «Жас Отан» 
жастар ќанатыныѕ атќарушы 
хатшысы  Ə .Ќўрманалиев , 
бастауыш партия ўйымыныѕ 
тґраєалары мен тґрайымдары, 
партия  белсенділері  жəне 
жергілікті бўќаралыќ аќпарат 
ќўралдарыныѕ  ґк і лдер і 
ќатысты. Байќаудыѕ маќсаты 
ї зд і к  бас т ауыш  партия 
ўйымын аныќтау, олардыѕ 
жўмыс  тəжірибесін елдіѕ 

«ЇЗДІК БАСТАУЫШ ПАРТИЯ ЎЙЫМЫ» БАЙЌАУЫ«ЇЗДІК БАСТАУЫШ ПАРТИЯ ЎЙЫМЫ» БАЙЌАУЫ

ÎÁËÛÑҚÀ ÆÎËÄÀÌÀ ÀËÄÛ

Р.Джакипбаева,
«Ауыл жаѕалыєы».

Наш район – яркая палитра различных этносов и 
национальных культур. Сегодня у нас проживает 16 
представителей различных этносов. Здесь и звучание 
кобыза, и русские народные напевы, масляничные 
гуляния и рождественская ёлка,  коляды и лезгинка, 
праздник фонарей и  ритуал чаепития.

22 сентября в Центральном парке имени Героя 
Советского Союза Агадила Суханбаева состоялось 
праздничное торжество, посвящённое Дню языков 
н а р од а  Ка з а х с т а н а 
п о д  н а з в а н и е м 
«Межн а ц и о н а л ь н о е 
с о гл а с и е  –  г а р а н т 
нашей независимости». 
Это  торжество   было 
приурочено   к 20-летию 
Ас с а м б л е и  н а р о д а 
Казахстана и 550-летию 
Казахского ханства. 
Яркое и незабываемое 

з р е лище  с о б р а л о  в 
парке   много  народа . 
Уникальную возможность 
п о з н а ко м и т ь с я   с  
культурой и традициями 
народов, населяющих  район, получили жители и гости  
села Сарыкемер.
Гостей и участников торжества приветствовала 

главный инспектор аппарата акима района С.Иманова, 
которая подчеркнула: «Нынешний  праздник  – это 
важное событие. В нашей стране ежегодно празднуется 
День языков народа Казахстана. Для представителей 
разных  народов ,  проживающих  в  республике , 
это ещё одна возможность продемонстрировать 
свою самобытность и вместе с тем единство всех 
казахстанцев. Ассамблея народа Казахстана дала людям 
главное – востребованность на родной земле…».
Особенность этого мероприятия заключалась в том, 

что участие в нём приняли представители четырёх 
этнокультурных объединений района.  Перед гостями 
с обширной концертной  программой выступили 
корейский, русский, немецкий и турецкий культурные 
центры.
Они продемонстрировали перед собравшимися свою 

богатую культуру, традиции и обычаи. 
 С корейскими и турецкими, русскими и немецкими 

песнями и танцами выступили ансамбли, дуэты, 
танцевальные группы. Приятно порадовали сельчан 
солисты и певцы. В празднике активное участие 
приняли коллективы художественной самодеятельности, 
подготовившие свои вокальные номера. Каждое 

выступление членов этнокультурных   объединений 
района сопровождалось громкими аплодисментами. 
Зрителям  особенно  приглянулось  выступление 

девушек из корейского культурного центра, которые в 
элегантных национальных костюмах кружились в танце 
с веерами и зонтиками на празднично украшенной сцене. 
Всем понравились суши, которыми танцовщицы после 
исполнения номеров  угощали  зрителей.
Этнокультурные объединения района показали также  

театрализованные представления, такие как: встреча 
и проводы невесты, национальные игры, стрельба из 
лука и т.д. 

В заключение праздника этносов перед собравшимися 
выступили участники и гости. Почётный гость и участник 
праздника, председатель ОО «Уйгурское этнокультурное 
объединение  имени  М .Кашгари  по  Жамбылской 
области», член  Ассамблеи народа Казахстана  М. 
Турдыева в своей речи сказала: «Казахстан всегда 
называли «лабораторией дружбы народов», ведь у 
нас создано то драгоценное духовное пространство, в 
котором каждый из нас может наслаждаться родным 
языком, сохранять свои традиции и обычаи. И при этом 
мечты, надежды и жизнь связывать со своей Родиной 
– Казахстаном, скрепившим интересы всех этносов, 
обеспечивающим неукоснительное соблюдение прав 
и свобод граждан, независимо от их национальной 
принадлежности и языка. То есть каждый из нас 
пользуется всей полнотой гражданских прав и свобод, 
на защите которых стоит Президент Н.Назарбаев как 
гарант Конституции».
Затем она  вручила руководителям этнокультурных 

центров  района  подарки  и  выразила  огромную 
благодарность за подготовленную программу.
Далее в рамках мероприятия в районном Доме дружбы 

состоялось открытие уголка казахского этноса, в котором 
приняли участие все гости и участники торжества. 
В заключение  было организовано застолье, где были 

представлены блюда национальной кухни народов, 
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ЕДИНОЙ  С ЕМЬЁЙ

барлыќ аймаќтарында тарату, 
партиялыќ жəне сайланбалы 
ќызметтерге ўсыну маќсатында 
б і л і к т і  ж ə н е  б е л с е н д і 
бастауыш  партия  ўйымдары 
тґраєаларынан (тґрайымдары) 
партиялыќ кадрлардыѕ резервін 

ќалыптастыру  жəне  партия 
жўмысына  ќоєамдастыќтыѕ 
назарын аудару болып табылады. 
Аталмыш  іріктеу  байќауын 
«Нўр Отан» партиясы аудандыќ 
филиалы тґраєасыныѕ  бірінші 
орынбасары Н.Тлепов ашып, 
жїргізіп отырды.

«Їздік бастауыш партия ўйымы» 
байќауыныѕ ережесіне сəйкес, 
аудандыќ партия филиалында 
арнайы комиссия ќўрылып, барлыќ 
бастауыш партия ўйымдарыныѕ 
тґраєаларына байќау ережесі 
мен  т а л ап т ары  толыќт ай 
тїсіндірілді. Байќауєа ќатысуєа 
ынта білдірген мїше саны 100-
ге  дейінгі бастауыш партия 
ўйымынан 1-санат бойынша 5 
ўсыным, 500-ге дейін партия 
мїшесі бар бастауыш партия 
ўйымынан 2-санат бойынша 3 
ўсыным ќабылданды.
Комиссия мїшелері байќауєа 

ќатысуєа  ўсыным  берген  8 
бастауыш партия ўйымдарыныѕ 
о р н а л а с ќ а н  ж е р л е р і н і ѕ 
безендірілуі мен ішкі партиялыќ 
жўмыст арымен  т анысып , 
байќаудыѕ іріктеу критерилеріне 
сəйкес, ґткізген ќўжаттарына 

сараптама жїргізді. 
Байќау ќорытындысы бойынша 

аудандыќ іріктеу отырысына бірінші 
санат бойынша  «Аќжар», «Їлгілі», 
«Талас», «Ќарасу», «Кґктал» жəне 
екінші санатќа сəйкес «Газ тарату», 
«Жарыќ тарату», «Ќызыл жўлдыз» 

бастауыш ўйымдары ќатысты. 
Байќауєа ќатысушы бастауыш 
партия ўйымдары ґз жўмыстарын 
слайдтар арќылы таныстырды. 
Арнайы  ќўрылєан  комиссия 

мїшелері «Їздік бастауыш партия 
ўйымы» байќауыныѕ ережесіне, 
партиялыќ жобаларды іске асыруы, 
ішкіпартиялыќ жўмыстары, жаѕа 
əдістерді пайдалануы, азаматтыќ 
бастамаларды  і ске  асыруы , 
бастауыш партия ўйымы ќызметін 
бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында 
жариялауы, жастармен жўмысы, 
бастауыш партия ўйымы жетекшісін 
баєалау əдістемесіне сəйкес жеті 
баєыт бойынша жўмыс жїргізіп, 
байќауєа ќатысуєа ўсыным білдірген 
сегіз бастауыш партия ўйымы 
арасынан жеѕімпазды аныќтады. 
Сонымен, комиссия мїшелерініѕ 
ќабылдаєан шешімімен мїше саны 
100-ге дейінгі «Аќжар» бастауыш 
партия ўйымы мен мїше саны 
500-ге дейінгі «Жарыќ тарату» 
бастауыш партия ўйымы облыстыќ 
байќауєа  жолдама  алды . Жыл 
бойына  атќарєан  жўмыстары 
жоєары баєаєа ие болєан жеѕімпаз 
бастауыш партия ўйымына тек 
сəттілік тілейміз.

