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2010  ЖЫЛДЫҢ  1 ҚАҢТАРЫНАН  БАСТАП  ШЫҒАДЫ 

6-бет 7-бет

Ардагерге құрмет көрсетілді Қазақ күресі дамуда

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДА 38 ҮЗДІК 
СПОРТШЫ ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ 

АТАУЛЫ СТИПЕНДИЯСЫНА ИЕ БОЛДЫ

9-бет

“Полиглот” зияткерлік сайысы

ШҚО-да аймақ басшысы бір топ спорт 
саңлақтарымен кездесу өткізді. Өңірдің спорттық 
әлеуеті мен жетістіктері талқыланған жиын-
да Даниал Ахметов халықаралық сайыстарда 
жеңімпаз атанған бірқатар спортшыларды 150 
мыңнан 1 миллионға дейінгі сома аралығында 
атаулы стипендиямен марапаттады, деп хабар-
лайды ШҚО Ақпараттық орталығы.

Өскемен қаласының Металлургтер Мәдениет 
сарайында әр түрлі спорт түрлері бойынша 
халықаралық сайыстарда ҚР командасының 
ұлттық құрамында табысты өнер көрсеткені 
үшін 38 спортшы салтанатты түрде марапат-
талды. Бұл спортшылар облыс әкімі Даниал 
Ахметовтың атаулы стипендиясына ие болды.

– Ең үздік спорттық алаңдар мен су бассеиндері 
біздің ең басты байлығымыз – балаларымызға 
беріліп отыр. Олар – болашақ чемпиондар. Біз 
солардың келешегі үшін өскемендік «Торпе-
доны» қайта жасақтадық. Хоккейімізді көтеру 
үшін Ресейден, Еуропадан, Солтүстік Америка-
дан жаттықтырушыларды шақырып, жаңа мұз 
алаңдарын салуымыз тиіс. Семейде 200 орындық 
тұрғын үй корпусының құрылысын аяқталған 
уақытта болашағынан үміт күттіретін балалар сонда 
орналастырылады. Пансионаттардың қасында 
жаңа технологиялармен жарақтандырылған 
заманауи оңалту орталықтары ашылуы керек, 
– деді Д.Ахметов.

Ай сайынғы стипендияға Олимпияда ойындарының 
жеңімпазы Ольга Рыпакова, еркін күрестен Азия 
чемпионы Расул Қалиев, 2015 жылғы Әлем 
чемпионатының қола жүлдегері Алексей Пол-
таранин, фристаил бойынша Әлемдік қысқы 
Универсиадының жеңімпазы Юлия Галышева 
ие болды.

Айта кету керек, бүгінгі күні ШҚО-да 88 спорт 
түрінен 3132 спорттық нысан жұмыс істейді.

БАҚ беттерінен

ҰЛТ ЖОСПАРЫ - 100 ҚАДАМ
БАРШАҒА АРНАЛҒАН ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ МЕМЛЕКЕТ

Ақордада Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен 
Үкіметтің кеңейтілген отырысы өтті. Отырыс барысында 
Мемлекет басшысы ұсынған бес институционалдық ре-
форманы жүзеге асыру бағытындағы 100 нақты қадамның 
практикалық жайттары қарастырылды.

Аталған реформалардың әрқайсысы бойынша Мемлекет 
басшысы бірқатар нақты міндеттер белгіледі.

Атап айтқанда, Нұрсұлтан Назарбаев Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
бүкіл мемлекеттік қызметке кадр іріктеуді жүргізетін бірыңғай 
рекрутингтік орталық болуы тиістігіне тоқталып өтті.

Сондай-ақ Қазақстан Президенті жергілікті қоғамдастық 
алдында есеп беретін жергілікті полиция қызметін құру 
қажеттігін де атап өтті.

«Ол қоғамдық тәртіпті сақтауға, тұрмыстық қылмысқа 
қарсы іс-қимыл мен жол-патрульдік қызмет жұмысына 
жауапты болады. Нақ осы қызмет жергілікті қоғамдастықпен 
тығыз ынтымақтаса отырып ұсақ заңбұзушылықтарға 
қатысты «мүлде төзбеу» режімін қамтамасыз етуі тиіс», - 
деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Мемлекет басшысы ауыл шаруашылығына арналған 
жерлерді жекешелендіру, салық жүйесін реформалау, 
электр энергетикасы саласындағы саясатты қайта қарау, 
құрылыс саласына өзгерістер енгізу, индустрияландыру 
бағдарламасын әрі қарай жүзеге асыру, сондай-ақ кедендік 
рәсімдер мен Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы 
сауда саясатын жетілдіру ісін бастаудың маңыздылығына 
тоқталды. 

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халықаралық көлік-
коммуникациялық арналармен интеграцияланғаны жөн 
екенін айтты.  

«Мультимодальді, жоғары жылдамдықты «Еуразиялық 
трансқұрлықтық дәліз» құрылуы тиіс.  Ол әуе, теңіз, теміржол 
және автокөлік қатынастарын тоғыстырады. Еуразиялық 
дәліз екі бағыт бойынша өтеді. Біріншісі - Қазақстан, Ресей 
аумағы арқылы Еуропаға шығады. Екіншісі - Қазақстан 
аумағы арқылы Қорғастан Ақтау портына дейін, одан әрі 
Каспий теңізі  мен Кавказ арқылы Еуропаға және Иран 
мен Парсы шығанағы арқылы оңтүстікке жалғасады. Жоба 
аясында Қазақстанның бүкіл аумағы арқылы Ақтау портына 
дейін жаңа теміржол желісін салу қажет», - деді Мемлекет 
басшысы.

Бұдан бөлек, Қазақстан Президенті ұлттық құндылықтарды 
және өскелең ұрпақ санасындағы патриотизмді нығайтудың 
маңыздылығын атап өтті.

 «Үлкен ел - Үлкен отбасы» жобасын іске қосу қажет. 
Оның аясында кинофильмдер, сериалдар және ел тарихы, 
қазақстандық мәдениет, елдің бүгінгі өмірі туралы хабар-
лар түсірілетін болады. Туристік бағдарлар мен этноауыл-
дар ұйымдастырылады. Мәдени инфрақұрылым барлық 
қазақстандықтар үшін қолжетімдіге айналады.  Мәңгілік 

Ел құндылықтарын мектеп стандарттарына қалай енгізу 
керектігін ойластыру керек», - деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Мемлекет басшысы Үкімет алдына 5-6 негізгі индикатор 
қойылатынын айтты.

«Ол өз кезегінде әрбір министр мен әкім үшін 2-3 нақты 
көрсеткішті белгілеп беретін болады.  Бақылау тек мақсатты 
индикаторға қол жеткізу негізінде жүзеге асырылады. Аралық 
бақылау мен артық тапсырмаларды жойып, мемлекеттік 
органдарға көбірек еркіндік беру қажет. Олар өздерінің 
жұмысында өз бетімен әрекет ете алатындай, бірақ жа-
уапты әрі есеп беріп отыратындай бола түседі», - деді 
Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік органдар мен әкімдіктер 
жанындағы қоғамдық кеңестердің рөлін күшейту қажеттігін 
айтты.

«Олар міндетті түрде аумақты дамытуға арналған стратегиялық 
жоспарлар мен бағдарламалардың орындалуын талқылауға 
қатысады; жергілікті жерлерде бюджеттің, азаматтар 
құқықтары мен бостандықтарына қатысты нормативтік 
құқықтық актілер жобаларының, бағдарламалық құжаттар 
жобаларының айқындалуына атсалысады», - деді Мем-
лекет басшысы.

Қазақстан Президенті мемлекеттік қызметтердің бірыңғай 
провайдері болатын «Үкімет азаматтар үшін» мемлекеттік 
корпорациясын құру мүмкіндігін қарастыруды да ұсынды.

Соңында Мемлекет басшысы белгіленген жұмыстың 
барлығын қысқа мерзім ішінде жасаған жөн екенін айтты.

«Терең білімді, халықаралық тәжірибені зерттеуді 
қажет ететін ауқымды жұмыс күтіп тұр. Оның орында-
луы елімізді жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік туғызады. 
Бізден халық бұдан әрі қадам жасауымызды күтіп отыр. Ол 
үшін әрқайсыңыздың қажетті білімдеріңіз, тәжірибелеріңіз 
бен біліктіліктеріңіз бар. Өздеріңізге артылған үмітті ақтау 
керек», - деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Отырыс барысында Премьер-Министр К.Мәсімов сөз 
сөйлеп, бұрынғы мүшелерінің қайта тағайындалуы Үкіметке 
барлық тапсырмаларды орындауға жедел кірісуге мүмкіндік 
беретінін айтты.

«Сіздің тапсырмаңызға сәйкес, барлық министрліктер мен 
ведомстволарға белгіленген міндеттерді, ұлықтау рәсімінде 
сөйлеген сөзіңізді, қабылданған бағдарламаларды және 
берілген нұсқауларыңызды ескере отырып, таяу үш айға 
арналған іс-қимыл бағдарламасын әзірлеу жөнінде тапсыр-
ма берілді. Белгіленген мерзімге, яғни маусымның аяғына 
дейін Сіздің қарауыңызға реформаларды жалғастыру және 
тапсырмаларыңыздың орындалуы жөніндегі ұсыныстарды 
енгіземіз», - деді Премьер-Министр.

Сонымен қатар үкімет мүшелері, мемлекеттік органдар мен 
ұлттық компаниялардың басшылары бес институционалдық 
реформаны жүзеге асыруға байланысты мәселелер жөніндегі 
пікірлерін ортаға салды. 

БҮГІН БІЗ МЕМЛЕКЕТ 
БАСШЫСЫ НҰРСҰЛТАН 

НАЗАРБАЕВТЫҢ БЕС 
ИНСТИТУТТЫҚ

 РЕМОРМАСЫН ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН 
100 НАҚТЫ ҚАДАМДЫ 
ЖАРИЯЛАП ОТЫРМЫЗ
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Аудан тынысы 6
АДАМ ЖӘНЕ ҚОҒАМ 

АРДАГЕРГЕ ҚҰРМЕТ КӨРСЕТТІ 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ 
ЖЕЛІСІ АРҚЫЛЫ ӨҢДЕУ 

ӨНЕРКӘСІБІНЕ МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚОЛДАУ КӨРСЕТУДІҢ ШЕҢБЕРІНДЕ 

22 ЖОБА МАҚҰЛДАНДЫ

ЕШКІМ ДЕ, ЕШНӘРСЕ ДЕ ҰМЫТЫЛМАЙДЫ!!!
9 мамыр Жеңіс күні - ең әсерлі, ең қастерлі күн! 

Ұлы Отан соғысындағы жеңіс - біздің халқымыздың 
жеңісі, халқымыздың даңқы. Соңғы жылдарда біздің 
тарихымызда қаншама өзгерістер болса да, 9 ма-
мыр – Жеңіс күні – біздің ең қымбат, ең қасіретті, 
ең қайғылы және ең құдіретті, сонымен қатар ең 
жарқын мереке ретінде есімізде қалады.

1945 жылғы 9 мамыр... Қасіретті күндер жылдан 
жылға бізден алыстап артта қалды. Осы Ұлы Жеңіске 
қандай қиындықпен, қасіретпен жеткеніміз әлі есімізде. 

Сол бір жылдары соғыс өрті шарпып өтпеген шаңырақ 
жоқ шығар. Біреудің атасы, біреудің әкесі, ұлы, ері 
соғысқа аттанды. Біз аталарымыз бен апаларымыздың 
ерліктерін ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, мәңгі есімізде 
сақтаймыз. 

2015 жылдың 9 мамырында Жерновка ауылының 
Жеңіс саябағында әскери әндер орындалды. Округ 
халқы отбасыларымен бірге бабаларымызды еске 
алып, гүл шоқтарын қою үшін митингке ағылды. Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығына арналған митинг Жерновка 

ауылдық округінің әкімі В.Позигуновтың, «Жерновка 
орта мектебі» КММ-нің директоры Т.Асылхановтың, 
Ардагерлер кеңесінің төрайымы В.юкинаның 
ардагерлерді, тыл еңбеккерлерін, тұрғындарды 
құттықтаған баяндамаларымен ашылды.

 Содан кейін ұстаздар ұжымы мен мектеп оқушылары 
салтанатты шеруге қатысып, ән орындады. Соңынан 
оқушылар Ұлы Жеңіске арнаған тақпақтарын айтып, 
7-сынып оқушылары «Продедушка» әнін, 8-сынып 
оқушылары «Жеңіс» әнін, әскери-патриоттық әндер 
конкурсына қатысқан Тюкина Софья «Кино идет» 
әндерін орындады.

Соңынан үнсіздік минуты жарияланып, ескерткішке 
гүл шоқтары қойылды.

Әрбір қалада осы күні мәңгілік алаудың қасына жиналған 
халық гүл шоқтарын қойып, Отан қорғаушыларымыз 
бен батырларымызды еске алып, ардагерлерге тағзым 
етеді. Біздің бейбіт өміріміз үшін, біздің балаларымыз 
бен немерелерімізге бейбітшіліктің туын сыйлаған 
үшін мың алғыс айтамыз! Бас иіп, есімдеріңіз бен 

ерліктеріңізді мәңгі есімізде сақтаймыз...
В.ТЮКИНА, Жерновка ауылдық округі 

Өңдеу өнеркәсібін Ұлттық қордың бірінші және екінші траншы есебінен 
(барлығы 100 млрд теңге) екінші деңгейдегі банктер (ЕДБ) арқылы ұзақ 
мерзімді қаржыландыру аясына жалпы сомасы 17,7 млрд теңгеге 22 
жоба мақұлданған. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ («Бәйтерек» Ұлттық 
басқарушы холдингі» АҚ-ның еншілес ұйымы, бұдан әрі Банк, ҚДБ) желісі 
бойынша бөлінген Ұлттық қор қаражатын игерудің аралық нәтижелері 
осындай. Жеңілдікті автонесие беру бағдарламасының шеңберінде Даму 
Банкі жеке тұлғалардан несие алуға түскен 1757 сұранымды 5,6 млрд 
теңгеге мақұлдады.

Ағымдағы жылдың 14 мамырындағы жағдайда Ұлттық қордың бірінші 
траншы бойынша (50 млрд теңге), ҚДБ олармен алдында тиісті несие 
келісімдерін бекіткен коммерциялық банктер өңдеу өнеркәсібінде 28 
млрд 491 млн теңгеге 22 жобаны мақұлдады, ал 14 млрд 139 млн теңгеге 
16 жобаны қаржыландыру басталды.

Ұлттық қордың екінші траншы бойынша (50 млрд теңге) екінші деңгейдегі 
банктер 16,1 млрд теңгеге 15 жобаны мақұлдады, 3 млрд 593 млн теңгеге 
6 жобаны қаржыландыру басталды. 

Мұнда ірі кәсіпкерлік субъектілеріне несие беру туралы айтылып 
отыр – бір қарызгерді қаржыландыру шегі 200 млн теңгеден 5 млрд 
теңгеге дейін. Атап айтқанда, келесі жобалар қаржыландырылды:

Павлодар облысында түйіршіктеу цехінің құрылысы және 
ұнтақты полипропилен өндіруге арналған жабдықты сатып алу,

Жамбыл облысында экстракциялы фосфор қышқылын өндіру 
цехін қалпына келтіру,

Оңтүстік Қазақстан облысында төсек-орын бұйымдары мен 
түкті бұйымдарды өндіруге арналған жабдықты сатып алу және 
оның құрылысы,

Алматы облысында алкогольсіз сусындар өндірісін кеңейту,
Қызылорда облысында тұз шығару зауытын жетілдіру,
Оңтүстік Қазақстан облысында шыны бұйымдар өндірісін кеңейту,
Алматы облысында шойын өндіру зауытының құрылысы,
Оңтүстік Қазақстан облысында май өндіретін рафинация 

цехінің құрылысы,
Алматы қаласында шойын мен болат өндірісне арналған болат 

балқытатын пеш сатып алу,
Ақмола облысында алтынды кенді қайта өңдеуге арналған 

жабдықты сатып алу,
Алматы және Ақтөбе облыстарында құрылыс материалдарын 

өндіруге арналған жабдықты сатып алу,
Ақмола облысында пестицидтер мен өзге ауыл шаруашылық 

химия өндірісіне арналған жабдықты сатып алу,
Алматы облысында полипропилен қаптар өндіруге арналған 

жабдықты сатып алу.
Нақты игерілген қаражаттың басым бөлігі аймақтап алғанда Алма-

ты облысына келеді - 22% (I транш шеңберінде) және 42% (II транш), 
салалық сегментте – металлургия өнеркәсібінің жобаларына - 32% (I 
транш) және 43% (II транш). 2015 жылдың 15 мамырдағы жағдайда 
агент коммерциялық банктерге (барлығы - 6) Жеңілдікті несие беру 
бағдарламасының шеңберінде жеке тұлғалардан несие алуға түскен 1757 
сұранымды 5,6 млрд теңгеге мақұлдады...

