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АқмолА облысы 
АршАлы АудАндық мәслиХАт 

шешімі
Аршалы кенті     № 39/2      2015 жылғы 4 наурыз

Қазақстан Республикасының 2008 
жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет 
кодексінің 106 бабының 4 тармағына, 
111 бабының 1 тармағына, «Қазақстан 
Ре спубликасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 
6 бабына сәйкес, Аршалы аудандық 
мәслихаты шешім етті:

1. Аршалы аудандық мәслихатының 
«2015-2017 жылдарға арналған аудандық 
бюджет туралы» 2014 жылғы 24 
желтоқсандағы № 36/2 (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 4561 тіркелген, 2015 
жылдың 19 қаңтарында аудандық «Ар-
шалы айнасы» газетінде, 2015 жылдың 
19 қаңтарында аудандық «Вперёд» 
газетінде жарияланған) шешіміне келесі 
өзгерістер енгізілсін: 1 тармақ жаңа 
редакцияда баяндалсын: «1. 2015-2017 
жылдарға арналған аудандық бюджет 
тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға 
сәйкес, соның ішінде 2015 жылға келесі 
көлемде бекітілсін: 1) кірістер – 4 766 
847 мың теңге, соның ішінде: салықтық 
түсімдер – 689 187 мың теңге; салықтық 
емес түсімдер – 17 263 мың теңге; негізгі 
капиталды сатудан түсетін түсімдер – 
63 550 мың теңге; трансферттер түсімдері 

Аршалы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 
желтоқсандағы № 36/2 «2015-2017 жылдарға арналған аудандық 

бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
– 3 996 847 мың теңге; 2) шығындар – 
4 852 101,9 мың теңге; 3) таза бюджеттік 
кредиттеу – 42 178 мың теңге, соның 
ішінде:бюджеттік кредиттер – 53 514 
мың теңге; бюджеттік кредиттерді өтеу – 
11 336 мың теңге; 4) қаржы активтерімен 
жасалатын операциялар бойынша сальдо 
– 11 822 мың теңге, соның ішінде: қаржы 
активтерін сатып алу – 11 822 мың теңге; 
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан 
түсетін түсімдер – 0 мың теңге; 5) бюджет 
тапшылығы (профициті) - - 139 254,9 
мың теңге; 6) бюджет тапшылығын 
қаржыландыру (профицитті пайдалану) 
– 139 254,9 мың теңге.». Көрсетілген 
шешімнің 1, 4, 5, 7 қосымшалары осы 
шешімнің 1, 2, 3, 4 қосымшаларына 
сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

2. Осы шешім Ақмола облысының 
Әділет департаментінде мемлекеттік 
тіркелген күнінен бастап күшіне енеді 
және 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Аудандық мәслихат сессиясының 
төрағасы Ю. сериков

Аудандық мәслихатының хатшысы 
Ю. сериков

КЕЛІСІЛДІ
Аршалы ауданының әкімі 

Ж. НұрКЕНов
2015 жылғы 4 наурыз

Ақмола облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 18 наурыздағы № 4697 тіркелген.

«Қазақстан Республикасында 
бейбіт жиналыстар, митингілер, 
шерулер, пикеттер және демон-
страциялар ұйымдастыру мен 
өткізу тәртібі туралы» Қазақстан 
Республикасының 1995 жылғы 17 
наурыздағы Заңының 10 бабына, 
«Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 
23 қаңтардағы Заңының 6 бабына 
сәйкес, Аршалы аудандық мәслихаты 
шешім етті:

1. Бейбіт жиналыстар, митингілер, 
шерулер, пикеттер және демонстра-
циялар өткізу тәртібін қосымша рет-
теу мақсатында, Аршалы ауданында 

АқмолА облысы 
АршАлы АудАндық мәслиХАт 

шешімі
Аршалы кенті     № 39/3      2015 жылғы 4 наурыз

Аршалы ауданында бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер, пи-
кеттер және демонстрациялар өткізу тәртібін қосымша реттеу туралы

Ақмола облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 19 наурыздағы № 4701 тіркелген.

бейбіт жиналыстар, митингілер, 
шерулер, пикеттер және демонстра-
циялар өткізу орындары қосымшаға 
сәйкес анықталсын.

2. Осы шешім Ақмола облысының 
Әділет департаментінде мемлекеттік 
тіркелген күнінен бастап күшіне енеді 
және ресми жарияланған күнінен ба-
стап қолданысқа енгізіледі.

Аудандық мәслихат 
сессиясының төрағасы 

Ю. сериков.
Аудандық мәслихатының хат-

шысы Ю. сериков.
КЕЛІСІЛДІ

Аршалы ауданының әкімі 
Ж. НұрКЕНов

2015 жыл 4 наурыз

Аршалы аудандық мәслихатының 2015 жылғы 4 наурыздағы № 39/3 шешіміне қосымша

АршАлы АудАнындА бейбіт жинАлыстАр, митингілер, 
шерулер, пикеттер және демонстрАциялАр өткізу орындАры
№ елді мекендер атауы бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер 

және демонстрациялар өткізу орындары
1

Аршалы кенті
Аршалы кенті Аудандық мәдениет үйі алдындағы алаң, Тәшенов көшесі, 

47

2
Анар селолық округі
Анар станциясы Қазақстан көшесіндегі 84 және 86 үй аралығындағы 

алаңқай
Донецкое селосы Әуезов көшесінің соңы

3
Жібек жолы ауылдық округі
Жібек жолы ауылы Целинная көшесінің басы
Жалтыркөл ауылы Сана би көшесінің басы

4
Ақбұлақ селолық округі 
Ақбұлақ ауылы Центральная көшесінің басы
Ақтасты селосы Наурыз көшесінің соңы

5 Бірсуат селолық округі
Бірсуат ауылы Жеңіс көшесінің басы

6
Волгодонов селолық округі
Волгодоновка селосы Центральный көшесінің басы
Қойгелді селосы Жастар көшесінің басы
42 разъезді Конституция көшесіндегі 10 «а» алаңқай

7
Арнасай ауылдық округі
Арнасай ауылы Рождественский көшесінің соңы
Бабатай станциясы Ғабит Мүсірепов көшесінің басы

8
Ижев селолық округі 
Ижевское селосы Мир көшесінің басы
Шөптікөл станциясы Сейфуллин көшесінің басы

9
Түрген ауылдық округі
Түрген ауылы Жеңіс көшесінің басы
Красное озеро селосы Қызыл көшесінің басы
Родники селосы Озерная көшесінің басы

10
Константинов селолық округі
Константиновка селосы Ұлы Отан соғысында қаза болған жауынгерлерге ескерткіш 

алдындағы алаң, Центральная көшесі, 49
Шортанды селосы Селолық клуб алдындағы алаң, Центральная көшесі, 15
Белоярка селосы Аксенов көшесі 19 жері аумағындағы алаңқай

11
Бұлақсай ауылдық округі
Бұлақсай ауылы Мәдениет үйі алдындағы орталық алаң
Қостомар селосы Конаев көшесінің басы
Ақжар селосы Әуезов көшесінің басы

12
Михайлов селолық округі
Михайловка селосы Мәдениет үйі алдындағы алаң, Абай көшесі, 15
Ольгинка селосы Селолық клуб алдындағы алаң, Еңбек көшесі, 7
Николаевка селосы Селолық клуб алдындағы алаң, Новая көшесі, 12

13
Сараба селолық округі
Сараба селосы Абай көшесі ортасында
Сары-Оба станциясы Бейбітшілік көшесінің басы

Аршалы кенті     № А-103      2015 жылғы 26 ақпан

АқмолА облысы 
АршАлы АудАнының әкімдігі

қАулы

«Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы  Заңына, «Білім туралы» 

Аршалы ауданы бойынша 2015 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие 
мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан басына шаққандағы 

қаржыландыру  және ата-ананың ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының  2007 жылғы 27 
шілдедегі Заңының 6-бабының 4 тармағының 
8-1) тармақшасына сәйкес, Аршалы 
ауданының әкімдігі қАулы етеді:

1. Қоса берілген Аршалы ауданы бойынша 

2015 жылға арналған мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім 
беру тапсырысы, жан басына шаққандағы 
қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу 
мөлшері бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау 
Аршалы ауданы әкімінің орынбасары А.Е. 
Мысырәлімоваға жүктелсін.

