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    Биыл адамзат тарихындағы 
ең жойқын соғыстың Ұлы 
Жеңіспен аяқталғанына  70 
жыл толмақшы. Бұл мерекені 
жыл бойы атап өткеннің 
еш артықшылығы жоқ. 
Себебі бұл Жеңіс - ерекше 
Жеңіс болды. Уақыттың 
шапшаңдығына бір мысал 
-  осы болар. Майдангер-
лер үшін бəрі күні кеше 
сияқты. Бірақ уақытты кім 
тоқтатқан?! Ол мəңгі алға 
зулай бермек. Сол жылы 
туған сəбилер - ата-əже 
атанcа, ал соғыстың соңғы 
солдаттары болған уыздай 
жап-жас жігіттер 89 жасқа 
келіп отыр. Əрине, олардың 
қатары селдіреген. Көптеген 
ауылдарда соғыс ардагерлері 
мүлде  жоқ. Соның бірі -  ауданымыздағы 11 ауылдық округтің 
10-ы десек, артық емес. Себебі ауданымыздағы аман-есен 
жүрген қос майдангер  -  Аманкелді селолық округінде тұрады. 
Алайда, оларды ауданымыздың барша халқы құрметтеп, 
ардақ тұтады. Оларға ерекше ілтифат көрсетеді. Өйткені Ұлы 
Жеңісті алып берген олардың тірісін де, өлісін де құрметтеу 
- бəріміздің парызымыз. Бізді осы күнге жеткізген сол майдан-
герлер мен тылда еңбек еткен қариялар жəне жасөспірімдер. 
Егер  майдангерлер жан алып, жан беріскен сол соғыста - ерлік 
көрсетпесе, ал тылдағылар өздері аш-жалаңаш жүріп ауылдар-
да аянбай еңбек етпесе – Ұлы Жеңіс болмас еді. Сондықтан 
да, бүгінгі ұрпақ сол қаралы жылдарда қайыспаған соғыс 
жəне тыл ардагерлерін əрқашан алақанға салып аялауы шарт. 
Əрине, майданда ерлік көрсеткендер мен тылда – мылтықсыз 
майданда еңбектің ғажайып үлгісін көрсеткен ақсақалдар мен 
əжелердің, сол кездегі қыз-бозбалалардың көбі бұл өмірде жоқ. 
Жер-жерде өтетін Жеңіс мерекесіне арналған іс-шарасында 
олардың еңбектері мен ерліктері жас ұрпаққа жиі насихатталуы 
керек. Соғыстағы ерлік, тылдағы ерлік нақты мысалдармен 
баяндалса қандай ғанибет. Олардың құрметіне жер-жерлерде 
спектакльдер мен концерттер көрсетіліп жатса, ол да - бір ме-
рей емес пе?! Тоқ етерін айтқанда əсіресе соғыс ардагерлеріне 
ерекше құрмет көрсетілгені абзал. Өйткені олар майдан дала-
сында етіктерімен қан кешті, өздері де жауды қанға бояп,  Ұлы 
Жеңісті алып келді.
  Осы қағиданы берік ұстан-ған біздің Елбасымыз – Ұлт 
Көшбасшысы Н.Ə.Назарбаев бұрынғы СССР, бүгінгі ТМД 
мемлекеттері бойынша Жеңістің 70 жылдығын жоғары 
деңгейде атап өтуді бірінші болып бастады. Мемлекет басшы-
сы өткен жылдың 26 желтоқсаны күні Қазақстанның барлық 
соғыс ардагерлерін Жаңа жыл мерекесімен жəне Жеңістің 70 
жылдығының басталуымен арнайы құттықтап, сый-сияпат жа-
сады. Бұл оқиғаны соғыс ардагерлерінің бəрі жоғары бағалады. 
Елімізге,  Елбасымызға өздерінің жүрекжарды алғыстарын 
білдірді.
   Елбасымыздың бұл баста-масын Торғай аймағының халқы 
да, соның ішінде Аманкелді ауданының жұртшылығы да қызу 
қолдады. Торғай аймағының орталығы  -  Арқалық қаласының 

АРҚАЛЫҚ АРДАГЕРЛЕРІНІҢ КОНЦЕРТІ

ардагерлері де Жеңістің 70 жылдығын атап өтуді ерте бастап 
кетті. Көп ұлттан тұратын қалалық ардагерлер ұйымын көп 
жылдардан бері жемісті басқарып келе жатқан жерлесіміз, 
аймақтың аузы дуалы, сөзі уəлі, сегіз қырлы өнерпаз Кəки 
Ахан бастаған ардагерлер «Қазына» атты ансамбль құрып, 
өздерінің өнерлерін шын мəнінде де халықтың қазынасы 
етіп келе жатқаны белгілі. Бұл ансамблдің өнері облысы-
мыз бен  республикамызға да танылған. Міне, осы Арқалық 
қаласының ардагерлері таяуда ауданымызға арнайы түрде 
келіп, жұртшылығымызға өздерінің өнерлерін тамашалатты. 
 Аталмыш концерт жерлесіміз, қазақтың дүлдүл ақыны 
Нұрхан Ахметбековтың «Жеңіс» күйімен басталды. Одан 
соң Ахмет Жұбановтың «Би» жəне Құрманғазының əйгілі 
«Адай»  күйлері орындалды. Көрермен бұл шығармаларды зор 
ықыласпен тыңдады.
 Концертте Нəбира Оңжанова, Ақтоты Əбілова, Кəки 
Ахан, Қайырден Жиенбаев, Қажыбек Қаненов, Қуанышбай 
Қазымбеков, Орекен Алмат, Сапар Шəріпұлы, Бейсенбай Ер-
жанов, Сұлтан Тоймағанбетұлы, Қарлығаш Жақыпбекова, 
Жəнібек Ғапбасов, Зайра Сығаева, Рая Қасеновалардың та-
мылжыта  шырқаған əндері мен өнерлеріне амангелділіктер 
сүйсіне қол соқты. Əсіресе, əжелерден құрылған əншілер тобы   
Мария Васильевна Лисенко, Галина  Андреевна Кевра, Мария 
Андреевна Сергейенко, Фариза Əбдікəрімова  соғыс əндерінен 
папури орындап, сондай-ақ жеке нөмірлер шырқауда да тама-
ша өнер көрсетті. Ал Сапар Шəріпұлы жұрттың шек-сілесін 
қатырып сықақ оқыса, Қуанышбай Қазымбеков Нұрхан 
Ахметбековтың атақты «Қарға» дастанын баяғы жырау баба-
ларымызша  құйқылжыта шырқап, халықты бір серпілтіп та-
стады.
    Қазақстан Республикасы-ның  Мəдениет қайраткері, əнші-
композитор, облыстық меценаттар клубы тағайындаған 
«Қазына» сыйлығының лауреаты Жұмағали Сүлейменұлы 
Өмірбеков  Дина Нүрпейсованың «Əсемқоңыр», Дүрияш 
Жұмабаева Əбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» 
күйлерін төгілдіре күмбірлетті. «Жігіттер» (дұрысында ақсақал 
ағалар) тобының (Қ.Жиенбаев, Қ.Қаненов, Қ,Қазымбеков, 
С.Шəріпұлы, С.Тоймағанбетұлы, Б.Шоқпытұлы, Б.Ержанов) 

орындауындағы əндер де  көпшіліктің көп  қошеметіне 
бөленді. Ал жерлесіміз Кəки Ахан сөзін де, əнін де өзі жазған 
«Ардагерлер» əнін шырқағанда оған əріптестері қосылып, сах-
наны мерекеге айналдырып жіберді. Ал Қайырден Жиенбаев 
ақсақал Сəкен Сейфуллиннің əйгілі «Көкшетауын» өзгеше  
нақышпен орындап, көпшіліктің көңіліне  сұлу Көкшенің кер-
без табиғаты мен қоса көгілдір көктем ұялатты.
   Жалпы концертке қатысқан ардагер өнерпаздардың 
орындауындағы шырқалған əндер мен оқылған өлеңдер, 
күмбірлеген күйлер жоғарғы деңгейде болды.
     Белгілі ерлі-зайыпты  алуан қырлы өнерпаздар Жəнібек 
Ғапбасов пен Қарлығаш Жақыпбековалар мерекелік концерттің 
жоғары деңгейде өтуіне көп үлес қосты. Ж.Ғапбасов конферанс 
болып концертті жүргізумен қатар жеке нөмірде əн шырқаса, 
Қарлығаш баянмен концертті сүйемелдеп əн де шырқады.
 Осылайша Арқалық қаласының ардагерлері халық батыры 
Аманкелді еліне Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында мəнді де 
сəнді концерт көрсетіп, батыр ата елін бір серпілтіп тастады.
 Концерт соңында Аманкелді ауданының əкімі Ж.Қ.Таукенов 
сахнаға көтеріліп Арқалық қаласы ардагерлерінің концерттік 
құрамына батыр атындағы өңір халқы атынан алғыс айтып, 
Құттықтау хат табыс етіп, сый-сияпат жасады. Сонымен қатар 
2015 жылы 80 жасқа толғалы отырған жерлесіміз, театр тарла-
ны, күйші, əнші-композитор, аудандық М.Қапышев атындағы 
халық театрының негізін қалаушыларының бірі Кəки Аханды 
осынау мерейтойының басталуымен құттықтап, оған қазақтың 
қасиетті қара домбырасын сыйға тарту етті.
  Арқалық ардагерлері  өнерпаздарын бастап келген К.Ахан ар-
дагер өнерпаздарға жəне өзіне көрсетілген  ниет құрметі  үшін 
аудан халқына жəне Ж.Қ.Таукеновке жүрекжарды алғысын 
білдірді.
  Келесі кезекте Арқалық қаласы əкімінің орынбасары Ислам-
бек Жеңісұлы Мəметеков ардагер өнерпаздарға көрсетілген 
құрметі үшін аудан халқына жəне басшылыққа рахмет айтып, 
Алғыс хат жəне ескерткіш сыйлық тапсырды.
  Мұнан соң, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Б.Уахитұы да Арқалық ардагерлер ұйымына өзінің  алғысын 
білдірді.                                                                         Өз тілшіміз.

  Біздің ауданымызда да ауылдық округ əкімдері өз ауылдарының халқы алдында есеп беруді 
аяқтап қалды.
   Осыған дейін: Амантоғай, Қарасу, Амангелді, Ақсай, Үштоғай, Құмкешу, Байғабыл, Тасты, 
Қарынсалды ауылдық округтерінің əкімдері Ж.Р.Ильясов, Б.А.Молдашов, М.С.Дихамбаев, 
Ж.Қ.Алтынсарин, Н.Қ.Əбдіғали, Д.Қ.Айтбаев, Д.Т.Тоқтаров, Қ.Ə.Жұмабаева, 
М.Н.Əбдіхалықов өз есептерін берді.
  Бұл жиналыстардың бəріне аудан əкімі Ж.Қ.Таукенов, аудандық мəслихат хатшысы 

А У Ы Л Д Ы Қ  О К Р У Г Т Е Р  Ә К І М Д Е Р І  Е С Е П  Б Е Р Д І
Ə.Қ.Саматов, облыстық дін басқармасының басшысы Н.Қ.Нөгербеков, облыстық тілдерді 
дамыту басқармасының басшысы Ж.Ж.Үмбетов жəне бірқатар аудандық мекеме басшылары 
қатысты.
      Бүгін - 30 қаңтар күні Қабырға жəне Үрпек ауылдық округтерінде есеп беру жиналыстары 
өтеді. Осылайша ауылдық округ əкімдерінің есеп беру жиналыстары аяқталады.
     Ауылдық округ əкімдерінің есеп беру жиналыстары жайлы материалдар «АА» газетінің 
келесі нөмірінде жарияланады.

Елбасы жүктеген міндет: биліктің  халық  алдындағы  жауапкершілігі
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    Таяуда  ауданымыздың құрылуының 87 жылдығына орай «Балдырған» 
балабақшасында кезінде осы сəбилер мекемесін ұзақ жылдар жемісті 
басқарып, ұжымды қалыптастырған Сəбираш Бектепқызымен кездесу кеші 
өтті. 
   Ол ауданымыздағы балабақшаларда басшылық қызметте болып, 
өңіріміздің сəбилерін тəрбиелеу ісіне зор үлес қосты. Қызмет еткен 
ұжымдарында мамандар арасында сыйластық, түсіністік, толеранттық 
болуын назарда ұстады. Ұжымның əр мүшесімен жақсы тіл табысты. 
Нəтижесінде балабақша ұжымы бір қолдың саласындай бірлікте жұмыс 
жасады. Əріптестері Сəбирашты əрдайым құрмет тұтады. Ол қызметтен 
кеткелі біраз уақыт болса да тəрбиелеген шəкірттері онымен жиі арала-
сады. Оның іс-тəжірибесімен бөліседі. Ия, Сəбираш Бектепқызы қазіргі 
таңда зейнеткер. Бірақ табиғатынан елгезек, еңбекқор ол бүгінде жеке 
кəсіпкерлікпен айналысып отыр. «Ермек» атты сауда үйі бар. Бұл үй – 
А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Мəметова, Сейдахмет ақын, Жалдама 
көшелерінің тұрғындарына қызмет жасайды.
   Сəбираш - 4 баланың аяулы анасы, 10 немеренің сүйікті əжесі, 
ауданымыздың құрметті əйелдерінің бірі. Жүрген жерінде жан-жағына 
үлгі-өнеге шашып жүреді. Осыны ескерген «Балдырған» балабақшасының 
басшысы Динара Тоқтарқызы бастаған ұжым ауданымыздың 87 жылдығы 
мерекесіне орай Сəбирашпен кездесу өткізді. Кездесу кеші қызықты өтті. 
    Ол кісінің өмір жолына тоқтала кетсек, Сəбираш Бектепқызы1953 жылы 8 
наурызда Қызылорда қаласында дүниеге келді. 5 сыныпқа дейін Қызылорда 
қаласында оқып, одан кейін Алматы қаласындағы № 9-шы мектеп-интерна-
тын бітіреді. Содан соң Қазақтың мемлекеттік қыздар педагогикалық  ин-
ститутына түсіп, «Педагогика жəне психология» факультетін тəмəмдайды. 
   Ол еңбек жолын алғаш 1976 жылы Жезқазған қаласындағы орта 
мектептердің бірінде тəрбиеші болып бастап, əдіскерлік қызметке көтеріледі.  
1977 жылы  Амангелді ауданының белді азаматы Əділхан Ерханұлына  
тұрмысқа шығып, білім беру бөлімінде мектепке дейінгі тəрбие инспекто-
ры болып қызмет атқарады. Өз ортасында беделді болып, жұмысын ерекше 
ықыласпен атқарып, абырой биігінен көріне біледі. 1986 жылдан бастап  
балабақшада қызмет атқарып, меңгеруші болып жоғарылайды.  Сол жылда-
ры  «Балдырған» балабақшасы аудандық, облыстық байқаулардан жүлделі 
орындар алып, биіктерден көрінеді. 
       Аудан күні мерекесі қарсаңында өткен «Сыр-сұхбат» бағдарламасында 
Сəбираш апайға қызықты сұрақтар қойылып, нақты жауаптар алынды. 
Кешке қатысқан ата-аналар да, ұжым мүшелері де, бүлдіршіндер де бір 
жасап қалды. Кеш соңында балабақша бүлдіршіндері əзірлеген  концерттік 
бағдарлама көпшілік назарына ұсынылды.
     «Балдырған» балабақшасында өткен бұл кездесу кеші ауданымыздағы 
былайғы балабақшаларға ой салса игі. Себебі, қарапайым бұрынғы бас-
шыны құрметтеп, сыйлау осы балабақшада жақсы көрініс тапты. Сəбираш 
апайдың шəкірті Динара Тоқтарқызының ұстазын құрметтеуі – құптарлық 
бастама. Əдетте  көптеген мекемелерде бұрынғы басшыларды  елеп-ескеру 
ойдан шығып кетіп жатады. Демек, бұл тағлым.
   Кеш соңында мекеме басшысы Д.Мақтағанова  «Балдырған» 
балабақшасының ашылуына үлес қосқан, осы салада ұзақ жылдар 
қызмет еткен жəне ұжымға жақсы үлгі берген бұрынғы басшы, зейнеткер 
С.Бектепқызына əріптестері атынан алғысын айтып, сый-сияпат жасады. 
Балабақша ұжымы С.Бектепқызымен естелік суретке түсті. 
    - Мен өзімнің ұжымыма ризамын. Азды-көпті еңбегімді елеп, құрмет 
жасағандарына бір жасап қалдым. Бұл балабақша ұжымы – ынтымақты, 
бірлігі мол ұжым. Оларға бүлдіршіндерді тəрбиелеуде тың жетістіктер 
тілеймін, еңбектері жана берсін! – деді кеш соңында Сəбираш апай. 
     Осы орайда аталмыш кешті ұйымдастырған балабақша əдіскері Гүлнар 
Оспанованың еңбегі зор. Ол кісі «Сыр-сұхбаттың» тағлымды болып өтуін 
қамтамасыз етті.