(жалғасы келесі нөмірде)
Ақпарат орталығы

Баспасөз хабарламасы ЕРЛІК – ЕЛГЕ МҰРА, 
ҰРПАҚҚА ҰРАН

 Миллиондаған 
адамның өмірін 
жалмаған Екінші 
дүниежүзілік соғыс 
айрандай ұйып 
отырған елдердің 
тыныштығын бұзды, 
отбасылардың ойра-
нын шығарды. Аяулы 
аналарды ұлдарынан, 
асыл жарларды 
қосағынан айырды. 
Ал, сұм соғыс салған 
дақ ұрпақ санасынан 
ұмытылмауы тиіс. 

 Осы орайда Пере-
меновка ауылдық 
округінде орналасқан мектептерде Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңістің 70 жылдығына арналған ерлік сабақтары, тыл 
еңбеккерлерімен кездесулер, оларға қамқорлық көрсету, 
сурет көрмелерін ұйымдастыру, мәдени және спорттық 
шаралар өткізілді.

 Мәдениет Үйінде «Ерлік ұмытылмайды» атты көрме 
ұйымдастырылды. Осы орайда ерекше ойға оралатыны 
«Бұл күн – сол бір қанды қырғыннан қайтпай қалған 
қыршын боздақтардың асқақ рухтарының аспандайтын 
күні. Бұл күн - әділеттің әділетсіздікті жеңген күні. Бұл 
күн – бүгінгі ұрпақтың соғыс ардагерлері сыйлаған бейбіт 
даму жолын одан әрі жалғастырып жатқан күн» деген 
елбасымыз Н.Назарбаевтың сөздері. Көрмеде Жеңістің 
70 жылдығына арналған мағлұматтар, әдеби кітаптар, 
басылымдар, Бородулиха ауданынан соғысқа аттанған 
жауынгерлердің суреттері, өмірбаяндары ұсынылған. 

 Бұл көрме Ұлы жеңіс үшін шайқасқан майдангерлер мен 
тыл еңбеккерлерінің тарихи ерлігіне, жанкешті еңбегіне 
деген құрмет көрсетудің нышаны. Көрмені кітапханашы 
Аққу Тоқтасынқызы ұйымдастырды.

 Күннен-күнге қатары селдіреп бара жатқан соғыс және 
еңбек ардагерлеріне, тыл еңбеккерлеріне мамырдың 
мамыражай күнінде Даңқ ескерткіші алаңында құрмет 
көрсету игі дәстүрге айналған.

 Жиналғандар бір-бірін мерекемен құттықтап, естелікке 
суретке түсіп, үлкендердің батасын алып құрметтеп жатты.  
Еңбек ардагерлері, тыл еңбеккерлері, ауыл әкімшілігі, 
мектеп мұғалімдері, оқушылары, тағы басқалары Ұлы 
Отан соғысында, қан-майданда қаза болған жауынгер-
сарбаздар рухына тағзым етіп, гүл шоқтарын қойып, бір 
минут үнсіздікпен еске алды. Ресми рәсіммен еліміздің 
Әнұраны орындалды. Құттықтау сөз ауылдық округтің 
әкімі - Арман Тұлыбековқа берілді. Өз сөзінде ауыл 
әкімі: «Құрметті жиналған қауым, сіздерді ҰОС 70 
жылдығымен құттықтаймын. Жауынгерлеріміз жаумен 
айқасып жатқанда, тылда жұмыс істеп, ашаршылықты, 
ауыртпалықты бастан кешіп, таңның атысынан күннің 
батысына дейін тізе бүкпей жұмыс істеген қайратты да, 
қайсар жандарға бүгінгі ұрпақтың ризашылығы шексіз! 

(жалғасы 12-ші бетте)

Жыл сайын көктемде бүкіл ел 
ұлы мейрам - Жеңіс күнін той-
лайды. Биыл халықтың Жеңіске 
деген құлшынысын дәлелдеген сол 
бір тарихи күнге 70 жыл толды. 
Бүгінгі таңда ардагерлеріміздің 
саны сиреп бара жатыр. Ұлы Жеңіс 
қарсаңында Бородулиха ауылының 
салық бөлімінің қызметкерлері 
бірнеше ардагерлердің үйінде 
болып, мерейлі мерекесімен 
құттықтады. Солардың бірі Ұлы 
Отан соғысының ардагері, Астана 
қаласындағы биылғы салтанат-
ты шеруге қатынасушы Алексей 
Романович Ломтевтің үйінде 
болып, жүрекжарды қуанышына 
ортақтасып қайтты. Олар Алексей 
Романовичтің Жеңіс күніне арна-
лып ұйымдастырылған салтанатты 
шеруге қатысу үшін Астанаға жолға 
дайындалып жатқанының куәсі 
болды. Салық басқармасының 
қызметкерлері ақсақалмен 
жүздесіп, бейбітшілік сыйлаған 
ардагерлерімізге оларды құрмет 
тұтып отыратындықтарын айтып, 

сыйлықтарын тарту етіп, ақсақалға зор денсаулық тіледі. Алексей 
Романович соғыс жылдарындағы оқиғаларымен бөлісіп, келгендерге 
өзінің ақ тілегін жеткізді.  

              М. БАЛАБАЙҚЫЗЫ
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«ПОЛИГЛОТ» ЗИЯТКЕРЛІК 
САЙЫСЫ

«Тілдердің үштұғырлылығы» мәдени жобасын және ҚР Тілдерді 
дамыту және қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында жуырда Бородулиха аудандық 
мемлекеттік және басқа тілдерді оқыту орталығында ағылшын 
тілінің оқытушысы Виталий Лагус пен қазақ тілінің оқытушысы Арай 
Оразғалиқызының ұйымдастыруымен «Полиглот» атты зияткерлік 
конкурсы болып өтті. Конкурсқа Бородулиха ауданының жалпы білім 
беретін мектептерінің 8-10 сынып оқушылары арасынан 4 команда 
қатысты. Олар: Новопокровка ОМ, жалпы білім беретін Бородулиха 
қазақ орта мектебі, Абай атындағы ТОМ, В.Комаров атындағы ОМ. 
Сайыс 2 кезеңнен тұрды. Әр кезең 3 тапсырмадан құралды. Бірінші 
кезең бойынша сайыскерлер тест сұрақтарына жауап беріп, жұмбақтар 
шешіп, мақал-мәтелдерді 3 тілде жалғастырды. Ал, екінші кезең тап-

сырмалары бойынша оқушылар берілген сұрақтарға жылдам жауап 
беріп, мәтіндерді үш тілге аударды, және соңғы сайыс капитандар 
сайысы болды. Сайысқа қатысушылар әр берілген тапсырмаға тиянақты 
дайындалып, белсенді түрде жауап беруге тырысты. Сайысқа төрелік 
ететін қазылар алқасы сайланып, оның құрамына мемлекеттік және 
басқа тілдерді оқыту орталығының директоры Ильяшева Гулмира 
Бакдаулетқызы, ағылшын тілі пәнінің оқытушысы Савченко Татьяна 
Георгиевна, орыс тілі пәнінің мұғалімі Булычева Екатерина Алексан-
дровна, мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт 
бөлімінің сектор меңгерушісі Байжұманова Әйгерім Нуроллақызы 
кірді. Конкурс қорытындысы бойынша жалпы білім беретін Бородулиха 
қазақ орта мектебінің командасы Маратова Аяжан мен Касенбаева 
Еркеназ дара шығып, бірінші орынды иеленді. Екінші орынды В.Комаров 
атындағы орта мектебінің оқушылары Меньщикова Екатерина мен 
Бакирланов Руслан, үшінші орынды Новопокровка орта мектебінің 
командасы Воронин Виталий мен Муканова Мадина иеленді. Барлық 
қатысушылар мақтау қағаздары және сыйлықтармен марапатталды. 
Өскелең ұрпақтың үш тілді: қазақ тілін – мемлекеттік тіл, орыс тілін 
ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілін халықаралық тіл ретінде 
оқып үйренуге ұмтылыс жасауы – замана талабы. Үштұғырлы тіл 
өмірдің қажеттілігі. Бұл бүгінгі елдің тыныс-тіршілігін анықтайды. 
Үш тілді қатар меңгеру бәсекеге қабілетті ел азаматының міндеті. 
Үштілді меңгеру – жарқын болашақтың кепілі. 

М.ТҮЙЛЕБАЕВА

2015 ЖЫЛ: «ЖЕҢІС ЭСТАФЕТАСЫ» 
ҚАЗАҚСТАНДА

 Бәріне белгілі бірінші болып Совет Одағының Мемлекеттік 
шекарасында жауды қарсы алған шекарашылар болды, олар 
жаудың күшті соққысына шыдап, кейін қарай шегінбеді. 
Фашистік жаулап алушылар Мемлекеттік шекараны қорғауда 
шекарашылардың  батылдығын көріп таң қалды. Жасыл 
фуражкадағы әскери қызметкерлер өздерінің заставала-
ры мен бекеттерін жау қолына бермей, қасық қандары 
қалғанша шайқасты.

Сондықтанда 2015 жылғы «Жеңіс эстафетасы» – 1941-1945 
жылдар аралығында болған Ұлы Отан соғысында совет 
халқының гитлерлік фашизмді жеңгеніне 70 жыл толуына 
арналады, бұл күн – соғыс даласында қалған жауынгерлерді 
еске алу күні. «Жеңіс эстафетасын» ұйымдастыру бары-
сында ТМД елдері арасында тарихта қалған бірлік пен 
достастық нығая түсті және Мемлекеттік шекараны күзетуге 
зор мән берілуде.

2015 жылғы «Жеңіс Эстафетасы» 2 ақпанда Мурманск 
(Ресей) және Брест қалаларында (Белоруссия) екі бағдармен 
басталды. Біріншісі Ресей Федерациясының солтүстік, шығыс 
және оңтүстік оңірлерінен өтіп Қазақстан арқылы Қырғызстан, 
Тәжікстан, Өзбекстан, Түрікменстан, Әзербайжанда болып 
Мәскеу қаласына келеді, екіншісі Белорусияның батысымен 
оңтүстік шекарасы бойымен Қырым, Абхазия, Карачаево-
Черкесия, Кабардино-Балкария,Ингушетия, Чечня, Солтүстік 
және Оңтүстік Осетия, Армениядан өтіп Мәскеу қаласына 
келеді. Жеңістің символын Белорусия, Қырым, Абхазия, 
Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, 
Чечня, Солтүстік және Оңтүстік Осетия, Армения, Архан-
гельск, Чукотка, Камчатка, Магадан, Сахалин, Приморье, 
Хабаровск, Еврей автономдық облысы, Забайкалье, Бурятия, 
Тува Алтай өңірі және Моңғол халықтары көріп үлгерді.

2015 жылдың 21 сәуірінде «Женіс Эстафетасы» Шемо-
найха ауданының маңында орналасқан «Уба-автокөліктік» 
бақылау өткізу бекетіне келіп жетті.  «Жеңіс эстафетасын» 
Қазақстан жеріне жеткізген Ресей Федерациясының ФҚҚ 
шекара қызметі Барнауыл аймағы бойынша өкілі, полковник 
Александр Кайгородов және ардагерлер ұйымының  өкілі 
Е.Щетинин.  «Жеңіс Эстафетасына» арналған мерекелік 
іс-шаралар Өскемен қаласының Даңк мемориалында 
өтіп, ҰҚК Шекара қызметінің ансамблінің концертімен 
жалғасын тапты. Іс-шаралар қалалық әкімшіліктің, «Нұр 
Отан» партиясының қолдауымен, ҰҚК департаменті, про-
куратура және облыстық ІІД, «Шығыс» өңірлік басқармасы, 
Өскемен қаласының әскери техникалық мектептері, ШҚО 
мемлекеттік университеті, қоғамдық ұйымдардың қолдауымен 
жүргізілді. 2015 жылғы Жеңіс Эстафетасы Қазақстан Ре-

спубликасында – Өскемен қаласында бастау 
алды. Мереке іс-шараларда Өскемен қаласының 
әкімі Т.Касымжанов, ҰҚК Департаментының 
бастығы полковник  А.Акшаев, ШҚО ІІД бастығы 
полковник Ж.Бактыбаев, облыс прокуроры 
және әскери прокуроры майор Е.Бетекбаев, 
Шығыс Өнірлік басқармасы генерал-майор 
Б.Абжанов, ҰОС ардагерлері шекарашылары 
Г.Борзых, И.Круглик, Ф.Нукушев, Ауған соғысы 
ардагерлері ұйымының төрағасы С.Денякин, 
Қорғаныс министрлігінің әскери техникалық 
мектебінің бастығы полковник К.Мукашев, 
ҰҚК Шекара қызметінің «Застава тарланда-
ры» ардагерлер ұйымының өкілдері, 5518, 
27943, 3374 әскери бөлімдерінің өкілдері 
мен ардагерлері, ҚР ҰҚК Шекара қызметінің 

ардагер қонақтары А.Брекешев, Н.Сармантаев, 
Б.Габдуллин, К.Несипбаев, А.Абылкановтардың 
қолдауымен ұйымдастырылды.

«...Бұл үлкен іс. Біз сұрапыл соғыста жеңіске 
жеттік, сондықтан соғыс батырларын, олардың 
батылдықтарын ешқашанда ұмытпауға тиіспіз. 
Эстафетаның басты міңдеті ТМД елдері арасында 
бірлік пен достастықты нығайта түсу және жас 
ұрпақтарға патриоттық тәрбие беру», –деп атап 
өтті  Қазақстан Республикасының ҰҚК Шекара 
қызметінің басшысы. Өскемен қаласының әскери 
гарнизонының әскери оркестрі салтанатты ше-
румен ән салып өтіп «Жеңіс Эстафетасын» ары 
қарай жолға шығарып салды. «Жеңіс Эстафетасы» 
Қазақстан Республикасының астанасы – Астана 
қаласына қарай бет алды. Ары қарай 2015 жылғы 
«Жеңіс Эстафетасы» – Алматы, Кордай, Тараз 
қалаларын аралап, Қырғызстан Республикасы 
аумағымен, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркмения, 
Азербайжан Республикаларын аралап, 2015 
жылдың 28 мамырында Мәскеу қаласына 
қайтып оралады.

Іс-шаралар толық аяқталған соң, «Жеңіс 
эстафетасының» символы Ресей Федерациясының 
Федералдық Қауіпсіздік Қызметінің Шекара 
қызметі мұражайына, ал екіншісі – Мәскеу 
қаласындағы Ұлы Отан соғысы мұражайына 
қойылады. 

ҚР ҰҚК Шекара қызметінің 
2034 әскери бөлімі

Ұлан ауданында мамырдың 4-і мен 8-і аралығында 2002, 2003, 
2004, 2005 жылдары туылған жасөспірімдер арасында бокстан Ұлы 
отан соғысының батыры Қасым Қайсеновты еске алу турнирі болып 
өтті. Осы жарысқа аудан жаттықтырушылары Е.Сүлейменов пен 
Қ.Оразбаевтың шәкірттері қатысып қайтты. «Жарыс өте тартысты 
әрі қызықты өтті»,- дейді сайыскерлер. Ауданымыздың намысын 
қорғап барған боксшыларымыз Д.Серікбаев ІІ орын, Е.Жұмансаринов 
ІІІ орын,  Б.Нұржігітов ІІІ орын, Р.Төлеуханов ІІІ орын, А.Серікқан 
ІІІ орындарды иеленді. Дәл осындай жарыс Өскемен қаласында 
болып  ІІІ орынды С.Қайратов қанжығасына байлады. Алдағы бола-
тын жарыстарға аттанатын боксшыларымызға жеңістің тұғырынан 
көріне беріңдер деп тілек білдіреміз.

Т.ҚАЛИБАЕВ

ЖЕРЛЕСІМІЗ ЕРЛЕДІ

Қазіргі уақытта баланы балабақшаға кезекке қойғанан кейін 
www.egov.kz  порталы арқылы кезектің нөмірін қарауға болады. 

Бұл үшін порталда «Отбасы» - «Балабақшаға кезек нөмірін қарау» 
сілтемелері арқылы өтіп, «Онлайн қызметке тапсырыс» батырмасын 
басу керек. Ашылған бетте өтінімді толтыру қажет. Облыс және 
баланың ЖСН немесе тегін, атын, қосымша туған күнін енгізу қажет. 
«Сұранысты жіберу» батырмасын басып, батырманы басқаннан 
кейін  кезек нөмірі туралы мәліметтер бірден пайда болады.  

