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ТАТУ ЕЛГЕ – ТЫНЫШТЫҚ
  ПЕН ТОҚШЫЛЫҚ НӘСІП

Алтыншы  шақырылған  Меркі  аудандық  мәслихатының кезекті    жетінші сессиясы  2016  жылдың  18 тамызы 
күні  сағат  11.00-де аудан әкімдігінің мәжіліс залында төмендегідей күн тәртібімен  өтетінін  хабарлайды:

1. Меркі ауданының әкімі Мейірхан Азатұлы Өмірбековтың өзіне жүктелген функциялары мен міндеттерін 
орындауы жөнінде Меркі аудандық мәслихат депутаттарының алдындағы есебі туралы.

2.  Әртүрлі   мәселелер.
Аудандық мәслихаттың бірлескен тұрақты комиссияларының отырысы 2016 жылдың 17 тамызы күні сағат 

15.00-де аудан әкімдігінің мәжіліс залында өтеді. 
Сессия  алдында  депутаттарды  тіркеу  2016 жылдың  тамыз айының 18 ші жұлдызы күні  сағат 10.30-да  

басталады.                                                                                      АудАндық  мәслихАт  АппАрАты

меркі аудандық мәслихат депутаттарының назарына

меркі АудАнының әкімі м.А.ӨмірБековтың Өзіне   Жүктелген   
функциялАры мен міндеттерін орындАудА АтқАрғАн ЖұмыстАры 

турАлы АудАндық мәслихАт депутАттАры АлдындАғы
қазақстан республикасы президентінің 2006 жылғы 18 

қаңтардағы «әкімдердің мәслихаттар алдында есеп беруін 
өткізу туралы» № 19 Жарлығына сәйкес, аудан әкімдеріне 
аудандық мәслихат депутаттары алдында өздеріне жүктелген 
функциялар мен міндеттердің орындалуы туралы есеп беру 
жүктелген болатын. осыған байланысты 2016 жылдың 1- 
жарты жылдығында атқарылған жұмыстарға тоқталып, алда 
тұрған міндеттерді атап өтемін.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев бекіткен Қазақстанның 2050 
жылға дейінгі даму Стратегиясында 
белгіленген негізгі басым бағыттарын 
жүзеге асыру мақсатында Үкімет 
тарапынан бірқатар мемлекеттік және 
салалық бағдарламалар қабылданып, 
іске асырылуда. Соның нәтижесінде, 
елімізде ауқымды демократиялық және 
саяси реформалар жүйелі жүргізіліп, ел 
экономикасын дамыту бойынша нақты 
қадамдар жасалуда.

Мемлекетіміздің әлеуметтік-
экономикалық және рухани қайта құру 
процесінде Елбасы ұсынған «Мәңгілік 
ел» ұлттық идеясы ерекше орын алады. 
Оған еліміздің бірлікте, тұрақтылықта, 
келісімде бейбіт те орнықты  дамуының 
негізі болып табылатын басты қоғамдық 
құндылықтар кіргізілген. Қойылған  
жоспарларды іске асыру үшін біздің бар 
әлеуетімізді, мүмкіндігіміз бен қаражатты 
жұмылдыру және экономиканың лайықты 
даму деңгейін қамтамасыз ету, аудан 
халқының сапалы өмірін арттыру – бүгінгі 
күннің ең зор да жауапты міндеті. 

Біздің жұмысымыздың басты өлшемі 
– халықтың берер бағасы. Сондықтан 
да, халықтың өкілдері алдында жүзеге 
асырылған істер бойынша есеп беру 
дәстүр болып қалыптасты. Атқарған 
жұмысымызды саралап қана қоймай, 
алда тұрған міндеттерді межелеп, 
нақтылап, келісіп алғанымыз дұрыс. 

Жергілікті атқарушы органдардың 
жұмысы, негізінен, Қазақстан 
Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан 
халқына жыл сайынғы Жолдауларында 
айқындалған басымдықтар мен оларды 
жүзеге асыру жөніндегі Үкімет, облыс 
әкімдігі тапсырмаларына, мемлекеттік 
және аймақтық бағдарламаларға сай 
іске асырылып келеді.

Есепті мерзімде әлеуметтік-
экономикалық көрсеткіштерінің негізгі 
салаларында оңды өзгерістерге қол жетті. 
Атап айтқанда,  аудан экономикасының 
өнеркәсіп саласында кәсіпорындар 2016 
жылдың қаңтар-маусымында 19 млрд. 
889,3 млн. теңгеге өнеркәсіп өнімін 
өндірді. Нақты физикалық индекс көлемі 
170,8 пайызды құрап, облыс көлемінде 
1 орынға шықты. Инвестиция – 113 % 
орындалды.

Өнеркәсіп өндірісінің көлемі / объем промышленного производства
Өнімдердің (тауарлар, қызметтер) өндіріс көлемі, мың теңге

Объем производства продукции (товаров, услуг), тыс. тенге Индекс физического объема, в %

есепті ай есепті кезең өткен 
жылғы тиісті кезеңіне

есепті ай
есепті кезеңалдыңғы ай

өткен жылғы 
тиісті айға

отчетный месяц к

алдыңғы 
айға

Нақты көлем индексі, %-бен

Облыс бойынша 
барлығы
Тараз қаласы
Байзақ
Жамбыл
Жуалы
Қордай
Т.Рысқұлов
меркі
Мойынкұм
Сарысу
Талас
Шу

предыду-
щему 
месяцу

предыдущий
месяц

отчетный месяц отчетный период соответст-
вующему 
месяцу 
прошлого 
года

отчетный период 
к соответствующему 
периоду прошлого 

года

28 374 232
17 156 925
144 546
463 830
410 202
840 974
503 335
2 446 602
3 586 284
1 510 159
634 510
676 865

27 573 178
14 176 977
144 992
673 765
446 002
966 490
501 586
4 237 450
4 082 306
1 136 970
538 356
668 284

162 396 662
96 627 923
919 249
3 779 376
1 980 211
4 741 323
3 089 320
19 889 339
16 573 942
5 392 458
4 338 808
5 064 713

96,4
82,1
100,5
161,1
110,3
121,2
99,3
169,3
103,3
63,6
81,0
103,8

98,4
70,0
32,8
235,7
98,0
72,6
77,9
161,1
118,0
58,0
72,8
73,2

103,2
100,1
84,1
124,8
92,6
84,1
98,0
170,8
120,8
121,0
100,5
82,9

        Ауыл шаруашылығы секторында жалпы өндірілген өнім көлемі 4140,7 млн. теңгені құрады 
(2015 жылы – 3437,4 млн. теңге). нақты физикалық индекс көлемі 103,7 пайыз. 

Аудан бойынша жалпы егістік жердің 
көлемі 100640 гектар, оның ішінде 
суармалы жер 20075 гектар.   

Есепті кезеңде аудан бойынша дала 
жұмыстарының атқарылуы төменгідей: 
күздік бидай – 12473 га, 99,7 пайызға, 

есеБі
жаздық арпа – 21537 га, 126,5 пайызға, 
дәндік жүгері – 409 га, 34,0 пайызға, 
майлы дақылдар – 8696 га, 80,5 пайызға,  
қант қызылшасы – 951 га, 47,5 пайызға, 
картоп – 647 га, 107,8 пайызға,  көкөніс 
– 992,1 га, 114,0 пайызға, бақша 291 га, 

72,7 пайызға,  бірінші жолғы жоңыршқа – 
4914 га, 109,2 пайызға орындалып отыр.

Аудан көлемінде егін орағы 
басталды, жалпы орылатын масақты 
дақылдарының алқабы 34010 гектар. 
Есепті кезеңде 8477 гектар ақ егіс 
орылып, 18056 тонна өнім жиналды, 
жиналған өнім әр гектарға шаққанда 
орта есеппен  21,3 центнерден айналуда. 

2016 жылдың қаңтар-маусымында  
ауданда 37 мың 464 мүйізді ірі қара          
(2015 ж. – 35726), 270 мың 667 қой-ешкі 
(2015 ж. – 267209), 12 мың 567 жылқы 
(2015 ж. – 12513), 114 түйе (2015 ж. – 
136), 1123 шошқа (2015 ж. – 1747), 60 
мың 330 құс бар (2015 ж. – 59475). Өткен 
жылдың осы кезеңімен салыстырғанда, 
ірі қара 1738 басқа, жылқы – 54 басқа, 
құс 855 басқа өсіп, түйе  22 басқа, 
шошқа 624 басқа азайып отыр. 

Есепті кезеңде өндірілген сүт 
14171,1 тонна, ет 3813,8 тонна, 
жұмыртқа 932,5 мың/дана, жүн 673,2 
тонна. Өткен жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда, өндірілген сүт 9,7 
тоннаға,  ет 289,9 тоннаға,  жұмыртқа 
6,3 мың/данаға ұлғайып отыр. 

«Меркі өнімдері» ауыл шаруашылығы 
өндіріс кооперативі құрылып, бүгінгі күні 
кооперативке 1000 бас асыл тұқымды 
мал алып беріліп, жеке зауытын салу 
бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

«Сыбаға» бағдарламасы бойынша 
2016 жылға мүйізді ірі қара малдың 484 
бас аналығын, 16 бас асыл тұқымды 
түрлендіруші бұқаларды  сатып алу 
жоспары белгіленген болатын.  Есепті 
кезеңде 4 шаруа қожалығы (240 бас 
сиыр, 9 бас бұқа) сатып алды немесе 
жоспардың орындалуы 49,6% құрап 
отыр.

«Алтын асық» кешенді бағдарламасы 
бойынша 2016 жылға сатып алынатын 
қой 3075 бас болып жоспарланған, 
есепті кезеңде нақты  сатып алынған қой  
7436 бас, немесе жоспардың орындалуы 
241,8% құрады. 

«Құлан» жылқы шаруашылығын 
дамыту кешенді бағдарламасы бойынша 
2016 жылға 400 бас жылқы сатып алу 
жоспарланып, есепті кезеңде 13 шаруа 
қожалығы (544 бас жылқы) сатып 
алып, жоспар 136,0% орындалып отыр. 
Жайылымды суландыру бағдарламасы 
60 % орындалды.

Бүгінгі таңда 135 млн. теңгеге 
20 дана әртүрлі ауыл шаруашылығы 
техникалары сатып алынды. (2015 ж. 52 
дана, 142,6 млн. теңге).

Алдағы уақытта ауылшаруашылық 
саласында тамшылатып суғару 
технологиясын, сүт өңдеу технологиясын 
дамыту, жылыжайларды көбейту, қант 
қызылшасы алқабын және үдемелі 
алма бақтарын ұлғайту жұмыстарын 
жүргізуіміз қажет.

Кәсіпкерлік: аудан көлемінде 
5136 шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектісі тіркелген, оның ішінде 
орта – 4 (белсендісі–3), шағын –267 
(белсендісі–137), жеке кәсіпкерлер – 
3289 (белсендісі–3066) және шаруа 
қожалықтардың саны – 1576. Шағын 
және орта кәсіпкерлік саласында 
жұмыспен – 12579 адам қамтылған.

Индустриалды – инновациялық 
дамыту бағдарламасы бойынша. 

Екінші бесжылдық: 2015-2019 
жылдарға арналған индустриалды – 
инновациялық дамыту бағдарламасы 
шеңберінде жалпы құны 1284,0  млн. 
теңгені құрайтын  2 инвестициялық жоба 
жүзеге асырылмақ.

1. «ЦАСК» ЖШС Меркі филиалы 
– «Шырын тазалайтын цехты қайта 
жаңғырту» жобасы. Жоба құны – 664 
млн. теңге. 2016 жылдың 6 сәуірінде 
жоба іске қосылып,  18 жаңа жұмыс 
орны ашылды. 

2.  «Меркі ет» ЖШС – «Ет өнімдерінің 
консервілеу, шұжық өнімдерінің 
және сиыр еті өнімдерінің өндірісін  
ұйымдастыру». Жобаның құны 620 млн.
теңге. Жобаның жылдық қуаттылығы: 
консервіленген құтылар – 262 мың дана 
және 250 тонна ет өнімдері. Жобаны 
іске қосу мерзімі 2017 жылдың бірінші 
жартыжылдығы. Жоба бойынша 25 жаңа 
жұмыс орны ашылады деп күтілуде. 

«Бизнестің жол картасы 2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы бойынша. 

«Бизнестің жол картасы 2020» 
бағдарламасы бойынша 2011-2015 
жылдары аралығында жалпы соммасы 1 
млрд. 14 млн. теңгені құрайтын  26 жоба 
іске асырылуда, оның ішінде:
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меркі АудАнының әкімі м.А.ӨмірБековтың Өзіне   Жүктелген   
функциялАры мен міндеттерін орындАудА АтқАрғАн ЖұмыстАры 

турАлы АудАндық мәслихАт депутАттАры АлдындАғы
есеБіӨндірістік инфрақұрылымды дамыту 

бағыты бойынша:  6 шаруа қожалығына 
жобалық құны 219,8 млн. теңгені 
құрайтын электр желісі, су құбырлары 
мен тас жолдар жүргізілді. 

Банк несиелерінің пайыздық 
мөлшерлемесінің  бір бөлігін 
субсидиялау бойынша: 20 кәсіпкер 

қр индустриалды-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға 
арналған бағдарламасы бойынша

2015 жыл  

0 жоба

2016 жыл

2 жоба, 1 млрд. 284 млн. теңге

«Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша

2015 жылдың I-жарты жылдығы

2 жоба, 21,5 млн. теңге

2016 жылдың I-жарты жылдығы

7 жоба, 428,1 млн. теңге

жеңілдетілген 9 пайызбен екінші 
деңгейлі банктерден  794,5 млн. теңге 
несие алып, жобалар іске асырылды.

2015 жылдың 6 ай қорытындысы 
бойынша жалпы сомасы 21,5 млн. 
теңгені құрайтын 2 жоба іске асырылды;

2016 жылдың 6 ай қорытындысы 
бойынша жалпы сомасы 428,1 млн. 
теңгені құрайтын 7 жоба іске асырылды.

Жобалар іске асырылғалы бері 
187 азамат тұрақты жұмыс орнымен 
қамтылды.  

2016 жылы «Бизнестің жол 
картасы – 2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасына 
ниет білдірушілердің саны 25 адамды 
құрап, оның ішінде 7 кәсіпкерге қолдау 
көрсетілді, екінші деңгейлі банктерде 6 
кәсіпкердің жобалары қарастырылуда. 
Ал, қалған ниет білдірген  кәсіпкерлердің 
жобаларының құжаттары әзірленуде.

Өндірістік инфрақұрылымды дамыту 
бағыты бойынша ұзындығы 1,1 шақырым 
жерге табиғи газ құбырын жүргізу 
мақсатында 1 жобаның  құжаттары 
толық жинақталып, облыстық аймақтық 
үйлестіру кеңесіне ұсынылды. Жоба құны 
16 млн. теңге. 

Сонымен қатар, келесі шаруа 
қожалықтар, яғни «Мәдібай» ШҚ 2,8 
шақырымға электр желісін тарту үшін, 
«Меркі Ет» ЖШС-і 5 шақырымға газ 
құбырын жүргізу үшін және «Тұрлыхан» 
ШҚ 1,7 шақырымға электр желісін тарту 
үшін құжаттарын жинақтауда.

туризм саласы бойынша. Меркі 
ауданында 38 монументалдық, сәулеттік 
және құрылыс ескерткіштері және 
9 қонақ үйі және бір демалыс орны 
жұмыстар атқаруда.  Радонды сумен 
емдеуге арналған «Меркі», «Ақ ниет» 
шипажайлары және  «Turan» демалыс 
аймағы аудан тұрғындары мен еліміздің 
басқа өңірлерінен келген туристерге 
қызмет көрсетуде. 

Жеке кәсіпкер Б.Рахымбаевтың 
қаржыландыруымен, жоба құны 
шамамен 1 млрд. теңгені құрайтын 3 
қабатты сауда және ойын сауық орталығы 
аудан орталығынан бой көтеріп, жаңа 
300 жұмыс орны ашылады деп күтілуде. 
Ашылу мерзімі 2016 жылдың 30 
тамызына жоспарлануда. 

«Меркі тау шатқалы» аумағында 
жеке кәсіпкер Б.Байдалықызының 
қаржыландыруымен, жоба құны 
шамамен 50 млн. теңге көлемінде 
фитнес орталығының құрылыс 
жұмыстары жүргізілуде. 

Сондай ақ, «Батыс Еуропа-Батыс 
Қытай» Халықаралық көлік дәлізі 
бойындағы жол сервистік нысандар 
желісін дамыту үшін жеке кәсіпкер                         
А.Баймуханбетовке «Жылы-Бұлақ» ЖШС-
гі жерінен «А» категориялы кемпинг 
құрылысын жүргізу үшін 7,5 гектар жер 
учаскесі берілді. Жоба құны шамамен 
700 млн. теңге көлемінде. Құрылыс 
жұмыстарының басталуы 2016 жылдың 
II-жарты жылдығы деп жоспарлауда.

«Батыс Еуропа-Батыс Қытай» 
Халықаралық көлік дәлізінің 
бойында омарташылар қалашығын 
орналастыру мақсатында жеке кәсіпкер 
Н.Плещаковаға 1,0 га жер телімі 
қарастырылып, бүгінгі күні аталған жол 
бойында «Меркі омарташылар қалашығы»  
орналастырылды. Алдағы уақытта жол 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін тиісті 
жол белгілері орналастырылғаннан кейін, 

ашылуы 2016 жылдың қыркүйек айында 
деп жоспарлануда. Жоба құны шамамен 
50 млн. теңге көлемінде.

