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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Мерекелеріңізбен, аяулы аналар мен арулар!

Ана – қашанда тіршіліктің тірегі, бүкіл адамзаттың тәрбиешісі, 
жақсылықтың бастауы. Халқымыз әрқашан әйел затын қастерлеген, 

ырыс пен ынтымақтың алтын діңгегіне балаған.  Әйел затын ақындар 
гүлге де, күнге де, жұлдыз бен айға да теңеген. Әйел заты – қайсарлық 
пен қайраттылықты, іңкәрлік пен нәзіктікті қанат еткен асыл жандар. 

Осындай құрметке лайық нәзік жанды аналарымыз бен сұлу 
қарындастарымызды мереке қарсаңында аудан әкімі Ағзам Тастеміров, 
ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің 
басшысы Ерлан Қазбековтар арнайы үйлеріне барып құттықтады.
Ең алдымен аудан басшысы Саумалкөл ауылының тұрғыны, ардагер-ұстаз 

Идея Константиновна Смирнованың үйінде болды. 
Өмірінің саналы ғұмырын жас ұрпақты тәрбилеуге арнаған қарт ұстаз  

аудан әкімін қуанышпен қарсы алып, мерекелік құттықтауына және ар-
найы сыйлықтары мен тәттіге толы  азық-түлік себетіне балаша бір қуанып 
қалды. 
Дастархан басында өзінің ұстаздық еткен жылдарынан сыр шертіп, қызмет 

істеген мектебімен үнемі тығыз байланыста екенін де қуанышпен жеткізді. 
Осындай құрметке бөленген ардақты ұстаз аудан басшысына аналық алғысын 
білдірді.
Сонан соң Ағзам Ахметжанұлы 10 бала дүниеге әкеліп, тәрбиелеп өсірген 

аудан орталығының тұрғыны, көп балалы ана, «Алтын алқа» медалінің иегері 
Торғай Зейнешқызы Торғаеваның үйіне де ат басын бұрды.

1938 жылы дүниеге келген Батыр Ана көп жылдар бойы Качиловка ауы-
лында сауыншы болып қызмет атқарған. Он баланы тәрбиелеп өсіріп, қазіргі 
уақытта үлкен бір шаңырақтың ұйытқысы болып, балалары мен келіндерінің 
ортасында 16 немере, 14 шөбере сүйіп отырған бақытты жан. 
Айтулы мерекемен құттықтаған аудан әкімі арнайы сый-сияпатын да табыс 

етті. 
Отбасына арнайы келіп құттықтаған аудан басшысының ілтипатына балаша 

қуанған Торғай Зейнешқызы аналық батасын берді.
Осы күні Ағзам Ахметжанұлы көп балалы аналардың бірі, алты бала 

дүниеге әкеліп және бір баланы патронаттық тәрбиеге алып тәрбилеп өсірген 
«Күміс алқа» иегері Людмила Унуковичтің және бірінші топтағы мүгедек жан 
Жанна Дәмежановалардың да үйлеріне арнайы барып, нәзік жандыларды 
мерекелерімен құттықтап, арнайы сыйлықтарын табыстады.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретте: аудан әкімі А.Тастеміров 

Батыр ана Т.Торғаеваны құттықтау үстінде.
Суретті түсірген автор.

Мереке қарсаңында
Өмірдің мəңгілік мəні - ƏЙЕЛӨмірдің мəңгілік мəні - ƏЙЕЛ

Адамзатқа әлемнің жарығын сыйлап, бір 
қолымен әлемді, екінші қолымен бесікті тер-

беткен асыл аналарымыз қандай да болсын 
құрметке лайық. 8 наурыз – жүректерді нұрға 
толтыратын, көктемдей құлпырған арулардың 
ажарына ажар қосатын ұлы мереке!

Осынау жарқын мереке арналған аудандық 
Мәдениет үйінде «Мен әйелмін, әлемнің анасымын» 
атты салтанатты жиын болып өтті. 
Ең алдымен Ағзам Ахметжанұлы Мәдениет үйінің 

кіреберісінде ұйымдастырылған ауданның түрлі үлт 
өкілдерінің ұлттық тағамдары мен қолөнерлері көрмесін 
тамашалады.
Залға жиналған асыл әжелер мен ардақты аналарды, 

аруларды көктемнің алғашқы мерекесі – Халықаралық 
әйелдер күнімен құттықтаған аудан әкімі Ағзам 
Тастеміров адамзат өмірінің іргетасы әйел-ананың 
қолымен қаланатындығын, әйел қашанда тіршіліктің 
шырайы, отбасының шырағы екендігін ерекше атап 
өтті.
Бүгінде барлық салада: қоғамдық саяси өмірде 

болсын, кәсіпкерлікте, шығармашылықта, отбасында 
болсын, сіздер ұйымшылдық, дарын, қамқорлық та-
нытасыздар. Әсіресе, қоғам өмірінде бейбітшілік пен 
келісімді нығайтудағы әйел адамзатының атқарар рөлі 
өте зор. Ауданымыздың дамуына қосқан үлестеріңізді 
жоғары бағалаймыз, - дей келе, Ағзам Ахметжанұлы 
бір топ әйелдерді Құрмет грамоталарымен марапаттап, 
Алғыс хаттарын табыс етті. 
Аудан әкімі дүниеге алты сәби әкеліп, тәрбиелегені 

үшін Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығымен «Күміс алқамен» 

Мереке мезеті
ƏЙЕЛ - ТІРШІЛІКТІҢ ТІРЕГІ, ƏЙЕЛ - ТІРШІЛІКТІҢ ТІРЕГІ, 
ОТБАСЫНЫҢ ҰЙЫТҚЫСЫОТБАСЫНЫҢ ҰЙЫТҚЫСЫ

наградталған бұл дүниеден бақилық болған Қалия 
Әубәкірованың марапатын қызы Жанна Әубәкіроваға 
және Анастасия Воликоваларға  өз қолымен салтанат-
ты түрде табыстады. 
Қалтқысыз еңбегі мен өңіріміздің әлеуметтік-

экономикалық дамуына қосқан үлестері үшін және 
Х а л ы қ а р а л ы қ 
әйелдер күніне бай-
ланысты  аудандық 
мәслихаттың  аппа-
рат жетекшісі Рәшкен 
Төреқұлова Солтүстік 
Қазақстан  облысы 
әкімінің Алғыс хаты-
мен марапатталса, ау-
дан әкімі аппаратының 
құқықтық мәселелері 
бойынша құрылымдық 
бөлімшесінің  АХАТ 
бойынша  бас маманы 
Әсемгүл Баймақанова, 
Саумалкөл қазақ ОМ-
нің  к ітапханашысы 
Айсұлу Нұрбахтинова, 
жеке кәсіпкер Алмагүл 
Рымбаева, орталық 
аудандық аурухананың 
дәрігер терапеві Сәуле 
Сәдуақасова  және 
Дәуқара ОМ-нің баста-
уыш сынып мұғалімі 
Мақпал Сердалина-

лар аудан әкімінің Құрмет грамоталарымен және 
бағалы сыйлықтарымен  наградталды. Саумалкөл 
агротехникалық колледжінің хатшы-іс жүргізушісі 
Бейнегүл Алпысбаеваға, орталық аудандық аурухананың 
медбикесі Бақыт Елубаеваға, «Саумалкөл» ЖШС-нің 
есепшісі Людмила Корзаченкоға, ауданның білім 
бөлімінің әдіскері Татьяна Цихачқа және мемлекеттік 
зейнетақы төлеу орталығының мұрағатшысы Дана 
Шүкеноваларға аудан әкімінің Алғыс хаттары және 
естелік сыйлықтары табыс етілді.
Сонымен қатар Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай 1 на-

урызда өткен аудандағы әтномәдени орталықтарының 
фестиваліне белсене қатысқандары үшін ауданның 
барлық әтномәдени орталықтары аудан басшысының 
арнайы Алғыс хаттарымен марапатталды.  
Аудан өнерпаздарының әсем әндері де көрермендер 

жүрегіне жол таба білді. Әсіресе, ауданның ер азаматта-
ры әуелете шырқаған әндері әсемдігімен, сұлулығымен 
залға жиналғандарды тәнті етті.  
Салтанатты жиынға қатысқан көпшілік қауым нәзіктік 

пен сұлулық, ақыл мен парасат, төзімділік сияқты асыл 
қасиеттерді бойына ұялатқан аруларымыз әрқашан да 
құрметке лайық екендіктерінің тағы да бір куәсі болып, 
көтеріңкі көңіл-күйлерімен тарқады.

Бағлан КЕНЖЕБАЙҰЛЫ.
Суретті түсірген автор.

Байқау
«Айыртау аруы – 2016» жеңімпазы анықталды«Айыртау аруы – 2016» жеңімпазы анықталды

8 наурыз – Халықаралық әйелдер күні 
қарсаңында 7 наурыз күні аудандық Ақан сері 

атындағы Мәдениет үйінде аудан әкімінің жастар 
саясаты жөніндегі кенесі мен ауданның жастар ба-
стамалары орталығының және Еркін Нұрбахтиннің 
ұйымдастыруымен «Айыртау аруы-2016» аудандық 
байқауы болып өтті.
Ерекше мерекелік, салтанатты көңіл-күйде өткен 

байқауға 16 мен 29 жас аралығындағы  Айыртау аруына 
лайықты деген 11 қызымыз қатысып, 4 тур бойынша 
бақтарын сынады. 
Бірінен бірі асқан көрікті, өнерлі, талантты, үріп ауызға 

салғандай сүйкімді қыздардың қайсысы үздік екенін 
анықтау қазылар алқасына оңайлыққа соқпағаны белгілі. 
Әрбір турда қатысушылардың әрқайсысының ерекше 
дайындықпен келгені байқалады.
Десек те, әр жарыстың жеңімпазы болуы шартты 

құбылыс. Сайысқа қатысқан 9 аруымыз өздерінің өнерлері 
мен сырт-келбеттеріне қарай аталымдармен марапаттал-
ды. «Вице-Айыртау аруы» жүлдесін Ажар Мұхамедиева 
жеңіп алса, Жаңыл Қабдығаппарова «Айыртау аруы-2016» 
мәртебесін қанжығасына байлады.
Табиғаты сұлулыққа тұнған Айыртаудың даласында 

дүниеге келген әрбір адам табиғи сұлулықтың иесі. 
Сондықтан, жеңіске жеткен және осы байқауға қатысып, 
сахнаның сәні мен көрерменнің көзайымы болған 
аруларымызға осы өмірдің ханшайымы болып өтулеріне 
тілектеспіз!

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
Суретте: «Айыртау аруы» Ж. Қабдығаппарова.

5 наурыз күні Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына орай және 8 наурыз – Халықаралық әйелдер күні 

қарсаңында ауылымызда жаңадан ашылған нысандар іске 
қосылды. 

Саумалкөл ауылының тұрғыны,  жеке кәсіпкер Людмила Климович «Бизнестің 
жол картасы - 2020» мемлекеттік бағдарламасының қолдауымен несие алып, 
бұрынғы «Бриз» дәмханасына қайта жөндеу жұмыстарын жүргізіп, жаңадан 
қалпына келтірілген  «Рандеву» дәмханасын ашса, осы күні Николай Бижовтың 
«Саумалкөл» ЖШС-нің жанынан жеке кәсіпкер Валентина Кутикованың жаңа сау-
да павильоны ашылды. Салтанатты шарада жаңа нысанның ашылу құрметіне ау-
дан әкімі Ағзам Тастеміров пен Валентина Кутикова таспа кесу рәсімін жасады.
Өзінің құттықтау сөзінде аудан әкімі осынау айтулы мереке тұсында ашылған 

нысандардың қарқынды жұмыс жасауына тілектестігін білдіріп, барша жиналған 
қауымды, әйелдер қауымын халықаралық әйелдер мерекесімен құттықтап, от-
басыларына амандық, қызметтеріне табыс тіледі.

Бағлан КЕНЖЕБАЙҰЛЫ.

Жаңа нысандар ашылдыЖаңа нысандар ашылды
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«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы  23 
қаңтардағы Заңының 33-бабы 1-тармағының 13) тармақшасына, «Азаматтық 
қорғаныс туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі 
Заңының 4-бабы 5-тармағының 3) тармақшасына және 48-бабына, «Табиғи 
және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың сыныптамасын белгілеу 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2014 жылғы 2 шілдедегі  № 756 
қаулысына сәйкес, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 
жанындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі комиссия 
отырысының 2016 жылғы  12 ақпандағы № 2 хаттамасы негізінде Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының аумағында қалыптасқан жағдайға 
байланысты, елді мекендердің тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету мақсатында 
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімінің міндеттерін атқарушы 
ШЕШТІ:

1. Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының аумағында жергілікті 
ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше жағдай жариялансын.

2. Азаматтық қорғаныс мемлекеттік жүйесінің аудандық аумақтық  кіші 
жүйесінің қызметіне төтенше жағдай режимі енгізілсін.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудан әкімінің жетекшілік ететін 
орынбасарына жүктелсін.

4. Осы шешім алғашқы ресми жариялаған күннен кейін он күнтізбелік күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

Аманбек МАХМЕТОВ,
Айыртау ауданы әкімінің м.а.

Солтүстік қазақстан облысы нормативтiк құқықтық кесiмдерді мемлекеттiк 
тiркеудің тiзiлiмiне 2016 жылғы 26 ақпандағы  № 3639 тіркелген.

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімінің 
2016 жылғы 12 ақпандағы №9 шешімі.

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
аумағында жергілікті ауқымдағы табиғи сипаттағы 

төтенше жағдайды  жариялау туралы Социалистік Еңбек Ері 
Күлән Серғалиқызы 
Бәкібаева 1939 жылы 
Солтүстік Қазақстан 
облысы, қазіргі Айыр-
тау ауданына қарасты 
Құспек  ауылында 
дүниеге келген.

1965 жылдан «Ақан» 
кеңшарында жұмысшы, 
к о м б а й н ш ы н ы ң 
көмекшісі болды. 

1971 жылы Еңбек 
Қызыл Ту орденімен, 
Қазақ КСР Жоғарғы 
және КСРО Жоғарғы 
Кеңестерінің Құрмет 

Грамоталарымен ма-
рапатталды. Қазақстан 
Компартиясының он 
үшінші және он төртінші 
съезіне делегат болып 
қатысты. 1973 жылы 
Күлән Серғалиқызына 
«Алтын Жұлдыз» бен 
«Ленин» ордені табыс 
етіліп, Социалистік 
Еңбек  Ері  атағы 
берілді .1981 және 
1986 жылдары Күлән 
Бәкібаеваның есімі 
Қазақ ССР-нің Құрмет 
кітабына алтын әріппен 
жазылды. 2010 жыл-
дан бастап Айыртау 
ауданының Құрметті 
азаматы.
Қаншама атақ пен 

даңққа  ие  Күлән 
Серғалиқызының бар 
марапаты бұл ғана 
емес. Ол барлық құрмет 
пен сыйға лайық жан.

8 наурыз – Халықаралық әйелдер күні қарсаңында 
Құспек ауылында Күлән Бәкібаеваның құрметіне 
арналған волейболдан турнир өтті. 
Волейболдан ұйымдастырылған бұл жарысқа Ақан, Кон-

стантиновка, Лобан, Гусаковка орта мектептерінің әйелдер 
командалары қатысты. Турнирдің ашылуында Ақан орта 
мектебінің оқушы қыздары «Қара жорға» биін билеп, 
жарысқа қатысушыларға дем беріп, көңілдерін көтерді. 