НАШЕ  БОГАТСТВО -В  ДРУЖБЕНАШЕ  БОГАТСТВО -В  ДРУЖБЕ

ТОЙҒА ТАРТУ ЕТТІ
А.Шотбасова,
“Ауыл жаѕалыєы”.

БІРЕР КЇННЕН КЕЙІН КИЕЛІ ТАРАЗ ЖЕРІНДЕ ЎЛАНАСЫР ТОЙ ҐТКІЗІЛМЕКШІ. КҐПТЕН 
КЇТКЕН МЕРЕКЕЛІК ШАРА - ЌАЗАЌ ХАНДЫЄЫНЫЅ 550 ЖЫЛДЫЌ ТОРЌАЛЫ ТОЙЫНА 
ДАЙЫНДЫЌ БЇГІНДЕ ЖАН-ЖАЌТЫ КЇШЕЙЕ ТЇСКЕН. 
АЙТУЛЫ МЕРЕЙТОЙЄА ОРАЙ АУДАНЫМЫЗДАЄЫ «ШАХАН» ХАЛЫЌ ТЕАТРЫ ҐТКЕН ЖЎМА 

КЇНІ БЕЛГІЛІ ЖАЗУШЫ-ДРАМАТУРГ ЕЛЕН ƏЛІМЖАННЫЅ «АБЫЛАЙ ХАННЫЅ СЕРТІ» АТТЫ 
ТАРИХИ-ДРАМАЛЫЌ ШЫЄАРМАСЫН КҐРЕРМЕНГЕ ЎСЫНДЫ.

1693-1745 жылдардаєы  жоѕєар 
хандыєыныѕ билеушісі Ќалдан Серен, 
оныѕ хандыєы, тўтќынєа алынєан 
Абылай, жас ќолбасшыныѕ ќайсарлыєы 
ћəм даналыєыныѕ арќасында жауды 
мойындатуы, жалпы ќазаќ тарихындаєы 
ўлы тўлєаныѕ ўлаєатты ґмірі мен 
ќайраткерлігі кґрініс тапќан ќойылым 
жиылєандардыѕ кґѕілінен шыќты. 
Ќазаќ  тарихы  мен  ўлт  намысы 

жəне халќымыздыѕ елдігі мен ерлігі 
бейнеленген  т арихи -драмалыќ 
шыєарманы сахнаєа жоѕєар уəзірі, Əмір 
сана, Ќўралай, Жалбы, жоѕєарлардыѕ 
бас уəзірі, Ќарабас ханым, Топыш 
ханым, Момын рґлдерімен «Шахан» 
халыќ театрыныѕ əртістері Ерлан 
Абдимаханов, Жанат Сəлімбаева, Ќарлыєа Ќўрамысова, Талдыбай Шотаев, Ґнер Нўрбаев, Гїлжамал Байбекова, 
Ўлданай Садирмекова, Ќуаныш Анаевтар алып шыќты. Əсіресе, ўлы тўлєалар Ќалдан Серен мен Абылай 
ханды сомдаєан Тґрехан Жўмабеков пен Болатбек Басыќараевтардыѕ ґнеріне залдаєы їлкен-кіші ерекше тəнті 
болды.
Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті Н.Ə.Назарбаев Абылай хан мен оныѕ ќайраткерлігі, їлгі-ґнегесі туралы 

«Алмаєайып сўрапыл заманда есеѕгіреген елге ес кіргізіп, бір тудыѕ астына біріктіре білген Абылай ерлігі мен 
аќыл-парасатын ќатар жўмсаєан сарабдал саясаткерлігініѕ арќасында ќазаќ халќын жойылып кетуден саќтап 
ќалды... Осы орайда Абылай ханныѕ ґмір тарихын ўлтќа, ўрпаќќа кеѕінен ґнеге ету керек. Бўл кейінгі буынныѕ 
жїрегіне отаншылдыќ нəрін егіп, бойында мемлекетшіл ќасиеттердіѕ ґркен жаюына ыќпал етпек» деген еді. 
Ендеше Елбасымыз айтќандай, ел болып ќалыптасу жолында барлыќ кїш-жігерін жўмсаєан ќайраткерлеріміздіѕ 
жарќын істері дəл осы іс-шара арќылы да жас ўрпаќќа кеѕінен дəріптелді.

“ОТАН ОТБАСЫНАН БАСТАЛАДЫ”
 АТ ТЫ  ДҐЅ Г Е Л Е К  Ї С Т Е Л  Ґ Т Т І

Елбасының  Жарлығымен 
қыркүйектің екінші жексенбісі 
«Отбасы күні» болып белгіленгені 
баршамызға  белг іл і .  Осы  
мереке аясында «Нұр Отан» 

партиясы  Байзақ  аудандық  
филиалы  және «Жарық тарату» 
бастауыш партия ұйымының 
ұйымдастыруымен   Ю.Гагарин 
а тында ғы  ор т а  мек т еп т е 
«Отан - отбасынан басталады» 
тақырыбында дөңгелек үстел 
өтті.
Партияның   «Бақытты отбасы» 

жобасы аясында  өткен шараны   
аталмыш  партия  ұйымының  
төрайымы Ш.Байтақова ашып,  
«Отан – отбасынан  басталады», 
«Берік  отбасы  – қоғамның 

тірегі» атты ғибратты сөздердің 
астарына тоқталып, ынтымағы 
мен бірлігі жарасқан, іргесі 
берік  шаңырақта үлгілі ұрпақ 
өсетіндігін айтты. Бұдан соң   

шара ғ а  қ а тысушылармен  
ұ с т а з д а р   Г .Ург ешба е в а  
мен  Қ .Рыскелдиева    “Отан 
отбасынан  басталды” атты 
тақырыпта  тренинг  өткізді . 
Б.Оразбекова  “Бала бақыты-
отбасында”  тақырыбында 
баяндама  жасаса,  әлеуметтік 
педагогтар Д.Демешова мен 
С .Еришева   ата-аналармен, 
кәсіпкерлермен,  мемлекеттік 
қызметшілер және этномәдени 
орталығының жетекшілерінен 
құралған топтармен отбасындағы 

басты тұлғалар: әке мен ананың 
рөлі, баланың орны туралы  сұрақ-
жауап түрінде пікір алмасты.
Отбасы құндылықтарын  ұлықтаған 

дөңгелек үстел аясында  “Жарық 
тарату”   бастауыш  
партия  ұйымының 
жанындағы  “Жас 
О т а н ”  Жа с т а р 
қ а н а т ы н ы ң 
ж е т е к ш і с і 
Қ.Мамбетова мен   
а т а лмыш  ұ йым 
т ө р а й ы м ы н ы ң 
о р ы н б а с а р ы  
З.Сатылғанованың 
ұйытқы болуымен  
өнерпаз балғындар 
ән салып, би биледі,  

Отан, туған жер,  атамекен туралы 
жырлар  оқыды. 
Отбасының басты қызығы, алтын 

тіреу діңгегі – бала. Баланың тәрбиелі 
болып өсуіне берекелі отбасының 
әсері мол. Әр отбасы-жеке мемлекет.  
Отан-отба сынан  ба с т ал ады . 
Міне, осы мәселелерді қамтыған 
бейнероликтер көрсетілді.
Шара соңында  оған қатысушыларға  

гүл шоқтары табыс етілді.
Өз тілшіміз.

