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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Құрметті 
айыртаулықтар!

18 қараша күні сағат 17:00-де Ақан 
сері атындағы аудандық мəдениет 
үйінде Мамлют ауданының күні өтеді. 
Келем деушілерге есік ашық.

Ұйымдастыру комитеті.

Петропавл қаласында Солтүстік Қазақстан облысының 
80 жылдығына арналған «Туған өңір – тұнған сыр» атты сал-

танатты іс-шара өтті. Солтүстікқазақстандықтарды мерей-
тоймен құттықтаған өңір басшысы Ерік Сұлтанов Қазақстан 
Республикасының 25 жылдығымен қатар келген мейрамның маңызы 
зор екенін атап өтті. 
«80 жылдың ішінде облыс тарихында талай-талай оқиғалар бастан 

өтті. Қасіретке толы 30-шы, от-жалынды 40-жылдар, атақты тың 
эпопеясы, Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы, осының бәрі облыс 
тарихының ұмытылмайтын белестері. Солтүстік Қазақстан – ар-
тына өлмес мұра қалдырған Қожаберген жырау, Үкілі Ыбырай, Мағжан 
Жұмабаев, Иван Шухов, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Герольд 
Бельгердің туған жері. Біз Евней Бөкетов, Мақтай Сағдиев, Бәйкен 
Әшімов, Ермек Серкебаев, Владимир Шаталов, Александр Викторенко 
сынды тұлғалардың жерлесі  екенімізді мақтан етеміз», - деді облыс 
басшысы. 
Ерік Сұлтанов солтүстікқазақстандықтардың Ұлы Отан соғысы, 40-жылдардағы 

өнеркәсіптің дамуы, Тың игеру жылдарындағы өңірді дамыту жолында еңбек еткен 
қоғам және мемлекет қайраткерлерінің еңбегіне жеке тоқталды.

«Солтүстік Қазақстан облысы еліміздің дамуына айтарлықтай үлес қосып 
келе жатқан қуатты облыстардың қатарында. Өңіріміз мерейтойын жақсы 
нәтижелермен қарсы алып отыр. 
Біздің өңір мемлекет аумағының 4 пайызын ғана алып жатса да, республикадағы 

жоғары сапалы астықтың үштен бірін өндіреді. 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өңірімізге жұмыс сапары кезінде: 

«Солтүстік Қазақстан — астық өндірудің үздік өңірі», - деген болатын. Осы жылы 
солтүстікқазақстандық шаруалар рекордтық көрсеткішке қол жеткізіп, гектарына 
өнімділігі 18 центнер болатын 5 миллион 768 мың тонна астық жинады», - деді 
Ерік Сұлтанов. 
Облыс әкімі 2016 жылы орақ науқанында үздік нәтиже көрсеткен комбайншы-

лар есімін атады. Олардың қатарында «Тайынша-Астық» ЖШС комбайншысы 
Николай Фесюн 5570 тонна, «Атамекен-Агро» ЖШС қызметкері Берік Даиров 
(Жамбыл ауданы) 4351 тонна астық бастырған. 

«Облыстың индустриалды кешенінде де дамудың оң көрсеткіші байқалады. 
Солтүстiк Қазақстан облысы инвестиция тартуға қолайлы өңiр. Бiздiң облыста 
ауыл шаруашылығы кешендерi мен сауда саласы жақсы дамыған. Өңiрде 
әлеуметтiк, қаржылық-экономикалық, құқықтық салада инвесторлар үшiн 
қолайлы жағдай жасалды. 
Солтүстік Қазақстан облысының ең басты байлығы – халық. Біздің мәдениет, 

өнер, спорт, білім беру, өнеркәсіп, құрылыс, ауыл шаруашылығы және өзге де 
салалар бойынша мақтан ететін жерлестеріміз жеткілікті. Олардың есімдері мен 
ерліктері Қазақстан тарихында алтын әріптермен жазылған», - деп атап өтті 
облыс әкімі. 
Әр саланың жетістіктеріне жеке тоқталған өңір басшысы Ерік Сұлтанов 

өнеркәсіп, құрылыс, білім беру, медицина, мәдениет, спорт саласының озаттары 
мен өндіріс жаңашылдарын, сондай-ақ өңірдің үздік еңбек әулеттерінің есімдерін 
атап өтті. 

«Өңір тарихы өте бай. Бір шаңырақ астында 100-ден астам ұлт пен ұлыс өкілдері 
береке мен бірлікте, тату-тәтті өмір сүріп келеді. Облыс жетістіктерінің басты 
негізі – солтүстікқазақстандықтардың еңбексүйгіштігі мен туған өлкесіне деген 
махаббат, жауапкершілік сезімдерінде», - деді Ерік Сұлтанов. 
Облыс әкімі өңір дамуына үлес қосқан ардагерлерге және бүгінгі таңда бұл 

мақсатта табысты еңбек етіп жүрген қызметкерлерге алғысы мен ризашылығын 
білдірді. 

«Даласы дәнге толы, береке мен бірлігі ұйыған Солтүстік Қазақстан облысы 
алдағы уақытта да тәуелсіз еліміздің одан әрі дамуына зор үлес қоса беретіндігіне 
сенімдімін.
Баршаңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, әр шаңыраққа бақ-береке тілеймін! 

Елімізбен бірге өңіріміз қарқынды дамып, жетістіктерге жете берсін!», - деді өңір 
басшысы құттықтау сөзінін соңында. 
Ерік Сұлтанов ұзақ жылғы адал еңбегі, облысты әлеуметтік - экономикалық 

және мәдени дамытуға қосқан зор үлесі үшін 47 солтүстікқазақстандыққа Құрмет 
грамотасын, тағы 24-не алғыс хаттар табыстады. 
Сондай-ақ, ҚР еңбек сіңірген энергетигі, Петропавл қаласының Құрметті аза-

маты, еңбек ардагері Александр Липовой, «Қызылжар-Ақпарат» ЖШС дирек-
торы Жарасбай Сүлейменов және М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінің студенті Татьяна Александрова құттықтау тілектерін 
жеткізді. 
Мерейтолық іс-шара Солтүстік Қазақстан облысының шығармашылық 

ұжымдары даярлаған концерттік бағдарламаға жалғасты.

Ерік Сұлтанов:
«Халық – Солтүстік «Халық – Солтүстік 

Қазақстанның басты байлығы»Қазақстанның басты байлығы»

Ағымдағы жылғы 3 қарашада Мемлекеттік қызмет істері 
жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 

облыстық департаменті Сыбайлас жемқорлық профилактика-
сы басқармасының басшысы Н.С. Жахин, «Өрлеу» филиалының 
тыңдаушыларына дəріс өткізді.
Кездесуге ауылдық мектеп директорлары, олардың тəрбие ісі жөніндегі орын-

басарлары жəне мұғалімдер қатысты.
Нұрлан Жахин өз баяндамасында жемқорлыққа қарсы саясаттың басым 

бағыттарына, қоғамдағы жемқорлықтың, оның ішінде оқыту мекемелеріндегі 
сыбайластықтың алдын алу бойынша атқарылып жатқан жұмыстарға кеңінен 
тоқталып өтті.

«Əлеуметтік зерттеулер мəліметі бойынша білім беру жүйесі еліміздегі 
жемқорлық деңгейі кең тараған салалардың бірі болып танылғандықтан, Депар-
тамент тарапынан тұрақты негізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг 
пен жемқорлық қатерлерін анықтау жөнінде талдаулар жүргізіліп, артынан 
оларды тудырушы себептер мен жағдайларды жою жөнінде тиісті ұсыныстар 
əзірленуде. Сондай-ақ өскелең ұрпақтың жемқорлыққа қарсы иммунитетін нығайту 
жəне құқықтын сауатын арттыру мақсатында оқу жылынан бастап «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мəдениет негіздері» пəні енгізілді. Онда аталмыш кеселге 
қарсылық танытудың жаңа тетіктері көрініс тапқан», - деді баяндамашы.
Жиын соңында қатысушылар қызықтырған сұрақтарын жолдап, тиісті жауап-

тарын алды.

Жемќорлыќ ќатерлеріне жол 
бермеу

Сенбі, 5 қараша күні ауданымыздың Кириллов-
ка деп аталатын ауылында сары майдан қыл 
суырғандай шешен ата-бабаларымыздың әдемі 
сөзімен айтқанда ақ түйенің қарыны жарылған 
күн болды. Ауылда «Наурыз-Сыздық» атындағы 
еңселі мешіт үйі қолданысқа берілді.

Себебі, ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында 
ауылдың дәл орталығында Аллаһ Тағалаға құлшылық 
ететін имандылық ордасының ашылуы ауыл тұрғындары 
үшін Жаратқанның дәл өзінен келгендей ерекше сый 
болды.

Жаңалық
Алланың жердегі үйіАлланың жердегі үйі
Кирилловка ауылында ашылдыКирилловка ауылында ашылды

Мешіттің салтанатты ашылу таспасы кесілмес бұрын 
әруақтарға арнап Құран бағышталды. Мешіттің ашылу 
рәсімінде Петропавл қаласы орталық мешітінің наиб 
имамы Азамат Сәрсеков Құран оқыды.
Содан кейін сөз алған аудан әкімі Ағзам Тастеміров ауыл 

тұрғындарын құттықтап, мешітке қасиетті жайнамаздың 
бейнесі әдіптелген көлемді 
естелік сыйлығын табыста-
ды.
Сондай -ақ ,  Солтүст і к 

Қазақстан облысының Бас 
имамы  Кенжетай  қажы 
Байкемелұлы ,  Солтүстік 
Қазақстан облысы дін істері 
басқармасының басшысы 
Мұратбек Зейнулин және сал-
танатты шараның құрметті 
қонағы Болат Мағажыұлы 
жаңа  мешіттің  ашылуы-
мен кирилловкалықтарды 
құттықтады.
Мешіттің салынуының баста-

машысы, әрі демеушісі, Кирил-
ловка елінің тумасы Ақылбай 
Сыздықұлы Сағындықовқа 
имамдардың бірі елі үшін 
жасаған азаматтық игі ісіне 
алғысын білдіріп, Қасиетті 
Құран Кәрімді сыйға тартты.
Аллаһ Тағала нәсіп ет-

кен ризығын бейбіт күннен табуды көздеген иманды 
мұсылман бауырларымыздың аспаны ашық, заманы 
бейбіт, аузында кәлимасы болсын деп тілейміз!

Өз тілшімізден.
Суретті түсірген Наталия ЕРЕМЕНКО.

Мемлекеттік қызмет - өз  табиғи бол-
мысымен  тарихи терең тамырлары бар, 

мемлекеттің ең негізгі институттарының бірі 
болып табылады.
Мемлекетке іс жүзінде мақсаттары мен 

міндетерін орындау үшін білікті мамандар 
қажет. Аталмыш мамандарға мемлекеттің даму 
деңгейі, өткізіліп отырған реформаларының 
табыстылығы  тікелей байланысты.
Сондықтан,  мемлекеттік  қызметке кадрларды дай-

ындау сапасын көтеру басым бағыттардың бірі болып 
табылатыны бекерден емес.
Осы орайда, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 
Департаменті Мемлекеттік қызметшілерді дайындау 

Солтүстік Қазақстан облысында алғаш рет «Жас Солтүстік Қазақстан облысында алғаш рет «Жас 
мемлекеттік қызметші мектебі» жобасы жүзеге асырылдымемлекеттік қызметші мектебі» жобасы жүзеге асырылды

және қайта даярлау өңірлік орталығымен бірге  «Жас 
мемлекеттік қызметші мектебі» бағдарламасын жүзеге 
асыруда.
Бағдарламаның мақсаты -  мемлекеттік қызметке сауат-

ты, білімді, жауапты, дарынды, ұйымдастырушылық және 
көшбасшылық қасиеттері бар жас адамдарды тарту, оқу 
орындарында алған теориалық білімдерін тәжірбиеде 
бекіту, жас адамдарға мемлекеттік органдарда жұмыс 
істеу дағдыларын беру, жабада өзін жақсы көрсеткендерді 
әрі қарай жұмысқа орналасуына көмек көрсету.
Екі жұма ішінде жоба қатысушылары Мемлекеттік 

қызметшілерді дайындау және қайта даярлау өңірлік 
орталығы негізінде оқытылып, Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы 
бойынша Департаментінде тәжірбиеден өтеді.

ҚР ІІМ ТЖК СҚО ТЖД бастығының 
2016 жылдың 24 қазанындағы №122 
бұйрығына сәйкес 2016 жылдың 1 
қарашасынан бастап ротациялау 
тәртібінде  Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының төтенше 
жағдайлар жөніндегі бөлімінің 
бастығы болып азаматтық қорғау 
майоры 
Бауыржан Бектасұлы Бекжанов 

тағайындалды.

ТАҒАЙЫНДАУ

«Айыртау таңы» газетінің редак-
циясы аудан мектеп оқушылары 
мен колледж студенттері арасын-
да «Менің Тəуелсіз Қазақстаным!» 
тақырыбындағы  шығармалар 
байқауын  жариялайды .  Үздік 
жұмыстар аудандық газет бетінде 
жарияланып, бағалы сыйлықтармен 
марапатталатын болады.

Тәуелсіздік туы 
астында
Назар аударыңыз, 

байқау!

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығы 
қарсаңындағы ауданның атқарушы билік өкілдерінің 

азаматтарды жеке қабьылдауы әлі де жалғасуда. 8 
қараша күні аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы аудандық 

филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров Гусаковка селолық 
округінің Новосветловка ауылының тұрғындарымен кездесу 
өткізді.
Тұрғындар арасындағы түйткілді мәселелер мектептегі компьютерлердің 

интернет жүйесіне түгелдей қосылуы (қазіргі таңда бар болғаны 1 ғана 
компьютер интернетке қосылған) және тұрақты автобустың жүріп тұруы. 
Аудан басшысы аталған мәселелерді бақылауына алды.
Содан кейін, Ағзам Ахметжанұлы мектеп жанындағы шағын орталықпен 

және мектептің жылыту қазандығымен танысты. Тұрғындармен әңгімелесу 
барысында жеке мал ұстайтын тұрғындарды жем-шөппен және жұмысқа 
орналастырумен қамтамасыз ету қалай жүргізіліп жатқандығына 
қызығушылық білдірді. «Новосветловка» ЖШС директоры Ф.И.Мусиенкомен 
кездесті. Аудан әкімі тұрғындарға мемлекеттік бағдарламаларға, соның 

ішінде «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасына қатысуды ұсынды. Бұл 
өзіңді және басқаларды қосымша жұмыс орнымен қамтамасыз етуге, 
көптеген әлеуметтік мәселелерді шешуге мүмкіндік алу (мәселен, автобустың 
қатынауы туралы мәселе).
Содан соң, аудан басшысы 7 қараша күні шаңырақ құрғандарына 59 

жыл болған алғашқы тың игрушілердің жұбы Анатолий және Екатерина 
Селюченколардың шаңырақтарында болып, азық-түлік жиынтығын сый-
лады.
Ерлі-зайыпты Селюченколар Ағзам Ахметжанұлына өз өмірлерінен естелік 

айтып, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа және атқарушы билік өкілдеріне 
әрдайым көңіл бөліп, назардан тыс қалдырмағандары үшін алғыстарын 
жеткізді.