сауда саласы бойынша. Меркі 
ауданында бүгінгі күнге 12 наубайхана 
қалыпты үлгідегі нан пісіріп, дүкендерде  
жалпы 55-60 теңгеден сатылуда. 
Сонымен қатар, аудан орталығында халық 
көп шоғырланатын Орталық базардың 
алдынан жеке кәсіпкер Е.Бидайшиевке 
арнайы жер қарастырылып, дүңгіршек 
орнатылды. Ол дүңгіршекте Ұлы Отан 
соғысының ардагерлеріне, аз қамтылған 
отбасыларына және зейнеткерлерге 
бірінші сұрыпты ұннан жасалған  
қалыпты үлгідегі нан 50 теңгеден 
ағымдағы жылдың қаңтар айынан бастап 
сатылуда. Бүгінгі күнге әлеуметтік дүкен 
ашып, күнделікті қажетті азық-түлік 
бағасын тұрақты ұстап тұру мақсатында 
жұмыстар жүргізуіміз қажет. 

ветеринария саласы бойынша. 
Меркі ауданы бойынша жоспарланған 
ветеринариялық-профилактикалық 
іс-шараларды, диагностикалық 
тексерулерді жүргізу үшін мемлекет 
тарапынан  2016 жылға 82,0 млн. теңге 
(2015 ж. – 80,9 млн. теңге) қаралып, 
есепті кезеңде 39,0 млн. теңге бөлініп, 
игерілді.  Жыл басынан бері 94,7 мың бас 
ұсақ малдан қан алынып (2015 ж.-94,99 
мың бас), сарып ауруына оң нәтиже 
берген 680 бастың (2015 ж. – 219 бас) 
37 басы өліп, 643 басы сойылып, өңдеуге 
жіберілді.  Мал иелеріне өтемақы 
төленуде. Осы бағыттағы жұмыстарды 
ретке келтіру мақсатында сарып ауруына 
қарсы вакцинация егу қолға алынып, 
жұмыстар жүргізілуде.      

Сарып ауруына қарсы 18,6 
мың мүйізді ірі қарадан қан алынып                           
(2015 ж. – 14,2 мың бас), сарып ауруына 
оң нәтиже берген 41 бастың (2015 ж. – 
29 бас),   8 басы өліп, 33 басы сойылып, 
өңдеуге жіберілді.

2016 жылы қаңғыбас иттер мен 
мысықтарды жоюға жергілікті бюджеттен            
1,8 млн. теңге бөлініп, 636 бас (2015 ж. 
– 1015 бас) қаңғыбас иттер жойылды. 
Ауданда эпизотиялық жағдай тұрақты.  

Ауданда 1 тұрақты, 1 жылжымалы 
крематор (инсинератор) пештері бар. 
Жергілікті бюджеттен тұрақты жұмыс 
істеуге 280 мың теңге қаржы бөлініп, 
қазіргі таңда толыққанды жұмыс істеп 
тұр. 

Аудан бойынша 13 сібір жарасы 
ошақтарының көмінділері тіркелген. 
Барлығы қоршалып, бетондалып, белгі 
тақтайшалары қойылған. (13 сібір 
жарасы ошағына 2 млн. 500 мың теңге 
бөлінген). 

құрылыс. 2016 жылдың қаңтар-
маусым айларында жалпы алаңы 
13665,0 шаршы метр (2015 ж. – 12837 
ш. м.) тұрғын үйлер пайдалануға берілді 
былтырғы жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда, 106,5 пайызды құрады.

Сарымолдаев ауылындағы 
600 оқушыға арналған орта мектеп 
(сметалық құны – 1 млрд.149,3 млн. 

теңге) құрылысына республикалық 
және облыстық бюджеттерден 897,9 
млн. теңге бөлініп, құрылыс жұмыстары 
жүргізілуде. Есепті кезеңде 99,6 млн. 
теңгесі игерілді.

Аудандық бюджеттің орындалуын 
сараптасақ, 2016 жылдың 1-ші жарты 
жылдығында аудан бюджетінің кірістері 
4512,4  млн. теңгеге немесе 100,2%-ға 
қамтамасыз етілді, оның ішінде меншікті 
кірістері 564,9 млн. теңге немесе 
106,4%-ға орындалып, бюджетке 34,3 
млн. теңге артық түскен. 

2015 жылдың 1-ші 
жартыжылдығымен салыстырғанда, 
аудан бюджетіне 142,1 млн.теңге кем 
түсті. Себебі, «Алкопищепром» ЖШС-
гі мекемесінің жұмыс істемей, тоқтап 
тұруына байланысты, өткен жылы осы 
уақытқа аталған мекемеден 224,0 млн.
теңге бюджетке түскен еді.

Аудан бюджетінің 1-ші 
жартыжылдығының жалпы шығындары 
бойынша жоспар 4677,2  млн. теңге 
болса, 4649,8 млн. теңге игеріліп, 99,4 
%-ға орындалды немесе игерілмеген 
қаржы 27,4 млн. теңге. Өткен жылмен 
салыстырғанда, игерілмеген қаржы 
көлемі 78,2 млн. теңгеге азайды.  

Ауданның еңбек нарығында 
жұмыспен қамтылуы.  

2016 жылы «Жұмыспен қамту – 2020 
Жол картасы» бағдарламасы бойынша 
2045 адам жоспарланған. Бүгінгі күнге 
дейін 953 адам кайырылып, 945 адам 
жұмысқа орналасып, 46 пайызды 
құрайды. 487 адам уақытша,  458 адам 
тұрақты жұмыспен қамтылды. Тіркелген 
ресми жұмыссыздардың саны 187 адам 
(2015 ж. – 116 адам). 

Бірінші бағыт: инфрақұрылымды 
және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылықты дамыту есебінен 
жұмыспен қамтуды қамтамасыз 
ету  бойынша ауданда 4 нысанның 
аббаттандыру және күрделі/ағымдағы 
жөндеу жұмыстары жоспарланып, 
448,6 млн. теңге бөлініп, ашылатын 
уақытша жұмыс орнына 76 адам жіберу 
жоспарлануда.

екінші бағыт: кәсіпкерлік 
бастаманы ынталандыру және тірек 
ауылдарды кешенді дамыту бойынша 
130 адамға өз ісін ашуға және ары қарай 
дамытуға 516 млн.теңге қаржы бөлінді. 
Оның ішінде: бүгінгі күні  өз ісін ашуға 
23 адамға жалпы сомасы 53 млн.теңге 
көлемінде несие берілді. 

үшінші бағыт: жұмыс берушінің 
қажеттілігі шеңберінде оқыту және қоныс 
аудару арқылы жұмысқа орналасуға 
жәрдемдесу. 

1) Әлеуметтік жұмыс орындарына 
128 адам жоспарланып, 21,6 млн. 
теңге бөлініп, 16 мекемеге 142 адам 
жолдамамен жіберілді. Игерілген 11,1 
млн. теңге.

2) Жастар практикасы бойынша 
94 адам жоспарланып, 21,2 млн. 
теңге бөлініп, 25 мекемеге 95 адам 
жолдамамен жіберілді. Игерілген 8,3 
млн. теңге.

 3)  Оқыту және жұмысқа орналасуға 
жәрдемдесу. Біліктілігін арттыру және 
қайта даярлау оқу курстарына  15 адам 
жоспарланып, 2,0 млн. теңге бөлініп, 
4 колледжге 15 адам жолдамамен 
жіберіліп, барлығы тұрақты жұмыспен 
қамтылды. Игерілген 2,0 млн. теңге. 
Кәсіптік даярлау оқу курсына 20 адам 
жоспарланып, 600 мың теңге бөлінді.

4) Ақылы қоғамдық жұмыс 
орындарына 200 адам жоспарланып, 
36,1 млн. теңге бөлініп, 17 мекемеге 163 
адам жұмысқа жолдамамен жіберілді. 
Игерілген қаражат 17,8 млн. теңге. 

Пробация қызметінде тіркелгендер 
77 адам.  Ақылы қоғамдық жұмысқа 
11 адам жолдамамен жолданды. 
Әлеуметтік жұмыс орындарына 5 

адам жолдамамен жіберілді. 27 адам 
тұрақты жұмысқа орналасты. Жұмыспен 
қамтылғандар барлығы – 43 адам. 

әлеуметтік қорғАу. Жоспар 
бойынша 2016 жылға 312167 мың теңге 
бөлінген. Оның 1 шілдеге төлемдер 
бойынша 166254 мың теңгесі бөлініп, 
164603 мың теңгесі 99% игерілген. 

мемлекеттік балалар 
жәрдемақысы бағдарламасы 
бойынша 2374 отбасындағы 18 жасқа 
толмаған 7393 балаға 83807 мың теңге 
мемлекеттік балалар жәрдемақысы 
тағайындалып, тағайындалған 
жәрдемақы толығымен төленді. 
Белгіленген бюджет қаражатының  59,9 
пайызы  игерілді. 

Атаулы әлеуметтік көмек 
бағдарламасы бойынша аз 
қамтамасыз етілген, табысы кедейшілік 
деңгейінен төмен 33 отбасындағы 
151 азаматқа 1749 мың теңге атаулы 
әлеуметтік көмек тағайындалып, 
тағайындалған жәрдемақы толығымен 
төленді. Белгіленген бюджет 
қаражатының  50,0 пайызы  игерілді. 
Атаулы әлеуметтік көмек алушылардың 
ішінде еңбекке жарамды  азаматтардың 
үлесі 25,8% құрайды. 

«Өрлеу» қанатты жобасы 
бойынша шартты ақшалай көмек алуға 
өтініш  берген азаматтардың отбасындағы 
жұмыссыз азаматтарды жұмыспен 
қамтудың белсенді шараларына тарту 
арқылы 41 отбасыдағы 207 азаматқа 
10005 мың теңге шартты ақшалай көмек 
тағайындалып, бюджеттің қаржыландыру 
жоспарына сәйкес төленуде.

Есеп беру мерзімінде кедейшілік 
деңгейі 0,2 пайызды құрап отыр 
(кедейшілік деңгейінен төмен тұратын 
азаматтар саны 201: 84014 халық саны).  

Аудан көлемінде жалпы 
мүгедектер  саны  2803 адам. 2016 
жылы  үйде оқытылып және тәрбиеленетін 
мүгедек балаларды материалдық 
қамсыздандыруға жергілікті бюджеттен  
8140 мың теңге бөлініп, есепті мерзімге 
131 өтініш қабылданды, 126  балаға 1620 
мың.теңге төленіп берілді. 

Ауған соғысының қатысушыларына – 
68 азаматқа  2040 мың теңге бір жолғы 
әлеуметтік көмек көрсетілді. Чернобыль 
апатына ұшыраған  14  азаматқа  420 
мың теңге есеп шоттарына аударылып 
берілді, ҰОС соғысының ардагерлері мен 
қатысушыларына, концлагерде болған, 
ҰОС жесірлеріне және наградталған 
барлығы   526 адамға   11490  мың теңге  
берілді.

2016 жылы «Әлеуметтік көмек 
көрсетудің, оның мөлшерлерін 
белгілеудің мұқтаж азаматтардың 
жекелеген санаттарының тізбесін 
айқындайтын азаматтарға»  63 адамға  
2327,2  мың. теңге  төленіп берілді.
Бұл бағытта оңалту орталығын ашып, 
т.б. жұмыстар атқарып, осы санаттағы 
азаматтардың кедергісіз өмір сүруіне 
жағдай жасауымыз қажет.

Білім саласы бойынша.  
Ауданымызда жалпы білім беретін 38 
мектеп бар, 2015-2016 оқу жылында  
аудан мектептерінде – 14935 оқушы 
оқумен қамтылған.                   Аудан 
мектептерінде 1968 білім қызметкері 
жұмыс атқарады, оның ішінде жоғары 
білімдісі – 1798, арнаулы орта білімдісі 
– 170. 

2016 жылы мектеп бітіруші 495 
оқушы ҰБТ-ге қатысты, бұл 66,1 % 
құрайды (2015 жылы 58,7 % құрады). 
Аудан бойынша орташа балл – 69,6 
болды, 2015 жылға қарағанда 0,8 
балға өсіп отыр (2015 жылы 68,8 балл). 
Бірақта, бұл көрсеткіш облыстық орташа 
(78,71) баллдан 9,1-ге төмен. ҰБТ 
қорытындысына сай 102 (20,6%) оқушы 
шекті деңгейден (50 балл) өте алмады. 
Бұл облыстық (596 оқушы) көрсеткіштен 
2,1 есе көп. Сондықтан оқушылардың 
білімі мен тәрбиесін жақсартуда 
тиімді жұмыстарды қолға алып, жұмыс 

жүргізуіміз қажет.
мектепке дейінгі оқумен 

қамтамасыз ету бойынша.
2014-2015 оқу жылының есепті 

кезеңінде аудан бойынша 3-6 жас 
аралығында 2213 бала қамтылса, 
балабақша кезегіне – 1412 бала тіркеліп, 
қамту үлесі 32,1 пайызды құраса, 2015-
2016 оқу жылдың есепті кезеңінде аудан 
бойынша 3-6 жас аралығында 2392 бала 
қамтылып, қамту үлесі 34,4 пайызды 
құрап отыр. Бұл күндері бөлімде 1176 
бала балабақша кезегіне тіркелген. 2020 
жылға дейін бұл саладағы міндет бала 
бақшаға байланысты 100% қамту керек 
болса, алдағы уақытта жан-жақты, тиімді 
жұмыстар ұйымдастыруымыз керек.

Апатты мектеп бойынша: Андас 
батыр ауылдық округі, Арал Қыстақ 
ауылында орналасқан №25 бастауыш 
мектебінің ғимараты бойынша аудан 
әкімдігінің сәулет, қала құрылысы 
және құрылыс бөлімі тарапынан 50 
орындық жаңа мектеп құрылысын 
жүргізу мақсатында жобалау-сметалық 
құжаттары әзірленуде. Келесі жылы 
құрылыс жұмыстары жүргізіледі деп 
күтілуде.

күрделі жөндеу жұмыстарын 
жүргізу бойынша: Аудан әкімдігінің 
білім бөлімінде, «Жұмыспен қамту 
– Жол картасы 2020» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында келесі 
нысандарға күрделі жөндеу жұмыстары 
жүргізілуде, атап айтқанда; 

1) Меркі ауылы №17 И.Трубицын 
атындағы орта мектеп-гимназиясын  
күрделі жөндеуден өткізу үшін ЖСҚ 
әзірленіп, күрделі жөндеу жұмыстарын 
жүргізуші болып «Производственно 
Строительная Компания Алибек» ЖШС-
гі  табылып, жөндеу жұмыстарының құны 
264 625, 288 теңгені құрап отыр. Жөндеу 
жұмыстары 26 желтоқсанға аяқталады 
деп жоспарлануда. 

2) Ойтал ауылындағы №20 
Т.Рысқұлов   атындағы  орта мектепке ЖСҚ 
әзірленіп, күрделі жөндеу жұмыстарын 
жүргізуші болып «Ник-Тараз» ЖШС-сі  
табылып, жөндеу жұмыстарының құны 
206 757, 381 теңгені құрап отыр. Жөндеу 
жұмыстары 20 қыркүйекке аяқталады 
деп жоспарлануда. 

3) Жеміс-жидек ауылындағы 
бұрынғы «Огонек» балабақшасының 
ғимаратын 120 орындық балабақша 
ретінде қолданысқа енгізу мақсатында, 
күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуші 
болып «Айсері және К» ЖШС-гі  табылып, 
жөндеу жұмыстарының құны 110 
093,244 теңгені құрап отыр. Жөндеу 
жұмыстары 15 қыркүйекке аяқталады 
деп жоспарлануда.  

м а т е р и а л д ы қ - т е х н и к а л ы қ 
жабдықтау бойынша:

Жаңа оқу жылына көмірмен 
жылытылатын  барлығы 28 мекемеге 
3296 тонна көмір қажеттілігі нақтыланып, 
жергілікті бюджеттен 46 103,882 теңге 
бөлініп,  мемлекеттік сатып алу іс-
шаралары жүргізіліп, екі жақты келісім-
шарт жасалынды. 

Білім беру мекемелері 
ғимараттарындағы автоматтандырылған 
өртке қарсы дабыл жүйелеріне қызмет 
көрсету жұмыстарына 2016 жылдың 
қаңтар айында 2807,086 мың теңгеге 
келісім-шарт жасалынды. Сондай-
ақ, ғимараттардың шатыр асты ағаш 
құрылымдарын өртке қарсы қоспамен 
өңдеуге 2 млн. теңге қарастырылды. 

Білім мекемелеріне автономды 
түрде жылу беретін жылу  
қазандықтарына, үздіксіз тоқ көзін 
тарататын баламалы дизелді электр 
қозғалтқыштарын сатып алуға, 2016 
жылы аудан бюджетінен 1871,130  теңге 
қарастырылып, мемлекеттік конкурс 
өткізу іс-шаралары жүргізілуде.

 (Жалғасы. Басы 1-бетте)

    (соңы 3-бетте)
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есеБіыстық тамақпен қамту бойынша: 
Аудандағы 29 мектептің оқушыларын 
тегін тамақтандырудағы қамтылған 
оқушылар саны бюджеттің шығыс 
бөлігінің қысқартылуына байланысты, 
2015 жылдың 1 қыркүйегінен бастап тек 
қана жағдайы төмен отбасынан шыққан 
685 оқушы тегін ыстық тамақпен 100 
пайызға қамтамасыз етіліп отыр. Әр 
оқушыға берілетін ыстық тамақтың бір 
күндік мөлшері 300 теңге.

Жазғы сауықтыру лагері 
бойынша:

2016 жылы Меркі ауданы 
әкімдігінің білім бөліміне қарасты білім 
мекемелерінде 1-10 сынып  аралығында 
14992 бала оқып тәрбиеленуде, оның 
ішінде, 14242 бала, яғни 87% жазғы 
демалыспен қамтылды,  10384 бала  
мектеп жанындағы лагерде  болды 
және демеушілер есебінен 672  баланың 
тамақтануына 1 күндігіне 320 теңге 
көлемінде бекітіліп, сауықтыру маусымы 
өткізілді.