Турнир
АЙЫРТАУ ЖЕРІНІҢ ДАҢҚТЫ ҚЫЗЫ

Турнирге Күлән Серғалиқызын мерекесімен құттықтап, 
айтулы шараның ұйымдастырылуына алғыстарын білдіріп, 
командаларға жеңіс тілеген Константиновка ауылдық 
округінің әкімі Самат Оспанов пен ауданның спорт және дене 
шынықтыру бөлімінің бас маманы Гүлмира Исмайлова да 
қатысты. Шара барысында Ақан орта мектебінің алғашқы 
әскери дайындық пәнінің мұғалімі Александр Соложонкин 
Күлән Бәкібаеваның қысқаша өмірбаянын оқыды.
Жарыстың бас төрешісі – Ақан орта мектебінің дене 

шынықтыру пәнінің мұғалімі Арслан Рыспаев болды.
Барлығы алты ойын болып, Константиновкадан келген 

волейболшы қыздар 3 орынмен 10 мың теңгені қанағат 
тұтса, Ақан орта мектебінің волейболшылары 2 орын және 
20 мың теңгеге ие болды. Ал өзгелерге дес бермей, айқын 
басымдылықпен 1 орынмен 30 мың теңгені  және турнир 
кубогын қанжығаларына байлаған гусаковкалық волей-
болшылар жеңіске ие болды. Жарыста нағыз тартысты 

ойын көрсеткен Ақанның спортшы қыздары мен Гусаковка 
спортшылары болды.
Аталмыш турнирге Әли Усмановтың басшылығындағы 

«Исағали» ЖШС 100 мың теңге көлемінде демеушілік жасап, 
60 мыңы жүлдегер спортшыларға табысталса, 40 мыңына 
Ақан орта мектебіне спорттық құралдар сыйға тартылды.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
Суретті түсірген автор.

2016 жылғы 20 наурызда Қазақстан Республикасы Парламенті 
мәжілісіне және мәслихаттарына депутаттарды сайлау 

Дауыс беруді  кез келген уақытта аяқтай алатын 
сайлау комиссияларының тізбесін бекіту туралы-

Айыртау аудандық сайлау комиссиясының 
ШЕШІМІ

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңының 38-бабы  3-тармағы негізінде учаскелік сайлау 
комиссияларының ұсынысы бойынша сайлау комиссиясы  ШЕШТІ:

1. Егер сайлау комиссиясының тізіміне енгізілген сайлаушылардың бәрі 
дауыс берсе, дауыс беруді  кез келген уақытта аяқтай алатын сайлау 
комиссияларының тізбесі бекітілсін: 

1) №13 Новоукраин, әскери бөлімшесі сайлау округінде.
2. Осы сайлау учаскелерінде дауыстарды санау дауыс беру аяқталғаннан 

кейін басталсын. 
3. Осы шешімнің көшірмесі Солтүстік Қазақстан облыстық сайлау комис-

сиясына жіберілсін.
Е.МЕРҒАСЫМОВ,

Сайлау комиссиясының төрағасы.
Б.ТИЫШТЫҚБАЕВА, 

Сайлау комиссиясының хатшысы
2 наурыз 2016 жыл. 

Мәслихаттың атауы Сайлау 
округі-
нің 
№

Сайлау 
участе-
сінің №

Сайлау учаскесінің орны Округтік 
сайлау 

комиссиясы 
отырысының 

уақыты
Солтүстік Қазақстан 
облыстық мәслихаты

1 8 Саумалкөл с.
Мәдениет үйі

22.00

Солтүстік Қазақстан 
облыстық мәслихаты

2 45  Арықбалық с. СМҮ 22.00

Аудандық мәслихат 1 8 Саумалкөл с. АМҮ 22.00
Аудандық мәслихат 2 8 Саумалкөл с. АМҮ 22.00
Аудандық мәслихат 3 9 Саумалкөл с.

№ 2 мектеп-гимназия
22.00

Аудандық мәслихат 4 10 Саумалкөл с. мектеп-интернат 22.00
Аудандық мәслихат 5 11 Саумалкөл с. қазақ ОМ 22.00
Аудандық мәслихат 6 14 Антоновка с. Антоновка ОМ 22.00
Аудандық мәслихат 7 22 Казанка с. Казанка  ОМ 22.00
Аудандық мәслихат 8 31 Сырымбет с. Сырымбет ОМ 22.00
Аудандық мәслихат 9 39 Кирилловка с. Кирилловка ОМ 22.00
Аудандық мәслихат 10 44 Арықбалық с. Арықбалық ОМ 22.00
Аудандық мәслихат 11 45 Арықбалық с. Арықбалық СМҮ 22.00
Аудандық мәслихат 12 51 Гусаковка с. Гусаковка ОМ 22.00
Аудандық мәслихат 13 57  Имантау с. Имантау ОМ 22.00
Аудандық мәслихат 14 63  Нижний Бұрлық с. Нижнебұрлық 

ОМ
22.00

Ермек МЕРҒАСЫМОВ,
аудандық сайлау комиссиясының төрағасы.   

ХАБАРЛАМА
Айыртау аудандық сайлау комиссиясы сайлау туралы Конституциялық заңның 
43-бабы 8-1 - тармақтарына сәйкес сайлау округі бойынша сайлау нәтижелері 
округтік сайлау комиссиясы айқындаған сайлау учаскелерінің бірінде өтетін 
округтік сайлау комиссиясының отырысында анықталатынын хабарлайды. 

Мәліметтер қоса беріледі. 

Айыртау  ауданы бойынша барлық деңгейдегі 
мәслихаттардың депутаттарын сайлау нәтижелерін 

белгілеу үшін округтік сайлау комиссияла-
ры отырыстарының орны мен уақыты туралы 

мәліметтер

Аудандық сотта
«СОТ КАБИНЕТІ» СЕРВИСІ

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының № 
2 аудандық сотында Айыртау ауданы тұрғындарының 

қатысуларымен «Сот кабинеті» сервисі тақырыбында «Ашық есік 
күні» болып өтті. 
Іс-шараны өткізу барысында сот төрағасы Қанат Әбубәкір іс-шараға 

қатысушылардың сұрақтарына жауап беріп, сот жұмысымен таныстыр-
ды.
Кеңсе меңгерушісі Т.М.Григоренко келушілерге «Сот кабинеті» сервисі 

туралы айттып, талап арыздар мен арыздарды өткізген кезде «Сот кабинеті» 
сервисін қолдануды ұсынды  және сонымен қоса аталған сервис арқылы 
мемлекеттік бажды төлеуге мүмкіншіліктері бар екендігін түсіндірді. 
Келушілерге мемлекеттік және орыс тілінде «Сот кабинеті» сервисі туралы 

буклеттер табысталды. 
Қатысушылар барлық сот қызметкерлеріне танымдық іс-шараны 

өткізгені және «Сот кабинеті» ақпараттық сервисі туралы егжей-тегжейлі 
түсіндіргендері үшін алғыстарын білдірді.    

Айыртау ауданының  №2 аудандық соты. 

Қазақ халқы әуелетіп ән салып, жан-дүниеңнің 
сезім қылын шертетін күміс көмей әншілерді 

қашанда бағалаған, мерейін асырып отырған. 
Франция даласын «Балқадишасымен» шарлаған 
Әміре Қашаубаев, «Маңмаңгерім» деп маң даланың 
ұшқан құсы мен жүгірген аңын әніне ұйытқан Ақан 
сері, «Ләйлім шырақ» деп лириканың құдіретін ұқтыра 

сиқырлы дауысы сар далада сайрандаған Біржан сал. 
Құдіретті ән өнерінің қазақ даласында дүниеге келген 
падишалары бұл ғана емес. Әрбірінің есімін атап шығар 
болсақ, ерте замандағы бабаларымыздай таңды-таңға 
ұрып жырлауға болады. Ертеден-ақ домбыраның 
қос ішегінен небір ғажайыптар тудырған қазақ баласы 
музыканың құдіреттілігін көз жетпес сағым даланың 
шежіресінен таныған. Жүрегі ән, көңілі ән, ғұмыры ән деп 
өтетін қазақтың кейінгі ұрпақтарының бойында да ән 
өнерінің алауы мен ұшқыны кенде емес. Солардың бірі, 
бүгінгі әңгімемізге арқау болғалы отырған аудан көлеміне 
танымал әнші – Зауреш Шаяхметқызы. 
Зәуреш Шаяхметқызы 1980 жылы 15 мамырда Моңғолия 

Халықтық Республикасының Улан-Батор қаласында дүниеге 
келген. 1988жылы Улан-Батор қаласында  №39 мектеп 
табалдырғын аттап, 1991 жылы тарихи Отаны Қазақстан 
Республикасының Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау 
ауданы, Дәуқара орта мектебінде білімін жалғастырады. 
11 сыныпты Ақмола облыстық  №3 дарынды балаларға 
арналған мектеп-интернатта оқып бітіреді.

1998-2003 жж. Астана қаласындағы Еуразия Ұлттық 
Университетінің «Музыка және ән айту» факультетін 
мемлекеттік грант иегері ретінде оқып бітіреді. Осы оқу 
орнында білім ала жүріп, домбыра, баян, гитара аспабын 

Біздің мақтанышымыз
КҮМБІРЛЕГЕН КҮМІС КӨМЕЙ

еркін меңгереді. 
2003 жылы ЕҰУ-нің жолдамасымен Ақмола облысы, 

Аршалы ауданы, Сары-Оба ауылында музыка пәнінің 
мұғалімі және ауылдық клуб менгерушісі болып еңбек жолын 
бастайды. 2004-2006жж. Аршалы аудандық Мәдениет Үйінің 
үйірме жетекшісі, «Дастан» халық оркестрінің жетекшісі, 
ұйымдастырушысы болып қызмет атқарады. 2006-2012 жж. 
Ерейментау, Егіндікөл аудандарының орта мектептерінде 
ән-күй мұғалімі және директордың тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары, директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары 
қызметтерін атқарады. 2013 жылдан бастап Айыртау 
ауданының Мәдениет Үйінде әдіскер болып қызмет жолын 
жалғауда.
Зауреш Шаяхметқызының жеткен жетістіктері де өз алдына 

бір әңгіме. Десек те, сөзіміз дәлелді болуы үшін жерлесіміздің 
жетістіктерін алдарыңызға жайып салмақпыз.

2004-2006жылдары Аршалы аудандық Мәдениет 
Үйінің үйірме жетекшісі, «Дастан» халық оркестірінің 
жетекшісі, ұйымдастырушысы. Жыл сайынғы облыстық 
көркемөнерпаздар байқауының лауреаты. 

2003 жылы «Сарыарқа самалы» атты әншілер байқауының 
бас жүлдегері.  

2002-2003 ЕҰУ-нің «Алтын өркен» кітабына «Талантты 
студент» номинациясы бойынша екі жыл қатарынан енген.

2004жылы «Жас қанат» жас әншілер байқауында  ІІІ – 
орын.

2011 жылы облыстық дәстүрлі әншілер байқауында ІІ – 
орын

2013 жылы «Сағындырған әндер-ай» облыстық  дәстүрлі 
әншілер байқауында ІІ – орын.                                           

«Менің Қазақстаным» Ш.Қалдаяқовтың әндер байқауында 
ІІІ – орын.                                                          
Облыстық ретро-әндер фестивалі «Қайран, жастық шақ...»-

диплом иегері.                                                 
Әскери-патриоттық әндер байқауы «Мамыр жұлдыздары»-

диплом иегері.                                                     
Мемлекеттік қызметкерлер арасындағы спорттық  

ойындарының шахматтантан – ІІІ орын.                                              
2014 жылы Республикалық  «Балуан Шолақтың 

150жылдығына» орай өткізілген дәстүрлі әншілер байқауы 
«Арнайы жүлдегер» номинациясының жүлдегері.                                      
Қазақ әндері мен халық композиторлардың әндерін  

орындаушылардың облыстық байқауы – ІІ орын.
Мемлекеттік қызметкерлер арасындағы спорттық  

ойындарының стол  теннисінен – ІІІ орын.
2015 жылы Бөлімнің жеке құрамын тәрбиелеуге белсенді 

қатысып, ҚР-ның Ұлттық Ұланның қалыптасуы мен дамуына 
елеулі үлес қосқаны үшін «Алғыс хат»                                          
ХІҮ Халықаралық жекпе-жек «Панкратион» фестивалін 

қолдағаны үшін «Алғыс хат»                                                               
2016 жылы – ҚР-ның Еңбек сіңірген мәдениет қайреткері 

Қуандық   Қасымовтың «Өнерді ұлықтаудан шаршамаған» 
атты облыстық халық әндерінің фестивалінде «Көрермендер 
көзайымы» номинациясының және ақшалай жүлде иегері. 
Сонымен қоса, бұл байқауда ауданымыздың намысын 
қорғауға Ақан сері атындағы Мәдениет үйінің қызметкері 
Алтынкен Көшекбаев та қатысып келді.
Шынашақтай қазақ қызының көмейіне қандай да бір 

құдіретпен құйылып жатқан сиқырлы да, сырлы дауыс 
халық әндерін шырқағанда өзіміз қастерлеп, кие тұтатын 
қасиетті қыранның шырқау шың басында қалықтай ұшып, 
қиқулап жүргеніндей әсер береді. Сөз соңында Зәуреш 
Шаяхметқызына талантың талмай, еңбегіңнің жемісін көр 
деген тілек білдіреміз. 

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
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№1 сайлау округі бойынша Айыртау аудандық 
мәслихаттың депутаттығына кандидат 

ЕСЕНҒАЛИЕВ СЫРЫМБЕТ ҚАЙРОШҰЛЫНЫҢ
сайлауалды бағдарламасы

1964 жылы Көкшетау 
облысының Егіндіағаш 
ауылында  дүниеге 
келген. Ұлты- қазақ. 
Б і л і м і  -  жо ғ а ры , 
и н ж ене р -м е х а н и к . 
1989 жылы Көкшетау 
ауылшаруашылық ин-
ститутын тәмәмдаған. 
1997 жылдан бастап 
«Баянтай» ЖШС-нің 
директоры. Жоғарғы 
жет і ст і ктер і  мен 
жемісті еңбегі үшін 
«Ерен  еңбегі  үшін», 
«Қазақстан Республи-
касы тәуелсіздігінің 10 
жылдығы»,«Астанаға 
–  1 0  жыл »  атты 
үкіметтік медальдар-
мен және Қазақстан 
Р е с п у б л и к а сының 
Президентінің Алғыс 
хатымен  марапат -
талды .  Ел і м і з д і ң 
Тәуелсіздігінің жиырма 
жылдығы қарсаңында 
«Ауылшаруашылық 

саласындағы ең үздік кәсіпкер» номинациясы бойынша аймақтық 
конкурстың  лауреаты атанды. Айыртау ауданының Құрметті азама-
ты. Екі баласы бар. 
Мен «Нұр Отан» партиясының атынан сайлауға түсіп отырмын. Пар-

тия Көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың алға қойған бағдарламалары мен 
ұлттық платформасының жүзеге асуына зол үлесімді қосамын.