Қазақ хандығының 550 жылдығы қарсаңындаҚазақ хандығының 550 жылдығы қарсаңында
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БАЙЗАЌ АУДАНЫ ƏКІМДІГІНІЅ ЌАУЛЫСЫ
САРЫКЕМЕР АУЫЛЫ                          № 454                     12 ТАМЫЗ 2015 ЖЫЛ

БАЙЗАЌ АУДАНЫНЫЅ ШАЛЄАЙДАЄЫ ЕЛДІМЕКЕНДЕРДЕ ТЎРАТЫН 
БАЛАЛАРДЫ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРГЕ ТАСЫМАЛДАУДЫЅ 

СХЕМАЛАРЫ МЕН ТƏРТІБІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ
 «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жəне ґзін-ґзі басќару туралы» Ќазаќстан 

Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы Заѕыныѕ 31 бабына, «Автомобиль кґлiгi туралы» Ќазаќстан 
Республикасыныѕ 2003 жылєы 4 шілдедегі Заѕыныѕ 14-бабыныѕ 3 бґлігі 3-1) тармаєына жəне «Автомобиль кґлігімен 
жолаушылар мен багажды тасымалдау ќаєидасын бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2011 жылєы 2 
шілдедегі №767 ќаулысына сəйкес Байзаќ ауданы əкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:  

1. Байзаќ ауданыныѕ шалєайдаєы елдi мекендерінде тўратын балаларды жалпы бiлiм беретiн мектептерге 
тасымалдаудыѕ схемалары мен тəртібі осы ќаулыныѕ 1 – 13 ќосымшаларына сəйкес бекiтiлсiн.

2. Осы ќаулыныѕ орындалуын  баќылау аудан əкімініѕ орынбасары Саєындыќ Жўмаєўлўлы Кенжебаевќа 
жїктелсін.

3. Осы ќаулы əділет органдарына мемлекеттік тіркелген кїннен бастап кїшіне енеді жəне алєаш ресми жарияланєаннан 
кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі. 

Аудан  əк ім і                                    М .Шїкеев .

Байзаќ ауданы əкімдігініѕ 2015 жылєы 
12 тамыздаєы №454 ќаулысына 13 – ќосымша

Байзаќ ауданыныѕ шалєай елдi мекендерде тўратын 
балаларды жалпы бiлiм беретiн мектептерге 

тасымалдаудыѕ тəртiбi

1. Жалпы ережелер
1. Байзаќ ауданыныѕ шалєай елдi мекендерде тўратын балаларды 

жалпы бiлiм беретiн мектептерге тасымалдаудыѕ осы тəртiбi 
(бўдан əрі – Тəртіп) Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 
ќаѕтардаєы «Ќазаќстан Республикасындаєы жергiлiктi мемлекеттiк 
басќару жəне ґзін-ґзі басќару туралы» Заѕыныѕ 31-бабына, 
Ќазаќстан Республикасыныѕ 2003 жылєы 4 шілдедегі «Автомобиль 
кґлiгi туралы» Заѕыныѕ 14-бабына сəйкес əзірленген.

2. Тасымалдаушыєа жəне автокґлiк ќўралдарына 
тасымалдау кезiнде ќауiпсiздiктi ќамтамасыз ету 

бґлігiнде ќойылатын талаптар

2. Балаларды тасымалдау Ќазаќстан Республикасыныѕ 
заѕнамасыныѕ талаптарына сəйкес жабдыќталєан автобустармен 
жїргiзiледi.

3 .  Балаларды  тасымалдау  мынандай  жаєдайда 
ўйымдастырылады егер:

aвтомобиль жолдарыныѕ ґткiзу ќабiлетi автобустардыѕ 
тўраќты ќозєалысын жїзеге асыруєа мїмкiндiк берсе;
автомобиль  жолдарыныѕ  жай-кїйi  жəне  олардыѕ 

жайластырылуы жол жїрiсi ќауiпсiздiгiнiѕ талаптарына сəйкес 
болєан жаєдайда.

4. Балаларды тасымалдау їшiн мынадай жїргiзушiлерге 
рўќсат етiледi:

1) жасы жиырма бес жастан кем емес, тиiстi санаттаєы 
жїргiзушi куəлiгi жəне жїргiзушiнiѕ бес жылдан кем емес 
жўмыс ґтiлi бар;

2) автобустыѕ жїргiзушiсi ретiндегi кемiнде соѕєы їш жыл 
їздiксiз жўмыс ґтiлi бар;

5. Автобустарда жїк бґлiмiнен тыс жерлерде, жїк 
тасымалдауєа жол берілмейді.

6. Балаларды жаппай тасымалдауды жəне балаларды алыс 
ќашыќтыќтарєа тасымалдауды тасымалдаушы, балаларды 
оќытушылар немесе арнайы таєайындалєан ересек адамдар (15 
балаєа бiр ересек адам) алып барєан жаєдайда єана орындауы 
мїмкiн.

7. Балалардыѕ ўйымдастырылєан топтарын тасымалдауды 
ќамтамасыз ететiн тасымалдаушы жїргізушілердіѕ еѕбек 
жəне демалысын ўйымдастыру ќаєидасыныѕ талаптарына 
сəйкес, сондай-аќ тахографтарды жəне мынадай жаєдайларды 
ескере отырып:
маршруттар бойынша ўзаќтыєы 12 саєатќа дейiн бiр 

жїргiзушiмен, 12 саєаттан жоєары екi жїргiзушiмен;
маршруттар бойынша ўзаќтыєы 16 саєаттан артыќ 

жїргiзушiлердiѕ жəне жолаушылардыѕ кем дегенде 8 саєат 
толыќќанды демалу їшiн (ќонаќ їйлерде, кемпингiлерде 
жəне т.б.) жаєдайларды ќамтамасыз етудi ескере отырып, 
жїргiзушiлердiѕ жўмысын ўйымдастырады.

8. Автомобиль кґлiгiмен балаларды тасымалдау (экскурсиялыќ 
жəне туристiктен басќа) жолда 4 саєаттан артыќ болєан кезiнде 
жəне басќа кґліктермен балаларды жеткiзудi ўйымдастыру 
мїмкiн болмаєан жаєдайда єана жїзеге асырылады.

9. Тапсырыс берушiнiѕ талабы бойынша ќала маѕындаєы 
аймаќќа немесе ќалааралыќ ќатынаста балалардыѕ бiр жолєы 
тасымалдауын жїзеге асыратын тасымалдаушы техникалыќ 
жай-кїйiн кезектен тыс тексеру їшiн жол полициясы 
бґлiмшелерiне автобусты жол жїру ќарсаѕында кґрсетедi.

