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есеп беру мен сайлау

Жаңалық

АуылшАруАшылығы еңбеккерлері күнімен!

Аудандық «Арай» - «Луч» газетіне 2017 жылға жазылу жүргізілуде!

Дәнді дақылдардың рекордтық өнімі 
жиналды

Құрметті ауылшаруашылығы саласының еңбеккерлері!  
Қадірлі еңбек ардагерлері!

Ахметқали Нұрғожин, аудан әкімі. 
 Дүйсен Бралинов, аудандық    
 мәслихат хатшысы.

А ғ ы м д а ғ ы 
жылдың 11 қа-
р а ш а с ы н д а  
Ахметқали Нұр-

ғожиннің төрағалық етуімен «Нұр Отан» 
партиясы аудандық филиалының XVII 
есеп беру-сайлау конференциясы бо-
лып өтті. 

Конференция жұмысына облыстық 
мәслихат депутаты лұқбек Тумашинов, 
ауданның бастауыш партия ұйымдарынан 
250 делегат қатысты. Күн тәртібіне 
төмендегідей мәселелер ұсынылып, 
бекітілді: 

1.  «нұр Отан»  партиясы Катонқарағай 
аудандық филиалының,  саяси Кеңе-
сінің     2015-2016 жылдары  атқарған 
жұмыстарының   қорытындысы және  
«Қазақстан -2050» стратегиясын, «нұр 
Отан. нұрлы болашақ жолында» атты 
«нұр Отан» партиясының саяси доктрина-
сын, «Қазақстан-2021: бірлік. Тұрақтылық. 
Жасампаздық» атты  сайлауалды бағ-
дарламасын жүзеге асыру  аясында  
филиалдың  2016 жылғы   мақсаттары     

туралы».
а.нұрғожин –  аудандық филиалдың 

төрағасы.
2. «нұр Отан»   партиясының 

Катонқарағай аудандық филиалының са-
яси кеңесінің  құрамын сайлау.

бралинов Д.З. - саяси Кеңес мүшесі, 
аудандық мәслихат хатшысы.

3.«нұр Отан»   партиясының Катон-
қарағай аудандық филиалының саяси 
кеңесі бюросының   құрамын сайлау.

Г.ағажаева –  аудандық филиал 
төрағасының бірінші орынбасары.   

4.«нұр Отан» партиясының Шығыс 
Қазақстан  облыстық филиалының    
партиялық конференциясына делегаттар-
ды сайлау. 

Г.ағажаева –  аудандық филиал 
төрағасының бірінші орынбасары.   

Ұйымдастырушылық үрдістер өткізілген 
соң, «нұр Отан» партиясы аудандық 
филиалының төрағасы ахметқали 
ахашұлы нұрғожин баяндама жасады. 

бүгінгі өткізіліп отырған «нұр Отан» пар-
тиясы аудандық филиалының есеп- беру 
сайлау конференциясы  Тәуелсіздігіміздің 
25 жылдығымен тұспа– тұс өткізілініп 
отырғаны, алдымыздағы міндеттер мен 
мақсаттардың қаншама жауапты да 
салмақты екені баршамызға түсінікті деді 
ол. Өйткені, «нұр Отан» партиясы – ұлттың 
ұлы шаңырағы, елбасының тапсырма-
ларын, мемлекеттік бағдарламаларды 
жүзеге асырудағы қуатты күштердің бірі.  
Осындай биік мұратқа атсалысу – әр пар-
тия мүшесі үшін азаматтық парыз және 
де үлкен жауапкершілік.  Осы міндеттерді 
жүзеге асыруда бастауыш партия 
ұйымдары мен  партиялық топтардың  
рөлі өте маңызды да салмақты.

Әлемдік экономикадағы келең-
сіздіктерге қарамастан, халық алдындағы 
бүкіл әлеуметтік міндеттер орын-
далуда және олар нақты істермен 
бекітілген мемлекет басшысының басты 
қағидалары болуда. Тұрғындардың әл-
ауқатын жақсартуға бағытталған біздің 
ауданымыздағы өзгерістерге қатысты 
баяндамашы 2016 жылдың 9 айындағы 
әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді 
нақты ашып көрсетті. баяндамада 
ауылшаруашылығына, кәсіпкерлікке, ту-
ризмге, әлеуметтік салаға нақты сарап-
тама жасалған. аудан әкімі ауданымызда 
жүзеге асырылып жатқан, сондай-ақ, «ал-

тай Invest-2016» халықаралық форумы 
кезінде қол қойылған инвестициялық жо-
баларды ерекше атап өтті. 

аудандық филиал төрағасы партияішілік 
тәртіп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес, қылмыстың алдын алу бойынша 
жұмыстар, қоғаммен байланыс, ауқымды 
партиялық жобаларды жүзеге асыруға 
қатысты мәселелерге де тоқталды. аудан-
да атқарылып жатқан ірілі-ұсақты істердің 
барлығы партия мүшелерінің тікелей 
қатысуымен өткізілгендігі де аталып өтілді. 

есептік баяндама соңында а. нұрғожин 
партия мүшелерін партияның сайлауал-
ды бағдарламасының барлық бағытын, ел 
президентінің Жолдауын жүзеге асыруға 
шақырды. 

-Қазақстан республикасы Тәуелсіздігінің 
25 жылдығы және тұңғыш президент күні 
қарсаңында жергілікті жерлерде жұмыстар 
жоғары деңгейде жүргізілуі тиіс. ауданда 
атқарылып жатқан жұмыстардың барлығы 
партия мүшелеріне байланысты,- деді ол. 

баяндаманы талқылауға сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес қоғамдық 
кеңесінің, партиялық топтың төрайымы Ә. 
Жұмағұлова, бастауыш партия ұйымының 
төрағасы, Өрел ауылдық округінің әкімі е. 
Көбешов, «Жас Отан» жастар қанатының 
атқарушы хатшысы е. мағауянов қатысты. 

Онан соң, конференция делегаттары 
саяси Кеңес, саяси Кеңес бюросы және 
облыстық партиялық есеп беру-сайлау 
конференциясының делегаттарын сайла-
ды. 

Жомарт Жақыпов.

2017 жылға аудандық «Нұр Отан» 
партиясы филиалы Саяси кеңесінің 

құрамы: 
1. нұрғожин а.а. – партия филиалының 

төрағасы, аудан әкімі.
2. ағажаева Г.м. – партия филиалы 

төрағасының бірінші орынбасары, депу-
таттар фракциясының жетекшісі.

3. бралинов Д.З. – аудандық мәслихат 
хатшысы.

4. Жұмағұлова Ә.Қ.- партиялық топ, 
сЖҚК төрайымы, аудандық мәслихат де-
путаты.  

5. смағұлова а.а.- аудандық мәслихат 
депутаты.

6. Кешілбаев е.Х.- аудандық мәслихат 
депутаты.

7. Жаңабаев Ж.-  аудандық мәслихат 
депутаты.

8. балтабаев а.б.-  бпҰ төрағасы, 
Катонқарағай ауылдық округінің әкімі.

9. малахов В.В.- аудандық мәслихат  
депутаты, бпК төрағасы.

10. Шаухин н.Қ.-  аудандық мәслихат 
депутаты. 

11. мұстафин е.Қ.- бпҰ төрағасы.
12. рақышева б.Т.- аудан әкімінің орын-

басары.
13. мағауянов е.б.- «Жас Отан» жастар 

қанатының атқарушы хатшысы.
14. Құрманбаев р.Т.- аудан әкімі аппара-

тының басшысы.
15.  ахметов а.- бпҰ төрағасы, Үлкен 

нарын ауылдық округінің әкімі.
16.садуов Қ.Қ.-  ішкі саясат бөлімінің 

басшысы.
17. ережепов б.К. – аудандық мәслихат 

депутаты.
2017 жылға аудандық «Нұр Отан» 

партиясы филиалы Саяси кеңес 
Бюросының құрамы:

1. нұрғожин а.а. – партия филиалының  
төрағасы, аудан әкімі.

2. ағажаева Г.м. –филиал төрағасының 
бірінші орынбасары, депутаттар 
фракциясының жетекшісі.

3. бралинов Д.З. – аудандық мәслихат 
хатшысы.

4. Жұмағұлова Ә.Қ.- сЖҚК төрайымы, 
аудандық мәслихат депутаты.  

5. ережепов б.К. – ауданық мәслихат 
депутаты.

6. малахов В.В.- пбК төрағасы, 
аудандық мәслихат депутаты.

7. мұстафин е.К.-бпҰ төрағасы.
Облыстық партиялық есеп беру-

сайлау конференциясына қатысатын 
делегаттар құрамы:

1. нұрғожин а.а. 
2. бралинов Д.З. 
3. ағажаева Г.м. 
4.мұстафин е.К.
5. малахов В.В.
6. Жұмағұлова Ә.Қ.
7.  мағауянов е.б.
8.ережепов б.К.
9.Кешілбаев е.Х.
10.Көбешев е.а.
11.мамырханова л.Ж.
12.смағұлова а.с
13.Жаңабаев Ж.

Катонқарағай аудандық мәслихатының 
кезектетен тыс VІІ сессиясы 2016 жылы  
24 қарашада сағат 10.00-де  Үлкен нарын 
ауылы, абылайхан көшесіндегі  №102-ші 
үйде орналасқан Катонқарағай аудандық 
әкімдігінің ғимаратында өтеді.

Депутаттарды тіркеу сағат 09.30-дан 
бастап жүргізіледі.

Сессияға ұсынылатын күн тәртібі:
1. «Катонқарағай ауданының 2016-2018 

жылдарға арналған бюджеті туралы» 
Катонқарағай аудандық мәслихатының 
2015 жылғы 23 желтоқсандағы №35/274-V 
шешіміне өзгерістер  енгізу туралы.  

Ж.Д. большманова – аудандық эконо-
мика және қаржы бөлімінің басшысы.

2. Катонқарағай аудандық мәсли-
хатының кезекті сегізінші сессиясының 
төрағасы туралы.     
            

                                            Д. Бралинов,
Катонқарағай аудандық 

мәслихатының  хатшысы.                          

Катонқарағай аудандық 
мәслихатының депутаттары 

мен  аудан тұрғындарының
 назарына!

ШҚО шаруалары дәнді 
дақылдардың рекордтық өнімін 
жинады. Жалпы өнім 1 млн тон-
надан асты. Бұл өткен жылғы 
көрсеткіштен бір жарым есе 
артық, деп хабарлайды облыс 
әкімдігінің баспасөз қызметінен.

ШҚО шаруалары биыл жақсы 
өнім жинады. ауыл тұрғындары 
суық түскенге дейін бұл шаруаны 
бітіріп үлгерді.  Облыстық ауыл 
шаруашылығы басқармасында 
соңғы жылдары өңірде мұндай ре-
корд орнатылмағанын айтты.

«Зайсан, Шемонаиха және Глубоковский аудандарында орташа өнімділік 
нормадан жоғары болып, гектарына 20 центнерді құрады. бұл жергілікті 
шаруалардың озық технологияларды меңгеруінің жемісі», - деді ШҚО ауыл 
шаруашылығының басшысы Қонысбай Төлеубеков. 

атап өту керек, өңірдегі ішкі сұраныс толық қамтылғаны белгілі болды. ал 
қалған астықты шаруалар Қытай мен ресейге экспорттауға ниетті. алдын 
ала болжамдар бойынша, биыл бидайдың бір тоннасы 40 мың теңге шама-
сында сатылады деп күтілуде.  

 ҚазАқпарат.

Сіздерді – Ауылшаруашылығы еңбеккерлері күнімен шын жүректен құттықтаймыз! 
Бұл мереке жерде еңбек ететін, мал шаруашылығымен айналысатын, азық-түлік 
өнеркәсібінде жұмыс жасайтын, еліміздің және өңіріміздің азық-түліктік қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге талмай үлес қосып жүрген жандардың басын қосады. Ауыл 
шаруашылығы - ел өмірінде ерекше орын алатын салалардың бірі. Ол экономиканың 
ғана емес, қоғамдық-саяси тұрақтылықтың айнасы. Кеңестер Одағынан мұра болып 
қалған ауыртпалығы мол ауыл шаруашылығы Тәуелсіздік жылдары тамаша табыстарға 
жетті. Елбасының көреген саясатының арқасында агроөнеркәсіп кешеніне ерек-
ше көңіл бөлініп, үлкен қолдау жасалып келеді. Соның нәтижесінде ауыл халқының 
тұрмысы, әлеуметтік жағдайы, көліктік және инженерлік инфрақұрылымы жақсара 
түсуде. Бұл біздің баршамызға ортақ қуаныш. Халқымызда «Ауылым – алтын бесігім» 
деген жақсы сөз бар. Шындығында да, ауыл – қазақтың қара шаңырағы, дәстүрлі 

шаруашылығының асыл қазығы, атамекені. Ендеше, ауылды 
дамыту, ауыл шаруашылығын өркендету 

- бүкіл елімізді дамыту деген сөз.
Осынау жауапты міндетті абы-

роймен атқарып, аянбай еңбек 
етіп жүрген баршаңызды бүгінгі 
айтулы мерекемен құттықтап, 
отбасыларыңызға амандық, еңбекте 
табыс және баянды бақыт тілейміз!



  

 
18.11.2016 жыл2 - бет

тегіне тартқан азамат

мемлекеттік 
бағдарламалар 

асыра орындалуда

мерекелеріңізбен, әріптестер!
Қазақстан Республикасы агроөндірістік 

кешенінің дамуында 2016 жыл ерекше орын 
алды, Тәуелсіздіктің 25-жылдығы қарсаңында 
еліміздің  диханшылары рекордтық өнім – 25 
млн. тоннаға таяу өнім алды. 

аудан диханшылары үшін биылғы жыл 
жаңбырлы болды, сондықтан егістіктерден 
жақсы өнім алынды және соңғы айларда қардың 
ерте түсуіне байланысты күнбағысты жинау 
жұмыстары тіпті, түнде де жүргізілді. аудан мал-
шылары ауылшаруашылық жануарларын қыстан 
аман алып шығу үшін, жеткілікті мөлшерде 
азық даярлады, мал тұқымын жақсарту 
бағдарламасына қатысуды жалғастыруда, 
ауданның бетке ұстар саласы – марал өсіру мен 
омарташылықты дамыта түсуде. 