Құрметті сайлаушылар!
Егер де сіздер маған үлкен сенім артып, дауыс берсеңіздер, мен аудандық 

мәслихаттың депутаты болып сайланған жағдайда өзімнің бар білімім мен мол 
тәжірибемді келесі мақсаттардың орындалуына жұмсар едім:

1. Қазақстан Республикасының Президентінің Қазақстан халқына арнаған 
Жолдауларын жүзеге асыра отырып, депутаттық міндетімді атқару. Қоғамда 
келісім мен достықты насихаттап, әр адамның дініне, ұлтына, әлеуметтік орнына 
қарамастан Қазақстанда өзін жайлы сезінуін жүзеге асыру;

2. Өзімнің депутаттық мандатымды қолдана отырып, ауылдардағы жолдарды, 
ауыларалық жолдарды, аудан орталығындағы аяқ жолдарын жөндеу, көшелердің 
көгалдануы, жарықпен қамтамасыз етілуі және қоқыстан тазартылуы сияқты 
жайластыру жұмыстарын міндетіме алу;

3. Жастардың білім алуы, жас мамандардың тұрғын үймен камтылуы, көтергіш 
жеңілдіктердің төленуі және коммуналдық қызмет ақыларының өтелуінің 
мемлекеттік деңгейде қамтамасыз етілуі;

4. Зейнеткерлер мен мүгедектердің, аз қамтылған отбасы балаларының 
мүддесін қорғау, барлық әлеуметтік кепілдіктер мен жеңілдіктердің  орындалуы-
на жәрдемдесу. Біздің ауданда өмір сүріп жатқан барша ұлт өкілдерінің тілін, 
мәдениетін, әдет-ғұрпын құрметтей отырып, қоғамдық қызметті жүзеге асыру;

5. Мен салауатты өмір салты, дене шынықтыру, спорттың жақтаушысымын 
және алдағы уақытта осы бағыттың біздің өңірде кеңінен жайылуы үшін бар 
күшімді бағыттаймын. Әсіресе ұлттық спорт түрлерін, соның ішінде ат спортының 
таралуын насихаттаймын.

Құрметті жерлестер!
Мен Қазақстан Республикасының азаматы ретінде Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Ә.Назарбаевтың еліміздің әр азаматының өмірін жақсарту 
мақсатында өткізетін саяси реформалары бар  саясатын толығымен қолдаймын. 
Кішігірім істерден бастап осы саясатты біздің ауданда да жүзеге асыруға дай-
ынмын.
Сайлау барысында белсенді болу – бұл өз елімізге деген көзқарасымыз. 

Сайлауға қатысыңыздар. Егер сіздер сайлау күні маған дауыс берсеңіздер, мен 
жергілікті билік органдарымен бірлесе отырып, сіздердің бүгінгі және алдағы 
болашақта туындайтын мәселелеріңізді шешуге дайынмын. Таңдау сіздерде.

Жариялым депутаттыққа кандидат С.Қ.Есенғалиевтің 
сайлау қорынан төленген.

№9 Украин сайлау округі бойынша Айыртау аудандық 
мәслихаттың депутаттығына кандидат

 КАЗАРКИН ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧТІҢ 
сайлауалды бағдарламасы

1957 жылы Семей облысының Знаменка село-
сында дүниеге келген.

1979 жылы Семей қаласының зооветеринарлық 
жоғарғы  оқу  орнының  зооинженерлік 
факультетін бітіріп, сол жылы «Каменный 
Брод» кеңшарының №2 бөлімшесінде, одан кейін 
«Кутузовка» кеңшарының №1 бөлімшесінде 
зоотехник болып қызмет атқарды. Қызмет 
істеген жылдарда «Айыртау» кеңшарының бас 
зоотехнигі, директоры болды. «Кутузовка» 
шаруашылығының, «Жер-Ана Агрофирмасы» 
ЖШС директоры. Қазіргі таңда «Кутузовка-
Әліби», «Кирилловка-Айыртау», «Арықбалық» 
ЖШС-нің директоры. Бұдан бұрын аудандық 
мәслихатқа депутат болып сайланған.

Құрметті сайлаушылар! 
Маған ауыл тұрғыны және ауыл шаруашылығы 

к ә с і п о р нының  б а сшысы  р е т і н д е  а уыл 
тұрғындарының қалай өмір сүретіндігі жақсы 
таныс. Егер маған үлкен сенім артып, аудандық 
мәслихаттың депутаттығына сайлар болсаңыздар, 
онда мен бар күшімді, білімім мен тәжірибемді сала 
отырып, біз күн сайын кезігетін мәселелерді шешуге 
тырысамын.

«Нұр Отан» партиясынан ұсыныла отырып, өзімнің 
сайлауалды бағдарламама партияның «Қазақстан-
2021: Бірлік! Тұрақтылық! Жасампаздық!» сай-
лауалды платформасын негізге аламын. Аудандық 
мәслихатқа ауыл шаруашылығы секторы атынан 

депутаттыққа сайланған азаматтың осы саладан көп хабары болуы керек деп ойлаймын, себебі 
аудан экономикасының дамуы елдің экономикасы дамуының көрсеткіші.
Өзімнің депутаттық қызметімде мына мәселелердің шешімін табу үшін жұмыс жасаймын:
Ауыл тұрғындарының күнделікті өмірінің жақсаруына, қарттарға, балаларға және тұрмыс 

жағдайлары нашар отбасыларына көмек беруге;
Ауыл шаруашылығын дамыту бағдарламасын жүзеге асыруға, ауыл тұрмысын жақсартуға, жеке 

шаруашылықтардың өріс алып дамуына, жұмыспен қамтамасыз ету жолындағы жұмыстарды 
жандандыруға;
Округ аумағында шағын және орта бизнесті әрі қарай дамыту бойынша мәселелерді шешуге;
Ауылды жерде жас мамандарға ерекше көңіл бөліп, олардың жұмыспен, баспанамен  қамтамасыз 

етілуіне көп көңіл бөлуге;
Округ аумағында әлеуметтік саланың дамуына, мектептер мен денсаулық сақтау мекемелерінің, 

мәдени ошақтардың өркендеуіне күш салуға;
Елді мекендердегі көгалдандыру жұмыстарын қолға алуға, жолдарды жөндеуге ықпал жасай-

мын.
Депутат болған жылдарда барлық сайлаушылардың мүддерлерін бірінші орынға қойып келемін. 

Болашақ депутат ретінде де ауылды дамытуға арналған бағдарламалармен жұмыс жасауды 
қолдайтын боламын.  
Біздің көп ұлтты мемлекетіміздің қарқынды дамуы үшін бізге бірлік, келісім, достық, барлық 

ұлттар мен ұлыстардың тілі мен мәдениетін дамыту қажет. Біз барлығымыз да еліміздің игілігі үшін, 
қазақстандықтардың жақсы жағдайда өмір сүруі үшін жұмыс жасайтын боламыз.

Жариялым депутаттыққа кандидат В.Я.Казаркиннің
сайлау қорынан төленген.

Айыртау ауданының №2 аудандық сотында судьялар мен 
сот қызметкерлері Айыртау аудандық прокуратурасының, 

ауданның  ішк і  і с тер  бөл ім ін ің ,  Арықбалық  ауылдық 
округінің, «Көкшетау» МҰТП РММ-нің Арықбалық филиалының 
өкілдерінің ,  сонымен  қатар  қорғаушылар  және  бұқаралық 
ақпарат  құралдар  өк ілдер ін ің  қатысуларымен  «Дауды 
партисипативтік  келісім  тәртібімен  реттеу» тақырыбында 
дөңгелек үстел өткізілді. 
Айыртау  ауданының  №  2 аудандық  сотының  төрағасы  Қанат 

Әбубәк ір  өтк і з іл іп  отырған  і с -шараны  ашу  барысында  өткен 
жылдың  31  қазанында   Қазақстан  Республикасы  Президент і 
Қазақстан Республикасының жаңа Азаматтық процестік кодексіне 
қол қойып, аталған кодекс биылғы жылдың 1 қаңтарынан заңды 
күшіне енгені туралы айтты. Аталған Азаматтық процестік кодекстің 
негізгі жаңашылдықтарының бірі  ол - сот шешімін шығармай жа-
тып дауды қорғаушылардың көмегімен реттеуге мүмкіндік беретін 
партисипативтік келісім тәсілін енгізу.
Судья Асқар Парманов өз сөзінде  азаматтық істерді қарау бары-

сында қолданылатын, яғни қорғаушылардың көмегімен жақтардың 
дауды партисипативтік келісім тәртібімен реттеу туралы тәсілдері 
бойынша егжей-тегжейлі айтып берді.
Судья осы балама түрдегі дауды реттеудің артықшылығы туралы, 

яғни қорғаушы тараптарға заң талаптарын бұзбай даудың шешімін 
табу үшін, білікті заң көмегінің және келісімінің жобасын дайындау 
бойынша көрсететін көмегі туралы айтты. Қорғаушылар өздеріне 
сенім білдірушінің барлық құқықтық салдарын ескеруге тиіс, себебі 
ол,  шешімнің  келешекте  орындалуын  жеңілдетіп ,  азаматтардың 
сот  төреліг іне  қолжетімділіг ін  арттырып ,  сот  даулар  бойынша 
азаматтардың  арасындағы  наразылығын  төмендетеді  және  сот 
жұмыстарын азайтып женілдететін көрсетті. 
Іс-шара соңында, жиынға қатысушылар азаматтық істерді қарау 

барысында партисипативтік рәсімді қолдану бойынша мәселелерді  
талқылап, өз ой-пікірлерімен бөлісті. 

Айыртау ауданының  №2 аудандық соты. 
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Аудандық сотта
Партисипативтік рәсімді қолдану 

бойынша дөңгелек үстел

№ 13 сайлау округі бойынша Айыртау аудандық мәслихаттың 
депутаттығына кандидат

ОЛЕЩУК ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧТІҢ
сайлауалды бағдарламасы

Мен  1959 жылы  Көкшетау  облысы , 
Арықбалық ауданы Матвеевка ауылын-
да дүниеге келдім. Білімім – жоғары, 
инженер-жерге орналастырушы. Еңбек 
жолын 1976 жылы «Константиновка» 
кеңшарында тракторшы болып баста-
дым. 1986 жылы «Лобановский» совхозы 
кәсіподақ комитетінің төрағасы болып 
сайландым, қазіргі уақытта Лобаново 
ауылында тұрамын. Үйленгенмін, 4 балам, 
5 немерем бар.

Құрметті сайлаушылар!
20 наурыз күні аудан сайлаушыларының 

алдында Айыртау аудандық мәслихатына 
депутаттарды сайлау жауапты науқаны тұр. 
Менің ниетім - Айыртау аудандық мәслихаты 
депутаттығына сайланып, қоғамға, халыққа, 
әрбір  адамға  қызмет  ету .  Мен  – ауыл 
тұрғынымын, сондықтан  маған сіздердің 
мәселелеріңіз жақсы таныс. Ауданның, об-
лыс пен мемлекеттің өркендеуі – ауылдармен 
олардың тұрғындарының жақсы өмір сүруіне 
тәуелді. Сондықтан да, менің сайлауалды 
бағдарламам ең бірінші ауылдық жерлерді 
дамытуға негізделген.

Егер маған Айыртау аудандық мәслихатында сіздірдің мүдделеріңізді қорғау сеніп тапсырыл-
са, мен кезек күттірмейтін мына мәселелердің шешіміне қол жеткізетін боламын:

- Ауыл шаруашылығы өндіріс кешендерін қолдауға арналған мемлекеттік бағдарламаларды 
сәтті жүзеге асыру үшін, ауылдың әлеуметтік қажеттіліктеріне кететін шығындарды көбейту 
мәселелерін шешу;

- Ауыл тұрғындарының кіріс көзін арттыру үшін қажетті жағдай жасау;
- Жергілікті маңызды жолдардың жөнделуі мен сапасын арттыру;
- Көпбалалы және аз қамтылған обтасылар мен мүгедектерді қолдау бағдарламаларын 

жүзеге асыру және жетілдіру;
- Өз кезегінде жана жұмыс орындарын қалыптастыратын мемлекеттік жеке серіктестік 

механизміне негізделген жаңа жобаларды енгізу арқылы, шағын және орта бизнесті қолдау 
арқылы, әсіресе, жастарға ауылда қалуы үшін және мамандық алып, ауылға оралулары үшін 
барлық жағдайды жасау арқылы ауданның қаржылық саласын жетулдіру;
Егер маған Айыртау аудандық мәслихатының депутаты болу сенімі жүктелсе, онда мен өз 

сайлаушыларымның сенімін ақтау үшін қолымнан келгеннің бәрін жасайтын боламын.
Бұл міндеттерді жүзеге асыру үшін бізде «Қазақстан-2050» ұзақмерзімді Стратегиясы, «100 

нақты қадам» бес институционалды реформаларды жүзеге асыруға арналған Ұлт жоспары 
секілді мықты жоспар жұмыс жасайды.
Бізде Отанымыздың игілігі үшін қызмет етуге деген тілек және еліміздің бейбітшілігі мен 

тұрақтылығы бар.
Жариялым депутаттыққа кандидат В.М. Олещуктың 

сайлау қорынан төленген.
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№ 8 сайлау округі бойынша Айыртау аудандық 
мәслихаттың депутаттығына кандидат 

ҚҰЛБАЕВА НҰРГҮЛ ҚАБДРАШИТҚЫЗЫНЫҢ 
сайлауалды бағдарламасы

Мен 1966 жылы 5 шілдеде 
Көкшетау облысы, Чкалов ауда-
ны, Қарағаш селосында дүниеге 
келдім. 2010 жылы  Қазақ 
спорт және туризм академия-
сын аяқтадым. Еңбек жолын 
1983 жылы  Комсомолдың 40-
жылдығы атындағы Көкшетау 
тігін фабрикасында тігінші-
моторист болып бастадым. 
1987 жылдан 1992 жылға дейін 
Көкшетау облысы статистика  
басқармасында ЭЕМ операто-
ры болып жұмыс істедім. 1993 
жылдан қазіргі уақытқа дейін 
Шоқан Уәлихановтың тарихи-
этнографиялық мұражайында 
экскурсия жүргізуші болып 
істеймін. 

Құрметті сайлаушылар!
Аудандық мәслихатқа депутат болып сайланған жағдайда келесі 
мәселелерді шешуге тырысамын:
- Көп балалы және аз қамтылған отбасыларды қолдау;
- ауданның елді мекендерін өркендетуге,  абаттандыруға, көркейтуге;
- селолардағы мектеп мұғалімдерін, медицина саласы қызметшілерін 
қолдау;
- салауатты өмір салтын, дене шынықтыру мен спортты қалыптастыру;
- ауыл, село жастарын қолдау (ауылдық жастарға бос уақытты 
ұйымдастыру орталықтарын орнату, жас мамандарды баспанамен 
қамту). 

Жариялым депутаттыққа кандидат Н.Қ.Құлбаеваның 
сайлау қорынан төленген.