3. Автокґлiк ќўралдарына ќойылатын талаптар

10. Балаларды тасымалдауєа Ќазаќстан Республикасыныѕ 
заѕнамасына сəйкес техникалыќ байќаудан ґткен кґлiк 
ќўралдары жiберiледi. Бўл ретте автобустардыѕ конструкциясы 
мен техникалыќ жаєдайы тиiстi стандарттардыѕ талаптарына сай 
болуы ќажет. Балаларды тасымалдауєа арналєан автобустардыѕ 
кемiнде екi есiктерiнiѕ болуы жəне мыналармен:

1) автобустыѕ алдында жəне артында орнатылуы тиiс 
"Балаларды тасымалдау" деген тґрт бўрыш айыратын 
белгiмен;

2) сары тїстi жылтыр шаєын маягымен;
3) əрќайсысыныѕ сыйымдылыєы кемiнде екi литр болатын 

оѕай алынатын ґрт сґндiргiштермен (бiреуi - жїргiзушiнiѕ 
кабинасында, басќасы – автобустыѕ жолаушылар салонында);

4) екi алєашќы кґмек дəрi ќобдишаларымен (автомобильдi);
5) екi жылжуєа ќарсы тiректермен;
6) авариялыќ тоќтау белгiсiмен;
7) колоннада жол жїргенде – автобустыѕ алдыѕєы терезесiнде 

ќозєалыс баєытымен оѕ жаєында орнатылатын, автобустыѕ 
колоннадаєы орны кґрсетiлген аќпараттыќ кестемен;

8) санитарлыќ паспортымен жабдыќталєан болуы тиiс.
11. Балаларды тасымалдауєа пайдаланатын автобустарда 

мыналар болуы ќажет:
ешќандай кедергiсiз ашылып, жабылатын жолаушылар 

салоныныѕ есiктерi мен авариялыќ люктер. Есiктерде ґткiр 
немесе олардыѕ бетiнен алыс тўрєан шыєыѕќы жерлер 
болмауы тиiс;
жабыќ жай-кїйде жїргiзушiнiѕ кабинасы мен жолаушы 

салонына жауын-шашынныѕ тїсуiн толыќ болдырмайтын тґбе, 
авариялыќ люктер жəне терезелер;
берiк бекiтiлген тўтќалар жəне отырєыштар;
жолаушыларєа арналєан креслолардыѕ отырєыштары мен 

арќалыќтарыныѕ таза жəне жыртыќсыз тыстары;
тегiс, шыєыѕќы жерлерi немесе бекiтiлмеген бґлшектерi жоќ 

баспалдаќтары мен салонныѕ еденi.
Салон еденiнiѕ жамылєысы жыртыќсыз материалдан 

жасалуы тиiс; шаѕнан, кiрден, бояудан жəне олар арќылы кґрудi 
тґмендететiн ґзге де заттардан тазартылєан терезелердiѕ мґлдiр 
шынылары. Терезе ойыєын аќпараттыќ немесе жарнамалыќ 
материалдармен 30 %-дан артыќ жабуєа тыйым салынады;
жылдыѕ суыќ мезгiлiнде жылытылатын жəне ыстыќ 

мезгiлiнде желдетiлетiн, ќўрал-сайман жəне ќосалќы бґлшектер 
тиелмеген жолаушылар салоны.

12. Жолаушылар мен багажды автомобильмен тўраќты 
тасымалдау кезiнде пайдаланылатын автобустар мен шаєын 
автобустардыѕ салондарын ылєалды жинау ауысымда кемiнде 
бiр рет жəне ластану шамасы бойынша жїргiзiледi.

13. Сыртќы кузовты жуу аусымнан кейiн ґткізіледі.

4. Балаларды тасымалдау тəртiбi

14. Балаларды тасымалдау техникалыќ жаєдайы автомобиль 
кґлiгiмен жолаушылар мен багажды тасымалдау ќаєидасыныѕ 
талаптарына жауап беретін, кемiнде екi есiгi бар автобустармен 
жїзеге асырылады.

15. Оќу орындарына тасымалдауды ўйымдастыру кезiнде 
тасымалдаушы жергiлiктi атќарушы органдармен жəне оќу 
орындарыныѕ əкiмшiлiгiмен бiрлесiп маршруттарды жəне 
балаларды отырєызудыѕ жəне тїсiрудiѕ ўтымды орындарын 
белгiлейдi.

16. Автобусты кїтiп тўрєан балаларєа арналєан алаѕшалар, 
олардыѕ жїрiс бґлiгiне шыєуын болдырмайтындай жеткiлiктi 
їлкен болуы тиiс.
Алаѕдарда жайластырылєан ґту жолдары болуы жəне 

жолаушыларды жəне багажды автомобильмен тўраќты 
тасымалдау маршруттарыныѕ аялдама пункттерiнен бґлек 
орналасуы тиiс.

17. Балаларды оќу орындарына тасымалдауєа тапсырыс 
беруші балаларды отырєызу жəне тїсіру орындарыныѕ жай-
кїйін тўраќты тїрде (айына кемінде бір рет) тексереді.

18. Егер балаларды тасымалдау тəуліктіѕ ќараѕєы мезгілінде 
жїзеге асырылса, онда алаѕшалардыѕ жасанды жарыєы болуы 
тиіс. 

19. Кїзгі-ќысќы кезеѕде алаѕдар ќардан, мўздан, кірден 
тазартылуы тиіс.

20. Балалардыѕ топтарын 22.00-ден бастап 06.00 саєатќа 
дейін автобустармен тасымалдау, сондай-аќ кґрінім жеткіліксіз 
жаєдайда (тўман, ќар жауєан, жаѕбыр жəне басќалар) тыйым 
салынады. Тəулiктiѕ 22.00 саєатынан бастап 06.00 саєатына 
дейiн темiржол вокзалдарына жəне əуежайларєа жəне олардан, 
сондай-аќ жаќын арадаєы демалыс орнына (ќонатын жерге) 
дейiн жолда кiдiрiп ќалєан кезде балаларды тасымалдауєа 
рўќсат етiледi.
Тасымалдау ќауiпсiздiгiне ќатер тґндiретiн жол жəне 

метеорологиялыќ жаєдайлардыѕ ќолайсыз ґзгеруi кезiнде, 
автобустардыѕ ќозєалысын уаќытша тоќтату туралы 
ќолданыстаєы нормативтiк ќўжаттарда кґзделген жаєдайда 
тасымалдаушы рейстi алып тастауєа жəне бўл туралы тапсырыс 
берушiге дереу хабарлауєа тиiс.

21. Автобустардыѕ ќозєалыс кестесiн тасымалдаушы мен 
тапсырыс берушi келiседi.
Жол жаєдайларыныѕ ќолайсыз ґзгеруi кезiнде, басќа 

жаєдайлар кезiнде (ќозєалысќа шек ќою, уаќытша кедергiлердiѕ 
кґрiнуi, бўл жаєдайда жїргiзушi кестеге сəйкес жылдамдыќты 
жоєарылатпай жїре алмайды), кесте жылдамдыќты тґмендету 
жаєына (ќозєалыс уаќыттарыныѕ артуына) тїзетiлген болуы 
тиiс. Кестенiѕ ґзгеруi туралы тасымалдаушы тапсырыс берушiге 
хабарлауы тиiс, ол балаларды дер кезiнде хабарландыру 
бойынша шаралар ќабылдайды.

22. Балаларды жаппай тасымалдауєа жəне алыс жерлерге 
балаларды тасымалдауєа дайындыќ кезiнде тасымалдаушы 
тапсырыс берушiмен бiрлесiп балалардыѕ жиналу пунктiнде 
жəне келу пунктiнде автобустардыѕ аялдауы їшiн алаѕшалардыѕ 
болуын; отырєызу алаѕшаларыныѕ болуын тексередi. Отырєызу 
жəне тїсiру орындары автобус тўраєынан кемiнде 30 метр 
ќашыќтыќта орналасуы тиiс.

23. Тапсырыс берушi балаларды тасымалдайтын əрбiр 
автобусќа балалармен оларды жеткiзу орнына дейiн алып 
жїретiн, тапсырыс берушi-ўйым ќызметкерлерiнiѕ немесе 
ата-аналарыныѕ iшiнен жауаптыларды белгiлейдi (мектепке, 
ґзге бiлiм беру ўйымдарына балаларды тўраќты тасымалдауды 
жїзеге асырєан кезде жауапты ретiнде ерiп жїрушiлер їшiн 
арнайы нўсќама алєан жоєары сынып оќушыларын (16 жастан 
жоєары) белгiлеуге жол берiледi).