Ə.МҰРАТБЕКҰЛЫ. 

     Таяуда  Есір ауылындағы 
Н . М е й і р м а н о в 
атындағы орта мек-
тепте ауданымыздың 
құрылғанына 87 жыл 
толу құрметіне орай 
кезінде Аманкелдіде во-
лейбол ойынының да-
муына зор үлес қосқан 
алғашқы таңдаулы 
спортшылардың бірі  
Орынбасар Төлеубайұлы 
Исмағұловты еске алуға 
арналып волейбол турнирі 
өткізілді.  
   Орынбасар Төлеубайұлы  
-  1935 жылы туған. Ол 
бала кезінен жақсы спорт-
шы атанған. Институтты 
бітіріп келгеннен кейін 
мешеу қалған ауданымызда спорттың бірнеше түрінің 
дамуына өз құрбы-құрдастарымен бірге ықпал етті. 
Волейболды өте шебер ойнады. Замандастары Кəки 
Ақан, Тəшім Құсайынов, Чапай Хасеновтермен бірге 
Аманкелді жерінде волейбол ойынының қалыптасып 
дамуына алғашқы кірпішті қаласты. Көзі тірі заман-
дастары бүгінгі күні Орынбасар Төлеубайұлы туралы 
жақсы лебізде.  Орекең кезінде аудандық мəдениет үйін 
басқарды. Өмірінің ұзақ жылдары білім беру саласында 
өтті. Білімді, мəдениетті, бірқалыпты, бір сөзді азамат 
атанды. Ол ауданымыздағы шебер шахматшылардың бірі 
болатын. Еңбегі аудандық, облыстық, республикалық  
оқу-ағарту, спорт мекемелері мен министрліктерінің  
Құрмет  грамоталармен, Алғыс хаттармен аталып өтті. 
Солардың  бірі  - 2005 жылы  Қазақстан Республикасының 
Президентіне үміткер Н.Ə.Назарбаевты қолдау жөніндегі 
қоғамдық штабта атқарған жемісті қызметі үшін Елба-
сымыз Н.Ə.Назарбаев Орекеңді іскерлігі мен 70 жасқа 
толуына орай  Алғыс хатымен марапаттады. Орекең 

«БАЛДЫРҒАН»  БАЛАБАҚШАСЫНДА 
АРДАГЕРМЕН КЕЗДЕСУ  КЕШІ  ӨТТІ

Ауданымыздың 87 жылдығы құрметіне

   «Жұмыспен қамту – 2020 жол 
картасының» үшінші бағыты 
жұмыс берушінің қажеттілігі 
шеңберінде еңбек əлеуетін дамыту, 
жұмысқа орналасуға жəрдемдесу 
жəне еңбек ресурстарының кəсіптік 
жəне аумақтық ұтқырлығын арт-
тыру жолымен халықты жұмыспен 
тұрақты жəне нəтижелі қамтуды 
қамтамасыз етуге бағытталған.

 
Үшінші бағыттың мынадай 

құрауыштары бар:

1) оқыту жəне жұмысқа орналасуға 
жəрдемдесу;
2) еңбек ресурстарының 
ұтқырлығын арттыру.
 Аталған бағыт шеңберінде 
Бағдарламаға қатысушыларға 
мемлекеттік қолдаудың мынадай 
түрлері көрсетіледі:
1) кəсіптік бағдарлану, кəсіп 
таңдауда көмек, оқу жəне жұмысқа 
орналасу мəселелері бойынша кон-
сультация, психологиялық бейімдеу 
жөніндегі қызметтер;
2) тегін біліктілікті арттыру, 
кəсіптік даярлау жəне қайта даярлау 
курстарына (бұдан əрі – кəсіптік 
оқыту) жіберу;
3) кəсіптік оқуға материалдық 
көмек беру;
4) лайықты бос жұмыс орында-

БАҒДАРЛАМА БОЙЫНША ОҚЫТУ 
ЖӘНЕ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ

рын іздеу жəне жұмысқа, оның 
ішінде əлеуметтік жұмыс орында-
рына жəне жастар практикасына 
орналасуға жəрдемдесу;
5) əлеуметтік жұмыс орында-
рына жұмысқа орналасқан жеке 
тұлғалардың жалақысын ішінара 
субсидиялау;
6) жастар практикасына жіберілген 
жеке тұлғаларға еңбекақы төлеу.
      Кəсіптік оқыту кəсіптік даярла-
уды, кəсіптік қайта даярлауды жəне 
біліктілікті арттыруды қамтиды.
  Бағдарламаға қатысушы-лар-
ды кəсіптік оқытуды мемлекеттік 
білім беру тапсырысы шеңберінде 
Жұмыспен қамту орталығы 
ұйымдастырады жəне оқу курсының 
мазмұнына қарай ұзақтығы:
1) кəсіптік даярлау жүргізу кезінде 
– он екі айдан аспайды;
2) қайта даярлау кезінде – алты ай-
дан аспайды;
3) біліктілікті арттыру кезінде – үш 
айдан аспайды.
 Кəсіптік оқу аяқталғаннан 
кейін халықты жұмыспен қамту 
орталықтары Бағдарламаға 
қатысушыларды жұмыс беруші 
мəлімдеген тұрақты жұмыс орнына 
жібереді.
  2015 жылы қайта даярлау (8 
адам) жəне біліктілікті арттыру 
(2 адам) курстарына үміткерлер 

Жұмыспен қамту - 2020 жол картасы ақпан айында жіберіледі, оқу 
мерзімі 3 ай. Кəсіптік оқыту (6 
адам) курсы қыркүйек айында ба-
сталады. Оқимын деген азаматтар 
мен азаматшалар болса аудандық 
жұмыспен қамту орталығына келіп, 
кеңес алуларына, тіркелулеріне бо-
лады.

Жастар практикасына жіберу

 Жастар практикасына 
қатысушылардың жалақысын суб-
сидиялау 6 айдан асырмай жүзеге 
асырылады. Субсидиялау мөлшері, 
экологиялық үстемелер бойынша 
төлемдерді есепке алмағанда, ай-
ына 18 айлық есептік көрсеткішті 
(салықтарды, міндетті əлеуметтік 
аударымдарды, пайдаланылмаған 
еңбек демалысына өтемақыны жəне 
банк қызметтерін ескере отырып) 
құрайды. 
    Жастар тəжірибесі биылғы жылы 
наурыз айында басталады. Жоғары 
жəне орта-кəсіптік оқу орында-
рын 2012-2014 жылдары бітірген, 
өз мамандығы бойынша еш жерде 
жұмыс істемеген  жас мамандар 
бағдарламаға қатысушы бола ала-
ды. Жастар тəжірибесіне қатысып, 
жұмыс істеймін деген жастар-
ды жұмыспен қамту орталығына 
шақырамыз. Мекен – жайымыз: 
Аманкелді с., Майлин көшесі, 18 
үй, 2-қабат. 

Қ.ТАҢАТБАЕВ, 
аудандық жұмыспен қамту 
                       орталығының 

инспекторы.                                 

ÀÒÀҚÒÛ ÂÎËÅÉÁÎËØÛҒÀ ÀÐÍÀËҒÀÍ ÒÓÐÍÈÐ
– барлық жағынан елге үлгі-өнеге болған жайсаң 
азамат болатын. Ол 10 баланың сүйікті əкесі бол-
ды. Қандай қызметте жүрсе де туған ауданының 
өсіп-өркендеуіне өзінің лайықты үлесін қоса білді. 
Əсіресе, білім беру мен спорт, мəдениет саласында 
көп еңбек сіңірді. Бұл 3 саладағы еңбегін бір-бірінен 
бөліп жату артық. Сегіз қырлы, бір сырлы осындай 
ел азаматы үшін ауданымыздың құрылғанына 87 
жыл жəне өзінің туғанына 80 жыл толуына орай во-
лейболдан турнир өткізілуі – өте орынды шара бол-
ды.  
   Жарыстың салтанатты ашылуында өңір басшысы 
Ж.Қ.Таукенов  ауданымыздың құрылғанына 87 жыл 
толуына орай құттықтау сөз сөйледі. Ол рəсімге 
қатысқан барша қауымды жəне О.Т.Исмағұловтың 
80 жылдығына орай өткізілген волейбол турнирінде 
бақ сынағалы отырған спортшыларды құттықтады. 
Аудан халқына еңбекте табыс тіледі. Сол сияқты, во-
лейбол турниріне қатысқан спортшыларға сəтті өнер 
көрсетуге тілектестігін білдірді.
   Сайысқа аудан жəне ауылдық округ мектептері 
мен мекемелерінен 15 команда қатынасты. Бірнеше 
сағатқа созылған сайыс нəтижесінде 1-ші орынды 
(20 000 теңге) - Ы.Алтынсарин орта мектебінің, 2-ші 
орынды (15 000 теңге) - Амантоғай ауылының, 3-ші 

орынды (10 000 теңге) - Б.Қолдасбаев атындағы 
орта мектептің, 4-ші орынды (7 000 теңге) – 
Н.Мейірманов атындағы орта мектептің волейбол 
командалары иеленді. 
   Тартысты да қызықты өткен волейбол турнирінде: 
«Үздік ойыншы» атағын Сейдин Серік, Сабыров 
Бақтілеу, Құрманбаев Олжас, Мусин Айбек жеңіп 
алды. 
  Жарыс қорытындысы бойынша Орынбасар 
Исмағұловтың іні-қарындастары мен балала-
ры жеңімпаз командалар мен үздік ойыншыларға 
бағалы сыйлықтарды салтанатты түрде табыс 
етті.  Турнирді қызықтаған барлық қауымға жəне 
волейболшыларға табыс тіледі.

Əнет ЖҰМАБЕК.
Суреттерде: спорт ардагерлері А.Төлегенов пен 
Ж.Махатов, ардагер жəне жас спортшылар бас 

қосқанда.
Суреттерді түсірген автор.

Спорт

   Бірыңғай жер салығын, əлеуметтік салықты, төлем көзінен 
ұсталатын жеке табыс салығын, жер бетіндегі көздердің су ресурста-
рын пайдаланғаны үшін төлемақыны, қоршаған ортаға эмиссия үшін 
төлемақыны, əлеуметтік аударымдарды төлеу, міндетті зейнетақы жар-
наларын аудару мерзімдері :
1. Салық кезеңінің 1 қаңтарынан 1 қазанына дейін есептелген соманы 
төлеу ағымдағы салық кезеңінің 10 қарашасына дейін.
2. Салық кезеңінің 1 қазанынан  31  желтоқсанына  дейін есептелген со-
маны төлеу есепті  салық кезеңінен кейінгі салық кезеңінің 10 сəуірінен 
кешіктірілмей жүргізіледі.
3. Бірыңғай жер салығын төлеушілерге арналған декларация жер 
учаскесінің орналасқан жері бойынша салық органына есепті салық 
кезеңінен кейінгі салық кезеңінің 31 наурызынан кешіктірілмей табыс 
етіледі.

М.СЕЙТКАМАЛОВ,
Аманкелді ауданы бойынша мемлекеттік кірістер  

басқармасы басшысы

АРНАУЛЫ САЛЫҚ РЕЖИМІН 
ҚОЛДАНАТЫН ШАРУА 
ҚОЖАЛЫҚТАРЫ ҮШІН

Хабарландыру



3amangeldy-arai@
mail.ru

30 қаңтар 2015 жыл
№ 4  (7646)

  - Теміржан Сапабекұлы, ауданымыздың 
соты 2014 жылдың 12 айында қандай 
жұмыс атқарды?

 - Сұрағыңызға рахмет. Аудандық соттың 
атқарған жұмыстарына тоқтайтын болсақ, 
2014 жылғы 12 айдың статистикалық 
деректері келесідей: Азаматтық істер бой-
ынша 2014 жылдың өткен мерзімінде 
аудандық сотқа 315 арыз жəне 50 материал-
дар мен ұсыныстар түсті. Арыздардың 18 
кері қайтарылды. Барлығы 294 іс аяқталып, 
қалдықта 2 азаматтық іс қалды. Аяқталған 
294 істің ішінде 76 бұйрық, 173 шешім (1 
шешім сырттай), 5 ұйғарым қабылданды. 9 іс 
қараусыз қалдырылды. 50 материалдардың 48 

АДАМ.ҚОҒАМ.ЗАҢ.

АЗАМАТТАРДЫҢ СОТҚА ДЕГЕН СЕНІМІ АРТУДА
  2015 жылдың 20 
қаңтарында Аманкелді 
аудандық сотының 
төрағасы Теміржан 
Сапабекұлы БАЙКИН 
аудандық «Аманкелді 
арайы» газетіне арнап 
брифинг өткізді. 
 Сот төрағасы 
т а л қ ы л а й т ы н 
сұрақтардың тізімін 
нақты белгілеп, оларға 
төмендегідей жауап 
берді. 

ұйғарым қабылдаумен қаралып, 2 материал 
кері қайтарылды. Қалдықта материал қалған 
жоқ. Судьялардың барлығы қалдықта қалған 
істердің санын барынша азайтты, істердің 
созбалауына жол бермеуге жұмыс үнемі 
атқарып келеді. Əкімшілік істерге тоқтайтын 
болсақ аудандық сотқа 238 əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы істер түсті. Олардың 
15 ісі əкімшілік хаттама толтырған органға 
кері қайтарылды.  Барлық қаралғаны 223 
тұлғаға қатысты 223 іс. Қаралған 223 іс бой-
ынша 175 əкімшілік жаза қолдану туралы 
қаулы шығарылды, 48 əкімшілік іс əр түрлі 
негіздермен қысқартылды. 175 əкімшілік 
жаза қолдану туралы қаулылар бойынша 8 
ескерту, 68 əкімшілік айыппұл, 73 қамауға 

алу, 26 көлік құралын басқару құқығынан 
айыру. Қаралған қылмыстық істердің 
статистикалық деректеріне сəйкес 2014 
жылдың 12 ай мерзімінде аудандық сотқа 18 
тұлғаға қатысты 16 қылмыстық іс түсті (1 іс 
есеп беру кезеңінде қаралған жоқ). Санаттарға 
бөлгенде 5 – ауыр емес, 11 - ауырлығы орта-
ша қылмыстар. 11 қылмыстық іс медиация 
рəсімін қолданумен қысқартылды. Қамауға 
алуға (қамау, үйде  қамау, экстрадициялық  
қамау, қамауды ұзарту туралы) сот  санкция-
сы  берілу жөніндегі материалдар түскен жоқ. 
Мерзімдері бұзылумен қаралған істер болған 
жоқ. Сонымен қатар биылғы жылдың айта 
кетерлік көрсеткіші – ол қабылданған сот 
актілерінің сапасы. Жоғары сот инстанция-
лардан аудандық соттың актілері бұзылған 
немесе өзгертілген емес. 