3. Аршалы ауданы әкімдігінің осы 
қаулы Ақмола облысының Әділет 
департаментінде мемлекеттік тіркелген 
күнінен бастап күшіне енеді және ресми 
жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Аршалы ауданының әкімі 
ж. нұркенов.

Ақмола облысы әділет Департаментіне 2015 жылдың 30 наурыз № 4713 нөмірімен тіркелген.

АршАлы АудАны бойыншА 2015 жылғА АрнАлғАн мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуғА мемлекеттік білім 
беру тАпсырысы, жАн бАсынА шАққАндАғы қАржылАндыру және АтА-АнАның Ақы төлеу мөлшері

АудАн әкімінің құттықтАуы

Халық шығармашылығы облыстық 
байқауына қатысушыларға құрмет!

Қазақ хандығының құрылғанына - 550 жыл,
ұлы отан соғысындағы Жеңіске 70 жыл, Қазақстан Конституциясына 

20 жыл, Қазақстан халқы Ассамблеясының – 20 жылдығына 

Аршалы 
ауданының халық 
шығармашылығы 

облыстық 
байқауының гала-

концерті Михайлов 
селосындағы 

Мәдениет Үйінде
10-шы сәуірде өтеді. 

Қ ұ р м е т т і  х а л ы қ  ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы
 о б л ы с т ы қ  б а й қ а у ы н а  қ а т ы су ш ы л а р !

 Биылғы жылы «Ақмола жұлдыздары» халық 
шығармашылығы байқауы «Бабалар мұрасы – ұрпаққа 
қазына» ұранымен Қазақ хандығының құрылғанына 
- 550 жыл, Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 70 жыл, 
Қазақстан Конституциясына 20 жыл және Қазақстан 
халқы Ассамблеясының – 20 жылдығына  орайла-
стырылып өткізіліп отыр. Біздің ауданымызда өнер 
жолында қаншама талантты өнерпаздарымыз мәрелерді 
жарып, биіктен көрініп жүргенін білеміз. Олардың өнер 

әуенімен, қимылымен, сазымен бейбітшілікті, достықты, 
патриоттықты, салт-дәстүрді, көпұлтты халықтың 
берекелі-мерекелі өмірін өрнектеп жүргенінің куәсіміз. 

Шын жүректен барлық өнер майталмандарын 
сындарлы байқау күнімен құттықтап, үлкен та-
быс, шығармашылық шабыт, мерекелік көңіл –күй 
тілеймін. 

ж. нұркенов, 
Аршалы ауданының әкімі.

 Биылғы жылы «Ақмола жұлдыздары» халық шығармашылығы 
байқауы «Бабалар мұрасы – ұрпаққа қазына» ұранымен 
Қазақ хандығының құрылғанына -  550 жыл, Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңіске 70 жыл, Қазақстан Конституциясына 
20 жыл және Қазақстан халқы Ассамблеясының – 20 
жылдығына  орайластырылып өткізіліп отыр. Ең үздік 
деген өнерпаздарымыз бақ сынасады. Халық ансамблі 
«Задоринка», «Зеленый»  атындағы ансамбль, «Мираж» би 
ұжымы, «Балдәурен»,  Тасболатовтар отбасылық халықтык               
ансамблі «Алмагүл», қазақ, орыс, ұлттық аспаптар оркестрлері, 
«Сұңқар» квартеті, Сараба селолық округінен «Ләйлім шырақ» 
фолклорлық ансамблі, Қостомар ауылынан қазақ ұлттық 
аспаптары ансамблі, «Элегия» аспапты  ұжымы балалар 
музыкалық мектебінен, қобызшылар ансамблі, 6636 әскери 
бөлімнің триосы,  Волгодон селолық округінен «Серебро» би 
ұжымы. Жоғарыда аталған әрбір өнерпаз талай сахна төрінде 
талай өнер көрсеткен белді, мақтан тұтар жандарымыз.
Вокалды сексет, жетекшісі Жанат Аманғалиев. Ұжым 
құрамында № 3 Аршалы орта мектебінің ұстаздары, Бұлақсай 
ауылдық округінен солисттер, олардың өнері бір басқа. Гүлім 

Ауданатауы

Мектепке дейінгі тәрбие 
мен оқыту ұйымдарының 

тәрбиеленушілер саны

Мектепке дейінгі білім беру 
ұйымдарының бір айға арналған жан 
басына шаққандағы қаржыландыру 

мөлшері (теңге)

Бір тәрбиеленушіге жұмсалатын 
шығындардың орташа құны (теңге)

Мектепке дейінгі білім беру 
ұйымдарының бір айға арналған ата-

ананың ақы төлеу мөлшері (теңге)
Балабақ

ша
Балаларто
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Аршалы 
ауданы 360 0 210 175 21476 0 13523,2 6762 21476 0 13523,2 6762 7165,9 0 3500 2000

Әбутай мен Қырмызы Таңатқанованың бала кезден әуестеніп 
келе жатқандары домбыра, ән салу. «Элегия» аспапты 
ансамблі құрамында синтезатор – Ефимович Александра, 
музыка мектебінің оқытушысы, Шилова Елена – фортепиано, 
Стыбаева Рабиға – қобызшы. Ансамбль репертуары бай. 
Шилова Елена әртүрлі фестивальдар мен байқаулардың 
бірнеше дүркін жеңімпазы. Оның оқушылары да жүлделі 
орындар алуда. 
Волгодон селолық округінен шыққан «Серебро» би ұжымының 
кәсіби шеберлігі қуантуда. «Сұңқар» квартеті аудандық, 
облыстық байқауларда және талай жердің сахнасында өнер 
көрсетіп, ел ризашылығына бөленіп келеді.
Байқауға қатысатын барлық өнерпаздарыма рахметімді 
айтамын. Оңай жұмыс емес. Дайындықтар, жаттаулар, 
қимылдарды келістіру, киім киюдегі, сөйлеудегі, жүріс-
тұрыстағы әрбір сәт сынға түсетіндіктен олардан талап та 
жоғары. Осындай сындарлы сағатта ауданның намысы үшін 
тер төгіп жүрген баршасы да үлкен құрметке лайық.

Аршалы ауданының мәдениет Үйінің директоры 
т.тнАлинА.  