2016 жылы ауданның ауылшаруашылығы 
өнімінің жалпы мөлшері  болжам бойынша 16,8 
млрд. теңгені құрайды деп күтілуде (2015 жыл-
мен салыстырғанда 102,5%). 

Осы нәтижелерге қол жеткізуге 
ауылшаруашылық құрылымдарының әрбір бас-
шысы мен мүшелерінің іскерлігі, ретке келтірілген 
қаржылық-несиелік жүйе, лизингті дамыту, 
ауылшаруашылығы өндірісін дамытуға мемлекет 
тарапынан жыл сайын  көрсетіліп отырған қолдау 
зор ықпал етті. 

Жыл басынан бері ауданның ауылшаруашылық 
тауарөндірушілері 287 млн. теңге мөлшерінде 
жәрдемқаржы алды, «қазагроқаржы» ақ арқылы  
280 млн. теңгеге ауылшаруашылық техникалары 
сатып алынды.  Соңғы 15 жылда алғаш рет 1000 
тонна минералдық тыңайтқыштар қолданылды. 

«ауылшаруашылық кооперациялары тура-
лы» қр заңы,   мал шаруашылығын дамыту-
ды жүзеге асырылған «Ырыс», «Сыбаға», 
«құлан», «алтын асық» бағдарламалары 
аграрлық сектордың даму қарқынын арт-
тыруда маңызды рольге ие болды. тек, 
«Катонқарағай» анС арқылы 159,7 млн. 
теңгенің  26 жобалары, «ауылшаруашылығын 
қаржылай қолдау қоры» ақ арқылы жалпы 
сомасы 53,7 млн. теңгені құрайтын 26 жоба-
сы  жүзеге асырылды. «Самай» Шқ негізінде 
(басшысы зияда мәлік) сүт қабылдау 
пункті құрылды. төрт ауылшаруашылық 
кооперативтері ұйымдастырылды. Олардың 
ішінде «Катонқарағай нектары» аӨК (төрағасы 
тумашинов Досымбек Шабданұлы) ерекше орын 

алады, бұл шаруашылық ауданның омарташылық 
саласын дамытуға 70 млн. теңге инвестиция 
жұмсады. 

Бүгінгі күні сапалы, жаңа технология мен тех-
никаны қолданбайынша, ауылшаруашылық 
өндірісінің тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру мүмкін емес. Бұл бағытта айтарлықтай 
жұмыстар атқарып отырған «Калинин» ЖШС 
(директоры м. С. Сайлаубаев), «Диас» Шқ (бас-
шысы қ. Бахтияров), «Жас қанат» Шқ (а.П. ма-
тасов), «таулы Восток» ЖШС  (мамыр Дәулет), 
«қаражал» Шқ (е.Омаров), «адал» Шқ (н. 
қараталов), «Селигер» Шқ (Д. Веригин) және 
басқаларды ерекше атап өткен жөн.

Жылқы өсіру - әдеттегідей, анағұрлым тиімді 
сала болып қалуда. Жыл сайын қымыз өндірумен 
шұғылданатын шаруашылықтар саны арта 
түсуде. 

ауылшаруашылығы еңбеккерлері күні  - жал-
пыхалықтық мереке, өйткені, республикамыздың 
көптеген тұрғындары жеке қосалқы 
шаруашылығымен шұғылданып, еліміздің азық-
түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге өз үлестерін 
қосуда. 

Әріптестерімді кәсіби мерекелерімен – 
ауылшаруашылығы еңбеккерлері күнімен 
құттықтаймын! Оларға мерекелік көңіл-күй, мықты 
денсаулық, бақыт пен с ә т т і л і к те р 
тілеймін!

Рақымғали Байгереев,
аудандық ауылшаруашылығы

 бөлімінің басшысы.     

- Айтжамал Рахметқызы, жоғарыда 
аталған  бағдарламалардың  орындалуы 
жайлы айтып өтсеңіз?

 - Бүгінгі күні, жалпы  республикалық жоба  
аясында,   «агронесие корпорациясы» ақ-ның  
салалық   бағдарламасы бойынша   «Катонқарағай 
несиелік серіктестігі» ЖШС-і  арқылы   ауданның   
шаруа қожалықтары «Сыбаға»  бағдарламасы    
бойынша  24,7 млн. теңгені  құрайтын   6 жо-
баны,   «құлан»  бағдарламасы бойынша 26,4 
млн. теңгенің  5 жобасын және  «алтын асық» 
бағдарламасы  арқылы  3,8 млн. теңгенің 
3 жобасын  іске асырды. Сонымен қатар, 
несиелік  серіктестік арқылы  ауылшаруашылық  
тауарөндірушілердің  негізгі  және айналым 
құралдарын толықтыру  үшін  көлемі 140,4 
млн. теңгені  құрайтын  несиелер берілді. Бұл - 
өткен жылдың  осы кезеңімен  салыстырғанда, 
несиелеудің   195 пайызға артып отырғанын 
көрсетеді. 

-Жыл соңына дейін  қанша  несие берілмек? 
-ағымдағы  жылдың 15 желтоқсанына дейін, 

«құлан» бағдарламасы арқылы   9,1 млн. теңгені 
құрайтын 1 жоба бойынша 36  бас жылқыны, 
«алтын асық» бағдарламасы бойынша  7,5 млн. 
теңгені құрайтын  1 жоба бойынша 300 бас  қой 
сатып алу және «Сыбаға»  бағдарламасына 
сәйкес  27,1 млн.  теңгенің 3 жобасы бойынша  
180 бас  ірі-қара малын сатып алу жоспарланған. 
аталған жобалар бойынша құрылтайшылардың  
сұраныстарына сәйкес,   несие алу туралы 
өтініштері  толық мақұлданған.

-Ал жылдық  көрсеткіштер  болжамы ту-
ралы не айтасыз?  

  -Жалпы, 2016   жылдың  соңына дейін 35 
құрылтайшы  255  млн. теңгенің несиесін алады.

- Жоғарыда  аталған  бағдарламалар  
ауданымыздағы мал шаруашылығының  да-
муына және оның  санының көбеюіне елеулі  
ықпал етті ме? 

 -Әрине, сөзсіз ықпал етті. Жыл сайын  ірі-

қара, қой және жылқы шаруашылығын дамытуға 
бағытталған «Сыбаға», «алтын асық» пен 
«құлан» бағдарламаларына  қызығушылық  та-
нытып, оған қатысуға тілек білдіргендердің  
саны арта түсуде. Сондықтан,  ниет білдірген  
шаруа қожалықтарымен  және кәсіпкерлермен  
қосымша  жұмыстар   жүргізіліп,  мал сапасын 
жақсарту мақсатында оларға   жан-жақты қолдау 
және көмектер көрсетіледі.

- Жалпы, аталған бағдарламаларды  сәтті  
жүзеге асыру мақсатында қандай  жұмыстар 
атқарылды? 

-ең бастысы – алға қойған мақсатты жүзеге 
асыру, оңды нәтиже шығару мақсатында ау-
дан әкімінің  қолдауы мен  ауылшаруашылығы  
және  ауылдық округтер әкімдерімен  бірлесіп, 
көптеген  жұмыстар жүзеге асырылды  және 
ауыл тұрғындары арасында, тіпті, шалғайдағы 
ауылдарға барып кездесулер өткіздік.  мұндай 
ақпараттандыру  жұмыстары оңды нәтиже берді 
деп ойлаймын.

- Еліміздің  ауылшаруашылығы қызмет-
керлерінің  кәсіби  мерекесі  қарсаңында  
шаруашылықтар еңбеккерлеріне  өз 
тілегіңізді   білдірсеңіз...

-ауданның ауылшаруашылығы саласының 
барлық еңбеккерлерін, агроөнеркәсіп 
кешені қызметкерлерін  кәсіби мерекелері – 
ауылшаруашылығы қызметкерлері күнімен шын 
жүректен құттықтай отырып,  денсаулық және та-
бысты еңбек тілеймін!  

- Айтжамал  Рахметқызы,  сұхбаты-
ңызға рахмет! Сізді  де өз тарапымыздан  
мерекеңізбен  құттықтай отырып,  зор 
денсаулық ,  ауыл тұрғындары үшін  өте 
қажетті бағдарламарды  іске асырудағы 
күнделікті  ісіңізге  сәттілік   тілейміз. 

Сұхбатты жүргізген: Нұрзада Исабаева. 

Бүгінде ауданымызда дамыған мал шаруашылығы саласына ауқымды инвестиция-
лар тартылып, мал тұқымын асылдандыру бағытында үлкен жобалар жүзеге асырылуда. 
Соңғы  жылдарда ірі- қара малын дамыту мен мал тұқымын жақсартуды көздеген «Сыбаға», 
жылқы шаруашылығын дамыту бағытында «Құлан», қой өсіруге демеу болатын «Алтын 
асық» бағдарламалары арқылы тиімді несиеге қол жеткізген көптеген ауылшаруашылық 
құрылымдары оның игілігін көріп, мал басын біршама арттыруға мүмкіндік алды. Әрине,  
бұл  ірі-қара, қой мен жылқы өсірушілерге  мемлекет тарапынан  көрсетілген  қолдау.  Осы 
бағдарламалардың жағымды жақтары мен ауданда  мал шаруашылығы саласының дамуы 
жайында біз «Катонқарағай несиелік серіктестігі» ЖШС-і  басқармасының төрайымы  Карина 
Айтжамал Рахметқызымен  сұхбаттасқан едік. 

Осыдан біраз уақыт бұрын «Калинин» атындағы 
ұжымшарда комбайнерлер болған атақты Давыд Давыдо-
вич және Александр Давыдович Зайферттерді тек Солдато-
во ауылында ғана емес, онан тысқары жерлерде де білікті 
диханшылар, алдыңғы қатарлы механизаторлар ретінде 
көпшілік жақсы біледі.

Давыд Давы-
довичтің ұлы Иван 
Давыдович за-
йферт өзінің қысқа 
ғұмырында тегіне 
лайықты азамат 
екендігін көрсетіп 
үлгерді. Ол да 
себу және орақ 
ж ұ м ы с т а р ы н д а 
тамаша өндірістік 
нәтижелерге қол 
жеткізген. 

Иван Давыдо-
вичтің ұлы  ев-
гений Иванович 
зайферт те тегіне 
тартып, механиза-
тор мамандығын 
таңдады. Отыз 
жеті жасар азаматтың айтарлықтай еңбек жолы бар.

тоғыз сыныпты бітірген соң, Женя зайферт  мамандық таңдау 
жөнінде көп ойланбады. Ол бала күнінен әкесіндей және ата-
сындай механизатор болуды армандайтын. 

1994 жылы Большенарымдағы №22 орта кәсіби-техникалық 
училищеге фермер-арендатор мамандығын игеру үшін оқуға 
түсті. Ол уақытта бұл жаңадан енгізілген мамандық еді. Фермер 
- ауылшаруашылығы мен экономика саласынан жақсы  хабар-
дар маман болуы тиіс. ауылшаруашылығы техникасын да жетік 
меңгеруі тиіс. 

Сонымен қатар, фермер-арендаторлар бұл училищеден жал-
пы орта білім де алып шығатын.  

Орта кәсіби-техникалық училищені бітірген соң, евгений 
азаматтық борышын өтеуге  қазақстан республикасының 
әскери-теңіз флоты қатарына шақырылады.

Әскер қатарынан босаған ол туған ауылы Солдатовоға қайтып 
келеді.  Сол уақыттан бері «Калинин» ЖШС-де механизатор бо-
лып еңбек етуде. Шынжыр табанды Дт-75, доңғалақты трактор-
ларды басқарды, «енисей» комбайнымен егін де орды. 

Биылғы жылы ЖШС егістіктерінде өнім айтарлықтай жоғары 
деңгейде болды, ол германияда өндірілген «Класс Лекси-
он-670» комбайнын басқарды. 

-Бұл қуатты техниканы «енисеймен» салыстыруға болмайды. 
мұның бункеріне сегіз тонна дән сыяды. Бұл «енисейдікінен» 
әлдеқайда үлкен. Кабинасы да өте ыңғайлы, техниканың өзі 
әлдеқайда үлкен болғанымен, оны басқару өте жеңіл. Комбайн 
да автопилот та бар. Оның үстіне, біздің ЖШС-де күнбағыс 
оруға арналған арнайы жаткалар бар. Сондықтан, бұрын орнату 
үшін көп уақыт пен күшті қажет ететін арнайы құралдың (лиф-
тер) қажеті де болмады.   Өйткені, арнайы жатканы комбайнға 
тағу үшін санаулы минуттар ғана қажет. ал бұл, еңбек өнімділігін 
арттыруға өте көп ықпал етеді,- дейді евгений Иванович.

Биылғы жылы «Калинин» ЖШС дәнді дақылдардан жақсы 
өнім алды. Әсіресе, «Долина» учаскесінен егістіктің әр гек-
тарынан бір айналымнан 69 центнерден өнім алынды. ЖШС 
басқарушысы Болат қадырмышевтың айтуынша, дәнді 
дақылдар егілген алқапта бұрын азотқа бай дақыл – рапс 
егілген екен. Сондай-ақ, егістік алқаптарына тыңайтқыштар 
себу, жеткілікті мөлшерде жауған жаңбыр да өз нәтижесін берді. 
ауылшаруашылығы дақылдарының зиянкестері мен аурулары-
на қарсы күрес жүргізілді. 

егістіктерден жақсы өнім алудың негізін қалауға евгений за-
йферт те өз үлесін қосты. Ол мтз-1221 тракторымен күнбағыс 
септі. 

Биылғы күзде ол фермаға шөп тасымалдады. 
-мен бұл жұмыстарды германдық «Класс Ксерион» қуатты 

тракторымен атқардым. Бұл да өте қарапайым техника,- дейді 
механизатор. 