Тау бөктерінде орналасқан «Жұлдыз» 
сауықтыру  лагерінде аз қамтылған 
отбасынан шыққан тегін демалыспен 
барлығы 300 бала қамтылды. Оған 
жергілікті бюджет есебінен тамақтануы 
т.с.с мақсаттарға 5,400 мың теңге,  
ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге 
477  мың теңге, төсек жабдықтарын сатып 
алуға (матрац, көрпе, т.с.с) 3 мың теңге, 
бейнебақылау камераларын орнату үшін 
200 мың теңге қарастырылды.

мәдениет саласы. Есепті кезеңде 
мәдениет  және тілдерді  дамыту бөлімі 
бойынша 1 орталық  Мәдениет үйі, 
7 ауылдық мәдениет үйі, 7 ауылдық 
клуб,   орталық кітапхана,  1 балалар 
кітапханасы, 26 ауылдық кітапхана және 
1 мұражай халыққа қызмет атқаруда. 
Сондай-ақ, аудандық Мәдениет үйі 
қарамағында кинофикация бөлімі, 
орталық саябақ, 7 этно-мәдени орталық 
жұмыс атқаруда. 

Мәдениет ошақтарының 
материалдық-техникалық  базасын 
нығайту үшін 2016 жылдың 6 айында 
17 млн. 300 мың теңге бөлініп, 
компьютерлер және принтерлер, 
театрлық креслолар, сахналық киімдер, 
жиһаздар алынды. 

Діни экстремизм және терроризмге 
қарсы іс-шаралар барысында аудандық 
Мәдениет үйі және ауылдық мәдениет 
ошақтарына  4 млн. 500 мың теңгеге 
бейнебақылау камералары орнатылуда. 

Ағымдағы жылдың 6 айында аудан 
көлемінде 103 мерекелік, даталық, 
тақырыптық  іс-шаралар өткізілді. 
Солардың қатарында  Ж.Жабаевтың 
170 жылдығына арналған «Жүз жасаған 
бәйтерек», ақын, мәдениет қайраткері 
Шырын Мамасерікованың 70 жылдық 
мерекесіне арналған «Өлеңімнің әр 
жолы-өмірбаян» атты шығырмашылық  
кеші, Ұлт-азаттық көтерілістің 100 
жылдығына арналған республикалық 
ғылыми конференциясын атап өтуге 
болады.

2016 жылдың қысқы маусымына 
мәдениет ошақтарының дайындықтары 
жүргізілуде. Көмірмен жылынатын 
қазандықтарға  222  мың теңгеге 240 
тонна көмір түсірілу жоспарланып, 
газбен жылынатын 4 клубқа 1 млн. 500 
мың теңге қарастырылды. 

Аудан көлемінде 28 кітапхана бар. 
2016 жылдың  2-тоқсанында  кітап қоры  
2731 данаға толтырылды,  мемлекеттік 
тілде  2279, оқырман саны 11110, 
келушілер  саны 108130.

Материалдық–техникалық базаға 
жалпы 970 мың теңге бөлінді. 

Көше аншлагтарын біріздендіру 
мәселесі бойынша аудандық бюджеттен 
2016 жылы 3 млн. теңге қаражат бөлініп, 
Меркі ауылдық округінің 74 көшесі 
көрсеткіш және аншлагпен қамтылды.

денсаулық сақтау саласы 
бойынша. Ауданда халыққа қызмет 

көрсететін 2 аурухана, 1 туберкулезге 
қарсы диспансер, 2 емхана, 13 
дәрігерлік амбулатория, 8 фельдшерлік-
акушерлік және 19 медициналық  пункт 
бар. Денсаулық саласында барлығы 
112 дәрігер және 385 орта буын 
медицина қызметкері жұмыс атқарады. 
Республикалық және облыстық 
бюджеттен орталық ауруханаға 2016 
жылға бөлінген қаражат 806,9 млн. 
теңге. Оның ішінде дәрі дәрмекке – 87,0 
млн. теңге, тамаққа – 9,9 млн. теңге.  

Есепті кезеңде тіркелген сарып 
(бруцеллез) – 9 (2015 ж. – 5), туберкулез 
– 26   (2015 ж. – 25), вирустық гепатит 
– 2 (2015 ж. – 3), онкологиялық аурулар 
52 (2015 ж. – 49),  былтырғы жылдың 
осы кезеңімен салыстырғанда, сарып 
аурулар саны 4, туберкулез аурулар 
саны 1, онкологиялық аурулар 3-ке өсіп, 
вирустық гепатит аурулар саны 1-ге 
азайып отыр.

Есепті кезеңде туу көрсеткіші – 890 
(2015 ж. – 828), өлім-жітім – 289 (2015 
ж. – 316), табиғи өсім – 601 (2015 ж. – 
512), былтырғы жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда туу көрсеткіші 62, табиғи 
өсім – 89-ға өсіп, өлім-жітім – 27-ге 
азайған.  Есепті кезеңде тіркелген ана 
өлімі – 1 (2015 ж. – 0), бала өлімі 7 
(2015 ж. – 10), былтырғы жылдың осы 
кезеңімен салыстырғанда ана өлімі 1-ге 
өсіп, бала өлімі 3-ке азайған. 

Ауданда денсаулық сақтау 
саласында 250 келушіге арналған 
орталық емхана құрылысы жүргізілуде, 
сметалық құны 1 млрд. 836,5 млн. теңге. 

2015  жылы  5 жас маман  аудандық  
орталық ауруханаға   қабылданып,  
жұмыс  істеуде. Медициналық көмектің 
сапасын арттыру үшін  2016 жылдың  
6 айында  8 дәрігер мен 27 орта буын 
медицина қызметкері біліктілігін көтеру 
үшін оқып келді.

Автомобиль жолдарының жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету. 

Ауданда қоғамдық қолданыстағы 
автожолдар негізі 3 санатқа бөлінеді. 
Жолдың жалпы ұзындығы 465 шақырым, 
оның: 178 шқ – республикалық, 69,0 
шқ  – облыстық, 218,0 шқ – аудандық 
маңызы бар автомобиль жолдарына 
қарасты.

2016 жылға жалпы автомобиль 
жолдарына бөлінген қаржы 137,6 
млн. теңге. Оның ішінде облыстық 
бюджеттен 116,7 млн. теңге, аудандық 
бюджеттен 20,9 млн. теңге бөлінген. 
Атап айтқанда, биылғы жылы ауданда 
көшелер және орта мектепке кірме 
жолдарын, яғни, 3 шақырым жолға 
орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 
(Меркі ауылындағы Ә.Ысмайылов 
көшесін (орталық алаңды), Т.Рысқұлов 
ауылындағы 180 орындық  орта 
мектепке кірме автожолды, Қызыл Сай 
ауылындағы Рысқұлбеков көшесі мен 
кірме жолын орташа жөндеу). 

Қосымша биылғы жылы 
республикалық маңызы бар 
«Қырғызстанға батыстан кірме» 7,7-32 
шқ автомобиль жолын (Екпінді ауылынан 
Андас Батыр ауылындағы шекараға 
дейін) орташа жөндеу үшін 594,6 млн. 
теңге қаржы бөлінді. Қазіргі таңда жұмыс 
кестесіне сай орташа жөндеу жұмыстары 
жүргізілуде. 

Аудандық маңызы бар автожолдарды 
көктемгі күтіп-ұстау жұмыстарын 
жүргізуге аудандық бюджеттен 17,4 млн. 
теңге бөлініп, шұңқырларды жамау, жол 
жиегін тегістеу және т.б жұмыстар жүргізу 
үшін ашық конкурс жүргізілуде (аудандық 
маңызы бар «Сұрат-Тескентоған», 
«Жамбыл-Тұрлыбай батыр», «Меркі-
Талдыбұлақ» автожолдарын ағымды 
жөндеу жұмыстары).

елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру.

Ауданда 44 елді мекеннің барлығы 
электр көздерімен жабдықталған. 
Аудандық электр жүйелерінде электр 
энергиясын қолданатын жеке тұлғалар 

саны – 16338, заңды тұлғалар саны – 
561. 

Иесіз қалған электр желілері 
бойынша: бүгінгі күні аудандағы 44,5 
шқ иесіз қалған электр желілерімен 25 
трансформатор Меркі аудандық әділет 
басқармасында иесіз мүлік ретінде 
тіркеуге алынды.

Меркі ауылындағы Сейфуллин, 
Есімбеков, Жамбыл ауылындағы Жауғаш 
Батыр, Төле Би, Қазбек Би, Әйтеке Би 
көшелеріне электрлік трансформаторлар 
орнату бойынша ЖСҚ әзірлеу және 
мемлекеттік сараптамадан өткізу үшін 
аудандық бюджеттен 2,0 млн. теңге 
қаржы қарастырылған. Қазіргі таңда 
мемлекеттік сатып алу жұмыстары 
жүргізілуде.

Ауыз сумен жабдықтау және су 
бұру жүйесінің жұмыс істеуі.

Ауданда 44 елді мекен орналасқан, 
оның ішінде 29 елді мекенде немесе 
50077 адам орталықтандырылған ауыз 
сумен, ал 14 елді мекен немесе 33463 
адам орталықтандырылмаған ауыз 
сумен (оның ішінде 1 елді мекен немесе 
457 адам ашық су көзінен пайдаланады) 
қамтылған. 

елді мекендерді абаттандыру 
және көгалдандыру.

Ағымдағы жылдың 16 сәуірі күні 
аудан аумағында «Бүкілқазақстандық 
ағаш отырғызу күні» акциясы 
ұйымдастырылып, акция барысында 
аудан әкімдігі мен ауылдық округтер 
тарапынан Жамбыл ауылындағы 
«Сыпатай батыр» ескерткішінің 
айналасына туя, можжевельник, бұта 
қоршамы (живая изгородь), қайың және 
білім беру мекемелерінің айналасына 
қылқан жапырақты ағаштар, аққайың, 
қаратал, арша, әр түрлі жеміс ағаштары 
отырғызылды. Жалпы, акция барысында 
аудан аумағында 3600-ге жуық ағаштар 
отырғызылып, акцияға шамамен 1000-
ға жуық адам қатысты. Жалпы, ауданда 
елді мекендерді абаттандыру және 
санитарлық тазалықты қамтамасыз ету 
бойынша көктемгі екі айлық кезінде 
99,5 шақырым арықтар мен каналдар, 
304,8 шақырым көшелер және 105400 
м2 саябақтар мен скверлер тазаланды. 
Сонымен қатар, 7050 дана тал-дарақтар 
егілсе, 2520 м2 гүлзарлар және 1760 
м2 жерге көгалдар орналастырылды. 
Биылғы жылы ауданда абаттандыру мен 
санитарлық тазалыққа барлығы 22,7 млн. 
теңге бөлінді. Алдағы уақыттарда барлық 
мемлекеттік мекемелердің тазалығы 
мен көгеріштендірілуі басшыларынан 
қатаң талап етіліп, қоғамдық орындарда, 
жеке секторларда тазалық жұмыстарды 
ұйымдастыруымыз қажет.

елді мекендерде жол қозғалысы 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Ауданда автожолдардағы жол 
қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету шаралары тұрақты жүргізілуде. 
Атап айтқанда, аудандағы орталық 
Ә.Ысмайлов-М.Мәметова-Торғаев 
көшелерінің қиылыстарына 
бейнекамералар орнатуға және жергілікті 
полиция қызметкерлеріне көкрек 
бейнекамералар мен рациялар алу үшін 
аудандық бюджеттен 20,2 млн. теңге 
бөлінді. Қазіргі таңда бейнекамералар 
орнатылды. 

Аудандағы  барлық бағдаршамдарды 
күтіп ұстауға, жұмыс істеуін қамтамасыз 
етуге, жасанды кедергілер және жол 
белгілер орнату, жол жолақтарын сызуға 
7,7 млн. теңге бөлінді. Өткен жылмен 
салыстырғанда қаржы 17,9 млн. теңгеге 
артқан. 

Аудан аумағында мүгедектердің 
құқықтарын қамтамасыз ету және өмір 
сүру сапасын жақсарту мақсатында, 
республикалық және облыстық 
бюджеттен 2,8 млн. теңге бөлініп, Меркі 
ауылындағы Ә.Ысмайылов-А.Асқаров 
көшелерінің қиылысындағы бағдаршам 

нысанын светодиодқа ауыстыру және 
жаяу жүргіншілер бағдаршамын 
мүгедектерге арналған синхронды 
дыбысты дабыл қаққыштар, кері 
санақ таймерін орнату үшін мердігер 
анықталып, жұмыстары 1 тамыздан 
жоспарлануда.

коммуналдық шаруашылықты 
жаңғырту.

Меркі ауданы, Талдыбұлақ 
ауылындағы №35 орта мектебінің, 
Сұрат ауылындағы №19 орта мектебінің, 
Қостоған ауылындағы №14 орта 
мектебінің, Ақарал ауылындағы №5 
орта мектебінің және балабақшасының 
қазандықтарын газбен қамтамасыз ету 
және қайта жаңғыртуға және Жеміс-
Жидек ауылындағы бала бақшаны 
жылумен, электрмен және газбен 
қамтамасыз етуге облыстық бюджеттен 
85,5 млн. теңге бөлініп,  жұмыстары 
басталды.

инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылымды жобалау, дамыту 
және (немесе) жайластыру.

Аудан көлемінде газдандыру 
бойынша 44 елді мекеннің 38-не 
жоғарғы және орта қысымды газ құбыры 
тартылған немесе 86,3%. Қалған 10-45 
аула саны бар 6 елді мекенге (Қарасу, 
Ақкөзқайнар, Жауғаш батыр, Мыханды 
елді мекендері және Тасөткел, Шемен 
разъездері) газ тарту жұмыстары 2020 
жылға дейін жоспарланған. Қазақстан 
Республикасының облыстардың 
газ тасымалдау жүйесін дамытуға 
нысаналы бюджеттік бағдарламасы 
бойынша республикалық бюджеттен 1,9 
млрд. теңге қарастырылып, 2014-2015 
жылдары Қазақдихан, Арал Қыстақ, 
ст. Чалдовар, Тұрлыбай батыр, Кеңес, 
Ақермен, Алтынарық, Беларық, Тәтті, 
Ақжол, Кентай, Қайыңдысай, Аспара 
ауылдарына жоғары және орта қысымды 
газ құбыры тартылды. 

спорт саласы. Меркі ауданында 
189 спорттық ғимарат бар. Оның ішінде: 
1 орталық стадион, 12 атқыштар тирі, 
38 футбол алаңы, 93 спорттық алаң, 32 
спорт зал,  9 арнайы орнатылған спорттық 
зал,  4 бильярд залы. Аудан бойынша 
спортпен жүйелі түрде шұғылданушылар  
саны  21791  адамды құрайды, яғни, 
тұрғындардың 25,9 пайызы. Аудан 
аймағында жұмыс істейтін  үш балалар 
жасөспірімдер спорт мектебі және бір 
Аула клубы бар. 

2016 жылы шілде айының 9-10 
күндері Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің  25 жылдығына және Хан 
батыры Қабанбайдың 325 жылдығына 
арналған Ұлттық спорт түрі «Жамбы 
ату» спортынан ашық Қазақстан 
Республикалық турнирінде ІІ-ші орын, 
27-28 мамыр күндері аралығында 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
25 жылдығы мен Алматы қаласының                           
1000 жылдығына орай «Ұлы дала 
ойындары» фестивалінде «Жамбы 
атудан» ауданымыздың азаматы 
Бадашев Елдос І-ші орынды иеленді. 
Алдағы уақытта денешынықтыру мен 
спорт саласы да жете зерделеуді қажет 
етеді. Бұл бағыттағы жұмыстарды да 
қолға алуымыз керек.

ішкі саясат бойынша. Қазақстан 
Республикасы Президентінің   2015 
жылғы 30 қарашадағы «Қазақстан 
жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, 
реформалар, даму» атты Қазақстан 
халқына Жолдауын түсіндіру жөніндегі 
шығу кестесі әзірленіп, Қазақстан 
халқына Жолдауын түсіндіру бойынша 
аудандық 7 ақпараттық – топ құрылған, 
әр топта 5 адамнан, 35 адам құрайды. 
Аудандық  ақпараттық топтар   бекітілген  
кестеге сәйкес  14 ауылдық округте 84 
кездесу өткізсе, облыстық ақпараттық 
топ мүшелері бекітілген кестелеріне 
сәйкес 4 рет ауданға келіп, 14 ауылдық 
округте 56  кездесу  өткізді. 

2016 жылға жергілікті бюджеттен 
мемлекеттік ақпараттық саясатты іске 
асыруға 25 млн. теңге бөлінді. 

Жер мәселесі бойынша. 2015 
жылдың қараша айының жылдық есебі 
бойынша Меркі ауданының жалпы 
ауданы 705697,0 гектарды құрайды. 
Оның ішінде ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлер – 201540 гектар. 
Аудан аумағынан тыс пайдаланып 
жатқан жерлер (Қарақыстақ) – 2584,0 
гектар.

2015 жылдың қараша айында 1 
конкурс ұйымдастырылып, 26 жер 
учаскесі жалпы ауданы 885,09 гектар жер 
учаскелері қайта айналымға қосылды.

елді мекендердің жерлерін 
кеңейту бойынша ауданның бас 
жоспарына сәйкес елді мекендердің 
шекарасы жалпы ауданы 362,6 гектарға 
кеңейтілді. 

«Өңірлерді дамыту» 
бағдарламасы шеңберінде 76,8 млн. 
теңге қаражат бөлініп, 29 жобаны іске 
асыру жоспарлануда. Есепті кезеңде 
Меркі ауылдық округіндегі №1 және №2 
жер асты жолын абаттандыру жұмыстары 
жүргізіліп іске қосылды.

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес мәселелері бойынша. 2016 
жылдың 1-жарты жылдығында 3 азамат 
мемлекеттік қызметке кір келтіретін 
қылығы үшін қызметіне толық сәйкес 
еместігі туралы тәртіптік жауапкершілікке 
тартылды.   

2016 жылдың 2-тоқсанында Меркі 
ауданында мемлекеттік қызметшіге 
теңестірілген 1 қызметшіге 2 сыбайлас 
жемқорлық сипатында қылмыстық 
іс қозғалған (2015 жылы – 1 адамға 
қатысты 2 қылмыстық іс тіркелген).