Ирина БУРКОВСКАЯ.
Аударған Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Ресми хабар
Атқарушы билік пен тұрғындар Атқарушы билік пен тұрғындар 

арасындағы сұхбатарасындағы сұхбат
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2016 жылдан  бастап  өз  жұмысын 
б а ст а ғ а н  Қ о ғ а м ды қ  к е ң е ст е р 

мемлекеттік органдармен, жүйелі қоғамдық 
бақылау ұйымдарымен бірлесе отыра, 
орталық және жергілікті атқарушы орган-
дар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдары 
қызметінің ашықтығын қамтамасыз етумен 
айналысады. 
Ағымдағы жылдың 9 айы бойынша Солтүстік 

Қазақстан облыстық Қоғамдық кеңес жұмысының 
қорытындысы өңір басшыларының кездесуінде 
талқыланды. Жиналыс барысында Ерік Сұлтанов 
бүгінде облыста 15 қоғамдық кеңес әрекет етсе, 
оның 13-і аудандық және 1-і қалалық, 1-і облыстық 
деңгейде жұмыс істейтіндігін атап өтті.

«Кеңес шешімдері кеңестік-ұсыныстық мәнге ие, 
сондықтан мемлекеттік органдар оны қарастыруы 
қажет.  Қоғамдық кеңестер билік пен азаматтық қоғам 
арасындағы тұрақты әрі конструктивті сұхбат орнату-
да маңызды рөл атқарады», - деді Ерік Хамзаұлы. 
Солтүстік Қазақстан облыстық Қоғамдық кеңесінің 

жұмысы туралы ұйым төрағасы Қайырлы Едіресов 
баяндады. 

«Бүгінгі  таңда  облыстық Қоғамдық кеңестің 
қоғамдық негізінде 22 адам жұмыс істейді. Кеңес 

Қоғамдық кеңеспен кездесу өткізді

Ағымдағы жылы 3 қарашада Солтүстік 
Қазақстан облысының өңірлік коммуни-

кациялар қызметінде мемлекеттік қызмет 
көрсету рәсімдерін жетілдіру мәселесі бойын-
ша ауыл шаруашылық басқармасы, Петропавл 
қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы, 
ветеринария  бөлімдері  басшыларының 
біріктірілген брифингі өтті.
Облыс әкімі аппаратымен бірге ұйымдастырылған осы 

іс-шараға өңірлік баспа БАҚ, облыстық ОТРА, МТРА 
арналарының өкілдері қатысты.
Облыстық ауыл шаруашылық басқармасының бас-

шысы Қ.Қ. Омаров ауыл шаруашылығы саласындағы 
мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша атқарылған 
жұмыс, ІҚМ асыл тұқымын сатып алуға қаражат алу 
шарттары, агроөнеркәсіптік кешеніндегі дайындық 
ұйымдарын қаржыландыру, ауыл шаруашылық 
көліктерін техникалық қарауды өткізу тәртібі туралы 
ақпараттандырды.
Электронды үкімет және Мемлекеттік корпо-

Ағымдағы  жылы  2  қараша  күн і 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің СҚО бойынша 
Департаменті және Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының СҚО 
бойынша Департаменті қызметкерлерімен 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
және метрология Комитетінің СҚО бойынша 
департаменті қызметкерлеріне мемлекеттік 
қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес саласы жөнінде ақпараттандыруды арт-
тыру мақсатында дөңгелек үстел өткізілді.
Мемлекеттік қызмет басқармасының бас маманы 

Д.С. Әлдименовамен «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі туралы» Заңының негізгі 
ережелеріне, мемлекеттік қызметке өту тәртібі, 

Құқықтық сауаттылығын арттыру 
жалғасуда

 Петропавл қаласында Бірінші лига ко-
мандалары арасындағы ҚР біріншілігінде 

3-орынға ие болған «Қызылжар СҚ» футбол 
командасы ойыншыларын марапаттау рәсімі 
өтті. 
Күн қаһармандарын қызыл кілемде қарсы 

алған Солтүстік Қазақстан облысының әкімі 
Ерік Сұлтанов спортшыларға қола  медаль 
табыстады. 

«Бүгін  солтүстікқазақстандық  футбол 
тарихындағы айтулы күн. Бірінші лига коман-
далары арасындағы ҚР біріншілігіндегі қола 
медаль – өңір имиджін қалыптастыруға үлкен 
үлес қосады. Сіздердің жетістіктеріңіз өскелең 
ұрпаққа үлгі. Болашақта сіздер үздік спорттық 
нәтижелер мен ірі жеңістерге жететіндеріңізге 
зор сенім білдіремін!», - деді Ерік Хамзаұлы. 
Өңір басшысы спортшылардың бапкерлеріне жоғары 

нәтиже көрсетіп, үздік спортшылар тәрбиелегені үшін 
алғысын білдірді. 
Сонымен қатар, облыс басшысы СҚО-да футбол-

ды дамыту үшін материалдық-техникалық базаның 
нығайтылып, инфрақұрылымды дамыту жұмыстары 
қарқынды жүргізіліп жатқанын атап өтті. Соңғы екі 
жылда 263 футбол және шағын футбол алаңдары 
салынса, оның 46-ы заманауи жасанды жабынмен 
қапталған. Бүгінде «Қарасай» стадионында күрделі 
жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Ал, спортшыларымыз 
жыл бойы жаттыға алуы үшін «Жастар» стадионында 
жабық футбол манежінің құрылысы басталды. 
Салтанатты шара барысында өңір басшысы 

«Қызылжар СҚ» футбол 
командасы марапатталды

футболшыларға түрлі аталым бойынша марапаттар 
табыстады. «Үздік қақпашы» атағына Тимурбек За-
киров ие болса, «Үздік қорғаушы» болып Неманья 
Видич танылды. Сонымен қатар, Аслан Жанұзақов 
«Үздік жартылай қорғаушы», Бошко Ступич «Үздік 
шабуылшы», ал Әли Әлиев «Маусымның ең үздік 
ойыншысы» атанды. 

«Қызылжар СҚ» футбол клубының капитаны Ев-
гений Аверченко облыс басшылығына, бапкерлер 
штабына, жанкүйерлерге құрама атынан алғысын 
білдірді. 
Команданың бас ойыншысы облыс әкімі Ерік 

Сұлтановқа қола медаль табыстады. Сонымен қатар, 
футболшыларды облыстың Құрметті азаматы, еңбек 
ардагері Александр Липовой, Солтүстік Қазақстан 
облысы бойынша қазақша күрестен бірінші спорт 
шебері, халықаралық олимпиада комитетінің Алтын 
Орденінің  иегері, спорт ардагері Бауыржан Күлжанов 
құттықтады. 

2016 жылы балалар мен жасөспірімдер коман-
далары лигасында Қазақстан біріншілігінің күміс 
жүлдегерлері болған «Жас Қыран» командасының 
жас ойыншылары Александр Иванов пен Олжас 
Ақжолов, сондай-ақ, «Қызылжар СҚ - 2006» футбол 
клубының ең жас спортшылары Алдияр Серікбай мен 
Мансұр Рамазанов бүгінгі марапат иелерінің лайықты 
ізбасарлары болатынын жеткізді. 
Салтанатты іс-шара облыстың шығармашылық 

ұ ж ым д а р ы ны ң  д а й ы н д а ғ а н  к о н ц е р т т і к 
бағдарламасына ұласты.

Облыс әкімінің баспасөз қызметі.

қызметінің бағыты анықталып, кешенді жұмыстар 
жүргізілуде. Қоғамдық кеңес осыған дейін 10 отырыс 
өткізді. Онда азаматтардың құқығы мен бостандығы, 
қоғам мүддесі көзделетін мәселелер талқыланған», 
- деді Қайырлы Едіресов.
Аталған мерзімде СҚО-ның Қоғамдық кеңесі 

барлығы 109 мәселе қарастырған. 
Қоғамдық кеңес төрағасының айтуынша, жыл 

соңына дейін мекеме өкілдері медициналық қызмет, 
ауруды ерте кезеңде анықтау, балалар денсаулығын 
қадағалау, мобильді медицинаны дамыту, сондай-
ақ ҚР Еңбек кодексін ұстану бойынша мәселелерді 
қарастыратын болады. 
Бұдан  бөлек ,  кездесу  барысында  облыстық 

Қоғамдық кеңес хатшысы Елена Коноплева, Пре-
зидиум мүшелері Ескендір Елеусізов пен Сергей 
Калинин сөз сөйледі. 

«Мемлекет  басшысы  Нұрсұлтан  Әбішұлы 
Назарбаевтың бастамасымен құрылған мемлекеттік 
қоғамдық кеңестер аз ғана мерзімнің ішінде өз 
тиімділігін дәлелдеді. Қоғам мен мемлекет арасындағы 
осындай сұхбат алаңдары Қазақстанның дамуына оң 
әсер етеді. Осы бағыт бойынша жұмыстың табысты 
жалғасатынына сенім білдіремін», - деді жиналысты 
қорытындылаған өңір басшысы.  

рация арқылы жеке шаруашылығы бар туралы 
анықтама, өсімдік өнімдерін сапасын және өнімділігін 
жоғарылатуға қаражат алу мүмкіндіктері жөнінде Петро-
павл қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы 
бөлімінің басшысы А.Б. Омаров баяндады.
Петропавл қаласының ветеринария бөлімімен 

мемлекеттік ветеринариялық – санитарлық бақылау 
және қадағалау нысандарына ветеринариялық – 
санитарлық  қорытындыларын  беру  бойынша 
мақсатты жұмыс жүргізілуде. Бөлім басшысы Е.С. 
Жанмұхамбетов ауыл шаруашылық жануарларын 
бірдендірілуі, ветеринарлық анықтамаларды беру 
бойынша атқарылған жұмыс туралы мәлімдеді.
БАҚ өкілдерін баға саясатының жүзеге асырылуы, 

әлеуметтік-маңызы бар өнімдерге бағаларды реттеу 
бойынша қабылданған іс-шаралар, 2016 жылғы егін 
жинау нәтижесі қызықтырды.
Осы  іс-шара  тілшілерге  ауыл  шаруашылық 

саласындағы көрсетілетін қызметтердің сапасы 
жөнінде толыққанды ақпарат алуға мүмкіндік берді.

сынақ мерзімін белгілеу, мемлекеттік қызметшілердің 
лауазымдық жалақысын белгілеуге құқық беретін 
жұмыс өтілін есептеу Қағидаларына, тәлімгерлік 
және  алдағы  уақытта  өткізілетін  мемлекеттік 
қызметшілерінің аттестациясы мәселеріне түсініктеме 
берілді.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық 

бюросының СҚО бойынша Департаментінің инспек-
торы С.Н. Зайцева мемлекеттік қызмет саласындағы 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің жағдайына 
баса назар аударып, СҚО бойынша сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылық фактілерінен мысал 
келтірді. Сонымен қатар, инспектормен талқыланған 
мәселе бойынша бейнероликтер көрсетілді.
Дөң гелек  үс телд і ң  өт к і з і л у і  барысында 

қатысушылардың барлық қызықтырған сұрақтарына 
қанағаттанарлық жауап қайтарылды.

БАҚ өкілдеріне - ауыл шаруашылық 
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтердің сапасы

Облыс жаңалықтары
Тестілік От жағу эстафетасы аясында Алматыда Универ-

сиада алауы жағылды
Алматыда 2017 жылы өтетін 28-ші Дүниежүзілік қысқы 

универсиада Алауын жағу эстафетасының бас репетициясы 
өткізілді. Тестілік іс-шараның бүкіл жағдайы іс жүзінде өткізілетін 
Универсиадаға  барынша ұқсатылып өткізілді.
Ұйымдастырушылар Оттың пайда болуын техникалық жағынан 

репетициядан өткізіп, тасымалдайтын шыны сауытты тестілеп 
көрді. Шыны сауыттың ресми тасымалдаушысы - «Эйр Астана» 
компаниясы еліміздің аймақтарынан 15 Отты Алматы қаласына 
жеткізетін болады. 
От жағу эстафетасының көлік жөніндегі серіктесі «Вираж» компаниясы 

«Газ» үлгісіне жататын коммерциялық жеңіл көліктердің жаңа топтамасын 
сапқа тізді, өз кезегінде бұл көлік санын оңтайландырып, 2017 жылдың 
қаңтарында өткізілетін От жағу эстафетасы кезінде саптың ұзындығын екі 
есеге дерлік қысқартуға мүмкіндік бермек.
Тестілік эстафетада Универсиада алауын қабылдайтын бүкіл облыс 

орталықтарының өкілдері бас қосты. 30-дан аса аймақтық менеджер Алау 
сақтаушыларының жұмысына бақылау жүргізді.
Алау сақтаушылар – бұл Универсиаданың басталғанына 100 күн 

қалғанда күшейтілген даярлық бағдарламасынан өтуі тиіс 12 адамнан 
тұратын топ. Оқыту бағдарламасында топтың қимыл-қозғалысын барынша 
көрікті әрі үйлесімді етуге көмектесетін қоюшы-режиссермен жұмыс жасау 
қарастырылған. Денешынықтыру даярлығына арналған жеке блок күтпеген 
жағдайларда қажет болмақ. Тағы 15 адам Алматыда тура осындай кур-
стан өтіп, облыстарда жағылған Алаумен Алматыға оралу үшін Эстафета 
өткізілетін күні аймақтарға бет алатын болады.
Сондай-ақ, бүгін Алматыдағы тестілік эстафетаға ойдан шығарылған 

кейіпкерлер де қатысты. Сценарийге сәйкес тестілік мақсатта Алауды 
жағу кезінде ойдан шығарылған облыс әкімі алғысөзбен шықпақ, ал бір 
шақырымға созылған жолды бес «жалған» алау көтеруші жүріп өтеді. Бұл 
мұқият іріктеу байқауынан өтпеген адамдар Алауды көтеретін Универсиада 
аясындағы жалғыз жағдай болмақ.
Тестілік эстафетаның тағы бір маңызды бөлігі ҚР аймақтарында алау 

көтерушілерді іріктейтін байқаудың аралық қорытындысын шығаруға 
арналған. Жоғарғы оқу орнының әрқайсысына өз іріктеуін өзі өткізу мүмкіндігі 
берілген, олар республикалық комиссияға он үміткердің тізімін ұсынуы тиіс 
екендігін еске саламыз. Сондай-ақ,  Универсиада-2017 сайтында қалаған 
адам анкетаны толтырып, өзін үміткер ретінде ұсынған тұлға ретінде 
іріктеуден өтуге мүмкіндігі бар.
Бекітілген тұжырымдамаға сәйкес әрбір облыс орталығы, Астана және 

Алматы қалалары аймақтың ең ірі жоғарғы оқу орнында Алаудың пайда 
болуына арнап өз іс-шарасын өткізуі тиіс екені белгілі. Қала көшелерінде 
эстафета өткізілген соң, аймақтың ең үздік студенті Алматыға Алауды 
жеткізіп, онда 16 алаудың барлығы Универсиаданың ашылу салтанатының 
шарықтау шегінде бір жерде біріктірілетін болады.