евгений Иванович – үлгілі отағасы, отбасында ұлы Иван мен 
қызы галинаны тәрбиелеп отыр. Үйде де шаруа жеткілікті, бірақ, 
ол бәріне де үлгереді. 

ағымдағы жылы 9 мың центнер дән орып, егін орағында 
жоғары көрсеткіштерге қол жеткізгені үшін, евгений Ивано-
вич зайферт қазақстан республикасы ауылшаруашылығы 
министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталды. 

Біз де евгений Ивановичті қол жеткен жетістіктерімен 
құттықтаймыз! 

Александр Мартынов.
Суретте: Е.И. Зайферт.  
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Жоспарда - сүт өңдеу цехын ашу 

Үлкен Нарын ауылындағы 
«Диас» шаруа қожалығының 
басшысы Кәрімжан Бах-
тияров қожалығындағы 
ауылшаруашылық техника-
сын жаңартуды қолға алған. 
Бүгінде, ауданда  «Диас» 
ШҚ-ғы машино-техникалық 
паркін түгелдей жаңалаған 
ірі қожалықтардың бірі бо-
луда. Қожалық базасында 
түзу қатарда жап-жаңа «Бе-
ларус» тракторлары тұр. Ал, 
биылғы жылдың жазында 
К.Бахтияров екі жаңа аса 
мықты «Джондир» комбайн-
дарын сатып әкелді. Бұл 
комбайндар өзін іс жүзінде 
қалай көрсеткендігі жайлы 
Кәрімжан Бахтияровтың 
сенімді көмекшісі, әкесінің 
ізбасары – ұлы Дидар Бахти-
яров әңгімелеп берді. 

-Осы уақытқа дейін 
қожалықтың техникалық 
паркінде ескі комбайндар 
болды. Өз уақытында жақсы 
техника болған комбайндар, 
алайда бүгінде олар ескірді. 
Сонымен қатар, қызу егін 
науқаны кезінде үнемі сынып, 
қаржылық шығындарды қойып, 
егін ору уақытын біршама со-
затын. Сондықтан, техниканы 
жаңалау бұрыннан ойға келіп 
жүрген. «Джондир» комбайнына келетін 
болсақ, ол жоғары өнімді техника. Бұл 
комбайн дәнді дақылдардың әрбір 
түрін және ауа-райы қолайсыздығына 
қарамай орып, жинайды. Айта кетерлігі, 
бұл комбайнмен орылған дәндер 
қосымша тазалап, ұшыруды қажет 
етпейді. Біз биылғы жылғы өнімді 
осы комбайндар көмегімен жинадық. 
Тәжірибе көрсеткендей, біз дұрыс 
шешім жасаппыз: Серік Байтұғанов пен 

Эдуард Бургард жүргізген жаңа ком-
байндар өз жұмыстарын ойдағыдай 
атқарды. Сондықтан, барлық егін ору 
науқаны уақытында, жауынға қалмай 
жинап алынды. Сонымен қатар, туы-
старымыз бен таныстарымыздың ша-
руа қожалықтарына өнімін жинауға 
көмектестік,- дейді Дидар Бахтияров. – 
Ауылшаруашылық техниканы жаңалау 
– жақсы да, сапалы өнім алудың кепілі 
екендігіне тағы бір мәрте көз жеткіздік. 

 Мемлекет соңғы 
жылдары ауыл 

шаруашылығын қолдауға үлкен 
көңіл бөлуде. Жеңілдетілген несие-
лер беріліп, субсидиялар төленеді, 
оның ішінде егіндік жұмыстар мен 
мал шаруашылығында 
малды асылдандыру 
жұмыстарына. 

А у д а н ы м ы з д а 
ш а р у а ш ы л ы ғ ы н д а ғ ы  
ірі-қара малын асыл-
дандыру мақсатында 
а у ы л ш а р у а ш ы л ы қ 
құрылымдар асыл 
тұқымды бұқалар сатып 
алуда. Мұндай бұқаның 
құны, тұқымы мен 
салмағына байланысты  
450 мың теңгеден асып 
жатады. Ал жеке иелігінде 
2-3 бас қана сиыры бар 
ауыл тұрғындары бұл 
мәселені қалай шешеді? 
Өйткені, мұндай бұқаны 
сатып алуға әрқайсының 
шамасы келіп жатпайды. Бұл жерде 
көмекке «Жұмыспен қамту жол картасы 
- 2020» бағдарламасы келіп, Үлкен На-
рын ауылының тұрғыны, соңғы 18 жыл 
жекеменшік сектордың малын бағумен 
айналысып жүрген Михаил Коротков өзі 
бағып жүрген қоғамдық табын үшін асыл 
тұқымды бұқалар сатып әкелуді шешеді. 
Михаил Юрьевич отбасымен ақылдасып, 
«Мечта» атты шаруа қожалығын құрып, 
аталмыш мемлекеттік бағдарламаның 
екінші бағыты аясында, «Тұрғындарға 
ауылшаруашылық қызметтер көрсету» 
пилоттық жобамен «Ауыл шаруашылық 
қаржылай қолдау қоры» АҚ арқылы 3 
млн.теңге сомасында несие алады. Бұл 
қаражатқа М.Коротков мал бағу үшін төрт 
бас жылқы және симментал тұқымды 
төрт бас бұқа сатып алды. Осылайша, 
ол аудан орталығының Боран аймағының 
жекеменшік сектор табынының жүзден 
артық малдарын асыл тұқымды 

бұқалармен қамтамасыз етуде. 
  -Соңғы жылдары  қоғамдық табын-

да айтарлықтай тұқымдық құны жоқ 
бұқалар пайдаланылды. Олардың 
төлінің өнімділігі төмен болады. Ал 
симменталды тұқымы – екі бағыттағы 

малдар: етті және сүтті, сонымен қатар 
жоғары өнімді. Табиғи жайылымда бағуға 
аса бейімделген. Бұзаулары тамақты 
талғамайды, жақсы күтімде күніне 1 кг 
салмақ қосып отырады. Сатып әкелінген 
бұқалар қыстан жақсы шықты, жаздай 
қоғамдық табында болды. Симмен-
тал тұқымды төлді алдағы көктемде 
күтудеміз, - дейді М.Коротков.

  «Жұмыспен қамту жол картасы – 
2020» мемлекеттік бағдарламасы ауыл 
шаруашылығын дамытуға ғана емес, 
ауылдық жерлерде жұмыссыздықпен 
күресуге тиімді құралы болуда. 
М.Коротков өзіне және үлкеннарындық 
Серік Асқаровқа жұмыс орын ашып отыр. 
Қыс мезгіліне Михайл Коротков ауыл 
тұрғындарымен жылқыларын бағуға жеке 
келісім-шарттар жасады. Осылайша, 
іскер бақташы мемлекеттік бағдарлама 
көмегімен  ауылдастарына қысы –жазы 
ауылшаруашылық қызметтер көрсетуде.

Новохайрузовка ауылында «Самай» шаруа 
қожалығының базасында сүт қабылдау пункті 
ашылғаны жайлы оқырмандарымыз газетіміздің 
алдағы нөмірлерінен оқыған болатын. Ендігі ке-
зекте, осы пункттің жаз маусымындағы атқарған 
жұмыстары және алдағы уақыттағы жоспарлары 
жайлы қожалықтың басшысы Мәлік Садуевпен 
әңгімемізде:

-Сүт қабылдау пункті ағымдағы жылдың 10 маусы-
мында ашылып, 1 қазанға дейін жұмыс жасады. Ау-
ылдастар сүттерін өткізу мүмкіндігі туғанына разы, - 
дейді Мәлік Зиядаұлы. – Алайда, олар басында біраз 
сенбеушілік танытқан болатын, өйткені, алдыңғы сүт 
алушылар сүтті күнделікті алмай және өнімнің ақысын 
уақытында төлемей сенімдерін жоғалтқан. Біз сүтті 
күнделікті алып, 1 литрін 50 теңгеден түсірген жоқпыз. 
Сүттің майлылығы үнемі тексеріліп тұрды және ол 
3,6 пайыздан төмен болмады. Яғни, тұрғындар бізге 
сенім артып, сапалы өнімдерін тапсырып тұрды. Биыл 
сүттерін ауылдықтардың 40 пайызы ғана тапсырды, 
өйткені, көктемде бұзауларын емізіп жіберген. Ал, 
келесі жылы тұрғындардың 80 пайызы сүт тапсырамыз 
деп ниет білдіруде. Шаруа қожалықтың 25 бас сиыры 
сауынға қойылып, олардың сүті тапсырылып отырды. 

Алдағы уақытта сауын сиырлардың санын арттырып, 
асыл тұқымды бұқалар сатып алмақпыз. 

 М.Садуев сүт қабылдау орнын ашу үшін қажетті 
құрылғыларды сүт-тауарлы фермалар құру және 
дамытуға арналған «Агробизнес - 2020» салалық 
бағдарлама бойынша  «Ауыл шаруашылығын 
қаржылай қолдау қоры» арқылы сатып алғандығын айт-
ты. Фермердің сатып алынған сүт қабылдау кешенінің 
1,5 тонна сүтті бірден қабылдап, тазартып, суытуға 
мүмкіндігі бар. Кейін ол сүт өңдеушілерге өткізіледі. 

  -Ары қарай сүтті өңдеу үшін Зырян қаласындағы 
«Турайда» ЖШС-мен келісім-шарт жасағанбыз. Жаз 
айларында біз оларға 50 тоннадан артық сүт өткіздік. 
Алдағы уақытта, аудан халқына өзіміз өңдеп шығарған 
сапалы сүт өнімдерімен қамтамасыз ету мақсатында 
өзімізде сүт өңдеу цехын ашу жоспарымыз бар.

  -Ауылдастар жаздай сауылған сүттерін қуана-
қуана тапсырды. Өйткені, сүт ақысы олардың көңілінен 
шықты және төлем уақытылы жүргізіліп тұрды, - дейді 
осы сүт қабылдау пунктінде жұмыс істеген Сәуле 
Ақтанова. -Мен өзім де сүт тапсырушылардың бірі бол-
дым, сондықтан, бұл тиімді және күнделікті тұрақты та-
быс көзі екеніндігін түсіндім.

Малды асылдандыру 
Мақсатында

техниканы жаңарту - жақсы өнім 
кепілі

Материалдарды даярлаған   Жанар Қасымханова.
Суреттер Евгений Брайконікі. Шамиль Багаутдиновтікі.   

Көп жағдайда адам өміріне кенеттен 
уақыт пен заман ағысының түзетулер 
енгізетіні бар ғой. Тимур мен Лау-
ра Смамағзұмовтарға да бірлесіп 
қолдарына алып, ойдағыдай жүргізіп 
келе жатқан кәсіптерін тастап, 
әулеттеріне онша таныс емес іспен 
айналысамыз деген ой келмеген еді. 

Бірде Тимур Ахметұлы Жандос де-
ген жігіттің кеңшардан үлеске тиген 
«Шапқан жол» теліміндегі мал қорасы 
мен үйін сатпақшы екенін естиді де, за-
йыбы Лаурамен ақылдаса келе, кәсібін 
өзгертуге бекінеді. Сөйтіп, ол  сауда 
орындарын жауып, 250 гектар жерді 49 
жылға жалға алып, екінші ұлдарының 
есімін беріп, «Рустам» атты шаруа 
қожалығын құрады.Содан бері он төрт 
жыл өтті. Бүгінде Смамағзұмовтардың 
шаруа қожалығы Катонқарағай ауылдық 
округіндегі ең іргелі, болашағы бар 
шаруашылықтардың біріне айналған.

-Жеке ісімізді меншігіміздегі сегіз бас 
мүйізді ірі-қара малымен және төрт 
биеден бастаған едік,- дейді Тимур 
Смамағзұмов. - Бүгінде мал басы бірнеше 
есеге көбейді. Шаруашылығымызды 

ойдағыдай жүргізуімізде мемлекеттің 
көмегі де көп болды. 2013 жылы 
«Сыбаға» бағдарламасымен жеті 
жылға 7 млн. теңге несие алып, Ба-
родулиха ауданындағы «Сахновское» 
ЖШС-нен қазақтың ақбас тұқымды 
сиырларының екі бұқасын және басқа 
шаруашылықтардан 35 сиыр сатып 
алдық. Қымыз өндіргеніміз үшін де мем-
лекет тарапынан субсидия алып келеміз. 
Мәселен, биылғы жазда 22 тонна қымыз 
дайындап, аудан, облыс тұрғындарына 
өткіздік. Осы күнге дейін несиені 
қайтаруда қарызымыз жоқ, уақытынан 
кешіктірмей төлеп  отырмыз.

«Рустам» шаруа қожалығы екі адамды 
тұрақты жұмыспен қамтып, өз отбасы-
ларын ұстауға жағдайлар жасап  келеді. 
Жаз айларында маусымдық жұмысқа 
келушілермен жұмысшыларының зве-
носы толығады. Тимур мен Лаураның 
үлкен ұлдары Артур да өз өмірін 
ауылшаруашылығымен байланыстыру-
ға бел байлаған. Университетті жақсы 
бағамен бітіріп, қаржыгер-экономист 
дипломын алса да, ол туған ауылы 
Катонқарағайға қайтып келіп, шаруа 

қожалығында еңбек 
етіп жүр.Биыл он 
бірінші сыныпта оқып 
жүрген Рустам да 
бірнеше жылдан бері 
жазғы каникул кезінде 
әкесі мен ағасының 
жанынан табылып, 
жем-шөп дайындау 
сияқты науқандық 
жұмыстарға қатысып 
жүр.

С м а м а ғ з ұ м о вта р 
ауыл, аудан көлемінде 
өткізіліп жүрген мә-
дени-көпшілік ша-
раларға да белсене 
қатысып, демеушілік 
жасаудан тартынбайды. Олар бір емес, 
бірнеше рет облыс орталығы мен ел 
жүрегі-Астана қаласында өткізілген 
жәрмеңкелерге де бас тас тартпай 
барып, Катонқарағайда өндірілетін 
ауылшаруашылығы  өнімдерін насихат-
тап жүр.