24. Балаларды тасымалдау кезiнде автобустыѕ жїргiзушiсiне 
мыналарєа тыйым салынады:

1) саєатына 60 километр артыќ жылдамдыќпен жїруге;
2) жїру маршрутын ґзгертуге;
3) балалар бар автобус салонында ќол жїгi мен балалардыѕ 

жеке заттарынан басќа кез келген жїктi, багажды немесе 
мїкəммалды тасымалдауєа;

4) автобуста балалар болєан кезiнде, соныѕ iшiнде балаларды 
отырєызу жəне тїсiру кезiнде автобус салонынан шыєуєа;

5) автомобиль легiнде жїру кезiнде алда жїрген автобусты 
басып озуєа;

6) автобуспен артќа ќарай ќозєалысты жїзеге асыруєа;
7) егер ол кґлiк ќўралыныѕ ґздiгiнен ќозєалуын немесе оны 

жїргiзушi жоќ болєанда пайдалануын болдырмау шараларын 
ќолданбаса, ґз орнын тастап кетуге немесе кґлiк ќўралын 
ќалдыруєа.
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Сенбі    3  қазан
ҚАЗАҚСТАН

       Жексенбі  4  қазан
ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 
концерт”. 08.30 “Ќымызхана”. 09.00 “Аќсауыт”. 09.30 “Бїгін 
жексенбі”. 11.05 “Баламен бетпе-бет”. 11.25 М/ф. 11.50 
Концерт “Айгґлек”. 12.55 “Тур Алматы-2015” веложарысы. 
14.30 “Келбет”. 15.00 “Намыс дода” халыќаралыќ сайыс. 
16.05, 01.25 К/ф “Махаббат кегі”. 17.50 Т/х “Ќара шаѕыраќ”. 
19.30, 04.50 “Əзіл əлемі”. 20.00 “Апта.kz”. 21.00 “Ќазаќстан 
дауысы”. 22.35  К/ф “Жаѕалыќ жаршылары”. 00.40 “Кґкпар” 
ўлттыќ ойын. 

ЕВРАЗИЯ

07.00  “Ќазаќстан  эстрада  жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 
концерт”. 08.00 “Ќымызхана”. 08.35 “Агробизнес”. 09.00 
“Сенбілік  таѕ”. 10.10 “Дауа”. 10.45 М/ф “Саяхатшы дара”. 
11.35 “Білгірлер бəйгесі”. Интеллектуалдыќ сайыс. 12.30 
“Поэзия əлемі”. 13.00 “Ќазаќстан дауысы”. 14.35 “Əзіл 
əлемі”. 15.50, 01.10 К/ф “Маќшардан жеткен хаттар”. 17.50  
Т/х “Ќара шаѕыраќ”. 19.30, 00.35, 03.00 Жаѕалыќтар. 20.05 
“Їздік əндер”. 21.00 “Сенбілік кездесу”. 22.40 “Жайдарман”.   
Республикалыќ премьер-лига. 03.35 “Дауа”. 04.10 “Білгірлер 
бəйгесі” интеллектуалдыќ сайыс. 05.00 “Поэзия əлемі”.

06.00  “Большая перемена”. 07.55 “Таѕєы  пошта”. 08.30 “П@
ytina” баєдарламасы. 08.55 Жаѕалыќтар. 09.00 “Смак”. 09.40 Х/ф 
“Путь к сердцу мужчины”. 11.45 “Фабрика грёз”. 12.10 “Əн дария” 
баєдарламасы. 13.15 Д/ф “70 лет  АНПЗ”. 13.50 “101 кеѕес”. 14.20 
“П@ytina+” баєдарламасы. 15.30 Т/с “Не отпускай меня”.  20.00 
“Первая программа”. 20.30 “Х FACTOR”.  22.00 “Кешкі кездесу” . 
23.30 “Сенбілік жаѕалыќтар”. 00.00 Х/ф “Помолвка понарошку”. 
02.25 “101 кеѕес”. 02.50 “Большая перемена”.

09.05  Жаѕалыќтар. 09.25 Новости. 09.45 “Мўєалім 
мəртебесі”. 10.00 “Бірінші студия”. 10.25 “Телеблокнот”. 
10.30 “Телемаркет”. 10.35 “Əулиеата əуендері”. 10.45 “Ўлт 
саулыєы”. 11.05 “Самопознание”. 11.30  “Балаларєа базарлыќ”. 
11.40 “Телеблокнот”. 11.45 “Сазды əуен”. 11.55 Отбасылыќ 
фильм. 13.10 “Сіз не дейсіз?”. 13.50 “Телемаркет”. 14.00-16.00 
- техникалыќ їзіліс. 16.05 “Телеблокнот”. 16.10 “Сазды əуен”. 
16.30  Мультфильм. 17.00 Т/х. 17.55 “Телеблокнот”. 18.00 
“Əулиеата əуендері”. 18.10 “Балаќай”. 18.25 “Тарих толќынында”. 
18.45 “Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Апта”. 19.30 
“Сіз ќайда жїрсіз?”. 19.40 Т/х. 20.30 “Жамбылдыѕ сенбілік кеші”. 
21.10 “Сґз маржан”. 21.15 “Жамбылспорт”. 21.25 ”Телеблокнот”. 
21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Сазды əуен”. 21.50 Кґркем фильм. 
23.25 “Телеблокнот”.   23.30 Концерттік баєдарлама.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

31 канал
06.00 “Əзіл студио” (каз). 06.30 “Информбюро”. 07.30 Т/х 
“Сїйген сўлу”. 09.00 Х/ф “Как отделаться от парня за 10 дней”. 
11.00 “Готовим с Адель”. 11.30 Х/ф “Миссия невыполнима-3”. 
14.30 Фестиваль “Бурабай əзіл фест”. 16.00  Х/ф “Наєашы” 
(Узбекистан). 18.00 М/ф “Спирит-душа прерий”. 20.00 Т/х 
“Сїйген сўлу”. 22.00 “Айтыс алаѕы”. 23.00 Х/ф “Миссия 
невыполнима: Протокол Фантом”. 01.30 Х/ф “Гремлины-2: 
Новенькая партия”. 03.30 “Ќазаќша концерт”. 

ЕВРАЗИЯ
06.00 “Сенбілік жаѕалыќтар”. 06.25 “Большая перемена”. 
08.30 Жаѕалыќтар. 08.45 “Воскресные беседы”. 09.00 
“Здоровье”. 10.10 “Казлото”. 10.50 “Армен Джигарханян. 
“Там, где мне хорошо”. 12.00 “Кешкі кездесу”. 13.30 
“Караоке такси”. 14.10 “Əйел сыры...”. 15.05 “Х FACTOR”. 
16.30 Т/с “Билет на двоих”. 21.00 “Аналитика”. 22.00 “П@
ytina+” баєдарламасы.  23.05  “Əн дария”. 00.10 “Клуб 
весёлых и находчивых”. 02.50 “П@ytina+” баєдарламасы. 
03.35 “Караоке такси” баєдарламасы.

09.05 “Балаларєа базарлыќ”. 09.30 “Тарих толќынында”. 09.55 
“Балаќай”. 10.10 “Ел мерейі”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 
“Телемаркет”. 10.35 “Əулиеата əуендері”. 10.45 “Балаларєа базарлыќ”. 
11.05 “Сыр-перне”. 11.35 “Сґз маржан”. 11.40 “Телеблокнот”. 
11.45 “Сіз ќайда жїрсіз?”. 11.55 К/ф. 13.00 “Жамбылспорт”. 
13.10 “Жамбылдыѕ сенбілік кеші”. 13.50 “Телемаркет”. 14.00-
16.00- техникалыќ їзіліс. 16.05 “Телеблокнот”.  16.10 М/ф. 16.30 
“Обменный фонд”. 17.00 Т/х.  17.55 “Телеблокнот”. 18.00 “Əулиеата 
əуендері”. 18.10 “Общество и закон”. 18.25 “Тарих  толќынында”. 
18.45 “Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Айша бибі”.  20.30 
“Əулиеата əуендері”. 20.40 “Ел ертеѕі”. 21.15 “Тосќауыл”. 21.25 
“Телеблокнот”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Сазды əуен”. 21.50 
Кґркем фильм. 23.25 “Телеблокнот”. 23.30 Концерттік баєдарлама. 