Қызметті алушылар: ҚР азаматтары
Қызмет көрсету орны: www.egov.kz порталы және eGov.kz
мобильді қосымшасы 
Қызмет көрсету мерзімі: өтініш берген сәтінде
Қызмет көрсету нәтижесі: балабақшаға баланың кезегінің 

нөмірін қарау 
Егер де үйіңізде ғаламтор болмаған жағдайда ХҚКО-на келіп 

«өзіне-өзі қызмет көрсету секторынан» кеңес алуға болады.
А.АКИМБАЕВА, «ХҚКО» РМК ШҚО бойынша филиалының 

Бородулиха аудандық бөлімінің инспекторы

БАЛАБАҚШАҒА КЕЗЕК НӨМІРІН 
ҚАРАУ

ЭТНОС ЖАСТАРЫ АРАСЫНДАҒЫ АУДАНДЫҚ 
«АБАЙ ОҚУЛАРЫНЫҢ» ЕРЕЖЕСІ

Бородулиха ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, 
дене шынықтыру және спорт бөлімі мемлекеттік тілдің 
қолдану аясын кеңейту және Абай шығармашылығын 
насихаттау арқылы қазақ мәдениетіне, тілі мен 
әдебиетіне деген өзге ұлт өкілдерінің ықыласын 
арттыру, әрі еліміздің рухани бірлігін  нығайту 
мақсатында этнос жастары арасында аудандық 
«Абай оқуларын» өткізеді. 

Байқау қазақ тілінде өтеді. 
Байқаудың міндеттері: 
1. Қазақ тілінің көркемдік келісімін, бай қорын 

Абай шығармалары арқылы насихаттау;
2. Абай шығармалары негізінде қоғамдық 

ынтымақтастықты орнықтыру;
3. Абай шығармалары арқылы көркемсөз оқу 

шеберлігін, тіл мәдениетін жетілдіру;
4. Абай шығармаларын тіл үйренудің тиімді әдісі 

ретінде таныту.
Байқау шарты: 
1. Байқауға көркем сөз оқу және ән айту шеберлігін 

қатар игерген 16 – 22 жас аралығындағы  өзге ұлт 
өкілдері қатыса алады.

Аудандық байқаудың өткізілетін уақыты: 2015 
жылдың 25 маусымы. 

Абай оқуларының тапсырмалары:
1. Көркем сөз оқу шеберлігін айқындау:
- Абай шығармаларын (білім, ғылым, және өнер 

тақырыптарына өрілген поэзиялық шығармасын 
немесе қара сөзін)  жатқа мәнерлеп оқу. Орындау 
уақыты 3 – 5 минуттан аспауы керек;

- М.Әуезовтың «Абай жолы» романынан үзіндіні 
көркем шеберлікпен жатқа орындау.  Берілетін 
уақыт 3 – 5 минут;

2. Әншілік қабілетін таныту:
- Халықтың немесе Абайдың әнін орындау (1 ән). 

Орындау уақыты 3 – 5 минуттан аспауы тиіс.
Байқау екі кезеңде өтеді.
Бірінші кезең – аудандық іріктеу байқауы
Екінші кезең – облыстық байқау. 
Аудандық байқаудың жеңімпазы облыс көлемінде 

тамыз айында өткізілетін Абай оқуларына жолдама 
алады.

Үміткерлердің өнерін бағалау кезінде:
- көркем мәтінді талғау және оқу шеберлігіне;

- қазақ тілінде орфоэпиялық нормаларын сақтап 
сөйлеуіне;

- ән орындау шеберлігіне;
- сахналық өнер көрсету мәдениетіне және қазақтың 

ұлттық киім үлгісіне назар аударылады.
Байқау жеңімпаздары аудан әкімінің грамотасы-

мен және бағалы сыйлықтармен марапатталады.
Қатысушылардың қазақтың ұлттық киімінде өнер 

көрсетуі міндетті.
ЕСКЕРТУ: Аудандық байқауға қатысу ту-

ралы өтінім 2015 жылғы 19 маусымға  дейін 
төмендегі үлгі бойынша мәдениет, тілдерді 
дамыту, дене шынықтыру және спорт бөліміне 
тапсырылуы тиіс.

Бородулиха ауданының мәдениет, тілдерді дамы-
ту, дене шынықтыру және спорт бөлімі. 

Байланыс телефоны/факс: 2-14-26 
E-mail: borotdelkult@mail.ru

КӨҢІЛ АЙТУ

КӨҢІЛ АЙТУ
Бородулиха ауылының тұрғыны, Ұлы Отан соғысының 
ардагері НИКУЛЬШИНА НИНА ФЕДОРОВНАНЫҢ 
өмірден өтуіне байланысты туған туыстары мен 
жақындарына қайғысына ортақтасып, көңіл айтамыз.

Бородулиха ауылдық округі 
әкімінің аппараты, 

ауылдық ардагерлер кеңесі

Ұлы Отан соғысының ардагері НИКУЛЬШИНА 
НИНА ФЕДОРОВНАНЫҢ қайтыс болуына 
байланысты туған туыстары мен жақындарына  
қайғысына ортақтасып, көңіл айтамыз.

Аудан әкімінің аппараты,
 аудандық мәслихат аппараты, 

Ардагерлер кеңесі 
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БИЛІК МІНБЕРІ

Бородулиха ауданының әкімдігі, мемлекеттік, банктік ме-
кемелер және қоғамдық қызмет көрсету қызметкерлерінің 
аудандық кәсіподақ ұйымы, білім және ғылым қызметкерлерінің 
аудандық кәсіподақ кеңесі, денсаулық сақтау қызметкерлерінің 
кәсіподақ комитеті, Жезкент КБК бастапқы кәсіподақ ұйымы, 
Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлер палатасы Боро-
дулиха филиалы арасындағы  2015-2017 жылдарға арналған 

КЕЛІСІМІ

Осы келісім әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек 
қатынастарын реттеу туралы Қазақстан Республикасы Еңбек 
кодексінің, «Кәсіптік одақтар туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік 
құқықтық актілерінің негізінде жасалды және қызметкерлер үшін 
еңбек жағдайларын, жұмыспен қамту және әлеуметтік кепілдіктерді 
белгілеу жөніндегі тараптардың міндеттемелерін айқындайтын 
құқықтық акт болып табылады.

Әлеуметтік әріптестік тараптары: Бородулиха ауданының әкімдігі 
(бұдан әрі - әкімдік), жұмысшылардың өкілетті өкілі - мемлекеттік, 
банктік мекемелер және қоғамдық қызмет көрсету қызметкерлерінің 
аудандық кәсіподақ ұйымы, білім және ғылым қызметкерлерінің 
аудандық кәсіподақ Кеңесі, денсаулық сақтау қызметкерлерінің 
кәсіподақ комитеті, Жезкент КБК бастапқы кәсіподақ ұйымы (бұдан 
әрі – кәсіподақ), жұмыс берушілердің өкілетті өкілі - Шығыс Қазақстан 
облысының кәсіпкерлер палатасы Бородулиха филиалы (бұдан 
әрі - жұмыс беруші) болып табылады.

Тараптар :
- Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қазақстан Ре-

спубликасы бекіткен ХЕҰ-ың Конвенцияларын мүлтіксіз сақтау. 
«Қазақстан-2050» стратегиясын орындаудың ортақ жауапкершілігі 
және оның жергілікті жерде жүзеге асырылуына ықпал жасау;

- жұмысшылар мен жұмыс берушілердің еңбек құқығы мен 
әлеуметтік-экономикалық мүдделерін қорғауды қамтамасыз 
ету ісінде сындарлы өзара іс-әрекет ету, қоғамдағы келісім мен 
тұрақтылықты сақтау принциптерін басшылыққа ала отырып, осы 
Келісімді жасасты. 

Келісім өнеркәсіп және ауылшаруашылық өндірістерін, еңбекшілердің 
әлеуметтік және құқықтық қорғалуын ары қарай дамыту және 
олардың өмір сүру деңгейлерін жоғарылату үшін қажетті жағдайлар 
туғызуға бағытталған.

1.АЙМАҚТАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ӘРІПТЕСТІК ПЕН ДИАЛОГТЫҢ 
ДАМУЫ

1.1.Тараптар аудандық Келісімдерді, барлық меншік нысандықтықтағы 
кәсіпорындарда, ұйымдар мен мекемелерде ұжымдық шарттарды 
жасауды міндетті деп санайды, әлеуметтік әріптестіктің қағидаттарын 
дамытатын ұжымдарға жан-жақты қолдау көрсетуге міндеттенеді 
(тараптар).

1.2.Осы Келісімге енгізілген міндеттер мен кепілдіктер ең төмені 
болғандықтан, еңбекшілердің әлеуметтік және экономикалық 
қорғалуын төмендету жағына өзгертілмейді (тараптар).

1.3.Осы Келісімге қол қойған Тараптар өз өкілеттері көлемінде 
2015-2017 жылдарға бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметі, 
кәсіподақтардың республикалық бірлестіктері және жұмыс 
берушілердің республикалық бірлестіктері арасында жасалған 
Бас Келісімдегі белгіленген міндеттерді қабылдайды (тараптар).

1.4.Еңбек қатынастары саласындағы әлеуметтік әріптестіктің рөлін 
ары қарай арттыруға, кешенді және жүйелі түрде оның құқықтық, 
экономикалық және ұйымдастырушылық негіздерін жаңғырту ғана 
емес, сонымен қатар қоғамның дамуына сәйкестігін жүзеге асыруға. 

Жұмысшылар мен жұмыс берушілер бірлестігі әр жылдың на-
урыз айынан кешіктірмей, ұжымдық шарттардың жасалуының 
қамтамасыз етілуіне керекті шараларды қабылдайды (кәсіподақтар, 
жұмыс берушілер).

1.5.Аудандық Келісімдер мен ұжымдық шарттардың міндеттемелерін 
жүзеге асыратын, әлеуметтік серіктестік жүйесінде жұмыс істейтін 
кәсіпорындар мен ұйымдарға қолғабыс ету (тараптар).

1.6.Аудандық әлеуметтік серіктестік бойынша 3- жақты Келісімнің 
тараптары ұжымдық шарт жасасуға, жыл сайынғы еңбек ұжымдарының 
жиналыстарында, конференцияларында оны қорытындылауға 
міндетті (тараптар).

1.7.Кәсіпорындар мен ұжымдар деңгейінде ұжымдық шарттарға 
қол қоюға құқығы барлар: жұмыс берушілер, кәсіподақ ұйымдары 
органдары, олардың бірлестіктері, еңбек ұжымдарының өкілдері 
болып табылады (жұмыс берушілер, кәсіподақ ұжымдары).

1.8.Аудандық және салалық Келісімдер, ауданның кәсіпорындарында, 
ұйымдары мен мекемелерінде ұжымдық шарттар жасасуға практикалық 
және методикалық көмек жасау.

2.ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТ САЛАСЫНДА
Аймақтағы бағдарламалық және стратегиялық құжаттарды қарау 

тәртібі
2.1.Аудандық негізгі бағдарламалық және стратегиялық құжаттардың 

жобасын әлеуметтік серіктестермен келісуде бірлескен іс-қимылдарды 
жүзеге асыру. 

Тараптар ауданның әлеуметтік-экономикалық даму жоспарларының 
бағдарламалық және стратегиялық құжаттарына ұсыныстарды 
бірлесіп даярлайды және оларды тиісті уәкілетті органдардың 
қарауына шығарады (тараптар).

Тараптардың жасаған ұсыныстарын аудандық әлеуметтік серіктестік 
бойынша 3- жақты комиссиясы, құзырлы органға қарауына берердің 
алдындағы 10 күндік мерзімде қарайды (тараптар). 

2.2. Экономикалық мүмкіндіктердің бар болу жағдайында, 2017 
жылдың соңына дейін, жаңа технологияларды енгізу және меңгеру, 
бәсекеге қабілетті өнімдерді өндіру және ассортиментті ұлғайту, 
агроөндірістік комплексты дамыту программасын жүзеге асыру 
арқылы, 2014 жылдың деңгейіне қарағанда, өнеркәсіп өндірісі 
көлемінің 21 % кем емес, ауылшаруашылық өнімдерінің 6 % өсуін 
қамтамасыз ету (әкімдік, жұмыс берушілер). 

2.3. Қазақстан Республикасындағы мақұлданған құқықтық саясатының 
тұжырымдамасына сәйкес, банкроттыққа ұшырауға жол бермеу 
мақсатында, өңір үшін экономикалық және әлеуметтік маңызды, 
уақытша қиындықты басынан кешіріп жатқан барлық меншік 
түріндегі кәсіпорындардың базалық деректемелерін жүргізу. Келешегі 
жоқ өндірістік кәсіпорындар тізбесін айқындау, оларды бәсекеге 
қабылетті өнім шығаруға қайта бейімдеу бағдарламаларын әзірлеу 
және барлық меншік түріндегі аудандық тауарөндірушілердің 
банкроттыққа ұшырамауы үшін қолдау шараларын іске асыру, 
банкроттықты төмендету мүмкіндігін беретін ұсынымдарды дай-
ындау (әкімдік, жұмыс берушілер).

2.4. Құқықтық мәдениетті жоғарылату, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамаларын мінсіз сақтау 
мақсатында еңбек құқық бұзушылықтарды реттеу жөніндегі кез-
келген нысанда (лекциялар, семинарлар, тұсаукесерлер) үнемі 

консультациялар өткізу (тараптар).
2.5. Келісімге енгізілген проблемалар, өзге де әлеуметтік-экономикалық 

мәселелер бойынша қабылданған шешімдер және нормативтік 
актілер жөнінде бір бірін ресми түрде ақпараттандыру (тараптар).

2.6. Өзара тараптар өкілдерінің Келісімге енгізілмеген, бірақ 
өзара мүдделілікті білдіретін түйінді мәселелер бойынша барлық 
деңгейдегі мәселелерді қарастыруға қатысу мүмкіндігін қамтамасыз 
ету (тараптар).

2.7. Еңбек ұжымдарын өндірісті тұрақтандыру жөніндегі ша-
раларды қолдауға, оңды қаржылық нәтижелерге қол жеткізуге, 
жаңа технологияларды енгізуге жұмылдыру.

Еңбек ұжымдары қызметкерлерінің еңбек тәртібін нығайту, 
өндірілетін өнімнің өнімділігі мен сапасын арттыру жөнінде 
жұмыс жүргізу (кәсіподақтар, жұмыс берушілер).

2.8.Еңбек қатынастары мен әлеуметтік-экономикалық мәселелерге 
байланысты сұрақтарды қарау үшін, басқарма органы мен бөлімдері 
алқалық органдарының құрамына тиісті кәсіподақ органдары 
мен жұмыс берушілердің өкілдерін қосу (әкімдік). 

2.9. Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына 
«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» Жолдауын іске асыру 
бойынша жұмыстар жүргізу (тараптар). 

2.10. Шаруашылық субъектілерінің қалыпты дамуына экономикалық 
қауіптер туындаған жағдайда, жұмысшылардың еңбек құқықтары 
мен кепілдіктерін қамтамасыз ету үшін меморандумдар және 
мониторингтеу жұмыстарын жүргізу (тараптар). 

2.11.Қаржылық-экономикалық тоқыраудың салдарына байланысты 
шұғыл жағдайлардан басқа жағдайларда, жұмысшылардың жап-
пай босатылуына жол бермеу (жұмысшылардың жалпы санының 
10% артық). Жұмысшыларды босатуды Қазақстан Республикасы 
заңнамаларының талаптарының қатаң сақталуымен жүзеге асы-
ру. Өзара кеңес негізінде, босатылған жұмысшыларды жұмысқа 
орналастыру бойынша қаржыландыру көздерін айқындап, шұғыл 
іс-шаралар бағдарламасын жасау (тараптар).

3. ЕҢБЕКАҚЫ ТӨЛЕУДІ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ 
3.1.Жұмысшыларға еңбекақыны уақтылы және толық көлемде 

төлеуді қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 
134-бабының 2-тармағына сәйкес, қызметкерге тиісті кезеңдегі 
тиесілі жалақының құрамдас бөліктері, жүргізілген ұстап қалулардың 
мөлшерлері мен негіздері туралы, оның ішінде ұстап қалынған 
және аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы, сондай-
ақ төленуге тиісті жалпы ақша сомасы туралы мәліметтерді жаз-
баша түрде 

ай сайын хабардар ету. Қазақстан Республикасы Еңбек Кодексінің 
134-бабының 

4-тармағына сәйкес, жалақыны және қызметкермен еңбек шартын 
бұзуға байланысты өзге де төлемдерді төлеу жұмыс берушінің 
кінәсінен кешіктірілген кезде, жұмыс беруші қызметкерге берешек 
пен өсімақыны төлейді (жұмыс берушілер).

3.2. Бар күшті еңбекақы және БХЗҚ-ға зейнетақы төлемдері 
бойынша қарыздарды жоюға бағыттау (тараптар).

3.3. Жұмыс берушілерге экономикалық мүмкіндіктері болған 
жағдайда, жылсайынғы орташа айлық еңбекақының өсуін 
инфляция деңгейінен төмен емес мөлшерде қамтамасыз ету. 
2017 жылдың аяғына дейін, экономикалық мүмкіндіктері болған 
жағдайда, 2014 жылға қарағанда экономиканың нақты секторын-
да - еңбекақының 19% кем емес өсуін қамтамасыз ету (жұмыс 
берушілер, кәсіподақтар). Бұл сұрақты жылсайын қарау.