Арыз-шағымдар бойынша. 
Меркі ауданы  әкімінің аппаратына 
2016 жылдың 7 айының қорытындысы 
бойынша ауыл тұрғындарынан – 839 
өтініш-арыздар түсті (оның ішінде заңды 
тұлғалардан – 279, жеке тұлғалардан – 
560). Облыс әкімі аппаратынан түскен 
өтініштердің саны 184 бірлікті құрайды. 99 
өтініш аудан әкімі аппаратында қаралып, 
14-і толығымен қанағаттандырылып, 85 
өтінішке түсініктеме беріліп, 740 өтініш 
бағынысты органдарға жіберілді.

Аудан әкімінің жеке қабылдауында 
124 азамат болып, қолданыстағы 
заңдардың аясында 24 өтініш 
толығымен қанағаттандырылып, 100 
өтінішке жазбаша түсіндірілді. Аудан 
әкімі аппаратының ғимаратында 
азаматтардың арыздары мен 
шағымдарына арналған жәшіктер 
орнатылған. Ол жерге азаматтардың 
әртүрлі сұрақтары мен есептік мерзімге 
өтініштер түспеген.   

меркі  аудандық ішкі істер 
бөлімінің Жергілікті полиция 
қызметінің ювеналды полиция 
тобының инспекторларының штатық 
саны – 15. 

Есепті кезеңде ауданда 537 (2015 
ж. – 515 ) қылмыс тіркелген, бұл 2015 
жылдың тиісті кезеңінен 4,3 пайызға 
жоғары. Есепті кезеңде қылмыстардың 
ашылуы 46,1 пайызды (2015 ж. – 44,1%) 
құрайды. 

Ағымды жылдың 6 ай мерзімінде 
жасөспірімдермен жасалған қылмыстың 
саны 2015 жылмен салыстырғанда – 50% 
төмен, яғни (6 дан 3-ке). Атап айтсақ, 
жасөспірімдермен жасалған ұрлық, 
бопсалау және басқа қылмыс  деректері 
100% төмендеген.

Меркі аудан аумағында 2016 
жылдың 6 айында жол көлік оқиғасы  + 
46,2% (26-дан  38-ге), оның ішінде,  дене 
жарақатын алған +30,0% (60-тан 78-ге) 
өскен, адам өлімі дерегі бойынша – 
33,3%  төмендеген, яғни (12-ден 8-ге 
дейін). 

 Халқымызда «Тату елге – тыныштық 
пен тоқшылық нәсіп» деген сөз бар. 
Ендігі жерде біздің міндетіміз – еліміздің 
тұрмыс-тіршілігін жақсарту жолында 
аудан жұртшылығымен бірлесе отырып, 
ауданның әлеуметтік-экономикалық 
жағдайын көтеру болып табылады. 

меркі АудАнының әкімі м.А.ӨмірБековтың Өзіне   Жүктелген   
функциялАры мен міндеттерін орындАудА АтқАрғАн ЖұмыстАры 

турАлы АудАндық мәслихАт депутАттАры АлдындАғы
(соңы. Басы 1, 2-беттерде)
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    (Басы. соңы 5-бетте)

меркі  АудАны  БойыншА  мемлекеттiк  әкiмшiлiк  лАуАзымдАрғА 
орнАлАсуғА  ЖАлпы  конкурс  турАлы  хАБАрлАндыру

Барлық конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
біліктілік талаптары:

е-1 санаты бойынша: жоғары білім;
Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне 

сәйкес болуы тиіс:
1) мемлекеттік қызмет өтілі үш жылдан немесе 

осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық 
бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс өтілі төрт 
жылдан кем емес, оның ішінде, мемлекеттік 
органның штат кестесінде көзделген келесі төменгі 
санаттағы лауазымдарда немесе А-3, B-3, C-3, 
C-O-3, C-R-1, D-3, D-O-3, Е-2, E-R-1 санаттарынан 
төмен емес лауазымдарда немесе «А» корпусының 
мемлекеттік әкімшілік лауазымдарында не саяси 
лауазымдарда бір жылдан кем емес;   

2) мемлекеттік қызмет өтілі төрт жылдан кем 
емес, оның ішінде орталық, облыстық немесе 
қалалық деңгейдегі құқық қорғау немесе арнайы 
мемлекеттік органдардың орта басшы құрамындағы 
лауазымдарда екі жылдан кем емес; 

3) жоғары оқу орынынан кейінгі білім 
бағдарламалары бойынша Қазақстан 
Республикасының Президенті жанындағы білім 
беру ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде 
немесе шетелдің жоғары оқу орындарында 
шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық 
комиссия бекітетін басым мамандықтар бойынша 
оқуды аяқтаған жағдайда мемлекеттік қызмет өтілі 
мемлекеттік органның штат кестесінде көзделген 
келесі төменгі санаттағы лауазымдарда немесе 
А-3, B-3, C-3, C-O-3, C-R-1, D-3, D-O-3, Е-2, 
E-R-1 санаттарынан төмен емес лауазымдарда 
немесе «А» корпусының мемлекеттік әкімшілік 
лауазымдарында не саяси лауазымдарда бір 
жылдан кем емес немесе ғылыми дәрежесінің 
болуы; 

4) осы санаттағы нақты лауазымның 
функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда 
жұмыс өтілі төрт жылдан кем емес, оның ішінде 
басшылық лауазымдарда бір жылдан кем емес;

Мынадай құзыреттердің бар болуы: 
бастамалық, адамдармен тіл табысуы, 
аналитикалық, ұйымдастырушылық, стратегиялық 
ойлау, көшбасшылық, әдептілік, сапаға бағдарлану, 
тұтынушыға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа 
төзбеушілік.

е-R-4 санаты бойынша: жоғары білім, жұмыс 
тәжірибесі талап етілмейді.

е-G-3 санаты бойынша: жоғары білім, жұмыс 
тәжірибесі талап етілмейді.

Мынадай құзыреттердің бар болуы 
тиіс: бастамалық, адамдармен тіл табысуы, 
аналитикалық, көшбасшылық, әдептілік, сапаға 
бағдарлану, тұтынушыға бағдарлану, сыбайлас 
жемқорлыққа төзбеушілік.

мемлекеттік  әкімшілік  қызметшілердің  
лауазымдық  жалақылары

 
Жамбыл облысы, меркі ауданы әкімінің 

аппараты бос әкiмшiлiк мемлекеттiк 
лауазымдарға орналасуға конкурс 
жариялайды:

индекс 080500, меркі ауылы, ысмайылов 
көшесі №169, 2 қабат, №13 кабинет, тел: 
8(72632) 2-13-76, факс: 2-26-10, электрондық 
пошта: merke_kadr@mail.ru. 

1. меркі ауданы әкімінің орынбасары 
(санаты E-1, кадрлық №00-01,  1 бірлік).  

функционалдық міндеттері: Қазақстан 
Республикасының нормативтік-заңнамалық 
актілерін, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулыларын, аудан әкімдігінің қаулыларын, аудан 
әкімінің шешімдері мен өкімдерін жүзеге асыру 
және олардың орындалуын бақылау.   

Агроөнеркәсіп комплексін дамыту бойынша 
ауылдық округ әкімдері аппараттарының, аудан 
әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп, ауыл 
шаруашылық, жер қатынастары және ветеринария 
бөлімдерінің жұмысын үйлестіру. 

Төмендегі  қызметтерді үйлестіріп, бағыт-
бағдар беріп отыру: аудандық статистика бөлімі, 
Қазақстан Республикасы ауылшаруашылық 
министрлігінің аумақтық басқармасы, орман 
және жануарлар дүниесін қорғау мемлекеттік 
мекемесі, ағын сумен қамтамасыз ету мекемелері, 
тұқым инспекциясы, Жамбыл ауа райын болжау 
орталығының Меркі бөлімі, ауыл шаруашылығы 
саласы бойынша ИСО-9001 халықаралық сапа 
жүйесіне ендіру жұмыстарын ұйымдастыру, 
басшылық жасайтын салалар бойынша халыққа 
қызмет көрсетудің, мемлекеттік стандарттары 
бойынша жұмыстарды үйлестіру, өзінің басшылық 
жасайтын саласы бойынша аудандық мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорындар, барлық меншік 
нысанындағы су қоймаларының жұмысын 

Теңгеден 
бастап

  Санаты

   Е-1         150741    203208
   Е-R-4          73289    99105
   Е-G-3          69957    94108

Лауазымдық  жалақысы  қызмет  
өткерген  жылдарын  есептегенде

Теңгеге 
дейін

қадағалау.
конкурсқа қатысушыларға қойылатын 

талаптар:
Білімі – білім саласындағы немесе 

гуманитарлық ғылымдар саласындағы немесе 
құқық саласындағы немесе техникалық ғылымдар 
және технологиялар саласындағы немесе 
ауылшаруашылық ғылымдары саласындағы немесе 
әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес 
саласындағы.

мамандығы – білім саласындағы (жалпы) 
немесе гуманитарлық ғылымдар саласындағы 
(жалпы) немесе құқықтану немесе техникалық 
ғылымдар және технологиялар саласындағы 
(жалпы) немесе ауылшаруашылық ғылымдары 
саласындағы (жалпы) немесе әлеуметтік ғылымдар, 
экономика және бизнес саласындағы (жалпы).

Қазақстан Республикасының заңнамалары 
бойынша тестілеу бағдарламасына сәйкес 
нормативтік-құқықтық актілерді білу. Үлгілік 
біліктілік талаптарына сәйкес нақты мемлекеттік 
лауазымда кәсіби қызметті тиімді түрде атқару үшін 
қажетті білімнің, икемнің және дағдылардың болуы.

«Қазақстан – 2050» Стратегиясын, «Жер 
кодексі», «Су кодексі», «Орман кодексі», «Шаруа 
(фермерлік) қожалықтары туралы» Заңын, 
функционалдық міндеттеріне сәйкес салалардағы 
басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік- 
құқықтық актілерін білу. 

2. меркі ауданы әкімінің орынбасары 
(санаты E-1, кадрлық №00-03,  1 бірлік).

функционалдық міндеттері: аудан әкімінің 
шешімдері мен өкімдерінің, денсаулық сақтау, 
білім, халықты  әлеуметтік қорғау, әлеуметтік – 
мәдени саланы дамыту сұрақтары бойынша әкімдігі 
қаулыларының орындалуын бақылау.

Төменгілердің қызметіне тікелей басшылық 
жасау: аудан әкімдігінің ішкі саясат, білім, дене 
шынықтыру және спорт, мәдениет және тілдерді 
дамыту, жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімдерінің жұмысын үйлестіру. 
Төмендегі қызметтерді үйлестіріп, бағыт-
бағдар беріп отырады: аудандық мұрағат, білім, 
мәдениет және денсаулық сақтау мекемелері, 
аудандық мұражай, Қазақстан Республикасы 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің 
Жамбыл облысы тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау департаментінің Меркі аудандық 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы, 
аудандық газеттер және басқа да бұқаралық 
ақпарат құралдары, көші-қон және демография. 
Ономастика, кәмелетке толмағандардың 
құқықтарын қорғау, қамқоршылыққа, 
қорғаншылыққа алу, талапкерлерді ұлттық 
бірыңғай тестілеуден өткізуді дайындауға және 
өткізуге жәрдемдесу, нашақорлыққа және есірткі 
бизнесіне қарсы күрес жөніндегі комиссиялар. 
Өзінің саласы бойынша аудандық мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорындарды, мекемелерді ИСО-
9001 халықаралық сапа жүйесіне ендіру бойынша 
жұмыстар ұйымдастыру. Басшылық жасайтын 
салалар бойынша халыққа қызмет көрсетудің  
мемлекеттік стандарттары бойынша жұмыстарды 
үйлестіру.

конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар:

Білімі – білім саласындағы немесе 
гуманитарлық ғылымдар саласындағы немесе 
техникалық ғылымдар және технологиялар 
саласындағы немесе ауылшаруашылық ғылымдары 
саласындағы немесе құқық саласындағы немесе 
әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес 
саласындағы немесе денсаулық сақтау және 
әлеуметтік қамтамасыз ету саласындағы немесе 
өнер саласындағы. 

мамандығы – білім саласындағы (жалпы) 
немесе гуманитарлық ғылымдар саласындағы 
(жалпы) немесе техникалық ғылымдар және 
технологиялар саласындағы (жалпы) немесе 
құқықтану немесе әлеуметтік ғылымдар, экономика 
және бизнес саласындағы (жалпы) немесе 
денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету 
саласындағы (жалпы) немесе өнертану.

Қазақстан Республикасының заңнамалары 
бойынша тестілеу бағдарламасына сәйкес 
нормативтік-құқықтық актілерді білу. Үлгілік 
біліктілік талаптарына сәйкес нақты мемлекеттік 
лауазымда кәсіби қызметті тиімді түрде атқару үшін 
қажетті білімнің, икемнің және дағдылардың болуы. 

«Қазақстан – 2050» Стратегиясын, «Бұқаралық 
ақпарат құралдары туралы», «Мәдениет туралы», 
«Білім туралы», «Қазақстан Республикасында 
азаматтардың денсаулығын сақтау туралы», 
«Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңдарын, 
функционалдық міндеттеріне сәйкес салалардағы 
басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік- 
құқықтық актілерін білу.

3. меркі ауданы әкімдігінің жер 
қатынастары бөлімінің бас маманы (санаты 
E-R-4, кадрлық №05-5-2, 1 бірлік).  

функционалдық міндеттері: ауданның жер 
қорының балансын жасайды. Меншік иесі мен 
пайдаланушылардың және басқа субъектілердің 
жер телімдерінің есебін жүргізеді. Жер телімдеріне 
берілген мемлекеттік актілерді тіркейді және 
азаматтардың атында жері бары, жоғы туралы 
анықтама беруді, ауыл шаруашылық мақсатындағы 
жерлердің паспортын иелеріне тіркеу арқылы 

береді. Елді мекендердің жерлерінен жеке 
азаматтарға берілген жер телімдеріне жерге 
орналастыру жобасы мен жер таңдау актісін 
жасайды. Сауда-саттыққа, конкурсқа қойылатын 
жер телімдерінің жерге орналастыру жобасы  мен 
жер таңдау актісін жасайды.

Аудандағы жер телімдерінің сараптама 
программасын және сызбасын жасайды. 
Бухгалтерлік есеп жұмыстары мен бөлімнің іс 
қағаздарын жүргізеді. Бөлім басшысының басқа да 
тапсырмаларын орындайды.

конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар:

Білімі – қызмет көрсету саласындағы немесе 
техникалық ғылымдар және технологиялар 
саласындағы немесе құқық саласындағы жоғары.    

мамандығы – жерге орналастыру немесе 
кадастр немесе гидротехникалық құрылыс және 
ғимарат немесе геодезия немесе картография 
немесе автоматтандыру және басқару немесе 
ақпараттық жүйелер немесе есептеу техникасы 
және бағдарламалық қамтамасыз ету немесе 
құқықтану.

Қазақстан Республикасының заңнамалары 
бойынша тестілеу бағдарламасына сәйкес 
нормативтік - құқықтық актілерді білу.

Үлгілік біліктілік талаптарына сәйкес нақты 
мемлекеттік лауазымда кәсіби қызметті тиімді 
түрде атқару үшін қажетті білімнің, икемнің 
және дағдылардың болуы. «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясын, «Жер кодексін», функционалдық 
міндеттеріне сәйкес салалардағы басқа да 
Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық 
актілерін білу.

4. меркі ауданы әкімдігінің ветеринария 
бөлімінің бас маман – мемлекеттік 
ветеринариялық дәрігері (уақытша, негізгі 
қызметшінің 2016 жылдың 27 қыркүйегіне 
дейінгі бала күтімі демалысы мерзіміне) 
(санаты      E-R-4, кадрлық №05-11-4, 1 бірлік).  

функционалдық міндеттері: эпизоотиялық 
мониторингін жүргізу, егер эпизоотиялық 
ошақтар пайда болған жағдайда оларды 
тексеру. Эпизоотологиялық  тексеру актісін беру, 
мемлекеттік ветеринариялық дәрігерлердің  
орындау үшін міндетті актілерін шығару.

Мемлекеттік ветеринариялық - санитариялық  
бақылау және қадағалау обьектілеріне 
ветеринариялық - санитариялық қорытынды беру. 
Бөлім басшысының басқа да тапсырмаларын 
орындау.

конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар:

Білімі – ветеринария саласындағы немесе 
ауыл шаруашылық ғылымдары саласындағы 
жоғары. 

мамандығы – ветеринария саласындағы 
(жалпы) немесе мал шаруашылығы өнімдерін 
өндіру технологиясы. 

Қазақстан Республикасының заңнамалары 
бойынша тестілеу бағдарламасына сәйкес 
нормативтік - құқықтық актілерді білу.

Үлгілік біліктілік талаптарына сәйкес нақты 
мемлекеттік лауазымда кәсіби қызметті тиімді 
түрде атқару үшін қажетті білімнің, икемнің 
және дағдылардың болуы. «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясын, «Ветеринария туралы» Заңын, 
функционалдық міндеттеріне сәйкес салалардағы 
басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік- 
құқықтық актілерін білу.

5. тәтті ауылдық округі әкімі аппаратының 
бас маман іс-жүргізушісі (санаты E-G-3, 
кадрлық №06-8-2, 1 бірлік). 

функционалдық міндеттері: ауылдық 
округ әкімі  аппаратының іс-қағаздарын жүргізу, 
хаттармен, азаматтардың арыз-шағымдарымен 
жұмыс жүргізу, халықтың саны жөнінде есеп 
беру. Ауылдық округі әкімінің шешімдері мен 
өкімдері  жобаларын дайындау. Электронды 
Үкімет бағдарламасы бойынша жүргізілетін 
жұмыстарды ұйымдастыру, «Lotus Notes» 
бағдарламасы бойынша кіріс-шығыс құжаттар 
айналымын бақылау. Әр шаруашылық бойынша 
есепке алу кітабінің толтырылуын қадағалау және 
жеке қосалқы шаруашылық бойынша электрондық 
тізілімді деректерді толтыру. «Тәтті ауылдық округі 
аппараты» Ережесі негізінде әкімнің басқа да 
тапсырмаларын орындау.

конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар: 

Білімі – білім саласындағы немесе техникалық 
ғылымдар және технологиялар саласындағы 
немесе ауылшаруашылық ғылымдары саласындағы 
немесе әлеуметтік ғылымдар, экономика және 
бизнес саласындағы немесе құқық саласындағы 
немесе гуманитарлық ғылымдар саласындағы 
немесе қызмет көрсету саласындағы жоғары.

мамандығы – білім саласындағы (жалпы) 
немесе техникалық ғылымдар және технологиялар 
саласындағы (жалпы) немесе ауылшаруашылық 
ғылымдары саласындағы (жалпы) немесе 
әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес 
саласындағы (жалпы) немесе құқық саласындағы 
(жалпы) немесе гуманитарлық ғылымдар 
саласындағы (жалпы) немесе қызмет көрсету 
саласындағы (жалпы).

Қазақстан Республикасының заңнамалары 
бойынша тестілеу бағдарламасына сәйкес 

нормативтік - құқықтық актілерді білу.
Үлгілік біліктілік талаптарына сәйкес нақты 

мемлекеттік лауазымда кәсіби қызметті тиімді 
түрде атқару үшін қажетті білімнің, икемнің 
және дағдылардың болуы. «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясын, функционалдық міндеттеріне сәйкес 
салалардағы басқа да Қазақстан Республикасының 
нормативтік-құқықтық актілерін білу.

6. Ақтоған ауылдық округі әкімі 
аппаратының бас маман іс-жүргізушісі 
(уақытша, негізгі қызметшінің 2017 жылдың 
11 мамырына дейінгі бала күтімі демалысы 
мерзіміне) (санаты E-G-3, кадрлық №06-10-3, 
1 бірлік).   

функционалдық міндеттері: ауылдық округі 
әкімі аппаратында дайындалатын құжаттардың 
Қазақстан Республикасы Заңдарына сәйкестігін 
қамтамасыз етеді, ауылдық округі әкімі өкімдерінің 
заңдылығына жауапты және олардың жобаларын 
дайындайды. Ауылдық округ әкімі аппаратының 
іс-қағаздарын жүргізу, хаттармен, азаматтардың 
арыз-шағымдарымен жұмыс жүргізу, халықтың 
саны жөнінде есеп беру. Әр шаруашылық бойынша 
есепке алу кітабының, жеке қосалқы шаруашылық 
бойынша электрондық тізілімді деректерінің 
толтырылуын қамтамасыз етеді. «Ақтоған ауылдық 
округі аппараты туралы» Ережесі негізінде әкімнің 
басқа да тапсырмаларын орындау.

конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар: 

Білімі – білім саласындағы немесе техникалық 
ғылымдар және технологиялар саласындағы 
немесе ауылшаруашылық ғылымдары саласындағы 
немесе әлеуметтік ғылымдар, экономика және 
бизнес саласындағы немесе құқық саласындағы 
немесе гуманитарлық ғылымдар саласындағы 
немесе қызмет көрсету саласындағы жоғары.

мамандығы – білім саласындағы (жалпы) 
немесе техникалық ғылымдар және технологиялар 
саласындағы (жалпы) немесе ауылшаруашылық 
ғылымдары  саласындағы (жалпы) немесе 
әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес 
саласындағы (жалпы) немесе құқықтану немесе 
гуманитарлық ғылымдар саласындағы (жалпы) 
немесе қызмет көрсету саласындағы (жалпы).

Қазақстан Республикасының заңнамалары 
бойынша тестілеу бағдарламасына сәйкес 
нормативтік-құқықтық актілерді білу.

Үлгілік біліктілік талаптарына сәйкес нақты 
мемлекеттік лауазымда кәсіби қызметті тиімді 
түрде атқару үшін қажетті білімнің, икемнің 
және дағдылардың болуы. «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясын, функционалдық міндеттеріне сәйкес 
салалардағы басқа да Қазақстан Республикасының 
нормативтік-құқықтық актілерін білу. 

 7. Ақермен ауылдық округі әкімі 
аппаратының бас маман әто инспекторы 
(санаты E-G-3, кадрлық №06-11-7, 1 бірлік). 

функционалдық міндеттері: әскери міндетті 
тұлғалардың есебін ұйымдастыру, әскерге 
шақырылған жастармен, ҰОС ардагерлері және 
интернационалист-жауынгерлермен жұмыс жүргізу. 
Қорғаныс министрлігі шешімдерінің орындалуы 
жөнінде әскери комиссариатқа көмек көрсету. 

«Меркі ауданы Ақермен ауылдық округі әкімінің 
аппараты Ережесі» негізінде әкімнің басқа да 
тапсырмаларын орындау.

конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар: 

Білімі – білім саласындағы немесе техникалық 
ғылымдар және технологиялар саласындағы 
немесе ауылшаруашылық ғылымдары саласындағы 
немесе әлеуметтік ғылымдар, экономика және 
бизнес саласындағы немесе құқық саласындағы 
немесе гуманитарлық ғылымдар саласындағы 
немесе қызмет көрсету саласындағы жоғары.

мамандығы – білім саласындағы (жалпы) 
немесе техникалық ғылымдар және технологиялар 
саласындағы (жалпы) немесе ауылшаруашылық 
ғылымдары саласындағы (жалпы) немесе 
әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес 
саласындағы (жалпы) немесе құқық саласындағы 
(жалпы) немесе гуманитарлық ғылымдар 
саласындағы (жалпы) немесе қызмет көрсету 
саласындағы (жалпы).

Қазақстан Республикасының заңнамалары 
бойынша тестілеу бағдарламасына сәйкес 
нормативтік-құқықтық актілерді білу. 

Үлгілік біліктілік талаптарына сәйкес нақты 
мемлекеттік лауазымда кәсіби қызметті тиімді 
түрде атқару үшін қажетті білімнің, икемнің 
және дағдылардың болуы. «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясын, «Әскери міндеттілік және 
әскери қызмет туралы» Заңын, функционалдық 
міндеттеріне сәйкес салалардағы басқа да 
Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық 
актілерін білу. 

8. Ақтоған ауылдық округі әкімі 
аппаратының бас маман әто инспекторы 
(санаты E-G-3, кадрлық №06-10-5, 1 бірлік).  

функционалдық міндеттері: әскери міндетті 
тұлғалардың есебін ұйымдастыру, әскерге 
шақырылған жастармен, ҰОС ардагерлері және 
интернационалист-жауынгерлермен  жұмыс 
жүргізу. Қорғаныс министрлігі шешімдерінің 
орындалуы  жөнінде  әскери  комиссариатқа  көмек 
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көрсетеді. «Ақтоған ауылдық округі әкімі аппараты 
туралы» Ережесі негізінде әкімнің басқа да 
тапсырмаларын орындау.       

конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар: 

Білімі – білім саласындағы немесе техникалық 
ғылымдар және технологиялар саласындағы 
немесе ауылшаруашылық ғылымдары саласындағы 
немесе әлеуметтік ғылымдар, экономика және 
бизнес саласындағы немесе құқық саласындағы 
немесе гуманитарлық ғылымдар саласындағы 
немесе қызмет көрсету саласындағы жоғары. 

мамандығы – білім саласындағы (жалпы) 
немесе техникалық ғылымдар және технологиялар 
саласындағы (жалпы) немесе ауылшаруашылық 
ғылымдары  саласындағы (жалпы) немесе 
әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес 
саласындағы (жалпы) немесе құқықтану немесе 
гуманитарлық ғылымдар саласындағы  (жалпы) 
немесе қызмет көрсету саласындағы (жалпы).

Қазақстан Республикасының заңнамалары 
бойынша тестілеу бағдарламасына сәйкес 
нормативтік-құқықтық актілерді білу.

Үлгілік біліктілік талаптарына сәйкес нақты 
мемлекеттік лауазымда кәсіби қызметті тиімді 
түрде атқару үшін қажетті білімнің, икемнің 
және дағдылардың болуы. «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясын, «Әскери міндеттілік және 
әскери қызмет туралы» Заңын, функционалдық 
міндеттеріне сәйкес салалардағы басқа да 
Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық 
актілерін білу. 

9. Аспара ауылдық округі әкімі 
аппаратының бас маман бухгалтері  (санаты 
E-G-3, кадрлық №06-14-6, 1 бірлік). 

функционалдық міндеттері: ауылдық округ 
әкімі аппаратының бухгалтерлік есебі, қорытынды 
есеп беру және қаржылық ісіне басшылық 
жасайды. Бухгалтерлік есебін, ақша  қаражатының 
есебін   бірқалыптық  ретпен   ұйымдастыруды, 
ақша қаражатының, тауарлы-материалдық 
құндылықтардың және негізгі қордың  есебін  
бекітілген  тәртіппен  қатаң жүргізуді қамтамасыз 
етеді. Бухгалтерлік   мұрағат  пен   құжаттарды  
бекіткен  тәртіппен сақтауды қамтамасыз етеді. 
«Аспара ауылдық округі  аппараты жөніндегі 
Ережесіне» сәйкес әкімнің басқа да тапсырмаларын 
орындау.

конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар: 

Білімі – әлеуметтік ғылымдар, экономика және 
бизнес саласындағы жоғары.

мамандығы – экономика немесе есеп және 
аудит немесе қаржы немесе мемлекеттік және 

жергілікті басқару.
Қазақстан Республикасының заңнамалары 

бойынша тестілеу бағдарламасына сәйкес 
нормативтік-құқықтық актілерді білу.

Үлгілік біліктілік талаптарына сәйкес нақты 
мемлекеттік лауазымда кәсіби қызметті тиімді 
түрде атқару үшін қажетті білімнің, икемнің 
және дағдылардың болуы. «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясын, «Бухгалтерлік жүйе туралы» Заңын, 
функционалдық міндеттеріне сәйкес салалардағы 
басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік- 
құқықтық актілерін білу. 

10. Жамбыл ауылдық округі әкімі 
аппаратының бас маман заңгері (санаты E-G-
3, кадрлық №06-1-11, 1 бірлік).  

функционалдық міндеттері: Ауылдық 
округ әкімі аппаратында  дайындалатын 
құжаттардың  Қазақстан Республикасы Заңдарына 
сәйкестігін қамтамасыз етеді, ауылдық округі 
әкімі шешімдерінің, өкімдерінің заңдылығына 
жауапты және олардың жобаларын дайындайды. 
Әр шаруашылық бойынша есепке алу кітабының, 
жеке қосалқы шаруашылық бойынша электрондық 
тізілімді деректерінің толтырылуын қамтамасыз 
етеді. Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік сатып 
алу туралы» Заңына сәйкес мемлекеттік сатып 
алулардың жүргізілуінің заңға сәйкестігіне жауапты. 
«Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты туралы» 
Ережеге сәйкес әкімнің басқа да тапсырмаларын 
орындау.          

конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар: 

Білімі – құқық саласындағы жоғары. 
мамандығы – құқық саласындағы (жалпы).
Қазақстан Республикасының заңнамалары 

бойынша тестілеу бағдарламасына сәйкес 
нормативтік-құқықтық актілерді білу.

Үлгілік біліктілік талаптарына сәйкес нақты 
мемлекеттік лауазымда кәсіби қызметті тиімді 
түрде атқару үшін қажетті білімнің, икемнің 
және дағдылардың болуы. «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясын, «Әскери міндеттілік және 
әскери қызмет туралы» Заңын, функционалдық 
міндеттеріне сәйкес салалардағы басқа да 
Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық 
актілерін білу.

Жалпы конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар:

1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
қызмет істері министрінің 2015 жылғы 29 
желтоқсандағы №12 бұйрығымен бекітілген 
әкімшілік мемлекеттік лауазымына орналасуға 
конкурс өткізу қағидаларының 2-қосымшасына 
сәйкес нысандағы өтініш;

2) 3х4 үлгідегі суретпен Қағидаларға 
3-қосымшаға сәйкес нысанда толтырылған 

сауалнама;
3) білімі туралы құжаттардың нотариалдық 

куәландырылған көшірмелері;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 

нотариалдық куәландырылған көшірмесі;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің міндетін атқарушының  2010 жылғы 
23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген 
(Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда №6697 
болып тіркелген) №086-у нысандағы денсаулығы 
туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде заңнаманы 
білуіне тестілеуден өткені туралы шекті мәннен 
төмен емес нәтижелері бар қолданыстағы 
сертификат (немесе нотариалдық куәландырылған 
көшірмесі);

8) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды 
тапсыру сәтінде уәкілетті органда жеке 
қасиеттерін бағалауды өту туралы қолданыстағы 
қорытынды (немесе қорытындының нотариалдық 
куәландырылған көшірмесі).

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс 
комиссиясының оларды қараудан бас тартуы үшін 
негіз болып табылады.

Бірінші бағдарлама Е-1 санатына арналған 
және келесіні қамтиды:

Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
тілін білуге арналған тест  (20 сұрақ); Қазақстан 
Республикасының Конституциясы (15 сұрақ); 
«Қазақстан Республикасының Президенті туралы» 
(15 сұрақ); «Қазақстан Республикасының Үкіметі 
туралы» (15 сұрақ); «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі туралы» (15 сұрақ); «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы»  (15 
сұрақ); «Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ); 
«Нормативтік-құқықтық актілер туралы» (15 сұрақ); 
«Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн 
қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ); «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы»  (15 сұрақ) 
Қазақстан Республикасының заңдарын бiлуге 
арналған тестер.

Үшінші тестілеу бағдарламасы E-R-4, E-G-
3 санаттарына арналған және келесіні қамтиды: 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілін 
білуге арналған тест (20 сұрақ); Қазақстан 
Республикасының Конституциясы  (15 сұрақ), 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі 
туралы»   (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ), «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi 
туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер туралы» (15 сұрақ)  Қазақстан 
Республикасының заңдарын бiлуге арналған тестер.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, 
кәсiби деңгейіне және беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн 
арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар берiлуi 
туралы құжаттардың көшiрмелерi, мiнездемелер, 
ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзге де 
олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын 
мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады.

Құжаттарды қабылдау мерзімі жалпы конкурс 
өткізу туралы хабарландыру соңғы жарияланған 
күнінен бастап 7 (жеті) жұмыс күннің ішінде, 
жоғарыда көрсетілген  мекен-жай бойынша 
орналасқан Жамбыл облысы, Меркі ауданы әкімінің 
аппаратына тапсырылуы тиіс.

Конкурс комиссиясының қарауына құжаттарды 
қабылдау мерзімінде жалпы конкурсқа қатысуға 
ниет білдірген азаматтардың  өздері  қолма-қол 
тәртіпте немесе пошта арқылы (қоса тіркелген 
құжаттардың тізбесі көрсетілген құжат тігілетін 
папкада орналастырылған) не хабарландыруда 
көрсетілген электрондық пошта мекен-жайына 
электронды түрде не «Е-gov» электронды 
Үкімет порталы арқылы тапсырған құжаттары 
қабылданады. 

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды электронды 
түрде электрондық пошта не «Е-gov» электронды 
Үкімет порталы арқылы берілген жағдайда 
азаматтар құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу 
басталғанға дейін бір жұмыс күн бұрын кешіктірмей 
береді. Оларды бермеген жағдайда тұлға конкурс 
комиссиясымен әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 
құжаттарды қарау қорытындысы бойынша 
әңгімелесуге жіберілген кандидаттар, әңгімелесуге 
жіберілгендігі туралы хабар алған күннен бастап 3 
(үш) жұмыс күні ішінде Меркі ауданы, Меркі ауылы, 
Ысмайылов көшесі №169 мекен-жайда орналасқан 
Меркі ауданы әкімі  аппаратында әңгімелесуден 
өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы 
мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның 
отырысына байқаушылар шақырылады.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын 
(әңгімелесу өтетiн жерге келу және қайту, тұрғын 
жай жалдау, тұру, байланыс қызметiнiң барлық 
түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке қаражаттары 
есебiнен жүргiзедi.

Конкурсқа қатысушылар мен кандидаттар 
конкурс комиссиясы шешiмiмен келіспеген 
жағдайда шешім қабылданған күннен бастап 
5 жұмыс күні ішінде уәкiлеттi органға немесе 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
сот тәртiбiнде шағымдана алады.

меркі  АудАны  
әкімінің  АппАрАты

меркі  АудАны  БойыншА  мемлекеттiк  әкiмшiлiк  лАуАзымдАрғА 
орнАлАсуғА  ЖАлпы  конкурс  турАлы  хАБАрлАндыру

 Категория

   Е-1         150741    203208
   Е-R-4          73289    99105
   Е-G-3          69957    94108

Должностной оклад в зависимости 
от выслуги лет

от тенге до тенге

оБъявление  оБщего  конкурсА  для  зАнятия  вАкАнтных  АдминистрАтивных  
госудАрственных  долЖностей  по  меркенскому рАйону

общие квалификационные требования ко 
всем участникам конкурса:

для категории е-1: высшее образование.
Опыт работы должен соответствовать одному 

из следующих требований: 
1) не менее трех лет стажа государственной 

службы либо четырех лет стажа работы в областях, 
соответствующих функциональным направлениям 
конкретной должности данной категории, в том 
числе, не менее одного года работы на должностях 
следующей нижестоящей категории, предусмо-
тренным штатным расписанием государственно-
го органа либо не ниже категорий А-3, B-3, C-3,     
C-O-3, C-R-1, D-3, D-O-3, Е-2, E-R-1 либо на адми-
нистративных государственных должностях корпуса 
«А» или политических государственных должностях;

2) не менее четырех лет стажа государствен-
ной службы, в том числе не менее двух лет на 
должностях среднего начальствующего состава 
правоохранительных или специальных государ-
ственных органов центрального, областного либо 
городского уровней;

3) не менее одного года стажа государственной 
службы на должностях следующей нижестоящей ка-
тегории, предусмотренным штатным расписанием 
государственного органа либо не ниже категорий 
А-4, B-4, C-4, C-O-3, C-R-1, D-3, D-O-3, Е-2, E-R-1 
либо на административных государственных долж-
ностях корпуса «А» или политических государствен-
ных должностях, при условии завершения обучения 
по программам послевузовского образования, на 
основании государственного заказа в организациях 
образования при Президенте Республики Казахстан 
или в зарубежных высших учебных заведениях по 
приоритетным специальностям, утверждаемым 
Республиканской комиссией по подготовке кадров 
за рубежом или наличие ученой степени;

 4) не менее четырех лет стажа работы в об-
ластях, соответствующих функциональным направ-
лениям конкретной должности данной категории, в 
том числе не менее одного года на руководящих 
должностях;

Наличие следующих навыков: инициативность, 

коммуникативность, аналитичность, организован-
ность, стратегическое мышление, лидерство, этич-
ность, ориентация на качество, ориентация на по-
требителя, нетерпимость к коррупции.