өнер жолы - кең өріс



7-9 сәуір 2015 жыл 2 бет Аршалы айнасы
Аршалы аудандық мәслихатының 2015 жылғы 04 наурыздағы № 39/2 шешіміне1 қосымша

Аршалы аудандық мәслихатының  2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 36/2 шешіміне 1 қосымша
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1 2 3 4 5
   I. Кiрiстер 4766847
1   Салықтық түсімдер 689187
 1  Табыс салығы 34000
  2 Жеке табыс салығы 34000
 3  Әлеуметтік салық 235000
  1 Әлеуметтік салық 235000
 4  Меншiкке салынатын салықтар 382348,8
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 314622,8
  3 Жер салығы 17643
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 47300
  5 Бірыңғай жер салығы 2783
 5  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 32992,2
  2 Акциздер 6500
  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 7050
  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 19407,2
  5 Ойын бизнесіне салық 35
 8  Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе 

лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер 4846
  1 Мемлекеттік баж 4846
2   Салықтық емес түсімдер 17263
 1  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 1020
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 1020
  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 16

 4
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер 
салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50

 1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар 
сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

50

 6  Басқа да салықтық емес түсiмдер 16177
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 16177
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 63550
 3  Жердi және материалдық емес активтердi сату 63550
  1 Жерді сату 62000
  2 Материалдық емес активтерді сату 1550
4   Трансферттердің түсімдері 3996847
 2  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 3996847
  2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 3996847
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   II. Шығындар 4852101,9
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 249257,6
 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 17099
  001Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер 17099
 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 64094
  001Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 64094

 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 133520,6
  001Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 133520,6
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 7063
  001Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 7063
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 21223

  001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, 
мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншгін басқару саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17812

  003Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 625
  010Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған 

байланысты дауларды реттеу 792
  028Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу 1994
 494  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі 6258
  001Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті дамыту саласындағы, мемлекеттік саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтер 6258
02   Қорғаныс 7527
 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 7527
  005Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 2527
  006Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және 

оларды жою 5000
03   Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 738
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 738
  021Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 738

04   Бiлiм беру 2023326
 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 1765709
  001Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 

қызметтер 12236,6
  003Жалпы білім беру 1339177,4
  004Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру 

жүйесін ақпараттандыру 3262
  005Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар 

мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 14867
  006Балаларға қосымша білім беру 53177
  007Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды 

өткiзу 133
  009Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 169901
  015Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы 

(балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері 12964

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

149

  040Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 159619
067Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 223

465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 24138
017Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру 24138

 467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 233479
  037Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 233479

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 105871
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 18234
  003Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 18234
 451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 

бөлімі 84976
  001Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз 

етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 17783
  002Жұмыспен қамту бағдарламасы 12204
  005Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 683
  006Тұрғын үйге көмек көрсету 890
  007Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына 

әлеуметтік көмек 11524
  010Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 533
  011Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша 

қызметтерге ақы төлеу 218

  014Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 908
  01618 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 3037

  017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық 
құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен 
қамтамасыз ету

4994

 023Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 990
  025Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу 12692
  050Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар 

жоспарын іске асыру 1640
  052Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізу 16880
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 115
  050Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-

шаралар жоспарын іске асыру 115
 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 2546
  030Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 2546

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2033808,7
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 13985,7
  008Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 6162,7
  009Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2300
  010Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 389
  011Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 3160
  014Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 1974

458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1416

015Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1416
 467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 2018407
  004Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру 1486735
  006Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту 209947

007Қаланы және елді мекендері абаттандыруды дамыту 70
  058Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 321655

08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 168724,8
 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 133270,8
  001Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтер 7732
  003Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 84119
  006Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 34848
  007Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 5838
  032Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 733,8
 456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 27782
  001Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін 

қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 9521
  002Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 12636
  003Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 5625
 465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 7672
  001Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 

жөніндегі қызметтер 2584
  006Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу 662
  007Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының 

мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы 4426
10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны 

және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 76959
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 10275
  099Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру 10275
 462  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі 13136
  001Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 

жөніндегі қызметтер 13136
 463  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 14202
  001Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 9037
 
004Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жүмыстарды ұйымдастыру 700

  006Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, 
ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру 2000

007Мемлекіттіқ органның күрделі шығыстары 1965
039Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру үшін мәжбүрлеп оқшаулаған кезде жер 

пайдаланушылар немесе жер телімдерінің иелеріне шындары өтеуге 500
 473  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 39346
  001Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 

қызметтер 7461
  006Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру 216
  007Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 500
  008Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен 

шикізаттың құнын иелеріне өтеу 1168
  011Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 30001

11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 14552,9
 467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 7433,5
  001Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 

қызметтер 7433,5
 468  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі 7119,4
  001Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 

жөніндегі қызметтер 7119,4
12   Көлiк және коммуникация 62553
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 62553
  023Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 62553

13   Басқалар 25030
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 11345
  0402020 жылға дейін өңірлерді дамыту бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға 

жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру 11345
 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 2787
  0402020 жылға дейін өңірлерді дамыту бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға 

жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру 2787
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 92
  012Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 92
 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 10806
  0412020 жылға дейін өңірлерді дамыту бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға 

жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру 10806
14   Борышқа қызмет көрсету 16
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 16
  021Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге 

де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету 16
15 Трансферттер 83737,9

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 83737,9
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару 83737,9

   IІІ. Таза бюджеттiк кредиттеу 42178
   Бюджеттiк кредиттер 53514

10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны 
және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 53514

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 53514
  018Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер 53514
   Бюджеттік кредиттерді өтеу 11336

5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 11336
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 11336
  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 11336

   IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо 11822
   Қаржы активтерін сатып алу 11822

13   Басқалар 11822
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 

көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 11822
  065Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 11822

   V. Бюджет тапшылығы (профициті) -139254,9
   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)  139254,9
   Қарыздардың түсiмi 53514

7   Қарыздардың түсiмi 53514
 01  Мемлекеттік ішкі қарыздар 53514
  2 Қарыз алу келiсiм шарттары 53514
   Қарыздарды өтеу 11336

16   Қарыздарды өтеу 11336
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 11336
  005Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу 11336

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 97076,9

Аршалы аудандық мәслихатының 2015 жылғы 04 наурыздағы № 39/2 шешіміне 4 қосымша
Аршалы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 36/2 шешіміне 7 қосымша

2015 жылға арналған аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округінің бюджеттік бағдарламалар тізбесі
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 133520,6 16514,0 9199,0 7724,0 8228,0 8412,0 10851,0 13720,6 8999,0 11797,0 11050,0 9405,0 8166,0 9455,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 133520,6 16514,0 9199,0 7724,0 8228,0 8412,0 10851,0 13720,6 8999,0 11797,0 11050,0 9405,0 8166,0 9455,0
  001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 133520,6 16514,0 9199,0 7724,0 8228,0 8412,0 10851,0 13720,6 8999,0 11797,0 11050,0 9405,0 8166,0 9455,0
06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 18234,0 4498,0 3081,0 440,0 1360,0 380,0 925,0 2584,0 0,0 771,0 491,0 714,0 494,0 2496,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 18234,0 4498,0 3081,0 440,0 1360,0 380,0 925,0 2584,0 0,0 771,0 491,0 714,0 494,0 2496,0
  003 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 18234,0 4498,0 3081,0 440,0 1360,0 380,0 925,0 2584,0 0,0 771,0 491,0 714,0 494,0 2496,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 13985,7 4584,0 1075,0 366,0 337,0 713,0 846,0 490,0 605,0 1432,0 1256,0 450,0 822,7 1009,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 13985,7 4584,0 1075,0 366,0 337,0 713,0 846,0 490,0 605,0 1432,0 1256,0 450,0 822,7 1009,0
  008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 6162,7 1351,0 759,0 0,0 0,0 383,0 429,0 0,0 342,0 1077,0 984,0 0,0 343,7 494,0
  009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2300,0 500,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
  010 Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу 389,0 84,0 24,0 21,0 26,0 26,0 28,0 26,0 26,0 26,0 26,0 24,0 26,0 26,0
  011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 3160,0 2500,0 0,0 0,0 50,0 0,0 70,0 70,0 40,0 100,0 50,0 80,0 100,0 100,0
  014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 1974,0 149,0 142,0 195,0 111,0 154,0 169,0 244,0 47,0 79,0 46,0 196,0 203,0 239,0
13   Басқалар 11345,0 5912,0 0,0 0,0 988,0 0,0 0,0 13,0 0,0 4432,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 11345,0 5912,0 0,0 0,0 988,0 0,0 0,0 13,0 0,0 4432,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу 