        (Телебағдарламаларда өзгерістер  болуы  мүмкін.)

31 канал
06.00 “Əзіл стидио”. 07.00 М/ф. 08.00 Т/х “Сїйген сўлу”.  10.00 
Комедия “Наєашы” (Узбекистан). 12.00 “Ералаш”. 12.30 М/ф 
“Спирит -душа прерий”. 14.30 Х/ф “Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом”. 17.30 Фильм-концерт “Заттыбек 
Копбосынулы”. 20.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 22.00 Фестиваль 
“Бурабай əзіл Фест”.  23.30 Х/ф “Девушка моих кошмаров”. 
01.00 Х/ф “Битлджус”. 03.00 Ќазаќша концерт. 

07.05 М/ф. 07.35 М/с “Астробой”.  08.00 “КТК” ќоржынынан. 
09.40 “Звёздная жизнь”. 10.40 Х/ф “Выйти замуж за генерала”. 
14.30 “Дорога  домой”. 14.40 “Ґнерлі отбасы”. 15.30 “Біздіѕ 
концерт”. 17.00 “ТОЙ BESTSTAR”. 18.20 “Əйел ќырыќ 
шыраќты”. 19.30 “Кґѕілді отбасы”. 20.30 “Эксперимент”.  
21.00 “Портрет недели”. 22.00 “Слуги народа”. 23.00 Х/ф 
“Героиня своего романа”. 00.55 “Я стесняюсь своего тела”. 02.40  
“КТК” ќоржынынан”. 04.00-05.30  К/ф “Высота”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

07.05 К/ф “Высота”. 08.40 “Алдараспан”. 09.05 “Жїрекжарды”. 
09.45  “Удиви меня”. 11.00 “Звёздная жизнь”. 12.00 Новости. 12.40 
“Наша правда”. 13.40 Х/ф “Другой берег”. 15.40 Т/х “Карадайы”.  
18.10 “Біздіѕ концерт”. 19.30 “ТОЙ BESTSTAR”.   21.00   “Очная 
ставка”. 22.00 “Другая правда”. 23.00 “Я стесняюсь своего тела”. 
01.00 Х/ф “Остров смерти”. 02.40 Т/х “Карадайы”. 

КТК

08.00 “Такси”. 08.30 “Суперпапа”. 09.10 М/ф “Чебурашка”. 09.35 
“Əн мен əзіл” концертті. 10.30 “Дїние жарыќ”. 11.00, 18.30 
“Мадхубала”.  13.00 Т/с “Мотыльки”. 15.05 Х/ф “Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон”. 16.30 “KAZNET”. 16.55 “Ќалжыѕ-ќоржын”. 
17.15 “Сырласу” ток-шоуы. 18.05, 20.05 “Ел аузында”. 20.30  
“20:30 біздіѕ уаќыт”.  21.20 “Астана кеші кґѕілді” концерттік 
шоуы. 22.35 Х/ф “Битва у Красной скалы”. 01.50 Əн шашу.

АСТАНА

08.00 “Əн шашу”. 08.15 “Ел аузында”. 09.05 “Суперпапа”. 
09.45 “Астана кеші кґѕілді”. Концерттік шоуы. 11.00, 18.35 
Т/х “Мадхубала”. 12.30 “Кїлдірген”. 12.50 Т/с “Мотыльки”. 
14.55 Х/ф “Нежданная невестка-2”. 17.10  “Сырты бїтін...”. 
Деректі драма. 17.40 “Магия”.  18.00  Шоу-лотерея “Бай 
бол”.  20.05 Арнайы жоба. “Той жыры”. 20.30 “20:30”. 21.20 
“Репортёр представляет”. 21.40 Х/ф “P.S. Я люблю тебя”. 
00.15 Т/х “Ўмытылмас”. 

АСТАНА

07.02 “Ќалжыѕ ќоржыны”.  08.30 “Айбын”. 09.00 Аќпарат 
арнасы “Жеті кїн”. 10.00 “Ас арќау”. 10.30 “Я-чемпион”.  
11.00 М/ф  “Агент Вексилл”. 12.20  Сказка “Русалочка”. 
13.30 “Линия судьбы”. 14.05 “Бенефис-шоу”. 15.20 “Мўєалім 
мектептіѕ жїрегі” атты концерті. 16.35 “Ґмір сабаќтары”. 
Деректі драмасы. 17.10 Х/ф “Сїт, ќаймаќ, ірімшік”. 18.30 
“Арманєа жетелей бер, Астана!” атты концерт. 19.30 “Ду-
думан”. 21.00 “Жеті кїн”. 22.00 Х/ф “Поезд на Юму”. 23.40 
Т/х  “Жаным”. 01.25 “Шаєала” спектаклі.

ХАБАР

КТК

            Жұма   2  қазан
ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 06.30 “Информбюро”. 07.30 Т/х “Сїйген 
сўлу”. 09.00 Т/х “Їш жїрек”. 10.00 Т/с “Счастливы вместе”. 
11.00 Т/с “Нархоз-2”. 12.00 “Ералаш”. 13.00 М/с.  14.00 Т/х  
“Алєашќы махаббат”.  15.00 Т/х “Їш жїрек”. 16.00 Х/ф “Миссия 
невыполнима-3”. 18.00 Т/с “Воронины”.  19.00 “Нархоз-2”. 20.00 
“Информбюро”. 21.00 Т/х  “Сїйген сўлу”. 22.30 “Сен келерсіѕ”. 
23.30 Т/х “Алєашќы махаббат”. 00.00 “Алдараспан, шаншар, 
нысана кїнделігі”. 01.00 Х/ф “Как отделаться от парня за 10 
дней”. 03.00 Х/ф “Гремлины”. 05.00  “Ќазаќша концерт”. 

07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”  09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 
10.10 “Телеблокнот”. 10.15 “Сазды əуен”. 10.30 “Телемаркет”. 
10.35 “Жаса,  меніѕ елім”. 10.50 “Иман нўры”. 11.00 “Балаларєа 
базарлыќ”. 11.25 “Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй 
кїмбірі”. 11.45 Т/х . 12.35 Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 
Новости.  13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 13.45  “Телеблокнот”. 13.50 
“Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”. 14.05-17.50-техникалыќ 
їзіліс. 17.55 “Бірінші студия”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 
18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Телеблокнот”. 19.05 “Сазды əуен”. 
19.15 Т/х. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 “Телеблокнот”. 
20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Ўлт саулыєы”. 21.15 “Ел мерейі”. 21.30 
“Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 ”Əулиеата əуендері”. 
21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х.  00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 Новости. 
00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды əуен”. 

31 канал

06.00  “Жить здорово” (каз).  06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Т/с “Пятницкий-2”.  12.00 Т/х “Сїйген жар”. 13.00 
“Ашыєын айтќанда” ток-шоуы. 14.00 “Жўма уаєызы”. 14.15 Т/х 
“Джодха жəне Акбар”. 15.10 “П@ytina” баєдарламасы. 15.30  Х/ф 
“Я буду рядом”. 17.35 “Жди меня”. Казахстан.   18.50  “Поле 
чудес”. 20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х “Сїйген жар”. 21.40 
“Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.25 
“П@ytina” баєдарламасы. 23.50 “Точь-в-точь”. 03.05 “П@ytina” 
баєдарламасы. 03.25  “Ашыєын айтќанда” ток-шоуы. 04.10 Т/с 
“Модный приговор” (каз). 