для категории е-R-4: высшее образование, 
опыт работы не требуется.

для категории е-G-3: высшее образование, 
опыт работы не требуется.

Наличие следующих навыков: инициативность, 
коммуникативность, аналитичность, организован-
ность, этичность, ориентация на качество, ориен-
тация на потребителя, нетерпимость к коррупции.   

должностные оклады административных 
государственных служащих

 
Аппарат акима меркенского района Жам-

былской области объявляет общий конкурс на 
занятие вакантных административных госу-
дарственных должностей: 

индекс 080500, село мерке, улица 
исмаилова №169, 2 этаж, кабинет №13, тел:              
(8-72632) 2-13-76, факс. 2-26-10, электронная 
почта: merke_kadr@mail.ru.

1. заместитель акима меркенского района 
(категория E-1, кадровый №00-01, 1 единица). 

функциональные обязанности: выполнение 
и контроль за выполнением нормативно-правовых 
актов Республики Казахстан, постановлений пра-
вительства Республики Казахстан, постановлений 
районного акимата, решений и распоряжений аки-
ма района.

Руководит и координирует работу отделов 

предпринимательства и промышленности, сель-
ского хозяйства, земельных отношений и ветери-
нарии для развития агропромышленного сектора.

Координирует и ведет работу в нижеследую-
щих сферах: районное управление статистики, тер-
риториальное управление министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан, государственное 
учреждение защиты животного мира и лесного хо-
зяйства, предприятия, обеспечивающие поливными 
водами, семенная инспекция, Меркенский отдел 
центра по прогнозированию погоды. Организация 
работы по внедрению международной системы ка-
чества организации ИСО – 9001 по сельскохозяй-
ственной отрасли,  координация работ по оказанию 
услуг населению по государственным стандартам 
в курирующих сферах, контроль работы водохра-
нилищ всех форм собственности, а также государ-
ственные коммунальные предприятия района, ко-
торые курирует.

требование к участникам конкурса:
образование –  в сфере образования или в 

сфере гуманитарных наук или в сфере права или в 
сфере технических наук и технологий или в сфере 
сельскохозяйственных наук или в сфере социаль-
ных наук, экономики и бизнеса. 

специальность – в сфере образования (об-
щая) или в сфере гуманитарных наук (общая) или 
юриспруденция или в сфере технических наук и тех-
нологий (общая) или в сфере сельскохозяйственных 
наук (общая) или в сфере социальных наук, эконо-
мики и бизнеса (общая).

Знание нормативно-правовых актов Республи-
ки Казахстан в соответствии с программой тестиро-
вания. Наличие образования, умения и навыков для 
эффективного выполнения профессиональной дея-
тельности данной государственной  должности,  в 
соответствии с квалификационными требованиями. 

Знание Стратегии  «Казахстан – 2050», «Зе-
мельный кодекс», «Водный кодекс», «Лесной ко-
декс», Закона «О крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах» и других нормативно-правовых актов 
Республики Казахстан, в сферах по функциональ-
ным обязанностям. 

2. заместитель акима меркенского района 

(категория E-1, кадровый №00-03, 1 единица). 
функциональные обязанности: контроль за 

выполнением решений и распоряжений акима рай-
она, а также постановлений акимата по вопросам 
развития здравоохранения, образования, социаль-
ной защиты населения, социально-культурных от-
раслей.

Руководит и координирует работы отделов вну-
тренней политики, образования, физической куль-
туры и спорта, культуры и развития языков, занято-
сти и социальных программ. 

Координирует и ведет работу в нижеследующих 
сферах: районный архив, учреждения образования, 
культуры и здравоохранения, районный музей, рай-
онное управление по защите прав потребителей 
Департамента по защите прав потребителей Жам-
былской области агентства по защите прав потре-
бителей Республики Казахстан, районные газеты 
и другие средства массовой информации, вопрос 
миграции и демографии. Ономастика, защита прав 
несовершеннолетних, вопрос опекунства и попечи-
тельства, подготовка и организация работ по про-
хождению Единого национального тестирования, 
комиссии по борьбе с наркоманией и незаконного 
оборота наркотиков. Организация работы по вне-
дрению международной системы качества органи-
зации ИСО – 9001 в государственных коммуналь-
ных предприятиях, которые курирует. Координация 
работ оказания услуг населению по государствен-
ным стандартам в курирующих сферах. 

требование к участникам конкурса:
образование –  в сфере образования или в 

сфере гуманитарных наук или в сфере технических 
наук и технологий или в сфере сельскохозяйствен-
ных наук или в сфере права или в сфере социаль-
ных наук, экономики и бизнеса или в сфере здраво-
охранения и  социального обеспечения или в сфере 
искусства. 

специальность – в сфере образования (об-
щая) или в сфере гуманитарных наук (общая) или 
в сфере технических наук и технологий (общая) или 
юриспруденция  или  в  сфере  социальных  наук, 
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экономики и бизнеса (общая) или в сфере здраво-
охранения и  социального обеспечения (общая) или 
искусствоведение.  

Знание нормативно-правовых актов Республи-
ки Казахстан, в соответствии с программой тести-
рования. Наличие образования, умения и навыков 
для эффективного выполнения профессиональной 
деятельности данной государственной  должности,  
в соответствии с квалификационными требования-
ми. 

Знание Стратегии  «Казахстан – 2050», За-
конов «О средствах массовой информации», «О 
культуре», «Об образовании», «О здравоохранении 
граждан Республики Казахстан», «О занятости на-
селения» и других нормативно-правовых актов Ре-
спублики Казахстан в сферах по функциональным 
обязанностям.

3. главный специалист отдела земельных 
отношений акимата меркенского района (ка-
тегория E-R-4, №05-5-2, 1 единица). 

функциональные обязанности: готовит ба-
ланс земельного фонда района. Ведет учет земель-
ных участков пользователей, владельцев и других 
субъектов. Регистрирует государственные акты, 
выданные на земельные участки, выдает справку 
о наличии земельного участка, при условии реги-
страции паспортов, для хозяев земельных участков 
с целевым назначением – сельское хозяйство. Го-
товит проект землеустройства и акт выборки земли 
земельных участков населенных пунктов для выда-
чи гражданам. Готовит проект землеустройства и 
акт выборки земли земельных участков для конкур-
са и аукциона.       

Готовит проект и программу экспертизы зе-
мельных участков района. Ведет делопроизводство 
и бухгалтерский учет отдела. Исполняет иные пору-
чения руководителя отдела. 

требование к участникам конкурса:
образование – в сфере оказания услуг или в 

сфере технических наук и технологий или в сфере 
права. 

специальность – землеустройство или ка-
дастр или гидротехнические сооружения и здания 
или геодезия или картография или автоматизация 
и управление или информационные системы или 
вычислительная техника и программное обеспече-
ние или юриспруденция.

Знание нормативно-правовых актов Республи-
ки Казахстан, в соответствии с программой тести-
рования. Наличие образования, умение и наличие 
навыков для эффективного выполнения профес-
сиональной деятельности данной государственной  
должности,  в соответствии с квалификационны-
ми требованиями. Знание Стратегии  «Казахстан 
– 2050», «Земельный кодекс» и других норматив-
но-правовых актов Республики Казахстан  в сферах, 
соответствующих функциональным обязанностями. 

4. главный специалист – государствен-
ный ветеринарный врач отдела ветеринарии 
акимата меркенского района (временно, до 
выхода на работу основного специалиста с 
декретного отпуска, сроком до 27 сентября              
2016 года) (категория E-R-4, №05-11-4, 1 еди-
ница). 

функциональные обязанности: ведет эпизо-
отический мониторинг и проверочные работы при 
выявлении эпизоотических очагов. Сдает акты эпи-
зоотологических проверок, издает обязательные, 
для исполнения ветеринарными врачами, акты.

Выдает ветеринарно-санитарные заключения 
для государственных ветеринарно-санитарных объ-
ектов контроля. Исполняет иные поручения руково-
дителя отдела.

требование к участникам конкурса:
образование – в сфере ветеринарии или в 

сфере сельскохозяйственных наук. 
специальность – в сфере ветеринарии (об-

щая) или технология производства продуктов жи-
вотноводства. 

Знание нормативно-правовых актов Республи-
ки Казахстан, в соответствии с программой тести-
рования. Наличие образования, умение и наличие 
навыков для эффективного выполнения профес-
сиональной деятельности данной государственной  
должности,  в соответствии с квалификационными 
требованиями. Знание Стратегии  «Казахстан – 
2050», Закона «О ветеринарии» и других норматив-
но-правовых актов Республики Казахстан  в сферах, 
соответствующих функциональным обязанностями. 

5. главный специалист – делопроизводи-
тель аппарата акима таттинского сельского 
округа (категория E-G-3, №06-8-2, 1 единица).

функциональные обязанности: ведет де-
лопроизводство в аппарате акима сельского окру-
га, работает с письмами и заявлениями граждан, 
ведет учет населения. Готовит проекты решений и 
распоряжений акима сельского округа. Организует 
работы по программе электронного правительства, 
контролирует  документооборот по программе 
«Lotus Notes». Заполняет электронный реестр дан-
ных по личным подсобным хозяйствам и контроли-
рует заполнение хозяйственных книг учета. 

Исполняет и иные поручения акима, в соответ-
ствии с Положением «Об аппарате акима Таттин-
ского сельского округа».

требование к участникам конкурса:

образование – в сфере образования или в 
сфере технических наук и технологий или в сфере 
сельскохозяйственных наук или в сфере социаль-
ных наук, экономики и бизнеса или в сфере пра-
ва или в сфере гуманитарных наук или в сфере по 
оказанию услуг.

специальность – в сфере образования (об-
щая) или в сфере технических наук и технологий 
(общая) или в сфере сельскохозяйственных наук 
(общая) или в сфере социальных наук, экономики 
и бизнеса (общая) или в сфере права (общая) или 
в сфере гуманитарных наук (общая) или в сфере по 
оказанию услуг (общая).

Знание нормативно-правовых актов Республи-
ки Казахстан, в соответствии с программой тести-
рования. Наличие образования, умение и наличие 
навыков для эффективного выполнения профес-
сиональной деятельности данной государственной  
должности,  в соответствии с квалификационными 
требованиями. Знание Стратегии  «Казахстан – 
2050» и других нормативно-правовых актов Респу-
блики Казахстан в сферах, соответствующих функ-
циональным обязанностям. 

6. главный специалист – делопроизводи-
тель аппарата акима Актоганского сельского 
округа (временно, до выхода на работу основ-
ного специалиста с декретного отпуска, сро-
ком до 11 мая 2017 года) (категория  E-G-3, 
№06-10-3, 1 единица).

функциональные обязанности: обеспечива-
ет правильность готовящихся документов в аппара-
те сельского округа, в соответствии с требования-
ми законов Республики Казахстан. Готовит проекты 
распоряжений, решений акима сельского округа  и 
несет ответственность за их законность. Ведет де-
лопроизводство в аппарате акима сельского окру-
га, работает с письмами и заявлениями граждан, 
ведет учет населения. Обеспечивает заполнение 
электронной базы данных по личным подсобным 
хозяйствам, а также книгу учета по каждому хозяй-
ству. Исполняет и иные поручения акима, в соот-
ветствии с Положением «Об аппарате акима Акто-
ганского сельского округа».

требование к участникам конкурса:
образование – в сфере образования или в 

сфере технических наук и технологий или в сфере 
сельскохозяйственных наук или в сфере социаль-
ных наук, экономики и бизнеса или в сфере права 
или в сфере гуманитарных наук или в сфере ока-
зания услуг. 

специальность – в сфере образования (об-
щая) или в сфере технических наук и технологий 
(общая) или в сфере сельскохозяйственных наук 
(общая) или в сфере социальных наук, экономики 
и бизнеса (общая) или юриспруденция или в сфере 
гуманитарных наук (общая) или в сфере по оказа-
нию услуг (общая). 

Знание нормативно-правовых актов Республи-
ки Казахстан, в соответствии с программой тести-
рования. Наличие образования, умение и наличие 
навыков для эффективного выполнения профес-
сиональной деятельности данной государственной  
должности,  в соответствии с квалификационными 
требованиями. Знание Стратегии  «Казахстан – 
2050» и других нормативно-правовых актов Респу-
блики Казахстан в сферах, соответствующих функ-
циональным обязанностям.

7. главный специалист вус аппарата аки-
ма Акерменского сельского округа (категория  
E-G-3, №06-11-7, 1 единица).

функциональные обязанности: организу-
ет учет военнообязанных лиц, работу с призывной 
молодежью, участниками ВОВ, воинами-интерна-
ционалистами. Помогает военному комиссариату 
в выполнении решений Министерства обороны. 
Исполняет  иные поручения акима, в соответствии 
с Положением «Об аппарате акима Акерменского 
сельского округа Меркенского района».

требование к участникам конкурса:
образование – в сфере образования или в 

сфере технических наук и технологий или в сфере 
сельскохозяйственных наук или в сфере социаль-
ных наук, экономики и бизнеса или в сфере пра-
ва или в сфере гуманитарных наук или в сфере по 
оказанию услуг. 

специальность – в сфере образования (об-
щая) или в сфере технических наук и технологий 
(общая) или в сфере сельскохозяйственных наук 
(общая) или в сфере социальных наук, экономики 
и бизнеса (общая) или в сфере права (общая) или 
в сфере гуманитарных наук (общая) или в сфере по 
оказанию услуг (общая).  

Знание нормативно-правовых актов Республи-
ки Казахстан, в соответствии с программой тести-
рования. Наличие образования, умение и наличие 
навыков для эффективного выполнения профес-
сиональной деятельности данной государственной  
должности,  в соответствии с квалификационны-
ми требованиями. Знание Стратегии  «Казахстан 
– 2050», Закона «О воинской обязанности и воин-
ской службе» и других нормативно-правовых актов 
Республики Казахстан в сферах, соответствующих 
функциональным обязанностям.

8. главный специалист вус аппарата аки-
ма Актоганского сельского округа (категория  
E-G-3, №06-10-5, 1 единица).

функциональные обязанности: организу-
ет учет военнообязанных лиц, работу с призывной 

молодежью, участниками ВОВ, воинами-интерна-
ционалистами. Помогает военному комиссариату 
в выполнении решений Министерства обороны. 
Исполняет  иные поручения акима, в соответствии 
с Положением «Об аппарате акима Актоганского 
сельского округа».

требование к участникам конкурса:
образование – в сфере образования или в 

сфере технических наук и технологий или в сфере 
сельскохозяйственных наук или в сфере социаль-
ных наук, экономики и бизнеса или в сфере пра-
ва или в сфере гуманитарных наук или в сфере по 
оказанию услуг. 

специальность – в сфере образования (об-
щая) или в сфере технических наук и технологий 
(общая) или в сфере сельскохозяйственных наук 
(общая) или в сфере социальных наук, экономики 
и бизнеса (общая) или юриспруденция или в сфере 
гуманитарных наук (общая) или в сфере по оказа-
нию услуг (общая).  

Знание нормативно-правовых актов Республи-
ки Казахстан, в соответствии с программой тести-
рования. Наличие образования, умение и наличие 
навыков для эффективного выполнения профес-
сиональной деятельности данной государственной  
должности,  в соответствии с квалификационны-
ми требованиями. Знание Стратегии  «Казахстан 
– 2050», Закона «О воинской обязанности и воин-
ской службе» и других нормативно-правовых актов 
Республики Казахстан в сферах, соответствующих 
функциональным обязанностям.

9. главный специалист – бухгалтер аппа-
рата акима Аспаринского сельского округа 
(категория E-G-3, №06-14-6, 1 единица) .

функциональные обязанности: осущест-
вляет бухгалтерский учет, ведет отчетность и фи-
нансовую деятельность аппарата акима сельского 
округа.  Обеспечивает правильную и рациональную 
организацию бухучета и финансов, строгое соблю-
дение установленных правил ведения учета де-
нежных средств, товароматериальных  ценностей,  
основных  фондов. Обеспечивает хранение бухгал-
терского архива и документов в установленном по-
рядке. Исполняет другие поручения, в соответствии 
с Положением «Об  аппарате  акима Аспаринского 
сельского округа».

требование к участникам конкурса:
образование – в сфере социальных наук, эко-

номики и бизнеса.
специальность – экономика или учет и ау-

дит или финансы или государственное и местное 
управление.

Знание нормативно-правовых актов Республи-
ки Казахстан, в соответствии с программой тести-
рования. Наличие образования, умение и наличие 
навыков для эффективного выполнения профес-
сиональной деятельности данной государственной  
должности,  в соответствии с квалификационными 
требованиями. Знание Стратегии  «Казахстан – 
2050», Закона «О бухгалтерской системе» и других 
нормативно-правовых актов Республики Казахстан 
в сферах, соответствующих функциональным обя-
занностям. 