БАСПАСӨЗ МӘЛІМДЕМЕСІ

2014 жылы «Қазақстан Республикасының азаматтарына, 
оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұрғылықты 
жері  бар тұлғаларға олардың мүліктерін жария етулеріне бай-
ланысты рақымшылық жасау туралы»  заң күшіне енді. Осыған  
байланысты көпшілікте  Не үшін жария етеміз деген сұрақ ту-
ындайды.
Қазір жүргізіліп жатқан жарияетудің бұрыңғы жүргізілгендерінен 

бірақтар өзіндік айырмашылықтары бар.
2014-2016 жылдарғы жария ету өз мүліктерін, соның ішінде жария 

эконмиқалық айналымнан бұрын шығарылған ақшаларын да, заңды 
жария етуге тілек етушілердің барлығына көмек жасауға арналған. Мулікті 
жария етудің астарыңда кірістер жасыру мақсатында заңды эконмикалық 
айналымнан шығарылған және немесе Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен сәйкестікте ресімделмеген немесе басқа қатысы жоқ  
тұлғаларға ресімделген мүлікке мемлекет құқын тану рәсімі жатыр. Атал-
мыш акцияға қатысу құқы бар тұлғалар Қазақстан Республикасының 
азаматтары, оралмандар және Қазақстан Республикасында тұрғылықты 
жері бар тұлғалар болып табылады. Бұл ретте заңды тұлғалар мүлікті  
жария ету субъектілері болып табылмайды. Біріншіден, бұл жалпыға бірдей 
декларациялаудың еңгізілуіне байланысты. Азаматтарға қазір қандай да 
бір айыпұлдар мен өсімпұлдар төлеместен, заңды негізде декларацияда 
көрсетіп, мүлікті жария ету құқы беріледі. Жалпыға бірдей декларациялау 
басталған кезде кейінде мәселе туындамас ушін жария етілетін шетелдегі 
мүліктің құнынан 10 пайызды қазір төлеген дұрыс. Бұл орайда және 
Қазақстан Республикасы аумағынан тысқары жерде тұрған жылжымайтын 
мүлік ретінде және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен 
сәйкестікте жылжымайтын мүлік болып айықындалатын мүлікке ұқсас 
мүліктің танылатынын атап өткен жөн. Жария етк жөніндегі акция ақшаларын 
жария ететін азаматтар үшін де, сол сияқты ел экономикасы үшін тиімді. 
Жария етудің оң тұстарының бірі, ақшаға қатысты айтар болсақ, жария 
етілген ақшалардың кіріс болып танылмайтыны, соңдықтан оларға салықты 
жүктеме де салынбайды.

Е. МАНАПОВ,
Айыртау ауданны бойынша МКБ бас маманы.

Жария ету: не  їшін?

БЖЗҚ әрбір салымшының қамын ойлап, көрсетілетін 
қызметтердің сапасын жақсартуға және ақпарат берудің 

қосымша ыңғайлы жолдарын дасауға күш салуда. БЖЗҚ-
ның салымшылармен қарым-қатынас орнату тәсілдерінің 
бірі – салымшыларға (алушыларға) барып қызмет көрсететін 
«Мобильдік кеңсе». Жобаның негізгі мақсаты – халықтың 
әлеуметтік жағынан осал топтарын қолдау, мүгедек адамдарға 
ақпараттық кеңес бере отырып, көмек көрсету, сондай-ақ, 
салымшыларға (алушыларға) зейнетақы қызметтерін БЖЗҚ 
кеңселерінен тыс жерлерде де барынша сапалы көрсету.басқа 
сөзбен айтқанда, қандай да бір себептермен, әсіресе, денсаулығына 
байланысты БЖЗҚ кеңсесіне келе алмайтын адамдарға Қор маман-
дары өздері барып қызмет көрсетеді.

«Мобильдік кеңсе» аясында барлық өңірде БЖЗҚ-ның өздері барып қызмет 
көрсететін мамандарының командалары құрылды. БЖЗҚ қызметкерлері 
салымшымен (алушымен) келісе отырып, оған ыңғайлы уақыт пен кеңес 
беретін орынды белгілейді, мүмкіндігі шектеулі адамдарға Қордың деректер 
базасына енгізіп, тиісті қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар топтамасын 
жинауға және оларды Қорға жеткізуге көмектеседі.

2016 жылғы қаңтардан қазан айына дейінгі аралықта Қор қызметкерлері 
төлемдер алуға құқылы, бірақ қорға келіп өтініш жасамаған І және ІІ топтағы 
мүгедек (мүгедектігі мерзімсіз белгіленген) 13192 алушымен байланысқа 
шықты. Бұл тізімнің ішінен төлемдерді 10788 адам алып үлгерді. Бұған 
қоса, зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттардағы салымшылар 
деректемелерін өзгерту, шарттардың телнұсқаларын беру, хабарлау тәсілін 
өзгерту секілді қосымша қызметтер де көрсетілді. Жасалған операциялардың 
жалпы саны 38374-ке жетті.
Стиатистика бойынша БЖЗҚ мамандарының мүмкіндігі жоқ адамдарға 

барып қызмет көрсетуі өңірлерге бөліп қарастырған кезде былай көрінеді. 

БЖЗҚ-ның «Мобильдік кеңсе» 
қызметі
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Қараша... Дәл осы айдан бастап біздің өлкеде  
қыс өз иелігін жүргізіп, қатты «сібір» аязымен, 

қарлы бұрқасыны, әрі боранымен өзінің қиқар мінезін 
жиі көрсетіп тұрады. Кей ретте босатып, ызғырығын 
жылымыққа алмастырып, жерлестеріміздің төзімділігі мен 
сақтықтарын тексереді, содан соң суығы мен қолайсыз 
күн райымен таң қалдырады. Міне сонда таныстарыңыз 
бен туыстарға баратын сапарларыңызды кейінге шегеріп, 
қатерге бас тікпеген жөн болады, одан да жылы да жайлы 
үйде отырған абзал. Өйтпесеңіз – қайғы аяқ астында. 
Мысалды да алыстан іздеудің де қажеті жоқ. 2012 жылда 
М. Жұмабаев ауданында такси жолаушысы, 1989 жылы 
туған ер адам түнде автокөлік қар кептелісінен әрі жүре 
алмаған соң, өз күшіне сеніп, туған ауылына қарлы алқаппен 
төтесінен түспекші болады... Оның мүрдесі келесі күні 
таңертең, 21 қарашада, Таманское селосынан 7 шақырым 
жерден табылды.
Бұл факт алдағы мереке күндері шалғай жерлерде 

тұратын туыстары, достары мен таныстарына барғысы 
келетін әркімнің алдымен жақсы ойлануға шақырады. Бұл 
ретте осы күндері  айтарлықтай көрініс табатын «уақыт 
факторын» елемеуге тағы болмайды. Міне осы уақытта 
бәрі әр жаққа асығады, бұл біздің ТЖ қызметі «қара» 
хронологиясындағы көптеген мысалдар бойынша әртүрлі 
келеңсіз жағдайларға ұшыратып, ақыры бірнеше адамның 
тағдыр тәлкегіне ұшырауы мүмкін. Жасыратынын жоқ мере-
ке қарсаңында спирттік ішімдіктерге әуес ететін халықтың 
әдет-ғұрыпын да әсте естен шығармаған жөн болар. 
Ішімдік бойын билеген адамның өз күшін жоғары бағалап, 
өзен тізеден, тау иықтан келетін шағында жақын ауылға 
баратын жол 5-6 шақырым деген сөз емес қой. Осындай  
«ерліктердің» соңы қайғылы аяқталып жатады. Әсіресе 
ұясынан жаңа ұшқан оқушы жастарды ерекше назарда 
ұстаған жөн.  Жоғарғы сынып оқушылары мен студенттердің 
меркек күндерді қайда өткізетіндерін тек ата-аналары ғана 
емес, педогогтар, тәрбиешілер мен кураторлар да білулері 
қажет. Бұл қызығушылық жеке өмірілеріне араласу деп 

Қыс күтпеген жағдайларға толы...
айтуға болмайды. Бұл өскелең ұрпақтың денсаулығы мен 
қауіпсіздігін ойлау қарекеті.  
Қандай жағдайда болмасын қыс мезгілінде үш қағиданы 

естен шығаруға болмайды; ауа райының ықтимал «тосын 
сыйларына» байқау, синоптиктердің болжамдарына құлақ 
қою, ТЖ қызметінің бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 
тарататын арнайы хабарларына көңіл бөлу.
Қыс мезгілінде бір елдімекеннен екіншісіне автокөлікпен 

қатынау ерекше қауіпті, өйткені көлітегі ақаулық бір-екі 
адамның қасіреті ғана  емес, ондаған адамның қайғысына 
айналуы мүмкін. Жолда боранға ұшыраған автобус 
жолаушыларының қазасы туралы қаралы хабарларды ел 
ішінде естімеген кемде-кем шығар. Бұл оқиғалар тарихтың 
қойнауында жатса да, қайталанбасына кім кепіл... Сондықтан 
өз балансында көлік құралдары, техникалық қызметтері бар 
кәсіпорындар мен ұйым басшыларына осы құралдардың 
апатсыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету зор кершілігі арты-
лады. Тежегіш жүйесі мен отын аппаратурасын, жөндеуге 
арналған аспаптар жиынтығын, күрегін, тросы мен от лампа-
сынтексеру алыс жолға шығар алдындағы аса қажет іс. 
Ең бастысы – қажет кезде көмекке шақыратын 

қолдарыңызда жарамды ұялы телефон болсын. Тәулік 
бойы қызмет ететін 112 әрдайыс байланыста, Сіздің 
қоңырауыңыз ескерусіз қалмайды, ТЖ қаупі кезінде көмек 
көрсетіледі. 
Жоғарыда аталған қауіпсіздік ережелері мен шаралары 

үлкен материалдық шығынды қажет етпейді. Оларды 
орындау да қиын емес. Сондықтан оларды басшылыққа 
алсаңыз Сіз өз қауіпсіздігіңіз бен туыстарыңыз бен 
жақындарыңыздың қауіпсіздігіне сенімді боласыз. Ал алда 
келе жатқан желтоқсан мерекелері Сіздер үшін төтенше 
жағдайлардың қаралы күндеріне жолықпайсыз. 

Евгений ЖУРАВЛЕВ,
СҚО ТЖ департаменті 

мемлекеттік тіл және ақпарат тобынының
бас маманы. 

Үлкен үрдістерге қол жеткізіп, тың өзгерістерге 
бет бұрған сот жүйесіне Елбасымыздың қойып 

отырған ең басты талаптарының бірі - дауларды 
созбалаңға салмай, жедел қарау.
 Әрине, соттар тарапынан осы тапсырманы орын-

дау бағытында жұмыстар атқарылуда. Дегенмен, көп 
жағдайда сотқа шақырылған тараптардың сот отыры-
сына келмеуі де істердің созбалаңға салынуына себеп 
болып жатады. Сотқа шақыру туралы хабарламалар 
тараптарға уақытылы жеткізілсе де, сот отырысының 
уақытында өтуіне кедергі жасау сотты сыйламау болып 
табылады. Заңды білмеу жауаптылықтан босатпайты-
нын бірі білсе, бірі білмей жатады. Ол жөнінде сотты 
құрметтемеушілердің әрекеттері сот билігін жүзеге асыру 
барысындағы судьялардың тәуелсіздігін қамтамасыз етуге 
бағытталған заң нормалары көзделген.
Қазақстан Республикасы Азаматтық  іс  жүргізу кодексінің 

119 - бабында, (сотқа құрметтемеушілік білдіргені үшін 
мәжбүрлеу шаралары), сотқа құрметтемеушілік білдіргені 
үшін жауаптылық шараларын сот  барлық адамдардың 
сот алдында теңдігінің конституциялық принципін және сот 
төрелігі міндеттерін іске асыру мақсатында қолданады.
Ал, Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу 

кодексінің 155 - бабының талаптарына сай (іс жүргізушілік 
мәжбүрлеудің өзге де шараларын қолдану үшін негіздемелер), 

Жалтарғанға жауаптылық бар
сотта іс қараудың қамтамасыз ету мақсатында сотталушыға 
іс жүргізушілік мәжбірлеудің өзге де шараларын: алып келу 
міндеттемені, алып келуді, қызметтен уақытша шеттетуді, 
мүлікке тиым салуды қолдануға, сонымен қатар, жәбірленуші, 
куәға және басқа да іске қатысушы адамдарға іс жүргізушілік 
мәжбүрлеу шараларын: алып келу туралы міндеттемені, 
алып келуді, ақшадай жазаны қолдануға құқылы.
Қазақстан Республикасы Әкімшілік Құқық бұзушылық 

туралы Кодексінің 653 - бабында (көзделген іс әрекеттердің 
жасағаны үшін бұған кінәлі тұлғалар осы кодекстің 818 
бабының 2 бөлігінде көзделген тәртіппен әкімшілік 
жауаптылыққа тартылып, бірінші бөлігі бойынша жиырма 
айлық есептік көрсеткіш әкімшілік айыппұл немесе бес 
тәулікке дейін әкімшілік қамау түрінде, ал екінші бөлігі бойын-
ша отыз айлық есептік көрсеткіш әкімшілік айыппұл немесе 
он тәулікке дейін әкімшілік қамау түрінде жазаланады.
Біздің басты мақсатымыз - азаматтардың сот жүйесіне 

сенімін арттыру. 
Сотқа келуден жалтарғанға да жауаптылық бар екенін 

сезіну, заңды құрметтеу, заңды орындау - әрбір азаматтың 
міндеті екенін естен шығармағаны абзал.

Данагүл ЗАКИРЬЯНОВА,
Айыртау аудандық сотының бас маманы – сот 

мәжіліс хатшысы.