бойынша шараларды іске асыру 11345,0 5912,0 0,0 0,0 988,0 0,0 0,0 13,0 0,0 4432,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Жиынтығы 177085,3 31508,0 13355,0 8530,0 10913,0 9505,0 12622,0 16807,6 9604,0 18432,0 12797,0 10569,0 9482,7 12960,0



7-9 сәуір 2015 жыл  3 бетАршалы айнасы

2015 жылға арналған республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

Аршалы аудандық мәслихатының 2015 жылғы 4 наурыздағы № 36/2 шешіміне 2 қосымша
Аршалы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 36/2 шешіміне 4 қосымша 

Атауы  сома

1 2
Барлығы 2 569289,0
Дамыту нысаналы трансферттер 1 968 327,0
cоның iшiнде:  
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 1 968 327,0
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды 
жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері 1 486 735,0
Ақмола облысы Аршалы ауданының Жібек жолы ауылында сумен жабдықтау желілерің қайта құру. Батыс бөліміне 
таратушы су құбыры желілерін салу (бірінші алап) және шығыс бөліміне (екінші алап) 271 645,0
Аршалы ауданының Аршалы кентінде канализация жүйесін қайта құру 209 947,0
Ағымдағы нысаналы трансферттер 547 448,0
cоның iшiнде:  
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары бөлімі 115,0
Мүгедектерге қызмет көрсетуге бағытталған ұйымдардар орналасқан жерлерде жол белгілері мен көрсеткіштерін орнатуға 
республикалық бюджеттен бөлінген ағымдағы нысаналы трансферттердің сомаларын бөлу 115,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 204 477,0
Республикалық бюджеттен мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің сомаларын бөлу 159 619,0
Республикалық бюджеттен үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеруге 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің сомасын бөлу 44 858,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 22 456,0
Бөлінетін республикалық бюджеттік бағдарламалар шеңберінде бөлінген Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай 
көмекті енгізуге арналған ағымдағы нысаналы трансферттердің сомаларын бөлу 11 736,0
Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын көбейтуге республикалық бюджеттің 
ағымдағы нысаналы трансферттерің сомаларын бөлу 1 640,0
 Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге республикалық бюджеттің ағымдағы 
нысаналы трансферттердің сомаларын бөлу 9 080,0
Республикалық бюджеттен мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлеріне, 
сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне 
еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге және олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің сомаларын бөлу 

306 496,0

Республикалық бюджеттен аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың ) мемлекеттік әкімшілік қызметшілер 
еңбекақысының деңгейін арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы  
трансферттердің сомаларын бөлу

13 904,0
Бюджеттік кредиттер 53 514,0
cоның iшiнде:  
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 53 514,0
Республикалық бюджеттен мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін бюджеттік кредиттердің 
сомаларын бөлу 53 514,0

2015 жылғы 04 наурыздағы № 39/2 шешіміне 3 қосымша
2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 36/2 шешіміне  5 қосымша 

2015 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер
Атауы  Сома

1 2
Барлығы 406590,0
Ағымдағы нысаналы трансферттер 111279,0
cоның iшiнде:  
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 7800,0
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге облыстық бюджеттің ағымдағы 
нысаналы трансферттердің сомаларын бөлу 7800,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі 3671,0
Облыстық бюджеттен жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтiк қамсыздандыруға 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің сомасын бөлу 2546,0
Облыстық бюджеттен негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі электрондық оқулықпен 
жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттердің сомаларын бөлу 1125,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 18423,0
Балалар мен жасөспірімдердің спорттық мектептер шығындарының облыстық бюджеттен аудандық (қалалық) бюджетке 
ауыстырылуына байланысты трансферттердің сомаларын бөлу 18423,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары бөлімі 50000,0
Облыстық бюджеттен аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне автомобиль жолдарын жөндеуге ағымдағы 
нысаналы трансферттердің сомаларын бөлу 50000,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 31385,0
Облыстық бюджеттен эпизиоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге берілген ағымдағы нысаналы трансферттердің сомаларын 
бөлу 30001,0
Бруцелезбен ауыратын мүйізді ұсақ малды санитарлық союын жүргізуге облыстық бюджеттен берілген ағымдағы нысаналы 
трансферттердің сомаларын бөлу 216,0
Санитарлық союға бағытталған ауыл шаруашылық малдарының құнын (50%) өтеуге облыстық бюджеттен берілген ағымдағы 
нысаналы трансферттердің сомаларын бөлу 1168,0
Дамыту нысаналы трансферттер 295311,0
cоның iшiнде:  
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 283489,0
Аршалы ауданындағы Қостомар ауылында 120 орынға арналған орта мектептің құрылысы 233479,0
Ақмола облысы Аршалы ауданы Жібек жолы ауылды сумен жабдықтау желілерің қайта құру. Батыс бөліміне таратушы су 
құбыры желілерін салу (бірінші алап) және шығыс бөліміне (екінші алап) 44010,0
Разъезд 42 сумен жабдықтаудың таратушы желілерін қайта жабдықтауға ЖСҚ әзірлеу  6000,0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары бөлімі 11 822,0
Аршалы ауданының «Аршалы Су 2030» ШЖҚ МКК жарғылық капиталын үлкейту 11 822,0

ТУБЕРКУЛЕЗ - бұл адамның өміріне 
қауіпті, ауа-тамшы жолымен берілетін 
және организмге туберкулез бактерия-
сы енгеннен кейін дамитын жұқпалы 
ауру.

- басым жағдайда өкпе зақымданады, 
басқа ағзаларда – сирек.

- туберкулез жұқпасының ең қауіпті 
көздері туберкулездің белсенді түрімен 
ауыратындар болып табылады.
неліктен туберкулез қАуіПті 

Ауру болыП есеПтеледі
- жыл сайын дүние жүзінде туберку-

лезден 1,7 млн. адам көз жұмады.
- әр 10 секунд сайын біреу туберку-

лезбен ауырып қалады, ал әр 20 секунд 
сайын одан қайтып жатады.

- ем алмаған әр науқас жылына 
вирусты 10-нан 15 адамға дейін 
жұқтырады.

- туберкулезбен ауыратындардың 
75%-ын 20-40 жастағы адамдар 
құрайды.

- Қазақстанда жылына 15 мың адам 
туберкулезбен ауырады.