10. главный специалист – юрист аппарата 
акима Жамбылского сельского округа (катего-
рия E-G-3, №06-1-11, 1 единица).

функциональные обязанности: обеспечива-
ет соответствие производственной документации 
аппарата акима сельского округа законодатель-
ствам Республики Казахстан, подготавливает про-
екты решений и распоряжений акима сельского 
округа и несет ответственность за их законность. 
Ведет регистрационную запись в книгах похозяй-
ственного учета и ответственный за электронную 
форму учета личного подсобного хозяйства. От-
вечает за процедуру проведения государственных 
закупок аппарата акима сельского округа, согласно 
Закона РК «О государственных закупках». Исполня-
ет другие поручения, в соответствии с Положени-
ем «Об  аппарате  акима  Жамбылского сельского  
округа». 

требование к участникам конкурса:
образование – в сфере права. 
специальность – в сфере права (общая).
Знание нормативно-правовых актов Республи-

ки Казахстан, в соответствии с программой тести-
рования. Наличие образования, умение и наличие 
навыков для эффективного выполнения профес-
сиональной деятельности данной государственной  
должности,  в соответствии с квалификационными 
требованиями. Знание Стратегии  «Казахстан – 
2050» и других нормативно-правовых актов Респу-
блики Казахстан в сферах, соответствующих функ-
циональным обязанностям.

необходимые документы для участия в об-
щем конкурсе:                

1) заявление по форме, согласно приложению 2 
к Правилам проведения конкурса на занятие адми-
нистративной государственной должности, утверж-
денной приказом министра Республики Казахстан  
по делам государственной службы от 29 декабря 
2015 года за №12;

2) заполненную анкету с фотографией, разме-
ром 3х4, по форме, согласно приложению 3 к Пра-
вилам;

3) копии документов об образовании, засвиде-
тельствованные нотариально;

4) копию документа, подтверждающую трудовую 

деятельность, засвидетельствованную нотариально;
5) справку о состоянии здоровья, по форме 

№086-у, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан от 23 но-
ября 2010 года №907 (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных право-
вых актов 21 декабря 2010 года №6697);

6) копия документа, удостоверяющего личность 
гражданина Республики Казахстан;

7) сертификат о прохождении тестирования на 
знание законодательства с результатами, не ниже 
пороговых значений, действительный на момент 
подачи документов (либо нотариально засвиде-
тельствованная копия сертификата);

Представление неполного пакета документов 
является основанием для отказа в их рассмотрении 
конкурсной комиссией.

8) заключение о прохождении оценки личных 
качеств в уполномоченном органе, действительное 
на момент подачи документов для участия в кон-
курсе (либо нотариально засвидетельствованную 
копию заключения).

Представление неполного пакета документов 
является основанием для отказа в их рассмотрении 
конкурсной комиссией.

Первая программа предназначена для катего-
рии Е-1 и включает:

тесты на знание государственного языка Ре-
спублики Казахстан   (20 вопросов); тесты на зна-
ние Законов «О Конституции Республики Казах-
стан» (15 вопросов); «О Президенте Республики 
Казахстан»  (15 вопросов); «О Правительстве Респу-
блики Казахстан» (15 вопросов);  «О государствен-
ной службе Республики Казахстан» (15 вопросов),                          
«О противодействии коррупции» (15 вопросов), «Об 
административных процедурах» (15 вопросов); «О 
нормативных правовых актах» (15 вопросов); «О по-
рядке рассмотрения обращений физических и юри-
дических лиц»  (15 вопросов); «О государственных 
услугах» (15 вопросов).

Третья программа тестирования предназначе-
на для категорий E-R-4,  E-G-3 и включает: тесты 
на знание государственного языка Республики Ка-
захстан (20 вопросов), тесты на знание Законов  «О 
Конституции Республики Казахстан» (15 вопросов), 
«О государственной службе Республики Казахстан» 
(15 вопросов), «О противодействии коррупции» (15 
вопросов), «О местном государственном управле-
нии и самоуправлении в Республике Казахстан»               
(15 вопросов), «О порядке рассмотрения обраще-
ний физических и юридических лиц» (15 вопросов), 
«О государственных услугах» (15 вопросов). 

Граждане могут предоставлять дополнитель-
ную информацию, касающуюся их образования, опы-
та работы, профессионального уровня и репутации 
(копии документов о повышении квалификации, 
присвоении ученых степеней и званий, характери-
стики, рекомендации, научные публикации, иные 
сведения, характеризующие их профессиональную 
деятельность, квалификацию). 

Документы должны быть предоставлены в ап-
парат акима Меркенского района, находящийся 
по вышеуказанному адресу, в течение 7 (семи) 
рабочих дней со дня последней публикации объ-
явления о проведении общего конкурса среди госу-
дарственных служащих.

К рассмотрению конкурсной комиссией прини-
маются документы, предоставленные  лицами, изъ-
явившими желание участвовать во внутреннем кон-
курсе в нарочном порядке, по почте (помещенные 
в скоросшиватель, с указанием перечня прилагае-
мых документов) или в электронном виде на адрес 
электронной почты, указанный в объявлении либо 
посредством портала электронного Правительства 
«Е-gov» в сроки приема документов. 

При предоставлении документов в электрон-
ном виде на адрес электронной почты государ-
ственного органа либо посредством портала элек-
тронного Правительства «Е-gov», их оригиналы 
представляются не позднее чем за один рабочий 
день до начала собеседования.

При их непредставлении, лицо не допускается 
конкурсной комиссией к прохождению собеседова-
ния.

Кандидаты, допущенные к собеседованию, 
проходят его в аппарате акима Меркенского рай-
она по адресу: Жамбылская область, Меркенский 
район, село Мерке, улица Исмаилова, №169, в те-
чение 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления 
кандидатов о допуске их к собеседованию.

Для обеспечения прозрачности и объективно-
сти работы конкурсной комиссии на ее заседание 
приглашаются наблюдатели.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту 
проведения собеседования и обратно, наем жило-
го помещения, проживание, пользование услугами 
связи всех видов) граждане производят за счет 
собственных средств.

Участники конкурса и кандидаты, в случае не-
согласия с  решением  конкурсной комиссии, могут 
обжаловать его в уполномоченном  органе, либо в 
судебном порядке, в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан   в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия решения.  

АппАрАт  АкимА  
меркенского  рАйонА

(окончание. начало на 5 стр.)
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На соревнованиях чемпионата 
района по футболу, посвященного 
25-летию Независимости Республи-
ки Казахстан, ХХХІ  летним Олим-
пийским играм, под девизом «Спорт, 
молодежь против наркотиков» было 
сыграно 70 матчей.

Чемпионат района проводится в 
два круга. В соревнованиях чемпио-
ната района по футболу принимают 
участия 14 команд, представляющие 
сельские округа, предприятия и ор-
ганизации  района.

В   настоящее    время,  за   де-
сять  туров  первого  круга,  сыграно 
70 матчей. Забит в ворота соперни-
ков 291 мяч, что в среднем по че-
тыре и более мячей за игру. Самый 
крупный счет зафиксирован в матче 
команд «Ботбай» – «Актоган» – 10:2, 
в пользу команды «Ботбай». Больше 
всех забито мячей в ворота соперни-
ков футболистами команды «Ботбай» 

ЧемпионАт рАйонА 
по футБолу

стартовавший 11 мая 2016 года на футбольном поле т.ры-
скуловского сельского округа матчем команд «достар» – «Акто-
ган» чемпионат района подходит к финишу первого круга. 

– 40 мячей, меньше всех пропустили 
в свои ворота также футболисты ко-
манды «Ботбай» – 6 мячей. На зва-
ние лучшего бомбардира чемпиона-
та района претендуют:  А.Омирбеков 
(«Акарал») – 13 мячей, Д.Итжанов 
(«Мынказан») – 12 мячей, Д.Койшы-
баев («Нурлы Жастар») – 10 мячей.

Из проведеных 70 матчей в 9 
встречах команды довольствовались 
результатом ничья, в остальных –  61 
матче игры заканчивались победой 
одной из команд. За три тура до 
окончания І круга чемпионата уве-
ренно лидирует команда «Ботбай», 
набравшая максимальное количе-
ство очков – 30, на втором месте, с 
разницей в три очка, идут футболи-
сты команды «Достар», у них 27 оч-
ков, на третьем и четвертом местах, 
набрав по 20 очков, находятся коман-
ды «Нурлы Жастар» и «Мынказан».

Матчи чемпионата района по футболу проводятся еженедельно, со 
вторника по пятницу, с 17.00 – 21.00 часов, на футбьольном поле Т.Рыску-
ловского сельского округа.

чемпионата меркенского района по футболу, посвященного 
25-летию независимости республики казахстан, хххі летним 
олимпийским играм, под девизом «спорт, молодежь против 

наркотиков», на 25 июля 2016 года

наименование 
команд

«Достар»
«Андас батыр»
«Акарал»
«Т.Рыскулов» (І отд.)
«Нурлы Жастар»
«Аспара»
«Костоган»
«Ардагер»
«Ботбай»
«Мынказан»
«Сурат»
«Аскер»
«Интернациональный»
«Актоган»

турнирнАя тАБлицА

и

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

в

9
5
2
2
6
1
3
6
10
6
0
3
4
4

н

0
1
2
0
2
2
2
1
0
2
0
1
4
1

п

1
4
6
8
2
7
5
3
0
2
10
6
2
5

р/м

31:13
16:16
27:32
12:25
27:14
16:28
14:18
27:18
40:6
24:12
2:36
12:24
21:16
22:33

н/о

27
16
8
6
20
5
11
19
30
20
0
10
16
13

з/м

ІІ
VI-VII

XI
XII

III-IV
XIII
IX
V
I

III-IV
XIV
X

VI-VII
VIII

28 июля 2016 года на футбольном поле Ойталского сельского округа 
были проведены соревнования по мини-футболу среди работников моло-
дежных ресурсных центров и методистов по спорту, посвященные 25-ле-
тию Независимости Республики Казахстан (на снимке). В соревнованиях 
приняли участие четыре команды: «Меркі», «Нурлы Жастар», «Жастар» и 
«Спорт». Соревнования турнира по мини-футболу проводились по круговой 
системе. 

Результаты встреч выглядят следующим образом: «Меркі» – «Спорт» 
– 0:3, «Нурлы Жастар» – «Жастар» – 3:4, «Меркі» – «Жастар» – 0:4, «Нур-
лы Жастар» – «Спорт» – 2:3, «Меркі» – «Нурлы Жастар» – 0:2, «Жастар» – 
«Спорт» – 2:2 (по пенальти 2:1), общий счет – 4:3.

Таким образом, победителем турнира стала команда «Жастар», на вто-
ром месте команда «Спорт», на третьем месте команда «Нурлы Жастар» и 
команда «Меркі». 

На торжественном закрытии соревнований  победителям и призерам 
турнира были вручены дипломы соответствующих степеней.

турнир  по  
мини-футБолу

А.осмАнов, 
руководитель отдела физической культуры и спорта 

акимата меркенского района                                                  

Подобная идея, по словам 
Гульжамал (на снимке), поя-
вилась у нее  год назад. Пред-
принимательница долго искала 

  мастерица
                          когда человек умеет делать своими руками  
         красивые вещи, это всегда, своего рода – чудо, это, 

без сомнения, искусство.  в меркенском районе, в торговом 
доме «керуен», на втором  этаже, продаются изделия в наци-
ональном стиле, сшитые своими руками. их создает, а также 
продает   молодая и талантливая гульжамал исраилова. 

ИЗДЕЛИЯ  В  НАЦИОНАЛЬНОМ  СТИЛЕ
подходящий магазин, и с открытием 
торгового дома «Керуен»,  решила, 
что нет места лучше для реализа-
ции ее работ. Гульжамал говорит, 

что торговля идет у нее хорошо, хоть  
ее бутик и открылся не так давно. 
Да и покупателей хватает. Каждо-
му хочется приобрести что-то для 
себя красивое и оригинальное, или 
в подарок родным, близким, дру-

зьям приятные сувениры. У пред-
принимательницы большие планы 
на будущее, много идей. Каждый 
сувенир – куклы в национальной 
казахской одежде, юрты, верблюды 
или же корзины, сделаны индивиду-
ально, с большой любовью.  Гульжа-
мал все делает сама и ей, конечно 
же, в этом помогает семья, которая 
для нее всегда является опорой.

Если и  вы захотите украсить 
свой дом красивыми националь-
ными атрибутами, тогда приходи-
те в бутик к Гульжамал. Здесь вы  
найдете много интересных, ярких 
и неповторимых  работ Гульжа-
мал Исраиловой. С помощью их вы  
придадите интерьеру своего дома 
национальный колорит.  И сама 
Гульжамал, конечно же, с радостью  
поможет вам с выбором, предложит 
много уникальных и неповторимых 
работ. 

д.ормАнкуловА, 
студентка казахско-Амери-

канского университета.

Ана  сүтімен  қоректендіру  
жаңа туған  және жас 
сәбилерге ең оңтайлы 
әдіс, ол оның қалыпты  өсуі 
мен психикалық ақыл-
ойының дамуында маңызды 
орын алады.  Әсіресе, 
аз салмақпен немесе 
басқа себебті  әлжуаз  
болып туылған сәбилер, 
алты айлығынан  кейін  
аурушаңдық пен өлім 
жітімнің жоғары қауіпіне 
бейім келеді. 

Сәбидің  мұрнында сүт 
иісін тез сезетін қасиет 
дамыған. Мысалы, сиыр 
сүтіне қарағанда емшек 
сүтінде  балаға  ең керекті А, 
Е, Д  дәрумендері көп. 

Босанудан  кейінгі 
кезеңде  тек ана сүтімен  
қоректенетін  сәбилердің  
көпшілігі жоғары деңгейде 
дамиды. Басқа тағам немесе  

БАЛА  ҮШІН  ЕҢ  ПАЙДАЛЫ  ҚОРЕК  – АНА  СҮТІ
сәбидің  тіршіліктегі  ең алғаш  татар  нәрі  – 

анасының  сүті. Ана сүті өмірге  жаңа келген сәби  
үшін бірден-бір таптырмайтын қорек.
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сусын тым ерте енгізілетін  болса, 
болмаса қауіпсіз   тәулік  мерзімімен 
берілмесе  дене дамуының қарқыны  
бәсеңдейді, бұл өсудің тежелуі. 
Балалар  екі жасқа жеткенде денелік  
дамуы  тежеледі. Бұл  қайтымсыз  
үдеріс бойынша бойы аласа болып, 
ақыл ой және денелік қабілеттерінің 
төмен болуы  мүмкін. Сәби ана 
сүтімен қоректенуі  шарт.  Жасанды 
қоректі сәбилерге қарағанда ана 
сүтімен  қоректендірілетін сәбилерде 
аурушаңдыққа  шалдығулар сирек  
кездеседі.

Ана  сүтімен  қоректендіру  
мына кеселдерден  қорғайды:   
асқазан-ішек жұқпаларынан,  
респираторлық  жұқпалардан, 
несеп-жыныстық  жұқпалардан,  
тері жұқпаларынан, жүрек, қан  
тамыр жүйесінің ауруларынан,  қан  
аздықтан,  мешелден,   семіздіктен,  
жүдеуліктен,   диабеттен,   
аллергиядан, онкологиялық   
аурулардан.

Осылайша ана сүтімен 
қоректендіру кең таралған  
кеселдерден,   әсіресе,  
респираторлық  аурулардан 
қорғайды. Жасанды қоректенетін  
сәбилерде асқазан-ішек 
ықтималдығы  он  төрт  есе және 
респираторлық  аурулардан  өлім  
жітімге  ұшырау  ықтималдығы  үш  есе 
артық. Ана сүтімен қоректендірілетін  
сәбилер жұқпаларға ұшырағанымен, 
олардың  көпшілігінде дерттер жеңіл  
түрде  өтеді.

Ана сүті  бекерге шығындалуды 
қажет етпейтін табиғи құнарлы азық. 
Емшек сүті арқылы қажетті тағам 
қосындыларымен де қамтамасыз 
ету мүмкіндігіне ие. Неғұрлым бала 
көп емсе, сүт  соғұрлым көбейе 
береді.

Ана сүті бала үшін  бал 
шырынмен бірдей! 

г.мендіБАевА, 
Жастар денсаулық  

орталығының гинеколог  дәрігері                                              

Бүгінгі әңгімеміз осы 
қағидалар турасында 
өрбімек.

Көбіміз таңғы ас 
пен кешкі асты үйден 
ішкенімізбен, түскі асты 
көбіне сырттан (асханадан) 
ішеміз. Қандай жағдайда 
да, әрқайсымыздың өз 
мәзірімізді біліп жүргеніміз 
жөн.

күндізгі тамақтану 
адамның қанша күш 
жұмсайтынына байланысты 
болуы керек. Егер жұмыстың 
басым бөлігі түске дейінгі 
мерзімге түссе, таңғы ас пен 
түскі асқа баса мән беріңіз.

Ақуызы көп тағамдар 
зат алмасу үрдісін жүргізетін 
мүшелердің қызметін 
күшейтеді. Ұйқы кезінде 
ас ақырын қорытылады, 
сондықтан ұйықтар алдында 
тойып тамақтанбау керек. 
Ұйқыға жатардан үш-төрт 
сағат бұрын тамақтанған 
дұрыс.

тәбет (ашығуды 
сезіну) – сау ағзаның 

ДҰРЫС  ТАМАҚТАНУДЫҢ  ҚАҒИДАЛАРЫ
дұрыс тамақтану үшін әрқайсымыздың аспаз болуымыз 

міндетті емес. тағамның дәмді, дәмсізін ажыратудан бөлек, 
пайдалы не зиянын таба білу үшін орасан білімнің қажеті 
шамалы. тек бірнеше қарапайым қағидаларды жаттап 
алсаңыз болғаны.

белгісі. Бұл жерде жүйке жүйесі 
маңызды рөл атқарады. Ескеретін 
бір жайт, таза, жылы бөлмеде әдемі 
әзірленген тағам тәбетті ашса, лас, 
тұрып қалған ас-ауқат тәбетті жауып 
қана қоймай, ағзаға белгілі бір 
мөлшерде зиянын тигізеді.