Қазіргі уақытта Мемлекет Басшысының Ұлт жоспары «Бес 
институционалдық реформаны жүзеге асыру бойынша 100 

нақты қадам» баяндамасы тапсырмасымен, Қазақстан Респу-
бликасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрлігімен 
әлеуметтік қызметтер және көмек алушылар арасындағы келісім 
шарт жүйесі негізінде атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің 
қолданыстағы механизмдерін толық жетілдіру бойынша жұмыстар 
жүргізілуде.
Нәтижесінде, 2015 жылдың 28 қазанында «Халықты әлеуметтік қорғау 

мәселелері жөніндегі Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңы «одан әрі - Заң» 
қабылданды, 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Заңда қарастырылған жаңа тәсілдердің қолданыстағы жүйеден ерекшелігі 

және мәні:
атаулы әлеуметтік көмек (одан әрі - АӘК) алуға кедейлік шегінің мөлшері ең 

төмен күнкөріс деңгейінен 40 пайыздан  50% дейін және жаңадан ұсынылатын 
көмек мөлшеріне сәйкес:
көп балалы отбасыларға мемлекеттік арнайы жәрдемақы (одан әрі-МАЖ):
- 18 жасқа дейінгі балалары бар табысы аз отбасыларға мемлекеттік 

жәрдемақы: 
- табысы аз үй шаруашылығына атаулы әлеуметті көмек;
атаулы әлеуметтік көмек алу үшін табысы аз еңбекке жарамды азаматтардың 

жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысуы  міндетті – 
осы мақсатпен жасалатын келісім шартта алушының (отбасы) жұмыспен қамтуға 
жәрдемдесудің шараларына қатысу және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу 
(оқыту) және басқа да әлеуметтік көмек шараларын көрсетуге жәрдемдесу бой-
ынша міндеттері анықталады.
АӘК тағайындау көмек алушылардың экономикалық дербестігін бекіту 

мақсатында әлеуметтік келісім шарттың қолдануы кезеңіне, (қолданыстағы жүйе 
бойынша – АӘК тоқсанға тағайындалады); 
отбасын сүйемелдеу институтын енгізу – кеңесшілер мен жоба ассистенттері 

қатысушылардың әлеуметтік келісім шарт бойынша міндеттерін орындауын 
қадағалайды, сонымен қатар отбасының қиын жағдайдан шығуына қолдау 
көрсетеді;

«бір терезе» принципін енгізу және Жұмыспен қамту базасында құжаттар 
пакетін бір органға беру көмегімен табысы аздарға кешенді көмек көрсету, атаулы 
әлеуметтік көмек тағайындау ресімдерін оңайлатады.
Сонымен бірге, АӘК 2 түрге топтастырылады: сөзсіз және шартты ақшалай 

көмек.
Сөзсіз көмек шынымен мұқтаж жандарға немесе қиын жағдайда қалған және 

объективті себептермен (жасы, денсаулық жағдайы, мүгедектік және басқа 
әлеуметтік осалдық) одан шыға алмайтын азаматтарға беріледі.
Еңбекке жарамды, көмек алуға үміткерлерге жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің 

белсенді шараларына қатысу шарттарымен қолдау көрсетіледі (шартты). Бұлар 
кәсіптік даярлау, әлеуметтік жұмыс орындарына жіберу, жұмысқа орналастыру, 
балаларды мектепке дейінгі мекемелерге орналастыруға жәрдемдесу және т.б. 
Атаулы төлемдердің ұзақтығын шектеу және алушылардың міндетті «жауап 
әрекеті» еңбек ынтасын арттыруға жағдай туғызады және олардың өзін-өзі 
қамтамасыз етулеріне мүмкіндік береді. 
Өтініш берушіге немесе оның отбасы мүшелеріне жұмыспен қамтуға жәрдемдесу 

немесе әлеуметтік бейімдеу бойынша шаралар ұсынатын уәкілетті органның 
құзіреті болмаған жағдайда  Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі аудандық 
комиссия үйлестіру рөлін атқарады. Бұл жағдайда, өтініш берушінің берген 
құжаттары жұмыспен қамту немесе әлеуметтік бейімдеу мәселелері  жөніндегі 
аудандық комиссияның қарауына Жұмыспен қамту орталығына жіберіледі. 
Халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі аудандық комиссияның 

міндеттері:
атаулы әлеуметтік көмек тағайындауда мүдделі органдар мен ұйымдардың 

қызметтерін үйлестіру;
жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және әлеуметтік бейімдеу бойынша шаралар 

беру туралы ұсыныстарды дайындау;
бір жолғы шартты ақшалай көмек төлемдерін беру туралы мәселелерді 

қарастыру;
жасалған келісім шарттарды жүзеге асыру барысына мониторинг жүргізу.
Жаңа тәсілдерге сәйкес, АӘК алушылардың жауапкершіліктерін күшейту, 

алушының келісім шарт жасаудан немесе жасалған келісім шарт бой-
ынша міндеттерді орындаудан бас тартқан жағдайда. АӘК алушыларға 
отбасының еңбекке жарамды барлық мүшелері қатарынан ықпал ету шаралары 
қолданылады, нақтырақ айтқанда, ақшалай көмек 50 % ға  азайтылады (бірінші 
бас тартуда) немесе әлеуметтік шартты орындауына байланысты тоқтатыла 
тұрады (қайта бас тартқанда). Сонымен қатар балаларға әлеуметтік көмек, 
отбасының еңбекке жарамды мүшелерінің жұмыспен қамтудың белсенді шара-
ларына қатысуы/қатыспауына қарамастан әр балаға АӘК төлемі сақталады.
Осы заңды 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізу «Өрлеу» жо-

басын заңда қарастырылған жаңа тәсілдермен, әлеуметтік көмек көрсетудің жаңа 
механизмдерін енгізуге мұқият дайындалу үшін басқа да аймақтарды қатыстыра 
отырып сынамалы жалғастыруды талап етеді.

Г.Шаймергенова,
Әлеуметтік бағдарламалар  секторының бас маманы.

Жаңа үлгідегі атаулы əлеуметтік көмек

2016 жылғы 1 қарашада аудандық Мәдениет үйінде Солтүстік 
Қазақстан облысы әкімдігінің  мәдениет, архивтер және 

құжаттамалар басқармасымен мәдени сала қызметкерлері 
үшін Шебер-класс ұйымдастырылды.  Кездесуге ауданның бөлім 
мамандары, мәдени ұйымдастырушылары, кітапханашылары 
қатысты.
Кездесуді Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің  мәдениет, архивтер 

және құжаттамалар басқармасының шығармашылық  мұраны дамыту 
жөніндегі  бөлімінің инспекторы Қымбат Дәулетшеқызы Оспанова ашты. 
Ол қатысушыларға Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің  мәдениет, ар-
хивтер және құжаттамалар басқармасының бас маманы рахат Мәжкенұлы 
Мәмбеталиновтің, Ғ.Мүсірепов атындағы ОБЖК әдістемелік-библиографиялық 
бөлімнің басшысы Әсия Ержанқызы Бисембаеваның,  облыстық мұражайлар 
бірлестігі директорының орынбасары  Еркін Қоспанұлы Шалкеновтың, облыстық 
мұражайлар бірлестігінің қорларды есепке алу және сақтау бөлімінің меңгерушісі 
Наталья Александровна Тулинованың қатысуымен Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің  25-жылдығына арналған,  облыс аудандарына шығумен жүзеге 
асырылған, өңірдің мәдени қызметкерлерінің біліктілігін жоғарлату бойынша 
жобаның мақсаты мен міндеттері туралы баяндады.
Мұражай бірлестігі мамандары мұражайды дұрыс ресімдеу, мұражай 

жәдігерлерін дұрыс орналастыру тәртібіне түсініктеме берді, мұражай жұмысы 
қызметінің түрлері және оның ұйымдастыру тәсіліне байланысты негізгі төрт 
бағыты – экспозициялық, жинақтау немесе іздестіру-зерттеу, негізгі және қосалқы 
қорлармен жұмыс, көпшілік-ұйымдастырушылық және ағарту жұмыстары  туралы  
айтып берді. Көпшілік-ұйымдастырушылық және ағарту жұмысы  мұражайда  
экскурсиялар,  іс-шаралар  даярлау және өткізуді болжайды.
Аудандық орталық кітапханада аудандық және ауылдық кітапханашылар үшін  

«Библиографиялық қызмет» тақырыбында Шебер-класс өткізілді.  Оның мақсаты 
– барлық библиографиялық қызметті құрастырушыларға жан-жақты талдау жа-
сау, жекелей алғанда библиографиялық құралдарды түрлі құрылымы және түрі 
бойынша құрастыру және әзірлеу. Әріптестерімен сабақты С.Мұқанов атындағы 
ОБЖК әдістемелік-библиографиялық бөлімінің басшысы  Әсия Ержанқызы Би-
симбаева  өткізді. Библиографиялық құралдарды әзірлеу үрдістерін  әдістемелік 
қамтамасыз ету мәселелері ұдайы библиографтардың назарында болулары 
керек. Содан кейін Әсия Ержанқызы өз жұмысымен -  көпшілікпен жұмыстың 
әр түрлі кешенді формаларын  пайдаланумен шығармашылық іс-шараларды 
әзірлеу және өткізу әдістемесімен, С.Мұқанов атындағы  ОБЖК өткізілетін 
инновациялық іс-шаралармен,  баяндамасын фотосуреттер мен слайдтар презен-
тациясын көрсетуді қолдана отырып, таныстырды. Әріптестер  облыс өңірлерінде 
С.Мұқанов атындағы  ОБЖК мамандарымен кездесулер өткізу жөнінде өз пікірлері 
мен ұсыныстарын айтты.

Айыртау ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі.

Айыртау ауданында Шебер-класс

Ауданымыздың Дауқара елінде ауыл ардақ 
тұтатын абыройлы, берекесі мен бірлігі 

ұйыған отбасылар жетерлік. Атадан балаға 
мирас болып қала-тұғын әулет абыройын биііке 
қойып, аталар мен әкелер салған дара жолдың 
даңғылынан адаспай бүгінде мақтауға ие болып 
отырған әулеттің бірі – Сердалиндер әулеті.
Ұстаздық деген ұлы қызметтің күзетіне өзінің 45 жыл 

өмірін арнаған осы әулеттің басы, бүгінде жалған дүниені 
тастап кеткен осы шаңырақтың тірегі болған асқар тау 
әкелері – Құнанбай Сердалин еді. Ғылымның нағыз 
қайнап жатқан ортасы боп табылатын химия-биология 
пәнінің мұғалімі Құнанбай әкеміздің алдынан небір үздік 
шәкірттері ғылымға, ең бастысы азаматтық болмыс пен 
адамдыққа тәрбиеленіп шыққаны ақиқат.
Ал жарты ғасырға жуық ғұмырын ұстаздық қызметке 

арнаған азаматтың жары кім еді? Абзал ғұмырының 35 
жылын мұғалима болып өткізіп, өмірге 8 бала әкеліп (біреуі 
қайтқан), Кәкімбек Салықовтай жезкиік ақынның музасы 
болған Жамал Ақбұзауова еді. Қазіргі таңда қос ұстаздың 
шаңырағын той-думанға айналдырып отырған 20 немере 
мен 25 шөбере тараған.
Құнанбай әкей мен Жамал апайдың өнегелі тәрбиесі мен 

өрелі білімін көріп өскен ұл-қыздары мен аға-жеңгесіне 
қарап бой түзеген қарындастары да ұстаздық жолдың 
ұлылығына сеніп, білім беру саласының бір-бір маманы 
атанды.
Ұстаздық атты ұлы кеменің абыройлы жолаушысы 

болған Сердалиндер әулетінің әрбір мүшесінің еңбек 
жолынан үзінді келтіргеніміз жөн болар.
Қарындасы Сердалина Қымбат Күзембайқызы Айыртау 

ауданы, Дауқара ауылында  1955 жылы дүниеге келді.  
1972 жылы Сырымбет орта мектебін аяқтап, еңбек жо-
лын Сарбұлақ бастауыш мектебінен бастады. Көкшетау 
педагогикалық институтының математика бөлімін бітірді. 
1980 жылдан бастап Дауқара орта мектебінде ұстаздық 
қызметін бастады. Көпшіліктің сүйікті ұстазы ретінде 
естерінде қалып, бүгінде ортамызда орны ойсырап 
қалған аяулы ұстаздың еңбек өтілі 37 жыл. 1993 жылдан 
бастап аталған мектепте директор болып 16 жыл қызмет 
етті. Қымбат Қүзембайқызы – өз жұмысында Қазақстан 
Республикасының Білім  туралы заңын, Білім және 
ғылым министрлігінің ресми құжаттары мен нұсқауларын 
басшылыққа ала отырып мектептегі оқу үрдісімен тәрбие 
жұмысын заман талабына сай шебер ұйымдастырушы, 
білікті де іскер басшы болды. Республикалық «Нұр Отан» 
партиясы мүшесі, аудандық маслихат депутат ретінде 
ауылдың, ауданның саяси әлеуметтік істеріне белсене 
араласты. Қымбат Күзембайқызы өзінің педагогикалық 
қызметінде Қазақстанның әр аймағында жұмыс істеп 
жатқан  46 мұғалім, 64тен астамы экономист, ауыл 
шаруашылық саласында инженерлерді тәрбиелеп 
шығарды.
Қарындасы Сердалина Арман Сәрсенбайқызы Пе-

Берекелі жанұя
ƏУЛЕТТІҢ АБЫРОЙЫН АСЫРҒАН МАМАНДЫҚ

тропавл қаласында №21 мектебінде бастауыш сынып 
мұғалімі. 21 жыл мұғалімдік қызмет атқаруда.
Қарындасы Сәрсенбаева Айгүл Сәрсембайқызы Бірлестік 

орта мектебінде тарих пәні мұғалімі. Биыл Облыстық білім 
басқармасынан тарих пәні бойынша ҰБТ-дан  жақсы 
көрсеткіш көрсеткені үшін алғыс хатпен марапатталды. 20 
жылдық еңбек өтілі бар.
Ұлы Сердалин  Амантай Құнанбайұлы Дауқара 

орта мектебінде 12 жыл алғашқы әскери дайындықты 
оқытушы-ұйымдастырушы қызметін атқарды. 2006 жылы 
республикалық әскерден тыс дайындықтың жоғарғы 
курстарының әкімшілігінен мақтау қағазымен, 2015 жылы 
әскери далалық дайындық жиынында бөлімшесі жақсы 
нәтиже көрсеткен үшін  Айыртау аудандық  қорғаныс 
істер бөлімінен мадақтама қағазымен марапатталды.  
Шәкірттері  Мусин Сакен, Құнанбай Ілияс, Серіков Батыр-
хан, Мұқажанов Нұрлыбек, Михин Айымбек, Нұрғалиев 
Ернұр, Искаков Архат әскери оқуларында оқып, Отан 
алдында адал қызметтерін атқарып жатыр.
Келіні Сердалина Алмагүл Сәбитқызы Дауқара орта 

мектебінде мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасарының қызметін атқарады. 20 жыл ұстаздық 
етіп келеді.
Немересі Құнанбаев Әнуар Амантайұлы Көкшетау 

қаласындағы А. Мырзахметов атындағы университетіндегі 
«Дене шынықтыру және спорт» факультетінің 3 курс 
студенті. Әнуар бала кезінен қазақ күресі мен қол күресі 
спорт түрлерімен шұғылданады. Республикалық, облыстық 
жарыстарда жүлделі орындарды иеленіп жүр.
Қызы Қожағұлова Светлана Құнанбайқызы аудандық 

білім бөлімінде  тәрбие ісінің әдіскері болып қызмет 
атқарған. Қазір Алматы қаласында тұрады. 7 жылдық 
қызмет өтілі бар. Қазіргі таңда басқа салада қызмет 
атқарады.
Келіні Сердалина Қарашаш Ғалымқызы Щучье 

қаласындағы педагогикалық колледжінде 32 жыл қызмет 
атқарып, зейнеткерлікке шықты.
Немересі Айгерім «Балдәурен» Республикалық оқу-

сауықтыру орталығында тәлімгердің  қызметін атқарады, 
қазір Щучье қаласындағы  №3 мектебінде ағылшын тілі 
мұғалімі. Жас маманның әзірге 6 жылдық өтілі бар.
Келіні Сердалина Мақпал Дауқара орта мектебінде ба-