туберкулезді жұқтыру 
қАлАй болАды

Туберкулез қоздырғышы науқас 
адам жөтеліп-түшкіргенде ауаға 
түседі.  Айналасындағы адамдар 
ауамен дем алғанда бактериялар 
жоғарғы тыныс жолдарына, кейін 
өкпеге түседі. Туберкулезді жұқтыру 
о сылайша  болады.  Туберкуле з 
жұқпасының басты көзі – туберкулез-
бен ауыратын адам әрі одан бөлінетін 
нәрселер, әсіресе қақырығы.

Зақымдалатын негізгі ағза – өкпе. 
Кейбір жағдайларда ми мен оның 
қыртысының, сүйектің, буынның, 
бүйректің, жыныс органдарының, 
көздің, ішектің туберкулезі болады.

туберкулез 
бАктериялАрының АдАм 

оргАнизміне тҮскен 
кезінде негізгі мАғынАны 

не береді
- жұқпаның ауырлығы, дозасы, 

туберкулез бактерияларының адам 
организміне түсу ұзақтығы.

- иммунитет туберкулез бактерияла-
рынан қаншалықты қорғай алады.

Аурудың дАмуынА әсер 
ететін ФАкторлАр

- кіріспе фактор – иммунитеттің 
әлсіреуі. Толыққанды тамақтанбау.

- ауыр қосарласқан аурулар(АИТВ, 
қантты диабет, ойықжара ауруы және 
басқасы)

- қатты тоңып қалу.,зиянды әдеттер., 

Денсаулық
ТУБЕРКУЛЕЗДІ ТОҚТАТУҒА ШАМАҢ ЖЕТЕДІ

Дүниежүзілік туберкулезбен күрес күні қарсаңында осы бір сұрапыл дерт 
жайында сөз қозғағым келіп отыр.

Менің әжемнің туып-өскен 
жері қазіргі Бұланды ауда-

ны, Алтынды-Даниловка ауылы. 
Әжеммен бірге сол ауылға жиі 
барып тұрамыз. Табиғаты өте әсем. 
Айналасын қоршаған қарағай мен 
қайың. Барған сайын әжем екеуіміз 
Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне 
арналған ескерткішке гүл шоғын 
қоямыз. Әжем сонау соғыс кезінде 
бастауыш сыныпта оқып жүрген 
кезін есіне алып, күрсінетін. Бала 
болып ойын ойнаудың орнына 
ерте ержеткен сол бір кезін еске 
алудың өзі ауыр екен. Халықтың 
ау ы р  ж а ғ д а й ы ,  а д а м д а рд ы ң 
жабыраңқы көңіл-күйі, киім мен 
тамақтың тапшылығынан бұрын 
майданға кеткен жауынгерлердің 
қаза болғаны туралы қара қағаздың 
ауылға жай оғындай болып жететіні 
қиын еді дейді көзінің жасын 
сүртіп. Бала екеш балалар үрейіміз 
ұшып, пошташы ағайға жәутеңдей 
қарайтынбыз деген әжемнің сөзіне 
жүрегім ауырып, менің де көзіме 
жас толатын. Бала кезін өткізген 
туған ауылына әжем әр келген сай-
ын көшелерді аралап (көшелердің 
бойында үйлердің орындары ғана 
қалған) соғысқа дейін тіршілігі 
қайнаған, мал мен жаны жайнаған, 
берекелі ауылының әңгімесін 
қозғайтын. 

Бір келгенімізде «Әр үйдің өзінің 
қайғы-мұңы, шері-күйігі бол-
ды ғой, қарағым»,- деп бастады 
әңгімесін. Біреулері «Жауынгер 
мерт болды» деген қара қағаз алып 
жатса, біреулерінің қолына түскен 
қағаздағы «Жауынгер хабарсыз 
кетті» деген сөздер қандай да бір 
тірі болар деген үміт отын мазда-
татын. Жүрек шіркін жамандыққа 
қимайтын. Ал кейбір азаматта-
рымыз ауыр жарақат алып, бірі 

  Жалғыз үйдің күйігі 
АпАмның осы әңгімесі гАзет бетінде 

жАрық көргенде киноғА түсіруші 
топтың АдАмдАры келіп жолығып, кино 
түсіріліміне сюжетті  қосуғА ниет еткен 

еді. осы мАқАлА желісінде кино дА жАрық 
көрді. сол бір Ауыр жылдАр, жүректерге 
жАзылмАс жАрА сАлғАн  кездер енді 

қАйтАлАнбАсын.

Меморандум мақсаты  - «3, 2, 
1, - СТАРТ!» қайырымдылық 

жобаларын жүзеге асыру, бұл ауылдық 
жерлердегі балалар мен жасөспірімдер 
арасында салауатты өмір салтын 
қалыптастыру, бұқаралық спортты 
дамыту. 

«Coca-Cola Алматы Ботлерс» 
компаниясы  «Орталық Еуразия 
Қоры» корпоротиві арқылы Аршалы 
ауданындағы 28 мектепке 21,5 миллион 
теңге аударуды жоспарлап отыр. Бұл 
үшін мектептер өздерінің даярлаған 
жобаларын ұсынулары қажет. 

«Біз жобаның барысында аудан 

көзінен, аяқтан, қолдан айырылып, 
контузия алып, майданға жарам-
сыз болып қалғандарында туған 
ауылға оралып жатты. Оларды 
қарсы алуға ауылдың үлкен-кішісі 
шұбырып шығатын едік деген әжем 
тағы да терең ойға кетті. Көз алды-
на сол сәт елестеп, бала көңілінің 
белгісіз сезімі баурағандай болды. 
Үнсіз қыраттың басына көтерілдік. 
Осы қыраттың басында Әлиман  
апайдың үйі болған деп жалғады 
сөзін әжем. Жолдасын да жалғыз 
бауырын да соғысқа аттандырды. 
Екеуінен де бір жылдан  соң қара 
қағаз келді. «Жауынгер ерлікпен 
қаза тапты» деген. Көңіл шіркін 
сенбейді, жүрек шіркін көнбейді. 
Амал бар ма? Апамыз қаншама 
қайғы – қасірет шексе де, мойы-
мады, төзімділікті көрсетті. «Бір 
айналдырғанда шыр айналдыр-
ды» деп халық айтқандай, ес 
көріп отырған жалғыз баласын 
жасы келіп, оны да соғысқа алып 
кетті. Есте қалғаны Әлиман апай 
баласынан хат күтіп, күнде ( 
теңіздегі маяк сияқты) төбеге 
шығып, қолын маңдайына қойып, 
жаулығы мен көйлегінің етегі жел-
ге желбіреп, жол жаққа қарайтын. 
Пошта тасушының Елтай станса-
сынан келуін күтетін. Күнде осы 
үрдісінен жаңылған емес. Апайы-
мыз төбеден түссе, бала – шаға, 
үлкен – кішіміз, бәріміз поштаға 
жүгіреміз. Ұш бұрышты хат келсе 
қуанамыз, ол хат нағыз майдан 
шебінен, химилық қарындашпен 
жазылған жауынгерлерден келген 
сағыныш хат. Кейбір төртбұрышты 
хатты  үйреймен қорқа – қорқа 
ұйге апарып ашамыз. Кейде ішінде 
қара қағаз болады, кейде жауынгер 
«Ұлы Отан соғысында көрсеткен 
ерлігі үшін орден, медальмен 
марапатталады» - деген алғыс 
жазылады.

Бір күні мен де әкемнен хат ал-
дым – дейді әжем.

Ашып қарасам, арапша жазылған.  