«Еңбегіне қарай өнбегі» демекші, 
шаруаларын дөңгелентіп отырған 

Смамағзұмовтардың тұрмыс жағдай-
лары да «мынау» деген мақтаулы 
бизнесмендерден бір де кем емес. 
Бар дүниелерін ұқыптылықпен ұстап, 
ұқсатып жұмсап, қалалықтарша тұрады, 
жаңаша ойлап, заман ағысымен еңбек 
етіп, өмір сүреді.

  Жәнібек Қызыр.

шаруаларын дөңгелетіп отыр
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Түйінді мәселелер шешілуде

20 жасында Қауан 
Әбдрахманов Ленин 
атындағы ұжымшарда 
еңбекке араласып, өмірін 
ауылшаруашылығымен 
байланыстыруға бел буа-
ды. Сол уақыттан бастап 
ол бұл іске бар жан-тәнімен 
берілді. Бастапқыда ол 
әкесімен бірге мал бақты. 
Жас жігіттің құлшынысын, 
ұқыптылығын байқаған 
ұжымшар басшылығы оны 
Тарбағатай ауданының 
Ақжар ауылына училище-
ге оқуға жібереді. Бұл оқу 
мекемесін үздік аяқтаған 
Қ. Әбдрахманов веттехник 
те, ұрықтандырушы да, 
жүн сұрыптаушы да бо-
лып еңбек етті. 

-Ұжымшарда ол уақытта 
32 қой отарлары болған. Олардың 
барлығына күтім қажет. Ветеринарлық-
зоотехникалық қызмет уақытылы 
жүргізілетін. Жұмыс өте ауыр бол-
ды, өйткені, мал бір жерде ғана емес, 
ұжымшардың әр телімінде, оның 
ішінде Алтайда, тауарлы-сүт ферма-
сында да болды. Қырықтық уақытында 
қырықтықшылар қырқу пунктіне жи-
налатын,- деп еске алады Қауан 
Зейнелұлы. –Жүн өте көп болатын. 
Оны тюктеп, сұрыптап, көліктерге 
тиеп, Семейге жіберетінбіз. Бұл 
жұмысқа жергілікті мектеп оқушылары 
да көмектесетін. Олар қырықтық 
уақытында зор ынтамен жұмыс істеп, 
тиын-тебендерін алатын. Зайыбым 
Тальнис екеуіміздің балаларымыз 
да қатарларынан қалыспай, маған 
көмектесетін. Осылайша, өздеріне 
киім-кешек сатып  алатын тиындарын 
табатын. 

1979 жылы ұжымшар төрағасы Б. 
Кітапбаевтың бастамасымен Үштөбе 
ауылында жылқы фермасы салынды. 
Он жыл бойы Қ.З. Әбдрахманов оның 
меңгерушісі болды, қарамағында 1500 
бас жылқы болды. Сол жылдарда 
ұжымшар асыл тұқымды жылқылар 
өсірумен шұғылданатын. 

Дәл осы жұмыс Әбдрахмановтың 
еңбек жолында ұмытылмас із 
қалдырды. Адал еңбегі мен халық 
шаруашылығындағы жоғары 
жетістіктері үшін Қауан Зәйнелұлы 
КСРО Халық Шаруашылығы  Көрмесінің 
күміс медалімен марапатталады. 

Менің сұхбаттасым қызыл папканы 
ашты. Мұнда былай деп  жазылған:  

«Диплом III степени
 Главный комитет ВДНХ 

Награждается конетоварная фер-
ма колхоза имени Ленина Больше-

нарымского района 
зав. КТФ Абдрахманов К.З.

 18.V. 82 г.» 
-Арғымақтардың барлығы менің 

қарамағымда болды. Қажет болған 
жағдайда, күн-түн демей ұжымшар 
төрағасы маған телефон ша-
лып: «Қауан, жылқы ақсап қалды, 
қарау қажет» дейтін. Барып, көріп, 
емдейтінмін,- дейді Қауан Зәйнелұлы. 

1989 жылдан бастап Қ.З. 
Әбдрахманов дән қоймасында 
қоймашы болды. 58 жасында зейнет 
демалысына шықты. Зайыбы Тальнис 
Оңалбаева кезінде ұжымшар асха-
насында аспаз, асхана меңгерушісі, 
азық-түлік қоймасында қоймашы бо-
лып жұмыс істеді. Алдағы жылы ерлі-
зайыптылар отау құрғандарына 60 жыл 
толуын атап өтпек.

Қауан Зәйнелұлы негізгі жұмысымен 
қатар, ат әбзелдерін жасаумен де 
шұғылданады және бұл қызығушылығы 
өмір бойы өзіне серік болып келеді. 
Өйткені, кез-келген атты экипаждың 
ажырамас бөлігі – әбзелдері. Әсем 
жегілген аттарсыз бұрын да, қазір де 
ауылда бір де бір мереке өтпейді. Ал, 
бұрынғы жылқышы әлі күнге дейін бұл 
іспен бар ынтасымен айналысуда. 

Өмірін ауылшаруашылығымен 
байланыстырған

Бүгінгі күні Ал-
тынбел ауылдық 
о к р у г і н д е г і 
«Бейілхан» ша-
руа қожалығының 
жұмысы қарқынды 
жүріп тұр. Оның 
басшысы Оралхан 
Қабылайхан 2007 
жылы Қытай халық 
Республикасының 
Жеменей ауда-
ны Алтай аймағы 
Төстік ауылы-
нан Алтынбел 
ауылдық округіне 
қоныс аударған. 
Бұған дейін ол 
Алтынбелдегі туы-
старына келіп, осы 
жерді ұнатқан еді. 

-Бұл жердің адамдары да қонақжай,- 
дейді Оралхан. –Бастапқыда ауылдық 
әкімдік пен мейірбан көршілер бізге 
жерсінуге көп көмек көрсетті. Ағалы-
інілі біздер отбасымызбен Әуезов 
көшесіне қоныстандық. 2009 жылы 
өз шаруашылығымды құрдым, оның 
құрамына інілерімді енгіздім. Отбасым-
да үш балам бар. Тұрмыс құрған  қызым  
Қытайда қалды, ал мен екі ұлыммен 
осында келдім. Шаруа қожалығының 
атауын өзіммен бірге еңбек етіп жүрген 
ұлымның есімімен байланыстырдым, 
ал екінші ұлым Новоявленкода жеке 
медициналық клиникасын ашуда. 

Ынталы және еңбексүйгіш Орал-
хан, туған-туысқандарын біріктіріп, 
отбасылық қожалық құрды, ауыл-
дан жеті шақырым жердегі қыстақты 
сатып алды. 2013 жылы «Жайлау» 
бағдарламасы бойынша Анатолий 
Матасовтың шаруашылығынан жүз бас 
қой сатып алды. 2014 жылы «Алтын 
асық» бағдарламасы бойынша байс 
тұқымдас 150 қой, оның ішінде Күршім 
ауданы Қаратоғай ауылындағы асыл 
тұқымды мал шаруашылығынан 13 
қошқар сатып алды. 

Бірақ, көреген  басшы мұнымен шек-
телген жоқ, сиырлар мен жылқылар да 
ұстай бастады. 

Алтынбел ауылдық округі әкімдігінің 
мәліметі бойынша биылғы мерейтойлық 
жылда «Бейілхан» ШҚ-да 197 бас 
ірі-қара, оның ішінде 123 сиыр, 733 
бас қой (370 бас саулық), 70 ешкі, 46 

жылқы бар. Сондай-ақ, шаруашылықта   
қазақтың ақбас тұқымды алты бұқасы 
бар. 

-Осындай қысқа мерзімде мұндай 
шаруашылықты қалай құрдыңыз?- деп 
сұрадым Оралханнан. 

-Мен үнемі тарихи Отаныма ора-
луды армандайтынмын. Қазақстан 
менің жерім. Қазіргі уақытта 
шаруашылығымызда 470 га жер телімі 
бар. оның 70 гектары жайылымдық 
жерлер. Қытайда бүкіл туған-
туысқандарымыздың жері – небәрі 
100 гектарды құрайтын. Біз мұндай 
шаруашылық құруға мүмкіндігіміз 
болмаған. Мен Алтынбел ауылына 
қоныстанып, осы жерде өмір сүргенім 
үшін тағдырыма ризамын,- деді Орал-
хан. 

Биылғы жаз мал азығын молынан 
даярлауға жақсы мүмкіндік берді. 
Шаруашылықта қытайлық екі «Шифон» 
тракторы, мотоциклдар бар. Бұл әрине, 
жеткіліксіз. Шаруашылық басшысы 
болашақта  «Қазагроқаржы» АҚ арқылы 
МТЗ-82 тракторларын сатып алуды жо-
спарлап отыр, өйткені, мал басы арта 
түсуде, осыған байланысты көпжылдық 
шөптер алқабын да арттыру қажет. 

Әкімдіктегілердің айтуынша, 
«Бейілхан» ШҚ-ның несиелер бойын-
ша берешегі жоқ. Демек, шаруашылық 
басшысының жоспары да жүзеге асады 
деген сөз. 

Материалдарды даярлаған 
Татьяна Самойлова.

мұнда мүмкіндік зор

Өрел.
Аудандағы үш тірек ауылдардың бірі болып са-

налатын Өрелде соңғы жылдары ауыз толтырып 
айтарлықтай көп шаруалар іске асырылды және 
де атқарылған жұмыстардың сапасы да ойдағыдай 
болды. Сол көп жұмыстардың басында «Ақбұлақ» 
бағдарламасы бойынша ауыл ішінде жүргізілген 
таза ауыз су жүйесі тұр. Мемлекеттен бөлінген 485 
миллион теңгеге салынған құрылыстың игілігін бүгін 
бүкіл ауыл көріп отыр. Ендігі мәселе - жұмсалған 
мемлекет қаржысының қайтарылымына қол жеткізу. 
Ол үшін ауылдың барлық тұрғындары іргелеріне 
келген суды өз күштерімен үйлеріне кіргізулері ке-
рек. Бүгінде Өрелдегі үш жүз үйдің тең жарымы-
на су кірген жоқ. Аудан әкімі А. Нұрғожин жиынға 
қатысушыларды осы мәселе төңірегінде көбірек 
ойланып, ауыл әкімімен бірлесіп жұмыс істеуге 
шақырды.

Өрел, Аршаты, Еңбек ауылдарынан сайланған 38 
қоғамдастық мүшелері алдында есеп берген ауыл 
әкімі Еркін Көбешов өткен он ай ішінде жиналған 
салық мөлшерін, онымен атқарылған жұмыстарды 
баяндап шықты. Оның сөзімен айтқанда, есепті 
мерзім ішінде төрт түрлі салық көзінен түскен 
қаржыға қоғамдастық мүшелерінің шешімімен 
Өрел ауылындағы сегіз көшеге 5780 тонна құмтас 
төгіліп, ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді.Осы 
ауылдың солтүстігіндегі Бұқтырма өзенінің арнасын 
түзетіп, жағалауы шегенделіп, ұзындығы 338 метр 
дамбы салынды. Аршаты ауылы көшелерінің ойлы 
–шұңқырларын тегістеуге1800 тонна құмтас төгілді. 
Өрел ауылындағы Бекпау көшесіндегі бес үйге су 
тартылып, 200 метр су құбыры салынды. Осы және 
басқа да жұмыстарға ауыл бюджетінен 23 миллион 

852 мың тенге  қаржы жұмсалған.
Осы жиында меншіктің барлық түріндегі малдар-

ды бағып ұстау, ауыл ішіне, жол бойларына малды 
бос қаңғыртып жібермеу жөнінде де әңгіме бол-
ды. Жергілікті полиция бөлімінің бастығы Қанат 
Әбенов сөз сөйлеп, қараусыз жіберілген малдардың 
иелеріне салынатын айыппұлдың өте үлкен екендігін 
ескертті.

Ауылдық округтің жанындағы әйелдер кеңесінің 
төрайымы К. Балтабаева жаз бойында Өрелге  
туристердің  көп келетіндігін, сырт көздің сын-
шы болатындығын айта келіп клуб үйінің сыртын 
қаптап көріктендіруді ұсынды. Жиында жекебас  
мәселелері төңірегінде де сұрақтар болды. Ауыл 
әкімі Е. Көбешов оларды басқа уақытта қарап, 
шешуді ұсынды.

Жамбыл.
Өткен есеп беру жиындарында ауыл тұрғындары 

көтерген мәселелердің барлығы дерлігі өз 
шешімдерін тапқан. Бұған биылғы жылдың басы-
нан бері «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» Заңымен жұмыс істеудің үлкен көмегі тиген. 
Яғни, қоғамдастық шешімімен ауылдардың ішіндегі 
көптеген түйінді мәселелер шешіліп отырылған. 
Олардың ішінде елдімекендерді абаттандыру, жол-
дарды, көпірлерді жөндеу, бұрын бұзылған үйлердің 
орындарын тегістеу сияқты жұмыстар бар. Осы және 
басқа да атқарылған жұмыстарды баяндаған ауыл 
әкімі Әлібек Амановтың айтқандарымен отырғандар 
тарапынан келіспеушілік болған жоқ. Қайта 
керісінше, ауылдық ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Жомартқан Абраимов сынды азаматтар әкімнің 
айтқандарын толықтыра келіп, ауылдық округке 

бар жағынан қолдау-көмегін көрсетіп отырған аудан 
әкіміне өз ризашылығын білдірді.

 Округте болған кезінде аудан әкімі А. Нұрғожин Бе-
рел ауылындағы медпункттің жөндеу жұмыстарымен 
де танысты. Құрылыстың тапсырылу мерзімін со-
зып жіберген мердігер «Тұлпар» ЖШС-не (басшы-
сы А. Түменбаев) көңілі толмады. «Көтере алмай-
тын шоқпарды беліне байлаған» А. Түменбаев Ақсу 
мен Белқарағай ауылдарындағы медпункттердің де 
жөндеу жұмыстарын әлі күнге дейін аяқтай алмай 
отыр. Ол өзінің жауапсыздығы мен әрекетсіздігінің  
салдарынан ауданаралық аурухананың бас дәрігері 
А. Қадырбаев пен аудандық аурухананың бас 
дәрігері С. Байгерееваны аудан әкімі алдында 
қолайсыз жағдайға қалдырды.