3.4. Еңбекшілерге еңбекақы төлеуіне қарай, олардың жеке 
келісімінің негізінде, бухгалтерия арқылы кәсіподақ комитеттерінің 
есеп шоттарына мүшелік кәсіподақтық жарналарды ай сайын 
аудару (жұмыс берушілер).

3.5. ҚР Еңбек кодексінің 105-бабының 5-тармағына сәйкес, 
өндірістік және бюджет саласындағы қызметшілердің еңбек 
демалысының төлемін толық көлемде жүргізу (әкімдік, жұмыс 
берушілер).

3.6. Ұжымдық шарттар мен келісімдерге сәйкес, зиянды және 
қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлерге 
заңнамаға сай қосымша жеңілдіктер мен өтемақылар беру (жұмыс 
берушілер, кәсіподақтар).

3.7.Ауданның кәсіпорындары мен ұйымдарында еңбек, жұмыспен 
қамту, еңбекті қорғау туралы заңнамаларды сақтауды қамтамасыз 
етуге бағытталған бірлескен жұмыстарды өткізу (тараптар).

3.8. Негізігі еңбекақы көлемін төмендету есебінен еңбекке ақы 
төлеудің дәстүрлі емес түрлерін (заттай төлеу) төлеуге жол бермеу 
(жұмыс берушілер).

3.9. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 339-бабының 
1,3-тармақтарына және 340-бабына сәйкес, өндірістік ұйымдарда 
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша ішкі бақылауды 
ұйымдастыруды қамтамасыз ету. Саны 50-ден астам жұмысшылары 
бар жұмыс беруші, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметін 
құрады, ал жұмысшылар саны 50-ге толмағанда, еңбекті қорғау 
және еңбек қауіпсіздігі бойынша маман лауазымын енгізеді (жұмыс 
берушілер, кәсіподақтар).

3.10.Кәсіпорындар мен ұйымдарда еңбекті қорғау мен еңбек 
қауіпсіздігі техникасының Халықаралық стандартын енгізу бой-
ынша жұмыстар жүргізу (жұмыс берушілер). 

3.11. Қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын қалыптастыру 
бойынша талаптарды толық қамтамасыз ету мақсатында, жұмыс 
берушілердің қаржысы есебінен, еңбекті қорғау және еңбек 
қауіпсіздігі, кәсіптік аурулардың алдын алу жөніндегі іс-шараларды 
қаржыландыруды қарастыру (жұмыс берушілер, кәсіподақтар). 

3.12. Ұжымдық шартқа сәйкес, еңбекті қорғау жөніндегі қоғамдық 
инспекторларға жүктелген міндеттерді орындау үшін, ақылы жұмыс 
уақытын беру (жұмыс берушілер).

3.13. Жұмыс беруші өз қаражаты есебінен, денсаулық сақтау 
органдары белгілеген тәртіпте, зиянды, қауіпті және қолайсыз 
өндірістік факторлар әсер ететін жағдайларда жұмыс істейтін 
қызметкерлерін, міндетті түрдегі мезгілді медициналық тексеру-
лерден өткізеді ( жұмыс берушілер). 

3.14.Бюджет саласындағы қызметкерлерді ақысыз медициналық 
тексерулерден өткізуге, жергілікті бюджеттен қаражаттар қарастыру 
(әкімдік). 

3.15. Аудандық салалық кәсіподақтар (жоғарғы кәсіподақ ор-
гандары), аудан кәсіпорындары мен ұйымдарында олардың 
құрылымдарындағы мекемелерде, еңбек заңнамасының сақталуына 
қоғамдық бақылау жүргізуге құқылы (кәсіподақтар).

3.16. Кәсіпорындар мен ұйымдарда, міндетті түрде барлық 
қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері 
жөнінде оқыту және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойын-
ша білімін тексеру. Кәсіпорын есебінен еңбекті қорғау бойынша 
комиссия мүшелерін, еңбек қорғау бойынша қоғамдық инспек-
торларды оқыту (жұмыс берушілер, кәсіподақтар).

3.17. Аудан әкімдері, кент, ауыл, ауылдық округтер әкімдері, ауыл 
шаруашылық құрылымдарындағы жұмысшыларды еңбек шар-
тынсыз жұмысқа қабылдау фактілері туралы, мемлекеттік еңбек 
инспекциясы және мемлекеттік кіріс органдарына хабарлауға 
міндетті (әкімшілік).

Әлеуметтік-еңбек қақтығыстары мен кикілжіңдерінің алдын алу 
және ескерту шаралары.Еңбек дауларындағы жұмыс беруші мен 
жұмысшылар өкілдерінің дауды тоқтатуға атсалысуы

3.18. Тараптар әлеуметтік-еңбектік қақтығыстар мен кикілжіңдердің 
алдын алу және ескерту шараларын шешу кезінде, нақты араласып, 
келесі алгоритмді іске асырады:

- азаматтардың еңбек саласындағы құқықтарын талдап, мони-
торинг жасау;

- жұмыс берушілердің (жалақы төлеуден қарыздары бар) қарыздарды 
төлеу графигін және міндеттелген іс-шараларды атқаруы;

- ұжымдағы моральды-психологиялық ахуалдығы жұмыс 
берушілердің жауапкершілігін күшейту;

- еңбек қатынастары саласындағы бар және пайда болған түйіткілді 
мәселелерді шешу үшін, тәжірибелік, ұйымдастырушылық және 
заңды бағыттағы келісілген ұсыныстар жасау;

-тараптар қолындағы ақпараттық, құқықтық, ғылыми және 
ұйымдастырушылық ресурстарды пайдалана отырып, еңбек 
дауларының алдын-алу үшін, жоспарлы және бірлескен шара-
лар өткізу;

- әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу және аймақтық 
үш жақты әлеуметтік аудандық комиссиясының, дағдарысқа қарсы 
штабтың отырыстарында, мемлекеттік органдардың қатысуымен, 
атқарылған жұмыстардың нәтижелерін үнемі қарауға (тараптар).

3.19. Ай сайын, әлеуметтік әріптестік тараптар, даулы жағдайлардың 
жоғарғы ықтималдығы бар кәсіпорындардың ұжымымен жұмыстық 
кездесулер өткізу;

3.20.Дау бола қалған жағдайда, тараптар жедел түрде наразылық 
шаралары өтіп жатқан жерге жетіп, себептерін анықтап, дауды 
тоқтатудың жолдарын қарастырып, ұжымға түсіндірме жұмыстарын 
жүргізеді.Қажет болған жағдайда, прокуратура органдарымен 
бірлесе отырып, жоспардан тыс тексеру жұмыстарын жүргізеді.
Бұзылушылықтар анықталған кезде, жұмыс берушіге тиісті шаралар 
қолданылады (тараптар).

3.21. Аудандық салалық кәсіподақтар бірлестігі, ШҚО Кәсіпкерлер 
палатасымен аудандық филиалы бірге, жұмыс берушілер үшін 
еңбек ұжымдарындағы әлеуметтік-еңбектік жанжалдарын шешу 
жолдары туралы лекциялар оқуға арнайы мамандар, психолог-
тар мен конфликтологтар шақыртып, семинарлар өткізіп тұрады 
(кәсіподақтар,кәсіпкерлер).

Кәсіподақ мүшелері мен кәсіподақ активтері үшін оқуды салалық 
кәсіподақтар бірлестіктері ұйымдастырады (кәсіподақтар).

Ұжымдық еңбек дауларын шешу және алдын алу бойынша Кеңесті 
құру мен атқаратын қызметін анықтау реті

3.22.Тараптар тепетеңдік негізде ұжымдық еңбек дауларын шешу 
және алдын алу бойынша Кеңесті құрайды.

Ұжымдық еңбек дауларын шешу және алдын алу бойынша Кеңестің 
саны мен құрылымы, әлеуметтік әріптестік тараптарының ұсыныстары 
бойынша, әлеуметтік әріптестік комиссиясында анықталады.Кеңес 
өз құрамынан Кеңестің төрағасын және Кеңестің хатшысын сайлай-
ды.Кеңес отырысы тоқсан сайын немесе қажеттілікке байланысты 
өткізіледі (тараптар).

3.23. Кеңестің шешімі қарапайым дауыс басымдылығымен анықталып, 
қаулымен бекітіледі. Дауыстар арақатынасы тең болған жағдайда, 
Кеңес төрағасының дауысы шешуші болып табылады.Кеңестің 
шешімі еңбек даулары жақтарына Кеңес отырысы аяқталғаннан 
соң 3-күннен қалмай жеткізіледі.

3.24.Тараптардың, немесе еңбек дауы жағының, Кеңес шығарған 
шешіміне келіспегенінде, дау қарау бойынша материалдар, аудандық 
әлеуметтік әріптестік бойынша 3-жақты комиссияның қарауына 
жіберіледі.

3.25. Кеңес өз әрекеті барысында, аудандық әлеуметтік әріптестік 
бойынша 3-жақты комиссияға бағынышты болып табылады және 
аудандық 3 - жақты комиссияның отырысында, атқарылған жұмыстары 
туралы жылына кемінде 1 рет есеп беріп отырады.

4. ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУҒА ЖӘРДЕМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫССЫЗДЫҚ 
ДЕҢГЕЙІН ТӨМЕНДЕТУ ШАРАЛАРЫ

4.1. Жаңа жұмыс орындарын құру және сақтау, кәсіптік және 
қайта оқытудың, соның ішінде жұмыссыздарды еңбек нарығының 
сұранысына сай оқыту сапасын жақсарту, еңбек қатынастарын 
заңдастыруды жалғастыру (әкімшілік, жұмыс берушілер).

4.2.Жыл сайын аудан экономикасына қажетті кадрлар болжамын 
мамандықтар бойынша анықтау. Жоғары және техникалық-кәсіби 
мамандықтарды дайындауға мемлекеттік білім беру тапсырыста-
ры, тек қана анықталған қажетті кадрлық болжамдар негізінде 
жүргізілсін (әкімдік, жұмыс берушілер).

4.3.Жұмыссыздық деңгейін төмендету және тұрақтандыру мақсатында, 
жыл сайын аумақты дамыту бағдарламасы аясында, жұмыссыздықты 
азайту бойынша бағдарламалар жасалынсын (әкімшілік). 

4.4. Еңбек нарығы мен жұмыссыздық жағдайы туралы деректерді 
тоқсан сайын БАҚ-та жариялау. Жұмыс берушілер мен аудан 
тұрғындарын жұмысқа орналасу және кәсіби оқыту мүмкіндіктері 
туралы тұрақты ақпараттандыру (әкімдік, жұмыс берушілер).

4.5. Жұмыс істейтіндерді жаппай қысқарту жағдайында (жұмыс 
істейтіндер саныны4 10 пайызынан астамы), халықты жұмыспен қамту 
бойынша аумақтық мемлекеттік уәкілетті органдарға, кәсіподақтарға 
кем дегенде 2 ай бұрын хабарлау. Өзара кеңесу негізінде, босаған 
қызметкерлерді еңбекке орналастыру жөнінде, қаржыландыру 
көздерін айқындай отырып, шұғыл іс-шаралар бағдарламасын 
әзірлеу (тараптар).

4.6. Аумақты дамыту бағдарламасына сәйкес, халықты жұмыспен 
қамтамасыз ету үшін, жұмыссыз және аз қамтылған азаматтарды 
оқумен қамтамасыз ету (әкімдік).

4.7.Ақпараттық деректер жиынтығын қалыптастыру үшін, қалалар 
мен аудандардың жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды 
үйлестіру бөлімдеріне жұмыс берушілер қажетті мамандар туралы 
деректер берсін (жұмыс берушілер).

4.8.Ауданның барлық деңгейдегі жоғары оқу орындары (коллед-
ждер), кәсіпорындар мен мекемелермен, студенттердің өндірістік 
тәжірибелерді ақысыз өтуі үшін, шарттар жасасын (жұмыс берушілер).

4.9. Нарық талабына сай кәсіптік білім беру жүйесін дамыту бойынша, 
2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасына сәйкес, орта және орта арнаулы білімді өнеркәсіп 
және ауыл шаруашылық мамандарын дайындау. Мемлекеттік 
жұмыспен қамту бағдарламасына сәйкес, қажетті қаражаттарды 
көздеу (стипендия төлей отырып, тегін оқыту) (әкімдік, жұмыс 
берушілер). 

(жалғасы 5-ші бетте)
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ҚОҒАМ КЕЛБЕТІ

Қ А Р А М О Л А  Е Р Е Ж Е С І  - АСА ҚҰНДЫ 
ТАРИХИ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЕСКЕРТКІШ

  А. МАДИЕВА
(Басы өткен нөмірде)
Сонымен бірге, Ережеде ұрлықтың кәсіби 

белгілері анықталған. Мәселен, жиырма одан 
да көп ат ұрлағандар, көп мөлшерде ұрлаған 
түрінде жауапкершілік қатая түскен, айып ұлғая 
түскен. Ережені салмақтай түсетін 60-бап айыпты 
ұрымен қатар оның серіктеріне де жүктеді.
Ұрының серіктері былай анықталды: 1) ұрыға 

болмаса, егер жәбірленген адам 
басқа уездікі болса, онда бүкіл 
болыстың қызметтегі  адамдары 
және болыс халқы төледі, т.т. деп 
жауапкершілікке ұрының өмір 
сүріп отырған ортасын тартқан.Бұл 
шара үш жылға немесе ұрлықтың 
түгелімен көзін жойғанша  деп 
жазылады.Көпшілікке тқүскен 
айыпты тек билер съезі ғана 
анықтайтын болды.Ұрлықпен үш 
рет жазаға тартылғандар ауылдан 
қуылды.Мінеки, ұрлықтың көзіңн 
жоюға бағытталған күнделікті өмір 

шындығынан туындаған бап осындай.
Қарамола Ережесінің қазақ әдет-ғұрып құқығында алатын орны 

ерекші маңызды. Басқа ережелердің ішінде әлдеқайда басымдылығы 
аңғарылады.

Біріншіден, бұл жазбаша қалған ескерткіш.
Екіншіден, Ереже жазуға Абайдың қатысқаны. Заманында қатарының 

алды болған ойшыл, қоғам қайраткеі, әділдігімен аты шыққан би – 
Абайдың режені жазуы осы Ереженің құнын еселей түседі.

Үшіншіден, Қарамола Ережесі, басқа бүгінгі таңда қолда бер ережелердің 
ең көлемдісі.Көптеген ережелер екі-үш мәселені реттеумен шектеліп 
отырған. Мәселен, Шар Күшік ережесі отбасы – неке қатынастарының 
мәселелеріне арналған болса, Шұбарағаш Ережесі қазақ әдет-ғұрып 
заңдарын танып білуде маңызды зор, құнды құжат болып табылған.

Төртіншіден, құқық теориясында маңызды болып келетін, экономикалық, 
саяси, идеологиялық өзгерістер әсерінен, әдет-ғұрыптың  дамуы мен 
құбылуының тірідей куәгері.Көп ғасырлар бойы өзгеріске ұшырамаған, 
құқық жүйесі, саяси жүйелердің, қоғамдық көзқарастардың бірінің 
ыдырап, бірінің қалыптасу сәті Қармола Ережесінде айқын көрінеді.

(1Қазақтың ата заңдары, Алматы, Жеты –Жарғы, 2005, V том, 105-бет.)

ат берушілер; 2) ұрлыққа бірге барып не басқаша көмектескендар; 
3) ұрланған малды жасырғандар; 4)ұрлықты біле тұрып жасағандар.
Егре де бұл айтылған адамдар айыпты төлей алмаса, онда ұрланған 
малды біле тұрып, оны сатып алғандар төлейтін болды.Оның мұршасы 
жетпесе, ұрының үйі қайсы ауылда тұрса, сол ауылбасы төледі.Ол 

Бородулиха ауданының әкімдігі, мемлекеттік, банктік ме-
кемелер және қоғамдық қызмет көрсету қызметкерлерінің 
аудандық кәсіподақ ұйымы, білім және ғылым қызметкерлерінің 
аудандық кәсіподақ кеңесі, денсаулық сақтау қызметкерлерінің 
кәсіподақ комитеті, Жезкент КБК бастапқы кәсіподақ ұйымы, 
Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлер палатасы Боро-
дулиха филиалы арасындағы  2015-2017 жылдарға арналған 

КЕЛІСІМІ
(Басы 4-ші бетте)
4.10. Аудандық салалық Келісімдерде, ұжымдық шарттарда 

жұмыскерлердің білім алуына, біліктілігін жоғарылатуға байланысты 
кепілдіктер мен өтемақылар төлеуді қарастыру (кәсіподақтар, 
жұмыс берушілер).

4.11.Қолданбадағы заңнамаларға сәйкес, бюджет саласы 
қызметкерлерінің біліктілігін көтеруге қаражатты жергілікті 
бюджеттен қарастыру (әкімдік). 

4.12. Ауылды жерлерге тұрып жұмыс істеуге келген, денсаулық 
сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет,спорт 
және ауылшаруашылық кешені мамандарына көтермелеу 
жәрдемақылары мен бюджеттік несиелер арқылы қолдау жасау, 
олардың жұмысқа орналасуын бақылау, тұрақтап қалуына ықпал 
ету.Жас мамандарды, және де аса қажетті, біліктілігі жоғары 
мамандарды тұрғын үймен қамтамасыз ету.