стауыш сынып мұғалімі. Жаңартылған бағдарламамен 1 
сыныпты оқытып жатыр. Ұстаздық жолдағы өтілі 15 жыл.
Ұлы Сердалин Ақан Құнанбайұлы тағдырдың жазуымен 

бақилық болған. Еңбек өтілі 10 жыл.
Берекесі мен ынтымағы жарасқан әулеттің ұстаздық 

қызметтегі жалпы еңбек өтілі 260 жылды құрайды екен.
Қызығы мен қиындығы мол, алайда жемісті де, беделді 

мамандық иелерінен құралған Сердалиндер әулетіне 
шаңырақтарыңыз биік болып, әулет абыройын қашан 
да асқақ ұстап, ел игілігі – ұрпақ болашағы жолындағы 
бейнетті еңбектеріңіздің зейнетін көріңіздер дегім келеді.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
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Көк тайғақ кезінде көше жарақаттары, жаралар, буын таянулар және 
сынулар саны едәуір ұлғая түседі. Әсіресе,  көк тайғақ қарт адамдар үшін 

қауіпті, өйткені құлаған кезде олар бірінші кезекте жарақаттанады. 
Зардап шеккендер қатарына ілінбес үшін сіз бен біз пәлеге ұшыратпайтын 

кейбір әдістер мен тәсілдерді білуіміз абзал. Ең алдымен тайғанамайтын өкшесі 
төмен аяқ киім әзірлеңіз. Бар табанмен басып, абайлап, асықпай қозғалыңыз. 
Сол уақытта аяқ маужыраңқы, қол бос болу керек. Қарт адамдарға ұшы 
резеңкелі таяқ немесе ұшында тікенектері бар таяқ ұстау ұсынылады. Егер 
тайғанап кетсеңіз, құлау биіктігін төмендету үшін отыру қажет. Құлау кезінде 

домалап түсіп, жерге жұмсақ құлауға тырысыңыз. Қолдағы заттарды құтқарамын 
деп әуреленбеңіз. Тұруға асықпаңыз, өзіңізді шолып шығыңыз, жарақат болуы 
әбден мүмкін, өтіп бара жатқан адамдардан көмек сұраңыз. 
Көк тайғақ кезінде қозғалып келе жатқан көлікке жақындамау өте маңызды, 

сондай-ақ, жаяу жүргіншілер жолы, қалалық көлік аялдамалары, дүкенге кірер 
баспалдақтар, тіпті, үй иесінің табалдырығы адамдардың жиі құлайтын жері 
екендігін ескеру қажет. 
Баспалдақпен қозғалған кезде сүйенішті пайдаланыңыз. Құм төгілген жолмен 

жүруге тырысыңыз. 
Көк тайғақ кезінде арқаға, бетпен көкке қарап құлау қауіпті, себебі ми шайқалуы 

мүмкін. Жарақаттанған кезде медициналық көмек алу үшін дәрігерге жүгініңіз.
Есіңізде болсын! Абайлағыштық және сақтық – қысқы травматизмнен ең жақсы 

қорғану. 
Арслан ХҰСАЙЫНОВ,                  

СҚО ТЖД Азаматтық қорғаныс басқармасы
бастығының орынбасары, подполковник.

Абайлаңыз, көк тайғақ!

Ағымдағы жылдан бастап қазырғы 2016 жылдың  31 қазан айын-
да Айыртау ауданының аумағында 43 өрт тіркеліп материалдық 

шығыны 6 млн.528 мын тенгені құрады.
Болжамалы өрртердің алдын алу және ескерту бойынша  СҚО ТЖД Айыртау 

ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлерімен және Саумалкөл 
с. №7 ӨСБ-нің, Арықбалық с. №7ӨСБ-нің  қызметкерлерімен 2016ж.22.10 ба-
стап 2016ж.29.10 күні ауданымызда халықтар арасында өрт қауіпсіздік ережесі 
бойынша алдын алу жұмыстары жүргізілді.
Саумалкөл с. Арықбалық с. және жақын тұрған ауылдар бойынша жоспарланған 

тізімге байланысты жеке меншік үйлерін аралау жұмыстары жүргізілді. Үйлер 
аралау кезінде халыққа тұрмыстағы өрт қауіпсіздік ережелері туралы ақпарат 
жеткізілді, онда жадынама (парақтар) тарату, тұрмыста өрт қауіпсіздік ережелері 
және жылту пешін қолдану туралы, және де қызметкерлермен ауызша өрт 
қауіпсіздік ережелері бойынша түсініктемелер жүргізілді, онда болған өрт бойынша 
хабарлау тәртібін және «101» қызметінің телефон нөмірін жеткізді. Осыған бай-
лансыты 70 тұрғын үй араланып, 191 адамға жадынамалар таратылды. 
Осы бағыт бойынша жұмыс жалғасуда.

Ж. ҚАБДӨШЕВ
Айыртау ауданының төтенше

жағдайлар бөлімінің аға инженері 
азаматтық қорғау майоры.                

Өрт қауіпсіздігінің есебі

№5.30.01.2014 ж. «Бизнесті дамыту – әлеуметтік 
жаңғыртудың басты құралы». Саумалкөл ауылында 
Галина Евгеньевна Популованың бастамасымен за-
манауи талаптарға сай саунаның салтанатты ашылу 
рәсімі болып өтті.
Орталық аурухана маңындағы Светлая көшесі бой-

ында жеке кәсіпкер Майгүл Жақсыбаеваның бастама-
сымен жаңадан бой көтерген «Рахат» атты монша да 
халық игілігі үшін заманауи талаптарға сай салынған.
№23. 5.06.2014 ж. «Облыс әкімі жұмыс сапарымен 

ауданымызда болды». 1 маусым – Халықаралық 
балаларды қорғау күні облыс әкімі Ерік Хамзаұлы 
Сұлтанов жұмыс сапарымен ауданымызда болды.
№31. 31.07.2014 ж. «Облыс әкімінің жұмыс сапары». 

24 шілде күні Ақан сері атындағы аудандық Мәдениет 
үйінде рблыс әкімі Ерік Хамзаұлы Сұлтановтың аудан 
тұрғындарымен кездесуі болып өтті.
№36. 4.09.2014 ж. «Татулық пен бірліктің үлгісі – 

Конституция». 28 тамыз күні Антоновка ауылында 
«Тәуелсіздік» саябағы және «Айгерім» дүкенінің сал-
танатты ашылу рәсімі болып өтті. Осы күні Саумалкөл 
ауылында Көкшетау сүт зауыты филиалының сүт 
өндіретін цехының да салтанатты ашылуы болды. Со-
нымен қатар, «Жемчужина Имантау» демалыс орны, 
Саумалкөлде «Тәуелсіздік» алаңы, «Есіл» дүкені және 
бірқатар жаңа нысандар ашылды.
№39. 25.09.2014 ж. ««ONE KOREA NEW – EURASIA»  

велоэкспедициясы ауданымызда болды». Ко-
рей Республикасының Сыртқы істер министрлігінің 
қолдауымен Корей «Чосон Ильбо» газетінің «One 
Korea New – Eurasia» велосипед экспедициясы Еу-
разия кеңістігінде татулық және бірлік идеяларын 
ілгерілету мақсатымен үстіміздегі жылдың 13 тамызын-

Айыртау ауданыАйыртау ауданы
2014 жыл.

ТӘУЕЛСІЗДІК ШЕЖІРЕСІТӘУЕЛСІЗДІК ШЕЖІРЕСІ

Үстіміздегі жылдың 26 қазанында ау-
дан әкімдігінің мәжіліс залында Солтүстік 

Қазақстан облысы әкімдігінің мәдениет, 
архивтер және құжаттама басқармасының 
ұйымдастыруымен шеберлік-класы болып 
өтті.
Шараға Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 

мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының 
архивтер және құжаттама бөлімінің басшысы Алтынай 

Архивистер шеберлік-класы
Жүсіпова, Солтүстік Қазақстан мемлекеттік архивінің 
ведомствалармен жұмыс жөніндегі бөлімінің жоғары 
санатты архивисті Жаңагүл Айтхожина және аудандық 
архив директоры Наурызбек Қабдөшев қатысты.
Шеберлік-кластың мақсаты ауданның ұйымдары 

мен кәсіпорындарының іс жүргізушілерімен өзекті 
мәселелер бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу 
болды.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 
2016 жылғы 

6 сәуірдегі Заңының 26-бабына сәйкес, Айыртау аудандық 
мәслихаты ШЕШТІ:

1. «Аз қамтылған отбасыларына (азаматтарға) тұрғын 
үйді ұстауға және коммуналдық қызметтерді төлеуге тұрғын 
үй көмегін көрсету қағидасы туралы» Айыртау аудандық 
мәслихатының 2012 жылғы 25 шілдедегі № 5-6-3 шешіміне 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 13-3-161 тіркелген, 2012 жылғы 6 қыркүйекте «Айыртау таңы» 
№ 36, 2012 жылғы 6 қыркүйекте «Айыртауские зори» № 36 
газеттерінде жарияланған) келесі өзгеріс енгізілсін:
Осы шешімнің қосымшасына сәйкес көрсетілген шешіммен 

бекітілген аз қамтылған отбасыларына (азаматтарға) тұрғын 
үйді ұстауға және коммуналдық қызметтерді төлеуге тұрғын үй 
көмегін көрсету қағидасы жаңа редакцияда мазмұндалсын.

2. Осы шешім алғаш рет ресми жарияланған күннен кейін 
күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

Солтүстік Қазақстан 
облысы   Айыртау аудандық 

маслихатының V сессиясының 
төрағасы    

 _________________А. Байғарин                                 

Солтүстік Қазақстан 
облысы   Айыртау 

аудандық маслихаты 
хатшысының міндетін 

атқарушы    
____________Р.Тілеубаева

              
(СҚОААЖҚжӘББ)                             (СҚОААЭжҚБ)  
КЕЛІСІЛДІ      
«Солтүстік Қазақстан облысы
Айыртау ауданының жұмыспен
қамту және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
басшысының орынбасары______________ М.Жұсіпова
Солтүстік Қазақстан облысы
Айыртау ауданының экономика
және қаржы бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің 
басшысы______________М.Рамазанова
2016 жылғы 10 қазан
Солтүстік Қазақстан облысы Әділет департаментінде 2016 

жылдың 28 қазанда № 3909 тіркелген, Айыртау аудандық 
мәслихат аппаратының maslihat-airtau.sko.kz сайтында 
жарияланған.

   Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық 
мәслихатының 2016 жылғы 10 желтоқсандағы № 6-5-3 шешіміне 
қосымша
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық мәслихатының  

2012 жылғы 25 шілдедегі № 5-6-3 шешімімен бекітілген
Аз қамтылған отбасыларына (азаматтарға) тұрғын үйді 
ұстауға және коммуналдық қызметтерді төлеуге тұрғын 

үй көмегін көрсету қағидасы
1. Осы аз қамтамасыз етілген отбасыларға (азаматтарға) 

тұрғын үй көмегін көрсету қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) 
Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сәуірдегі «Тұрғын үй 
қатынастары туралы» Заңына, «Әлеуметтік тұрғыдан қорғалатын 
азаматтарға телекоммуникация қызметтерін көрсеткені үшін 
абоненттік төлемақы тарифінің көтерілуіне өтемақы төлеудің 
кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2009 жылғы 14 сәуірдегі № 512 қаулысына, «Тұрғын үй көмегін 
көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2314 қаулысына 
сәйкес әзірленген және Солтүстік Қазақстан облысы Айыр-

Айыртау аудандық мәслихаты шешім
(VI шақырылымының Vсессиясы)

Саумалкөл с. №6-5-3 2016 ж.  10 қазан             
«Аз қамтылған  отбасыларына (азаматтарға) тұрғын үйді ұстауғажәне коммуналдық қызметтерді 
төлеуге тұрғын үй көмегін көрсету қағидасы туралы»Айыртау аудандық мәслихатының 2012 жылғы 

25 шілдедегі № 5-6-3 шешіміне өзгеріс енгізу туралы
тау ауданында тұратын аз қамтамасыз етілген отбасыларға 
(азаматтарға) тұрғын үй көмегін тағайындау мөлшерін және 
тәртібін белгілейді.

1. Жалпы ережелер
2 .  О с ы  Қ а ғ и д а л а р д а  п а й д а л а н ы -

латын негізгі терминдер мен ұғымдар: 
1) аз қамтылған отбасылар (азаматтар) - Қазақстан 
Республикасының тұрғын үй заңнамасына сәйкес тұрғын үй 
көмегін алуға құқығы бар адамдар;

2) отбасының (азаматтың) жиынтық табысы - тұрғын үй 
көмегін тағайындауға өтініш білдірілген тоқсанның алдындағы 
тоқсанда отбасы (азамат) кірістерінің жалпы сомасы; 
3) уәкілетті орган - «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі; 4) шекті жол берілетін 
шығыстар үлесі - телекоммуникация желісіне қосылған телефон 
үшін абоненттік төлемақының, жеке тұрғын үй қорынан жергілікті 
атқарушы орган жалдаған тұрғын үйді пайдаланғаны үшін жалға 
алу ақысының ұлғаюы бөлігінде отбасының (азаматының) бір 
айда тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) күтіп-ұстауға, коммуналдық 
қызметтер мен байланыс қызметтерін тұтынуға жұмсалған 
шығыстарының шекті жол берілетін деңгейінің отбасының 
(азаматтың) орташа айлық жиынтық кірісіне пайызбен қатынасы.
3. Тұрғын үй көмегi жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы аумағында тұрақты тұратын 
аз қамтамасыз етілген отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үйдің 
меншік иелері немесе жалдаушылары (қосымша жалдаушылар) 
болып табылатын отбасыларға (азаматтарға) коммуналдық 
қызметтерді және телекоммуникация желісіне қосылған 
телефонға абоненттік төлемақының өсуі бөлігінде байланыс 
қызметтерін тұтынуына беріледі.

2. Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы аумағында 
тұратын аз қамтамасыз етілген отбасыларға (азаматтарға) тұрғын 
үй көмегін тағайындаудың шарттары мен тәртібі

4. Тұрғын үй көмегі телекоммуникация желiсiне қосылған 
телефон үшiн абоненттiк төлемақының, жеке тұрғын үй 
қорынан жергiлiктi атқарушы орган жалдаған тұрғын үй-
жайды пайдаланғаны үшiн жалға алу ақысының ұлғаюы 
бөлiгiнде тұрғын үйдi (тұрғын ғимаратты) күтiп-ұстауға арналған 
шығыстарға, коммуналдық қызметтер мен байланыс қызметтерін 
тұтынуға нормалар шегінде ақы төлеу сомасы мен отбасының 
(азаматтардың) осы мақсаттарға шығыстарының шекті жол 
берілетін деңгейінің арасындағы айырма ретінде айқындалады.
5 .  Айыртау  ауданында  аз  қамтамасыз  ет іл ген 
отбасының (азаматтың) шекті жол берілетін шығыстар 
үлесі аз қамтамасыз етілген отбасының (азаматтың) 
жиынтық тобына 10 пайыз көлемінде айқындалады.
 6. Жеке басында бір тұрғын үйден артық (пәтер, 
үй)  немесе  тұрғын  үйін  жалға  (арендаға)  беретін 
а з  қ ам т ама сы з  е т і л г ен  о т б а сылар  ( а з ама т -
тар) тұрғын үй көмегін алу құқығынан айырылады. 
 7. Өтемақы шараларымен аз қамтамасыз етілетін тұрғын үй 
аумағының нормасына бір адамға 18 шаршы метр, жалғыз 
тұратын азаматтар үшін 30 шаршы метр қабылданады. 
 Тұрғын үй көмегi оның ішіне жатпайтын барлық топтағы 
мүгедектер мен бір айдан артық стационардағы емдеудегі 
адамдарды, оқушылар, күндізгі оқу орындарындағы сту-
денттер, тыңдаушылар, курсанттар мен магистранттарды, 
сондай – ақ бірінші және екінші топ мүгедектерін, 18 жасқа 
дейінгі мүгедек балаларды күтетіндерді, сексен жастан асқан 
қарттар мен 7 жасқа дейінгі балалармен отырған тұлғаларды 
қоспағанда, жұмыспен қамту қызметінде жұмыссыз ретінде 
тіркелмегендерге, ұсынылған жұмыстан, соның ішінде әлеуметтік 

жұмыс орындар мен қоғамдық жұмыстардан, кәсіби оқу мен 
қайта оқудан, кәсіптігін жоғарылатудан себепсіз бас тартқан 
жұмыссыздардың отбасыларына көрсетілмейді. 
 Жұмыссыздың отбасына тұрғын үйлік көмек оның жұмысқа 
орналасқан күнінен бастап, соның ішінде әлеуметтік жұмыс 
орнына немесе қоғамдық жұмысқа, кәсіби дайындыққа, 
қайта дайындауға, кәсіптілігін жоғарылатуға барған 
күнінен бастап қайта тағайындалады. 
 8. Тұрғын үй көмегін тағайындау үшін отбасы (аза-
мат) (бұдан әрі - өтініш беруші) уәкілетті, тұрғын үй 
көмег ін  тағайындауды  жүзеге  асыратын  органға 
өтініш береді және келесі құжаттарды ұсынады: 
1 )  ө т і н і ш  б е р у ш і н і ң  ж е к е  б а -
сын куәландыратын құжаттың көшірмесі; 
2 )  о т б а с ы н ы ң  ( а з а м а т т ы ң )  т а -
бысын растайтын құжаттар; 
3) тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) күтіп ұстауға арналған ай 
сайынғы жарналардың мөлшері туралы шоттар; 
4) жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған 
тұрғын үйді пайдаланғаны үшін жергілікті атқарушы орган 
берген жалдау ақысының мөлшері туралы шот; 
5 )  к о м м у н а л д ы қ  қ ы з м е т т е р д і 
тұтынуға арналған шоттар; 
6 )  телекоммуникация  қызметтер і  үшін  түб іртек -
шот  немесе  байланыс  қызметтер і н  көрсету ге 
арналған шарттың көшірмесі. 
 Құжаттардың түпнұсқалары мен көшірмелері ұсынылады. Жауап-
ты тұлға құжаттарды қабылдаған сәтте ұсынылған көшірмелерді 
құжаттардың түпнұсқасымен салыстырады және салысты-
руды өткізгеннен соң түпнұсқаларды қайтарады. 
 9. Тұрғын үй көмегі ағымдағы тоқсанға тағайындалады. 
Көмекті тағайындау үшін құжаттар ағымдағы тоқсанның 
соңғы  айының  25 жұлдызына  дейін  қабылданады . 
Өтініш берушілердің екінші рет тұрғын үй көмегіне 
жүгінуі дәл бірінші реттей рәсімделеді. 
 Қабылдаған құжаттарды қарастыру нәтижесі бойынша уәкілетті 
орган күнтізбелік он күннің ішінде тұрғын үй көмегін тағайындау 
немесе тағайындаудан бас тарту туралы шешім шығарады, ол 
жайында өтініш берушіге жазбаша түрде хабарлайды. 
 10 .  Коммуналдық  қызметт ің  қолдану  норма -
лары мен тарифын қызметті жеткізуші ұсынады. 
  3. Тұрғын үй көмегін алуға үміткер отбасының (азаматтың) 
жиынтық кірісін есептеу
11. Тұрғын үй көмегін алуға үміткер отбасының (азаматтың) 

жиынтық табысы тұрғын үй көмегін тағайындауға өтініш 
берген тоқсанның алдындағы тоқсандағы табыстарынан 
«Тұрғын үй көмегін алуға, сондай-ақ мемлекеттік тұрғын үй 
қорынан тұрғын үйді немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті 
атқарушы орган жалдаған тұрғын үйді алуға үміткер отбасының 
(азаматтың) жиынтық табысын есептеу қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық істері агенттігі төрағасының 2011 
жылғы 5 желтоқсандағы № 471 бұйрығы негізінде есептеледі.

4.  Тұрғын үй көмегін төлеу
12.  Тұрғын  үй  көмег ін  төлеуд і  қаржыландыру 

а у д а н  бюдж е т і н д е  т и і с т і  қ а р жылы қ  жыл ғ а 
қарастырылған қаражат шегінде жүзеге асырылады.
  13. «Айыртау ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі аз қамтамасыз 
етілген отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй көмегін төлеуді 
екінші деңгейдегі банктер арқылы, өтініш берушінің дербес 
шоттарына аудару жолымен жүзеге асырады.

да Германияның астанасы Берлин қаласынан бастау 
алған болатын.
№49. 4.12.2014 ж. «Мереке қарсаңында жаңа ны-

сандар ашылды». 30 қарашада Президент күніне орай 
«Жұмыспен қамтудың жол картасы- 2020» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында Сырымбет ауылында жеке 
кәсіпкер Алма Нашарбекеованың бастауымен жаңа 
наубайхана мен азық-түлік дүкенініңашылу рәсімі 
болып өтті.
№49. 4.12.2014 ж. «Мейірімділік – балалар игілігі 

үшін». Айыртау мектеп-интернаты ауласында 
балалардың қысқы спорт түрлерімен шұғылдану 
мақсатында жасалған стандартқа сай жаңа хоккей 
кортының салтанатты ашылуы болды.
№51. 18.12.2014 ж. «Мереке қарсаңындағы жаңа 

нысандар». 13 желтоқсан күні Саумалкөл ауылында 
«Жаңа Интерьер» жиһаз дүкенінің салтанатты ашы-
луымен бастау алды.
Сонан соң Всеволодовка ауылында негізгі мектеп 

жанынан стандартқа сай жаңа хоккей кортының сал-
танатты ашылу рәсімі болды.
Лобаново  ауылында ауыл жастарына арналып 

«Сағыныш» атты демалыс орталығы ашылды.
Саумалкөл ауылының «Бәйтерек» шағын ауданында 

жеке кәсіпкер Ботагөз Құрманбаеваның «Асылтас» 
атты азық-түлік дүкені ашылды.
Антоновка ауылында мектеп жанынан жастарға 

арналған демалыс орталығы ашылды.
Бірлестік ауылында мектеп жанынан жаңа хоккей 

корты ашылды.
Константиновка ауылында «Эллада» дүкені ашыл-

ды.
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
кәсіпкерлік бөлімі» ММ азаматтарды жеке мәселелері 

бойынша қабылдау кестесі
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының мемлекеттік 

кеңсенің кәсіпкерлік бөлімінің  басшысы  Әбілқайырова Гүлмира 
Армияқызы  азаматтарды  қабылдау  жүргізеді,аптаның  әр 
сейсенбі  және  бейсенбісі сағат 10.00-ден 13.0-ге дейін мекен-жай:
Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау  ауданы, Саумалкөл  село-

сы, Ш.Уалиханов көшесі, 44.
СЕНІМ  ТЕЛЕФОНЫ

«Солтүстік Қазақстан  облысы Айыртау ауданының кәсіпкерлік  
бөлімі» сыбайлас жемқорлықпен күресуі  және де мемлекеттік 
қызметкерлердің ар-намыс  кодексінің  анықтау  деректің  бұзушылығы  
қалыптасқан сенім телефоны -22-2-92

*   *   *

«Лобаново ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
әкімі Олещук Владимир Михайлович әр аптаның жұма күндері 
сағат 15.00-ден 17.00-ге дейін азаматтарды жеке мәселелері бойынша 
қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Лобаново ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері 

мен лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқықбұзушылықтарды, 
Ар-намыс кодексін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды 
бұзу фактілерін хабарлай аласыздар. 

«Лобаново ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
8 (71533) 46-288 сенім телефоны қызмет етеді.

*   *   *

«Лобаново ауылдық округі әкімінің аппараты» 
ММ-нің азаматтарды жеке мәселелері бойынша 

қабылдау кестесі 

Дәулетов Рүстем Ерсінұлы – «СҚО Айыртау ауданының дене 
шынықтыру және спорт бөлімі» ММ басшысы –  әр апта сайын бейсенбі 
күндері сағат 15.00-ден 17.00-ге  дейін азаматтарды жеке мәселелері 
бойынша қабылдайды.
Мекен жайы: Саумалкөл с., Ш.Уәлиханов көшесі, 44 үй, 7 кабинет.  тел. 

79-018.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫСЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Аудан тұрғындары ауданның мемлекеттік қызметкерлерімен қылмыс 

жасау фактілерін, құқықбұзушылықтарын және Ар–намыс кодексінің 
талаптарын сақтамаулары туралы қоңырау шалып хабарлай алады,  
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының дене шынықтыру 
және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінде 21-732 сенім телефоны 
қызмет етеді. 

*   *   *

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының дене шынықтыру және спорт ауданының дене шынықтыру және спорт 
бөлімі» ММ азаматтардың жеке мәселелері  бөлімі» ММ азаматтардың жеке мәселелері  

бойынша қабылдау кестесібойынша қабылдау кестесі

«Қаратал ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
әкімі Дауылбаев Ардақ Айтмағанбетұлы әр аптаның сәрсенбі және 
жұма күндері сағат 10.00-ден 12.00-ге дейін азаматтарды жеке мәселелері 
бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қаратал ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері мен 

лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқық бұзушылықтарды, 
Ар-намыс кодексін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды 
бұзу фактілерін хабарлай аласыздар. 

«Қаратал ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
8 (71533) 51-628 сенім телефоны қызмет етеді.

*   *   * 

«Қаратал ауылдық округі әкімінің аппараты» 
ММ-нің азаматтарды жеке мәселелері 

бойынша қабылдау кестесі

«Имантау ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдау кестесі

«Имантау ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің әкімі 
Сердюк Любовь Владимировна әр аптаның сейсенбі күндері сағат 15.00-
ден 17.00-ге дейін азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Имантау ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері 

мен лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқық- 
бұзушылықтарды, әдеп кодексін бұзу фактілерін хабарлай аласыздар. 

«Имантау ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
45-6-68 сенім телефоны қызмет етеді.

ДҮЙСЕНБІ, 14 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «СИССИ» М/х 
10:25 «РОБОТКӨЛІК ПОЛИ» М/х 10:40 
«Апта.kz» 11:45 «ДАУА» 12:20 «.. Үй 
болу қиын» Т/х 12:55 KAZNEWS (Дайд-
жест) 13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 
«Келін» Т/х 14:55 KAZNEWS (Дайджест) 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Сурайя» 
Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 Тәуелсіздікке 
25 жыл  «ТӘУЕЛСІЗДІК  -  ТІРЕГІМ» 
18:10 «Көңіл толқыны» 18:30 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ !» 19:05 «СУРАЙЯ» 
Т/х 20:00 KAZNEWS 20:45 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:30 «АЙМАН&ШОЛПАН» 
Т/х 22:25 «КЕЛІН» Т/х 23:15 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:50 
KAZNEWS 0:35 «SPORT.KZ» 1:00 «.. Үй 
болу қиын» Т/х 1:35 Тәуелсіздікке 25 жыл 
«Тәуелсіздік - тірегім» 1:50 «Дауа» 2:25 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 2:55 
«Менің Қазақстаным!» 

ХАБАР 
07:02 «Өмір сабақтары» 07:30 «Сотқа 

жеткізбей» 08:00 «Жаңа күн» 10:10 М/с 
«Щенячий патруль» 10:40 «Экспедиция 
25» 11:10 «Әр үйдің сыры басқа» 11:40 
«Энергия будущего - EXPO - болашақ 
энергиясы» 11:45 Т/х «Зәуре» 12:30 
«Магия кухни» 13:00 «Семейные мелодра-
мы» 14:00 Т/с «Центральная больница» 
15:00 «Народный контроль» 15:15 «Көңіл 
толқыны» 15:45 Т/х «Айжан» 16:40 «Тағдыр 
тартысы» 17:15 «Энергия будущего - EXPO 
- болашақ энергиясы» 17:25 «Егіз жүрек» 
18:00 «Біздің назарда» 18:15 Т/х «Зәуре» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар Негізінде 
19:40 «Тағдыр тартысы» 20:15 «Энергия 
будущего - EXPO - болашақ энергиясы» 
20:25 «Бетпе-бет» 21:00 Итоги дня По 
сути 21:40 Т/с «Такая работа» 22:30 Т/с 
«Осколки» 23:30 «Әр үйдің сыры басқа» 
00:00 Қорытынды жаңалықтар 00:40 «Әр 
үйдің сыры басқа» 01:10 «Өмір сабақтары» 
01:40 «Сотқа жеткізбей» 02:10 Қорытынды 
жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6 : 0 5  « ЖИ Т Ь  З Д О Р О В О »  7 : 0 0 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:25 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 13:15 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:05 «ӘН ДАРИЯ» 
15:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:10 «ПРАВДА» 
15:15 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 
16:20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 17:35 
«РОДИНА» 18:50 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я 
ВСЕ СМОГУ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 
22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@УТINA» 
0:00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 2:00 
«П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:30 «БАСТЫ  ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:05 
«ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 

СЕЙСЕНБІ, 15 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «СИССИ» 
М/х 10:25 «РОБОТКӨЛІК ПОЛИ» М/х 
10:40 «Айман&Шолпан» Т/х 11:35 «Айтуға 
оңай...» 12:20 «.. Үй болу қиын» Т/х 
12:55 KAZNEWS (Дайджест) 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 14:55 
KAZNEWS (Дайджест) 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:40 «Сурайя» Т/х 17:30 
KAZNEWS 17:55 «БЕЙНЕТ ТҮБІ - ЗЕЙ-
НЕТ» 18:05 «ӨТКЕН МЕН ЖЕТКЕН» 18:25 
«Көңіл толқыны» 18:40 Тәуелсіздікке 25 
жыл «ТАБЫС СЫРЫ» 19:05 «СУРАЙЯ» 
Т/х 20:00 KAZNEWS 20:45 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:30 «АЙМАН&ШОЛПАН» Т/х 
22:25 «КЕЛІН» Т/х 23:15 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:50 KAZNEWS 0:35 
«.. Үй болу қиын» Т/х 1:10 Тәуелсіздікке 
25 жыл «Табыс сыры» 1:30 «Қылмыс 
пен жаза» 1:50 «Өткен мен жеткен» 
2:10 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
2:40 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 