Арапша жазуды танитын тек қана 
атам. Ол кісі әжеммен шөп шабуға 
кеткен. Не керек, сол хатты аялап, 
сипап, қайта – қайта қарап, кешке 
дейін, атам келгенше әзер шыда-
дым гой – деп күлімсіреді әжем. 
Әкем Сталинград шайқасы туралы 
жазыпты. Майданда жүрген әкемді 
сағынып, аман келуін тілеп күнді 
– күнге жалғастырып, күйбең 
тірлікпен уақыт оздырып жүріп 
жаттық қой -  деген әжемнің со-
нау жылдарды еске алуының өзі 
қандай ауыр екенін бала жүрегім 
сезеді – ақ, алайда тындағым 
кеп тұр, тағы да айта түссе екен 
деймін.

Әжем Әлиман апай жайлы қайта 
жалғастырды. Сонымен Әлиман 
апай баласынан бір  екі хат алып 
қуанып жүрді, кейін « хабарсыз 
кетті» деген қағаз алды. Бірақ   
кейуана «Балам өлген жоқ, ұлым 
тірі ,  жараланып госпитальда 
жатқан шығар, пленге түсіп шет 
елде жүрген шығар» -  деген 
үміттін арманға жалғап, қайғысын 
іштей жеңіп, өзін – өзі жұбатып 
жүріпті. Ешқашан баласына арнап 
құран бағыштатпаған, өмір бойы 
күтумен  сексенге дейін өмір 
сүріпті. Міне, соғыстың қаншама 
адамның жанын жаралап, жүрегіне 
мәңгі жазылмас қайғы мен шер 
әкелгенін  қалайша ұмытамыз. 
Біз Әмина апаның аруағына дұға 
оқыдық. Бұл бір апаның ғана сонау 
сұрапыл жылдардағы тағдыры, 
ү м і т і н  ү з бе ге н м е н  а й ы қ п а с 
жара, таусылмас қасіретті ала 
кетті  қара жерге. Қандай ая-
нышты тағдыр, соғыстың салған 
қасіретінің ауырлығын сөз жоқ 
айтып жеткізуге. 

«Еліміз аман, жұртымыз ты-
ныш болсын, елімізді соғыс өрті 
ешқашан шалмасын» -  дейді 
әжем. Аналардың ақ тілеуі қабыл 
болсын! 

қ. АқшинеевА, 
еАги колледжінің студенті.       

Біздің ауданымызда жастар қатары көп. 
Олардың басым бөлігі Астанаға барып оқу 
оқып, жұмыс жасап жатқаны белгілі. Ау-
ылдан алыс, бөтен ортада, өзге жандармен 
қарым-қатынаста жүрген олар ең бастысы 
кіммен араласып, қандай іспен айналысып 
жүрмін деп өзіне есеп беруі керек. Танымай-
тын жанның қомақты қаржы табуға болады 
деп күдікті іске тартуын аңғарған болса дер 
кезінде бас тартқан жөн. Мына затты мына 
мекенжай бойынша апарып бере салшы деген 
өтініштердің өзі де қандай да бір келеңсіз 
оқиғаға итеруі мүмкін. Тек қана киноларда 
болады деп ойламай,  нашаға қатысты іске 
араластырып жіберулері мүмкін екендігін 

Адам және қоғам

нАшАқорлық – түбі зАрдАп 
әрбір азамат пен азаматша мықтылап 
естеріне ұстаулары керек. Заңды толық 
білмегендіктерінен, өздерінің құқықтарын 
қорғай алмайтындықтарынан, тым аңғалдық 
танытып жататындықтарының соңы өкінішке 
ұрындырады. Нашақорлық – қазіргі таңда 
белең алып отырған үлкен індет. Сақтық 
жасап, өз ісіне есеп беріп, қоршаған ортаға 
бағдарлай қарау әрбір азаматтың борышы, 
өзін келеңсіздіктен қорғау жолы. Абай болып, 
өмірді жақсы өткізіп, арманымызға жетейік. 
Ол барлығымыздың қолымыздан келеді.

қ. құтымов
ІІБ бастығының орынбасары, 

полиция майоры

созылмалы күйзелісті жағдайлар
туберкулез бАктериялАры 
ұзАқ сАқтАлАды, олАрды 

жоЮғА болАды:
- күн сәулесі түскенде – 1,5 сағат., 

ультракүлгін сәулелердің әсерінен – 2-3 
минут., сүт пісіргенде., ауаны күн сайын 
желдетіп отырғанда., ылғал тазалықта

 туберкулез дАмығАндА 
мынА симПтомдАр ПАйдА 

болуы мҮмкін
- 2 аптадан астам жөтелу., дене 

қызуының көтерілуі., тәбеттің нашар-
лауы., салмақ жоғалту., шаршағыштық., 
кеуде жасушасының ауырсынуы., қан 
түкіру

Ауру белгілері ПАйдА 
болғАндА не істеу керек

1. Тексерілу үшін тұратын немесе 
оқитын жері бойынша орналасқан 
медициналық мекемеге жүгіну

2. Бұл Аршалы аудандық орталық 
ауруханасының емханасы, Дәрігерлік 
амбулаториялар, Астана қаласындағы 
студенттер үшін №3 қалалық емхана

3. Уақытында анықталған туберкулез 
– сәтті емделіп шығудың кепілі

туберкулездің Алдын 
Алу сПеЦиФикАлық және 

бейсПеЦиФикАлық жолмен
Спецификалық жолмен: вакцинация 

және ревакцинация, БЦЖ екпесі. 
БЦЖ вакцинациясы – туберкулез 

микобактериясыныңнағыз тірі, бірақ 
әлсіретілген түрі, ол зиянсыз әрі 
туберкулезге қарсы иммунитеттің 
қалыптасуына мүмкіндік туғызады. Ол 
перзентханада дүниеге келген соң 4 күн 
ішінде жасалады.

БЦЖ ревакцинациясы – жасы 6-7-
лердегі(1-сынып) Манту сынамасы 
теріс шыққан жұқпа жұқтырмаған сау 
балаларға жасалады.

Химиялық әдіспен алдын алу (химио-
профилактика) – туберкулинге ықпалды 
балаларда аурудың дамып кетуінің 
алдын алу үшін жүргізіледі.

Бейспецификалық жолмен:
саламатты өмір салты;  дұрыс 

тамақтану; дене белсенділігі; зиянды 
әдеттерден бас тарту; жекебас гигиена-
сы ережелерін сақтау; жыл сайын өкпе 
флюорографиясынан өту.

Туберкулез емделеді, өйткені туберку-
лез микробактерияларына қарсы әрекет 
ететін дәрілер бар.

А.е.рыПАлевА,
Аршалы аудандық  тұтынушылардың

құқықтарын қорғау басқармасының 
бас маманы.      

АқмолА облысындАғы АршАлы АудАнының 
мектептерінің спорттық дАмуы бойыншА 

жобАны «CoCa-Cola АлмАты ботлерс» 
компАниясы қАржылАй қолдАйды 

Жақсы жаңалық

Ақмола облысы Аршалы ауданының  Вячеславка орта мектебінде 
аудандық әкімдіктің корпоративтік әлеуметтік жауаптылықты жобаны 
жүзеге асыру жөніндегі меморандумға аудан әкімі Жомарт Жұмағалиұлы 
Нұркеновтің салтанантты қол қоюы барысы «Coca-Cola Алматы Ботлерс» 
компаниясы мен «Орталық Еуразия Қоры» корпоротивімен  жасалды.   