  -  2013 жылдың 12 айымен салысты-
ра келгенде биылғы жыл қалайша 
ерекшеленеді?

  - Өте орынды сұрақ. Былтырғы жылмен 
салыстыра келсек 2014 жылы сотқа түскен 
қылмыстық істердің саны бір шама азайды. 
Нақты айтқанда 2013 жылдың 12 айына текті 
сотқа 30 тұлғаға қатысты 25 іс түскен бола-
тын (1 іс 2012 жылдың қалдығы), ал 2014 
жылдың 12 айына текті сотқа 18 тұлғаға 
қатысты 16 іс ғана түсті, қылмыстық істердің 
саны 9 іске азайған. Есесіне, 2013 жылдың 
ұқсас кезеңімен салыстырғанда, азаматтық 
істердің саны 239 істен 315 іске дейін өскен. 
    Яғни, ауданымыздың көлемінде қылмыстар 
азайып, азаматтардың өз құқықтарын 
қалпына келтіру үшін сотқа жүгінулері 
көбейді. Бұл азаматтардың сотқа деген 
сенімдерінің артуы жəне құқықтық мəдениет 
деңгейінің өсуі деп санаймын. 

 - Еліміздің қолданыстағы заңнамасына 
өзгерістер, толықтырулар енгізілуде. Осылар 
жөнінде оқырмандарымызға не айта аласыз?

 - Өзіңіз бақылағандай Республикамыздың 
заңнамасына біраз өзгерістер мен толық-
тырулар енгізілді. Солардың ен маңыздысына 
ерекше назар аудара кеткім келеді. 2015 жылдың 
1 қаңтарынан бастап 2014 жылғы 3 шiлдедегі 
№ 226-V Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексi, 2014 жылғы 4 шілдедегі 
№ 231-V Қылмыстық-процестік кодексi, 2014 
жылғы 5 шілдедегі № 234-V Қылмыстық-
атқару кодексі, 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-
V Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі 
қолданысқа енгізілді. Сонымен қатар, мемле-
кет Басшысы «Қазақстан Республикасының 
кейбiр заңнамалық актiлерiне сот төрелігін 
іске асыруды одан əрі жеңілдету, төрешілдік 
рəсімдерді азайту мəселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 17 
қарашадағы № 254-V Заңына қол қойып, осы 
Заң 2015 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа 
енгізілді.

 - Теміржан Сапабекұлы, Бұқаралық 
ақпарат құралдарына арнап 
ұйымдастырған брифинг үшін жəне 
тағылымы мол, салиқалы əңгімеңізге 
редакциямыздың атынан алғысымды 
білдіремін! 

 - Рахмет! «Аманкелді арайы» газетінің 
көркейе беруіне, ал оның ұжымы зор 
творчестволық жетістіктерге жете беруіне 
жəне өз оқырмандарын жақсы жаңалықтармен 
қуанта беруіне тілектеспін.

Сұхбатты жүргізген С.СЫҒАЙ

  Аманкелді ауданының прокура-
турасымен 2014 жылы Аманкелді 
ауданының аумағында əлеуметтік-
экономикалық салада құқықтық 
тəртіп пен заңдылықты қамтамасыз 
ету мақсатында тиісті прокурорлық 
қадағалау шаралары жүзеге асырыл-
ды.
   Атап айтқанда, Қазақстан Ре-
спубликасы Бас Прокурорының 
2014 жылғы 2 қыркүйектегі №85 
бұйрығымен бекітілген «Əлеуметтік-
экономикалық саладағы  заңдардың  
қолданылуын, адам мен азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарының 
сақталуын прокурорлық 
қадағалауды ұйымдастыру 
жөніндегі Нұсқаулықтың» талап-
тарына сəйкес, аудан прокуратура-
сымен əлеуметтік-экономикалық 
саладағы заңдылықты қадағалау 
бойынша жүргізілген 32 тексерудің 
нəтижесінде заңдылықтың 
бұзылуының 124 фактісі анықталды.
  Олар бойынша заңдылықты 
бұзушылықтарды жою туралы 
29 ұсыныс жəне 10 наразылық 
енгізілді, 33 заңды түсіндіру, сотқа 
1 талап арыз берілді, 2 тəртіптік 
өндіріс қозғалды. 
   Аталған прокурорлық ықпал ету 
актілерін қарау нəтижесімен 85 тұлға 
тəртіптік, 6 тұлға əкімшілік жəне 36 
тұлға материалдық жауапкершілікке 
тартылды, 34 заңсыз актінің 
күші жойылды немесе өзгертілді, 
13 азаматтың конституциялық 
құқықтары қорғалды.  Аудан 
прокуратурасының ықпал ету шара-
лары негізінде жалпы сомасы 5 186 
797 теңге, соның ішінде мемлекет 
кірісіне 5 112 046 теңге жəне оның 
ішінде мемлекеттік бюджетке 4 911 
446 теңге өндірілді.
   Мысалы, «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы Заңының сақталуына 
аудан прокуратурасымен 3 тексе-
ру жүргізіліп, 12 заң бұзушылық 
фактісі анықталды. 
  Олар бойынша заңдылықты 
бұзушылықтарды жою туралы 2 
ұсыныс енгізіліп, 21 заңды түсіндіру 
берілді, 1 тəртіптік өндіріс қозғалды.
  Прокурорлық ықпал ету шара-
лары негізінде 5 тұлға тəртіптік 
жауапкершілікке тартылса, 
мемлекеттік бюджетке 1 685 769 

2014 жылы Аманкелді ауданының аумағында 
əлеуметтік-экономикалық салада құқықтық 
тəртіп пен заңдылықты қадағалау қызметінде 

атқарылған жұмыстар туралы

Прокурорлық қадағалау

теңге өндірілді.
   Сонымен қатар, жер тура-
лы заңнаманың сақталуын 
қадағалау саласы бойынша 
4 тексеру жүргізіліп, 12 заң 
бұзушылық фактісі анықталды. 
Олар бойынша заңсыз актіге 1 
наразылық келтірілді, заңдылықты 
бұзушылықтарды жою туралы 4 
ұсыныс енгізілді.
   Прокурорлық қадағалау актілерін 
қарау нəтижесімен жалпы аумағы 
806 га құраған 2 жер учаскесі 
мемлекет меншігіне қайтарылды, 
6 тұлға тəртіптік жəне 2 тұлға 
əкімшілік жауапкершілікке тар-
тылды, мемлекеттік бюджетке 1 
111 200 теңге өндірілді.
   Сонымен бірге, аудан прокура-
турасымен денсаулық сақтау ту-
ралы заңнаманың, соның ішінде 
халыққа тегін медициналық 
көмек көрсету барысында 
сақталуына, сондай-ақ көрсетілген 
мақсаттарға бөлінген бюджеттік 
қаражаттың мақсатты пайдалану-
ына қатысты сұрақтар бойынша 
тексеріс жүргізіліп, тексеру ба-
рысында еңбек заңнамасының, 
санитарлық-эпидемиологиялық 
нормалар мен талаптардың, басқа 
да қолданыстағы заңнаманың 
бірқатар өрескел бұзылу фактілері 
анықталды.
  Аудан  прокуратурасының 
қадағалау актілері бойынша мем-
лекет кірісіне 768 935 теңге, соның 
ішінде мемлекеттік бюджетке 
568 335 теңге өндірілді, 2 тұлға 
əкімшілік жауапкершілікке тартыл-
са, заңдылықтың бұзылуына жол 
бергені үшін 6 тұлға тиісті тəртіптік 
жауапкершілікке тартылды.
   Сондай-ақ, табиғатты қорғау 
туралы заңнаманың сақталуын 
қадағалау саласы бойынша 1 тек-
серу жүргізіліп, 10 заң бұзушылық 
фактісі анықталды. Олар бойын-
ша заңдылықты бұзушылықтарды 
жою туралы 4 ұсыныс енгізіліп, 
прокурорлық қадағалау актілерін 
қарау нəтижесімен 15 тұлға 
тəртіптік жəне 1 тұлға əкімшілік 
жауапкершілікке тартылды, 
мемлекеттік бюджетке 1 101 240 
теңге өндірілді.
 Аманкелді ауданының 

прокуратурасы

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің жекелеген 
нормаларын қолдану тəртібі

  Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық-процестік кодексі, 
673-баптың екінші жəне 
үшінші бөліктерінде көзделген, 
қолданысқа енгізілуі үшін өзгеше 
мерзімдер белгіленген ережелерді 
қоспағанда, 2015 жылғы 1 
қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізілді.
 Бұл орайда, Қазақстан 
Республикасының 1997 жылғы 
13 желтоқсандағы Қылмыстық 
іс жүргізу кодексінің орны-
на қабылданған 2014 жылғы 4 
шілдедегі Қылмыстық-процестік 
кодексінің жекелеген нормаларын 
қолдану барысында туындайтын 
мəселелерді атап өту қажет.
   Қылмыстық-процестік 
кодексінің 673-бабына сəйкес, осы 
Кодекс қолданысқа енгізілгенге 
дейін қылмыстық қудалау орган-
дарына келіп түскен жəне олар 
бойынша қылмыстық іс қозғау 
туралы немесе қылмыстық іс 
қозғаудан бас тарту туралы шешім 
қабылданбаған қылмыстар ту-
ралы арыздар мен хабарлар бой-
ынша сотқа дейінгі тергеп-тек-
серу осы Кодексте белгіленген 
тəртіппен жүзеге асырылады.
    Осы Кодекс қолданысқа 
енгізілген күні жедел-іздестіру 
қызметін жүзеге асыратын 
бөлімшелердің іс жүргізуіндегі 
жедел есепке алу істерін жүргізу 
жалғастырыла береді. Тиісті 
негіздемелер болған кезде осын-
дай жедел есепке алу істерінің 
материалдары тергеулігі ескеріле 
отырып, осы Кодексте белгіленген 
тəртіппен сотқа дейінгі тергеп-
тексеруді бастау үшін сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру органдары-
на беріледі.
  Осы Кодекс қолданысқа 
енгізілген күні қылмыстық 
қудалау органдарының іс 
жүргізуіндегі қылмыстық істер 
осы Кодекске сəйкес олардың 
тергеулігі өзгергеніне қарамастан, 
тергеп-тексеру аяқталғанға дейін 
осы органдардың іс жүргізуінде 
қалады.
  Осы Кодекс қолданысқа 
енгізілген күнге дейін басталған 
жедел-іздестіру іс-шаралары, 
тергеу əрекеттері мен процестік 

əрекеттер Кодекс күшіне 
енгізілгенге дейін қолданыста 
болған тəртіппен аяқталады. Осы 
Кодекс қолданысқа енгізілгеннен 
кейін жедел-іздестіру іс-шаралары, 
тергеу əрекеттері мен процестік 
əрекеттер «Жедел-іздестіру 
қызметі туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына жəне 
осы Кодекстің ережелеріне сəйкес 
жүзеге асырылады.
   Осы Кодекс қолданысқа 
енгізілгенге дейін алынған 
дəлелдемелердің жол берілетіндігі 
Кодекс қолданысқа енгізілгенге 
дейін қолданылған тəртіппен 
айқындалады.
   Осы Кодекс қолданысқа енгізілген 
күнге дейін анықтау жəне алдын 
ала тергеу барысында қолданылған 
бұлтартпау шаралары, мүлікке 
тыйым салу, лауазымынан шеттету 
осы Кодексте көзделген тəртіппен 
оларды өзгерткен, олардың күшін 
жойған немесе олар тоқтатылған 
кезге дейін өзінің қолданылуын 
жалғастыра береді.
    Осы Кодекс қолданысқа енгізілген 
күні айыптау қорытындысымен, ай-
ыптау хаттамасымен, сотқа дейінгі 
жеңілдетілген іс жүргізу хаттама-
сымен, сондай-ақ медициналық 
сипаттағы мəжбүрлеу шараларын 
қолдану үшін сотқа жіберілмеген 
қылмыстық істер осы Кодекстің 
ережелеріне сəйкес тергеледі, сотқа 
жіберіледі жəне оларды бірінші, 
апелляциялық, кассациялық 
сатылардағы жəне қадағалау 
сатысындағы соттар осы Кодекстің 
ережелеріне сəйкес қарайды.
 Осы Кодекс қолданысқа 
енгізілген күнге дейін айып-
тау қорытындысымен, айып-
тау хаттамасымен, сотқа дейінгі 
жеңілдетілген іс жүргізу хаттама-
сымен, сондай-ақ медициналық 
сипаттағы мəжбүрлеу шарала-
рын қолдану үшін сотқа келіп 
түскен қылмыстық істерді бірінші, 
апелляциялық, кассациялық 
сатылардағы жəне қадағалау 
сатысындағы соттар осы Кодекс 
қолданысқа енгізілгенге дейін 
қолданылған тəртіппен қарайды.
   Осы баптың сегізінші бөлігінде 
көзделген қылмыстық істерді 
тергеп-тексеру, осындай істерді 

сот прокурорға қосымша тергеп-
тексеру жүргізу үшін қайтарған 
жағдайда, осы Кодексте көзделген 
тəртіппен жүргізіледі.
    Бірінші сатыдағы сот қабылдаған 
жəне осы Кодекс қолданысқа 
енгізілген күні заңды күшіне 
енгізілмеген сот актілеріне осы 
Кодекс қолданысқа енгізілгенге 
дейін қолданылған апелляциялық 
тəртіппен жəне мерзімдерде шағым 
жасалуы мүмкін.
    Бірінші сатыдағы сот қабылдаған 
жəне осы Кодекс қолданысқа 
енгізілген күні заңды күшіне 
енгізілмеген, шағым жасалмаған 
сот актілері осы Кодекс қолданысқа 
енгізілгенге дейін қолданылған 
тəртіппен заңды күшіне енеді.
   Осы Кодекс қолданысқа 
енгізілгенге дейін қаралған 
қылмыстық істер бойынша немесе 
қаралуы осы Кодекс қолданысқа 
енгізілген күнге дейін аяқталмаған 
істер бойынша апелляциялық 
жəне кассациялық шағымдар, сот 
актілерін Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының қайта қарауы 
туралы өтінішхаттар осы Кодекс 
қолданысқа енгізілгенге дейін 
қолданылған тəртіппен беріледі 
жəне қаралады.
    Осы Кодекс қолданысқа енгізілген 
күнге дейін тиісті прокурорларға 
ұсынылған, қылмыстық іс бойын-
ша іс жүргізуді жаңадан ашылған 
мəн-жайлар бойынша қайта ба-
стау туралы өтінішхаттар осы Ко-
декс қолданысқа енгізілгенге дейін 
қолданылған тəртіппен қаралады 
жəне сотқа беріледі.
    Осы Кодекс қолданысқа 
енгізілген күнге дейін сотқа 
ұсынылған, қылмыстық іс бойын-
ша іс жүргізуді жаңадан ашылған 
мəн-жайлар бойынша қайта бастау 
туралы өтінішхаттарды, сондай-ақ 
ол қолданысқа енгізілгеннен кейін 
осы тармақтың бірінші абзацы-
на сəйкес прокурорлар ұсынған 
өтінішхаттарды тиісті соттар осы 
Кодекс қолданысқа енгізілгенге 
дейін қолданылған тəртіппен 
қарайды.