4.13. Аз қамтылған отбасылар санынан шыққан жастарды, ЖОО-ға 
жіберуге, содан кейін ауылдық жерлерге жұмысқа орналастыру 
мақсатында, аудандық бюджетте қаражаттар көздеу (әкімдік).

4.14. Жұмыстан босатылатын қызметкерлерге, еңбек шартының 
бұзылу мерзімі басталғанға дейін, жаңа кәсіптерге қайта оқу 
мүмкіндігін беру. Жұмыстан босатылатын қызметкерлерге 
жұмыс іздеуі үшін, босатылар алдындағы айдың ішінде екі ақысы 
төленбейтін күн беру (әкімдік, жұмыс берушілер).

4.15. Кәсіподақтар мүшелеріне жұмыспен қамту, жұмысқа ор-
наласу, еңбекақы төлеу мәселелері бойынша ақысыз кеңестер 
беру және құқықтық көмек көрсету. Келісім комиссиялары мен 
сотта олардың мүдделеріне өкілетті болу (кәсіподақтар).

4.16. Жұмыс берушінің бастамасы бойынша, Қазақстан Республикасы 
Еңбек Кодексінің 54-бабының 1-тармағының 2,3-тармақшалары 
және 59-бабының 1-тармағының 2-тармақшасына сай, кәсіподақ 
мүшесі болған қызметкерді жұмыстан босатуды тек кәсіподақ 
органының келісімімен іске асыру (жұмыс берушілер, кәсіподақ).

4.17. Жұмыс кадрларын дайындайтын техникалық және кәсіби 
оқу орындарының оқулық-материалдық базасын нығайту 
және жаңарту жөніндегі шараларды қабылдау және қажетті 
жағдайларда, оқу-тәжірибелік сабақтарды ұйымдастыру үшін 
жер учаскелерін беру. Оқушылар және мұғалімдер құрамы үшін 
жатақханаларды жөндеу және салуды қамтамасыз ету (әкімдік, 
жұмыс берушілер).

4.18. Келісім аумақтық (аудандық, салалық) Келісімдерге, 
ұжымдық шарттарға 50 жастан асқан адамдардың жұмыс орын-
дарын сақтау және лайықты жұмыс жағдайын қалыптастыру 
бойынша жағдайларды енгізуді ұсыну (тараптар) . 

4.19. ТҮКШ жаңғырту Бағдарламасын іске асыруды қолдау 
(тараптар).

5. ӘЛЕУМЕТТІК КЕПІЛДІКТЕРДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ САЛА-
СЫНДА

5.1. Экономикалық мүмкіндігі бар шаруашылық жүргізуші 
субъектілер, аумақтық орналасушылықтарына қарай, интернат 
үйлеріне, сәбилер үйіне, қарттар мен мүгедектерге арналған үйлерге 
қамқорлық көмек көрсету шараларына қатыссын (тараптар).

5.2. Бірінші қажеттегі негізгі тауарларға бағаның негізсіз өсуіне 
жол бермеу бойынша бірлескен жұмысты жалғастыру (тараптар). 

5.3. Мәдениетті, спортты, туризмді дамыту, балалар мен 
отбасылық демалысты ұйымдастыру саласында келісілген саясатты 
жүргізу, сондай-ақ, аудан тұрғындарын марал, ара шаруашылығы 
өнімдерімен сауықтыру, қалалар мен аудандарда ара өнімдерінің 
орталықтарын құру (тараптар).

5.4. Балаларды жазғы каникул кезінде сауықтыру және демал-
дыру шараларына аудан бюджеттерінен қаражат қарастыруын 
ұсыну, қала сыртындағы сауықтыру лагерлерін салуға қажетті 
шараларды қабылдау (әкімдік).

5.5.Өткізілетін іс-шараларға бірлесе қатысуға тараптар өкілдерін 
тарту. Оларды алқа, кеңес, тендерлік комиссия, актив, семинар, 
жиналыс және т.б. құрамына енгізу (тараптар). 

5.6. Қаржылық- экономикалық мүмкіндігіне байланысты, 
мәдени-көпшілік және спорттық-сауықтыру іс-шараларын өткізу 
үшін, мекеме есебінен нақты еңбек ақы қорының 0,15% кем 
емес ақшалай және басқа да қаражаттардың бөлінуін ұжымдық 
шарттарда қарастыру (жұмыс берушілер).

5.7. Ауылды жерлерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау, білім 
беру, спорт және мал дәрігері мамандарының еңбекақысына 
жергілікті бюджет есебінен қосымша ақы төлеу, жергілікті өкілетті 
органдардың шешіміне сәйкес жүргізілсін (әкімдік).

5.8. Ауылды жерлерде тұратын білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, 
мәдениет, спорт және мал дәрігері қызметкерлерінің отын сатып 
алуына, аудандардың бюджеттерінен келесі мөлшерде қаржы 
қарастырылсын: 2015 жылға – 18495 теңге, 2016 жылға – 19060 
теңге, 2017 жылға – 19175 теңге (әкімдік).

5.9. Бюджет саласы қызметкерлеріне мемлекеттік коммуналдық 
тұрғын үй бөлу қарастырылсын (әкімдік).

5.10. Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үйлерді бөлу комиссиясының 
құрамына кәсіподақтар өкілдерін енгізу (әкімдік). 

5.11.Күнкөріс деңгейінен төмен табысты тұрғындардың үлес-
салмағын азайту (тараптар).

5.12.Ұжымдық шарттарда қызметкерлердің еңбек күні режиміндегі 
кәсіби-қолданбалы, дене шынықтыру-сауықтыру және оңалту 
іс-шараларын енгізетін, дене шынықтыруымен айналысуды іске 
асыру үшін жағдайлар жасау жөніндегі іс-шараларды қарастыру.
Спорттық жабдықтар мен мүліктерді сатып алуға қаражаттар 
бөлу (жұмыс берушілер, кәсіподақтар).

5.13. Нақты немесе жорамалды АҚТБ мәртебесі негізіндегі 
жұмысшыларды кемсітуге жол бермеу. Жұмыс орындарында 
АҚТБ/ЖҚТБ-ға қарсы күрес және алдын алу жөніндегі стендтер 
орнату (тараптар).

5.14. Аудандық салалық Келісімдерді, ұжымдық шарттарды 
жасағанда жұмыс істеуші әйелдердің құқықтары мен кепілдіктерінің 
сақталуын қарастыру, міндетті алдын ала тексерілуі, олардың 
емделуін, балаларын мектепке және мектепке дейінгі мекеме-
лерге дайындауға мұқтаж аналарға қаржылай көмек көрсетуді 
қамтамасыз ету (кәсіподақтар, жұмыс берушілер).

5.15. Мемлекеттік жастар саясатын іске асыруға, еңбек аясында 
жастардың әлеуметтік құқықтарын, білім алу және денсаулықты 
қорғау мәселелерімен қамтамасыз ету бойынша міндеттерді ше-
шуге қатысу, жастардың әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктерін 
өз бетімен іске асыруына жағдай тудыру.

Жасөспірімдер мен жастарды уақытша, оның ішінде шағын және 
орта бизнес құрылымдарында жұмыспен қамту механизмдерін 
жетілдіру (тараптар). 

5.16. Қоршаған ортаны ластайтын қолайсыз жағдайларды бол-
дырмауды және қоршаған ортаның жағдайы үшін жауапкершілікті 
арттыруға бағытталған шараларды қабылдау (тараптар).

5.17. Шарушылық жүргізу құқығындағы (ШЖҚ) мемлекеттік 
мекемелердің жұмысшыларына, лауазымдық жалақысы 
мөлшерінде сауықтыру жәрдемақысы төлене отырып, ұзақтығы 
отыз күнтізбелік күннен кем болмайтын жыл сайынғы негізгі 
ақылы еңбек демалысының берілу құқығы сақталынсын,олардың 
қызметтік жалақылары мен басқа да қосымша төлемдерінің ең 
төменгі мөлшері, азаматтық қызметкерлердің сәйкес қызметтік 
жалақылары мен қосымша төлемдерінен кем болмасын, бұл 
тармақтар ұжымдық шарттарда қарастырылсын (әкімдік, жұмыс 
берушілер).

5.18. Орташа айлық еңбекақы бойынша шағылған сомадан, 
жүктілігіне және босануына байланысты демалысы кезінде 
мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру Қордан төленген соманың 
айырмасын төлеу мүмкіндігі, ұжымдық шарттарда қарастырылсын 
(жұмыс берушілер). 

6.АУДАН МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ, ҰЙЫМДАРЫНДА ЖӘНЕ 
КӘСІПОРЫНДАРЫНДА КӘСІПОДАҚ ҰЙЫМДАРЫ МЕН 
КӘСІПОДАҚ ОРГАНДАРЫ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ КЕПІЛІ

6.1. Кәсіподақ құқықтары мен кепілін сақтау, меншік түріне 
қарамастан ұйымдарда кәсіподақ органдарының құрылуына 
және қызмет етуіне бөгет жасамау (жұмыс берушілер, әкімдік).

6.2.Кәсіподақ органдарын,мүмкіндікке орай, бөлмелермен, 
жиһазбен қамтамасыз ету жағдайын ұжымдық шарттарда 
қарастыру (жұмыс берушілер).

6.3.Мүмкіндік болған жағдайда, босатылған кәсіподақ 
қызметкерлеріне, кәсіпорында қолданылатын жеңілдіктерді, 
кепілдіктерді, қосымша ақыларды сақтау, ұжымдық шартта 
қарастырылсын (жұмыс берушілер).

6.4. Жұмыс беруші кәсіпорындағы жалақы, еңбек және демалыс 
режимі, әлеуметтік жеңілдіктер мен кепілдіктер жөніндегі өзгерістер 
туралы кәсіптік органдарға ақпаратты, егерде еңбек,ұжымдық 
шарттарында бұдан ұзағырақ мерзім қарастырылмаса, 1 ай 
бұрын береді (жұмыс берушілер).

7. КЕЛІСІМ ҚОЛДАНЫЛУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ОРЫНДАЛУ БА-
РЫСЫНА БАҚЫЛАУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

7.1. Аудандық үш жақты әлеуметтік әріптестік туралы Келісім 
мемлекеттік органдарға, қызметкерлерге және олардың өкілдеріне, 
сондай-ақ меншік нысанына қарамастан жұмыс берушілердің 
барлығына қолданылады. 

7.2. Келісім аумақтық ( аудандық, салалық) келісімдер және 
ұйымдарда ұжымдық шарттарды қабылдау барысында келіссөздер 
жүргізуге негіз болады.

7.3. Келісім тараптарының міндеттемелері және ұсыныстары 
(шешімдері) келісім аумақтық (аудандық, салалық) келісімдерді 
және ұжымдық шарттарды қабылдау кезінде есепке алынулары 
керек.

7.4. Тараптар Келісімді дамыту және оның орындалуын қамтамасыз 
ету үшін, аудандық үш жақты әлеуметтік әріптестік және еңбек пен 
әлеуметтік қарым-қатынастарды реттеу жөніндегі комиссияның 
шеңберінде, өзара кеңестесу негізінде құжаттарды әзірлейді, 
тиісті шешімдерді қабылдайды, Қазақстан Республикасының 
заң шығарушы және атқарушы билік органдарына ұсыныстар 
қалыптастырады және олардың іске асуына қол жеткізеді (та-
раптар).

7.5. Қол қойылғаннан кейін Келісім мәтіні, қысқартусыз апталық 
мерзімде ауданның әкімнің ресми сайтта орналастырылады. 
Келісімге қол қойылғаннан кейін екі аптаның ішінде, Келісімнің 
ресми сайттарда орналастырылған толық мәтініне ақпараттық 
сілтеме жасай отырып, аудандық «Аудан тынысы» және «Пульс 
района» газеттерінде жариялануға жатады (әкімдік).

7.6. Келісім жағдайларының орындалу қорытындыларын, 
Тараптар күнтізбелік жыл аяқталғаннан кейін, аудандық үш 

жақты әлеуметтік әріптестік және еңбек пен әлеуметтік қарым-
қатынастарды реттеу жөніндегі комиссияның (ары қарай - Ко-
миссия) отырысында қарайды (тараптар).

7.7. Тараптар осы Келісімді орындау барысында жұмыс 
берушіліерден ақпараттар (есептер) беру туралы талаптар 
қоймауға келісімге келді.

7.8. Тараптар Комиссияға белгіленген тәртіпте, қол қойылған 
Келісімге, қажетті жағдайларда өзгерістер мен толықтырулар енгізуге 
уәкілеттік береді. Тараптар аудан тұрғындарына Келісімнің жүзеге 
асу барысы туралы міндетті түрде ақпарат береді. Тараптардың 
бірлескен шешімімен Комиссияның Үйлестірушісі тағайындалады 
(тараптар). 

7.9. Келісімнің қолданылуы кезінде, аудан кәсіподақтары 
Келісімге енгізілген мәселелер бойынша, олардың біртіндеп 
іске асырылып жатқан жағдайында, наразылық акцияларын 
өткізбейді (кәсіподақтар). 

7.10.Келісімнің қолданылуы кезінде, оған қол қойған жұмыс 
берушілер бірлестіктері, экономиканы тұрақтандыру, өндірістің 
құлдырауына жол бермеу, істеп тұрған жұмыс орындарын сақтау 
және жаңа жұмыс орындарын құру жөнінде барлық қажетті 
шараларды қабылдайтын болады (жұмыс берушілер).

7.11. Келісім Тараптардың оған қол қойған сәтінен бастап 
күшіне енеді, жаңа Келісім жасалғанға дейін қолданылады, 
қажет болған жағдайда мерзімі ұзартылуы мүмкін. Іске асыру 
үрдісінде туындаған барлық өзгерістер, толықтырулар Тараптар 
өзара келісімге қол жеткізген жағдайда ғана енгізіледі.

7.12. Келісім күшіне енгеннен кейін бір ай мерзімде, әлеуметтік 
әріптестік тараптары, аудандық үш жақты Келісімді өздерінің 
мүшелік мекемелеріне, құрылымдық бөлімдеріне, филиалда-
рына жеткізсін(тараптар).

Г. АКУЛОВ, Бородулиха ауданының әкімі 
Б.АФОНИН, Мемлекеттік, банктік мекемелер және

қоғамдық қызмет көрсету қызметкерлерінің
аудандық кәсіподақ ұйымының төрағасы 

Н.ГАЛИЕВА, Білім және ғылым қызметкерлерінің
аудандық кәсіподақ кеңесінің төрайымы 

И.КОСТЕНКО, «Бородулиха ауданының медициналық
бірлестігі» КМҚК кәсіподақ комитетінің

төрағасы 
Р.КУРБАНОВА, Жезкент КБК бастапқы кәсіподақ

ұйымының төрағасы 
Д.ПОДКОРЫТОВ, ШҚО кәсіпкерлер Палатасының

Бородулиха филиалының директоры  

Тақауда Семей  қаласында өңірімізден шыққан белгілі 
спортшылар мен  жаттықтырушыларды еске алу мақсатында 
дзюдо күресінен 1998-2000 жылы туылған жасөспірімдер 
арасында республикалық турнир болып өтті. Осы турнирге 
қазақ және басқа да күрес түрлері бойынша ауданымызға 
танымал жаттықтырушы М.Қажымұқановтың шәкірттері 
қатысып, С.Ақылбеков 73 келі салмақта бақ сынады. Та-
бан тірескен белдесулер барысында Санжар бауырымыз 
қарсылас шақ келтірмей, турнир қорытындысы бойынша 
жеңімпаз атанды.

Санжарға болаттай берік білек пен елін сүйер жүрек 
тілей отырып, бұдан әрі де ауданымыздың, облысымыздың, 
тіпті еліміздің туын жеңіс тұғырларынан желбірете бер 
дегіміз келеді.

  КСРО спорт шебері, Қазақстан Республикасының еңбек 
сіңірген жаттықтырушысы В.Дергачевты еске алуға арналған 
дзюдо күресінен осы тектес жарыс Өскемен қаласында 
2000-2001 жылы туған жасөспірімдер арасында «Шығыс 
Қазақстан облысының біріншілігі» деген атпен болып өтті. 
Бұл жарысқа ауданымыздан М.Қажымұқановтың шәкірті 
Д.Көпжасаров қатысып, 73 келі салмақпен топқа түсті. 
Белдесулер қорытындысы бойынша ол қарсыласын таза 
жеңіп, жарыс жеңімпазы атанып Степногорск қаласында 
өтетін Қазақстан Республикасының чемпионатына жолдама 
алып қайтты.  Дидарға алдағы болатын додалы жарыста 
жеңімпаз атануына тілектеспіз.