06.05 М/ф. 06.15 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама. 
07.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 07.25 Т/х “Карадайы”. 08.30 
Жаѕалыќтар. 09.00 Т/х  “Жанќияр патшайым”. 10.05 Т/с “Цветок 
папоротника”.  12.00 Новости. 12.40 Т/с “Наша правда”. 13.50 
“Морские дьяволы. Смерч. Судьбы”. 15.50 “Семейные драмы”.  
17.00 “Таєдырмен тартыс”. 18.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 18.30 
“Əйел ќырыќ шыраќты”. 20.30 Жаѕалыќтар.  21.00  Вечерние 
новости. 21.40 “Наша правда”. 22.45  Х/ф “Другой берег”. 00.45 
“Беременна в 16”.  01.45 “Ревизорро”. 02.30 “КТК” ќоржынынан 
ойын-сауыќты баєдарлама. 03.15 ”ТОЙ BESTSTAR“. 04.15 
Жаѕалыќтар. 04.40-05.40 Т/х “Ќарадайы”.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар.  10.00 Т/х “Жарыќ”. 
10.50 Т/х “Сырєалым”. 11.45 “Айтуєа оѕай...”. 12.30 “Ўлы дала 
дїбірі”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”.  14.10 “Жїзден жїйрік”. 14.35 
“Айдаћар мінген шабандоздар”. М/с. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-
шоуы. 16.10 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.05 “Жан жылуы”. 
17.30, 19.30, 23.50, 03.00 Жаѕалыќтар. 17.50 М/ф “Білгіштер”. 
18.05, 03.45 “Журналистік зерттеу”. 18.30 “Иман айнасы”. 18.55 
“Меніѕ Ќазаќстаным!”. 20.15   “Серпіліс”. 21.05 “Намыс дода” 
халыќаралыќ сайыс. 22.15 Т/х “Келін”. 23.15 “Сіз не дейсіз?”. 
00.35 К/ф “Біздіѕ сїйікті дəрігер”. 02.15 Д/ф “Ўлы дала дїбірі”. 
02.40 “Иман айнасы”. 04.05 “Жан жылуы”. 04.25  “Єасырлар їні”. 
05.00 “Жайдарман”. Їздік əзілдер.

ЕВРАЗИЯ

КТК

07.00 Əн шашу. 07.30, 20.30 Новости “20:30”. 08.00, 20.00 
Жаѕалыќтар.  08.30 “Такси”. 09.00 “Ќыз-Жібек” анимациялыќ 
фильмі. 09.10, 15.15 Т/х “Əмірші əйел”.  11.00, 18.00 Т/х 
“Мадхубала”.  13.00 “Сырты бїтін...”. Деректі драма. 13.30 
“Ќылжыѕ-ќоржын”. 14.00, 21.00  “Аббатство Даунтон”. 17.05 
“KAZNET”. 17.30 “Такси”. 22.20 Т/с “Вопреки всему”.  00.00 
“Магия”. 00.20 “Кїлдірген”. 00.40 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 

АСТАНА

07.02 “Білгенге маржан”. 08.00 “Жаѕа кїн”.  10.00  Жаѕалыќтар. 
10.10 Т/с “След”. 11.00 Новости. 11.10, 02.05 “Əр їйдіѕ сыры 
басќа”. 11.45 “Магия кухни”. 12.15 “Подари детям жизнь”. 12.20 
Т/х Махаббатым жїрегімде”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Д/ф 
“Семейные  мелодрамы”. 14.00 Т/с “Женский доктор-2”. 15.00 
Новости. 15.15  “Бўйымтай”. 16.00 Т/х “Ґмір сабаќтары”. 16.30 
“Ўлт саулыєы”. 17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 “Бармысыѕ, бауырым?”. 
18.00 Новости.  18.15 Т/х “Сїрбойдаќ”. 19.05 “Орталыќ хабар”. 
20.00, 01.05 Жаѕалыќтар.   20.30 “Тур де Хабар”. 21.00, 01.35  
Итоги дня. 21.30 “Жанды дауыс”. 23.50 Т/х  “Жаным”. 02.35 
Жаѕалыќтар.

ХАБАР
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Меншік иесі- 
“Байзақ аудандық

 “Ауыл жаңалығы”- “Сельская новь” 
газетінің редакциясы” жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі

Директор - Бас редактор
С .Қалмұратов

КЕ З Е КШ І  Г . Е РМҰ Р А ТОВА

   Аудан әкімі мен аудандық мәслихат 
аппараттары және аудандық ардагерлер 
кеңесі Суханбаев ауылдық еңбек 
ардагерлері алқасының  төрағасы
     АУЕСБЕК ҚОСЫБАЕВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның 
отбасы мен туған-туыстарына көңіл 
айтады. Т-361-09-95.

07.02 “Ќалжыѕ ќоржыны”. 08.30  
М/ф “Динофроз”. 09.00 “Бармысыѕ, 
бауырым?”. 09.40 “Продвопрос”. 10.05 
“Ўлт саулыєы”. 10.35 М/ф “Каникулы в 
Простоквашино”. 10.55 М/ф “Крокодил 
Гена”. 11.15 Х/ф “Книга джунглей”. 
13.15 “Орталыќ хабар”. 14.15 “Жанды 

дауыс”. 16.35 “Я -чемпион”. 17.10 Сказка “Синяя свечка”. 18.20 
Жанна Орынбасарованыѕ “Махаббат -əнім” атты əн кеші. 19.45 
“Бенефис-шоу”.  21.00 Аќпарат арнасы “Жеті кїн”. 22.00 Х/ф 
“Легенды: Гробницы дракона”. 23.45  Т/х  “Жаным”. 

ХАБАР

Т-356-09-95. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 
Ақжар  ауылы,  Сейфуллин көшесі №92 үйдің 
тұрғыны болған Ногаев Убанның 2011  жылдың 
25 желтоқсаны күні қайтыс болуына  байланысты 
мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру жариялан-

ғаннан кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ 
ауданы, Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі  
№33 ”а” үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  
қызметкері  З.Назарбековаға жолығулары 
керек.

*                  *                   *
Т-357-09-95. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Сарыкемер  ауылы,  Нахманович көшесі № 
29 үйдің тұрғыны болған Абиева Гулжемиле 
Мешитбаевнаның 2015 жылдың 20 қыркүйегі 
күні қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік 
ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру  

жарияланғаннан кейін,  бір ай мерзім ішінде,  
Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Смаилов 
№ 1 “а” үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  
қызметкері  Г.Мудуароваға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т - 3 5 8 - 0 9 - 9 5 .  У т е р я н н ы й  п о л н ы й 

правоустанавливающий пакет документов 
на квартиру на имя Шинасиловой Сулухан 
Сыздыковны, расположенную по адресу: 
Жамбылская область, Байзакский район, с. 
Сарыкемер, ул. Сухамбаева, 222 кв. 8, считать 
недействительными.

Ќ Ў Т ТЫЌТАЙМЫЗ !
Үлгілі ауылының тумасы, Ұлы  Отан соғысы және еңбек ардагері 

Базарбай Қалдыбаевты қырқүйектің 30-шы жұлдызындағы 90 жасқа 
толған мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз!
Базарбай аға, балалық шақтың балын татпай өстіңіз. Қолдан 

жасалған аштық, халыққа үрей тудырған қуғын-сүргінді де көрдіңіз. 
Ерте ержетіп 7-сыныпты аяқтап, шаруашылық жұмыстарына 
араластыңыз.
Арманға толы мақсат сізді әскери училищеден бірақ шығарды. 