  Аманкелді ауданының 
прокуратурасы

Біздің  сұхбат
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    Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңының  6-бабы-
на, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сəуірдегі 
«Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңының  97-бабына сəйкес, 
Аманкелді аудандық мəслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 
1. Қоса беріліп отырған тұрғын үй көмегін көрсету қағидасы 
бекітілсін.
2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Нормативтік құқықтық акті 2015 жылғы 22 қаңтарда  
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 

тізіліміне №5334 болып енгізілді

  Кезекті он үшінші сессия төрағасы     А.Ташимов 
  Аудандық мəслихат хатшысының 
  уақытша міндетін атқарушы      М.Есенова

  КЕЛІСІЛДІ:
«Амангелді ауданы əкімдігінің жұмыспен қамту жəне 
əлеуметтік бағдарламалар бөлімі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің басшысы ____________________ М.Тобағабулов                         
«24» желтоқсан 2014 жыл  

   «Амангелді ауданы əкімдігінің экономика жəне бюджеттік 
жоспарлау бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
басшысы_______________________ М.Сакетов 
«24» желтоқсан 2014 жыл

Аудандық мəслихаттың №287 ШЕШІМІ
24 желтоқсан 2014 жыл.   Аманкелді ауылы.
ТҰРҒЫН ҮЙ КӨМЕГІН КӨРСЕТУ 
ҚАҒИДАСЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ

Мəслихаттың 2014 жылғы 24 желтоқсандағы   
№287 шешiмiмен бекiтiлген  

ТҰРҒЫН ҮЙ КӨМЕГIН КӨРСЕТУ ҚАҒИДАСЫ

1.Тұрғын үй көмегiн көрсету тəртiбi

1. Тұрғын үй көмегі жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
Амангелді ауданында  тұрақты тұратын аз қамтылған 
отбасыларға (азаматтарға):
жекешелендiрiлген тұрғынжайларда тұратын немесе 
мемлекеттiк тұрғын үй қорындағы тұрғын үй-жайларды 
(пəтерлердi) жалдаушылар (қосымша жалдаушылар) бо-
лып табылатын отбасыларға (азаматтарға) кондомини-
ум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға жұмсалатын 
шығыстарды;
тұрғын үйдің меншік иелері немесе жалдаушылары (қосымша 
жалдаушылар) болып табылатын отбасыларға (азаматтарға) 
коммуналдық қызметтерді жəне телекоммуникация желісіне 
қосылған телефонға абоненттік төлемақының өсуі бөлігінде 
байланыс қызметтерін тұтынуына;

жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын үй қорынан жалға 
алған тұрғынжайды пайдаланғаны үшін жалға алу ақысын 
төлеуге. 
2. Тұрғын үй көмегін «Амангелді ауданы əкімдігінің жұмыспен 
қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – уəкілетті орган) көрсетеді.   
Тұрғын үй көмегін тағайындау үшін отбасы (азамат) «Халыққа 
қызмет көрсету орталығы» республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнының Қостанай облысы бойынша филиалының 
Амангелді бөліміне (бұдан əрі – ХҚО) немесе  www.egov.kz 
«электрондық үкіметтің» веб-порталына (бұдан əрі – портал) 
балама негізінде өтініш береді жəне Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2014 жылғы 5 наурыздағы №185 қаулысымен 
бекітілген, «Тұрғын үй көмегін тағайындау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген 
құжаттарды ұсынады.
3. Уəкілетті орган тұрғын үй көмегін көрсету нəтижесін ХҚО-
ға құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап, сондай-ақ 
порталға өтініш берген кезде ұсынады -  күнтізбелік 10 (он) 
күн.
Құжаттар топтамасын ХҚО-ға тапсыру күні тұрғын үй көмегін 
көрсету мерзіміне кірмейді, бұл ретте уəкілетті орган тұрғын 
үй көмегін көрсету нəтижесін мемлекеттік қызметті көрсету 
мерзімі аяқталғанға дейін бір күн бұрын ұсынады.
4. Өтініш беруші өтініш жасаған тұрғын үй көмегін өтініш беру 
айынан бастап тағайындалады жəне көрсетілетін қызметті 
алушы өтініш жасаған ағымдағы тоқсанға көрсетіледі. 
5. Тұрғын үй көмегі қызметін алушы тұрғын үй көмегін 
төлеу мөлшерінің өзгеруіне негіз бола алатын мəн-жайлары, 
сондай-ақ оның дұрыс есептелмегені туралы уəкілетті органға 
хабарлайды.
6. Тұрғын үй көмегі мөлшеріне ықпал ететін мəн-жайлар 
туындаған жағдайда, (қызмет алушы қайтыс болуын 
қоспағанда) көрсетілген мəн-жайлар түскен күннен бастап 
қайта есептеу жүргізіледі.
7. Қызмет алушымен ұсынылған табыстардың сəйкессіздігі 
анықталған жағдайда мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 
алынған табыстар туралы мəліметтер есепке алынады.
8. Жалғыз тұратын қызмет алушы қайтыс болған жағдайда, 
тұрғын үй көмегін төлеу қайтыс болған айдан кейінгі айдан 
бастап аяқталады;
тұрғын үй көмегін қызмет алушы отбасы мүшесінің бірі 
қайтыс болған жағдайда, қайтыс болған айдан кейінгі айдан 
бастап қайта есептеу жүргізіледі;
қайтыс болғанға байланысты төлемдерді тоқтату немесе 
қайта есептеу уəкілетті орган азаматтық хал актілерін тіркеуді 
жүзеге асыратын органынан ай сайын сұратып алатын қайтыс 
болған адамдардың тізімдері немесе отбасы мүшелері беретін 
мəліметтер негізінде жүргізіледі.
9. Тұрғын үй көмегiн көрсету мəселелерi бойынша туындаған 
келiспеушiлiктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сəйкес шешiледi.

2.Тұрғын үй көмегiн көрсету мөлшерiн анықтау

10. Тұрғын үй көмегiн көрсету мөлшерi, тұрғын үй көмегiн 
алуға үмiткер отбасының (Қазақстан Республикасы 

азаматының) жиынтық табысын негiзге алғанда уəкiлеттi 
органмен анықталады.
11. Белгiленген нормалар шегiнде отбасының (азаматтың) 
шектi жол берiлетiн шығыстар үлесi жиынтық табыстан он 
пайыз мөлшерiнде белгiленедi.
12. Тұрғын үй көмегiн тағайындау кезiнде алаңның норма-
сы есепке алынады:
 1) бiр отбасы мүшесiне – көп бөлмелi тұрғын үй жайларда 
(пəтерлерде) тұратындар үшiн пайдалы алаңының 18 шар-
шы метрi жəне отбасына 9 шаршы метрiн қосымша; 
бiр бөлмелi тұрғын үй  жайларда (пəтерлерде) тұратындар 
үшiн – тұрғын жайдың жалпы алаңы;
2) жалғыз тұратын азаматтар үшiн - пайдаланатын алаңына 
қарамастан нақты алаңынан асырмай 30 шаршы метр, осы 
норма жатақханалар үшiн де қолданылады.
   13. Есептегiш құралдары жоқ тұтынушылар үшiн өтем ша-
раларымен қамтамасыз етiлетiн коммуналдық қызметтердi 
тұтыну нормативтерi қолданыстағы заңнамаға сəйкес 
белгiленедi;
егер шығыстарға тарифтер мен нормативтер заңнамамен 
белгiленген тəртiпте анықталмаса, шығындарды өтеу 
нақтылы шығыстар бойынша жүргiзiледi.
14. Коммуналдық қызметтердi тұтынатын есептегiш 
құралдары бар тұтынушылар үшін есеп айырысуға 
қабылданатын шығыстары, өткен тоқсанның немесе қызмет 
толық көлемде көрсетiлген соңғы тоқсандағы есептегiш 
құралдардың көрсеткiштерi негiзiнде, бiрақ есептегiш 
құралдары жоқ тұтынушылар үшiн белгiленген коммуналдық 
қызметтер шығындары  нормаларынан аспайтын нақты 
шығындармен анықталады.
15. Электр қуатын төлеу бойынша шығындарды өтеу 
бiр адамға 100 киловатт, электр плитасы, электр су 
жылытқыштары бар жатақханалар мен үйлерде бiр адамға, 
130 киловатт есебiнен, бiрақ нақты шығындардан асырмай 
жүргiзiледi.
16. Осы Қағидамен белгiленген нормалардан тыс ақысы  
тұрғын жайдың меншiк иелерiмен немесе жалдаушыларымен 
(қосымша жалдаушыларымен) жалпы негiзінде жүргiзіледі
                   

    3. Тұрғын үй көмегін қаржыландыру 
жəне төлеу тəртібі

17. Тұрғын үй көмегiн қаржыландыру тиiстi жергiлiктi бюд-
жет қаражаты есебiнен, сондай-ақ  нысаналы ағымдағы 
трансферттер қаражаты есебiнен (олар бөлiнген жағдайда) 
жүзеге асырылады.
18. Тұрғын үй көмегін төлеу уəкілетті органмен тұрғын 
үй көмегін қызмет алушының өтініші бойынша екінші 
деңгейдегі банктер немесе банктік операциялардың тиісті 
түрлеріне лицензиялары бар ұйымдар арқылы тұрғын үй 
көмегін қызмет алушының не қызмет көрсетушілердің не-
месе кондоминиум объектілерін басқару органдарының 
жеке шоттарына тағайындалған сомаларды аудару жолымен 
жүзеге асырылады;
шоттарға ақшалай сомаларды аудару уəкілетті органмен ай 
сайын жүргізіледі.

   В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан 
от 23 января 2001 года «О местном государственном управле-
нии и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 97 
Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жи-
лищных отношениях», Амангельдинский районный маслихат 
РЕШИЛ:
   1. Утвердить прилагаемые правила оказания жилищной по-
мощи.            
   2. Настоящее решение вводится в действие по истечении де-
сяти календарных дней после дня его первого официального 
опубликования.   

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за №5334, 20 января 2015 года

   Председатель очередной 
   тринадцатой сессии                    Ташимов А.  
         
  Временно исполняющий обязности 
  секретаря районного маслихата     Есенова М.

    СОГЛАСОВАНО:
Руководитель коммунального государственного учреждения 
«Отдел занятости и социальных программ акимата Амангель-
динского района»________________________ Тобагабулов М.
«24» декабря 2014 года

   Руководитель коммунального государственного учреждения 
«Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Аман-
гельдинского  района» ____________________  М.Сакетов
«24» декабря 2014 года

РЕШЕНИЕ районного маслихата №287 
24 декабря 2014 года. с.Амангельды

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ОКАЗАНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПОМОЩИ

Утверждены решением маслихата 
от 24 декабря 2014 года №287 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПОМОЩИ

1.Порядок оказания жилищной помощи

     1. Жилищная помощь предоставляется за счет средств 
местного бюджета малообеспеченным семьям (гражданам), 
постоянно проживающим в Амангельдинском районе, на 
оплату:  
расходов на содержание общего имущества объекта кондо-
миниума семьям (гражданам), проживающим в приватизи-
рованных жилищах или являющимся нанимателями (подна-
нимателями) жилых помещений (квартир) в государственном 
жилищном фонде;

потребления коммунальных услуг и услуг связи в части уве-
личения абонентской платы за телефон, подключенный к сети 
телекоммуникаций, семьям (гражданам), являющимся соб-
ственниками или нанимателями (поднанимателями) жилища;
арендной платы за пользование жилищем, арендованным 
местным исполнительным органом в частном жилищном 
фонде.
2. Жилищная помощь оказывается коммунальным государ-
ственным учреждением «Отдел занятости и социальных про-
грамм акимата Амангельдинского района» (далее – уполномо-
ченный орган).
Для назначения жилищной помощи семья (гражданин) обра-
щается в Амангельдинский отдел филиала республиканского 
государственного предприятия «Центр обслуживания населе-
ния» по Костанайской области (далее-ЦОН), либо через веб-
портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее - 
портал) с заявлением и представляет документы, указанные 
в пункте 9 Стандарта государственной услуги «Назначение 
жилищной помощи.» утвержденного постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 5 марта 2014 года № 185.
3. Уполномоченный орган предоставляет результат оказания 
жилищной помощи с момента сдачи пакета документов в 
ЦОН, а также при обращении на портал – 10 (десять) кален-
дарных дней.
День сдачи пакета документов в ЦОН не входит в срок ока-
зания жилищной помощи, при этом уполномоченный орган 
предоставляет результат оказания жилищной помощи за день 
до окончания срока оказания государственной услуги.
4. Жилищная помощь назначается с месяца подачи заявления 
и оказывается на текущий квартал, в котором обратился услу-
гополучатель.
5. Услугополучатель жилищной помощи информирует упол-
номоченный орган об обстоятельствах, которые могут слу-
жить основанием для изменения размера жилищной помощи, 
а также о случаях ее неверного начисления.
6. При возникновении обстоятельств, влияющих на размер 
жилищной помощи, производится перерасчет со дня насту-
пления указанных обстоятельств (за исключением смерти ус-
лугополучателя).
7. В случае выявления несоответствия доходов, представлен-
ных услугополучателем, учитываются сведения о доходах, по-
лученных из информационных систем.
8. В случае смерти одиноко проживающего услугополучателя 
жилищной помощи выплата жилищной помощи завершается 
с месяца следующего за месяцем смерти;
в случае смерти одного из членов семьи услугополучателя жи-
лищной помощи, производится перерасчет с месяца следую-
щего за месяцем смерти;
прекращение либо перерасчет выплат в связи со смертью про-
изводится на основании списка умерших, ежемесячно запра-
шиваемого уполномоченным органом в органах юстиции, или 
по предоставлению сведений членами семьи.
9. Разногласия, возникшие по вопросам оказания жилищной 
помощи, разрешаются в соответствии с действующим законо-
дательством Республики Казахстан.

2.Определение размера оказания жилищной помощи   

10. Размер оказания жилищной помощи определяется упол-
номоченным органом исходя из совокупного дохода семьи 
(гражданина Республики Казахстан), претендующего на полу-
чение жилищной помощи.
11. Доля предельно допустимых расходов семьи (гражданина) 
в пределах установленных норм устанавливается в размере 
десяти процентов от совокупного дохода.
12. При назначении жилищной помощи в расчет принимается 
норма площади:
1) на одного члена семьи – 18 квадратных метров полезной 
площади, плюс 9 квадратных метров на семью, для прожи-
вающих в многокомнатных жилых помещениях (квартирах); 
для проживающих в однокомнатных жилых помещениях 
(квартирах) – общая площадь жилища;
2) для одиноко проживающих граждан - 30 квадратных ме-
тров независимо от занимаемой площади, но не более факти-
ческой, эта же норма применяется для общежитий.
13. Нормативы потребления коммунальных услуг, обеспе-
чиваемых компенсационными мерами для потребителей, не 
имеющих приборов учета, устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством.
Если нормативы и тарифы на расходы не определены в уста-
новленном законодательством порядке, возмещение затрат 
производится по фактическим расходам.
14. Расходы, принимаемые к расчету для потребителей, име-
ющих приборы учета потребления коммунальных услуг, опре-
деляются по фактическим затратам за предыдущий квартал 
или за последний квартал, в котором услуги оказывались в 
полном объеме, на основании показаний приборов учета, но 
не более установленных норм расхода коммунальных услуг 
для потребителей, не имеющих прибора учета.
15. Возмещение расходов по оплате электроэнергии произво-
дятся из расчета 100 киловатт на одного человека, в общежи-
тиях и в домах с электрической плитой, электрическими водо-
нагревателями 130 киловатт на одного человека, но не более 
фактических расходов.
16. Оплата сверх установленной настоящими Правилами нор-
мами производится собственниками или нанимателями (под-
нанимателями) жилья на общих основаниях.

3.Финансирование и порядок выплаты жилищной 
помощи

17. Финансирование жилищной помощи осуществляется за 
счет средств соответствующего местного бюджета, а также за 
счет средств целевых текущих трансфертов (в случае их вы-
деления).
18. Выплата жилищной помощи осуществляются уполномо-
ченным органом по заявлению услугополучателя жилищной 
помощи через банки второго уровня, на лицевые счета услу-
гополучателя жилищной помощи, поставщиков услуг, органов 
управления объектов кондоминиума;
перечисление денежных сумм на счета производится уполно-
моченным органом ежемесячно.