№ 8 сайлау округі бойынша Айыртау аудандық 
мәслихаттың депутаттығына кандидат 

НҰРМАНОВА ҚАРЛЫҒАШ ҚОЙБАҒАРҚЫЗЫНЫҢ  
сайлауалды бағдарламасы

Мен 1962 жылы 20 қазанда  
Көкшетау облысы, Володар ау-
даны, Қызыләскер селосын-
да дүниеге келдім. 1990 жылы  
Шортанды педагогикалық 
училищесін   аяқтадым. Еңбек 
жолын 1981 жылы Заградовка 
орта мектебінде еден жуушы 
болып бастадым. 1982 жылдан 
1992 жылға дейін Мамлют ау-
даны Мамлют орта мектебінде, 
Есіл ауданы «Заградовка»  совхо-
зы балабақшасында  тәрбиеші  
болып жұмыс істедім. 1992 жыл-
дан 2010 жылға дейін Сырым-
бет орта мектебінде, Сырымбет 
мектеп-интернатында бастау-
ыш мектеп мұғалімі, тәрбиеші 
болып істедім. 2010 жылдан 
қазіргі уақытқа дейін Сырымбет 
орта мектебі жанындағы шағын 

орталықта тәрбиеші болып істеймін.
Құрметті сайлаушылар!

Аудандық мәслихатқа депутат болып сайланған жағдайда келесі 
мәселелерді шешуге тырысамын:
Білім беру, денсаулық сақтау,мәдениет  салаларының материалдық ба-
засын нығайтуға; 
Көп балалы және аз қамтылған отбасыларды қолдау;
Орта және шағын бизнесті дамытуды қолдау арқылы жаңа жұмыс орын-
дарын ашу;
селолардағы мектеп мұғалімдерін, медицина саласы қызметшілерін, жа-
старды  қолдау. Оларға жұмыс және демалыс  үшін жағдай жасау керек 
деп ойлаймын. 

Жариялым депутаттыққа кандидат Қ.Қ.Нұрманованың 
сайлау қорынан төленген.

№ 11 сайлау округі бойынша Айыртау 
аудандық мәслихаттың 
депутаттығына кандидат

ЛОРИОНОВ ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧТІҢ
сайлауалды бағдарламасы

1985 жылы   
Көкшетау облысы, 
Арықбалық ауданы, 
Арықбалық ауылын-
да туылған. Орыс. 
Білімі – жоғары, 
Абай Мырзахметов 
атындағы Кокше-
тау университетін 
бітірген. «Көкшетау» 
МҰТП ММ Арықбалық 
филиалының ди-
ректоры қызметін 
атқарады. «Нұр 
Отан» партиясының 
мүшесі.
Кімге сенім артса, 
соны сайлайды.

Құрметті сайлаушылар!
Қазақстан Респу-бликасының азаматы ретіндегі менің 
алдымдағы ең бірінші және негізгі міндетім:
Қоғамымыздағы бейбітшілікті, достық пен ұлтаралық 
келісімді нығайту;
Аз қамтылған және көпбалалы отбасылар мен 
мүгедектерге көмек көрсету;
Адамдардың жалпы жағдайын көтеру, шағын және 
орта бизнесті дамыту арқылы жаңа жұмыс орындарын 
қалыптастыру;
Экологиялық игіліктер мен көгалдандырылған орын-
дарды қорғау мәселелерін шешу;
Салауатты өмір салтын насихаттау, спортты дамыту;
Елді мекендерді абаттандыру мен жолдарды жөндеу 
мәселелерін шешу;
Ауылдағы тұрғын үй құрылысын дамыту мен спорттық 
және балаларға арналған ойын алаңдарының ашылуын 
қамтамасыз ету;
Жастарды ауылдық жерлерге тарту, мемлекеттің жа-
стар саясатына араластыру, жұмыспен қамту.
Мен аудандық мәслихаттың депутаты болып сай-
лансам, бәрімізге ортақ осы мәселелерді шешуге 
бар күш-жігерімді саламын. Заңның шеңберінде өз 
сайлаушыларымның мүдделерін барлық деңгейде 
қорғайтын боламын.

Жариялым депутаттыққа кандидат 
Л.Ю.Ларионовтың

сайлау қорынан төленген.

Қылмыстық, Қылмыстық процессуалдық, Әкімшілік құқық 
бұзушылық және Қылмыстық-атқару кодексіне заман талабы-

на сай өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, осы бағытта 
жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы халық қалаулылары арасында 
қызу талқыланып жүрген болатын. 
Енді міне, сол жұмыстар ойдағыдай жүзеге асып, бүгінде Қылмыстық ко-

декс, Қылмыстық процессуалдық кодексі, Әкімшілік құқықбұзушылық тура-
лы кодекс және Қылмыстық–атқару кодексінің жаңа редакциялары Парла-
ментте қабылданып, 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа еңгізілді.
Біздің еліміз көптеген халықаралық конференциялардың, келісімдер мен 

шарттардың қатысушысы болып табылады. Ендеше, осылардың бәрі 
құқықтық нормалармен реттелуі қажет. Міне, осы орайда жаңа Қылмыстық 
– атқару кодексі қажет болды. Қылмыстық–атқару кодексі ұлттық, ба-
сымды тетіктіреді, қоғамдық бақылау комиссиясы мен камералық шарт-
пен бас бостандығынан айырылу түріндегі жазасын алу ерекшеліктерін 
қарастыратын жаңа баптармен толықтырылды. Жаңа Қылмыстық – атқару 
кодексінің ең алдымен, қылмыстық заңнаманы жетілдіруге, мына жағдайда 
қылмыстық жазаны өтеудің тиімділігін арттыруға бағытталған.
Кодекс жобасы бойынша жазаны орындау тетігі – ең алдымен, прогрессивтік 

жүйе бойынша бостандығынан айыру, пробациялық бақылау механизмі үшін 
құқықтық негіз қалау, сотталғандарға қажетті әлеуметтік, құқықтық және 
психологиялық көмек көрсету түрінде жетілдірілді.
Қылмыстық – атқару кодекстерінің жаңа редакциясы қылмыстың алдын алу 

мақсатын жүзеге асыруда тиімді. Көптің талқысына салынған бұл кодекстің 
құқық бұзушылықтың азаюына септігін тигізетіні болжануда. Соңдықтан бұл 
жаңа Қылмыстық – атқару кодексі жазалауда әділеттіліктің үстемдік етуін 
қамтамасыз етуге тиіс.

Әнуар БАТЫШЕВ,
Айыртау ауданының ПҚБ инспекторы, 

әділет лейтенанты.

Қоғам және заң
ЖАҢА КОДЕКС

САТЫЛАДЫСАТЫЛАДЫ
* ШҰҒЫЛ!  2 бөлмелі пәтер сатамын. 
Мекенжайы: ЖДС көшесі, №1 үй,  №3 пәтер. Тел: 87710915329.
* Семіртулі тұрған жылқы сатамын. 
            Қаратал а. тел: 52-509.                                                            (2-2).
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 Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 
4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 104-
бабы 5-тармағына, 106-бабына, 111-бабы 
1-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы  Заңының 6-бабы 
1-тармақ 1) тармақшасына сәйкес, Айыртау 
аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

 1. Айыртау аудандық мәслихатының 2015 
жылғы 25 желтоқсандағы      № 5-44-1 «2016-
2018 жылдарға арналған Айыртау ауданының 
бюджеті туралы» шешіміне (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік  тіркеу 
Тізілімінде № 3545 2016 жылғы 13 қаңтарда 
тіркелген, 2016 жылғы 21 қантарда «Айыртау 
таңы» газетінде, 2016 жылғы 21 қантарда 
«Айыртауские зори» газетінде жарияланған) 
келесі өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілсін: 

1 -  т а рма қ  к е ле с і  р ед а к ц и я д а 

Айыртау аудандық мәслихатының кезектен тыс XХXХVІІ сессиясының 2016 жылғы 25 ақпандағы №5-47-1 шешімі
«2016-2018 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджеті туралы» Айыртау 

аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 5-44-1 шешіміне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы

мазмұндалсын:    
«1. 2016-2018 жылдарға арналған Ай-

ыртау ауданының бюджеті тиісінше  1, 2, 
3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2016 
жылға мынадай көлемде бекітілсін: 

1) кірістер –   4 246 601,0 мың теңге, оның 
ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 629 943,0 

мың теңге;
салықтық  емес түсімдер бойынша – 4 540,0 

мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсімдер – 

15 517,0 мың теңге;
трансферттер түсімдері бойынша – 

3 596 601,0 мың теңге;
2) шығындар – 4 266 428,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 15 036,0 

мың теңге, оның ішінде: бюджеттік кредиттер 
– 38 178,0  мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 23 142,0 мың 

теңге;

4) қаржы активтерімен жасалатын опера-
циялар бойынша сальдо –  7 000,0 мың теңге, 
оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алуға – 7 000,0 

мың теңге;
мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан 

түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (артықшылығы) –  - 

41 863,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру 

(артықшылығын пайдалану) –
41 863,8  мың теңге, оның ішінде:
қарыздардың түсуі – 38 178,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу –23 142,0 мың теңге;
бюджет қаражатын пайдаланылатын 

қалдықтары – 26 827,8 мың теңге.»;
11 -  тармақ  к елес і  реда кцияда 

мазмұндалсын:    
 «11.  2016 жылға аудандық жергілікті 

атқарушы органның резерві 6000 мың теңге 
сомасында бекітілсін.»;

келесі мазмұндағы 11-1 тармағымен 
толықтырылсын:

«11-1. 9 қосымшаға сәйкес аудан бюджетіндегі 
қаржылық жыл басына қалыптасқан 
бюджеттік қаражаттың бос қалдықтары және 
2015 жылы пайдаланылмаған республикалық 
және облыстық бюджеттерден берілген 
нысаналы трансферттерді қайтару есебінен 
шығыстар көзделсін.»;
көрсетілген шешімнің 1, 5 қосымшалары осы 

шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жаңа 
редакцияда мазмұндалсын (қоса беріледі);
осы шешімнің 3 қосымшасына сәйкес 

9 қосымшамен толықтырылсын (қоса 
беріледі).

2. Осы шешім 2016  жылдың 1 қаңтарынан 
қолданысқа енеді.

С.ПОНОМАРЕВ,
 Солтүстік Қазақстан облысы                      

Айыртау аудандық мәслихатының                                                  
ХХХХVII  кезектен тыс сессиясының                                     

                төрағасы.  
                        

Р.ТІЛЕУБАЕВА,                       
Солтүстік Қазақстан облысы

Айыртау аудандық мәслихатының
                     хатшысы.

          
«КЕЛІСІЛДІ» 

«Солтүстік Қазақстан облысы                      
Айыртау ауданының экономика
және қаржы бөлімі» мемлекеттік

мекемесінің басшысы 
_______________М.Рамазанова.

2016 жылғы  25 ақпан      

Солтүстік Қазақстан облысының Әділет 
департаментінде 2016 жылдың 04 наурызын-
да № 3647 тіркелген,  Айыртау ауданының  
мәслихат аппаратының maslihat-airtau.sko.кz 
сайтында жарияланған.  

Санаты Атауы Сома,  
мың  теңге Сыныбы Ішкі сыныбы

   1) Кірістер 4 246 601,0
1   Салықтық түсімдер 629 943,0

01 Табыс салығы 36 899,0
2 Жеке табыс салығы 36 899,0

 03  Әлеуметтiк салық 229 009,0
  1 Әлеуметтік салық 229 009,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 185 930,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 108 252,0
  3 Жер салығы 10 488,0
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 59 700,0
  5 Бірыңғай жер салығы 7 490,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге 

салынатын iшкi салықтар
172 405,0

  2 Акциздер 3 530,0
  3 Табиғи және басқа да ресурстарды 

пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
150 840,0

  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi 
үшiн алынатын алымдар 17 900,0

  5 Ойын бизнесіне салық 135,0
 08  Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны 

және (немесе)  оған уәкілеттігі бар 
мемлекеттік  органдар немесе лауазымды 
адамдар құжаттар бергені үшін алынатын 
міндетті төлемдер 5 700,0

  1 Мемлекеттік баж 5 700,0
2   Салықтық емес түсiмдер 4 540,0
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 3 890,0
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден 

түсетін кірістер
3 890,0

 06  Басқа да  салықтық емес түсiмдер 650,0
  1 Басқа да  салықтық емес түсiмдер 650,0
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 15 517,0
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген 

мемлекеттік мүлікті сату
3 600,0

  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  
мемлекеттік мүлікті сату

3 600,0

 03  Жердi және материалдық емес активтердi 
сату

11 917,0

  1 Жерді сату 11 917,0
4   Трансферттердің түсімдері 3 596 601,0
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған 

органдарынан түсетiн трансферттер
3 596 601,0

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферт-
тер

3 596 601,0

Функционалдық 
топ

Атауы Сома,                                
мың  теңге

 Әкiмшi

  

Бағ
дар
лама

   2) Шығындар 4 266428,8
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 344 079,0
 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 

аппараты 14 548,0
  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 

қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 14 548,0
 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппа-

раты 88 598,0
  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 88 598,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 199 006,0
  001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз 
ету жөніндегі қызметтер 198 586,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
және қаржы бөлімі 31 554,0

  001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
экономикалық саясаттың қалыптастыру мен да-
мыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару 
және коммуналдық меншігін басқару саласындағы 
мемлекеттік  саясатты  іске  асыру  жөніндегі 
қызметтер 28 654,0

  003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 1 900,0
  010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 

жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байла-
нысты дауларды реттеу 1 000,0

 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі 10 373,0

  001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 10 373,0

02   Қорғаныс 8 416,4
 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппа-

раты 8 416,4
  005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі 

іс-шаралар 7 724,0
  006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы 

төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 388,4
  007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, 

сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары 
құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу 
және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар 304,0

003 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздіқ, құқықтық, сот, қылмыстық-
атқару қызметі 200,0

458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі 200,0

021 Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз 
ету 200,0

04   Бiлiм беру 3 269 
553,0

 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 
бөлімі

3 234 
061,0

  001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 11 256,0

  003 Жалпы білім беру 2 804 030,0
  005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен 
оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 34 333,0

  006 Балаларға қосымша білім беру 22 449,0
  009 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының 

қызметін қамтамасыз ету 154 439,0
  015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-

аналарының қамқорынсыз қалған баланы (бала-
ларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы 
ақшалай қаражат төлемдері 22 976,0

  022 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап 
алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша 
қаражатын төлеуге арналған төлемдер 1 436,0

Айыртау аудандық мәслихатының 2016 жылғы 25 ақпандағы №5-47-1 шешіміне  1 қосымша
Айыртау  аудандық  мәслихатының 2015 жылғы  25 желтоқсандағы  № 5-44-1 шешіміне 1 қосымша 

2016 жылєа арналєан Айыртау ауданыныѕ бюджеті
  029 Балалар  мен  жасөспірімдердің  психикалық 

денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-
медициналық-педагогикалық консультациялық көмек 
көрсету 13 143,0

  040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік 
білім беру тапсырысын іске асыруға 165 299,0

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің 
және ұйымдарының күрделі шығыстары 4 700,0

 465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене 
шынықтыру және спорт бөлімі 35 492,0

  017 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша 
қосымша білім беру 35 492,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 167 145,0
 451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен 

қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 156 849,0
  001 Жергілікті  деңгейде  халық  үшін  әлеуметтік 

бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз 
етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 29 649,0

  002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 26 229,0
  004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім 

беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт 
және ветеринар мамандарына отын сатып алуға 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
әлеуметтік көмек көрсету 939,0

  005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 4 348,0
  006 Тұрғын үйге көмек көрсету 935,0
  007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша 

мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік 
көмек 16 207,0

  010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды 
материалдық қамтамасыз ету 1 268,0

  011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік 
төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша 
қызметтерге ақы төлеу 1 963,0