мектептерінде материалдық – 
техникалық базасын да,  спорттық 
жағдайымызды да салауатты 
өмір салтын да біршама биікке 
шығарамыз деген ойдамыз»,- деді өз 
сөзінде аудан әкімі Ж.Нұркенов.  

«Coca-Cola Алматы Ботлерс» 
компаниясы  атынан меморандумға 
компанияның қаржылық есеп және 
экономикалық жоспарлау бөлімінің 
басшысы Гокера Ташделена, ал  
«Орталық Еуразия Қоры» - атқарушы  
директор Ринад Темирбеков қол 
қойды.

А. утеевА.
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Апталық таралымы 271 дана. Көлемі 2 баспа табақ. 
Тапсырыс № 1Индексі: 65815. Газет теріліп Астана 

қаласы, Брусиловский көшесі, 87, 
«Астана Полиграфия» АҚ басылады.

біздің мекенжайымыз және телефонымыз: 020200, Аршалы кенті, 
аудандық әкімдік, 1 қабат. Байланыс телефоны: жарнама  бөлімі – 2-13-57. Ха-
барландыру және жарнама мазмұнына жарнамашы жауап береді. Жарияланған 
мақалалардағы автор көзқарасы редакцияның ой-ұстанымын, пікірін білдірмейді.

Газетті есепке қою туралы мемлекеттік  №7841-Г куәлікті 2006 жылы 16 қарашада Қазақстан Республикасының Мәдиниет және ақпарат Министрлігі берген.

  Ақмола облыстық «қазақстан» ртрк» Ақ 
филиалының 2015 ж. 13 – 19 сәуірге 

дейінгі бағдарламасы
«қазақстан-көкшетау»

сАлық төлеушілер нАзАрынА!
Аршалы ауданы бойынша Салық басқармасында қызмет этикасын сақтау 

және жемқорлықпен күрес сұрағы бойынша комиссия жұмыс істейді. 
Салық органының мемлекеттік қызметшілері қызмет этикасын және /не-
месе/ заңнаманы бұзушылық деректерін хабарлау үшін, Сіз осы «сенім 
телефонына» хабарласа аласыз: 8(71644)2-20-32, 8(71644)2-12-87.

«Аршалы ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ 2015 жылғы 
23 сәуірде сағат 11.00-де www.gosreestr.kz аудандық коммуналдық мүлік 
объектілерін сату бойынша электрондық аукцион өткізу туралы хабарлайды. 

Аудандық коммуналдық мүлік объектілерін сату Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы No 920 қаулысымен бекітілген 
Жекешелендіру объектілерін сату қағидасына (бұдан әрі – Қағида) сәйкес жүзеге 
асырылады.

Сауда-саттықтың ағылшын әдісімен электронды аукционға аудандық 
коммуналдық мүліктің мынадай объектілері қойылады:

1. 2003 жылы шыққан, м/н С278BW, ГАЗ 3110 автомобилі. «Аршалы ауданының 
ветеринария бөлімі» ММ теңгерімінде. Бастапқы (алғашқы) құны 170200 теңге. 
Кепілдік жарна 25530 теңге.

2. 2007 жылы шыққан, м/н C438CV, BАЗ 23290 автомобилі. «Аршалы Су-2030» 
ШЖҚ МКК теңгерімінде. Бастапқы (алғашқы) құны 194300 теңге. Кепілдік 
жарна 29145 теңге.

3. 2004 жылы шыққан, м/н C855ZC, ВАЗ 21213 автомобилі. «Ақбұлақ селолық 
округі әкімі аппараты» ММ теңгерімінде. Бастапқы (алғашқы) құны 229500 теңге. 
Кепілдік жарна 34425 теңге.

4. 2003 жылы шыққан, м/н С933BS, ВАЗ 21074 автомобилі. «Бұлақсай ауылдық 
округі әкімі аппараты» ММ теңгерімінде. Бастапқы (алғашқы) құны 142500 теңге. 
Кепілдік жарна 21375 теңге.

5. 2005 жылы шыққан, м/н С148ZB, ВАЗ 21060 автомобилі. «Аршалы кенті әкімі 
аппараты» ММ теңгерімінде. Бастапқы (алғашқы) құны 77700 теңге. Кепілдік 
жарна 11655 теңге.

6. 2004 жылы шыққан, м/н С465KS, ВАЗ 21122 автомобилі. «Аршалы ауданының 
дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ теңгерімінде. Бастапқы (алғашқы) 
құны 168400 теңге. Кепілдік жарна 25260 теңге.

7. 1999 жылы шыққан, м/н С054PK, ГАЗ 3110 автомобилі. «Аршалы ауданының 
білім бөлімі» ММ теңгерімінде. Бастапқы (алғашқы) құны 135100 теңге. Кепілдік 
жарна 20265 теңге.

Электронды аукционға қатысу үшін мыналарды көрсете отырып, www.gosreestr.
kz

мемлекеттік мүлік тізілім веб-порталында алдын ала тіркелу қажет:
1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – ЖСН), тегін, 

атын, әкесінің атын (бар болған жағдайда);
2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – БСН), толық 

атауын, бірінші басшының тегін, атын, әкесінің атын (бар болған жағдайда);
3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу 

шотының деректемелерін;
4) байланыс деректерін (пошталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail);
5) ұлттық куәландырушы орталық берген ЭЦҚ-ның жарамдылығы мерзімін 

көрсете отырып, Тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелу қажет.
Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде 

Тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді. Электронды аукционға 
қатысушы ретінде тіркелу үшін қатысушының ЭЦҚ-сы қойылған электронды 
аукционға қатысуға өтінімді осы Қағидаға қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет. Электронды аукционға қатысушыларды 
тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі және электронды аук-
цион басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады.

Қатысушыларға кепілдік жарнаның кез келген санын енгізуге жол беріледі, бұл 
ретте бір кепілдік жарна қатысушыға ол бойынша сауда-саттыққа қатысу үшін 
осы кепілдік жарнаны енгізген жекешелендіру объектісін сатып алу құқығын 
береді. 

Кепілдік жарна мына есепшотына төленеді: «Ақпараттық-есептеу орталығы» 
АҚ, БСН 050540004455, ЖСК КZ529261501102032004, БСК КZKOKZKX, «Каз-
коммерцбанк» АҚ, Кбе 16, КНП 171. 

Аукционға қатысуға өтінім тіркелгеннен кейін тізілім веб-порталында үш 
минут ішінде өтінім берілген сату объектісі бойынша кепілдік жарнаның түсуі 
туралы мәліметтердің тізілім дерек қорында болуы тұрғысынан автоматты түрде 
тексеру жүргізіледі.

Қатысушының осы Қағидада көрсетілген талаптарды сақтамауы, сондай-ақ 
Сатушының шотына сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген 
кепілдік жарнаның аукцион басталғанға дейін екі сағат бұрын түспеуі тізілім 
веб-порталында өтінімді қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады.

Тізілім дерекқорында сатушының шотына кепілдік жарнаның түскені тура-
лы мәлімет болған жағдайда, тізілім веб-порталында өтінімді қабылдау және 
қатысушыны аукционға жіберу жүзеге асырылады. Тізілім дерекқорында 
сатушының шотына кепілдік 

жарнаның түскені туралы мәлімет болмаған жағдайда, тізілім веб-порталында 
қатысушының өтінімі кері қайтарылады.