МƏСЛИХАТ  ШЕШІМДЕРІ



5amangeldy-arai@
mail.ru

30 қаңтар 2015 жыл
№ 4  (7646)

   Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының 
үлгі ережесін бекіту туралы» 2012 жылғы 29 қазандағы №410 
Жарлығына сəйкес, Аманкелді аудандық мəслихаты ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАДЫ: 
1. Қоса беріліп отырған «Амангелді аудандық мəслихатының ап-
параты» мемлекеттік мекемесінің ережесі бекітілсін.
2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн 
күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

Нормативтік құқықтық акті 2015 жылғы 22 қаңтарда  
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 

тізіліміне №5333 болып енгізілді

   Кезекті он үшінші сессия төрағасы     А.Ташимов 
  Аудандық мəслихат хатшысының 
  уақытша міндетін атқарушы               М.Есенова

Аудандық мəслихаттың №288 ШЕШІМІ
24 желтоқсан 2014 жыл.  Аманкелді ауылы.

«АМАНГЕЛДІ АУДАНДЫҚ МƏСЛИХАТЫНЫҢ 
АППАРАТЫ» МЕМЛЕКЕТТТІК  МЕКЕМЕСІНІҢ 

ЕРЕЖЕСІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ

Мəслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы
№288 шешімімен бекітілген

«Амангелді аудандық мəслихатының аппараты»
мемлекеттік мекемесінің Ережесі

1. Жалпы ережелер
1. «Амангелді аудандық мəслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі 
(бұдан əрі – мемлекеттік мекеме) Амангелді аудандық мəслихатын 
ұйымдастырушылық, құқықтық, материалдық-техникалық жəне өзге де 
қамтамасыз етуді жүзеге асыратын, депутаттарға олардың өкiлеттiктерiн 
жүзеге асыруға көмек көрсететiн Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік органы болып табылады.
2. Мемлекеттік мекеменің ведомстволары жоқ.
3. Мемлекеттік мекеме өз қызметін Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясына жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті 
мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, 
сондай-ақ осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.
4. Мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға 
болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, 
белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.
5. Мемлекеттік мекеме азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан 
түседі.
6. Мемлекеттік мекеме Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
осыған уəкілеттілік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-
құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
7. Мемлекеттік мекеме өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада 
белгіленген тəртіппен аудандық мəслихат хатшысының өкімдерімен 
жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да 
актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.
8. Мемлекеттік мекеменің құрылымы мен штат санының лимиті 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
бекітіледі.
9. Мемлекеттік мекеменің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 
индексі 110200, Қостанай облысы, Амангелді ауданы, Амангелді ауылы, 
Бейімбет Майлин көшесі, 14.
10. Мемлекеттік мекеменің толық атауы – «Амангелді аудандық 
мəслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі.
11. Осы Ереже мемлекеттік мекеменің құрылтай құжаты болып табы-
лады.
12. Мемлекеттік мекеменің қызметін қаржыландыру жергілікті бюджет 
есебінен жүзеге асырылады.
13. Мемлекеттік мекемеге кəсіпкерлік субъектілерімен мемлекеттік 
мекеменің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау 
тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер мемлекеттік мекемеге заңнамалық актілермен кірістер əкелетін 
қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған 
кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері,
функциялары, құқықтары мен міндеттері

14. Миссиясы: Амангелді аудандық мəслихатының жəне депутаттардың 
қызметін қамтамасыз ету.
15. Міндеттері:
1) азаматтар мен ұйымдардың Қазақстан Республикасы 
Конституциясының, Қазақстан Республикасы заңдарының, Қазақстан 
Республикасы Президенті мен Үкіметі актілерінің, орталық жəне 
жергілікті мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің 
нормаларын орындауына жəрдемдесу.
16. Функциялары:
1) жалпы отырыстарға, тұрақты жəне уақытша комиссия отырыстарына 
қатысу, мəслихат шешімдерінің, комиссиялардың қорытындыларының 
жəне мəслихат шешімдерінің жобаларын əзірлеу мəселелерінде 
депутаттарға көмек көрсету;
2) «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес нормативтік құқықтық сипаттағы мəслихат шешімдерін 
əділет органына мемлекеттік тіркеуге ресімдеу жəне ұсыну;
3) мəслихат Регламентіне сəйкес сессия хаттамаларын, шешімдер 
жинағын ресімдеу;
4) сессия материалдарын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға 
əзірлеу жəне олардың орындалуына бақылау жасау;
5) депутаттық корпусты ұйымдастырушылық, құқықтық, материалдық-
техникалық жəне өзге де қамтамасыз етуді жүзеге асыру, мəслихат 
депутаттарына өз өкiлеттiктерiнің жүзеге асырылуына жəрдемдесу, 
консультативтік жəне əдістемелік көмек көрсету, депутаттар 
сауалдарының жəне өтiнiштерінiң уақытылы қаралуына бақылау жасау;
6) «Жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тəртібі туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы негізінде жəне жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін есепке алу ережесіне сəйкес есепке алу жəне 
есептілікті жүргізу;
7) ауданның сайлау комиссияларының құрамдарын қалыптастыру 
жөніндегі ұйымдастырушылық жұмыстар.
17. Құқықтары мен міндеттері:
мемлекеттік мекеме өз функцияларын жүзеге асыру үшін:
1) жеке жəне заңды тұлғалармен азаматтық-құқықтық қатынасқа түсуге, 
шарт жасасуға жəне қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтін өзге де 
қызметті жүзеге асыруға;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған өзге де 
өкілеттіктерді жүзеге асыруға құқылы.

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру
18. Мемлекеттік мекемеге басшылықты мемлекеттік мекемеге жүктелген 
міндеттердің орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болатын бірінші басшы – Амангелді аудандық 
мəслихатының хатшысы жүзеге асырады.
19. Амангелді аудандық мəслихатының хатшысы мəслихат сессиясын-
да депутаттардың арасынан ашық немесе жасырын дауыс беру арқылы 
депутаттардың жалпы санының көпшiлiк дауысымен сайланады жəне 
қызметінен босатылады.

20. Амангелді аудандық мəслихаты хатшысының орынбасарлары бол-
майды.
21. Амангелді аудандық мəслихаты хатшысының өкілеттігі:
1) мəслихат сессиясын жəне оның қарауына енгiзiлетiн мəселелердi 
əзiрлеудi ұйымдастырады, хаттама жасалуын қамтамасыз етедi жəне 
сессия төрағасымен бiрге мəслихат сессиясында қабылданған немесе 
бекiтiлген шешiмдерге, өзге де құжаттарға қол қояды;
2) мəслихат депутаттарының өз өкiлеттiктерiн жүзеге асыруына 
жəрдемдеседi, оларды қажеттi ақпаратпен қамтамасыз етедi, депутат-
тарды мəслихат сессияларына, оның тұрақты комиссияларының жəне 
өзге де органдарының жұмысына жəне сайлау округтерiндегі жұмысқа 
қатысуы үшiн қызметтiк мiндеттерiн орындаудан босатуға байланысты 
мəселелердi қарайды;
3) депутаттар сауалдарының жəне депутаттық өтiнiштердiң қаралуын 
бақылайды;
4) мəслихат аппаратының қызметiне басшылық жасайды, оның 
қызметшiлерiн қызметке тағайындайды жəне қызметтен босатады;
5) сайлаушылар өтiнiштерi туралы жəне олар бойынша қабылданған ша-
ралар туралы мəслихатқа ұдайы ақпарат берiп отырады;
6) мəслихаттың өзге де жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарымен өзара 
iс-қимылын ұйымдастырады;
7) өз құзыретiндегi мəселелер бойынша өкiмдер шығарады;
8) мəслихаттың тұрақты комиссиялары мен өзге де органдарының жəне 
депутаттық топтардың қызметін үйлестiреді;
9) мемлекеттiк органдармен, ұйымдармен, жергiлiктi өзiн-өзi басқару 
органдарымен жəне қоғамдық бiрлестiктермен қарым-қатынастарда 
мəслихат атынан өкiл болады;
10) мəслихат шешiмдерiнiң жариялануын қамтамасыз етедi, олардың 
орындалуына бақылау жасау жөнiндегi iс-шараларды белгiлейдi;
11) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес қарауындағы тұлғалардың сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимылы үшін дербес жау-
апты болады жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған 
шаралар қабылдайды;
12) мəслихат шешiмi бойынша өзге де мiндеттердi орындайды.
Амангелді аудандық мəслихатының хатшысы болмаған кезде оның 
өкiлеттiгiн мəслихат сессиясы төрағасының шешiмi бойынша мəслихат 
тұрақты комиссияларының бiрiнiң төрағасы немесе мəслихат депутаты 
уақытша жүзеге асырады.
22. Мемлекеттік мекеменің аппаратын Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сəйкес қызметке тағайындалатын жəне 
қызметтен босатылатын аудандық мəслихаттың аппарат басшысы 
басқарады.
23. Аудандық мəслихаттың өкiлеттiк мерзiмiнiң аяқталуымен, 
қалалық мəслихат өкiлеттiгi мерзiмiнен бұрын тоқтатылған жəне оның 
депутаттарының жаңа құрамы сайланған жағдайларда, мемлекеттік 
мекеменің мемлекеттiк қызметшiлерiнiң қызметi тоқтатылмайды.

4. Мемлекеттік органның мүлкі
24. Мемлекеттік мекеменің заңнамада көзделген жағдайларда жедел 
басқару құқығында оқшауланған мүлкі болу мүмкін.
Мемлекеттік мекеменің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-
ақ өз қызметі нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді 
қоса алғанда) жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым 
салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.
25. Мемлекеттік мекемеге бекітілген мүлік коммуналдық меншікке 
жатады.
26. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, мемлекеттік мекеме өзіне 
бекітілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген 
қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға 
немесе оған өзгедей тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру жəне тарату
27. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

     В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 
года «О местном государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан», Указом Президента Республики Казахстан от 
29 октября 2012 года № 410 «Об утверждении Типового положения 
государственного органа Республики Казахстан», Амангельдинский 
районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое положение государственного учреждения 
«Аппарата Амангельдинского районного маслихата».
2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти ка-
лендарных дней после дня его первого официального опубликования.

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации норматив-
ных правовых актов за №5333, 22 января 2015 года

    Председатель очередной 
    тринадцатой сессии       Ташимов А.  
         
   Временно исполняющий обязности 
   секретаря районного маслихата      Есенова М.

РЕШЕНИЕ №288 районного маслихата
24 декабря 2014 года.  с. Амангельды
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 
«АППАРАТА АМАНГЕЛЬДИНСКОГО 

РАЙОННОГО МАСЛИХАТА»

Утверждено решением маслихата от 24 декабря 2014 года №288
Положение государственного учреждения

«Аппарат Амангельдинского районного маслихата»
1. Общие положения

1. Государственное учреждение «Аппарат Амангельдинского район-
ного маслихата» (далее – государственное учреждение) является госу-
дарственным органом Республики Казахстан, осуществляющим орга-
низационное, правовое, материально-техническое и иное обеспечение 
Амангельдинского районного маслихата, оказывающим помощь депу-
татам в осуществлении их полномочий.
2. Государственное учреждение не имеет ведомств.
3. Государственное учреждение осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с Конституцией Республики Казахстан и законами Респу-
блики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Ка-
захстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.
4. Государственное учреждение является юридическим лицом в ор-
ганизационно-правовой форме государственного учреждения, имеет 
печать и штампы со своим наименованием на государственном языке, 
бланки установленного образца, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан счета в органах казначейства.
5. Государственное учреждение вступает в гражданско-правовые отно-
шения от собственного имени.
6. Государственное учреждение имеет право выступать стороной граж-
данско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномо-
чено на это в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7. Государственное учреждение по вопросам своей компетенции в уста-
новленном законодательством порядке принимает решения, оформляе-
мые распоряжениями секретаря районного маслихата и другими акта-
ми, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
8. Структура и лимит штатной численности государственного учрежде-
ния утверждаются в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан.

9. Местонахождение государственного учреждения: Республика Казах-
стан, индекс 110200, Костанайская область, Амангельдинский район, 
село Амангельды, улица Беймбет Майлина 14.
10. Полное наименование государственного органа – государственное 
учреждение «Аппарат Амангельдинского районного маслихата».
11. Настоящее Положение является учредительным документом госу-
дарственного учреждения.
12. Финансирование деятельности государственного учреждения осу-
ществляется из местного бюджета.
13. Государственному учреждению запрещается вступать в договорные 
отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения 
обязанностей, являющихся функциями государственного учреждения.
Если государственному учреждению законодательными актами предо-
ставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то 
доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход го-
сударственного бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности 
государственного органа

14. Миссия: обеспечение деятельности Амангельдинского районного 
маслихата и депутатов.
15. Задачи:
1) содействие исполнению гражданами и организациями норм Кон-
ституции Республики Казахстан, законов Республики Казахстан, актов 
Президента и Правительства Республики Казахстан, нормативных пра-
вовых актов центральных и местных государственных органов.
16. Функции:
1) участие на пленарных заседаниях, заседаниях постоянных и времен-
ных комиссий, оказание помощи депутатам в вопросах подготовки про-
ектов решений, заключений комиссий и решений маслихата;
2) оформление и представление на государственную регистрацию в 
органы юстиции решений сессий маслихата, носящих нормативно-
правовой характер, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 
нормативных правовых актах»;
3) оформление протоколов сессий, сборников решений в соответствии 
с Регламентом маслихата;
4) подготовка материалов сессий к публикации в средствах массовой 
информации и контроль за их исполнением;
5) осуществление организационного, правового, материально-техниче-
ского и иного обеспечения депутатского корпуса, содействие депутатам 
маслихата в осуществлении их полномочий, оказание консультативной 
и методической помощи, контроль своевременности рассмотения их за-
просов и обращений;
6) ведение учета и отчетности на основании Закона Республики Казах-
стан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических 
лиц» и в соответствии с правилами учета обращений физических и 
юридических лиц;
7) организационные работы по формированию составов избиратель-
ных комиссий района.
17. Права и обязанности:
для осуществления своих функций государственное учреждение имеет 
право:
1) вступать в гражданско-правовые отношения с юридическими и фи-
зическими лицами, заключать договора и осуществлять иную деятель-
ность, не противоречащую действующему законодательству;
2) осуществлять иные полномочия, определенные законодательством 
Республики Казахстан.