  014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 48 084,0
  016 18 жасқа  дей інг і  балаларға  мемлекетт ік 

жәрдемақылар 8 788,0
  017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, 

мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен 
және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке 
көмекшілермен қамтамасыз ету 18 439,0

 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 
бөлімі 10 296,0

  030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) 
асырап бағу 10 296,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 87 553,3
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 22 722,0
  008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 16 727,0
  009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 3 740,0
  010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адам-

дарды жерлеу 195,0
  014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 1 560,0 

455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімі 147,0

024 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша 
қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту 
шеңберінде объектілерді жөндеу 147,0

 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі 53 000,0

004 Азаматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен 
қамтамасыз ету 3 000,0

  012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс 
істеуі 25 000,0

  026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелері қолдануды 
ұйымдастыру 25 000,0

 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 
бөлімі 6 432,0

  026 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша 
қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту 
шеңберінде объектілерді жөндеу 6 432,0

472 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, 
сәулет және қала құрылысы бөлімі 4 000,0

003 Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын 
үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу 4 000,0

08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 146 881,0
 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет 

және тілдерді дамыту бөлімі 92 840,0
  001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамы-

ту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 9 504,0

  003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 41 918,0
  006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 40 883,0
  007 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа 

да тілдерін дамыту 535,0
 456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі 

саясат бөлімі 19 054,0
  001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті 

нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін 
қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 10 061,0

  002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 
қызметтер 4 900,0

  003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске 
асыру 4 093,0

 465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене 
шынықтыру және спорт бөлімі 31 987,0

  001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 7 885,0

  006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде 
спорттық жарыстар өткiзу 1 072,0

  007 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық 
маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн 
дайындау және олардың облыстық спорт жарыста-
рына қатысуы 3 030,0

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерініғ 
және ұйымдарының күрделі шығыстары 20 000,0

472 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, 
сәулет және қала құрылысы бөлімі 3 000,0

008 Спорт объектілері дамыту 3 000,0
10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және 
жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 130 121,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
және қаржы бөлімі 15 875,0

  099 Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі 
шараларды іске асыру 15 875,0

 462  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 
шаруашылығы бөлімі 17 945,0

  001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы 
мемлекеттік  саясатты  іске  асыру  жөніндегі 
қызметтер 17 945,0

463 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер 
қатынастары бөлімі

9 889,0
001 Жергілікті деңгейде жер қатынастары саласындағы 

мемлекеттік  саясатты  іске  асыру  жөніндегі 
қызметтер 9 889,0

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветери-
нария бөлімі 86 412,0

001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы 
мемлекеттік  саясатты  іске  асыру  жөніндегі 
қызметтер 15 467,0

  006 Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру 390,0
  008 Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, 

жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың 
құнын иелеріне өтеу 3 040,0

  010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру 
жөніндегі іс-шараларды өткізу 3 531,0

  011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 63 984,0
11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 

қызметі 11 002,0
 472  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, 

сәулет және қала құрылысы бөлімі 11 002,0
  001 Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала 

құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 11 002,0

12   Көлiк және коммуникация 30 154,0
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі 30 154,0

  023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 28 549,0
  037 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала 

маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша 
жолаушылар тасымалдарын субсидиялау 1 605,0

13   Басқалар 52 783,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 37 791,0
  040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде 

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бой-
ынша шараларды іске асыру 37 791,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
және қаржы бөлімі 5 700,0

  012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті 
атқарушы органының резерві 5 700,0

 
469  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік 

бөлімі 9 292,0

  001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы 
мемлекеттік  саясатты  іске  асыру  жөніндегі 
қызметтер 9 292,0

15   Трансферттер 11 303,0
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 

және қаржы бөлімі 11 303,0
  051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін 

трансферттер 11 303,0 
   3) Таза бюджеттік кредиттеу 15 036,0
   Бюджеттік кредиттер 38 178,0

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

38 178,0

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

38 178,0

  018 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске 
асыруға берілетін бюджеттік кредиттер 38 178,0

Санаты Атауы
Сома,                                

мың  теңге
 Сыныбы  

  

Ішкі 
сыны-
бы

 

5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 23 142,0
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 23 142,0
  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді 

өтеу
23 142,0

   4) Қаржылық активтермен операциялар бойынша 
сальдо

7 000,0

Функционалдық 
топ Атауы

Сома,                                
мың  теңге

 Әкім-
ші

  
  Бағ-

дар-
лама

 

   Қаржалық активтерді сатып алу 7 000,0
13   Басқалар 7 000,0
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі

7 000,0

  065 Заңды  тұлғалардың  жарғылық  капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту 7 000,0

Санаты Атауы
Сома,                                

мың  теңге
 Сыныбы  

  

Ішкі 
сыны-
бы

 

6   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 
түсімдер

0,0

 01  Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 
түсімдер

0,0

  1 Қаржы активтерін ел  ішінде  сатудан түсетін 
түсімдер

0,0

   5) Бюджеттің тапшылығы (профициті) -41 863,3
   6) Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профициті 

пайдалану)
41 863,3

7   Қарыздар түсімі 38 178,0
 01  Мемлекеттік ішкі қарыздар 38 178,0
  2 Қарыз алу келісім-шарттары 38 178,0
Функционалдық 

топ Атауы

Сома,                                
мың  теңге

 Әкім-
ші

  
  Бағ-

дар-
лама

 

16   Қарыздарды өтеу 23 142,0
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 

және қаржы бөлімі
23 142,0

  005 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет 
алдындағы борышын өтеу

23 142,0

Санаты Атауы
Сома,                                

мың  теңге
 Сыныбы  

  

Ішкі 
сыны-
бы

 

8
  

Бюджет  қаражаттарының  пайдаланылатын 
қалдықтары

26 827,8

 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 26 827,8

  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 26 827,8

Жалғасы 6-бетте.
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Функционалдық 
топ

Атауы
Сома,                                
мың  
теңге

 Әкiмшi

  

Бағ-
дар-
лама

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 199 006,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 199 006,0
  001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер 198 586,0

   оның ішінде селолық округтар бойынша:  
   Арықбалық селолық округі әкімінің аппараты 17 005,0
   Антоновка селолық округі әкімінің аппараты 14 992,0
   Володар селолық округі әкімінің аппараты 21 072,0
   Гусаковка селолық округі әкімінің аппараты 14 077,0
   Елецкий селолық округі әкімінің аппараты 9 715,0
   Имантау селолық округі әкімінің аппараты 15 289,0
   Казанка селолық округі әкімінің аппараты 13 082,0
   Қаратал селолық округі әкімінің аппараты 11 382,0
   Қамсақты селолық округі әкімінің аппараты 14 160,0
   Константиновка селолық округі әкімінің аппараты 12 127,0
   Лобанов селолық округі әкімінің аппараты 14 277,0
   Нижнеборлық селолық округі әкімінің аппараты 11 217,0
   Сырымбет селолық округі әкімінің аппараты 14 385,0
   Украин селолық округі әкімінің аппараты 15 806,0

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 420,0

Айыртау аудандық мәслихатының 2016 жылғы 25 ақпандағы № 5-47-1 шешіміне 2 қосымша
Айыртау аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 5-44-1 шешіміне 5 қосымша 

2016 жылға арналған селолық округтар бойынша бюджеттік бағдарламалар
оның ішінде селолық округтар бойынша:
Володар селолық округі әкімінің аппараты 420,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 22 722,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 22 722,0
  008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 16 727,0
   оның ішінде селолық округтар бойынша:  
   Арықбалық селолық округі әкімінің аппараты 453,0
   Антоновка селолық округі әкімінің аппараты 1 140,0
   Володар селолық округі әкімінің аппараты 11 177,0
   Гусаковка селолық округі әкімінің аппараты 573,0
   Имантау селолық округі әкімінің аппараты 1 002,0

Казанка селолық округі әкімінің аппараты 160,0
   Қамсақты селолық округі әкімінің аппараты 883,0
   Лобанов селолық округі әкімінің аппараты 457,0
   Нижнеборлық селолық округі әкімінің аппараты 322,0
   Сырымбет селолық округі әкімінің аппараты 560,0
  009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 3 740,0
   оның ішінде селолық округтар бойынша:  

Арықбалық селолық округі әкімінің аппараты 300,0
Антоновка селолық округі әкімінің аппараты 300,0

   Володар селолық округі әкімінің аппараты 1940,0
Имантау селолық округі әкімінің аппараты 300,0
Қамсақты селолық округі әкімінің аппараты 300,0
Лобанов селолық округі әкімінің аппараты 600,0

  010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 195,0
   оның ішінде селолық округтар бойынша:  

   Володар селолық округі әкімінің аппараты 195,0
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 500,0

оның ішінде селолық округтар бойынша:
Арықбалық селолық округі әкімінің аппараты 500

  014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 1 560,0
   оның ішінде селолық округтар бойынша:  
   Украин селолық округі әкімінің аппараты 1 560,0
13   Басқалар 37 791,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты 37 791,0
  040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді 

экономикалық  дамытуға  жәрдемдесу  бойынша шара-
ларды іске асыру 37 791,0

   оның ішінде селолық округтар бойынша:  
   Арықбалық селолық округі әкімінің аппараты 3040,0
   Антоновка селолық округі әкімінің аппараты 290,0
   Володар селолық округі әкімінің аппараты 26 554,0
   Гусаковка селолық округі әкімінің аппараты 106,0
   Елецкий селолық округі әкімінің аппараты 882,0
   Имантау селолық округі әкімінің аппараты 339,0
   Казанка селолық округі әкімінің аппараты 1186,0
   Қаратал селолық округі әкімінің аппараты 846,0
   Қамсақты селолық округі әкімінің аппараты 1 235,0
   Константиновка селолық округі әкімінің аппараты 154,0
   Лобанов селолық округі әкімінің аппараты 595,0
   Нижнеборлық селолық округі әкімінің аппараты 154,0
   Сырымбет селолық округі әкімінің аппараты 1 710,0
   Украин селолық округі әкімінің аппараты 700,0

Кірістер:
                                Ұлғайту:

Сана-
ты

Сыны-
бы

Ішкі сы-
ныбы

Ерекше-
ліктер Атауы

Сома,                                
мың  
теңге

8    Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын 
қалдықтары

26 827,8

 01   Бюджет қаражаты қалдықтары 26 827,8
  1  Бюджет қаражатының бос қалдықтары 26 827,8
   01 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 26 827,8
Барлығы:  26 827,8

                                                                           Шығыстар:
                                 Ұлғайту:

Функционалдық топ

Атауы 
Сома,                                
мың  
теңге

Əкiмшi
Бағдарлама

Кіші 
бағдар-
лама

01 123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар 
қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің 
аппараты

420,0

022 000 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 420,0
458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі жəне автомобиль жол-
дары бөлімі

100,0

001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне 
автомобиль  жолдары  саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі

100,0

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 100,0
02 122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің 

аппараты
67,4

006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
ауқымындағы төтенше жағдайлардың ал-
дын алу жəне оларды жою

67,4

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 67,4

Айыртау аудандық мәслихатының  2016 жылғы 25 ақпандағы №5-47-1 шешіміне 3 қосымша 
 Айыртау аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 5-44-1 шешіміне 9 қосымша 

2016 жылдың 1 қаңтарына  қалыптасқан бюджеттік қаражаттың бос қалдықтарын бағыттау
04 464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

білім бөлімі
16 000,0

003 Жалпы білім беру 11 300,0
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 11 300,0

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 
шығыстары

4 700,0

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 4 700,0
07 123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар 

қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің 
аппараты

1 750,0

008 Е л д і  м е к е н д е рд е г і  к өш ел е рд і 
жарықтандыру

950,0

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 950,0
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз 

ету
300,0

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 300,0
011 Елді  мекендерді  абаттандыру  мен 

көгалдандыру
500,0

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 500,0
458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі жəне автомобиль жол-
дары бөлімі

1 212,3

058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау жəне су 
бұру жүйелерін дамыту

1 212,3

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 1 212,3
472 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы бөлімі
40,0

003 Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй 
қорының тұрғын үйін жобалау, салу жəне 
(немесе) сатып алу

40,0

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 40,0
08 455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі
4 400,0

003 Мəдени-демалыс жұмысын қолдау 1 290,0
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 1 290,0

032 000 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 
шығыстары

3 110,0

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
ішкі саясат бөлімі

650,0

001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті 
нығайту жəне азаматтардың əлеуметтік 
сенімділігін қалыптастыру саласында 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

200,0

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 200,0
003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды 

іске асыру
450,0

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 450,0
465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

дене шынықтыру жəне спорт бөлімі
840,0

032 000 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерініғ жəне ұйымдарының күрделі 
шығыстары

840,0

10 462 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
ауыл шаруашылығы бөлімі

50,0

001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

50,0

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 50,0
473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

ветеринария бөлімі
490,8

007 000 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды 
жəне жоюды ұйымдастыру

490,8

13 459   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
экономика жəне қаржы бөлімі

300,0

012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
жергілікті атқарушы органының резерві

300,0

469 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
кəсіпкерлік бөлімі

500,0

001 Жергілікті деңгейде кəсіпкерлікті дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

500,0

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 500,0
15 459   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

экономика жəне қаржы бөлімі
7,3

  006 000 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) 
нысаналы трансферттерді қайтару

7,3

Барлығы:  26 827,8

№ 2 сайлау округі бойынша Айыртау аудандық мәслихаттың 
депутаттығына кандидат 

ОМАРОВ МАРАТ ҚАЛЫМТАЙҰЛЫНЫҢ
 сайлауалды бағдарламасы

Омаров Марат Қалымтайұлы 1966 жылы 
Көкшетау облысы, Володар ауданы, Володар-
ское ауылында дүниеге келген. Білімі – жоғары, 
инженер-құрылысшы. Целиноград институтын 
инженер-құрылысшы мамандығына бітірді. Өзінің 
еңбек жолын «Светлый» құс совхозында құрылыс 
учаскесінің шебері болып бастады. Содан кейін 
Көкшетау облысы, Красный Яр ауылындағы 
«Агропром-Энерго» прорабы болып қызмет істеді. 
1995 жылдан ОК-160/5 жасағының бастығы, 2008 
жылдан бастап запастағы майор. Үйленген, 4 ба-
ласы бар.

Құрметті сайлаушылар!

Өз кандидатурамды ұсына отырып, өмірімізде болып 
жатқан осы айтулы шараның қатысушысы болып, ау-
дан тұрғындары өмірін жақсартуға өз септігімді тигізгім 
келеді. Сіздердің сенімдеріңізге ие бола отырып, 
келесіде көрсетілген мәселелерді шешуге тырысамын:
Ауыл инфрақұрылымын дамыту;
Жолдардың сапалы жөнделуін қамтамасыз ету;
Қолжетімді және сапалы медициналық көмек көрсету;
Жемқорлықпен қарқынды күрес жүргізу;
Төмен пайыздағы шағын несиелендіру бағдарламасын 

дамыту арқылы өз істерін ашуды ұйымдастыру;
Еңбекке қабілетсіз және аз қамтылған азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету;
Сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету;
Салауатты өмір салтын насихаттау, жастар арасындағы нашақорлықпен, алкоголизммен, шылым 

шегушілікпен күреске баса назар аудару;
Азаматтық бейбітшілік пен ұлтаралық келісімді сақтау мен нығайту;
Біз – көпұлтты мемлекетпіз. Сондықтан, біздің ортақ үйімізде тату-тәтті тұруға тиіспіз. Тек бәріміз 

біріге отырып қана, елімізді дамыған елдер деңгейіне жеткізе аламыз.
Қымбатты сайлаушылар! 