ХАБАР 
07:02 «Өмір сабақтары» 07:30 «Сотқа 

жеткізбей» 08:00 «Жаңа күн» 10:10 Т/с 
«Осколки» 11:00 «Әр үйдің сыры басқа» 
11:35 «Энергия  будущего  - EXPO - 
болашақ энергиясы» 11:40 Т/х «Зәуре» 
12:30 «Магия кухни» 13:00 «Семейные 
мелодрамы» 14:00 Т/с «Центральная 
больница» 15:00 «Важно знать» 15:15 
«Көңіл толқыны» 15:45 Т/х «Айжан» 
16:35 «Тағдыр тартысы» 17:10 «Энергия 
будущего - EXPO - болашақ энергиясы» 
17:15 «Біздің үй» 18:00 «Білу маңызды» 
18:15 «Қайсар жандар» 18:40 «Монетный 
двор» 19:00 Қорытынды жаңалықтар 
Негізінде 19:40 «Тағдыр тартысы» 20:10 
«Энергия будущего - EXPO - болашақ 
энергиясы» 20:20 «Давайте говорить» 
21:00 Итоги дня По сути 21:40 Т/с «Такая 
работа» 22:30 «Алматы - Тәуелсіздіктің 
алтын бесігі» концерті 00:10 Қорытынды 
жаңалықтар 00:50 «Әр үйдің сыры басқа» 
01:20 «Өмір сабақтары» 01:50 Қорытынды 
жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6 : 0 5  « ЖИ Т Ь  З Д О Р О В О »  7 : 0 0 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:25 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 13:15 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:05 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» 15:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:10 
«ПРАВДА» 15:15 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» 16:20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
17:35 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:50 Т/с «РАДИ 
ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АК-
БАР» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» 2:00 «П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 

СӘРСЕНБІ, 16 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «СИССИ» 
М/х 10:25 «РОБОТКӨЛІК ПОЛИ» М/х 
10:40 «Айман&Шолпан» Т/х 11:35 «Айтуға 
оңай...» 12:20 «.. Үй болу қиын» Т/х 
12:55 KAZNEWS (Дайджест) 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 14:55 
KAZNEWS (Дайджест) 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:40 «Сурайя» Т/х 17:30 
KAZNEWS 17:55 «ТҮБІ БІР ТҮРКІЛЕР» 
18:40 «АГРОБИЗНЕС» 19:05 «СУРАЙЯ» 
Т/х 20:00 KAZNEWS 20:45 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:30 «АЙМАН&ШОЛПАН» Т/х 
22:25 «КЕЛІН» Т/х 23:15 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:50 KAZNEWS 0:35 
«.. Үй болу қиын» Т/х 1:10 «Агробизнес» 
1:35 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
2:10 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 

ХАБАР 
07:02 «Әсем әуен» 07:15 «Біздің үй» 

08:00 «Жаңа күн» 10:10 М/с «Вспыш и чудо 
машины» 11:30 «Экспедиция 25» 11:00 
«Әр үйдің сыры басқа» 11:35 «Энергия 
будущего - EXPO - болашақ энергиясы» 
11:40 Т/х «Зәуре» 12:30 «Магия кухни» 
13:00 «Семейные мелодрамы» 14:00 Т/с 
«Центральная больница» 15:00 «Народ-
ный контроль» 15:15 «Көңіл толқыны» 
15:45 Т/х «Айжан» 16:35 «Тағдыр тар-
тысы» 17:10 «Энергия будущего - EXPO 
- болашақ энергиясы» 17:15 «Біздің үй» 
18:00 «Біздің назарда» 18:15 Т/х «Зәуре» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар Негізінде 
19:40 «Тағдыр тартысы» 20:10 «Энергия 
будущего - EXPO - болашақ энергиясы» 
20:20 «Давайте говорить» 21:00 Итоги дня 
По сути 21:40 Т/с «Такая работа» 22:30 Т/с 
«Осколки» 23:30 Қорытынды жаңалықтар 
00:10 «Әр үйдің сыры басқа» 00:40 «Өмір 
сабақтары» 01:10 Қорытынды жаңалықтар 
02:30 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6 : 0 5  « ЖИ Т Ь  З Д О Р О В О »  7 : 0 0 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:25 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 13:15 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:05 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» 15:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:10 
«ПРАВДА» 15:15 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» 16:20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
17:35 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:50 Т/с 
«РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:55 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 21:30 «ҚОС ЖҮРЕКТІҢ 
ЛҮПІЛІ» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
2:00 «П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:30 «БАСТЫ  ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:05 
«ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 

БЕЙСЕНБІ, 17 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «СИССИ» 
М/х 10:25 «РОБОТКӨЛІК ПОЛИ» М/х 
10:40 «Айман&Шолпан» Т/х 11:35 «Айтуға 
оңай...» 12:20 «.. Үй болу қиын» Т/х 
12:55 KAZNEWS (Дайджест) 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 14:55 
KAZNEWS (Дайджест) 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:40 «Сурайя» Т/х 17:30 
KAZNEWS 17:55 «ТҮБІ БІР ТҮРКІЛЕР» 
18:40 «КЕЛБЕТ» 19:05 «СУРАЙЯ» Т/х 
20:00 KAZNEWS 20:45 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:30 «АЙМАН&ШОЛПАН» Т/х 22:25 
«КЕЛІН» Т/х 23:15 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:50 «МУЗАРТ 
Live» Күнделік 0:00 KAZNEWS 0:45 «.. 
Үй болу қиын» Т/х 1:15 «Келбет» 1:45 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 2:15 
Қазақстан  эстрада  жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 

ХАБАР 
07:02 «Әсем әуен» 07:15 «Біздің үй» 

08:00 «Жаңа күн» 10:10 Т/с «Осколки» 
11:00 «Әр үйдің сыры басқа» 11:35 «Энер-
гия будущего - EXPO - болашақ энергиясы» 
11:40 Т/х «Зәуре» 12:30 «Магия кухни» 
13:00 «Семейные мелодрамы» 14:00 Т/с 
«Центральная больница» 15:00 «Важно 
знать» 15:15 «Көңіл толқыны» 15:45 Т/х 
«Айжан» 16:35 «Тағдыр тартысы» 17:10 
«Энергия будущего - EXPO - болашақ 
энергиясы» 17:15 «Біздің үй» 18:00 
«Білу маңызды» 18:15 Т/х «Зәуре» 19:00 
Қорытынды жаңалықтар Негізінде 19:40 
«Тағдыр тартысы» 20:10 «Энергия буду-
щего - EXPO - болашақ энергиясы» 20:20 
«Давайте говорить» 21:00 Итоги дня По 
сути 21:40 Т/с «Такая работа» 22:30 Т/с 
«Осколки» 23:30 Қорытынды жаңалықтар 
00:10 «Әр үйдің сыры басқа» 00:40 «Өмір 
сабақтары» 01:10 Қорытынды жаңалықтар 
02:30 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6 : 0 5  « ЖИ Т Ь  З Д О Р О В О »  7 : 0 0 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 «ТОЙ 
ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 12:25 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 12:50 «ҚОС 
ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ» Т/Х 13:15 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 14:05 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 15:00 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:10 «ПРАВДА» 15:15 
Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 16:20 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 17:35 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 18:50 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я 
ВСЕ СМОГУ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:55 «ҚОС ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ» Т/Х 
22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@УТINA» 
0:00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 2:00 
«П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:30 «БАСТЫ  ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:05 
«ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 

ЖҰМА, 18 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «МузАРТ 
Live» Күнделік 10:15 «СИССИ» М/х 10:40 
«Айман&Шолпан» Т/х 11:35 «Айтуға 
оңай...» 12:20 «...Үй болу қиын» Т/х 
12:55 KAZNEWS (Дайджест) 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 14:55 
KAZNEWS (Дайджест) 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:40 «Сурайя» Т/х 17:30 
KAZNEWS 17:55 «ТҮБІ БІР ТҮРКІЛЕР» 
18:40 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 19:05 «СУРАЙЯ» Т/х 

20:00 KAZNEWS 20:30 ПАРЛАМЕНТ 20:45 
«ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС» 21:30 «СӘЛЕМ, 
ҚАЗАҚСТАН!» 22:55 «КЕЛІН» Т/х 23:45 
«ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 0:05 KAZNEWS 
0:35 Парламент 0:50 «...Үй болу қиын» Т/х 
1:25 «Жан жылуы» 1:45 «Қоғамдық кеңес» 
2:30 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 

ХАБАР 
07:02 «Әсем әуен» 07:10 «Біздің үй» 

08:00 «Жаңа күн» 10:10 Т/с «Осколки» 
11:00 «Әр үйдің сыры басқа» 11:35 «Энер-
гия будущего - EXPO - болашақ энергиясы» 
11:40 Т/х «Зәуре» 12:30 «Магия кухни» 
13:00 «Семейные мелодрамы» 14:00 Т/с 
«Центральная больница» 15:00 «Важно 
знать» 15:15 «Көңіл толқыны» 15:45 Т/х 
«Айжан» 16:35 «Тағдыр тартысы» 17:10 
«Энергия будущего - EXPO - болашақ 
энергиясы» 17:20 «Өмір жолы» 18:00 
«Білу маңызды» 18:15 «Компромат» 19:00 
Қорытынды жаңалықтар Негізінде 19:40 
«Тағдыр тартысы» 20:15 «Энергия буду-
щего - EXPO - болашақ энергиясы» 20:25 
«Ғаламдық қауіп-қатер» деректі фильмдер 
топтамасынан «Миграция шырмауы» 
фильмі 21:00 Итоги дня По сути 21:40 
«Бюро расследований» 22:10 Кино «22 
минуты» 23:45 Қорытынды жаңалықтар 
00:25 Т/с «Дворец Абдин» 01:25 «Әр үйдің 
сыры басқа» 01:55 Қорытынды жаңалықтар 
02:35 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  «ӘЙЕЛ  СЫРЫ… »  6 : 4 5 

«ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУ Б ТИ Т Р Л Е РМЕН  7 : 1 0  «САПА 
БАҚЫЛАУДА»  7 :55  ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 «ТОЙ 
ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 12:25 «ҚОС 
ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ» Т/Х 13:15 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 14:05 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 15:00 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:10 «ПРАВДА» 15:15 
Кино «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» 17:25 «ЖДИ 
МЕНЯ» КАЗАХСТАН 18:40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:55 «ҚОС 
ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ» Т/Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
Т /Х  23:35 «П@УТ INA+» 0:30 НОЧЬ 
БОЛЬШИХ КУЛАКОВ! «M1 CHALLENGE 
72» 3:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 3:10 «БА-
СТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:45 «ОПЕРАЦИЯ 
«КУКЛОВОД» 4:30 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

СЕНБІ, 19 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:15 «ДАРА МЕН ДОСТАРЫ» М/х 9:00 
«СЕНБІЛІК ТАҢ» 10:10 «МузАРТ Live» 
11:55 «АС БОЛСЫН!» 12:35 «БАЛА-
ПАН ЖҰЛДЫЗ» 13:40 «ОЙ-ТОЛҒАУ» 
14:30 «АНАҒА ҚҰРМЕТ» Концерт 16:25 
«ҮЗІЛМЕГЕН ҮМІТ» Т/х 18:55 «МузАРТ 
Live» Күнделік 19:10 «ӨМІРДІҢ ӨЗІ 
НОВЕЛЛА» Т/х 20:00 KAZNEWS 20:35 
«КӨҢІЛАШАР» 22:10 «ЖЕТІ  НОТА» 
Концерт 0:40 Кино «Жолбарыс сапары» 
2:10 KAZNEWS 2:45 «Өмірдің өзі но-
велла» Т/х 

ХАБАР 
07:02 «Қалжың қоржыны» 07:50 

«Өзін-өзі тану» 08:00 «Продвопрос» 08:20 
«Қызық times» 09:20 «Золотая середина» 
10:00 «Биле, Қазақстан!» Дневник 10:15 
«Сиқырлы ас үй» 10:45 М/ф «Щенячий 
патруль» 11:15 Ертегі «Қар патшайымы» 
12:50 «Биле, Қазақстан!» 14:50 Футбол 
Финал Кубок РК 17:00 «Эпоха перемен» 
Цикл телевизионных документальных 
фильмов Фильм «Дэн Сяопин» 17:30 
«Ескірмеген әуендер» концерті 18:30 
«Ду-думан» 19:45 «Бенефис-шоу» 21:00 
«7 күн» 22:00 Кино «Переправа» 00:10 
Т/х «Әселдің құрбы-құрдастары» 02:20 
«Әсем әуен» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 7:50 «ВЕ-
РОНИКА МАРС» Т/Х 8:35 «П@УТINA» 9:00 
«СМАК» 9:40 Кино «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ» 
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:00 «112 НЕДЕ-
ЛЯ» 12:30 «ВЕРОНИКА МАРС» Т/Х 13:25 
«ТОЙ БАЗАР» 14:25 «П@УТINA+» 15:30 
Т/с «ИЩУ МУЖЧИНУ» 20:00 «ПЕРВАЯ 
ПРОГРАММА» 20:30 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА 
«ГОЛОС КАЗАХСТАНА» 22:15 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 22:45 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
0:00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» НОВЫЙ 
СЕЗОН 2:40 «112 НЕДЕЛЯ» 3:00 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» 4:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
4:45 «П@УТINA» 

ЖЕКСЕНБІ, 20 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 7:40 
«Әзіл әлемі» 9:05 «АҚСАУЫТ» 9:30 «БҮГІН 
ЖЕКСЕНБІ» 11:15 «ДАРА ЖОЛ» 12:50 
«Сәлем, Қазақстан!» 14:25 «Көңілашар» 
16:00 «ҮЗІЛМЕГЕН ҮМІТ» Т/х 17:55 
«Көңіл толқыны» 18:05 «УНИВЕРСИАДА 
ҚАРСАҢЫНДА-2017» 18:15 «КӨҢІЛДІ 
ТАПҚЫРЛАР АЛАҢЫ» 20:00 «АПТА.KZ» 
21:00 Үздік әндер 22:00 «МУЗАРТ Live» 
23:50 «Дара жол» 1:15 Кино «Әурелең» 
2:30 Үздік әндер 

ХАБАР 
07:02 «Қалжың қоржыны» 08:00 

«Самопознание» 08:10 «Ас арқау» 08:30 
«Сиқырлы ас үй» 09:00 Бокс Бой за титулы 
WBA Super, IBF, WBO Сергеей Ковалев 
– Андре Уорд 11:30 «Биле, Қазақстан!» 
Дневник 11:45 М/ф «Щенячий патруль» 
12:15 Кино «Рождественская семья» 
14:00 «Бенефис-шоу» 15:15 «Ду-думан» 
16:30 «Экспедиция 25» 17:00 «Компро-
мат» 18:00 «Қызық times» 19:15 «Биле, 
Қазақстан!» 21:00 «7 күн» 22:00 «Пай-пай, 
25» 23:10 «Үздік әндер» концерті 00:30 
Т/с «Дворец Абдин» 01:30 Т/х «Әселдің 
құрбы-құрдастары» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 7:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 7:35 «ВЕРОНИКА МАРС» 
Т/Х 8:25 «П@УТINA» 8:50 «ВОСКРЕС-
НЫЕ БЕСЕДЫ» 9:05 «ЗДОРОВЬЕ» 10:15 
«ГОЛОС КАЗАХСТАНА» 12:00 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 12:35 «ВЕРОНИКА МАРС» 
Т/Х 13:35 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 15:00 «ОТ-
КРЫТИЕ КИТАЯ» 15:45 Кино «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» 20:00 «АНАЛИТИКА» 21:00 
«П@УТINA+» 22:00 «ТОЙ БАЗАР» 23:00 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 0:00 «ТОЧЬ-В-
ТОЧЬ» СУПЕРСЕЗОН 2:45 «П@УТINA+» 
3:30 «ТОЙ БАЗАР» 4:15 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 
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Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