3. Организация деятельности государственного органа
18. Руководство государственным учреждением осуществляется пер-
вым руководителем – секретарем Амангельдинского районного мас-
лихата, который несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на государственное учреждение задач и осуществление 
им своих функций.
19. Секретарь Амангельдинского районного маслихата избирается из 
числа депутатов открытым или тайным голосованием большинством 
голосов от общего числа депутатов и освобождается от должности мас-
лихатом на сессии.
20. Секретарь Амангельдинского районного маслихата не имеет заме-
стителей.
21. Полномочия секретаря Амангельдинского районного маслихата:
1) организует подготовку сессии маслихата и вопросов, вносимых на ее 
рассмотрение, обеспечивает составление протокола и вместе с предсе-
дателем сессии подписывает решения, иные документы, принятые или 
утвержденные на сессии маслихата;
2) содействует депутатам маслихата в осуществлении ими своих пол-
номочий, обеспечивает их необходимой информацией, рассматривает 
вопросы, связанные с освобождением депутатов от выполнения слу-
жебных обязанностей для участия в сессиях маслихата, в работе его 
постоянных комиссий и иных органов, и в избирательных округах;
3) контролирует рассмотрение запросов депутатов и депутатских об-
ращений;
4) руководит деятельностью аппарата маслихата, назначает на долж-
ность и освобождает от должности его служащих;
5) регулярно представляет в маслихат информацию об обращениях из-
бирателей и о принятых по ним мерах;
6) организует взаимодействие маслихата с иными органами местного 
самоуправления;
7) по вопросам своей компетенции издает распоряжения;
8) координирует деятельность постоянных комиссий и иных органов 
маслихата, и депутатских групп;
9) представляет маслихат в отношениях с государственными органами, 
организациями, органами местного самоуправления и общественными 
объединениями;
10) обеспечивает опубликование решений маслихата, определяет меры 
по контролю за их исполнением;
11) принимает меры, направленные на противодействие коррупции, и 
несет персональную ответственность по противодействию коррупци-
онным правонарушениям подотчетных лиц в соответствии с Законом 
Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией»;
12) выполняет по решению маслихата иные функции.
     При отсутствии секретаря Амангельдинского районного маслихата 
по решению председателя сессии маслихата его полномочия временно 
осуществляются председателем одной из постоянных комиссий масли-
хата или депутатом маслихата.
22. Аппарат государственного учреждения возглавляется руководите-
лем аппарата городского маслихата, назначаемым на должность и ос-
вобождаемым от должности в соответствии с действующим законода-
тельством Республики Казахстан.
23. С истечением срока полномочий районного маслихата, в случаях 
досрочного прекращения полномочий городского маслихата и выборов 
нового состава его депутатов, деятельность государственных служа-
щих государственного учреждения не прекращается. 

4. Имущество государственного органа
24. Государственное учреждение может иметь на праве оперативного 
управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных за-
конодательством.
      Имущество государственного учреждения формируется за счет иму-
щества, переданного ему собственником, а также имущества (включая 
денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятель-
ности и иных источников, не запрещенных законодательством Респу-
блики Казахстан.
 25. Имущество, закрепленное за государственным учреждением, от-
носится к коммунальной собственности.
 26. Государственное учреждение не вправе самостоятельно отчуждать 
или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом 
и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану 
финансирования, если иное не установлено законодательством.

5. Реорганизация и упразднение государственного органа
27. Реорганизация и упразднение государственного учреждения осу-
ществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

МƏСЛИХАТ  ШЕШІМДЕРІ
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    Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару 
туралы» Заңының 6-бабының 2-3 тармағына, Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы №504 «Əлеуметтік көмек 
көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж азаматтардың же-
келеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту 
туралы» қаулысына сəйкес, Аманкелді аудандық мəслихаты ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАДЫ:
   1. Мəслихаттың 2013 жылғы 28 желтоқсандағы №195 «Əлеуметтік көмек 
көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж азаматтардың же-
келеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы» 
шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№4418 тіркелген, 2014 жылғы 7 ақпанда «Аманкелді арайы» газетінде 
жарияланған) мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін:
көрсетілген шешіммен бекітілген, əлеуметтік көмек көрсетудің, оның 
мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж азаматтардың жекелеген 
санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларында:
  6-тармағы мынадай мазмұндағы 2) тармақшамен толықтырылсын:
«2) Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жеңілдіктер 
мен кепілдіктер бойынша теңестірілген тұлғаларға, соғыс қатысушыларына 
жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша теңестірілген тұлғалардың басқа 
санаттарына тұрмыстық қажеттіліктеріне 3 айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде көрсетіледі.»;
    7-тармақтың 7) тармақашасы мынадай редакцияда жазылсын:
 «7) Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен мүгедектеріне 150000 теңге 
мөлшерінде;». 
2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Нормативтік құқықтық акті 2015 жылғы 13 қаңтарда  Нормативтік 
құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №5293 болып 

енгізілді

   Кезекті он үшінші сессия төрағасы                             А.Ташимов 
   Аудандық мəслихат хатшысының 
   уақытша міндетін атқарушы                              М.Есенова

    КЕЛІСІЛДІ:
«Амангелді ауданы əкімдігінің жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы 
________________ М.Тобағабулов        «24» желтоқсан 2014 жыл  

   «Амангелді ауданы əкімдігінің экономика жəне бюджеттік жоспарлау 
бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы____________ 
М.Сакетов «24» желтоқсан 2014 ж

Аудандық мəслихаттың №282 ШЕШІМІ
24 желтоқсан 2014 жыл.   Аманкелді ауылы.

Мəслихаттың 2013 жылғы 28 желтоқсандағы  
№195  «Əлеуметтік көмек  көрсетудің, оның 

мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж 
азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін 
айқындаудың қағидаларын бекіту туралы» 

шешіміне өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

   В соответствии с пунктом 2-3 статьи 6 Закона Республики Казахстан 
от  23 января 2001 года «О местном государственном управлении и само-
управлении в Республике Казахстан» и постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 21 мая 2013 года №504 «Об утверждении Типовых 
правил оказания социальной помощи, установления размеров и определе-
ния перечня отдельных категорий нуждающихся граждан», Амангельдин-
ский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 28 декабря 2013 года №195 «Об утверж-
дении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и 
определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан» (за-
регистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за №4418, опубликовано 7 февраля 2014 года в газете 
«Аманкелді арайы») следующие изменение и дополнение:
в Правилах оказания социальной помощи, установления размеров и опре-
деления перечня отдельных категорий нуждающихся граждан, утвержден-
ных указанным решением:
пункт 6 указанного решения дополнить подпунктом 2) следующего содер-
жания:
«2) лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвали-
дам Великой Отечественной войны, другим категориям лиц, приравнен-
ных по льготам и гарантиям к участникам войны на бытовые нужды в раз-
мере 3 месячных расчетных показателей.»;
подпункт 7) пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, в размере 
150000 тенге;».
2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календар-
ных дней после дня его первого официального опубликования.

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за №5293, 13 января 2015 года

  Председатель очередной тринадцатой сессии        Ташимов А.   
  Временно исполняющий обязности секретаря 
  районного маслихата           Есенова М.
   СОГЛАСОВАНО:
   Руководитель коммунального государственного учреждения
«Отдел занятости и социальных программ акимата Амангельдинского рай-
она»________________________ Тобагабулов М.   «24» декабря 2014 года

 Руководитель коммунального государственного учреждения «Отдел эко-
номики и бюджетного планирования акимата Амангельдинского района» 
_______________________  М.Сакетов                    «24» декабря 2014 года

РЕШЕНИЕ №282 районного маслихата
24 декабря 2014 года.  с. Амангельды

О внесении изменения и дополнения в решение 
маслихата от 28 декабря 2013 года №195 «Об 

утверждении Правил оказания социальной помощи, 
установления размеров и определения перечня 
отдельных категорий нуждающихся граждан»

Аудан күніне арналған

ОҚУШЫЛАР АРАСЫНДАҒЫ ШАҢҒЫ ЖАРЫСЫ
 Қарасу ауылдық округінде 
оқушылар арасында шаңғыдан 
жарыс өтті. Жарысқа 12 адам-
нан  10 команда қатысты.  Олар: 
Құмкешу, Есір, Байғабыл, Үрпек, 
Амантоғай, Қарасу ауылдық 
округтері жəне Амангелді 
селосындағы 4 мектептің 
оқушылары. Оқушылардың 
спортқа қызығушылығын арт-
тыру жəне салауатты өмір сал-
тын қалыптастыру мақсатында 
ұйымдастырылған жарыс өз 
деңгейінде өтті. 
   Қыздар арасындағы 3 шақырым-
дық шаңғы жарысынан 1-ші 
орынды Жасбуын орта мектебінің 
оқушылары З.Акбарова, 
Ш.Сейтжанова; 2-ші орынды 
А.Искакова, М.Бауыржанова; 
3-ші орынды Т.Шайкамалова 
иеленді. Ұлдар арасындағы 5 
шақырымдық шаңғы жарысы-
нан 1-ші орынды Жасбуын орта 
мектебінің оқушысы Ш.Сəкен; 
2-ші орынды Е.Қалижан; 3-ші 
орынды А.Тұраров иеленді. 
   Командалық жалпы есеп бой-
ынша 1-ші орынды Жасбуын орта 
мектебі, 2-ші орынды Аманкелді 
орта мектебі, 3-ші орынды  
Амантоғай орта мектептері 
иеленді. Жарыс жеңімпаздарына 
аудандық білім бөлімінің əдіскері 
Н.Қарқымбаев, Жасбуын жалпы 

білім беретін мектеп директорының  міндетін атқарушы З.Канапина жəне 
дене тəрбиесі пəнінің мұғалімдері кубок пен медаль жəне арнайы грамо-
талар табыс етті. 

Суретте: жеңімпаз жас шаңғышылар.

   27 қаңтар күні Қарасу ауылдық 
округінің əкімі Бақытжан 
Аманжолұлы жəне «Нұр Отан» 
партиясы Қарасу ауылдық  баста-
уыш партия ұйымының төрағасы 
Төлепберген Шарафидденұлы 
«Нұр Отан» партиясының 
қатарына жаңадан қабылданған 
ауылдық мəдениет үйінің 
əдіскері А.Мырзабаеваға, спорт 
əдіскері  Д.Есполға, кітапханашы 
Қ.Бəкіроваға партия куəлігін та-
быс етті. 
 Ауылдық округ əкімі 
Б.Аманжолұлы партия қатарына 
қөабылданғандарды  мүше 
болуларымен құттықтап, 
еңбектеріне табыс тіледі. Ал 
бастауыш партия ұйымының 
төрағасы Т.шарафидденұлы 
партияның жаңа мүшелері жоғары 
жауапкершілікпен жұмыс жасауға 
шақырды. Олардың «нұр Отан» 
партмясына лайық тиянақты да 
іскер маман ретінде жұртшылыққа 
үлгі-өнеге көрсетуге шақырды.

ПАРТИЯ ҚАТАРЫ ЖАҢА МҮШЕЛЕРМЕН ТОЛЫҚТЫ
«Нұр Отан» партиясы бастауыш ұйымдары іс-қимыл үстінде

    Суретте: Қарасу ауылдық округінің əкімі Бақытжан 
Аманжолұлының партияның жаңа мүшелеріне билет 
тапсырып тұрған сəті.

ВОЛЕЙБОЛ  ЖАРЫСЫ
      Қарасу ауылдық округіндегі Жасбуын орта мектебі-
нің спорт залында Амангелді ауданының құрылған 
күніне орай волейболдан жарыс өтті.
 Жарысқа жастар, студенттер, жоғары сынып 
оқушылары, мұғалімдерден құрылған төрт команда 
қатысты. Тартысты өткен жарыс нəтижесінде 1-ші 
орынды мұғалімдер командасы, 2- ші орынды сту-
денттер командасы, 3- ші орынды оқушылар коман-
дасы иеленіп, арнайы мадақтамамен марапатталды.

 Сондай-ақ Қарасу ауылдық  округінің Мəдениет 
үйінде Амангелді ауданының құрылған күніне орай 
«Арайлы Аманкелдім» атты мерекелік іс-шара 
өтті. Ауылдық округтің кітапханашысы Қарлығаш 
Бəкірова ауданның өткен тарихы туралы баяндама 
жасады. Шара соңы ауыл өнерпаздарының мерекелік 
концертіне ұласты.

Гүлнар МҰЗДАХАНОВА, 
«АА» газетінің қоғамдық тілшісі.

АРАЙЛЫ АМАНКЕЛДІМ

     Үстіміздегі жылдың  21-24 қаңтар аралығында  
облысымыздың Лисаков қаласында 2000-2001 
жылғы туған жасөспірім  ұлдар жəне қыздар 
арасында жеңіл атлетикадан чемпионат өтті. Бұл 
жарысқа Жітіқара, Таран, Федоров, Аманкелді 
аудандарының жəне Костанай, Рудный, Лисаков 
қалаларының спортшылар командалары қатысып, 
өзара бақ сынасты.
  Бұл жарысқа  ауданымыздағы балалар жəне 
жасөспірімдер спорт мектебінен  6 спортшы 
қатысып қайтты. Чемпионат барысында біздің 
ауданнан қатысқан спортшыларымыз жақсы өнер 
көрсетті. Нəтижесінде Б.Қолдасбаев атындағы 
жалпы білім беретін орта мектептің 9  сынып  
оқушысы Наурызбай Өтелов жүлделі 3-ші орын-
ды иеленіп, ауданымыздың мəртебесін бір көтеріп 
тастады.

Т.ƏЛҒОЖИН,
балалар жəне жасөспірімдер спорт мектебі 

директорының орынбасары.

ЖЕҢІСПЕН ОРАЛДЫ
Спорт

Суретте: жеңімпаз  
Наурызбай Өтелов жəне оның бапкері 

Сағдат Əмірқосынов.

            АУДАН  ТЫНЫСЫ



7amangeldy-arai@
mail.ru
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2015 жылдың 1- ші тоқсанында Амангелді ауданы əкімдігінің қаржы бөлімі басшысының жеке жəне 
заңды тұлғаларды өтінішімен қабылдау  КЕСТЕСІ

ГРАФИК ПРИЕМА Физических и представителей юридических лиц а КГУ «Отдел финансов акимата 
Амангельдинского района» на 1 квартал 2015 года

    Амангелді ауданының əкімдігінің қаржы бөлімінің мекен- жайы: Амангелді селосы. Б.Майлин көшесі 14, сенім телефоны 
21-3-48 жұмыс істейді. Осы номер арқылы мемлекеттік қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық пен қаржылық бұзушылықтар 
мəселелері бойынша хабарласуға болады.
   КГУ «Отдел финансов акимата Амангельдинского района» прием проводится по адресу: с.Амангельды, ул.Б.Малин 14, 
работает телефон доверия 21-3-48 по которому можно обратиться по вопросам коррупционных и финансовых нарушений 
государственных служащих.

Азаматтарды қабылдау жүргізетін 
адамның тегі, аты- жөні

Ф.И.О. лиц ведущего прием

Азаматтарды қабылдауды 
жүргізетін азаматтың лауазымы

Должность

Қабылдау күні, уақыты

День и время приема Телефон

Сеилова Жұлдызай Бахытбековна
Бөлім басшысы

Руководитель отдела

Сəрсенбі, Жұма 16:00- 18:00-ге 
дейін  (апта сайын)

Среда, Пятница  С 16:00 до 18:00 
(еженедельно)

21-3-48

2015 жылдың 1-ші тоқсанында «Амангелді ауданы əкімдігінің кəсіпкерлік жəне ауыл шаруашылығы 
бөлімі» КММ басшысының  жеке жəне заңды тұдғаларды өтінішімен қабылдау КЕСТЕСІ

 ГРАФИК ПРИЕМА физических и представителей юридических лиц в КГУ «Отдел предприни-
мательства и сельского хозяйства акимата Амангельдинского района» на 1 квартал 2015 года

  Амангелді ауданы əкімдігінің кəсіпкерлік жəне ауыл шаруашылығы бөлімінің мекен-жайы: Амагелді селосы, Б.Майлин 
к-сі,14, сенім телефоны 21-2-00 жұмыс істейді, осы нөмірге хабарласуға болады.
   КГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата Амангельдинского района» прием проводится по адресу: 
с.Амангельды, ул.Б.Майлина,14, работает телефон доверия 21-2-00 по которому можно обратиться.