Егер сіздер маған сенім артар болсаңыздар, алға қойған міндеттерімді орындауға бар күш-жігерімді 
саламын.

Жариялым депутаттыққа кандидат М.Қ.Омаровтың 
сайлау қорынан төленген.

2 наурыз күні аудан әкімдігі ғимаратында аудан 
әкімі Ағзам Тастеміровтің төрағалығымен бөлім бас-

шылары мен мекеме басшылары және ауылдық округ 
әкімдерінің қатысуымен әкімдіктің кезекті отырысы бо-
лып өтті. Онда өткен жылдың атқарылған жұмыстары 
мен осы жылға тапсырмалар беріліп, біршама мәселелер 
талқыланды.
2016 жылдың қаңтар-ақпан айларында ауданымыздағы 

барлық деңгейлі әкімдердің халық алдындағы есеп берулері 
өткен болатын. Есеп беру кездесуінде әкімдерге тұрғындар та-
рапынан 82 сұрақтар мен өтініштер көтерілсе, аудан әкіміне 25 
сұрақ, ал округ әкімдеріне 57 сұрақ келіп түскен екен. Олардың 
басым көпшілігі тұрғын үй коммуналды шаруашылығы сала-
сына келіп түсті (57 сұрақ), бұл көтерілген сұрақтардың 70% 
құрайды.
Ауызша түрде қойылған 15 сұраққа сол мезетте жауап беріліп, 

түсіндірілсе, 67 сұрақ алдағы уақытта жүзеге асырылуы үшін 
бақылауға алынды. Бұл сұрақтардың 21 аудан әкімдігіне келіп 
түссе, 46-сы ауылдық округ әкімдеріне қатысты болды.
Қазіргі таңда аудандық жергілікті атқарушы орган 

басшыларының жауаптылығымен белгілі мерзім ішінде есеп 
беру кезінде келіп түскен арыз-шағымдарды жүзеге асыру мен 
орындау шараларының жоспары жасалынуда.
Сонымен қатар, отырыс барысында Константиновка және 

Украин ауылдық округ әкімдері Самат  Оспанов пен Жеңіс 
Мұқашевтардың «Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызметкерлерінің Әдеп кодексін сақтауы туралы»  ақпараттары 
талқыланды. 
Ауданның ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы Едрес 

Жанапин «2015 жылы ауданда мал шаруашылығын дамы-
ту бағдарламаларының орындалу қорытындысы мен 2016 
жылға арналған басты міндеттемелері туралы» баяндаса, ау-
дан әкімдігі аппаратының жұмылдыру дайындығы, аумақтық 
қорғаныс, азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар 
мәселелері бойынша бас маманы Жұмабек  Қапарғазин 
«Аудандағы су тасқынына қарсы шараларына дайындықты 
өткізу туралы» көпшілікке ақпарат беріп өтті.
Сонымен қоса, аудан басшысы барлық мекеме басшылары 

мен округ әкімдеріне, бөлім басшыларына жаңа тапсырмалар 
беріп, олардың жүйелі, нәтижелі орындалуын тапсырды.
Отырыс соңында аудан әкімі Ағзам Ахметжанұлы елімізде 

алғаш рет тойланған 1 наурыз – алғыс айту күні өткізілген іс-
шаралар легінің жақсы деңгейде өткендігін айтып өтті.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Ресми бөлім
Әкімдердің міндеті 

пысықталды



Айыртау таѕы 710 наурыз 2016 жыл  эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
Туберкулез - бұл инфекциялық ауру, ол науқас адам-

нан дені сау адамға ауа арқылы беріледі. Туберкулездің 
қоздырғышы - микробактериялар мен сәулелі  өрбуі төмен 
өсімдік организмдерінің төмен туыстас топ Кох бактериясына 
жатады. 
Микроб ауаға өкпе ауруымен ауыратын науқастың сөйлегенде, 

күлгенде,  түшкіргенде, ән айтқанда түседі. Туберкулез өкпені 
(75 –ға ) зақымдайды, бірақ басқа да органдарға зақым келуі 
мүмкін, олар: ми, көз, буындар, омыртқа, несеп-жыныстық 
жүйесі. 
Туберкулез жұққыш және өте қауіпті!

1. Зақымданудың негізгі жолы - ауа тамшылары. Ауру жөтелгенде, сөйлескенде, 
түшкіргенде беріледі. Бір науқас жыл бойы 10-15 адамға жұқтырады. Көп жағдайда 
организм инфекциямен аурусыз жеңіп шығады. ВОЗ мәліметтері бойынша әлем 
тұрғындарының үштен бөлігі  туберкулез микобактерияларымен індет жұқтырғанымен, 
бірақ өмір бойы 5-10 % ауырады. Аурудың дамуы организмнің әлсіз күресуі, еңбек 
және тұрмыстағы санитарлық-гигиеналық жағдайы мен тамақтанудың нашар болуы, 
ашық формадағы науқаспен ұзақ уақыт араласуы болады. 
Аурудың алғашқы белгілері:
әлсіздік, 
тәбеттің нашарлауы, 
-жүдеу,
-тершендік, әсіресе таңертен
- дене қызуының көтepiлуi,
- жөтелу немесе қақырық бөлінген жөтел (қанмен болуы мүмкін),

- кеуде тұсының ауыруы. 
-көздері ерекше (жанталаса қимылдау) жылтырау. 
Туберкулезбен кімнің ауруы мүмкін?
Барлығы туберкулезбен ауруы мүмкін, бірақ  кейбір адамдар аурудың ең жоғарғы 

қауіпі болады. Оларға жататындар:
-туберкулезбен ауырған адамның қасындағылар (отбасы мүшелері, достары, 

әріптестері);
-төмен деңгейдегі материалдық  қамтамасыз етілген адамдар;
-баспанасыздар;
-бас бостандығынан айрылғандар;
-есірткі және ішімдікті қолданатын, шылым шегетін адамдар;
-асқазанның ойық жарасы, әртүрлі өкпе аурулары, қант диабетімен ауыратындар;
-АҚТҚ-індетін жұқтырған және ЖҚТБ  ауыратындар;
-иммунитеті төмен адамдар.
Туберкулез микробактерияларымен індет жұқтырғандарды қалай анықтауға 

болады?
Қазіргі уақытта кеңінен білектің ішкі жағына терінің астына кішкентай инемен, ту-

беркулинмен (Манту сынамасы) тері астына сынама пайдаланылады.  Реакция 72 
сағаттан кейін  көрінеді.
Манту сынамасының нәтижесі  теріс болса, ол адам індет жұқтырмағанын көрсетеді. 

Манту сынамасының  оң нәтижесі болса, ол адам туберкулез микобактериясымен 
індет жұқтырған болып табылады. Туберкулездың болуы туралы толығымен тексеріс 
жүргізген соң айтылады. 
Өкпе туберкулезін уақытылы қалай анықтауға болады?
Қазақстанда туберкулезге тексеру тегін.
Екі жұмадан артық жөтел болса, сонымен қатар жоғарыда аталған белгілер байқалса 

шұғыл түрде дәрігерге көрініп, туберкулезге тексерілу қажет. Ол –тегін.
Негізгі диагностикалық әдіс туберкулинодиагностикасы, рентгенологиялық тексеріс 

және туберкулез бактериясының болуына қақырықты тексеру болып табылады. 
Босанғаннан кейін әйелдер туу бөлімшесінен флюорографиялық тексерістен 

өтеді.
Жаңа туған нәрестенің ауруын алдын алу мақсатында барлық әйелдер босанғаннан 

кейін міндетті түрде туу бөлімшесінде флюорографиялық тексерістен өтеді, ал жүкті 
әйелді әйелдер кеңесіне есепке алынғанда міндетті түрде отбасы мүшелерінің 
ересектері флюорографияны тапсыру қажет. 
Туберкулезді емдеу  тегін түрде жүргізіледі.
Туберкулезді емдеу тегін, ұзақ, белгіленген схема бойынша медициналық 

қызметкерлердің бақылауымен қатаң түрде жүргізіледі. 
Ауруды уақытылы анықтаған және дұрыс емделсе науқас толығымен сауығып 

кетеді. 
Дәрі-дәрмекті уақытылы қабылдамау, дәрілердің мөлшерін азайту ауруды қиын 

емдеуге әкеп соғады, дәрілік-тұрақтылық туберкулез, сонымен қатар ауа-тамшылы 
жолмен беріледі.  Осындай туберкулездің формасын жасөспірімдер мен балалардың 
жұқтырғаны өте қорқынышты.
БЦЖ вакцинасын туберкулезді алдын алу үшін қолданады.
БЦЖ вакцинасы туберкулездің алдын алудың негізгі құралы болып табылады. Ол 

әлемнің 118 елінде қолдану  ВОЗ ұсынылған. Ересектерге алдын алу мақсатында 
әрдайым флюорорграфиялық тексерістен өту,еңбек және демалыс тәртібін сақтау, 
жеке басының гигиенасының ережесі, салауатты өмір салтын ұстану ұсынылады. 
Көңіл бөліңіздер! Қарапайым жеке басының гигиненасын сақтау, сөйлесу гигие-

насы, салауатты өмір салтын және сіздің организміңіздің қорғаныш күшін көтеру 
(иммунитет) туберкулез індетін жұқтыру қаупін төмендетуге көмектеседі.
Жөтелген адаммен сөйлескенде демалу органдарын қорғау үшін маска қолдану 

қажет.
Таза ауада жиі болып, спортпен шұғылдану қажет.
Балаларды флюорографиялық тексерістен өтпеген тұлғалармен қарым-қатынасын 

болдырмау.
Дұрыс тамақтану: күніне 3-4 рет тамақтану, ыстық тамақты екі рет қабылдау. Тамақ 

әртүрлі болуы қажет, 400-450 г. көмірсу, 100-120 гр. майлар, 100-120 гр. ақуыз.
Ботагөз ЖҰМАБАЕВА,

 дәрігер–фтизиатр.

24 наурыз - Халықаралық туберкулезбен 
күрес күні

Туберкулез дегеніміз не?
ДҮЙСЕНБІ, 14 НАУРЫЗ 

ҚАЗАҚСТАН 
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Апта.kz» 

11:05 «Дара жол» 12:30 «Ақсауыт» 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Жүрегім 
сізге  аманат» Т /х  17:30 KAZNEWS 
17:55 «БҮГІНГІ КҮННІҢ БАТЫРЛАРЫ» 
18:05 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!» 18:35 
«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 19:30 
KAZNEWS 20:20 «СЕРПІЛІС» 21:05 «АЛ-
ТЫН ҰЯ» Т/х 22:00 «КЕЛІН» Т/х 22:55 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 «...Үй болу қиын» 0:00 KAZNEWS 
0:45 «SPORT.KZ» 1:05 «Серпіліс» 1:50 
ФУТБОЛ АҒЫЛШЫН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ 
«ЛЕСТЕР СИТИ» - «НЬЮКАСЛ» 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 07:55 «Горо-

скоп» 08:00 «Жаңа күн» 08:55 «Гороскоп» 
09:00 «Жаңа күн» 10:00 «Жеті күн» 11:00 
«Экономкласс» 11:10 «Магия кухни» 11:45 
М/ф «Белка и Стрелка: озорная семейка» 
12:05 М/с «Фархат» 12:30 «Әр үйдің сыры 
басқа» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т/с 
«Семейные мелодрамы» 14:05 «Подари 
детям жизнь» 14:10 Т/с «Катина любовь»» 
15:00 Новости 15:15 «Бармысың, бауы-
рым?» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 
«Өмір сабақтары» 17:00 Новости 17:15 
Т/с «След» 17:55 «Орталық Хабар» 19:00 
«ТВ Бинго» 19:55 «Негізінде...» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Арнайы 
хабар» 20:55 «По сути» 21:00 Итоги дня 
21:30 Т/с «Осколки» 22:30 Т/с «След» 
23:15 «Бетпе-бет» 23:45 «Негізінде...» 
23:50 Қорытынды жаңалықтар 00:20 
«Гороскоп» 00:25 «Сотқа жеткізбей» 00:55 
«Гороскоп» 01:00 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН  6:05 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 «ЖДИ МЕНЯ» 11:55 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 12:05 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 
13:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:55 «П@УТINA» 
14:20 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 3» 15:15 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:35 
«ПРАВДА» 15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с «СЛЕПОЙ 
РАССЧЕТ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 22:00 «БА-
СТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 «П@УТINA» 
0:00 «ВРЕМЯ» 0:35 «ПРАВДА» 0:40 
Т/с «АЛМАЗЫ СТАЛИНА» 2:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 2:10 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
2:50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 3:40 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
09.00, 13.15 «Утро России» 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 21.50, 00.00 Вести 
13.55 «О самом главном» 15.35, 18.30, 
21.30, 23.35 Вести-Москва 15.55 Т/с 
«Тайны следствия» 18.50, 08.45 Вести. 
Дежурная часть 19.00 Т/с «Гюльчатай» 
22.15 «Прямой эфир» 01.00 Т/с «Ленин-
град 46» 04.05 «Честный детектив» 05.00 
«Фундаментальная разведка. Леонид 
Квасников». «Иные. Тело. Ничего невоз-
можного» 06.35 Т/с «Срочно в номер!-2» 
07.35 «Таёжный сталкер. Волшебный мир 
Василия Пескова» 

СЕЙСЕНБІ, 15 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Алтын 
ұя» Т/х 10:50 «Әпке» Т/х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «...Үй болу қиын» 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Жүрегім 
сізге аманат» Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 
«ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 18:15 «Табыс 
сыры» 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ» 
Т/х 19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:05 «АЛТЫН ҰЯ» Т/х 22:00 
«КЕЛІН» Т/х 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «...Үй болу 
қиын» 0:00 KAZNEWS 0:50 «Әпке» Т/х 
1:35 «Қылмыс пен жаза» 1:55 «Ақсауыт» 
2:25 «Бүгінгі күннің батырлары» 2:30 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 07:50 «Горо-

скоп» 08:00 «Жаңа күн» 08:55 «Гороскоп» 
09:00 «Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:10 Т/с «Осколки» 11:00 Новости 
11:10 «Магия кухни» 11:45 М/ф «Белка 
и Стрелка: озорная семейка» 11:55 «Әр 
үйдің сыры басқа» 12:25 Т/х «Махабба-
тым жүрегімде» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Т/с «Семейные мелодрамы» 14:05 
«Подари детям жизнь» 14:10 Т/с «Катина 
любовь» 15:00 Новости 15:10 Т/х «Ғашық 
жүрек» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 
«Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 Т/с «След» 
18:00 «Линия судьбы» 18:30 Т/х «Алдар 
көсе» 19:05 Т/х «Махаббатым жүрегімде» 
19:55 «Негізінде...» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Бюро расследова-
ний» 20:55 «По сути» 21:00 Итоги дня 
21:30 Т/с «Осколки» 22:30 Т/с «След» 
23:15 «Бетпе-бет» 23:45 «Арнайы хабар» 
00:15 «Гороскоп» 00:20 «Негізінде...» 
00:25 Қорытынды жаңалықтар 00:55 
«Гороскоп» 01:00 «Сотқа жеткізбей» 
01:30 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН  6:05 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
Т/с 11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 13:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 13:55 «П@УТINA» 14:20 Т/с 
«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» 15:15 
«ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:35 «ПРАВДА» 
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:40 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с «СЛЕПОЙ РАС-
СЧЕТ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 22:00 «БА-
СТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 «П@УТINA» 
0:00 «ВРЕМЯ» 0:35 «ПРАВДА» 0:40 
Т/с «АЛМАЗЫ СТАЛИНА» 2:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 2:10 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
2:50 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:35 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
09.00, 13.15 «Утро России» 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 21.50, 00.00 Вести 
13.55 «О самом главном» 15.35, 18.30, 
21.30, 23.35 Вести-Москва 15.55 Т/с 
«Тайны следствия» 18.50 Вести. Дежур-
ная часть 19.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» 22.15 «Прямой эфир» 01.00 Т/с 
«Ленинград 46» 03.00 «Крым. Путь на 
Родину» 05.25 «Крым. Между прошлым и 
будущим». «Приключения тела. Испытание 
высотой» 07.00 Т/с «Срочно в номер!-2» 
08.00 «Комната смеха» 