Т.МҰХАМЕТХАНҰЛЫ 

ҚАЗАҚ КҮРЕСІ ДАМУДА
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Аудан тынысы 10
ТЕЛЕДИДАР

ҚАЗАҚСТАН
ДҮЙСЕНБІ, 25 МАМЫР 
7:00«ТАҢШОЛПАН».10:00«Апта. Kz»11:05«Айтуға оңай...» 11:45«Қыздар». Теле-

хикая. 20-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Еңбек түбі - береке» 12:50«Дауа». (с 
субтитрами)13:20«Білгірлер бәйгесі». Интеллектуальдық сайыс14:10«Ақсауыт». 
Әскери-патриоттық бағдарлама (с субтитрами) 14:45«Джунгли кітабы». Мультхикая. 
2-маусым. 25-бөлім 15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». Теле-
хикая. 1390-1391-бөлімдері 17:00«Менің Қазақстаным» (с субтитрами) 17:30ЖАҢАЛ
ЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Айналайын». 4-маусым. 17-18 бөлімдері 19:10«Текті 
қазақ, «Темір» генерал». Арнайы тележоба 19:35ТҰСАУКЕСЕР! «ҚЫЗДАР». Телехикая. 
21-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! «КӨК ТАР-
ЛАНДАРЫ». Телехикая. 2-маусым. 39-бөлім 22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 
1392,1393-бөлімдері 23:30«СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өзекжарды»0:55
«Көкпар». Ұлттық ойын 1:35«Дауа» (с субтитрами)2:05«Текті қазақ, «Темір» генерал». 
Арнайы тележоба 2:30«Менің Қазақстаным» (с субтитрами) 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР3:35«Сіз 
не дейсіз?» 4:05«Мәлім де беймәлім Қазақстан»

СЕЙСЕНБІ, 26 МАМЫР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Көк тарландары». Телехикая. 2-маусым. 39-бөлім. 10:50«Айтуға 

оңай...» 11:35«Қыздар». Телехикая. 21-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«SPORT.KZ» 
13:10«Еңбек түбі - береке» 13:15«Алаң» ток-шоуы 14:00«Сыр-сұхбат» 14:30«Айдаһар 
мінген шабандоздар». Мультхикая. 16-бөлім 14:55«Джунгли кітабы». Мультхикая. 
2-маусым. 26-бөлім 15:05«Әйел бақыты». Ток-шоу. Тікелей эфир

16:10«Келін». Телехикая. 1392-1393-бөлімдері 17:00«Келбет» (с субтитрами)17:
30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Айналайын». 4-маусым. 19-20 соңғы 
бөлімдері 19:10«ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА»19:35ТҰСАУКЕСЕР! «ҚЫЗДАР». Телехикая. 
22-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! «КӨК ТАР-
ЛАНДАРЫ». Телехикая. 2-маусым. 40-бөлім 22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 
1394, 1395-бөлімдері 23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖАҢАЛЫҚ
ТАР0:30«Өзекжарды»0:50«Сыр-сұхбат» 1:25«Шарайна». Телесаяхат 1:55«Келбет» (с 
субтитрами)2:25«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР3:35«Қылмыс 
пен жаза»3:55«Алаң» ток-шоуы 

СӘРСЕНБІ, 27 МАМЫР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Көк тарландары». Телехикая. 2-маусым. 40-бөлім 10:50«Айтуға 

оңай...» 11:35«Қыздар». Телехикая. 22-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Қылмыс пен 
жаза»13:10«Поэзия әлемі» 13:40«Қытай дәмі». Деректі фильм (CCTV (Қытай) 14:30«Айдаһар 
мінген шабандоздар». Мультхикая. 17-бөлім 14:55«Джунгли кітабы». Мультхикая. 2-ма-
усым. 27-бөлім 15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«КЕЛІН». Телехикая. 
1394,1395-бөлімдері 17:00«Ұлт мақтанышы». Деректі фильм 17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:5
0«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«...Үй болу қиын». 1-2 бөлімдері 19:10«ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ» 
19:35ТҰСАУКЕСЕР! «ҚЫЗДАР». Телехикая. 23-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! «КӨК ТАРЛАНДАРЫ». Телехикая. 2-маусым. 41-бөлім 
22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1396, 1397-бөлімдері 23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өзекжарды»0:55«Журналистік зерттеу» 
1:20«Еңбек түбі - береке» 1:25«Ұлт мақтанышы». Деректі фильм 1:55«Поэзия әлемі» 
2:25«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев»3:00ЖАҢАЛЫҚТАР3:35«Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»4:05«Қылмыс пен жаза»

БЕЙСЕНБІ, 28 МАМЫР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Көк тарландары». Телехикая. 2-маусым. 41-бөлім 10:50«Айтуға 

оңай...» 11:35«Қыздар». Телехикая. 23-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Еңбек түбі - 
береке»12:50«Агробизнес». (с субтитрами)13:15«Журналистік зерттеу» 13:35«Сіз не 
дейсіз?» 14:10«Жан жылуы» 14:35«Айдаһар мінген шабандоздар». Мультхикая. 18-бөлім 
14:55«Джунгли кітабы». Мультхикая. 2-маусым. 28-бөлім 15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. 
Тікелей эфир 16:10«Келін». Телехикая. 1396,1397-бөлімдері 17:00«Қазақ даласының 
құпиялары». Деректі фильм 17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«...Үй болу 
қиын». 3-4 бөлімдері 19:10«ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 19:35ТҰСАУКЕСЕР! 
«ҚЫЗДАР». Телехикая. 24-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! 
«КӨК ТАРЛАНДАРЫ». Телехикая. 2-маусым. 42-бөлім 22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Теле-
хикая. 1398, 1399-бөлімдері 23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖАҢАЛ
ЫҚТАР0:35«Өзекжарды»0:55«Еңбек түбі - береке»1:00«Қылмыс пен жаза»1:25«Қазақ 
даласының құпиялары». Деректі фильм 1:55«Мәлім де беймәлім Қазақстан».2:25«Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР3:35«Агробизнес». (с субтитрами)4:00«Сіз 
не дейсіз?» 

ЖҰМА, 29 МАМЫР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Көк тарландары». Телехикая. 2-маусым. 42-бөлім 

10:55«Айтуға оңай...» 11:40«Қыздар». Телехикая. 24-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:40«ИМАН 
АЙНАСЫ»13:05«Индустрияландыру: Ұлттық өндіріс» 13:25«Көкпар» Ұлттық ойын 
14:10«Баламен бетпе-бет» 14:30«Айдаһар мінген шабандоздар». Мультхикая. 19-бөлім 
14:50«Джунгли кітабы». Мультхикая. 2-маусым. 29-бөлім 15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». Телехикая. 1398,1399-бөлімдері 17:05«ЖАН 
ЖЫЛУЫ» 17:25«Еңбек түбі - береке»17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10
«Ғасырлар үні»18:40«Қанмен жазылған хат». Арнайы жоба (2013 ж.)19:00«МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ» (с субтитрами)19:35ТҰСАУКЕСЕР! «ҚЫЗДАР». Телехикая. 25-бөлім 
20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50«Шын жүректен!». Реалити шоу 
22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1400, 1401-бөлімдері 23:30«ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өзекжарды»0:55«Еңбек түбі 
- береке»1:00Амангелді Тәжібаев, Мейірман Нұрекеев, Жамбыл Құдайбергенов 
«Соғыстың соңғы жылы еді» драмасында 2:25«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00ЖАҢАЛЫҚТАР3:35«Индустрияландыру: Ұлттық өндіріс» 

СЕНБІ, 30 МАМЫР 
7:00Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт8:10«Қымызхана» 

8:40«АГРОБИЗНЕС» (с субтитрами)9:00«СЕНБІЛІК ТАҢ». Ақпаратты-сазды бағдарлама 
10:05«ДАУА» (с субтитрами)10:40«ҚЫТАЙ ДӘМІ». Деректі фильм (CCTV (Қытай) 
11:35Мультфильм11:50«Ұлттық шоу: Роза шақырады» 13:00«БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ». 
Интеллектуальдық сайыс13:45«ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ»14:15«Құбылай хан». Телехикая. 
13-15-бөлімдері 16:40Дхармендра, Зинат Аман, Джитендра «Махаббаттың мәңгілік 
ертегісі» мелодрамасында. 17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«Махаббаттың мәңгілік ертегісі» 
мелодрама (жалғасы )19:45«Сағыныш». Г.Оразымбетованың концерті20:30ЖАҢАЛЫ
ҚТАР21:00«СЕНБІЛІК КЕЗДЕСУ»22:35«ЖАЙДАРМАН». Республикалық Жоғары Лига. 
1/4 финал. 1-топ0:05ЖАҢАЛЫҚТАР0:35Шайа ЛаБаф, Марни МакПайл, Стивен Дил-
лэйн «Тарихта қалған ойын» мелодрамасында 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР3:30«Агробизнес» 
(с субтитрами)3:50«Білгірлер бәйгесі». Интеллектуальдық сайыс

ЖЕКСЕНБІ, 31 МАМЫР 
САЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІН ҚҰРБАНДАРЫН ЕСКЕ АЛУ КҮНІ 7:00Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен концерт8:00«Қымызхана» 8:30«АҚСАУЫТ» Әскери-
патриоттық бағдарлама (с субтитрами)9:00«БҮГІН ЖЕКСЕНБІ». Таңғы ақпаратты-
танымдық бағдарлама. Тікелей эфир 10:30«БАЛАМЕН БЕТПЕ-БЕТ» 10:50«ШЕТЕЛДЕГІ 
ҚАЗАҚ БАЛАЛАРЫ». 3-маусым11:10«ЖӘНДІКТЕР ТІРШІЛІГІ». Мультфильм.  

12:45«Айгөлек». Концерт13:45«ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» (с субтитрами)14:15«Құбылай 
хан». Телехикая. 16-18 бөлімдері 16:35«Алаштың алыс кеткен арыстары». Деректі 
фильм 17:05«АНА ҚАДІРІ». Еркін Нұржановтың шығармашылық кеші 19:10«Әзіл 
әлемі»20:00«АПТА. КZ» 21:00«ҰЛТТЫҚ ШОУ: РОЗА ШАҚЫРАДЫ» 22:15«АЛАҢ» ток-шоуы 
23:05Азиз Бейшеналиев, Карина Абдуллина «Мұстафа Шоқай» тарихи драмасында     

ХАБАР
ДҮЙСЕНБІ, 25 мамыр 
07:02«Айтұмар»08:00«Жаңа күн» 10:00Информационный канал - аналитическая 

программа «Жетi күн»11:00«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы11:35«Мен көрген 
соғыс»11:45Кулинарная программа «Магия кухни»12:20Мультсериал. «Маша и 
медведь»12:35Мультсериал. «Мишки Гамми»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная 
драма. «Семейные мелодрамы» 14:00Телесериал. «Верь мне» 15:00Дневной выпуск 
новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай» 15:55Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» деректі 
драмасы16:25Телесериал. «Ұзақ жол»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Көзқарас»1
7:45«Қызық times»18:00Вечерний выпуск новостей18:15«Қызық times»19:00«ТВ 
Бинго»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Арнайы хабар»21:00Итоговый выпуск 
новостей21:30Премьера! Телесериал «Достық жәрмеңкесі или Базар на улице 
Мира»22:10Телесериал. «Гречанка»23:00Тұсаукесер! «Бұйымтай»23:45Қорытынды 
жаңалықтар00:15Итоговый выпуск новостей00:45«Әр үйдің сыры басқа» деректі 
драмасы01:15Жаңалықтар

СЕЙСЕНБІ, 26 мамыр
07:02«Айтұмар»08:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мультсериал. «Маша и 

медведь»10:25Мультсериал. «Мишки Гамми»10:50«Мен көрген соғыс»11:00Утренний 
выпуск новостей 11:15«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы11:45Кулинарная 
программа «Магия кухни»12:20Премьера! Телесериал «Достық жәрмеңкесі 
или Базар на улице Мира»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. 
«Семейные мелодрамы» 14:00Телесериал. «Верь мне» 15:00Дневной выпуск 
новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай» 15:55Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» деректі 
драмасы16:30Телесериал. «Ұзақ жол»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Көзқарас»1
7:45«Экономкласс»18:00Вечерний выпуск новостей18:15Телесериал. «Сұлтан 
Сүлейман»19:05«Біздің үй»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Бюро расследо-
ваний» 21:00Итоговый выпуск новостей21:30Премьера! Телесериал «Достық 
жәрмеңкесі или Базар на улице Мира»22:10Телесериал. «Гречанка»23:00«Арнайы 
хабар»23:30Тұсаукесер! «Бұйымтай» 00:15Қорытынды жаңалықтар00:45Итоговый 
выпуск новостей01:15«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы01:45Жаңалықтар

СӘРСЕНБІ, 27 мамыр 
07:02«Айтұмар»08:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мультсериал. 

«Маша и медведь» 10:25Мультсериал. «Мишки Гамми»10:50«Моя история 
войны»11:00Утренний выпуск новостей 11:15«Әр үйдің сыры басқа» деректі 
драмасы11:45Кулинарная программа «Магия кухни»12:20Премьера! Телесериал «Достық 
жәрмеңкесі или Базар на улице Мира»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная 
драма. «Семейные мелодрамы» 14:00Телесериал. «Верь мне»15:00Дневной вы-
пуск новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай»15:55Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» 
деректі драмасы16:25Телесериал. «Ұзақ жол»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Көзқар
ас»17:50«Незабытые истории...»18:00Вечерний выпуск новостей18:15Телесериал. 
«Сұлтан Сүлейман»19:05«Біздің үй»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«100 биз-
нес тарихы». Индустрияландыру21:00Итоговый выпуск новостей21:30Премьера! 
Телесериал «Достық жәрмеңкесі или Базар на улице Мира»22:10Телесериал. 
«Гречанка»23:00«Біздің үй»23:50Тұсаукесер! «Бұйымтай» 00:35Қорытынды 
жаңалықтар01:05Итоговый выпуск новостей01:35«Әр үйдің сыры басқа» деректі 
драмасы02:05Жаңалықтар

БЕЙСЕНБІ, 28 мамыр 
07:02«Айтұмар»08:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мультсериал. 

«Маша и медведь» 10:25Мультсериал. «Мишки Гамми»10:50Мультсериал. 
«Белка и стрелка» 10:55«Подари детям жизнь»11:00Утренний выпуск ново-
стей 11:15«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы11:45Кулинарная програм-
ма «Магия кухни»12:20Премьера! Телесериал «Достық жәрмеңкесі или Базар 
на улице Мира»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. «Семей-
ные мелодрамы» 14:00Телесериал. «Женский доктор» 15:00Дневной выпуск 
новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай» 15:55Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» 
деректі драмасы16:25Телесериал. «Ұзақ жол»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Кө
зқарас»17:45«Бизнес сыры» 18:00Вечерний выпуск новостей18:15Телесериал. 
«Сұлтан Сүлейман»19:05«Жекпе-жек»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Моя 
история войны»20:45«Жерұйық»21:00Итоговый выпуск новостей21:30Премьера! 
Телесериал «Достық жәрмеңкесі или Базар на улице Мира»22:10Телесериал. 
«Гречанка»23:00«Біздің үй»23:40Тұсаукесер! «Бұйымтай» 00:25Қорытынды 
жаңалықтар00:55Итоговый выпуск новостей01:25«Әр үйдің сыры басқа» деректі 
драмасы01:55Жаңалықтар

ЖҰМА, 29 мамыр 
07:00«Айтұмар»08:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мультсериал. 

«Маша и медведь» 10:25Мультсериал. «Мишки Гамми»10:50Мультсериал. «Бел-
ка и стрелка» 10:55«Подари детям жизнь» 11:00Утренний выпуск новостей 
11:15«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы11:45Кулинарная программа «Магия 
кухни»12:20Премьера! Телесериал «Достық жәрмеңкесі или Базар на улице Мира»13:00Түскі 
жаңалықтар13:15Документальная драма. «Семейные мелодрамы» 14:00Телесериал. 
«Женский доктор»15:00Дневной выпуск новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай» 
16:00Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» деректі драмасы16:30Премьера! «Всегда Ваш, Арман 
Давлетьяров» 17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Бармысың, бауырым?»18:00Вечерний выпуск 
новостей18:15Телесериал. «Сұлтан Сүлейман»19:05«Орталық Хабар»20:00Қорытынды 
жаңалықтар20:30«Сильные духом» 21:00Итоговый выпуск новостей21:30Тұсаукесер! 
«Жеті ән»23:00Мегахит. Шон Фэрис, Эмбер Хёрд в спортивном боевике «Никогда 
не сдавайся»01:00Кино. Пирс Броснан мен Эмма Томпсан «Гауһарды қалай қолға 
түсірек» комедиясында.02:50орытынды жаңалықтар03:20Итоговый выпуск новостей

СЕНБІ, 30 мамыр 
07:02«Ду-думан»08:00Аспаздық бағдарлама «Сиқырлы ас үй»08:30«Әсем 

әуен»09:00«Бармысың, бауырым?»09:45«Продвопрос»10:05«Спорт без 
границ»10:35Мультфильм. «Отважный маленький тостер: Лучший друг»11:50Семейное 
кино. Бритт Робертсон в фильме «Школа Авалон»13:30«Тур де Хабар»14:00«Орталық 
Хабар»15:00Тұсаукесер! «Жеті ән»16:30«Әсем әуен»16:45Премьера! «Всегда Ваш, 
Арман Давлетьяров» 17:15Фильм из цикла «Истории огненных лет» - «Летописцы 
победы»17:50«Мен көрген соғыс 18:05Кино. «Құрақ көрпе»19:45«Бенефис-шоу» 
21:00Ақпарат арнасы – «Жетi күн» сараптау бағдарламасы 22:00Мегахит. Бенджа-
мин Брэтт, Джеймс Франко в военной драме «Великий Рейд»00:20Кино. «Туған 
үй»01:55Деректі фильм. «Демалыс...» 