Азаматтарды қабылдау жүргізетін 
адамның тегі, аты-жөні

Ф.И.О. лица ведущего приема

Қабылдау жүогізетік азаматтың 
лауазымы
Должность

Қабылдау күні, уақыты
День и время приема Телефон

Ещанов Ерлибек 
Касымбекович

Бөлім басшысы
Руноводитель отдела

Сəрсенбі, жұма
16.00-18.00-ге дейін
Среда, пятница
С 16.00 до 18.00

21-2-00

2015 жылдың I тоқсанында «Амангелді ауданы əкімдігінің  ішкі саясат бөлімі»
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жеке жəне заңды тұлғаларды қабылдау  КЕСТЕСІ

«Амангелді ауданы əкімдігінің ішкі саясат бөлімі» коммуналдық
мемлекеттік мекемесінде  8(71440)22-0-20 СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ  жұмыс істейді

Азаматтарды қабылдау жүргізетін 
тұлғаның тегі, аты-жөні

Азаматтарды қабылдау жүргізетін тұлғаның 
лауазымы Қабылдау күні уақыты телефоны

Тажин Нұрлыбек Қалмұханұлы Аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы Жұма күні сағ: 15-00-17-00 
8(71440)22020

2015 жылдың І-тоқсанында «Амангелді ауылдық округі əкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
жеке жəне заңды тұлғаларды қабылдау КЕСТЕСІ.

ГРАФИК ПРИЕМА Физических и представителей юридических лиц в Государсвенное учереждение 
«Аппарата акима Амангельдинского сельского округа» на І-квартал 2015 года.

    Сенім телефоны 21-7-00    Қостанай облысы «Амангелді ауданының Амангелді ауылдық округінің əкімі аппараты» 
мемлекеттік мекемесі. Байтұрсынов көшесі №48 үй.

Азаматтарды қабылдау жүргізетін тұлғаның                 
тегі, аты-жөні

Азаматтарды қабылдау жүргізетін тұлғаның 
лауазымы

Қабылдау күні, уақыты, 
телефоны

Дихамбаев Мұрат Сембайұлы Амангелді ауылдық округінің əкімі Сəрсенбі күні   сағ: 1600-1800 

Тел. 21-7-00 

Жандильдина Гаухар Мұратқызы Амангелді ауылдық округі əкімінің 
орынбасары

Бейсенбі күні  сағ: 1600-1800  

Тел. 21-6-27

    Конкурсқа қатысушыларға 
қойылатын талаптар: жоғары 
педагогикалық білім жəне 
білім беру ұйымдарындағы 
педагогикалық жұмыс өтілі 
кемінде 5 жыл, оның ішінде 
басқарушылық қызметте 
кемінде 1 жыл болуы тиіс. 
Білуге міндетті: Қазақстан 
Республикасының Конституция-
сын, Қазақстан Республикасының 
Еңбек Кодексін, «Неке жəне 
отбасы туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексін, 
Қазақстан Республикасының 
«Білім туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы тілдер 
туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы бала 
құқықтары туралы», «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы», «Неке (ерлі-
зайыптылық) жəне отбасы», 
«Қазақстан Республикасында 
мүгедектiгi бойынша, асырау-
шысынан айырылу жағдайы бой-
ынша жəне жасына байланысты 
берiлетiн мемлекеттiк əлеуметтiк 
жəрдемақылар туралы», «Кем-
тар балаларды əлеуметтік жəне 
медициналық-педагогикалық 
түзеу арқылы қолдау туралы», 
«Арнайы əлеуметтік қызмет тура-
лы», «Кəмелетке толмағандардың 
арасындағы құқық 
бұзушылықтар мен балалардың 
қадағалаусыз жəне панасыз 
қалуының алдын алу туралы» 
Заңдарын жəне басқа да білім 
беруді дамытудың бағыттары 
мен келешегін айқындайтын 
нормативтік құқықтық актілерді, 

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У

ШАРУА ҚОЖАЛЫҒЫ ЖАБЫЛДЫ
   Байділда Бөлтірік Хайруллаулының атындағы «Нурсултан» (№207 
12.06.2001ж) шаруа қожалығы осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап жабылды.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНЫЛСЫН
    Амангелді ААИ мекемесінің тех.паспортының реестрлік № 13-1220-
438. 17.07.2013 ж. жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

 НОТАРИУС: 25.07.2014 жылы қайтыс болған аз.Шакаров 
Серикбайдың мұрасы бойынша мұралық іс ашылды. Мұрагерлерді 
Қостанай нотариаттық аймағының нотариусы Исмагулова Акмарал 
Бахытжановнаға Қостанай облысы, Амангелді ауданы, Амангелді ауы-
лы, М.Маметова көшесі 21 мекен-жайы бойынша хабарласуларыңызды 
сұраймын.

 НОТАРИУС: 19.09.2010 жылы қайтыс болған аз.Калиева Разиланың 
мұрасы бойынша мұралық іс ашылды. Мұрагерлерді Қостанай 
нотариаттық аймағының нотариусы Исмагулова А,Б.-ға Қостанай об-
лысы, Амангелді ауданы, Амангелді ауылы, М.Маметова көшесі 21 ме-
кен-жайы бойынша хабарласуларыңызды сұраймын.

 НОТАРИУС: 23.01.2015 жылы қайтыс болған аз.Бирмаганбетова 
Зейнептің мұрасы бойынша мұралық іс ашылды. Мұрагерлерді 
Қостанай облысы Амангелді ауданы нотариусы Исмагулова А.Б.-ға 
Қостанай облысы, Амангелді ауданы, Амангелді ауылы, М.Маметова 
көшесі 21 мекен-жайы бойынша хабарласуларыңызды сұраймын.

 НОТАРИУС: 16.08.2014 жылы қайтыс болған аз.Альжанов Ихсан 
Жаисанбаевичтің мұрасы бойынша мұралық іс ашылды. Мұрагерлерді 
Қостанай облысы Амангелді ауданы нотариусы Исмагулова А.Б-ға 
Қостанай облысы, Амангелді ауданы, Амангелді ауылы, М.Маметова 
көшесі 21 мекен-жайы бойынша хабарласуларыңызды сұраймын.

    «Амангелді ауданы əкімдігінің білім беру бөлімінің Жасбуын  
жалпы білім беретін орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік  
мекемесі директорының бос лауазымына орналасуға конкурс 
жариялайды.

педагогика мен психология 
негіздерін, мемлекеттік жалпыға 
міндетті білім беру стандартын, 
педагогика, педагогикалық пси-
хология, педагогикалық ғылым 
мен практиканың жетістіктерін, 
менеджмент негіздерін, қаржы-
шаруашылық қызмет тура-
лы заңнамаларды, еңбек тура-
лы, еңбекті қорғаудың, техника 
қауіпсіздігі жəне өртке қарсы 
қорғанудың ережелері мен нор-
маларын, санитариялық ережелер 
мен нормаларды.
 Лауазымдық міндеттері:  «Пе-
дагог қызметкерлер мен оларға 
теңестірілген тұлғалардың 
лауазымдарының үлгілік біліктілік 
сипаттамаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы 
Білім жəне ғылым министрінің 
2009 жылғы 13 шілдедегі № 
338 Бұйрығының  4-бөлімі жаңа 
редакцияда - ҚР Білім жəне 
ғылым министрінің 27.12.2013 
№ 512 бұйрығымен енгізілген 
лауазымдық міндеттері.
    Лауазымдық жалақысы еңбек 
сіңірген жылдарына байланысты 
60347 ден 72204 теңгеге дейін
   Конкурс ҚР Білім жəне ғылым 
министрлігінің 21 ақпан 2012 
жылғы №57 «Орта білім беру 
ұйымдарының басшысы лауа-
зымына конкурс өткізу туралы 
Ережесіне» сəйкес өткізіледі.
   Құжаттарды қабылдау мерзімі 
аяқталған соң бес жұмыс күні 
ішінде конкурстық комиссия 
қатысушының біліктілік талап-
тарына сəйкестігінің бағалауын 
жүзеге асырады. Комиссия  үш 

жұмыс күні ішінде конкурсқа 
қатысушыларды біліктілік та-
лаптарына сəйкестігі жайлы 
мəлімдейді, біліктілік талапта-
рына сəйкес келетін конкурсқа 
қатысушыларды кандидат ретінде 
бекіту, əңгімелесу өтетін күні, 
уақыты жəне орны туралы хабар-
дар етеді.
            Конкурсқа қатысу үшін 
қажетті құжаттар тізбесі:
1) Конкурсқа қатысу туралы 
тиісті үлгідегі өтініш;
2) нотариалды куəландырылған 
жеке тұлғаны куəландыратын 
құжат көшірмесі;
3) нотариалды куəландырылған 
білім туралы құжат көшірмесі;
4) нотариалды куəландырылған 
еңбек кəтапшасының көшірмесі;
5) бұрынғы жұмыс орны кадр 
қызметі куəландырған кадрды 
есепке алу жөніндегі жеке парақ;
6) бар жазалар мен 
көтермелеулерді көрсете оты-
рып бұрынғы жұмыс орнынан 
өндірістік мінездеме;
7) нотариалды куəландырылған 
бар біліктілік санат немес 
ғылыми дəрежесі туралы құжат 
көшірмесі;
8) медициналық тексеруден өтуі 
туралы құжат;
9) сотты болмағандығы туралы 
анықтама ұсынуы қажет.
  Аталған құжаттардың 
бірінің   болмауы конкурсқа 
қатысушылардың құжаттарын 
қайтарудың негіздемесі болып 
табылады. Конкурсқа қатысу 
үшін қажетті құжаттар кон-
курсты өткізу туралы хабар-
ландыру бұқаралық ақпарат 
құралдарының ресми баспасында 
жарияланған уақыттан бастап 15 
күнтізбелік күн ішінде Аманкелді 
селосы, Дүйсенбин көшесі 23 үй  
мекен-жайы бойынша берілуі 
қажет.  Анықтама телефоны: 
87144021583

ЕСКЕ АЛУ
   Əркімге өз баласы ыстық, ерек-
ше қымбат; оған жан жетпейтіндей 
көрінеді. Бұл – өмір заңы. Ал сол бала 
– тұла бойы тұңғышың жəне ерекше 
үміт еткен əрі көптің көңілінен шыққан 
перзенті болса – ата-ана үшін оның 
қазасы тіптен ауыр ғой. Балаларының 
өзінен бұрын өмірден өтуін ешбір əке-
шеше тілемесі анық... Ал ол қаза – ке-
неттен, күтпеген жерден болса – қалай 
жаныңыз сыздап ауырмас, жүрегіңіз 
қалай мұздамас... Сондай бір өте ауыр 
қайғы зайыбым Гүлжан Бөгетбайқызы 
екеуміздің басымыздан өтті... Алғаш 
естігенде не істеп, не қойғанымызды 
білмедік. Жүрегіміз аузымызға 
тығылып, ЕЛДАРЫМЫЗДЫҢ қайтыс болғанына сенбедік. Қайғының 
дерті, қасіреттің өрті өзегімізді жандырып, ақыл-естен айырып, тірі 
өліктей тіліміз байланып қала бердік.
     Бірақ жан басқа болған соң – көнеді екенсің. Менен гөрі Гүлжаныма 
өте қатты тиді. Көп уақыттарға дейін көзі жастан, көңілі мұң мен шер-
ден құрғамады. Екеуміз бірдей егіле берсек, былайғы балаларымыз қапа 
болар деп, мен ес жиып, Гүлжанға сүйеу болдым.
   Елдарымыз не бəрі 19 жасында құйрықты жұлдыздай ағып түсті. 
Қарағанды қаласындағы Б.Бейсенов атындағы Заң Академиясының 
3 курсында үздік оқып жүр еді. Оны бір жарым жылдан соң бітіретін 
еді.  Академия ректораты оны барлық студенттерге үлгі ететін. «Үздік 
бала тəрбиелеп, өсіргендерің үшін Сіздерге Академия ректораты атынан 
алғыс айтамыз» деген Алғыс хаттар үш жыл бойы үзбей келіп тұрды. 
Одан кейінгі інілері «Өскенде біз де Елдар ағамыз оқыған Академия-
да сол сияқты үздік оқимыз» деп армандады. Тек өз балаларымыз ғана 
емес, басқа жастар да Елдардай болуды өздеріне мұрат етті. Сөйткен 
баламыз аяқ астында ажал құшты... Өкінбеген жан жоқ. Ауданымыздың 
халқына біздің орны толмас қайғымызды бөліскендері үшін əлі күнге 
дейін алғыс айтамыз. Қайғы бөліссе – азаяды деген рас екен. Дегенмен, 
кейде біз Елдарды аңсап, ет-жүрегіміз елжіреп, көңіліміз босап, бір ауыр 
халді басымыздан кешіреміз. Аллатағалла өсіп келе жатқан жастарға  
Елдарымыздың қазасындай қаза бермесін; біз кешкен уайымды əр 
жерлестеріміздің маңдайына жазбасын.
     Елдарымыз тірі болса 2015 жылдың 5 ақпаны күні - 30 жасқа то-
лар еді. Ал оның қайтқан уақыты - 2004 жылдың 13-ші ақпаны бола-
тын. Жыл сайын ақпанның 5-і күні біз оны өмірге келгені үшін еске 
алсақ, ақпанның 13-інде қайтыс болғанына орай еске алып, рухына дұға 
бағыштаймыз.
     Құйрықты жұлдыздай жарқ етіп жанып, жалт етіп ағып түскен, Ел-
даржан! Біздің өзіңе деген пейілімізді аз ғұмырыңда өзің толығынан 
көрдің. Сенің атыңды ел-жұртымыз есінде сақтасын деп қолымыздан 
келгенше əрбір ашқан халықтық мекемелерімізге сенің атыңды бердік. 
Аруақты бала екенсің, атың күнде аталады. Жұрттың «Елдар» базарына, 
«Елдар» тойханасына, «Елдар» шаруа қожалығына барамыз деп айтып 
жатқанын естігенде, сені қасымызда жүргендей сезінеміз. Сен - ата-анаң 
үшін өзгеше бала едің. Əлі де сол кіршіксіз бала қалпыңда жүрегіміздің 
төрінде тұрсың.
      Оның құрдастарының 30-ға толғандарын көріп, тойлап жатқандарына 
куə болғанда біз əрі қуанамыз, əрі қайғы кешеміз. Аллатағала 
Елдарымыздың құрбы-құрдастарына жəне өзінің қарындас-інілеріне 
оның жасамаған жасын, көрмеген қызығын берсін!
  Інілері Ернар, Ернат, Елдархан, қарындасы Аружанға, келініміз 
Гүлсезімге, немерелеріміз Айдар мен Бекнарларға Елдарымыздың 
кемеңгерлігі мен кең пейілділігін, адалдығы мен əділдігін сыйласын!
    Өзі беріп, өзі алған Аллатағаланың мұнысына да мың шүкірлік етеміз. 
Егер Ол Елдарды бізге бермесе, қайтер едік. Көңіл босаса да Аллаға сан-
сыз салауат айтамыз.
                             ...Байғабылдан біздер көп ек,
                             Аллаға - мың шүкір! – деп ек.
                             Саған иман тілеумен жүр,
                             Анаң - Гүлжан, əкең - Көбек.
                             Біз Алланың құлдарымыз,
                             Сол бірінші құндарымыз!
                             Сегіз жұмақ төрінде бол,
                             Айналайын, Елдарымыз!
   Еске алушылар: ата-анасы Көбек-Гүлжан, інілері Ернар, Ернат, Ел-
дархан, қарындасы Аружан, келіні Гүлсезім, балалары Айдар, Бекнар.

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР
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   Облыстық мəслихат депутаты Шолпан Темержано-
ва 2015 жылдың ақпан айының əрбір дүйсенбісі күні 
сағат 9-дан бастап «Нұр Отан» партиясы аудандық 
филиалының кеңсесінде сайлаушыларды сұрақтары бой-
ынша қабылдайды. Келем деушілерге есік ашық.