СӘРСЕНБІ, 16 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН  

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Алтын 
ұя» Т/х 10:50 «Әпке» Т/х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «...Үй болу қиын» 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Жүрегім 
сізге аманат» Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 
«Бүгінгі күннің батырлары» 18:05 «Қазақ 
мұнайының ардагері Нұрлыхан Бекбосы-
нов» Д/ф 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМА-
НАТ» Т/х 19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:05 «АЛТЫН ҰЯ» Т/х 22:00 
«КЕЛІН» Т/х 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «...Үй болу 
қиын» 0:00 KAZNEWS 0:50 «Әпке» Т/х 
1:35 «Келбет» 2:05 «Табыс сыры» 2:25 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге  маржан» 07:50 

«Гороскоп» 08:00 «Жаңа күн» 08:55 «Го-
роскоп» 09:00 «Жаңа күн» 10:00 Таңғы 
жаңалықтар 10:10 Т/с «Осколки» 11:00 
Новости 11:10 «Магия кухни» 11:45 «Әр 
үйдің сыры басқа» 12:15 Т/х «Махабба-
тым жүрегімде» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Т/с «Семейные мелодрамы» 14:05 
«Подари детям жизнь» 14:10 Т/с «Катина 
любовь» 15:00 Новости 15:10 Т/х «Ғашық 
жүрек» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 
«Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 Т/с 
«След» 18:00 «Сильные духом» 18:30 
Т/х «Алдар көсе» 19:05 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде» 19:55 «Негізінде...» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Бетпе-бет» 
20:55 «По сути» 21:00 Итоги дня 21:30 
Т/с «Осколки» 22:30 Т/с «След» 23:30 
«Гороскоп» 23:35 «Негізінде...» 23:40 
Қорытынды жаңалықтар 00:10 «Гороскоп» 
00:15 «Арман қанатында» 00:45 «Сотқа 
жеткізбей» 01:15 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН  6:05 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
Т/с 11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 13:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 13:55 «П@УТINA» 14:20 
«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» 15:15 
«ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:35 «ПРАВДА» 
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:40 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с «СЛЕПОЙ РАС-
СЧЕТ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 22:00 «БА-
СТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 «П@УТINA» 
0:00 «ВРЕМЯ» 0:35 «ПРАВДА» 0:40 
Т/с «АЛМАЗЫ СТАЛИНА» 2:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 2:10 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
2:50 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:35 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
09.00, 13.15 «Утро России» 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 21.50, 00.00 Вести 
13.55 «О самом главном» 15.35, 18.30, 
21.30, 23.35 Вести-Москва 15.55 Т/с 
«Тайны следствия» 18.50, 08.45 Вести. 
Дежурная часть 19.00 Т/с «Гюльчатай. 
Ради любви» 22.15 «Прямой эфир» 01.00 
Т/с «Ленинград 46» 03.00 «Специальный 
корреспондент» 04.40 «Национальная 
кухня. Помнят ли гены, что мы должны 
есть?». «Как оно есть. Соль» 06.50 Т/с 
«Срочно в номер!-2» 07.45 «Комната 
смеха» 

БЕЙСЕНБІ, 17 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН  

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Алтын 
ұя» Т/х 10:50 «Әпке» Т/х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «...Үй болу қиын» 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Жүрегім 
сізге аманат» Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 
«ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ» 18:15 «БА-
ЛАМЕН БЕТПЕ-БЕТ» 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 19:30 KAZNEWS 
20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 «АЛТЫН 
ҰЯ» Т/х 22:00 «КЕЛІН» Т/х 22:55 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 
«...Үй болу қиын» 0:00 KAZNEWS 0:50 
«Әпке» Т/х 1:35 «Журналистік зерттеу» 
1:55 «Бүгінгі күннің батырлары» 2:05 «Жан 
жылуы» 2:25 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 07:55 «Гороскоп» 

08:00 «Жаңа күн» 08:55 «Гороскоп» 09:00 
«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 
Т/с «Осколки» 11:00 Новости 11:10 «Ма-
гия кухни» 11:45 «Әр үйдің сыры басқа» 
12:15 Т/х «Махаббатым жүрегімде» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 Т/с «Семейные 
мелодрамы» 14:05 «Подари детям жизнь» 
14:10 Т/с «Катина любовь» 15:00 Новости 
15:10 Т/х «Ғашық жүрек» 16:00 Кешкі 
жаңалықтар 16:15 «Біздің үй» 17:00 
Новости 17:15 Т/с «След» 18:05 «Тағдыр 
жолы» 18:30 «Сильные духом» 18:40 Т/х 
«Алдар көсе» 19:10 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде» 19:55 «Негізінде...» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Бетпе-бет» 
20:55 «По сути» 21:00 Итоги дня 21:30 
Т/с «Осколки» 22:30 Т/с «След» 23:20 
«Гороскоп» 23:25 «Негізінде...» 23:30 
Қорытынды жаңалықтар 00:00 «Гороскоп» 
00:05 «100 бизнес-тарихы» 00:35 «Сотқа 
жеткізбей» 01:05 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН  6:05 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
Т/с 11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 13:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 13:55 «П@УТINA» 14:20 
«ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 15:15 «ПЕРВЫЕ 
НОВОСТИ» 15:35 «ПРАВДА» 15:40 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:40 «РОДИ-

НА» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 
«СЛЕПОЙ РАССЧЕТ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 
22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:35 «ПРАВДА» 
0:40 «АЛМАЗЫ СТАЛИНА» 2:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 2:10 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
2:50 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:35 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
09.00, 13.15 «Утро России» 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 21.50, 00.00 Вести 
13.55 «О самом главном» 15.35, 18.30, 
21.30, 23.35 Вести-Москва 15.55 Т/с 
«Тайны следствия» 18.50, 08.45 Вести. 
Дежурная часть 19.00 Т/с «Гюльчатай. 
Ради любви» 22.15 «Прямой эфир» 
01.00 Т/с «Ленинград 46» 03.00 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 04.40 «Ин-
женер Шухов. Универсальный гений». 
«Убить императора. Английский след» 
06.40 Т/с «Срочно в номер!-2» 07.40 
«Комната смеха» 

ЖҰМА, 18 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Алтын 
ұя» Т/х 10:50 «Әпке» Т/х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «...Үй болу қиын» 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Жүрегім 
сізге аманат» Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 
«ИМАН АЙНАСЫ» 18:15 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 
18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 
19:30 KAZNEWS 20:15 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:00 «Ұлттық шоу: Роза шақырады» 
22:10 «КЕЛІН» Т/х 23:05 «Журналистік 
зерттеу» 23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:00 
KAZNEWS 0:45 «Әпке» Т/х 1:25 «Иман 
айнасы» 1:45 «Бүгінгі күннің батырлары» 
2:00 «Ғасырлар үні» Д/ф 2:30 «Сіз не 
дейсіз?» 3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 07:55 «Гороскоп» 

08:00 «Жаңа күн» 08:55 «Гороскоп» 09:00 
«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 
Т/с «Осколки» 11:00 Новости 11:10 «Ма-
гия кухни» 11:45 «Әр үйдің сыры басқа» 
12:15 Т/х «Махаббатым жүрегімде» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 Т/с «Семейные 
мелодрамы» 14:05 «Подари детям жизнь» 
14:10 Т/с «Катина любовь» 15:00 Новости 
15:10 Т/х «Ғашық жүрек» 16:00 Кешкі 
жаңалықтар 16:15 «Өмір сабақтары» 
16:50 «Экономкласс» 17:00 Новости 
17:15 Т/с «След» 18:05 «Тур де Хабар» 
18:35 «Сильные духом» 18:45 Т/х «Алдар 
көсе» 19:15 Т/х «Махаббатым жүрегімде» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Бетпе-бет» 21:00 Итоги дня 21:30 Кино 
«Перевозчик»-3 23:30 Т/с «Гречанка» 
01:20 «Негізінде...» 01:25 Қорытынды 
жаңалықтар 01:55 «Сотқа жеткізбей» 
02:25 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН  6:05 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 7:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
Т/с 11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:05 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 13:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 13:55 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 
14:10 «П@УТINA» 14:35 «ПЕРВАЯ ПО-
МОЩЬ» 15:15 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 
15:35 «ПРАВДА» 15:40 Кино «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 17:35 «ЖДИ МЕНЯ» 
КАЗАХСТАН 18:40 «АВТОКУШ» 18:50 
«ПОЛЕ ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 22:00 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ» ВЫСШАЯ ЛИГА 2:00 
«П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:30 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 3:55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
4:45 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
09.00, 13.15 «Утро России» 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 21.50, 00.00 Вести 
13.55 «О самом главном» 15.35, 18.30, 
21.30, 23.35 Вести-Москва 15.55 Т/с 
«Тайны следствия» 18.50 Вести. Дежурная 
часть 19.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
22.15 «Прямой эфир» 01.00 «Юморина» 
03.00 Х/ф «Дождаться любви» 07.00 
«Старший сын Сталина» 08.00 «Комната 
смеха» 

СЕНБІ, 19 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
7:35 «Айналайын» Т/х 8:35 «АГРО-
БИЗНЕС» 9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 10:05 
«Дауа» 10:35 «Әзіл әлемі» 12:30 «Ас 
болсын!» 13:15 «ТАБЫС СЫРЫ 13:35 
«Перзент тілегі» 15:25 «Ханшайым мен 
құрбақа» М/ф 17:05 Кино «Менің атым 
Қожа» 18:40 «ӨМІРДІҢ ӨЗІ НОВЕЛЛА» 
Т/х 19:30 KAZNEWS 20:05 «Үздік әндер» 
21:00 «ДАРА ЖОЛ» 22:35 «МӘҢГІЛІК 
ЕЛ - ҚАЗАҚСТАН!» 0:20 KAZNEWS 0:55 
Кино «Жексенбі күнін ұмытпа» 2:35 «Агро-
бизнес» 3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:15 «Әсем әуен» 

08:35 «Бармысың, бауырым?» 09:20 
«Продвопрос» 09:40 «Сиқырлы ас үй» 
10:10 М/ф «Артур и минипуты» 11:50 
М/с «Динофроз» 12:40 Кино «Крошка 
из Беверли-Хиллз» 14:20 «Орталық 
Хабар» 15:35 «Жұлдызды дода» 17:15 
Т/х «Алдар көсе» 18:35 «Ақ сұңқар» 
концерті 19:45 «Бенефис-шоу» 21:00 
«Жеті күн» 22:00 Кино «Черный ястреб» 
00:35 Т.Нұрмағамбетов «Ескі үймен 
қоштасу» лирикалық драмасы 02:05 Т/с 
«Гречанка» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «АРИСТОКРАТЫ» 8:00 «ТАҢҒЫ ПО-
ШТА» 8:35 «П@УТINA» 9:00 «СМАК» 9:40 
Кино «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 11:35 
«ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:55 «101 КЕҢЕС» 13:20 «П@УТINA+» 
14:15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ» 14:50 «КЛУБ 
ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» ВЫСШАЯ 
ЛИГА 17:10 Кино «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 
20:00 «ПЕРВАЯ ПРОГРАММА» 21:00 «ВО-
ПРЕКИ ВСЕМУ» 22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:10 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 23:50 
ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ ШОУ «ПОДМОСКОВ-
НЫЕ ВЕЧЕРА» 0:50 Кино «БЕГЛЕЦЫ» 
2:35 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 3:20 «101 КЕҢЕС» 
3:40 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 

РОССИЯ 1 
10.15 «Сельское утро» 10.45 «Диалоги 

о животных» 11.40, 15.10, 18.20 Вести-
Москва 12.00, 15.00, 18.00 Вести 12.10 
Россия. Местное время 13.15 «Правила 
движения» 14.10 «Личное. Наталья Се-
лезнёва» 15.20 Х/ф «Прощание славянки» 
17.00, 18.30 Х/ф «Истина в вине» 21.00 
«Один в один. Битва сезонов» 00.00 
Вести в субботу 01.00 Х/ф «Истина в 
вине-2» 04.50 Х/ф «Шесть соток счастья» 
06.55 Т/с «Марш Турецкого» 08.30 Т/с 
«Следствие ведут знатоки» 08.45 «Ком-
ната смеха» 

ЖЕКСЕНБІ, 20 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 KAZNEWS 7:15 Қазақстан эстра-
да жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:00 KAZNEWS 8:15 «Әли мен Айя» М/ф 
9:00 KAZNEWS 9:15 «АҚСАУЫТ» 9:45 
«БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 10:00 KAZNEWS 10:15 
«БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 11:00 KAZNEWS 11:15 
«БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 12:00 KAZNEWS 12:15 
«Өмірдің өзі новелла» Т/х 13:00 KAZNEWS 
13:15 «Бүгінгі күннің батырлары» 13:30 
«ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 14:00 KAZNEWS 
14:15 «Үздік әндер» 15:00 KAZNEWS 
15:15 Көркем фильм 16:00 KAZNEWS 
16:15 Көркем фильм 17:00 KAZNEWS 
17:15 «Әзіл әлемі» 18:00 KAZNEWS 
18:15 «Әзіл әлемі» 19:00 KAZNEWS 19:15 
«Әндер мен жылдар» 20:00 KAZNEWS 
20:30 «Әндер мен жылдар» 21:00 KA-
ZNEWS 21:15 «Әндер мен жылдар» 22:00 
KAZNEWS 22:15 «Өмірдің өзі новелла» 
Т/х 23:00 KAZNEWS 23:15 Көркем фильм 
0:00 KAZNEWS 0:15 Көркем фильм 1:00 
KAZNEWS 1:15 «Ақсауыт» 1:45 «Үздік 
әндер» 2:30 «Жарқын бейне» 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:00 Жаңалықтар 

08:10 «Әсем  әуен» 09:00 Новости 
09:10 «Айбын» 09:35 «Ас арқау» 10:00 
Жаңалықтар 10:10 «Тур де Хабар» 10:40 
М/ф «Карлсон вернулся» 11:00 Ново-
сти 11:15 Кино «Дети шпионов» 12:00 