Бір күнде адамға қандай 
мөлшерде тағам керек? Бұл оның 
жасына, жынысына, мамандығына, 
тұрмыстық жағдайына байланысты.

Тамақтану туралы ғылым 
мамандыққа қарай тамақтану 
тұрғысында, адамдарды мынадай 
топқа бөледі: 

1 топ. Еңбегі аса көп физикалық 
күшті қажет етпейтін жұмыскерлер, 
яғни, миға үлкен күш түсіретін 
қызметтермен айналысып, жұмысты 
бір орында отырып жасайтын 
қызметкерлер.

2 топ. Халыққа қызмет 
көрсетумен айналысатын 
жұмыстары аса үлкен физикалық 
күшті талап етпейтін қызметкерлер: 
байланыс   саласының 
қызметкерлері, тігіншілер, 
саудагерлер т.б.

3 топ. Физикалық күшті барынша  
көп талап ететін жұмыстағы 

қызметкерлер: үй жөндеумен 
айналысатын қызметкерлер, 
қоғамдық көлік жүргізушілері, кір 
жуу қызметкерлері т.б.

4 топ. Үлкен физикалық күшті 
қажет қылатын жұмыскерлер: 
құрылыс жұмысшылары, шахтерлер  
т.б. 

Жалпы алғанда күніне 4 рет 
тамақтанып, оның екеуінде ыстық 
тамақ жеуіміз керек. Қатты майлы 
тамақтан бас тартқанымыз жөн және 
көп тамаққа тосқауыл қою қажет.

Ағзада маңызды рөлді 
минералды заттар атқаратыны 
белгілі. Натрий, калий, фосфор, 
магний ағзамызға ауадай қажет 
болса, цинк, марганец, хром, 
кобальт, молибден, селен т.б аз 
мөлшерде қажет. Бір элементтің 
ағзада біраз уақыт жетіспеушілігі 
ауру тудырады, сондықтан бір 
тамаққа байланып қалмай, 
мүмкіндігінше түрлі тамақтармен 
ауқаттанып отыруымыз керек. 
Микроэлементтердің біразын 
ағзамызға жеткізетін сүт пен бал, 
бұлардың құрамында Менделеев 
кестесіндегі біраз элементтер 
бар. Сондай-ақ, дәрумендері 
мол тағамдарды мейлінше көп 
жеген дұрыс. Кері жағдайда адам 
авитаминозға шалдығады.

Б.мұрзАғАлиевА, 
Ақтоған дәрігерлік 

амбулаториясының аға дәрігері.



*   *   *

*   *   *

*   *   *

Ìåíøiê èåñi: 
       

"Ìåðêi òûíûñû"-
Бàñïàñû" 

жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

 директор – 
   Бàñ  рåäàêòîð  

   әтіркүл исАевА

индекс: 080500,
  Æàìáûë îáëысы, 

мåðêі ауданы, 
ә.ыñìàйыëîâ көшесі,  

¹349. 

      тАрАлымы:  2550 дана

Ãàçåò  àðàëàñ – қàçàқ  æәíå  îðûñ   
òiëäåðiíäå   àïòàñûíà  2 ðåò – ñәрñåíái,  

жұма  êүíäåði  øûғàäû.  Ðåäàêöèÿ 
àâòîðëàðäûң êөçқàðàñû šүøií өçiíå 

æàóàïêåðøiëiê æүêòåìåéäi.
Ãàçåò  Жк  Жто  «Али зА»  

баспа орталығында áàñûëғàí.
мекен-жайы: тараз қаласы,

 төле би көшесі №36                              

Òåëефондар: Бас 
ðåäàêòîð – 

4-07-33  (факс.), 
бөлімдер – 4-07-35; 

4-07-58;  
есепші – 4-07-34  

vestnik-merke@mail.ru

қаçàқñòàí  Ðåñïóáëèêàñû 
инвестициялар және даму министрлігі

Байланыс, ақпараттандыру және 
ақпарат комитеті

мерзімді баспасөз басылымын және 
ақпараттық агенттікті есепке 

қою туралы  куәлік
№14047-г Астана қаласы, 24.12.2013 жыл. 

кезекшілер: р.маллабаев, о.мазур

  Ақ тілек

    редакцияға  хат

Алматы трассасының 
бойынан жер сатып аламын. 
Тел.: 87755103009.

Жер  сАтып  АлАмын

Открылось наследство после смерти Кожаназарова Жусипбека, 
умершего 22 декабря 2015  года. Наследников просим обратиться 
по вопросу оформления наследственных прав в течение одного ме-
сяца после опубликования к нотариусу М.Байдаулетову по адресу: 
с. Мерке, ул. Исмаилова, 224.

Открылось наследство после смерти Усенова Данияра Мауленулы, 
умершего 10 мая 2008 года. Наследников просим обратиться по вопросу 
оформления наследственных прав в течение одного месяца после опубли-
кования к нотариусу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смерти Демьяновой Надежды Федо-
ровны, умершей 10 марта 2003 года. Наследников просим обратиться по 
вопросу оформления наследственных прав в течение одного месяца по-
сле опубликования к нотариусу М.Байдаулетову по адресу: с. Мерке, ул. 
Исмаилова, 224.

Құттықтаймыз!

*   *   *

«ЖЖС–2030» ЖШС-ның Меркі АӨБ әкімшілігі ауданның электр 
энергиясының тұтынушыларын «ҚР Табиғи монополияларды реттеу 
және бәсекелестік қорғау Комитетінің Жамбыл облысы бойынша 
Департаментінің электр энергиясын босату тарифі жоғарылайтыны 
негізінде» электр энергиясын босату тарифі 1 тамыз 2016 жылдан 
бастап жоғарылайтынын хабарлайды.

Электр энергиясын босату тарифі туралы
хАБАрлАмА

Заңды тұлғалар үшін ҚҚС-мен 1 кВт.сағ.                 19,89 тг

1. тұтынушылар санаты бойынша дифференцияланған 
тариф енгізіледі.

                  Тәулік мезгілі                                     Тариф

               Заңды тұлғалар үшін:      1 кВт.сағ. құны ҚҚС-сыз,  теңге

Күндізгі тұтыну мезгілі  07.00–19.00  19,89

Кешкі тұтыну мезгілі    19.00–23.00  41,69

Түнгі тұтыну мезгілі      23.00–07.00  6,14 

2. тәулік мезгілі бойынша сараланған тариф:

меркі АӨБ әкімшілігі 

уЧителя  Английского  языкА  
с  высоким  уровнем  знАний

треБуЮтся 

официальное трудоустройство (пенсионные и со-
циальные отчисления). 

заработная плата 60000-100000 тг.
резюме высылайте на эл.почту: enjoy-english@bk.ru

тел.: +77014506630; 
+77021112784 (WhatsApp)

оБъявление

14 августа в 11.00 ч. открываются  

курсы  Английского  языкА «Enjoy English».
Адрес: с. Мерке, ул. Омарходжаева, 2, 

(возле автопарка).
тел.: 87021112784; 87014506630

Жолдас Сұлтанбаевтың атына 
берілген жер учаскесіне меншік 
құқығын, тұрақты жер пайдалану 
құқығын беретін №0005350, кад. 
нөмірі 06-092-052-070, (жер телімінің 
көлемі-0,1842 га) мемлекеттік акт 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
табылсын.

Ақтоған ауылының тұрғыны, жанашыр 
бауыр, сүйікті анамыз Жуанышова Алтынкүл 
қуанышбекқызын 5 тамызда 60 жасқа толатын 
туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз.

Шаңырағымыздың шаттығы, отбасымыздың 
ұйытқысы аяулы анамызға мықты денсаулық, 
ұзақ ғұмыр, қажымас қайрат тілейміз. 
Жүрегімізден жарып шыққан бар ізгі тілектеріміз 

 Жазылған жайдың жаңғырығы

тротуАр  сАлынАды

«Меркі тынысы» газетінің 
2016 жылғы 20 шілдедегі  №92-
93/10474-10475/ санында Меркі 
ауданының тұрғыны, зейнеткер 
Ж.Иманбекұлының «Көрінген 
жер қоршала бермек пе?» атты 
мақаласына түсіндірме жауап:

– Аудандық аурухана алдындағы 
250 келушіге арналған үлкен емхана 
құрылысының тапсырыс берушісі 
«Жамбыл облысы әкімдігінің  
құрылыс, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары басқармасы» 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі  болып табылады.  Газетке 
мақала шыққаннан кейін аудан 
әкімдігінің сәулет, қала құрылысы 
және құрылыс бөлімі және Меркі 
ауылдық округінің мамандары істің 
мән-жайын тексеру мақсатында, 
құрылыс алаңына барып, 

құрылыстың жобалау-сметалық 
құжаттарымен егжей-тегжей танысу 
барысында Ж.Дандыбаев көшесі 
бетіндегі емхананың қоршауы 
аяқталғаннан кейін, қоршау 
сыртынан жаяу жүргіншілер жолы 
және жаңа асфальт жасатындығы 
туралы мердігер мекеме 
басшылығы хабарлады. 

                                                                                                               
с.орынтАев, 

аудан әкімдігінің сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс 

бөлімінің басшысы.

өмірдегі ең қымбатты да ардақты жан ана, өзіңізге арналады. Тәлім-
тәрбие беріп, өсіріп, осы күнге жеткізгеніңіз үшін алдыңызда мәңгі 
қарыздармыз. Жүзіңізден шуақ кетпей, ортамызда күліп-ойнап, 
шаттыққа кенеліп, бақытқа бөленіп жүре беріңіз. Немерелеріңіздің тек 
қана қызығын көріңіз. Асқаралы 60 жас шаңырағымызға қуаныш, ырыс, 
бақ-береке алып келсін. Жасыңызға жас қосылсын. 
Өткен күннің артта қалып елесі,
Тіршіліктің жылжи берер кемесі. 
Басыңызға бақ пен ырыс сыйлаған, 
60 жастың құтты болсын белесі.

Мереке күн нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз,
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Ортамызда аман-есен жүріңіз!

ізгі ниетпен: бауырлары, қыздары-күйеу балалары, ұлы және 
немерелері.

Поздравляем!
Прекрасную женщину, замечательного 

человека, маму, фельдшера скорой помощи, 
с большим стажем и опытом работы ольгу 
викторовну Берко с юбилеем. 4 августа т.г. 
Ольге Викторовне исполнилось 50 лет. Это 
замечательный возраст, когда человек мно-
гого достиг в жизни и строит большие планы 
на будущее. Ольга Викторовна представитель 
самой благородной профессии на земле – ме-
дицины. За годы своей работы фельдшером 
на скорой помощи она  спасала жизнь многим 
людям, демонстрируя свои знания и оператив-
ность.

В этот замечательный юбилей желаем Ольге Викторовне счастья, 
здоровья, благополучия, успехов в любимой работе и исполнения всех 
желаний. Мира, добра и пусть жизнь приносит ей только радость и хо-
рошие моменты!

АдминистрАция и профсоЮзный комитет 
                                           центрАлЬной рАйонной БолЬницы

Ағымдағы жылы акция  «Бақытты 
балалық шақ!» ұранымен өткізілуде 
және ол Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
арналған.

Акцияның  мақсаты – аз 
қамтылған және көп балалы 
отбасылардан шыққан, жетім балалар 
мен ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған  оқушыларға жаңа оқу жылына 
дайындық кезеңінде және әлеуметтік 
себептер бойынша балалардың 
мектепке бармауының  алдын алу 
үшін материалдық және басқа да 
көмек көрсету.

Тұрғындарды ақпараттандыру, 
сондай-ақ, бизнес-құрылымдарды, 
үкіметтік емес ұйымдарды және 
мемлекеттік органдарды акцияға 
қатысуға тарту мақсатында  
төмендегідей  іс-шараларды өткізу 
көзделіп отыр: 

«мектепке  Жол»  Акциясы 
2016 жылдың 1 тамызы мен 30 қыркүйегі аралығында жыл 

сайынғы дәстүрлі «мектепке жол» республикалық акциясы 
өткізіледі.     

– Акцияны өткізу кезеңінде 
БАҚ-тың назарын кеңінен аудару.                                                
– Ірі өндірістік компаниялар 
мен ұйымдарға осы акцияға 
қатысу туралы үндеумен шығу.                                                                                                                                      
– Дәлелсіз себептер бойынша 
мектептке бармай жүрген балаларды 
анықтау мақсатында «Жұмыстылық», 
«Түнгі қаладағы балалар» (қоғамдық 
орындар, компьютерлік клубтар) 
рейдтерін ұйымдастыру. 

– «Бақытты балалық шақ!», «Ауыл 
балаларына – мектепке сыйлықтар», 
«Отбасы отбасыға көмек көрсетеді: 
Балаларды мектепке дайындаймыз!» 
қайырымдылық акцияларын 
ұйымдастыру.

– Бірінші сынып оқушыларын 
құрметтеуді ұйымдастыру («Бірінші 
сыныпқа – бірінші рет», «Бірінші 
сынып оқушысына сыйлық» 
және басқалар), онда әлеуметтік 

қорғалмаған отбасылардың 
бірінші сыныпқа баратын 
балаларына ерекше назар аудару.                                                                                                                                          
    –   Азаматтардың өтініштері бойынша 
жедел шара қолдану үшін «Шұғыл 
желінің», сенім телефондарының, 
білім ұйымдарындағы қоғамдық 
қабылдаулардың үздіксіз жұмыс 
істеуін ұйымдастыру.                                                                               

– Тұрғындардың әлеуметтік 
қорғалмаған топтары үшін нақты 
көмек түрлерін ұйымдастыру.                                                                                                                                     
  – Мектеп өнімдерін (форма, 
кеңсе тауарлары және т.б.) сататын 
кәсіпкерлерге жаңа оқу жылына 
дайындық кезеңінде бағаларды 
төмендету туралы ұсыныспен шығу.  
Алыс елді мекендерге арнайы барып, 
мектеп тауарлары жәрмеңкесін 
ұйымдастыру.                                       

Ауданның барлық тұрғындарын 
«Мектепке жол» акциясына белсене 
қатысуға шақырамыз!

м.тілешовА, 
аудандық білім бөлімінің 

тәрбие жөніндегі әдіскері. 

ЖАрАмсыз  
деп  тАБылсын

Меркі ауылының тұрғыны, білікті 
басшы, ауданға сыйлы азамат Боранқұлов 
сәрсенбай әділбайұлын 8 тамызда 
асқаралы 60 жасқа толатын мерейжасымен 
шын жүректен құттықтаймыз! 

Қымбатты Сәрсенбай Әділбайұлы! 
Осындай қуанышты күні Сізге зор денсаулық, 
ұзақ ғұмыр, қажымас қайрат, жарқын да 
мағыналы өмір, бақыт пен береке тілейміз. 
Сіз өз ісінің маманы, ауданға сыйлы, 
беделді, қашанда көмек қолын созып 
жүретін адамгершілік қасиеті мол, қадірлі, білікті, жаны жомарт азаматсыз. 
Біз Сізді сыйлаймыз, құрметтейміз. Өміріңіз нұрға, жүрегіңіз жырға бөленіп, 
әр күніңіз шұғылалы да шырайлы болсын. Өсіріп отырған ұл-қыздарыңыздың, 
немерелеріңіздің тек қана жақсылығын, қызығын көріңіз. Абыройыңыз асқақтап, 
көрер қуанышыңыз молынан болсын. Төріңізге озған асқаралы 60 жас – ақ 
босағаңызға арай, нұр, шуақ, береке, молшылық алып келсін.

Құтты болсын 60-қа келген жасыңыз,
Жақсылық пен қуаныштан тасыңыз.
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Әлі талай асулардан асыңыз.

Деніңіз сау, аман болып басыңыз,
Тек жоғары домаласын тасыңыз.
Ел-жұртыңның ортасында аман-сау,
Күліп-ойнап, 100-ге келсін жасыңыз.

        ізгі ниетпен: «меркі – Астық» Жшс-нің ұжымы.

Открылось наследство после 
смерти Тиминой Ольги Егоровны, 
умершей 28 июня 2016 года. На-
следников просим обратиться по 
вопросу оформления наследствен-
ных прав в течение шести месяцев 
со дня открытия наследства к нота-
риусу М.Байдаулетову по адресу:   
с. Мерке, ул. Исмаилова, 224.

Открылось наследство после 
смерти Ерыгина Алексея Павло-
вича, умершего 3 мая 2016 года. 
Наследников просим обратиться по 
вопросу оформления наследствен-
ных прав в течение шести месяцев 
со дня открытия наследства к нота-
риусу М.Байдаулетову по адресу:   
с. Мерке, ул. Исмаилова, 224.

Открылось наследство после 
смерти Узденова Марата Чапаеви-
ча, умершего 18 октября 2015 года. 
Наследников просим обратиться по 
вопросу оформления наследствен-
ных прав в течение одного месяца 
после опубликования к нотариусу 
Б.Абишеву по адресу: с. Мерке,     
ул. Исмаилова, 173. 

В связи с прекращением пред-
принимательской деятельности 
Сатыбалдиевой Бубисары Омар-
бековны, ИИН 550422401558, все 
претензии принимаются в тече-
ние одного месяца после опубли-
кования по адресу: с. Акермен,                      
ул. Б.Момышулы, 8.

қАуымдАстық  ЖинАлысы  Өтеді
2016 жылғы 10 тамыз күні сағат 11.00-де Ақтоған ауылы, Қосбармақов 

көшесі №26 мекен-жайда Ақтоған ауылдық жергілікті қоғамдастық мүшелерімен 
қауымдастық жиналысы өтеді. 

Жиналыстың күн тәртібінде жергілікті өзін-өзі басқару шотындағы қаражатты 
пайдалану, ауыл көшелеріне аншлагтар орнату және әртүрлі мәселелер қаралады. 

о.қосуБАев, Ақтоған ауылдық округінің әкімі 