ЖЕКСЕНБI, 31 мамыр  
 Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні
День памяти жертв политических репрессий07:02«Ду-думан»08:00Кулинарная 

программа «Магия кухни»08:30«Айбын»09:00Ақпарат арнасы – «Жетi күн» сараптау 
бағдарламасы 10:00«Ас арқау»10:20«Спорт әлемі»10:50Семейное кино. Джейсон 
Скотт Ли в экранизации книги Редьярда Киплинга «Книга джунглей» 12:50Муль-
тфильм. «Тарзан-размазня»14:15«Бенефис-шоу»15:30Кино. «Саған күшік керек 
пе?»16:45Премьера! «Всегда Ваш, Арман Давлетьяров» 17:15Документальный 
фильм «Чтобы помнили...»17:45Деректі фильм Нұрғиса Тілендиев «Құстар қайтып 
барады» 1, 2 бөлім18:30Концерт «Нұрғиса Тілендиевтің 90 жылдық мерей тойына 
арналған еске алу кеші»19:50Тұсаукесер! «Қызық times»21:00Информационный 
канал - аналитическая программа «Жетi күн»22:00Мегахит. Гари Олдман и Харри-
сон Форд в триллере «Паранойя»00:00Кино. «Алыптарды ауыздықтаған Джек»
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Аудан тынысы 11
Ғарыш дидар

Россия 1 
Понедельник, 25 Мая
08:00, 12:15 «Утро России».12:00, 14:00, 17:00, 

20:00, 20:30, 23:00 Вести.12:55 Ток-шоу. «О самом 
главном».14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное время. 
Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны следствия». 12+15:55 
«Особый случай». 12+17:50, 07:45 Вести. Дежурная 
часть.18:00 Т/с «Последний янычар». 12+19:00 «За-
гадка судьбы». 12+21:15 «Прямой эфир». 12+23:50 
«Спокойной ночи, малыши!».00:00 Т/с «Между нами 
девочками». 12+02:50 «Шифры нашего тела. Пе-
чень». 12+03:50 «Большой африканский разлом». 
12+04:50 Т/с «Я ему верю». 12+05:50 Т/с «Закон и 
порядок-20». 16+06:50 «Комната смеха».

Вторник, 26 Мая
08:00, 12:15 «Утро России».12:00, 14:00, 17:00, 

20:00, 20:30, 23:00 Вести.12:55 Ток-шоу. «О самом 
главном».14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное время. 
Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны следствия». 12+15:55 
«Особый случай». 12+17:50, 07:45 Вести. Дежурная 
часть.18:00 Т/с «Последний янычар». 12+19:00 «За-
гадка судьбы». 12+21:15 «Прямой эфир». 12+23:50 
«Спокойной ночи, малыши!».00:00 Т/с «Между нами 
девочками». 12+02:50 «Дом, где хранится теле-
видение». 12+03:50 «Русский след Ковчега завета». 
12+04:50 Т/с «Я ему верю». 12+05:50 Т/с «Закон и 
порядок-20». 16+06:50 «Комната смеха».

Среда, 27 Мая
08:00, 12:15 «Утро России».12:00, 14:00, 17:00, 

20:00, 20:30, 23:00 Вести.12:55 Ток-шоу. «О самом 
главном».14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное вре-
мя. Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны следствия». 
12+15:55 «Особый случай». 12+17:50, 07:45 Вести. 
Дежурная часть.18:00 Т/с «Последний янычар». 
12+19:00 «Загадка судьбы». 12+21:15 «Прямой 
эфир». 12+23:50 «Спокойной ночи, малыши!».00:00 
Т/с «Между нами девочками». 12+01:55 «Специ-
альный корреспондент». 16+03:35 «Генерал Кин-
жал, или Звездные часы маршала Рокоссовского». 
12+04:40 Т/с «Я ему верю». 12+05:40 Т/с «Закон и 
порядок-20». 16+06:35 «Комната смеха».

Четверг, 28 Мая
08:00, 12:15 «Утро России».12:00, 14:00, 17:00, 

20:00, 20:30, 23:00 Вести.12:55 Ток-шоу. «О самом 
главном».14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное вре-
мя. Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны следствия». 
12+15:55 «Особый случай». 12+17:50, 07:45 Вести. 
Дежурная часть.18:00 Т/с «Последний янычар». 
12+19:00 «Загадка судьбы». 12+21:15 «Прямой 
эфир». 12+23:50 «Спокойной ночи, малыши!».00:00 
Т/с «Между нами девочками». 12+01:55 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+03:35 «Волынь-43. 
Геноцид во «Славу Украине». 16+04:40 Т/с «Я ему 
верю». 12+05:40 Т/с «Закон и порядок-20». 16+06:40 
«Комната смеха».

Пятница, 29 Мая
08:00 «Утро России».11:55 «Мусульмане».12:10 

«Под грохот канонад: «Синий платочек» против 
«Лили Марлен». 12+13:05 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».14:00, 17:00, 20:00, 20:30, 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 Вести. Дежурная часть.18:00 Т/с 
«Последний янычар». 12+19:00 «Загадка судьбы». 
12+21:15 «Прямой эфир». 12+00:00 «Юморина». 
12+01:55 Х/ф «Жизнь после жизни». 12+03:55 Х/ф 
«Мелодия любви». 12+05:50 «Горячая десятка». 
12+06:55 «Комната смеха».

Суббота, 30 Мая
07:55 Х/ф «Над Тиссой».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».11:50 «Планета собак».12:25 
«Субботник».13:05 «Освободители». «Пехота». 
12+14:20 «Укротители звука». 12+15:20, 17:30 
Х/ф «Непутевая невестка». 12+19:15 «Суббот-
ний вечер».21:05 Х/ф «По секрету всему свету». 
12+23:00 Вести в субботу.23:45 Х/ф «Верни меня». 
12+03:35 Х/ф «Чего хотят мужчины». 12+05:35 
Х/ф «Только вернись». 12+07:15 «Комната смеха».

Воскресенье, 31 Мая
08:25 Х/ф «Ларец Марии Медичи».10:20 «Вся Рос-

сия».10:30 «Сам себе режиссер».11:20 «Смехопа-
норама».11:50 «Утренняя почта».12:30 «Сто к 
одному». Телеигра.13:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.14:00, 17:00 Вести.14:20, 
05:35 «Россия. Гений места». 12+15:20 Фестиваль 
детской художественной гимнастики «Алина».17:10 
Х/ф «Лекарство для бабушки». 12+20:00 «Один в 
один». 12+23:00 Вести недели.01:00 «Воскресный 
вечер». 12+03:35 Х/ф «Течет река Волга». 12+06:30 

2015 жылдың 25-31 мамыры 
арасындағы алдағы аптаға 
арналған жұлдыз жорамал.  

Тоқты. 21.03-20.04. Сіздің биоәлеуетіңіз, жағдайды 
тиімді пайдалану ептілігіңіз өседі және мансап-

та жағдайдың жақсаруы болжанады. Қабылдаудың 
эмоциялылығы ақыл-ойдың жылдамдығы мен 

қарым-қатынастың оңайлылығымен бірге жүреді, 
сондықтан саяхаттар, іссапарлар, іскерлік кез-
десулер табысты болады және Тоқтылар үшін 

жаңа бизнестің, қызықты жұмыстың және 
шығармашылық жағдайдың болашағын ашады. 

Торпақ. 21.04-21.05. Айналадағылар үнемі Торпақтар 
мен сіздің серіктестеріңізбен қатар жүрмейді, өз 

қызығушылықтарына бағытталып, оларды белсенді 
қорғайды, сондықтан әсіресе іскерлік қарым-

қатынаста қөңіл қалудың қаупі бар. Торпақтарға 
қауіптерді жою немесе минималдау үшін сондай-ақ 
өзінің материалдық қызығушылықтарын мұқият 
бақылау және жаңа ұсыныстарды қайта тексеру 

қажет. 
Егіздер. 22.05-21.06. Жұмыста және жеке өмірде 

осы аптада аса серпінді және бақыланбайтын 
оқиғалар күтіледі. Егіздерде табыс табудың оқыс 

мүмкіндіктері пайда болады, алайда бұл қандай да бір 
қауіппен байланысты болуы мүмкін. Дегенмен осы 
уақытта қиындықтан Егіздерге  немқұрайлықтан, 

ұсақ-түйекке көңіл бөлмегеннен, сондай-ақ бедел мен 
заңды қабылдамаудан пайда болуы мүмкін екендігіне 

назар аудару қажет. 
Шаян. 22.06-22.07. Шаяндарда өмірлік күштің 

кенет төмендеуі болжануда, сондықтан маңызды 
істер мен кездесулерді аяқтауға тырысу қажет. Осы 
уақытта айналадағылармен, басшылықпен қарым-

қатынастар қиындауы мүмкін, олардың талап-
тары, наразылықтары өседі, бұл да Шаяндардың 

эмоциялық күйіне әсер ететін болады. Осыдан басқа, 
сіз сонымен бірге шарықтау шегі маусымда болатын 
материалдық қиындықтармен кездесуіңіз мүмкін. 
Арыстан. 23.07-23.08. Арыстандар оптимизмнің 

жоғарылауын сезінеді, сіз еркіндікті қалап, көп 
уақытта достар арасында, жақындармен және 

сүйіктілермен өткізуді, сондай-ақ өз еркіңіз бойын-
ша істі таңдауды қалайтын боласыз. Осы уақытта 
отбасыдағы, жақын адамдармен қарым-қатынастар 
анағұрлым терең, саналы болуы мүмкін, Арыстан-

дар сенімді тылға, жақын адамдардың қолдауына 
мұқтаж болады. 

Бикеш. 24.08-23.09. Бұл капиталды өсіру, 
коммерциялық және қаржылық қызмет үшін аса 
қолайлы емес кезең, сондықтан Бикештерге өте 

мұқият болу және өздерінің істерін ұқыпты жүргізу 
қажет. Бикештер жұмыспен, жоспарланбаған 

сапарлармен және қосымша жүктемемен қолы бос 
болмауы мүмкін, туыстар мен жақын адамдар да 

көп назарды талап ететін болады.
Таразы. 24.09-23.10. Болып жатқан оқиғалар 

сіздің жоспарларыңызды өзгертуі мүмкін, және де 
басшылықтың немесе серіктестердің қолдауысыз-

ақ  сіз  осыған дейін жеткен жетістіктеріңізден 
түсуіңіз мүмкін. Өмірдегі алға басулар тек 

жаңа байланыстарға және өз мақсаттарыңыз 
бен міндеттеріңізді анағұрлым терең түсінудің 

арқасында ғана мүмкін болады. 
Сарышаян. 24.10-22.11. Кейбір жағдайлар осы аптада 
Сарышаяндардың жағдайы мен атағын тауқыметін 

астына қоюы мүмкін. Осы кезде  сіз тоғышар 
болуыңыз, және де өзіңіз тіпті өзіңізге қажетті адам-

дармен қарым-қатынасты бұзуыңыз, дау-жанжал 
тудыруыңыз мүмкін. 

Мерген. 23.11-21.12. Көптеген Мергендерде қоғамдық 
қызметке, психология мен қайырымдылыққа 

деген қызығушылық пайда болады, сіз ұжымдық 
іс-шараларға белсенді қатысатын, айналадағыларға, 

қарттарға, балаларға көмектесетін боласыз, бұл тек 
қана сіздің беделіңізді нығайтын қоймай, рухани сана-

сезіміңіздің нығаюына көмектеседі. 
Тауешкі. 22.12-20.01. Бұл көптеген Тауешкілердегі 

мансаптағы және материалдық негізгі нығайту үшін, 
сондай-ақ қарқынды сүйіспеншілік және серіктестік 

қарым-қатынас үшін позитивтік кезеңнің бірі. 
Сіздің энергетикаңыз бен оптимизміңіз жоғарылайды.

Суқұйғыш. 21.01-19.02. Осы уақытта Сіз 
сүйіспеншілік немесе романтикалық қарым-

қатынастарға қатысты мәселелерге тап болуыңыз 
мүмкін. Осы аптада пайда болған достар мен 

құрбылар Суқұйғыштарды рақаттану мен ляззат 
алумен байланысты қаржы шығындарына тартуы 

мүмкін. 
Балықтар. 20.02-20.03. Сізге тек қана ең маңызды 

істер мен жоспарларға көңіл бөлу қажет, осы 
уақытта жаңа жобаларды бастаудың және алыс 
іссапарларға аттанудың қажеті жоқ. Сонымен 

қатар Сіздің белгіңіздегі адамдар бастамашылық пен 
табандылықты көрсетуі, жеке шешім қабылдаулары 

мүмкін. Зеректілігі мен үйірлілігінің арқасында 
Балықтар, қауіпті шараларға қатыспай-ақ, осыған 

дейін көзделген мақсаттар мен жоспарларға қол 
жеткізу үшін анағұрлым жеңіл жолдарды таба 

алады. 

ТВ3 
Понедельник, 25 Мая
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 

14:30 Д/с «Нечисть» 12+15:30 Д/с «Го-
родские легенды» 12+16:00 Д/с «Громкие 
дела» 12+17:00, 17:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+18:00 «Мистические 
истории» 16+19:00, 19:30 Т/с «Гадалка» 
12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 12+21:00, 04:00 
«Х-версии. Другие новости» 12+21:30 Т/с 
«Пятая стража» 16+22:30, 23:20 Т/с «Об-
мани меня» 12+00:15, 01:05 Т/с «Черный 
список» 16+02:00 Х/ф «Лузеры» 16+04:30 
Х/ф «Двойной КОПец» 16+06:30, 07:25 Т/с 
«Тринадцатый» 16+08:25 Т/с «Без свиде-
телей» 16+

Вторник, 26 Мая
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 

22:30, 23:20 Т/с «Обмани меня» 12+14:30, 
15:30 Т/с «Апокалипсис» 12+16:30, 21:00, 
03:45 «Х-версии. Другие новости» 12+17:00, 
17:30 Д/ф «Охотники за привидениями» 
16+18:00 «Мистические истории» 16+19:00, 
19:30 Т/с «Гадалка» 12+20:00, 20:30 Т/с 
«Слепая» 12+21:30 Т/с «Пятая стража» 
16+00:15, 01:05 Т/с «Черный список» 16+02:00 
Х/ф «Животное» 12+04:15 Х/ф «48 ча-
сов» 16+06:25, 07:25 Т/с «Тринадцатый» 
16+08:25 Т/с «Без свидетелей» 16+

Среда, 27 Мая
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 

22:30, 23:20 Т/с «Обмани меня» 12+14:30, 
15:30 Т/с «Апокалипсис» 12+16:30, 21:00, 04:00 
«Х-версии. Другие новости» 12+17:00, 17:30 
Д/ф «Охотники за привидениями» 16+18:00 
«Мистические истории» 16+19:00, 19:30 
Т/с «Гадалка» 12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 
12+21:30 Т/с «Пятая стража» 16+00:15, 
01:05 Т/с «Черный список» 16+02:00 Х/ф 
«Быстрее пули» 16+04:30 Т/с «Другие 48 
часов 16+06:25, 07:25 Т/с «Тринадцатый» 
16+08:25 Т/с «Без свидетелей» 16+

Четверг, 28 Мая
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 

22:30, 23:20 Т/с «Обмани меня» 12+14:30 
Т/с «Апокалипсис» 12+16:30, 21:00, 04:00 
«Х-версии. Другие новости» 12+17:00, 17:30 
Д/ф «Охотники за привидениями» 16+18:00 
«Мистические истории» 16+19:00, 19:30 
Т/с «Гадалка» 12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 
12+21:30 Т/с «Пятая стража» 16+00:15, 
01:05 Т/с «Черный список» 16+02:00 Т/с 
«Одиссей и остров туманов», Великобри-
тания, 2008 16+04:30 Т/с «Враги» 16+06:25, 
07:25 Т/с «Тринадцатый» 16+08:25 Т/с 
«Без свидетелей» 16+

Пятница, 29 Мая
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30 

Т/с «Обмани меня» 12+14:30 Т/с «Апо-
калипсис древности» 12+16:30, 03:15 
«Х-версии. Другие новости» 12+17:00, 
17:30 Д/ф «Охотники за привидениями» 
16+18:00 «Мистические истории» 16+19:00, 
19:30 Т/с «Гадалка» 12+20:00, 20:30 Т/с 
«Слепая» 12+21:00 Д/с «Громкие дела» 
12+22:00 «Человек-невидимка» Дана Бо-
рисова 12+23:00 Х/ф «Кобра» 16+00:45 
Т/с «Блэйд» 16+04:15 «Европейский по-
керный тур» 18+05:15, 06:15, 07:15 Т/с 
«Тринадцатый» 16+08:25 Т/с «Без сви-
детелей» 16+

Суббота, 30 Мая
09:00, 13:00, 08:45 Мультфильмы СМФ 

0+12:30 «Школа доктора Комаровского» 
12+14:00 Х/ф «Чисто английское убийство» 
12+17:30 Т/с «Каратэ-пацан» 12+20:15 
Т/с «Первый удар» 12+22:00 Т/с «Танго и 
Кэш» 16+00:00 Т/с «Блэйд 2» 16+02:15 Т/с 
«Боевик Джексон» 16+04:15 Т/с «Блэйд» 
16+06:45, 07:45 Т/с «Тринадцатый» 16+

Воскресенье, 31 Мая
09:00, 11:00, 08:30 Мультфильмы СМФ 

0+10:30 «Школа доктора Комаровского» 
12+11:30 Т/с «Стюарт Литтл» 0+13:15 
Т/с «Каратэ-пацан» 12+16:00 Т/с «Дуракам 
закон не писан» 16+18:15 Т/с «Первый 
удар» 12+20:00 Т/с «Танго и Кэш» 16+22:00 
Т/с «Неизвестный» 16+00:15 Т/с «Блэйд 
3: Троица» 16+02:30 Т/с «Кобра» 16+04:15 
Т/с «Блэйд 2» 16+06:30 Т/с «Хороший, 
плохой, тупой» 12+
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Таралымы 3080, оның ішінде «Аудан тынысы» 580

“Аудан тынысы-Пульс района” 
аудандық газетінің бас редакторы 

Екатерина БОЙЧЕНКО 

“Аудан тынысы” газетінің редакторы 
Мейрамгүл АТАЕВА

Аудан тынысы 12

ӨЛЕҢГЕ ӘРКІМНІҢ-АҚ БАР ТАЛАСЫ...