Терроризм актісі қатерінің туындауы туралы халықты 
ақпараттандыру мақсатында, террористік қауіптіліктің 

бірқалыпты («сары»), жоғары («қызғылт») және шекті («қызыл») 
деңгейлері орнатылуы мүмкін.
Бірқалыпты деңгейде келесі іс-әрекеттер ұсынылады:
Қоғамдық орындарда болған кезде айналадағылардың әрекеттерінің 

оғаштығына және сыртқы түріне, иесіз күдікті заттар мен автокөліктерге назар 
аудару.
Барлық күдікті жағдайлар жөнінде құқық қорғау органдарына хабарлау.
Полиция тарапынан белсенді көңілге түсіністік білдіріп, оларға көмек көрсету.
Күдікті заттарды уақытша сақтау және тасымалдау үшін қабылдамау.
Күдікті заттарға жақындауға, қозғалтуға және ашуға тыйым салынады.
Жанұядағы кәрілер мен балаларға барлық табылған иесіз заттар олардың 

өміріне қауіп төндіретіндігін түсіндіру.
Облыс аймағында орын алған оқиғалар жөнінде хабардар болу.
Жоғары деңгейде ұсынылады:
Халық шоғырланатын орындарға баруды шектеу.
Полиция қызметкерлерінің талабы бойынша жеке куәлікті немесе басқа да 

құжаттарды ұсыну.
Қоғамдық ғимараттарда болғанда өрт кезінде қолданатын қосалқы шығу 

есіктерінің және көрсеткіштердің орналасуына көңіл аудару.
Тұрғын үйлердің маңындағы бейтаныс адамдар мен автокөліктерге көңіл 

аудару.
Аса пішінді заттарды өзімен бірге тасымалдаудан бас тарту.
Жанұя мүшелерімен төтенше жағдай туындағанда іс-әрекеттер жоспарын 

талқылау.
Шекті деңгейде бірқалыпты және жоғары деңгейлерде атқарылатын іс-

әрекеттерден басқа ұсыналады:
Тұрып жатқан үйдің тұрғындарының кезекшілігін ұйымдастыру, бөтен адамдар 

мен автокөліктердің пайда болуына көңіл бөлу.
Террористік қауіптіліктің деңгейі орнатылған аудандарға жол жүруді кейінге 

ауыстыру.
Эвакуацияға дайындалу.
Терроризм актісі жасалған орында дүрбелеңдікке берілмеу, қызығушылық 

танытпау, бейне және фото түсірілім жүргізбеу.
Теледидар немесе радиоқабылдағышты үнемі қосылған күйі ұстау.
Терроризм актісінің қауіпі жөнінде жалған ақпаратты таратпау.

*   *   *
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 273 бабымен терроризм актісі 
туралы көрнеу жалған хабарлау үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған, 
қылмыс жасаған тұлға алты жылға дейін бас бостандығынан айырылады.

Тұрғындарға жадынамаТұрғындарға жадынама

Жиенді «немере» дейсіз бе?Жиенді «немере» дейсіз бе?
Кеше кешқұрым қалта телефоныма қоңырау шалған, бұрынырақ 

біраз жыл бірге жұмыс істеген әріптес Сәуле апайым «көптен бері ха-
барласпай кеттің ғой, ертең бос болсаң үйге келіп, шәй ішіп кет» деп 
өтінді. Ертесіне түс ауа қолыма қант-кәмпит салынған  сөмкемді ұстап 
қаланың орталығына қарай бет алдым.
Зейнеткерлік демалысына шыққанына бір айдан сәл асқан  Сәуле 

апай төрт баласын жалғыз өсірді. Он шақты жыл бұрын Алматы 
жақтан көшіп келген апаймен  араласып тұрамыз. Мені жарқын жүзбен 
қарсы алған апайым үйінде  бала бағып отыр екен. Астанада тұратын 
тұрмыстағы үлкен қызы жұмысқа шығамын деп бір жарым жасар жиенін 
шешесіне табыстап кетіпті. «Немерем, немерем» деп әлгі баланы  айна-
лып толғанып отырғанды көрген басым таң қалдым. Қыздың баласына 
«жиен», ұлдан туған баланы «немере» демеуші ма еді қазақ ?!
Жалпы соңғы уақытта бұл үрдіс қатты белең алып бара жатқандығы жасырын 

емес. Тұрмысқа шықпай оң жақта отырып бала туған қызының баласын бағып, 
«немерем» деп еміреніп, тіпті оған өз атасының тегін берген «жаңа қазақтарды» 
да естіп, көріп, жүрміз. 
Өзім қаймағы бұзылмаған қазақ ауылында, ата мен әженің тәрбиесінде өстім. 

Бес қыздан туған он шақты жиенді атам марқұм жиен, жиеннен туған жиеншар деп 
атайтын. «Олардың өз жұрты бар, тегі басқа деп» өз немерелерін бір төбе көруші 
еді. Осындай тәрбие алғаннан болу керек, жиенді немере деу, кей жағдайда оған 
өз тегін беру мен үшін тіпті ақылға сиятын іс емес. Қалай болғанда да қан деген 
бар емес пе?! Өз жұртын, ата-тегін, руын білмей өскен бала не болады? !
Қазақ халқын өзге ұлттан ерекшелеп тұратын да сол қан тазалығы, жеті атаға 

дейін құдаласпауы, немере, жиен деп атау болса керек. Қазақтан басқа ұлтта 
жиен атауы жоқ шығар, сірә !
Қызды жат жұрттық деп тәрбиелеген қазақ, баба мұрасына қызды арала-

стырмай, әкеден қалған мал-мүлікті ұлдан туған ұрпаққа ұластырады. Алайда 
«жиен ел болмас» деген көне мәтел бүгінде өз өзектілігін жоғалтып бара жатқан 
сыңайлы. Жиеніне «немерем» деп айналып толғанатындар, ол балаға руының, 
жеті атасының кім екендігін қалай үйретеді екен?!
Осы орайда қоғам пікірі екіге айрылып, баланың бәрі бірдей ыстық, жиенді не-

мере дегенде тұрған ештеңе жоқ деген пікірлер туындайтыны хақ. Қалай болғанда 
да бұл әр нәрсені өз атауымен атап, қазақтың қазақ болып, қан тазалығын сақтап, 
ұлт ретінде сақталуы үшін қажет. 
Жиенді «немере» деу дұрыс па, Сіз қалай ойлайсыз көзі қырақты оқырман 

қауым ?! 
 Динара ЖӘМШИТОВА.

«Мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық, 
өйткені мұғалім – мектептің жүрегі», –де-

ген екен Ыбырай Алтынсарин. Иә, шәкірттің 
алғырлығы, дарындылығы, зейінділігі секілді 
қасиеттері оның табиғат берген қасиеті 
деп ұғар болсақ, шәкірт бойындағы сол 
қасиеттерді ашып, оның ары қарай дамуына 
жағдай жасайтын – мұғалім.
Міне, осынау қадірлі де, қастерлі мамандық 

иелерінің бірі №1 Саумалкөл орта мектебінің қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Бәйтенова Айжан 
Ағзамқызы. Ұстаз әр адамның жанына білім дәнін 
сеуіп, әр шәкіртін аялап, өмір атты шексіз ғаламға 
топшысын қатайтып ұшырады. Дәлірек айтсақ, адам-
ды өмір сүре білуге тәрбиелейді. Сол үшін бойындағы 
асыл қасиеттерін шәкірттеріне сіңіріп, тер төгеді. Ол 
өз ісіне берілген, шәкірттерін бақытқа жеткізсем деп, 
бар білгенін оларға аянбай жеткізуге, бар күш-жігерін 
жұмсап, оларға ізденімпаздықпен,  шығармашылықпен 
жұмыс істеуге үйретеді. Шәкірттерін білім нәрімен 
сусындатып, тәлім-тәрбие беру, жақсы қасиеттерді 
бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар 
беруде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан да ол 
әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді.
Әріптесіміз Айжан Ағзамқызы  облыстық «Жүзден 

жүйрік» сайысына  қатысып ,  бағын  сынады . 
Республикалық қашықтық ғылыми-практикалық 
семинарға қатысып, дипломмен марапатталды. Со-
нымен қатар VII Республикалық мұғалімдер сайысын-
да ІІІ орынға, облыстық «Қазақ тілі және әдебиеті» 
пәнінің кәсіби шеберлік сайысында І орынға ие 
болды. Ұстаз еңбегі ерекше көзге түсіп, оқушылары 
да әр түрлі сайыстарға қатысып, жүлделі орындарға 
ие болып жүр.   Мектепішілік іс-шараларға, қоғамдық 

Ўстаз болу – жїректіѕ батырлыєы

жұмыстарға белсене қатысады. Әр сабағында ізденіп, 
білім мен күш-жігерін оқушылардың жан-жақты 
дамуына, ел мақтанышы болып өсуіне жұмсайды. 
Сабақ барысында оқытудың жаңа технологияла-
рын тиімді қолдана біледі. Білім беру саласында 
шығармашылық жұмыстары мен Тәуелсіз еліміздің 
болашақ иелерін тәрбиелеуде Айжан  Ағзамқызы 
алдағы уақытта әлі де жемісті еңбек етіп, берері көп 
деуге сенім мол.

Тұрымтай Ғабдуллина,
№1 Саумалкөл ОМ қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің ӘБ жетекшісі.

СҚО Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі өңірімізде белгісіз тұлғалардың 
заңсыз әрекеттермен айналысу фактілері орын алғанын хабарлайды, өздерін 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің қызметкерлері ретінде таны-
стырып, құқыққа қарсы әрекеттер жасайды немесе одан әрі пайдақорлық 
мақсатта қолдану үшін түрлі мәліметтерді сұрастырады.  
Сенімді ақпарат алу және осындай жағдайларды алдын алу мақсатында, 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының (Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызметтің) СҚО бойынша департаментімен 46-40-52 
телефоны арқылы (Кезекші бөлім, тәулік бойы) шұғыл байланысуыңызды 
сұраймыз. 

Мемлекеттік қызметкерлер мен об-
лыс тұрғындарының мәліметіне!

Біздің, «ЕС – 164/8 мекемесі» РММ – де 
көптеген сотталған азаматтар отыр. 

Әрқайсысы сүрініп кеткен, бүлініп жүрген 
бір-бір тағдыр. Атам қазақта «Алдына келсе, 
атаңның құның кеш» деген бар.  Халық қашан 
да кешірімді.

«Өзін сыйлай білмеген, өзгені сыйлап жа-
рытпас» деген атлы сөз бар. Сондықтан 
біз сотталғандарды тәрбиелеу барысында 
олардың бойындағы адамгершілік, намыс, ар-
ұят, кісілік-кішілік сияқты қасиеттерді сіңдіруге 
тырысамыз. Өйткені, бойында осындай қасиет 
орныққан адам өткен өміріне, өзінің жіберген 
қателігіне сын көзбен қарап, болашағын болжам-
дай алады. Ондайлар өзін сыйлау арқылы өзгені 
де сыйлай алады.
Қоғам болған соң көпшілік арасында азды көпті 

кемшіліктер, тәртіп бұзушылықтар болары ақиқат. 
Көп ретте тұрмысы төмен отбасынан шыққан 

Дана болу міндет емес, Дана болу міндет емес, 
Адам болу парызАдам болу парыз

балалар әлеуметтік жетіспеушілік пен жоқшылық 
слдарынан кісі өлтіру, адам тонау, ұрлық – қарлық 
секілді қылмысқа барып жатса, ауқатты отбасынан 
шыққан балалар да ондайдан кенде қалып жатқан 
жоқ. Сайып келгенде «Ұядан не көрсең ұшқанда соны 
ілерсің» дегендей, адамның қандай болмағы алдымен 
отбасында алған тәлім-тәрбиесіне, екіншіден өскен 
ортасының әсеріне байланысты. Немқұрайлылық 
танытып бала тәрбиесіне баса назар аударып, дер 
кезінде көңіл бөлмеушілік, баланы бетімен жіберіп 
тым еркінсіту ерте ме, кеш пе оның теріс жолға 
түсуіне, ақыр аяғында қылмыс жасап, жазағ тар-
тылуына әкеліп соқтырады. Сөз соңында айтарым 
«дана болу міндет емес, адам болу парыз» екенің, ал 
ол алдымен тәрбиеге байланысты екенін ұмытпаған 
жөн.

Б.Рыспаев,
мекеме аудармашысы.
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- егер сізге терроризм актілерін дайындау, қаржыландыру және ұйымдастыру 
туралы;

-  радикалды көзқарастағы дәстүрлі емес діни ағымдарды жақтаушыларды 
жалдау, қаруландыру, оқыту фактілері туралы;

- терроризм және діни экстремизм идеологиясын насихаттау және тарату 
туралы мәлім болса

ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.

Үстіміздегі жылдың 28 қазанында Пе-
тропавл қаласында 1999-2000 жылы туған 
жасөспірімдер арасында Қазақша күрестен 
«Жас  барыс» облыстық  турнирі  болып 
өтті.
Жаттықтырушы Ержан Уәлиев те додаға өзі 

тәрбиелейтін дүлдүл шәкірттерін қосқан болатын.
Осы  бәсе кеде  жат тық тырушылары  мен 

жерлестерінің сенімі мен үмітін ақтаған қос балуа-
нымыз Целинный орта мектебінің оқушысы Тимур 
Жолтабаров 51 келі салмақ дәрежесінде 1 орынды 
жеңіп алып, мерейі үстес болып елге оралды.
Тағы бір балғын балуанымыз 46 келі салмақ 

дәрежесінде алтыннан алқа таққан Қарақамыс 
негізгі мектебінің оқушысы Амандық Зейнулин 
болды.
Аталған жеңімпаз жерлестеріміз енді ағымдағы 

жылдың  28 қарашасында Қостанай қаласында 
өтетін республикалық «Жас барыс» турнирінде об-
лыс намысын қорғамақ.
Елінің абыройы мен намысын арқалаған балғын 

балуандарға боз кілемнің шаңын шығарар күш-
қайрат пен мықтылығын дәлелдей алатын лайықты 
қарсылас тілейміз!
Қоржындарың алтынға толсын, Жас барыстар!

Өз тілшімізден.

Бәрекелді!
Айыртаулық қос «Жас барыс»Айыртаулық қос «Жас барыс»