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У

    Қазақстан Республикасы Ішкі Істер министрлігінің 
жоғары оқу орындарына күндізгі оқыту нысаны бойынша 
мамандандыруларға байланысты төменде көрсетілген оқу 
орындарына шақырамыз.
1.ІІМ Алматы академиясы
2.ІІМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы
3.ІІМ Ақтөбе заң институты
4.ІІМ Қостанай заң академиясы
     Оқуға баратын үміткерлер 2013 жылы 11 сыныпты 
аяқтайтын жəне орта білімі бар əскер қатарынан келген 
25 жасқа дейінгі азаматтар. Үміткерлердің құжаттары 
Аманкелді аудандық ішкі істер бөлімінің кадр тобында 
қабылданады.
     Ішкі Істер министрлігінің жоғары оқу орындарына 
күндізгі оқыту нысаны бойынша оқуға түскен үміткерлер 
тегін жатар орынмен тамақпен жəне киіммен қамтамасыз 
етіледі. Сондай-ақ, жоғары оқу орнын аяқтағаннан кейін 
арнайы атағы беріліп лауазымға тағайындалады. Оқу 
мерзімі төрт жыл.  
   Анықтама алу үшін 21-1-33, 21-0-68 телефондарына 
хабарласуға болады 

 С.БІРСЕИТОВ,
Аманкелді АІІб-нің бастығының  орынбасары, 

полиция капитаны

ОҚУҒА ШАҚЫРАДЫ
Х а б а р л а н д ы р у

   2015 жылдың 22 қаңтарында  Ұлттық Біріңғай Тестілеу 
өткізу орталығы орналасқан Ы.Алтынсарин атындағы 
орта мектебі базасында 11 сынып оқушыларының  ҰБТ-ға 
дайындығын бақылау мақсатында филиал мамандары мен 
Аманкелді аудандық білім бөлімінің ұйымдастыруымен 
байқау сынағы өткізілді. Байқау сынағына ауданымыздың 
7 орта мектебінен 106 оқушы қатысты. 
  Тестілеу барысында оқушыларға ҰБТ-ның ережесі  
негізінде аудиториядағы тəртіп,жауап парағын толтыру 
,уақытты тиімді пайдалану жолдары  түсіндірілді. Сынақ 
қортындысы бойынша орташа ұпай 77,9 болды.  Қатысқан 
оқушылардың 13-і – 100-ден  жоғары, 11 оқушы - 50-ден 
төмен ұпай жинаса, 6 оқушы үлгірмеушілер қатарынан 
көрінді.  Байқау сынағына қатысқан мектептер бойынша 
орташа ұпайлары төмендегіше болды:   Аманкелді орта 
мектебі - 87,8 ұпай, Алтынсарин орта мектебі -  87,5, 
Құмкешу орта мектебі - 86,1 ұпай, Боранбаев орта мектебі 
- 83,7 ұпай, Қолдасбаев орта мектебі -76,9 ұпай, Нұрманов 
орта мектебі - 67,2, Мейірманов орта мектебі - 56,6 ұпай.  
Байқау сынағына қатысқан 106 оқушының  53-і  биоло-
гия пəнін, 23-і  қазақ əдебиетін, 16-сы физиканы,  6-ы 
дүние жүзі тарихын, география пəнін 5 оқушы, химияны 1 
оқушы, ағылшын тілі пəнін 2 оқушы таңдаған. 

М.АЙТМАҒАНБЕТОВ,
№ 151 филиал жетекшісі

11 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 
2015 ЖЫЛҒЫ ҰЛТТЫҚ  
БІРІҢҒАЙ ТЕСТІЛЕУГЕ 
ДАЙЫНДЫҒЫ БАЙҚАУ 

СЫНАҒЫ АРҚЫЛЫ САРАЛАНДЫ

   Суйікті де сүйкімді немереміз, 
баламыз Сəрсенғали Мейірбек 
НҰРБЕКҰЛЫН 7 ақпанда 1 
жасқа толуымен құттықтаймыз. 
Бүлдіршініміздің алдағы өміріне 
зор денсаулық, ұзақ өмір жəне 
ата-əжесі мен ата-анасының 
көзкуанышы болып жүре беруін 
тілейміз. 

1 жасқа толған құлыншағым,
Қандай тəтті шырын шағың.
Ата-анаңның құшағында,
Ұзақ болсын ғұмыр бағың.

Денсаулығың мықты боп,
Гүлдей жайнап жүре бер.
Болашақта бақытты боп,
Мұратыңа жете бер!

Құттықтаймыз!
БІР  ЖАСҚА ТОЛУЫҢМЕН!

  Құттықтаушылар: қарт əжесі Жұмакүл, ата-əжесі 
Сəрсенғали-Айжамал, Жеңісбек-Гүлшат, ата-анасы 
Нұрбек-Назгүл, бауырлары Жанбек, Нұрбəти, Жанар, Бек-
зат, Рамазан, Айбек.

 Рыноктың қалыптасу мен 
даму жағдайында жауапсыз 
бəсекелестік немесе алаяқтық 
сияқты құбылыстар кез келген 
тұтынушы үшін айтарлықтай 
қауіп төндіреді.  Сондықтан 
əлеуетті тандалған туристтік 
агенттікті  (оператор) тексе-
ру – тұтынушының маңызды 
міндеттерінің бірі болады, 
қате қабылданған шешімнің 
нəтижесінде келтірілетін 
зиянның қауіпі тым үлкен.  
Яғни, туристтік агенттікті 
таңдаған кезде, ең алдымен 
олардың сенімділігін тексеріп 
алу қажет, ал ұсынылып 
отырған ескертумен мұқият 
танысу жəне оларды сақтау, 
саяхат кезінде проблемалық 
жағдайлардың болу қауіпін 
біршама төмендетуге болады. 
   Ең алдымен, шарт та-
лаптарымен, туристтік 
өнімді ұсыну туралы шарт-
та жəне ілеспе құжаттарда 
көрсетілген төлемдердің 
мерзімімен жəне тəртібімен, 
қажетті құжаттарды ұсыну 
мерзімімен, туристтік өнімнің 
тұтынушы ерекшелігінің 
көрсетілумен, тасымалдау 
мен орналастыру сипатта-

рымен, сақтандырудың та-
лаптарымен, демалыстың 
бағдарламасымен, басқа 
мəліметтермен танысып 
алыңыз. Туристтік өнімді 
ұсыну туралы шартты 
жасасқан кезде туристтік 
фирманың қызметкерінен та-
сымалдау құжаттарды алудың 
тəртібі мен мерзімін анықтап 
алу қажет. Туристтік компа-
ниясында алатын құжаттар 
топтамасында уақытша келу 
жəне кетуге арналған би-
леттер (электронды билет) 
болуы тиіс. Сапар  түбіртегі 
емес билет екеніне көзіңізді 
анық жеткізіңіз. Сақтандыру 
жағдайы туындаған кезде 
сақтандыру шарттарымен 
(медициналық сақтандыру, 
«жол болмай қалудан 
сақтандыру»), сақтандыруды 
өтеу мөлшерімен, əрекет ету 
тəртібімен танысу қажет. 
Орналасу орындарының 
(қонақ үй, отель) сипаттары-
мен жəне ерекшеліктерімен, 
отельге келіп орналасу 
жəне босату уақытымен. 
Құжаттарды (соның ішінде 
туристтік ваучер, əуе-немесе 
теміржол билеттері) алған 

кезде олардың толымдығы, 
құрамын, мазмұнын, құжатта 
көрсетілген мəліметті 
жəне аты-жөннің дұрыс 
жазылуының дұрыстығын 
тексеріп алып жəне құжатта 
жіберілген қателер тура-
лы турфирмаларды ескерту 
қажет. Саяхаттың алдында 
бір күн бұрын турфирманың 
қызметкерлерінен ұшу 
ақпаратты жəне ұшу 
əуежайды, вокзалды жəне 
поездің қозғалу уақытын, 
басқа да болатын мəліметтерді 
анықтап алу қажет. 
     Тиісті ақпаратты қосымша 
ретінде Ғаламтор желісінде 
орналастырылған  ұшу 
əуежайдың сайтында берілгені 
сол əуежай телефоны бойын-
ша анықтап алуға  болады.  
   Саяхатқа дайындалған 
кезде, транзитті бірге қоса, 
онда барған уақытында 
жеке қауіпсіздігіне не-
месе жеке мүлікке қауіп 
төнген жағдайда турист 
консулдық, дипломатиялық, 
сондай-ақ басқа да туристтік 

ТУРИСТТЕРГЕ ЕСКЕРТУ

«Амангелді аудандық тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау басқармасы» РММ

өкілеттіктерге шағымдануға 
құқығы бар.  Шарттың та-
лаптарын орындамаған 
жағдайда шығынды жəне 
моральдік нұқсанды 
Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген 
тəртіпте туристтік қызметімен 
айналысатын адам өтейді. 
   Туристтің бастамасы бой-
ынша туристтік өнімді 
орындау туралы шарт-
ты            бұзған кезде ақшалай 
қаражаттың қайтарылуы 
Қазақстан Республикасының 
заңнамасына жəне заң талап-
тарына қайшы келтірілмейтін 
шарт талаптарына               сəйкес 
орындалады. 
   Саяхаттан бас тарту та-
лаптары шарттың маңызды 
талаптарына жатқызылады 
жəне міндетті турде туристтік 
өнімді орындау туралы шар-
тында белгіленеді. 
  Есте сақтаңыздар, Қазақ-
стан Республикасы құзыретті 
органдардың шешімімен 
заңды күшіне енген бо-
лып саналған міндетті 
орындамаушылық, саяхат 
жасауға кедергі келтіреді не-
месе мүмкіндік болмайды.  
      Біз Сіздерге сəтті сапар 
жəне жақсы демалыс тілейміз! 

    Амангелді ауданы төтенше 
жағдайлар бөлімі аудан 
тұрғындарының назары-
на мынадай қарапайым 
өрт қауіпсіздік ережелерін 
сақтауға шақырады. Ешкімге 
де құпия емес, өрттер көбінесе 
адамдардың өздерінің отқа 
бейқамдығынан қарауынан бо-
лып жатады. Өрттердің көбі іс-
тəжіребиеде көрсеткендей, бы-
лайша айтқандай «адамдардың 
факторлары» себебінен болып 
жатады. Өрттердің ең басты 
себебі: отпен абайсыз болуы-
нан, қарапайым өрт қауіпсіздік 
ережелерін сақтамауынан 
жəне білмеуінен, жылы-
ту құралдарын жəне электр 
құралдарын дұрыс пайда-
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ланбауынан, балалардың от-
пен ойнауынан- үлкендердің 
өз балаларын қараусыз 
қалдыруынан жиі кездеседі. 
Өрт қауіпсіздік талаптарын 
орындамауынан- өрттер, газ 
баллонның жарылуынан 
жəне басқа да ТЖ толайсыз 
жағдайларға əкеп соғып жа-
тады, көбінесе адамдардың 
өліміне əкеп соғып жатады. 
Айта кету керек өрттердің өсуі 
қыс мезгілінде орын алады. 
Аудан тұрғындары қыс кезінде 
от жағу пешін пайдаланады, 
адамдардың көбі пешті пай-
далану кезінде өрт қауіпсіздік 
ережесін сақтамай, өздерінің 
үйлерін жəне өздерінің, 
жақындарының өмірлерін 

қауіп-қатерге ұшыратып жа-
тады. Аудан тұрғындарына 
өрт қауіпсіздік ережелерін 
түсіндіру мақсатында 
«тұрмыстық жағдайда 
қауіпсіздік шаралары» жады-
намасы таратылуда.
   Тұрғын үйлерде өрттерді 
болдырмау үшін, қарапайым 
ережелерді сақтау керек, атап 
айтқанда: 
отқа төзімді кірпіштен 
салынған пешті жағу, ал 
пештің алдында еденде ме-
таллдан бұйым орнату керек;
- от жағудың алдында пешті 
жөндеп, тексеру қажет жəне 

күйдене тазарту керек; 
 - пешті тез тұтанатын (жанар 
май-бензин, жер майы-керо-
син ) тұтатуға болмайды; 
 - тұтатылған пешті қараусыз 
қалдыруға болмайды, соны-
мен қатар кішкентай балаларға 
оны қадағалауына қалдыруға 
болмайды; 
 - ағаш отын жəне көмірді 
пештің алдында сақтауға бол-
майды ; 
   Ережені қатан орындаған 
жағдайда ғана, Сіз өз 
өміріңізді жəне тұрғын 
үйіңізді, мүліктеріңізді сақтай 
аласыз. 

А.СЕЙДАХМЕТОВА, 
аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің аға инженері 

өртке қарсы қызмет капитаны

Маман мінбері

    Аманкелді ауданының əкімдігі  19 қаңтар  2015 жылы сағат 15:00-де Аманкелді селосы, Б. Майлин көшесі №14 
ғимаратта мемлекеттік меншіктегі ауылшаруашылығы мақсатындағы босалқы жер қорындағы жер учаскелерін 
жалдау құқығымен алуға ашық конкурс өткізді.  
     Төмендегідей конкурсқа қатысушылар жеңімпаз болып табылды:

   №21,23 лоттар бойынша қонкурстық өтініштер  болмауына байланысты конкурстық сауда өткізілмеді деп шешілді. 
Конкурстық өтініштер салынған «Нурай Н» ЖШС-гі, «Нұрлы жол 2015» ЖШС-гінің өтінішітерінде салық органының 
белгіленген нысандағы анықтамасының түпнұсқасы немесе нотариалды куəландырылған көшірмесі болмауына 
байланысты №1,2,22 лоттар бойынша сауда өткізілмеді деп шешілді.  
   Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды мына телефон арқылы алуға болады: (8714-40) 21276. факс (8714-40) 21276

 Лот 
   №

Заңды тұлғаның немесе 
жеке тұлғаның атауы Жер учаскесінің  атауы

Жер 
учаскесінің 
көлемі, га

Жалға алу 
мерзімі, 
жыл

3 Мурзин Аскербек Егістіктер-157 га, жайылымдықтар-2587 га, жолдар 
астындағы жерлер-9 га, басқада алқаптар-7 га 2760 48

4 Шайхин Ғани Егістіктер-408 га, жолдар астындағы жерлер-1 га 409 48
5 Ильясов Дуйсен Жайылымдықтар-640 га, жолдар астындағы жерлер-1 га. 641 48

6 Тулекбаев Серик Егістіктер-398,0 га, жолдар астындағы жерлер-1,2 га, 
басқада жерлер-0,2 га. 399,4 48

7 Ильясов Дуйсен Жайылымдықтар-414 га, жолдар астындағы жерлер-1 га. 415 48

8 Тапай Канат Жайылымдықтар-702,5 га, жолдар астындағы жерлер-1,5 
га, басқада алқаптар-2 га. 706 48

9 Жумабаева Сакыпжамал Егістіктер-199,7 га, басқада алқаптар-0,3 га 200 48
10 Жумабаева Сакыпжамал Егістіктер-203 га, басқада алқаптар-3 га 206 48
11 Жумабаева Сакыпжамал Егістіктер-109 га 109 48
12 Жанбуршин Бауыржан Егістіктер-100 га 100 48
13 Ахметов Сабыржан Жайылымдықтар-1542 га, жолдар астындағы жерлер-2 га, 

басқада жерлер-4 га 1548 48
14 Ахметов Сабыржан Жайылымдықтар-150 га 150 48
15 Ахметов Сабыржан Жайылымдықтар-50 га 50 48
16 Шакыманов Шоптибай Егістіктер-183 га 183 48
17 Какимжанов Алмас Жайылымдықтар-459,5 га, басқада жерлер-0,5 га 460 48
18 Какимжанов Алмас Шабындықтар-100 га 100 48
19 Кайырбеков Серик Жайылымдықтар-77 га, шабындықтар-90 га, басқада 

жерлер-15 га 182 48

20 Сыздыков Марат Жайылымдықтар-210 га, шабындықтар-420 га, жолдар 
астындағы жерлер-3 га. 633 48

24 Дьяченко Владимир Жайылымдықтар-402,7 га, жолдар астындағы жерлер-1,3 га 404
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