Аққайнар мен Белқарағай ауылдық округтерінде 
де қоғамдастықтардың жиыны түсіністік жағдайда 
өтті.  Көпшілік алдында баяндама жасаған 
ауыл әкімдері Рауан Нұрмолдин мен Дәурен 
Қалибековтардың есептері толықтай мақұлданды. 
Қаралған мәселелер бойынша сөз сөйлеген 
аққайнарлық Бердіхан Демеуов биылғы жылғы 
Жаңаүлгі мен Қайыңды ауылдарының аралығындағы 
автомобиль жолының жақсы жағдайда ұсталынғанын 
айтып, мұндағы мердігер Айбек Исабаевтың еңбегін 
ерекше бағалады. Сонымен бірге, ол  ауыл ішіне су 
құбырларын жүргізген «Нарын-Сервис» ЖШС-нің 
көше бойын тегістемей кеткенін сөз етті. Белқарағай 
ауылдық округінде жеке кәсіпкер Найман Ибра-
ев өңірде мал ұрлығының тиылмай отырғандығын 
тілге тиек етіп, қылмысты ашудағы полиция  
қызметкерлерінің енжарлығын сынады.

                                                              
 Жәнібек Қызыр.

Ауылдық округтер осы жылдың басынан бері «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 
жылдың 23 қаңтарында шыққан Заң негізінде жұмыстарын жүргізіп келеді. Жақында осы заңның талаптарына сәйкес Өрел, Жамбыл, Аққайнар, 
Белқарағай ауылдық округтерінің әкімдері  өз қоғамдастықтары мүшелерінің алдында өткен он ай ішінде атқарылған жұмыстарының есеп беру 
жиындарын өткізді. Осы жиындарға аудан әкімі Ахметқали Нұрғожин, аудандық мәслихат хатшысы Дүйсен Бралинов және бөлімдер басшылары 
қатысты. Округтерде болған кезінде аудан әкімі Ахметқали Ахашұлы барлық мектептерді, медпункттерді,  ауылдық дәрігерлік амбулаторияларды, 
жылу беру қазандықтарын аралап, олардың қыс маусымына қандай дайындықтармен келгендіктерін өз көзімен көрді.

Есептік жиын
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

  15 қараша - ҚР ұлттық валютасы күні және еліміздің қаржы жүйесі қызметкерлерінің кәсіби мерекесі

Кәсіби мерекелерді атап өту дәстүрге 
айналды. Бұл – адамдарды біріктіреді, 
өз мамандығы үшін көңілге мақтаныш 
ұялатады. 

Аудандық Мәдениет үйінің кіші залын-
да қаржы саласының қызметкерлері күні 
құрметіне салтанатты жиын өтті. 

Өзінің құттықтау сөзінде аудан 
әкімі Ахметқали Нұрғожин ұлттық 
валютамыздың еліміздің ерекше белгісінің 
ажырамас бөлігіне айналғандығын, осыған 
байланысты 1993 жылы ұлттық валю-
та – теңгені қолданысқа енгізу - тәуелсіз Қазақстан 
тарихындағы маңызды оқиғалардың бірі болды деп 
атап өтті.  Өткен жылдарда Қазақстанның қаржылық 
бірлігі халықаралық рынокта танымал болды және 
бүгінгі күні теңге тәуелсіздіктің экономикалық негізіне, 
егемендіктің маңызды символына айналды. 

-Мемлекет басшысының Жарлығымен 15 қараша 
сіздердің кәсіби мерекелеріңіз болып белгіленуі бе-
кер емес. Бұл сіздердің қажырлы еңбектеріңізге 
деген құрмет, өйткені, ауданның тиімді дамуы – 
көпшілік жағдайда сіздердің кәсіби біліктіліктеріңізге, 
ұқыптылықтарыңызға байланысты. Сондықтан да, ау-
дан экономикасында қаржы мекемелерінің алар орны 
ерекше,- деді аудан әкімі. 

Мереке күні аудан әкімі ауданның қаржы саласының 
ардагерлері - Г.А. Литвинова, Н.Е. Сидельнико-
ва, В.Т. Тайчинова, Ү.Қ. Темірғалиева, Р.Қ. Хамито-
ва, Л.Г. Дивак, Л.Г. Семикина, А.Қ. Майкенев, Т.А. 
Әлімбаевтардың атына ерекше ризашылық сезімін 
білдірді.

Сонымен қатар, ауданымыздың қаржы сала-
сында көптеген жылдар бойы жемісті еңбек етіп 
жүрген қызметкерлердің есімдерін де атап өтті. 

Р.Ж. Сағдуллина, Н. Жақсыбаева, Р.Х. Мусина, К.Н. 
Қашқымбаева, Ж.Қ. Сәрсенбаева, Л.В. Бакланова, 
М.Қ. Бөлекпаев, Е.Ж. Ақымбетова, Р.Қ. Қасанаева, 
А.Т. Иманбаева, Д.М. Бәдисолтанова, С.М. 
Бәдисолтанова және тағы да басқа қаржыгерлер үшін 
бұл мамандық өмірлік кәсіптеріне айналған. 

-Аудан әкімінің орынбасары Бибигүл Тұрыспекқызы 
Рақышеваға, экономика және қаржы бөлімінің бас-
шысы Жанар Дәнелханқызы Большмановаға, Халық 
банкі филиалының басшысы Динара Кәмәлханқызы 
Жидебаеваға, қазынашылық басқармасының бас-
шысы Роза Қланқызы Батырхановаға, бірегей ұлттық 
зейнетақы қоры бөлімшесінің басшысы Алмагүл 
Амантайқызы Сыздықоваға адал еңбектері үшін 
ризашылық сезімімді білдіремін. 

Қаржы саласы мамандарының  еңбектері зор 
жауапкершілікті, кәсіби біліктілікті талап етеді. 
Мұнда тек терең білім ғана емес, жинақылық, 
нақтылық қажет. Сондықтан, мен бүгін ауданның 
барлық қаржыгерлеріне өңіріміздің әлеуметтік-
экономикалық дамуына елеулі үлес қосқандары 
үшін шынайы ризашылық сезімімді жеткізгім 
келеді. Барлықтарыңызға зор денсаулық, жоғары 
кәсіби біліктілік пен сәттіліктер, отбасыларыңызда 

тыныштық пен жылулық болуына, Қазақстан игілігі 
жолында жемісті еңбек етулеріңізге тілектеспін,- деді 
Ахметқали Ахашұлы. 

Қаржы жүйесінің бірқатар қызметкерлеріне аудан 
әкімінің Құрмет грамоталары мен естелік сыйлықтары 
табыс етілді. Аудандық Қазынашылық басқармасы 
басшысының орынбасары Альмира Иманбаева ШҚО 
Қазынашылық Департаментінің Құрмет грамотасы-
мен марапатталды. 

Салтанатты жиында ұзақ жылдар бойы облыстық 
қаржы басқармасын басқарған Айтмұханбет 
Құрманғалиевтің бейнеқұттықтауы көрсетілді. Қаржы 
жүйесінің ардагерлері атынан әріптестерін Т.А. 
Әлімбаев құттықтады. 

Мерекелік концерттің өзіндік ерекшелігі болды. Ме-
дет Қалиқайдар тұңғыш рет «Бухгалтердің әнұранын», 
ал Раджан Ерболов «Девочка главбух» әндерін орын-
дады, шығармашылық үйінің би тобы, республикалық 
конкурстың жүлдегері Айзат Сәдібекова және 
басқалар өз өнерлерін көрсетті.

Татьяна Самойлова.
Сурет Бақытжан Базархановтікі. 

«Балалар жасөспірімдер спорт мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнына 
– 1 бірлік, (G-4 санаты бойынша) (Балаларға 
арналған қосымша білім беру ұйымының директо-
ры) лауазымдық жалақысы еңбек еткен жылдары-
на байланысты 81627-90255 теңгені құрайды.

Лауазымдық міндеттері: Балаларға арналған 
қосымша білім беру ұйымдарын ұйымның Жарғысына 
және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес 
басқарады. Мәдени-демалыс қызметі, дене шынықтыру 
және спортты дамыту саласындағы әлеуметтік, 
қосымша білім беретін, коммуникативті қызметтерді 
көрсету бойынша құрылымдық бөлімшелердің жұмысы 
мен өзара әрекетін ұйымдастырады.

Басқарудың заманауи әдістері негізінде жұмысты 
болжайды және жоспарлайды. Шағын аудан-
дарды дамытудың әлеуметтік-педагогикалық 
бағдарламаларын әзірлеуді және бекітуді 
ұйымдастырады. Білім беру сапасын бақылауды 
жүзеге асырады, білім беру процесі кезінде ұйымның 
білім алушыларының және қызметкерлерінің өмір 
қауіпсіздігі мен денсаулығына қажетті жағдай жасайды. 
Педагогикалық кеңестің жұмысын басқарады.

Білім беру және тәрбиелеу мәселелері бойынша алыс 
және жақын шетелдер балаларына арналған қосымша 
білім беру ұйымымен өзара тиімді ынтымақтастықты 
кеңейту бойынша шараларды жүзеге асырады, зама-
науи ақпараттық технологияларды белсенді пайдала-
нады және дамытады. Басқару құрылымын анықтайды, 
балаларға арналған қосымша білім беру ұйымының 
қаржы-шаруашылық қызметін басқаруды жүзеге асы-
рады. Білім алушылар контингентін қалыптастырады. 
Педагогикалық қызметкерлер мен әдістемелік 
бірлестіктер жұмысын үйлестіреді, қамқоршылық 
кеңес пен қоғамдық ұйымдар, оның ішінде балалар 

ұйымдары қызметіне ықпал етеді.
Есепті, оқу-материалдық базаларды сақтауды және 

толықтыруды, санитарлық-гигиеналық режим, еңбекті 
сақтау және техника қауіпсіздігі қағидаларын сақтауды 
қамтамасыз етеді. Педагогикалық кадрлар мен 
қосалқы персоналдарды іріктеу және орналастыруды 
жүзеге асырады, олардың кәсіби шеберлігін арттыру 
үшін жағдай жасайды.

Жұртшылықпен байланысты жүзеге асырады, білім 
алушылардың ата-аналарымен (оларды алмастыру-
шы тұлғалармен) жұмысты үйлестіреді. Есептілікті 
дайындау және қажетті ұсынысты қамтамасыз етеді. 
Барлық органдарда ұйымның мүддесін қорғайды және 
Қазақстан Республикасы заңнамаларында тыйым 
салынбаған өзге де қызметтерді жүзеге асырады.

Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясы және Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексі, «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы тура-
лы» Қазақстан Республикасының кодексі, Қазақстан 
Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы тілдер туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы бала құқықтары туралы», «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Кәмелетке 
толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтар мен 
балалардың қараусыз қалуының алдын алу туралы» 
Заңдарын және білім беруді дамытудың бағыттары 
мен келешегін анықтайтын басқа да нормативтік 
құқықтық актілерді, балаларға арналған қосымша 
білім беру ұйымдары жұмысының бейіні және оның 
ерекшеліктерін, жасөспірім және жеткіншек жастағы 
психологияның жас ерекшеліктерін, әртүрлі әлеуметтік 
ортадағы психология, әлеуметтану және жұмыс 
ерекшелігін, жалпы және отбасы педагогикасының 
негіздерін, экстремальді жағдайларды анықтау 
әдістерін, жасөспірімдер мен жастар үшін консуль-

тациялар жүргізу әдістерін, қиын жасөспірімдермен 
және жастармен жұмысты ұйымдастыру, педаго-
гика, педагогикалық психологияны, педагогикалық 
ғылым мен практика жетістіктерін, экономика, қаржы-
шаруашылық қызметі, еңбек туралы заңнамаларын, 
еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі, өртке қарсы күрес 
нормалары мен ережелерін, санитарлық ережелер 
мен нормаларды.

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары 
педагогикалық білімі немесе тиісті бейін бойын-
ша жоғары білімі, білім беру ұйымдарындағы 
педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл, оның ішінде 
басқарушылық қызметте кемінде 1 жыл болуы тиіс. 
Құжаттарды толығымен нотариалды куәләндырылған 
(жеке бас күәлігі, білім туралы құжат көшірмесі, еңбек 
кітапшасының көшірмесі, өтініш, өзінде бар бірінші 
немесе жоғары біліктілік санатының куәлігі),бұрынғы 
жұмыс орны кадр қызметі куәландырған фото мен 
кадрды есепке алу жөніндегі жеке парақ, бар жаза-
лармен көтермелеулерді көрсете отырып бұрынғы 
жұмыс орнынан өндірістік мінездеме, медициналық 
куәләндырудан өтуі туралы, сотты болмағандығы ту-
ралы және мекенжай анықтамаларын ұсынуы қажет.

Бос лауазым бойынша конкурсқа қатысқысы кел-
ген үміткер қажетті құжаттарды конкурс өткізу ту-
ралы хабарландыру ресми басылымға ( аудындық 
«Арай-Луч» газеті) жарияланған сәттен бастап 
15 жұмыс күні ішінде мына мекенжайға өткізуі 
тиіс: 070900 Катонқарағай ауданы Үлкен Нарын 
ауылы Шулятикова көшесі 66 үй, «Катонқарағай 
ауданының білім, дене шынықтыру және спорт 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі. Анықтама телефо-
ны 2-14-40.

Қаржыгерлерді ҚұттыҚтады

«Катонқарағай ауданының білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемелекеттік мекемесі бос 
лауазымға орналасуға КОНКУРС жариялайды

ҚР Ұлттық банкі Бірінші Президент күні қарсаңында Нұрсұлтан Назарбаевтың суреті бейне-
ленген жаңа онмыңдық ақша белгісін шығарды. Банкнот 2016 жылы 1 желтоқсаннан бастап 
айналымға шығады.

Ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышевтың айтуынша, портреттерді банкноттарға бейнелеу жаңалық 
емес. Оның үстіне, ел дамуына көп үлесін қосқан тұлғалар суретін бейнелеу арқылы мемлекеттілік 
идеясын насихаттауға болады. "Нельсон Мандела, Мұстафа Кемал Ататүрк, Ли Куан Ю, Уинстон Чер-
чилль және басқа да әлемдік деңгейдегі көшбасшылар өз елдерінің қазіргі заманғы ақша белгілерінде 
бейнеленген. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың суреті бейнеленген банкнот та осы қатардан ойып 
тұрып орын алатынына сенімдімін", — деді Ақышев.

Ғаламтордан.

Ақша белгісіндегі Елбасы бейнесі: жаңа онмыңдықтар 
қандай болады
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Елбасы қағидасын басшылыққа аламыз

Акция

Бүгінгі күннің күрделі мәселесі

Әдеп КодеКсін сАқтАу мемлеКеттіК 
қызметшілердің міндеті мәдени шара ұйымдастырылды

Қазақстан республикасының 2050 жылға 
дейiнгi даму стратегиясында ұзақ мерзiмдi 
басымдықтардың бiрi – кәсiби мемлекеттi құру 
екені мәлім. Бiздiң мемлекетiмiздiң алдын-
да тұрған стратегиялық мiндеттердiң сапалы 
iске асырылуы қай саланың болмасын дамуы 
мемлекеттiк қызметтің кәсiптiлiгiне негiзделедi. 
сондықтан, қазіргі таңда елімізде мемлекеттік 
қызмет аппаратының кәсіби біліктілігіне, 
мемлекеттік қызметшілердің моральдық-әдептік 
келбетіне зор мән берілуде. Оның нақты  дәлелі 
– елбасымен ұсынылған ұлт Жоспары «100 
нақты қадам» аясында, 2016 жылдың 1 қаңтарда 
күшіне енген «Қазақстан республикасының 
мемлекеттік қызметі туралы», «сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
Заңдардың және мемлекеттік қызметшілердің 
әдеп кодексінің қабылдануы болып табылады.

Біз сөз етіп отырған жаңа әдеп кодексі 
халықтың мемлекеттік органдарға сенімін 
нығайтуға, мемлекеттік қызметте өзара қарым-
қатынастың жоғары мәдениетін қалыптастыруға 
және мемлекеттік қызметшілердің әдепсіз мінез-
құлық жағдайларының алдын-алуға бағытталған. 
Яғни, бұған қарап отырып біз, бұрынғыға 
қарағанда  мемлекеттік қызметшілерге қойылар 
талаптардың күшейгендігін байқаймыз. 
мемлекеттік қызметшінің моральдық бет-
бейнесі мен әдебіне айрықша көңіл бөлінуінің 
астарында оның іскерлігі ғана емес, сонымен 
қатар айналасындағыларға құрметі мен ізеті де 
сараланады. 

мемлекеттік қызметші ол халықтың, елдің 
алдындағы тұлға болғандықтан, оның әрбір 
айтқан сөзі мен іс-қимылын халық жіті бақылап 
отырады, үнемі көңіл таразысынан өткізеді. ел 
үшін жан аянбай жұмыс істейтін мемлекетік 
қызметші қашанда елге сыйлы, басшылыққа 
қадірлі. 

мемлекеттік қызметші әрқашанда әдеп 
кодексінің талаптарын естен шығармағаны аб-
зал. мейлі, ол жұмыс барысында болсын, мейлі, 
ол демалыс күндерінде болсын, қонақта бол-
сын, далада табиғат аясында демалғанда бол-
сын, тіпті, жай үйінде қонақ күтіп отырған күннің 
өзінде де. себебі, жоғарыда атап өткеніміздей,  
бұқара халық  олардан үлгі алады, соларға қарап 
бой түзейді, сөз түзейді. «Өзі жақсы адамға, мың 
кісілік орын бар» дегендей, құрметтеп төбелеріне 
көтереді. тіпті, мемлекеттік қызметшінің, ел 
алдындағы адамның ішкен-жегені де, киім кигені 
де әдептіліктің ауылынан ұзамағаны жөн. Қалай 
болса-солай киіну, көпшілік ортада өзін дұрыс 
ұстамау да мемлекеттік қызметшіге үлкен сын 
болмақ. сондықтан, мемлекеттік қызметшілер 
бұл тұрғыда үлкен жауапкершілік танытып, 
әрдайым өзіне-өзі есеп беріп отыруы қажет. 

Бұл жөнінде жоғарыда аталған, биылғы 12 
қаңтардан қолданысқа енген әдеп кодексінде 
жан-жақты айтылған. әр мемлекеттік қызметші 
аталған кодексте айтылғандарды басшылыққа 
алғаны абзал.

мәселен, кодексте мемлекеттік қызметшінің 
жалпы мінез-құлығына қойылатын талапта-
ры халықтың бірлігі мен елдегі ұлтаралық 
келісімді нығайтуы, адал, әділ, қарапайым бо-
луы, үнемі біліктілігін арттыруы, шектеуліктерді 
қатаң сақтауы, қоғам тарапынан сынға ілікпеуі, 
шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтерді та-
ратпауы, іскерлік әдепті сақтауы, мемлекеттің 
мүлкін, автокөлік құралдарын қоса алғанда тек 
қызметтік мақсатта пайдалануы тиіс деп нақты 
белгіленген.

Кодекстің «Қызметтен тыс уақыттағы мінез-
құлық стандарты» атты үшінші бөлімінде, 
жоғарыда айтқандай, мемлекеттік қызметшілер 
жұмыстан тыс уақытта қарапайым болуы, 
қоғамда белгіленген жалпы моральдық-
әдептілік нормаларын сақтауы, заңнама талап-
тарын бұзбауы қажет деп көрсетілген.

Бұдан басқа қызметтік қарым-қатынастардағы 
мінез-құлық стандарттарында әріптестердің бір-
бірімен қарым-қатынас жасауына, басшылардың 
қарамағындағы қызметшілермен және төмен 
тұрған лауазымдағы қызметшілердің басшы-
лармен өзара қарым-қатынасына қойылатын 
талаптар айқындалған. Яғни олардың өзара 
қарым-қатынас жасауы іскерлік негізде жүзеге 
асырылып, ұжымда әріптестер бір-бірінің 
ар-намысы мен абыройына зиян келтіретін 
ақпарат таратпаулары тиіс делінсе, бас-
шы қол астындағы қызметшілер үшін барлық 
адамгершілік қасиеттердің үлгісіне айна-
луы, оларға қатысты негізсіз айыптауларға, 
дөрекелік, қадір-қасиеттерін қорлауға жол 
бермеуі және қызметтен тыс мәселелерін шешу 
кезінде өзінің қызметтік жағдайын пайдаланба-
уы тиіс делінген.

сондықтан мемлекеттік қызметте үлкен 
жетістіктерді бағындыруды көздеген әрбір 
мемлекеттік қызметші әдеп кодексін және 
«Қазақстан республикасының мемлекеттік 
қызметі туралы», «сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы» заңдарының талапта-
рын  мұқият сақтап, еліміздің өркендеуіне зор 
үлес қосуымыз қажет. 

 
                                            А. Әлібекова,

қр-ның мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

Агенттігінің шқо бойынша департаментінің  
мемлекеттік қызмет саласын бақылау 

басқармасының бас маманы.

Бiз мүлде жаңа қоғамда 
өмiр сүрiп жатырмыз. 
Жаңа қоғамның сипаты 
iскерлiк болса, бұл жолда 
жетiстiктерiмiз де аз емес. ал 
шешiмi күрделi мәселелер 
де бар. Ол – әлеуметтiлiк 
мәселе. Бұл салада қоғам 
өмiрiнде түбегейлi шешiмi 
табылмай тұрған мәселе, ол 

– сыбайлас жемқорлық. елiмiзде осы мәселеге арнайы 
қабылданған заңдар да, атқарылып жатқан жұмыстар да 
баршылық, бiрақ бұл мәселе әлi толық шешiмiн тапқан 
жоқ.

 сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның бүгінгі 
күнгі күрделі мәселесі болып отыр. 

сыбайлас жемқорлықпен пәрменді күресу үшін 
халықтың құқықтық сауатсыздығын жоятын, құқықты 
түсіндіру жұмысының деңгейі мен сапасын арттыру 
керектігінің маңызы зор. Халық өздерінің құқықтарын, 
өздеріне қарсы қандай да бір құқыққа қайшы іс-әрекет 
жасалған жағдайда қандай іс-қимыл қолдану керектігінің 
нақты жолдарын толық білулері қажет. Қызмет құзыреті 
бойынша тәртіптік кеңесі Қазақстан республикасының 
«сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңы мен 
Қазақстан республикасы мемлекеттік қызметкерлерінің 
ар-намыс кодексі талаптарының сақталуын қадағалап, 
аталған заңнама мен кодекс талаптарының бұзылуына 
жол берген қызметкерлердің тәртіптік жауапкершілігін 
қарау белгіленген.

Кез-келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас 
жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселелердің бірі болып 
табылады. сондықтан да Қазақстан республикасының 
мемлекеттік саясатының негізгі басымдылықтарының 
бірі болып осы зұлымдықпен күресу болып табылады.

Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. 
Қоғамның барлық күш-жігерін біріктіріп, осы дерттің одан 
әрі ушықпауы үшін оны тоқтатудың барлық амалдарын 
қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы 
тұруға болады.

 ел болып еңсемізді көтергенімізге, тәуелсіздігімізді 
алып, бүкіл әлемге танылғанымызға жиырма бес жыл  
уақыт өтті. Өткенімізге көз салсақ, елбасымыз нұрсұлтан 
әбішұлы назарбаевтың көреген саясатының арқасында 
мемлекетіміздің тамыры тереңге тартып, нығая түсуіне 
бағытталған құқықтық заңнамалар мен іс-шаралар 
қабылданып, ел экономикасы мен әлеуметтік жағдайы 
түзеліп, әлем мемлекеттерінің ортасынан өз орнын 
айқындады. Бүкіл әлемге өзінің біртұтастығымен, ажы-
рамас бірлігімен танылды. Қоғам дамуының жаңа жо-
лын таңдап, уақыттан туындаған әртүрлі кеселдерден 
айығуды міндет етіп қойды. Ол жол - Президенетіміз 
нұрсұлтан әбішұлының бастауымен алға қойылған сы-
байлас жемқорлықпен күрес жолы.

сондықтан, сыбайлас жемқорлықпен күресу барлық 
азаматтардың  борышы деп білу керек.

 
Болат молдабаев,

аудандық сәулет, қала құрылысы және 
құрлыс бөлімінің басшысы. 

«Жан тыныштығы - 
үйдің бейбітшілігі-елдің 
тұрақтылығы» акция-
сы  аясында  Аққайнар 
ауылдық округінде үлкен 
спорттық мәдени іс-шара 
ұйымдастырылып өткізілді. 

таяуда  мектептің спортза-
лына ауыл жастары, әкімшілік 
ұжымы,  мектеп ұжымы,  спорт-
шылар жиналды.  аққайнар 
ауылдық округінде  мемлекеттік 
жастар саясатын жузеге асыру 
жұмыстары  туралы  ауылдық 
округ әкімінің бас маманы 
с.Құрманов  баяндама жа-
сады. Жиналған қауым ауыл 
жастарының  қоғамдық өмірге 
қосып жүрген үлесі,  округ бойын-
ша «Жасыл ел» бағдарламасы 
бойынша атқарылған жұмыстар, 
жастардың қатысуымен өтіп 
жатқан  спорттық мәдени іс-
шаралар туралы  слайд көріп, 
концерт тамашалады.

Концерт аяқталғаннан кейін,  
аққайнар ауылының тумасы  
ажықанов талғат Қасымханұлын 
еске алу құрметіне  волей-
бол турнирінің ашылу сал-
танаты өтті.  аудан әкімінің 
орынбасары Ж.Б.тыныбеков, 
аудандық мәслихат депута-
ты р.е.Жаманбаев, жастар 
орталығының директоры 
е.мағауянов,  ауыл ақсақалы 
Қасымхан ажықанов, құттықтау 
сөздерінде  осындай мәдени 
спорттық іс-шараларды өткізу 
- аққайнар ауылында  жақсы 
дәстүрге айналғанын, бұл  

жастарға  үлкен тәрбиелік әсерін 
тигізетінін, бос уақыттарын 
мазмұнды өткізуге ықпал ететінін 
айтып өтті. ажықановтар отба-
сы бұл турнирге 100 мың теңге 
қаражаттарын бөліп, жиналған  
халыққа ас берді.

турнирге аққайнар ауылының 
жастары, алматы, Өскемен, 
Зырян, риддер қалаларынан 
келген осы ауылдың тумалары, 
талғаттың  достары, туыстары 
қатысты. тоғыз команданың, 
оның ішінде екі әйелдер 
командасының  ойыны  кешкі 
сағат 7 дейін жалғасты. Ойын 
өте тартымды, қызықты бол-
ды. Жеңімпаз командаларға 
ақшалай сыйлық, Катонқарағай 
жастар орталығынан арнайы 
әкелінген  сыйлықтары таратыл-
ды.  

елдің тұрақтылығы – отба-
сы тұрақтылығынан бастала-
ды, осындай іс- шаралар ауыл 
жастарын бірлікке, татулыққа, 
патриоттық сезімге шақырады,  
туған жеріне деген, Отанына 
деген сүйіспеншілігін артты-
ра түседі. сондықтан,  ауыл 
жастарының бос уақыттарын 
мақсатты пайдалануы үшін  
ауылдық әкімдік аппара-
ты, мектеп ұжымы, мәдениет 
қызметкерлері бірлесе әрекет 
етуі қажет. Бұл жұмыстар 
аққайнар ауылдық округінде  
тиісті деңгейге қойылған.

Өз тілшіміз.

адамзатқа ертеден таныс сыбайлас жемқорлық 
– заманмен бірге өсіп-өркендеп, небір тегеурінді 
қарсылықтарға төтеп беріп, қайда мол қаражат, пайда 
болса, сол жерге тамыр жайып, бүгінге дейін жойылмай 
отырған қауіпті кеселдің бірі.

Кез-келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас 
жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселелердің бірі бо-
лып табылады. сыбайлас жемқорлық мемлекетті іштен 
әлсірететін, оның ішінде жеткен жетістіктерін жоққа 
шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер төндіретін 
ауыр індет.