Жаңалықтар 12:15 Кино «Дети шпионов» 
13:00 Новости 13:15 «Бенефис-шоу» 14:00 
Жаңалықтар 14:15 «Бенефис-шоу» 14:50 
«Әсем әуен» 15:00 Новости 15:15 Кино 
«Аңшы бала» 16:00 Жаңалықтар 16:15 
Кино «Аңшы бала» 17:00 Новости 17:15 
«Сильные духом» 17:40 «Ду-думан» 
19:00 Жаңалықтар - Новости 22:00 Кино 
«Близнецы-драконы» 23:00 Жаңалықтар 
23:15 Кино «Близнецы-драконы» 00:00 
Новости 00:15 Ш.Қалдаяқовтың «Әнім 
сен едің» концерті 01:45 «Гороскоп» 
01:50 Т/х «Астана - махаббатым менің» 
02:40 «Гороскоп» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «АРИСТОКРАТЫ» 7:50 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 8:25 «П@УТINA» 8:45 
«ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 «ЗДОРО-
ВЬЕ» 10:10 «КАЗЛОТО» 10:50 «ЧЕРНО-
БЕЛОЕ» 12:00 «ЖАҢАЛЫҚТАР» 12:15 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:20 «101 КЕҢЕС» 
13:45 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 15:00 «НО-
ВОСТИ» 15:15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ» 
15:55 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 
17:00 «НОВОСТИ» 17:05 Кино «ДО-
ЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» 19:00 «НОВОСТИ» 
19:05 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» 21:00 
«АНАЛИТИКА» 22:00 «П@УТINA+» 22:30 
«ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «П@УТINA+» 23:15 
«ӘН ДАРИЯ» 0:10 Кино «МЕТРО» 2:50 
«П@УТINA+» 3:35 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 4:20 
«101 КЕҢЕС» 

РОССИЯ 1 
09.15 Т/с «Следствие ведут знатоки» 

11.00 МУЛЬТ утро 11.30 «Сам себе режис-
сёр» 12.20, 07.30 «Смехопанорама» 12.50 
«Утренняя почта» 13.30 «Сто к одному» 
14.20 Вести-Москва 15.00, 18.00 Вести 
15.10 «Смеяться разрешается» 17.10, 
18.20 Х/ф «Разорванные нити» 21.30 
«Танцы со Звёздами». Сезон - 2016 г. 
00.00 Вести недели 02.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» 04.30 
Т/с «По горячим следам» 06.30 «Мода для 
народа» 08.00 «Комната смеха» 
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Құттықтаймыз!Құттықтаймы

Отбасы – адам баласының алтын діңгегі. Өйткені 
адам ең алғаш шыр етіп дүниеге келген сәтінен ба-

стап, осында ер жетіп, отбасының тәрбиесін алады. 
Сондықтан да отбасы – адамзаттың аса қажетті, 
әрі қасиетті алтын мектебі. Отбасының адамзат 
ұрпағына деген ықпалы мен әсер күшін өмірдегі басқа 
еш нәрсенің күшімен салыстыруға болмайтындай. 
Өйткені ата-ананың балаға берер тәрбиесінің орнын 
еш нәрсе толтыра алар емес. 

Әр мемлекеттің өзіне тән өндірісі мен өнім бөлісі, сыртқы 
және ішкі саясаты, кіріс-шығыс бюджеті, қастерлеп ұстанатын 
рәміздері, т.б. болатыны сияқты, әр отбасы болмыс-
тіршілігінің де соған ұқсас жақтары бар, оның жаратылысы 
да басшылық пен қосшылықты қажет етеді. Сондықтан 
отбасының құрылымына зор маңыз беріліп, мәнін  қорғаған, 
отбасының ар-намысын сақтауға, сырын шашпауға, 
мүшелерін бір-біріне қатысты адалдыққа тәрбиелеген. 
Менің ағам - Әлібеков Еркін Қайырбекұлы, 5 баланың  әкесі 

өз отбасын нығайта отырып, сонымен бірге оның балиғатқа 
толған ұлы Жангелдінің  үй болуға, өз шаңырағын көтеруге 
әзірлеуі  басты әрі өте жауапты міндетті өз дәрежесінде 
атқара  білді. Бүгінгі таңда тұңғыш ұлдары Жангелді Ажар 
есімді жарымен, Аруна атты кішкентай қызымен өз алдына 
отау көтеріп, Көкшетау қаласындағы ішкі істер бөлімінде 
жол полициясының инспекторы қызметін атқарады. Сол 
жас отаудың түтіні  түзу шығып, махаббат пен тату-тәттілік, 
береке-бірлік орын тепкен жылы ұяға айналуы, босағасы 
берік, болашағы нұрлы болуы көбіне-көп ата-анаға байла-
нысты. «Ұяда не көрсең ұшқанда, соны ілерсің», «Ана-
сына қарап, қызын ал», — деп, халық бәрін бастан кешіп, 
сынақтан өткізгендіктен айтқан. Әркімге, оның ішінде балаға 
өз үйінен ыстық, өз үйінен кең де керемет мекен жер жүзінде 
жоқ. Кавказ халықтарында «Нағыз жайлы орын: қылышқа 
– қынабы, отқа – ошағы, ер жігітке — өз  үйі»  – деген 
тамаша нақыл бар. Ағамның екінші ұлы Ілияс Көкшетау 
қаласындағы Шоқан Уәлиханов атындғы университетіне 
грантқа оқуға түсіп, қазіргі уақытта білім нәрімен сусындауда. 
Ал  үшінші ұлы Салауат Көкшетау қаласындағы қазақ-түрік 
лицейінің оқушысы. Салауаттың ерік-жігері күшті дамыған, 
алдына қойған мақсатына жету үшін бар күшін салады, 
сынып белсенділерінің бірі, сонымен қатар сабырлы, әр 
нәрсеге шыдамдылық таныта біледі. Соңынан ерген інісі 
Талант пен 4 ұлдан кейін туған жалғыз қарындастары 
Айтолқын  Қаратал орта мектебінің 3-сынып және даярлық 
тобының   оқушылары. Еркін ағамның жанұясында адалдық 
пен мейірімділік, жауапкершілік пен кешірімділік те шын 
ықылас-пейілменен балаларының көкіректерінде мықтап 
орын тепкен.

Мен және менің отбасым
ОТБАСЫ – ӨМІР ӨЗЕГІОТБАСЫ – ӨМІР ӨЗЕГІ

Қазақ отбасында әуелі әке, содан кейін шеше, бұлар 
– жанұя мектебінің ұстаздары болады. Қаратал ауылы 
мектебінің директоры болып қызмет атқарған күннен 
бастап мектеп жаңаша бір көрініс таба бастады. Мектеп 
ұжымы жаңа мамандармен толықсып, білім сапасы да 
айтарлықтай нәтиже көрсете бастады. Мектептің ту-
ындайтын әртүрлі мәселелерін де бар күшін салып, оң 
нәтижеде шеше алғанының өзінен Еркін Қайырбекұлының 
өзінің қызмет атқарып жүрген мектебін жанұясындай үлкен 

жауапкершілікпен қарайтынына көзіміз жетіп отыр.
Әке мен шешенің баласына қоятын ең бірінші басты талап-

тілектері – баланың «әдепті бала» болып өсуі. Сондықтан 
Еркін ағам өз жанұясына әрдайым: «Әдепті бол, тәрбиесіздік 
етпе, көргенсіз болма» деген сияқты сөздерді балаларының 
құлағына құйып өсірумен қатар, отбасында өз бала-
сын мейірімділікке, имандылыққа баулып өсірген. Үнемі 
жанұясында осылай тәрбие көрген бала ақырында, 
өздігінен тіл алғыш, адал, тиянақты, ұқыпты болып шыға 
келеді. Тәрбие басы әдептілік деп білген ата-ана әуелі 
баласына өздерін сыйлап-құрметтеуді, өзгелерге, әсіресе 
үлкендерге, сыпайылық танытуды, ешкімді мұқатпауды 
үйреткен. Сонымен қатар, балаларының ер-азамат болып, 
халқына еңбек етулерін басты міндет етіп қойған. Отбасының 
ұйытқысы, берекесі, мейір-шапағат көзі — әйел. Жа-
нар жеңгемнің  бала-шағасына деген сүйіспеншілігімен, 
қамқорлығымен, ана жанын қас-қабағынан, жанарынан та-
нитан бөбектері қолдарынан келгенше ренжітпеуге тырысып 
бағуда. Әрине, жеңгем де өзінің аналық борышын ұмытпай, 
әсіресе, ағаммен қабағы жарасып, тату – сүйіспеншілікте 
тұрғанда мәртебесі арта түспек. Отбасы – ол да бір шағын 
мемлекет. Отбасының береке-бірлігі әр сәбидің, әр баланың 
болашақ қадамы.  Өнегелі отбасынан үлгілі ұрпақ өседі.
Сайып келгенде, қоғамда әдеп-инабат өлшемдерінің терең 
тамырланып, кең жайылуында отбасының маңызы орасан 
зор. Әлібековтер  жанұясының қос тіреуі – Еркін ағам мен Жа-
нар жеңгемнің өздеріне қатысты әдеп-адамгершілік талапта-
рын, құқықтары мен міндеттерін мүлтіксіз орындағандықтан, 
бүкіл қоғамда, елде бейбіт те берекелі тұрмысқа негіз 
қаланады, демек, ұрпақтарына құтты қоныс, жайлы 
болашақ қамтамасыз етілмек! Жанұяның бақыты – ондағы 
адамдардың жүрек тыныштығында. Жүректердің тыныш 
табуы тек иманнан. Иманға бойұсындырып тұрған адамның 
опық жемесі анық қой. Сенім. Сезім. Сыйластық. Осы үшеуі 
барда, отбасының шаңырағы опырылып, ортаға түспесі 
анық. 

Марал ҚАЙЫРБЕКҚЫЗЫ, 
қарындасы.

Новоишим ауылы. 

Қамсақты ауылдық округі әкімінің 
азаматтарды қабылдау кестесі

«Қамсақты ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
әкімі Беркімбай Жақсылық Әбдірұлы әр аптаның дүйсенбі күндері сағат 
15.00-ден 17.00-ге дейін мына мекен-жайда: Карасевка ауылы, Мира 
көшесі, 13 үйде азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қамсақты ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік 

қызметкерлері мен лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқық 
бұзушылықтарды, Ар-намыс кодексі талаптарын сақтамаулары және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды бұзу фактілерін хабарлай 
аласыздар. 

«Қамсақты ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
25-322 сенім телефоны қызмет етеді.

Темір жол бекетінде қауіпсіздікті қадағалап, ережелерін қатал 
сақтау маңызды. Себебі, ұсақ-түйек ереже бұзу арқылы үлкен 

қиындық пен өкінішке ұрынып қалу әбден мүмкін. Осы орайда, 2015 
жылдың 12 айындағы «НК «КТЖ» АҚ «Ақмола жолдар бөліміндегі» 
темір жолдан өтушілердің себебінен болған қайғылы жағдайлар жөнінде 
ақпараттандырамыз.
Жыл бойы «Ақмола жолдар бөлімінің» аумағына қатысы бар темір 

жол бекетінде 8 бақытсыз жағдай орын алды. Оның 5 қайғылы жағдайда 
аяқталып, азаматтар қайтыс болды. 3 ауыр жағдайда ауруханаға 
жеткізілді.
Қуатты кернеуден тұратын темір жол бекеті ереже бұзғандарға 

кешірімділікпен қарай алмайды. Сондықтан қайғылы жағдайға ұшырамау 
үшін барынша қауіпсіздік ережелерін сақтаған абзал. Сақтанғанды сақтайды 
дегендей, темір жол бекетінен өткен жағдайда, барынша сақ балуды, 
белгіленген жерден өтуді, қайғылы жағдайға жол бермеуді ескертеміз.

Алмас КЕНЖЕКЕЕВ,
Володарское станциясының бастығы.

Сақтықта қорлық жоқ
ТЕМІР ЖОЛ БЕКЕТІ – ТЕМІР ЖОЛ БЕКЕТІ – 
ҚАУІПТІ АЙМАҚҚАУІПТІ АЙМАҚ

Үй ішінің шаруасымен айна-
лысып, бала-шағаны бағып-

қағып өсіру, ағайын-жұрттың 
береке – бірлігіне ұйытқы болу 
сияқты ең бір маңызды істер 
әйелге жүктеледі. Әр шаңырақ- 
тың тұрмыс-тіршілігі, хал-ахуалы 
да осы ақ жаулықты анамен 
тығыз байланысты болатыны 
ұлтымызға тән құндылық.
Халқымыздың  «келіні жақсы үйдің 

керегесі алтын» деген дана сөзі әйел 
затына арналып айтылса керек. 
Осы орайда халықаралық әйелдер 

мерекесі қарсаңында отбасындағы  

олардың алатын орнын ұғындыру, 
анаға деген сыйластықты ояту 
мақсатында Бірлестік орта мектебі 
жанындағы  «Балапан» шағын 
орталығындағы ІІ сәбилер тобында 
«Сұлу қыз, сырлы жеңге» атты сайыс 
өткізілді. 
О р т а л ы қ т ы ң  ұ ж ы м ы н , 

сайыскерлерді арнайы құттықтаған 
мектеп басшысы Әнуарбек Махме-
тов отбасыларына шаттық, бала 
тәрбиесінде сан қырлылық, сайыста 
сәттілік тіледі.
Аталмыш сайысқа қатысқан аналар 

әр кезеңде өз өнерлері мен білімдерін 

көрсетіп, бала тәрбиесіндегі түрлі 
сауалдарға  мүдірмей  жауап 
берді. Сайысқа қатысушылардың 
өнерлерін бағалаған әділқазылар 
шешімімен І орынды Сеитова Айжан, 
ІІ орынды Данкина Диана, ІІІ орынды 
Әшербекова Айнұр иеленді.
Сайыскерлер мадақтамалар және 

арнайы сыйлықтармен марапат-
талды.

Айнагүл ҚАСЫМОВА,
Бірлестік орта мектебінің 

«Балапан» шағын орталығы 
ІІ сәбилер тобының 

тәрбиешісі. 

Байқау
СҰЛУ ҚЫЗ, СЫРЛЫ ЖЕҢГЕСҰЛУ ҚЫЗ, СЫРЛЫ ЖЕҢГЕ

Наурыздың 1 мен 3 аралығында ауданымызда шаңғы тебуден 
облыстық спартакиада өткізілді.

Спартакиаданың ашылуына аудан əкімінің орынбасары Мафруза Науано-
ва қатысып, спортсүйер шаңғышыларға сəттілік тілей келе, салауатты өмір 
салтын насихаттауға ерекше үлес қосып, өз денсаулықтарына жанашырлық 
танытып, спорттың айнымас серігі бола білгендері үшін алғысын білдірді.
Аталмыш жарысқа өңіріміздің 11 ауданынан 120-дас астам спортшылар 

қатысып, бақ сынасты. Жалпы есепте 460 ұпаймен 3 орын алған Мағжан 
Жұмабаев атындағы аудан жəне 633 ұпаймен 2 орынға ие болған Пе-
тропавл қаласының шаңғышылары мен 638 ұпаймен 1 орынды жеңіп 
алған Мамлют ауданының спортшылары шаңғы жарысының үздіктері деп 
танылды.
Ал жерлестеріміз 268 ұпаймен жарыстың 6 орынына тұрақтады. 

Мақпал ƏЛМАҒАНБЕТОВА.
Суретті түсірген автор.

Салауатты өмір салты
ОБЛЫСТЫҚ СПАРТАКИАДА ОБЛЫСТЫҚ СПАРТАКИАДА 

ӨЗ МӘРЕСІНЕ ЖЕТТІӨЗ МӘРЕСІНЕ ЖЕТТІ