Әскери оқу орнында жүріп 1943 жылы Армия қатарына өз өтінішіңізбен 
ел қорғауға аттандыңыз. Еліміздің батыс аймақтарын: Украина, 
Белоруссия, Литва, Шығыс және Пруссия жерлерін жаудан азат 
етуге қатысып, ерлік жасап, жеңіс күнін жақындатуға үлес қостыңыз. 
Майданда бірнеше рет жарақат алсаңызда жауды Берлинге дейін қуып 
баруға атсалыстыңыз. Сіздің ерлігіңіз кейінгі ұрпаққа үлгі.

1950 жылы елге аман оралып, партия, совет және құқық қорғау органдарында, білім беру 
салаларында мінсіз қызмет атқардыңыз.
Сол кездегі Одаққа белгілі, Жамбыл өңіріндегі өнеркәсіп өндірісінің флагманы саналатын, ел 

мақтанышы болған «Химпром» өндірісінде еңбек етіп, саланың  өркендеуіне үлес қостыңыз. 
Майдандағы ерліктеріңіз, бейбіт өмірдегі адал еңбегіңіз бағаланып, І-дәрежелі «Отан соғысы», 
«Қызыл жұлдыз» ордендерімен, «За взятие Кенигсберга”,  “За Победу над Германией”, “Ерлігі 
үшін”, “Польшаны азат еткені үшін”, “Еңбек ардагері”, ҰОС-дағы Жеңістің 20 жылдығы “СССР 
Қарулы күштеріне 50 жыл” медальдарымен марапатталдыңыз. 
Сексенінші жылдары құрметті демалысқа шықсаңызда қарап отырмай, ауыл өміріне белсене 

атсалысып келесіз. Жастармен жиі кездесіп, өмір сабақтарын ортаға салып отырасыз. 
Жұбайыңыз, батыр ана-Нағима екеуіңіз 60-жылдан астам уақыт отау құрып, 10 ұл мен қыз 
өсіріп тәрбиеледіңіздер. Ұлдарыңыз бен қыздарыңыз республикалық, облыстық деңгейдегі 
қызметкерлер, шаруа қожалығының жетекшілері. 
Базарбай аға үлгілі, әрі үлкен шаңырақтың отағасысыз. Бұл күндері немерелеріңіз бен 

шөберелеріңіздің ортасында мәре-сәре болып отырған жайыңыз бар. Осы қалпыңыздан талмай 
аман-есен жүре бергейсіз. Сізге мықты денсаулық, ұзақ өмір тілейміз.
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Байзаќ аудандыќ əділет  басќармасыныѕ 

бас маманы.          

Ќазіргі  таѕда ќоєамымыздыѕ  ќасіретіне 
айналєан  сыбайлас  жемќорлыќпен  кїресу 
мəселесі  ел  Президентініѕ  жыл  сайынєы 
Ќазаќстан халќына арнаєан Жолдауында жан-
жаќты  айтылып  келеді .  Жолдауда  Елбасы 
мемлекеттік органдардыѕ барлыќ деѕгейінде 
жемќорлыќтыѕ тамырын жоюєа баєытталєан 
міндеттер жїктеп, онымен кїресу жолдарын 
кїшейту  ќажет  екенін  кґрсетуде .  Атап 
айтќанда елімізде параќорлыќпен, ќылмыспен 
жəне  ќўќыќ  бўзушылыќпен  кїрес  туралы 
арнайы заѕдар ќабылданєан. Осы заѕ аясында 
ќоєамныѕ дамуына елеулі зиян келтіретін 
кеселмен  бітіспес  кїресті  кїшейту, əрбір 
ќазаќстандыќтардыѕ жемќорлыќќа тґзбеушілікті 
ќалыптастыру арќылы оныѕ тамырына балта 
шабуєа  болатындыєы  наќты  кґрсетілген . 
Сонымен  ќатар  ел ім і зде  ќабылданєан , 
яєни  іс  жїзінде  ќолданыстаєы  заѕдардыѕ 
маќсаты – сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы жəне 
кґлеѕкелі  экономикамен  кїресті  ныєайту, 
ќўќыќ бўзушылыќ жасаєаны їшін мемлекеттік 
ќызметшілердіѕ жауапкершілігін ќатаѕдатуєа 
баєытталєан. Осы баєыттаєы ќолєа алынєан 
шаралар ќазіргі кезде ґз жемісін бергенімен, 
əлі де болса сыбайлас жемќорлыќпен кїресті 
кїшейтудіѕ маѕызы зор деп білеміз.
Сыбайлас жемќорлыќпен кїресу жолында 

Байзаќ  аудандыќ  əділет  басќармасыныѕ 
мемлекеттік ќызметкерлері сыбайластыќтыѕ 
жолын болдырмау маќсатында, оныѕ жолын 
кесу, жоќќа шыєару, жемќорлыќ кґріністерініѕ 
орын алуына жол бермеу їшін басќармада 
арнайы жоспар ќўрылып, бірќатар жўмыстар 
атќарылуда.

 АУЕСБЕК ҚОСЫБАЕВ
Ї с т і м і з д е г і 

ж ы л д ы ѕ  2 9 
ќ ы р к ї й е г і н д е  
Суханбаев ауылдыќ 
еѕбек  ардагерлері 
а л ќ а с ы н ы ѕ 
тґраєасы, ауылдыѕ 
ардаќты  азаматы 
Ауесбек Ќосыбаев 
71 жасќа  ќараєан 
шаєында дїниеден 
ґтті.
Ќосыбаев Ауесбек 1945 жылдыѕ 20 

шілдесінде Жамбыл облысы, Байзаќ 
ауданы (бўрынєы Свердлов) Фрунзе 
ауылында дїниеге келген. 
Фрунзе  атындаєы  жет і  жылдыќ 

мектепті  бітірген  соѕ  А .Суханбаев 
атындаєы колхозда механизатор, 1968-
1969 жылдары  Талєар  ќаласындаєы 
техникумды аяќтаєан. 1970-1984 жылдар 
аралыєында А.Суханбаев колхозында 
инженер-механик, бас инженер болып 
еѕбек  еткен .  Жўмыс  атќара  жїріп , 
Жамбыл гидромелиоративтік институтын 
сырттай  бітіріп ,  инженер -механик 
мамандыєын алєан. 

1984 жылдыѕ  ќаѕтар  айынан  1987 
жылєа дейін Халыќ депутаттары Ќарасу 
ауылдыќ атќару кеѕесініѕ тґраєасы, 
1987-1989  жылдары  А .Суханбаев 
атындаєы колхоздыѕ басќарма тґраєасы 
ќызметін атќарды. 1990 жылдан зейнет 
демалысына шыќќанєа дейін Байзаќ 
аудандыќ  орман  шаруашылыєында 
маман, бас маман, басшы орынбасары 
ќызметтерін абыроймен атќарды. Ќарасу 
ауылдыќ кеѕесініѕ бірнеше рет депутаты 
болып сайланєан.
Зейнеттік  демалысќа  шыќќан  соѕ 

ќоєамдыќ  жўмысќа  белсене  араласа 
отырып ,  Суханбаев  ауылдыќ  округі 
жанындаєы соєыс жəне еѕбек ардагерлері 
кеѕесініѕ тґраєасы болды.
А.Ќосыбаев атќарєан еѕбектері їшін  

облыстыќ, аудандыќ деѕгейдегі бірнеше 
Грамоталармен марапатталєан. 
Атпал  азамат,  жерлесіміз  Ауесбек 

Ќосыбаевтыѕ  адамгершіл ік  асыл 
ќасиеттері біздіѕ жадымызда əрдайым 
саќталады. Марќўмныѕ отбасына, туєан-
туыстарына ќайєыларына ортаќтасып, 
кґѕіл айтамыз.

Суханбаев ауылдыќ 
округі əкімшілігі, ауылдыќ 

ардагерлер алќасы. Т-360-09-95.