«Жемқорлыққа қарсы күрес жан-жақты, үздіксіз, ашық 
әрі әділетті түрде жүргізілуі тиіс. Біз сонда ғана алға 
қойған биік мақсаттарға қол жеткізе аламыз» деген ел-
басымыз н.ә. назарбаевтың қағидасын басшылыққа 
алу біздің парызымыз. сондықтан қоғамды жегідей жеп 
жатқан қауіпті індетпен көп болып күресуіміз  қажет.                                                                                              

елімізде жемқорлықпен және ұйымдасқан 
қылмыстықпен күресті күшейту шараларына орай 
«сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тура-
лы», «мемлекеттік қызмет туралы» арнайы заңдар 

қабылданған. Жемқорлықпен күреске қарсы дайындалған 
заңдар, заңнамалар, мемлекеттік бағдарламалар 
негізінде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында 
елімізде көптеген іс- шаралар жүзеге асырылуда.    

сыбайлас жемқорлықпен күрес барлық Қазақстан 
республикасы азаматтарының азаматтық борышы деп 
білу керек. Осыған орай, біздер округтегі мемлекеттік 
мекемелермен бірлесіп, сыбайлас жемқорлықтың алдын 
алуға бағытталған құқықтық оқулар, дөңгелек үстелдер, 
семинарларды өткізіп, жемқорлыққа қарсы іс- шара-
лар жоспарының сапалы орындалуына өз күшімізді 
салудамыз. Барлығымыз өз қызметімізде сыбайлас 
жемқорлыққа әкеп соқтыратын жағдайларға бой алдыр-
май, заң аясында жұмыс істеп қойылған талаптарды 
бұлжытпай орындауға тиіспіз. 

                                                 А. Айдарбаева,
                                                Катонқарағай ауылдық  

округі әкімі аппаратының бас маманы.
              

Катонқарағай аудандық мәслихатының 
«Мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды 
жеке оқыту жоспары бойынша үйде оқытуға 

жұмсаған шығындарды өтеу туралы» шешімінің 
жобасы

"Қазақстан республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан республикасының 2001 
жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабына, "Кемтар балаларды 
әлеуметтік және медициналық педагогикалық түзеу арқылы қолдау 
туралы" Қазақстан республикасының 2002 жылғы 11 шілдедегі 
Заңының 16-бабының 4) тармақшасына және «Қазақстан респу-
бликасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» Қазақстан 
республикасының 2005 жылғы 13 сәуiрдегi Заңының 11, 29-бапта-
рына сәйкес, шығыс Қазақстан облысы, Катонқарағай ауданының 
мәслихаты шештІ:

1. мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жос 
пары бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындары ай сайын төрт 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде өтелсін.

2. Келесі тәртіп айқындалсын:
1) оқытуға жұмсаған шығындарын өтеуді аудандық жергілікті 

атқарушы орган жүргізеді (Катонқарағай ауданының жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі);

2) мүгедектер қатарындағы үйде оқытылатын кемтар балаларға 
(толық мемлекет қарауындағы мүгедек балалардан басқа) 
шығындарды өтеу ата-анасының біреуіне немесе мүгедек 
балалардың басқа заңды өкілдеріне отбасы кірісіне тәуелсіз 
беріледі; 

3) мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспа-
ры бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындарды өтеу үшін қажетті 
құжаттардың тізбесі «әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан ре-
спубликасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 
2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығымен бекітілген "мүгедек ба-
лаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарды өтеу" мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағына сәйкес ұсынылады 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
11342 болып тіркелді) ;

4) оқытуға жұмсаған шығындарды өтеу психологиялық-
медициналық-педагогикалық кеңесінің қорытындысында 
көрсетілгендей, кемтар баланы үйде оқытудың қажеттілігі танылған 
айдан бастап тағайындалады;

 5) шығындарды тоқтатуға әкеп соққан жағдайлар бар болғанда 
(мүгедек баланың он сегіз жасқа толуы, мүгедек баланың қайтыс 
болуы, мүгедектікті алып тастау, мүгедек баланың мемлекеттік ме-
кемелерде оқып жатқан кезеңінде), төлемдер сәйкес жағдайлар 
туындағаннан кейінгі айдан бастап тоқтатылады.

 3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

сессия төрағасы.                                                                                         
Катонқарағай ауданы мәслихатының хатшысы.                                                                       
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(Жалғасы. Басы газеттің өткен санында) 2016 жылға арналған Катонқарағай ауданының бюджеті

  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредит-
тер бойынша сыйақылар 17,9

 04  

Мемлекеттік бюджеттен қаржыланды-
рылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар смета-
сынан) ұсталатын және қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

200,0

  1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін 
түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюд-
жеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
бюджетінен (шығыстар сметасынан) 
ұсталатын және қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

200,0

 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 4599,0

  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 4599,0

3   Нег і з г і  к апиталды сатудан  түсе-
тін түсімдер 21000,0

 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген 
мемлекеттік мүлікті сату 14000,0

  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  
мемлекеттік мүлікті сату 14000,0

 03  Жердi және материалдық емес активте
рдi сату 7000,0

  1 Жерді сату 4000,0

  2 Материалдық емес активтерді сату 3000,0

4   Трансферттердің түсімдері 3849005,7

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған  
органдарынан түсетiн трансферттер 3849005,7

  2 Облыстық бюджеттен түсетiн транс-
ферттер 3849005,7

Функционалдық топ
Сомасы 

(мың 
теңге)

 Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
  Бағдарлама
   Атауы

1 2 3 4 5

   II. Шығындар 4509179,9

01   Ж алпы сипаттағы  мемлек етт i к 
қызметтер 411617,0

 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
мәслихатының аппараты 16121,0

  001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
мәслихатының қызметін қамтамасыз 
ету жөніндегі қызметтер

16121,0

 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
әкімінің аппараты 100764,0

  001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
әкімінің қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер

100039,0

  003 М емлек етт і к  ор ганның  күрдел і 
шығыстары 725,0

 123  
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар 
қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің 
аппараты

218320,0

  001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар 
қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер

209492,0

  022 М емлек етт і к  ор ганның  күрдел і 
шығыстары 8828,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы бөлімі 34983,0

  001

Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономикалық саясаттын 
қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік 
жоспарлау,  бюджеттік атқару және 
коммуналдық меншіг ін  басқару  
саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

33088,0

  003 Салық салу мақсатында мүлікт і 
бағалауды жүргізу 1012,0

  010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті 
басқару, жекешелендіруден кейінгі 
қызмет және осыған байланысты дау-
ларды реттеу 

883,0

 471  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім, дене шынықтыру және 
спорт бөлімі

17541,0

  001
Жергілікт і  деңгейде білім, дене 
шынықтыру және спорт саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

17541,0

 454  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) кәсіпкерлік және ауыл 
шаруашылығы бөлімі

0,0

  001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті 
және ауыл шаруашылығын дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

0,0

  032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары

0,0

 493  
Ауданың (облыстық маңызы бар 
қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және 
туризм бөлімі

8927,0

  001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, 
өнеркәсіпті және туризмді  дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

8257,0

  003 М емлек етт і к  ор ганның  күрдел і 
шығыстары 450,0

  032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары

220,0

 458  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі

14961,0

  001

Жерг іл ікт і  деңгейде тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолау-
шылар көлігі және автомобиль жолдары 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

14961,0

02   Қорғаныс 20333,0

 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
әкімінің аппараты 20333,0

  005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару 
шеңберіндегі іс-шаралар 8052,0

  006
Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
ауқымындағы төтенше жағдайлардың 
алдын алу және оларды жою

12281,0

03   Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, 
сот, қылмыстық-атқару қызметі 6320,0

 458  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі

6320,0

  021 Елдi мекендерде жол қозғалысы 
қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 6320,0

04   Бiлiм беру 2996237,4

 123  
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар 
қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің 
аппараты

237517,0

  004 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 98819,0

  041
М е к т е п к е  д е й і н г і  б і л і м  б е р у 
ұйымдарында мемлекеттік білім беру 
тапсырысын іске асыруға 

138698,0

 471  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім, дене шынықтыру және 
спорт бөлімі

2758720,4

  004 Жалпы білім беру 2484363,0

  009

Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) мемлекеттік білім беру ме-
кемелер үшін оқулықтар мен оқу-
әдiстемелiк кешендерді сатып алу және 
жеткізу

28481,4

  005 Балалар мен жасөспірімдерге қосымша 
білім беру 75452,0

  028 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт 
бойынша қосымша білім беру                     68315,0

  020

Жетім баланы (жетім балаларды) және 
ата-аналарының қамқорынсыз қалған 
баланы (балаларды) күтіп-ұстауға 
асыраушыларына ай сайынғы ақшалай 
қаражат төлемдері 

17562,0

  040
М е к т е п к е  д е й і н г і  б і л і м  б е р у 
ұйымдарында мемлекеттік білім беру 
тапсырысын іске асыруға

46031,0

  067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары

38516,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк 
қамсыздандыру 230052,0

 451  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

230052,0

  001

Жергілікт і  деңгейде халық үшін 
әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен 
қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 

27850,0

  002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 18979,0

  004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық 
сақтау,  б іл ім  беру,  әлеуметт і к 
қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және 
ветеринар мамандарына отын сатып 
алуға Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек 
көрсету

26568,0

  005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 3908,0
  006 Тұрғын үйге көмек көрсету 1440,0

  007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі 
бойынша мұқтаж азаматтардың жекеле-
ген топтарына әлеуметтік көмек

33889,0

  010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек 
балаларды материалдық қамтамасыз 
ету

1161,0

  011
Жәрдемақыларды және басқа да 
әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу 
мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы 
төлеу

1361,0

  014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк 
көмек көрсету 64971,0

  016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік 
жәрдемақылар 16256,0

  021 М емлек етт і к  ор ганның  күрдел і 
шығыстары 436,0

  023 Жұмыспен қамту орталықтарының 
қызметін қамтамасыз ету 2628,0

  025 Өрлеу жобасы бойынша келісілген 
қаржылай көмекті енгізу 20752,0

  050

Қазақстан Республикасында мүгедек-
тердің құқықтарын қамтамасыз ету және 
өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-
шаралар жоспарын іске асыру

9853,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 184534,3

 458  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі

96741,0

  003 Мемлекеттік тұрғын үй қорының 
сақталуын ұйымдастыру 2500,0

  004 Азаматтардың жекелеген санаттарын 
тұрғын үймен қамтамасыз ету 10450,0

  012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің 
жұмыс істеуі 57993,0

  015 Е л д i  м е к е н д е рд е г і  к ө ш ел е рд i 
жарықтандыру 4451,0

  018 Елдi мекендердi абаттандыру және 
көгалдандыру 4475,0

  026
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) коммуналдық меншігіндегі 
ж ы л у  ж ү й е л е р і н  қ о л д а н у д ы 
ұйымдастыру

7676,0

  041
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы 
бойынша қалаларды және ауылдық 
елді мекендерді дамыту шеңберінде 
объектілерді жөндеу және абаттандыру

9196,0

 466  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс бөлімі

45779,3

  003
Коммуналдық тұрғын үй қорының 
тұрғын үйін жобалау және (немесе) 
салу, реконструкциялау

3765,0

  005 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 11300,0

  006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін 
дамыту 30714,3

 123  
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар 
қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің 
аппараты

28837,0

  008 Е л д і  м е к е н д е рд е г і  к ө ш ел е рд і 
жарықтандыру 4498,0

  009 Елді мекендердің санитариясын 
қамтамасыз ету 498,0

  010 Жерлеу орындарын ұстау және туыста-
ры жоқ адамдарды жерлеу 70,0

  011 Елді мекендерді абаттандыру мен 
көгалдандыру 417,0

  014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды 
ұйымдастыру 8381,0

  027
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы 
бойынша қалаларды және ауылдық 
елді мекендерді дамыту шеңберінде 
объектілерді жөндеу және абаттандыру

14973,0

 471  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім, дене шынықтыру және 
спорт бөлімі

5068,0

  026
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы 
бойынша қалаларды және ауылдық 
елді мекендерді дамыту шеңберінде 
объектілерді жөндеу

5068,0

 478  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ішкі саясат, мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімі

8109,0

  024
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы 
бойынша қалаларды және ауылдық 
елді мекендерді дамыту шеңберінде 
объектілерді жөндеу

8109,0

08   Мәдениет,  спорт,  т уризм және 
ақпараттық кеңістiк 232423,0

 478  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ішкі саясат, мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімі

210271,0

  001

 Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту 
және азаматтардың әлеуметт ік 
сенімділігін қалыптастыру саласында 
жергілікті деңгейде мемлекеттік сая-
сатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21924,0

  003 М емлек етт і к  ор ганның  күрдел і 
шығыстары 420,0

  004 Жастар саясаты саласында іс -
шараларды іске асыру 7355,0

  005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу 
жөніндегі қызметтер 13529,0

  009 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 134537,0

  007 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың 
жұмыс iстеуi 27550,0

  008 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан 
халқының басқа да тiлдерін дамыту 567,0

  032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары

4389,0

 466  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс бөлімі

5600,0

  008 Cпорт объектілерін дамыту 5600,0

 471  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім, дене шынықтыру және 
спорт бөлімі

11551,0

  014
Аудандық (облыстық маңызы бар 
қалалық) деңгейде спорттық жарыстар 
өткiзу

1200,0

  015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан 
(облыстық маңызы бар қала) құрама 
командаларының мүшелерiн дайындау 
және олардың облыстық спорт жарыста-
рына қатысуы

10351,0

 454  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) кәсіпкерлік және ауыл 
шаруашылығы бөлімі

0,0

  015 Туристік қызметті реттеу 0,0

 493  
Ауданың (облыстық маңызы бар 
қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және 
туризм бөлімі

5001,0

  004 Туристік қызметті реттеу 5001,0

10   
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, 
қоршаған ортаны және жануарлар 
дүниесін қорғау, жер қатынастары

128845,0

 473  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ветеринария бөлімі 82124,0

  001
Жергілікті деңгейде ветеринария 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

20353,0

  003 М емлек етт і к  ор ганның  күрдел і 
шығыстары 370,0

( Жалғасы  газеттің келесі санында)
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Құттықтаймыз!