ТӘУЕЛСІЗДІК – ЕГЕМЕН ЕЛДІҢ БАЙРАҒЫ!

Ауданымыздағы жас ақындар қатары тағы бір талант-
пен толығып отыр. Ол – Бородулиха қазақ орта мектебінің 
8-сынып оқушысы Сләмғазиева Әйгерім. 

Әйгерімнің өлең өлкесіне қанат қаққанына көп бола қойған 
жоқ. Дегенмен, оның мағыналы жыр жолдарын оқи отырып, 
өзіндік ойы, түйгені, өзіндік өрнегі бар ақын қалыптасып келе 
жатқанын байқауға болады. Оның өлеңдерінен ақынға тән 
өршілдік, қайрат пен жігер, талап пен ізденіс көрінеді.

ҰЛЫ АБАЙҒА
Ұлы Абай, ақын Абай, жыр Абай,

Сізді қалай отыра алам жырламай.
Атыңыз сіздің мәңгі қалды тарихта

Сіздей ақын туылмайды қазақта.
Бас иемін даңқыңа ғұлама ақын,
Тұрғыздыңыз поэзия мұнарасын.

Қара сөзден ешкімге дес бермеген
Ұлы ақынсыз қалдырған ұлағатын.

Ұлы баба! Даналықтың көзісің,
Қазақ деген өз жұртыңның сөзісің.

Сөнбес сәуле сепкен Алаш жұртына
Қазағымның бір туары өзіңсің.

Қалың елің - қайран жұртың - тірегің,
Тек жақсылық, адамдықты тіледің.
Сенің әрбір сөздеріңнен нәр алып,
Жырларыңа басымды иіп жүремін.

Абай атам дара ақыны халқымның,
Үлгі аламын сіздей атам, нар тұлғам.

Ұлы ақын! Жыр әлемде дарасыз
Бар әлемге Абай болып қаласыз.

Сөздері шарлап қазақ пен әлем ара-
сын,

Абай деп таныр қазақтың байтақ 
даласын.

Өлеңі бізге рухани азық секілді
Абайдай биік тұлғаны қайдан 

табасың?!

Әйгерім аудандық Абай оқуларынан, Махамбет Өтемісұлы атындағы 
аудандық байқаудан бас жүлделерді, сондай-ақ жақында ғана бо-
лып өткен Оралхан Бөкей атындағы көркемсөз оқу шеберлерінің 
аудандық байқауынан жүлделі бірінші орынды жеңіп алған болатын. 
Жас талантқа талмас талап тілей отырып, өнер, соның ішінде 
поэзия әлеміндегі сапарың сәтті болсын дегім келеді.

Тілекші ағаң: А.ТЛЕУҒАЗИН

ЖЕҢІСКЕ 70 ЖЫЛ!
Сұм соғыс қасіретін шашқанда,

Фашистер кеп ел іргесін басқанда.
Отан үшін қан судай боп төгіліп,

Қан майданға қанша қазақ аттанды.
«Майдан үшін», «Жеңіс үшін» ұранмен,

Рухы биік, асқақ үнді қыранмен.
Ер жігіттер аттанды қару алып,

Тайсалмастан жауға қарсы жыр-әнмен.
Ер жетерлік ел сенімі ақталған,

Аманаты бабамыздың сақталған.
Ел басына қатер төнген сол жылдар,
Жадымызда мәңгі біздің жатталған.

Ал бүгін ше?
Жазғы бақтай Отанымыз жайнады,

Желбіреді бейбіт күннің байрағы.
Тәуелсіздік баға жетпес байлығым,

Нұрға толы бүгін елдің аймағы.

ҚАЗАҒЫМ
Асыл текті дархан пейіл қазағым,

Көп қиындық бастан талай кешірген.
Сан қилы артқа тастап жолдарын

Тартқандай-ақ тауқымет пен тозағын.
Қазақ десе Абай тұрар төріңде,

Бар бойына жыр қасиетін  жинаған.
Қазақ десе Ахмет, Мағжан, Шәкәрім,
Ұлты үшін жан қиғандар емес пе?
Бөгенбай мен Қаракерей Қабанбай,

Махамбет пен батыр баба Исатай.
Абылай хан, Кенесары, Сырымдар

Шықпап па еді қан майданға тайсал-
май.

Осындай қазағым бар мақтан тұтқан,
Намысын  бабалары  таптатпаған.

Ержүрек батырлары алға шығып
Қазағымның жалауын желбіреткен.

БАТЫР БАБАМ
(Махамбет Өтемісұлына арнау)

Батыр бабам  ақ семсерін қолға алған,
Исатаймен әскер жиып, жер шалған.

Тәуелсіздік тілегі үшін тер төгіп
Ат үстінде «Елім-айлап» жар салған.

Күндіз күлкі, түнде ұйқы көрмеген,
Хан Жәңгірдің  айтқанына көнбеген.
Ел-жұртының басындағы ауыр күн

Намыстанған, жауға қылыш сермеген.
Жыр-найзасын қатар ұстап қолына,

Асыл ерді шақырды күрес жолына.
Сұлтандарға қарсы шығып мойымай

Сөздері де болды соққы сойылдай.
Хан-билерге батыр бабам жақпады,

Қара халық, момын елі жақтады.
Қайтпас қайсар, өршіл рухты ақынды

Әрбір ұрпақ жүрегінде сақтайды.

ТӘУЕЛСІЗДІК  
Тәуелсіздік таңы атты бүгінде,
Қуаныш пен нұр төгілді жеріме.

Көкірегімдегі қуаныш пен махаббат
Төгіліп тұр бүкіл қазақ жеріне.                                                                                                     

Тәуелсіздік - қазаққа біткен тұғырым,
Тәуелсіздік - маңдайға біткен жұлдызым.

Тәуелсіздік - қан мен тердің айғағы
Тәуелсіздік - егемен елдің байрағы.  
Тәуелсіздік - қазақ деген Ұлы елі,

Нұрсұлтандай бар ғой оның тірегі.
Мағжан сенген жастары бар жалынды,

Туған жер деп соғатұғын жүрегі.
Батырларым кең даламды қорғаған,
Ақындарым ән мен жырын арнаған.

Бабалардың бір кездегі үмітін
Ел басқарған Елбасымыз жалғаған.

Қазақ елім биікке мәңгі өрлесін,
Енді қайтып еш жамандық көрмесін.
Көк аспанда көк байрағым желбіреп
Басымызға қонған шырақ сөнбесін.

АНА ТІЛІМ
Ана тілім семсерім сегіз қырлы,
Тәңірім өзіңменен егіз қылды.

Бәйгеге түсіп жатса ана тілім
Төгуге дайынмын мен теңіз-жырды.

Ана тілім ардағым қастерлеген,
Әлдименен ақ сүтті босқа ембегем.

Тіліме егер қауіп төнер болса
Құрбандыққа дайын тұр бас пен денем.

Ана тілім өте бай, өте құнды,
Тәуелсіздік тірегі ең сенімді.

Қасиетіңнен айналайын туған тілім
Болашаққа жалғастырар ертеңімді.

Ана тілім аманаты бабалардың,
Айғағы арыстар мен даналардың.

Әлдиімен жүректі елжіреткен
Ақ уызы қасиетті аналардың.
Ана тілдің биік тұрар есімі,
Ана тілі - егемендік бесігі.

Қасиетті ана тілім көгерсе -
Береке мен бірлігімнің кепілі.

ҰСТАЗЫМА
Білім беріп, шәкірттерін аялаған,

Мейірімін еш баладан аямаған.
Аяулысы, жан ашыры жас ұрпақтың

Ұстаз деген - аяулы да ардақты жан.
 

Ренжісе де, қабақ шытпай күліп жүрген,
Бар жылуын шәкіртіне нұр ғып төккен.

Білім беріп, биіктерге жетелеген
Мың алғыс, бүгін сізге айтамын мен.

 
Көрінеді барлық істе сан қырыңыз,

Барлық жерде дамыл таппай жүресіз.
Тілеймін зор денсаулық пен мол бақыт

Тек қуаныш сыйласын тағдырыңыз.
ӘЙГЕРІМ СЛӘМҒАЗИЕВА 

Бородулиха қазақ орта мектебі

(Басы 6-ші бетте)
Бүгін ортамызда жүрген тыл 

енбеккерлері Кундугушева Кәден 
Уалиқызы, Елгонов Маулет 
Молдақашұлы, Сүлейменов 
Дүсетай Садықұлы, Мұхаметчин 
Фаворис Харисұлы, Егорова 
Анна Павловна, Владими-
рова Мария Ивановналарға  
Елбасының жарлығымен «Ұлы 
Отан соғысындағы Жеңістің 70 
жыл толуына» медальдарын 
және округіміздің депутаты 
Оразаев Талғат Айтқазыұлының 
атынан арнайы сыйлықтарды  
табыстауға рұқсат етіңіздер» деді. 

 Сөз мектеп директоры Балта-
баева Вера Иосифовнаға берілді: 
«Жеңістің болған кезі бізден 
алыстай берген сайын оның 
қадірі мен қасиеті өсе береді. 
Соғыс, тыл ардагерлерінің қатары 
азайып барады, сондықтан оларға 
қолдан келгенше қамқорлықты 
аямау керек. Бүгін осы мерекеге 
қатысып отырған сіздерге мықты 
денсаулық, отбасыларыңызға, 
бала-шағаларыңызға, немере-
шөберелеріңізге мол бақыт 
тілеймін».

 Келесі сөз кезегін алған  Минеев 
Владимир Николаевич: «Мен 

 ЕРЛІК – ЕЛГЕ МҰРА, 
ҰРПАҚҚА ҰРАН

отбасыммен ҰОС-да қаза болған әкем 
Минеев Николай Савельевичке тағзым 
етіп, гүл шоғын қоюға келдім. Осы 
ауылдан соғысқа кетіп, оралмады. 
Сіздерге зор алғысымды білдіремін. 
Мен әкемнің аты өшпей, осы Переме-
новка ауылының Даңқ ескерткішінде 
мәңгі белгіленгенін мақтан тұтамын» 
деп өз лебізін білдірді. 

 Тыл еңбеккерлерінің атынан сөз 
сөйлеген К.Кундугушева, Д.Сулейменов, 
Ф.Мухаметчин, М.Елгонов  бүгінде 
Тәуелсіз елдің қызығына куә болып, 
аман есен тұрып жатқандарына, 
бейбіт заманға тәубешіліктерін 
айтып, өздеріне деген марапатқа, 
сыйлықтарына ризашылықтарын 
білдіріп, жастарға Ұлы Жеңісті бағалап, 
Отанын мақтан тұтып, адал, еңбекқор, 
адам болуын тіледі.

 Даңқ алаңына денсаулығына байланы-
сты келе алмаған тыл еңбеккерлеріне, 
соғыстың ауыртпалығын бастан кешіп, 
қиын-қыстау күндерге қарамай Жеңіске 
үлкен үлес қосқан Овчаренко Иван 
Трофимович, Скалдин Николай Василье-
вич, Құсаинов Слямғазы, Жексенбаева 
Сақан, Даутов Тоқтағазы, Рахманова 
Анна Александровна, Сурма Григорий 
Егорович, Сулейменов Иван Садыко-
вич, Сулейменова Бану, Карменова 
Күлдариғалардың шаңырақтарына 
округ әкімі А.Тұрлыбеков арнайы ба-
рып, мерекелерімен құттықтап, ме-

дальдары мен арнайы сыйлықтарын 
табыстады.

 Осы мерекеде округ әкімі Отан 
алдындағы әскери борышын атқарып 
келген Мухатқалиев Ерғазыны құттықтап, 
телефон сыйлады. 

 Митингтен кейін жиналған қауым 
Мәдениет Үйінде Жеңістің 70 жылдық 
мерейтойына арналған концерттік 
бағдарламаны тамашалады. мерекелік 
концертті Переменовка орта мектебінің 
алғашқы әскери дайындық пәнінің 
мұғалімі, әскери патриоттық тәрбиешісі 
Қоныров Қайрат Есімханұлы «Жас 
қазақ» әнімен ашты. «Жас қазақ» 
әні жан дүниені әсерлендіріп, өмірге 
өршелендіріп, тындаушыларды 
тебірентіп жіберді. 

 8 «Б» сыныбының оқушылары 
Твардовскийдың «Василий Тер-
кин» шығармасына қойылған 
театрландырылған көріністі өте 
жоғары деңгейде орындап шықты.  
9 «А» сынып оқушысы Слямғазиева 
Гүлнұр Әлия Молдағұлованың ха-
тынан үзінді  оқыды. 

 6 «А» сынып оқушылары Мәлік 
Ғабдулинның, Төлеген Айбергеновтың 
шығармаларынан әдеби монтаж дайын-
дады. Әдеби монтаж тындаушылардың 
көңілінен шықты.  АрдагерНиколай 
Еременко, Алимбетов Темірбай, Куп-
баев Менкежан, Аубакиров Шакер, 
Раев Құсаин суреттерінен кұрылған 

презентация Е.Судкованың жетекшілігімен «На Мамаевом кургане», 
«Давным-давно была война» әндерінің сүйемелдеуімен көрсетілді.

 Отанның құрыш қалқан жауынгерлерін тәрбиелеу ісінде кешегі 
сұрапыл соғыста от кешкен аға буын майдангерлердің үлгі-өнегесі 
әрқашан алдымызда шырақ болып маздап тұрары анық. Переме-
новка орта мектебінде әскери-патриоттық тәрбиеге ерекше көңіл 
бөлінеді. Мектептің тәрбие ісі жөніндегі меңгерушілері Павкина Ев-
гения Васильевна, Татиева Сабира Серікқанқызы ҰОС-ның барлық 
кезеңдерінде Қазақстанның қосқан елеулі үлесін, аға ұрпақтың майдан 
мен тылдағы батырлығы мен ерлігін мектеп оқушыларына тәрбие 
жұмыстарында үнемі көрсетіп отырады. Оған дәлел бүгінгі мереке 
қарсаңында ұйымдастырылған іс-шаралар.

Н.Изгутинова, О.Истомин, Е.Шевцова, А.Гуртовая, Г.Сабекова, В.Демина, 
Е.Сериков, А.Хамитова, К.Шевцовалар мерекеде өткен концерттік 
бағдарламаға белсене қатысты. 

 Қазақстандықтар бұл Жеңісті ешқашан ұмытпайды. Біздің ағаларымыз, 
аталарымыз ерліктің ең үлкен үлгісін көрсетті, бірлікпен Жеңістің 
тәжірибесін көрсетті. Сіздердің ерліктеріңіз ұмытылмайды, елге – мұра, 
ұрпаққа ұран болып мәңгі сақталады. Аман болыңыздар, ардақты 
ардагерлер!

  Ү.ТҰРЛЫБЕКОВА,
Переменовка ауылдық округінің Әйелдер кеңесінің 

төрағасы  
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