  

  

  

  

Жайраңдап үйге келуші едің,
Тәттіні сүйіп жеуші едің.
Халдарың қалай ата-апа,
«Не көмек керек?»- деуші едің.
Күн жағымның саясы,
Жел жағымның панасы,
Дарханым аман жеткенде 
Қамқор болар деуші едім.
Өлді деуге аузым бармайды,
Келмейсің енді білемін.
Қан жылап жүрек зарлайды.
Ішім күйіп ойласам,
Көзімнің жасы парлайды.
Танитын жанның бәрі де
Жұбату сөзін арнайды.
Мұңымды кімге ашармын,
Қайғымды кімге шашармын.
Арманда кеткен құлыным,
Есіме сен түскенде, іштегі шерді 
шығарып,
Азынап мауқымды басармын.
Жүйрікпенен жүруші едің жарысып,
Біліктімен жүруші едің алысып
Білімдімен жүруші едің таласып,
Достарыңмен жүруші едің жарасып.
Бәрімізді құлыным-ау зарлатып,
Жайнап жүріп қайда кеттің адасып.
Аққу едің айдын көлде таранған,
Ерекше едің жұлдызы бөлек жаралған.
Шуақ шашқан күн сәулесі секілді ең,
Қалай ғана сені әкетті арамнан.
Арманмен өте шықтың өмірден,
Жатсам-тұрсам шығара алмай 
көңілден.
Басың жауған нұр болсын деп 
тілеймін,
Көзімнің жасы сағынғанда төгілген.
Басыңа кеп бұлбұл құсы сайрасын

Қабіріңе гүл егіліп жайнасын.
Оқытамыз жұма сайын құранды
Тигізсін деп алла саған пайдасын.
Көкейімнен кетпейді,
Шақырсам даусым жетпейді.
Қатыгез неткен сұм жалған
Аларында ептейді.
Қысқа таң маған атпайды,
Қысқа күн неге өтпейді.
Жер жаңарып көк шығар,
Сайраңдап көкке топ шығар.
Топ ішінен іздесем
Дарханым менің жоқ шығар.
Жоғың сенің Дарханым,
Жүрекке түскен дерт шығар.
Өзегімді өртер от шығар.
Өлгенше жырлап өтемін,
Оған айып жоқ шығар.
Күнде отырамын егіліп,
Көзімнің жасы төгіліп.
Ет жүрегім елжіреп,
Қабырға қоңым сөгіліп
Көре алмай сенің қараңды
Көңілім болды алаңды
Кім жазар енді құлыным
Жүректегі жарамды.
Қайғымен қара жамылып,
Көзімнің жасы ағылып
Күн өткен сайын елеңдеп
Келе ме деп сағынып.
Күн қарайып батқан-ай,
Алтыным жерде жатқан-ай.
Күн түнеріп батқан-ай,
Күмісім жерде жатқан-ай.
Алтыным сені қайтейін,
Ай тимес жерде жатқан-ай.
Арманда кеткен құлыным
Күн  тимес жерде жатқан-ай.

Опасы жоқ жалған-ай,
Жете алмаған арман-ай.
Дарханымды неге алдың?!
Жалғаннан көңілім қалған-ай.
Жылама, халқым қой дейді,
Өртеніп өзек қоя алмай.
Арманыңа жетпедің
Қызығына тоя алмай.
Сағындым ботам келмейсің
Мәңгіге жаттың оянбай.
Қуантып келген өмірге 
Жылатып кетіп барасың,
Тағдыр неткен қатал ең
Басыма қайғы саласың.
Арманда кеттің құлыным
Қалай ғана жаза алам,
Жүреке түскен жарасын.
Ерекше бір бала едің
Өшірдің көзден қарасын.
 Мөлдіреген бұлағым,
Үміт күткен шырағым.
Аман болсын Сырымың,
Түтініңді шығарар,
Артыңдағы тұяғың. 
Еске алушы: ата-анасының, барлық 
туған-туыстардың атынан апасы 
Қаншайым.

АрМИЕв ДАрхАН АЛМАТұЛыНыН  дүниеден озғанына 15 қарашада 
5 жыл болуына орай сағынышпен еске ала отырып төмендегі өлең 
жолдарын арнаймыз.

Үлкен Нарын ауылының 
тұрғыны болған аяулы немереміз, 
ардақты ұлымыз АрМИЕв ДАрхАН 
АЛМАТұЛыНың дүниеден өткеніне 
15 қарашада 5 жыл толады. Жылдар 
жылжып өтеді, сенің жарқын бейнең 
әрқайсымыздың жүрегімізде сақталады. 
Сағынамыз,  тағдырдың жазғанына не 
шара,жүрегіміздегі сағыныш мына жыр 
жолдары арқылы өзіңе арналады:
Көре алмай тіршіліктің көп қызығын, 
Тата алмай шаттық өмір тәттілігін. 
Жарқырап келе жатқан жұлдызым ең, 
Әттең-ай! Ерте сөнді-ау от-ғұмырың. 
Қыраным ең шырқар биік аспанға, 
Айналардай бауырым едің мақтанға. 
Пенделіктің ашпай жатып пердесін. 
Періште боп ұшып кеттің аспанға. 
Шаңырақтың еркесі едің, серкесі едің, 
Өнердің еншілеп ең ерте шебін. 
"Апайлап" өткен асыл құлыным-ай, 
Жамбасыңа батпасын жер төсегің!

Еске алушы:  туған-туысқандары.

Жамбыл орта мектебінің ұжымы осы 
мектептің директоры  Аугонбаева Роза 
Омарбекқызына ардақты әкесі

Дүкенбаев Омарбектің  
қайтыс болуына байланысты 
қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

«Топқайың орта мектебі» КММ-і орта білім беретін 
ұйымында білім алушыларды тамақтандыруды  
ұйымдастыру жөнінде конкурс өткізілетінін хабарлайды.

Конкурсқа құжаттамалары талапқа сай келетін 
мердігерлер жіберіледі.

Анықтама телефоны: 2-07-76.
Мекен-жайы: Топқайың ауылы, Есімхан к-сі, 16 үй. 

Ризашылық
Құрметті Исабеков Амангелді 

Сапарқанұлы!
Елдің дамуы мен гүлденуі жастардың 

қолында, яғни болашақты құрушы – 
білімді жас ұрпақ. Жастардың Отанға де-
ген сүйіспеншілігін арттыру, ұлтаралық 
ынтымақтастықты нығайту және сала-
уатты өмір салтын қалыптастыру ел 
саясатының негізгі бағыттары болып та-
былады. Шахмат бірнеше қадам алда жүріп, 
шешім қабылдай білуге үйретеді, - деген екен 
Елбасымыз бір сөзінде. 

Күні-түні тынбай еңбектеніп, өңірімізде 
шахмат ойыны саласын дамытуға үлес 
қосып, жастарға патриоттық тәрбие беріп 
жүрген Сізге зор алғыс айтқым келеді.

Сіздің шахмат үйретудегі педагогикалық 
әдіс-тәсілдеріңіз оқушылардың шах-
мат ойынына деген қызығушылығын оя-
тып, жігерін шыңдай түсті.  Осының 
нәтижесінде шәкірттеріңіз облыстық шах-
мат ойындарының сайысына алғаш рет 
қатысып, жүлделі оралғанына қуаныштымын.   
Сізге және Сіздің жақындарыңызға мықты 
денсаулық, отбасыңызға бақыт, еңбекте 
және жаңа бастамаларыңызға табыс, ойлаған 
мақсаттарыңыз бен жоспарларыңыздың 
іске асуын, әлемдегі барлық жақсылықты 
тілеймін. Шәкірттеріңіздің жұлдызы 
жарқырай берсін демекпін. 

Ізгі ниетпен: шәкіртіңіз Сырымның ана-
сы Эльвира Жансултанова. 

Тез арада 3 бөлмелі,  ішінде суы бар пәтер сатылады. 
Ауласында су құдығы, бау-бақшалық жері, моншасы, басқа 
да шаруашылық құрылыстары бар. Орталыққа жақын. 

Мекен-жайы: Үлкен Нарын ауылы, тел. 87787089861.

  Өрел орта мектебінің ұжымы осы мектептің технология 
пәні мұғалімі Аугонбаев Хрусталбекке қайынатасының, 
Жамбыл орта мектебінің директоры Р. Аугонбаеваға әкесі

 Дүкенбаев Омарбектің  
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып 
көңіл айтады.

Берел орта мектебінің зейнеткер ұстазы 
Құнанбаева Танзила Қалқаққызын 60 жасқа 

толған мерейтойымен құттықтаймыз!

Құтты болсын мерейлі 60 жасыңыз,
Қуаныштан, бақыттан шалқып тасыңыз.
Қызығы менен қуанышын көріп ұрпақтың,
Бауырыңыз бүтін, аман болсын басыңыз!

Берел орта мектебінің қызметкері Сағымбаев 
Жанұзақты зейнеткерлік жасқа толған мерейтойы-

мен құттықтаймыз!

Құтты болсын келген мына жасыңыз,
Алда талай асулардан асыңыз.
Ортасында балалар мен туыстың,
Қуаныштан дариядай тасыңыз!

Ізгі тілекпен: әріптестеріңіз.

  

Берел орта мектебінің ұжымы осы мектептің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Жусамбаев Мейрам-
хан Мүшелбайұлына - ағасының, бастауыш сынып мұғалімі Әдиханова Мархаба Сабидолдақызына 
- қайнағасының мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

  Жұмсақ жиһаз сатылады, қолданыста болған, малға 
айырбастауға болады.

Тел. 87054994249; 2-92-43 (12.00-13.00 сағат 
аралығында; 18.00-ден кейін).

  «Берел» мемлекеттік 
тарихи-мәдени қорық-
мұражайы» РМҚК 
ауданымыздың іскер 
а з а м а т т а р ы н а , 
мемлекеттік жеке 
меншік серіктестігі 
(ГЧП) бағдарламасы 
аясында  мұражай 
аумағында асха-
на – дәмхана салуға 
өзара тиімді жоба-
сын ұсынады. Ниет 
білдірушілер төмендегі 
телефондарға хабар-
ласуына болады.
Жұмыс тел: 872342-2-
22-55; 872342-2-22-74.
ұялы тел: 87777099178.

  
Күйеу баламыз ДАрхАНДы 

сағынышпен еске аламыз.

Өмір деген өкінішті, алдайды екен,
Тәңірім жақсыларды таңдайды екен.
Мінезі ашық, жаны жұмсақ, еркем-ай,
Тым ертерек тоқтаған-ай жүрегің.

Мейірлі үнің кетер ме, енді құлақтан,
Тағдыр жетсе, құламайды кім аттан?
Баршамызды желеп-жебеп жата бер,
Мәңгі-бақи орын алып Жұмақтан!

Еске алушылар: ата-енесі.

Көктерек орта мектебінің аға 
ұстазы, әріптесіміз Елубаева Шәрбану 
Түгелбайқызын зейнеткерлікке шығуымен 

шын жүректен құттықтаймыз!

Шәрбану Түгелбайқызына ғұмыры-
ңыздың жарқын шақтары мен ба-қытты 

күндеріңіз мол болсын дей отырып, 
төмендегі жыр жолдарын арнаймыз:

Ұстаздыққа бұрдыңыз да, Сіз, бетті,
Үлгіңізбен сан қыз өсті, ұл жетті.
Міне, бүгін, жасқа толып байсалды,
Демалысқа шығып тұрсыз құрметті.
Енді ескекті байыппенен есіңіз,
Ойда жүрген бар мақсатқа жетіңіз!
Бала-шаға игілігін мол көріп,
Ұзақ әрі мәнді ғұмыр кешіңіз!

Ізгі тілекпен: әріптестеріңіз.

Аршаты ауылының тұрғыны болған БЕрІКБОЛ СЕйІЛхАНұЛыНың жарқын 
бейнесін сағынышпен еске аламыз. 

Асыл жар, аяулы әкемізден көз жазып қалғанымызға да қырық күннің жүзі болды. 
Қайғылы қазаға көндіге алмай жүргенімізбен, алланың жазуына шара жоқ. Жарқын 
бейнесін жүрегімізде сақтай отырып, жаны жаннатта, иманы жолдас болсын дейміз. 

Қарашаның жиырмасы күні сағат 14.30-де Өскемен қаласындағы орталық 
мешіттің кіші залында Берікбол Сейілханұлының дүниеден өткеніне 
қырық күн толуына орай құран бағыштап, ас береміз. Соған барлық туған-
туыстарымызды, құда-жекжаттарымызды, жолдастарымызды, ауылдастар-
ды шақырамыз.

Еске алушылар:  зайыбы, балалары. 

Құрметті Катонқарағай ауылы-
ның тұрғындары, бүгінгі күні 
ұмыт болып бара жатқан тари-
хи мәні бар көне бұйымдар (ала-
ша, сырмақ,ағаштан жасалған 
заттар, темір бұйымдары 
,зергерлік бұйымдар, т.б ) болса 
«Берел» мемлекеттік тарихи-
мәдени қорық-мұражайының 
қорына  берулеріңізді  сұрай-
мыз. Жас ұрпақты ерте-
ректе қолданыста болған 
бұйымдармен таныстыруға, 
тарихымызды насихаттауға 
өз үлестеріңізді қосады деген 
үміттеміз.

 Жұмыс тел: 872342-2-22-55;
                      872342-2-22-74.
Ұялы тел:      87777099178;
                       87022799500.

 Құрметті кәсіпкерлер!  Құрметті жерлестер!

  2016 жылдың 21 қарашасында сағат 
15.00-де Катонқарағай аудандық «Нұр 
Отан» партиясы филиалында «Әділет 
басқармасы кеңес береді» тақырыбында 
республикалық акция өткізіледі.

Анықтама телефоны: 2-23-20.