Автоматты түрдегі тексеру нәтижелері бойынша тізілім веб-порталында 
қатысушының өтінімінде көрсетілген электрондық мекенжайына өтінімді 
қабылдау туралы электрондық хабарлама не өтінімді қабылдаудан бас тарту 
себептері туралы электрондық хабарлама жіберіледі.

Аукционға жіберілген қатысушыға тізілім веб-порталында берілетін аукцион 
нөмірі бойынша аукцион залына кіруге рұқсат беріледі. Аукционға қатысушылар 
аукцион басталғанға дейін бір сағат ішінде ЭЦҚ мен аукцион нөмірін пайдалана 
отырып, аукцион залына кіреді. Аукцион жекешелендіру объектісінің бастапқы 
құнын аукцион залында автоматты түрде орналастыру жолымен 

сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген Астана қаласының 
уақыты бойынша басталады.

Ағылшындық әдіс бойынша: 
1) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап жиырма минут 

ішінде қатысушылардың бірде-біреуі осы Қағидаға сәйкес белгіленген қадамға 
жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру 
объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, онда осы жекешелендіру 
объектісі бойынша аукцион өткізілмеген болып танылады;

2) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап жиырма минут ішінде 
қатысушылардың біреуі осы Қағидаға сәйкес белгіленген қадамға жекешелендіру 
объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін 
сатып 

алу ниетін растайтын болса, онда бастапқы баға белгіленген қадамға артады;
3) егер баға азайғаннан кейін бес минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі 

жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, жекешелендіру 
объектісінің соңғы жарияланған бағасы белгіленген қадаммен азаяды.

Жекешелендіру объектісі бойынша сауда-саттықтың ағылшын әдісі бойынша 
электронды аукцион қатысушылардың біреуі ұсынған ең жоғары бағаға дейін 
жүргізіледі.

Жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы бағаны арттырудың кемінде 
екі қадамына өскен жағдайда ғана жекешелендіру объектісі бойынша сауда-
саттықтың ағылшын әдісі бойынша электронды аукцион өткізілген болып 
танылады, бұл ретте бастапқы бағаның екі қадамға өсуін кемінде екі қатысушы 
жүзеге асырады.

Әрбір сатылған жекешелендіру объектісі бойынша электронды аукцион 
нәтижелері аукцион нәтижелері туралы электронды хаттамамен ресімделеді, 
оған сатушы және жеңімпаз ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, электронды аукцион 
аяқталғаннан кейін жиырма төрт сағат ішінде тізілімнің веб-порталында қол 
қояды.

Электронды аукцион нәтижелері туралы хаттама аукцион нәтижелерін және 
жеңімпаз бен сатушының жекешелендіру объектісін сату бағасы бойынша сатып 
алу-сату шартына қол қою міндеттерін белгілейтін құжат болып табылады.

Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы кенті, Тәшенов көшесі, 47 мекен-
жайы 

бойынша жеңімпазбен сатып алу-сату шартына электронды аукцион өткізу 
күнінен бастап он күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде қол қойылады.

Аукционның жеңімпазы сатып алу-сату шартына қол қойған кезде сатушыға 
салыстыру үшін мынадай құжаттардың:

1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке тұлғаның жеке басын 
куәландыратын құжаттың;

заңды тұлғаларүшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 
куәліктің не анықтаманың;

2) заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куәландыратын құжаттың, сондай-ақ, 
заңды тұлғаның өкілі паспортының немесе оның жеке басын куәландыратын 
құжаттың түпнұсқаларын міндетті түрде көрсете отырып, олардың көшірмелерін 
не нотариат куәландырған көшірмелерін ұсынады.

Құжаттардың түпнұсқалары салыстырғаннан кейін бір жұмыс сағаты ішінде 
қайтарылады. Аукцион өткізу туралы ақпаратты 8 (71644) 21928 телефондары 
арқылы және www.gosreestr.kz ресми сайтынан білуге болады.

САУДА-САТТЫҚ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ 
АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

Ағымдағы жылдың 15 сәуірде сағат 11.00.- де аудандық әкімдіктің мәжіліс залында аудандық 
мәслихатының XXXXІ кезекті сессиясы өткізіледі.

Сессияның күн тәртібі: 
- Аршалы ауданында қоршаған ортаның сапасын жақсарту және тұрақтандыру туралы;
- 2014 жылға арналған аудандық бюджеттің орындалуы туралы. 
Сонымен қатар басқа да сұрақтар қаралады.
Мәслихаттың депутаттары 15 сәуірдің сағат 10.00.-де мәслихатқа келуі  қажет».

Аршалы аудандық мәслихатының хатшысы Ю. сериков.

АудАндық мәслихАтының депутАттАры, АршАлы кенті, Ауылдық/селолық 
округтері әкімдерінің, дербес бөлімдер мен бАсқА мекемелер бАсшылАрының

сонымен қАтАр АудАн тұрғындАрының нАзАрынА!

13 сәуір, дүйсенбі
08.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
08.05 «таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от сөндіруші 

Финли». 33 бөлім
08.30 «наше утро».утренняя позно-

вательная программа
09.00 «өңір өрнегі» - «картина не-

дели».
10.00 «наше утро».утренняя позно-

вательная программа
10.35 «Актуальная тема». Передача 
11.00 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
11.10 «елі бірдің – тілі бір». Хабар
11.30 Д/ф «Чудеса природы» 10 бөлім 
12.00 «ел межесі-2050». тележурнал
12.05 «Балапаннан базарлық. Әдемі-ай. 

2сезон 33 бөлім»
12.30 Т/х «Парыз» 6 серия
13.20 «Алақай, балақай». 7 бөлім
13.30 «Аймақ ақпарат». 
16.50 Аңдатпа
16.55 «ел межесі-2050». тележурнал
17.00 «Аймақ ақпарат». 
17.30 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
17.40 «ел межесі-2050». тележурнал 
17.45 Т/с «Маруся. Испытание». 74 

серия
18.30 «өзекті әңгіме». тікелей эфир
19.00  «Аймақ ақпарат». 
19.30 «салауат». Передача   
19.40  «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
19.50 Д/ф «Чудеса природы» 11 бөлім
20.15 «Пәрменді пікір». Хабар 
20.25 «ел межесі-2050». тележурнал
20.30 Т/х «Парыз» 7 серия
21.20 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
21.30 «Аймақ ақпарат». 
22.15 Т/х «Атлантида» 10,11 бөлім
00.00 «Аймақ ақпарат». 
00.45 «Ән керуен». 
01.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

14 сәуір, сейсенбі
08.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
08.05 «таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от сөндіруші 

Финли». 34 бөлім
08.30 «Арқа таңы». танымдық 

таңғы бағдарлама 
09.00 «Аймақ ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий патруль». 41 

серия
10.00 «Арқа таңы». танымдық 

таңғы бағдарлама
10.35 «өзекті әңгіме». Хабар 
11.00 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
11.10 «салауат». Передача 
11.20 «Пәрменді пікір». Хабар
11.30 Д/ф «Чудеса природы» 11 бөлім
12.00 «ел межесі-2050». тележурнал
12.05 «Балапаннан базарлық. Әдемі-ай. 

2 сезон. 34 бөлім»
12.30 Т/х «Парыз» 7 серия
13.20 «Алақай, балақай». 8 бөлім
13.30 «Аймақ ақпарат». 
16.50 Аңдатпа
16.55 «ел межесі-2050». тележурнал
17.00 «Аймақ ақпарат». 
17.30 «кеңдерек» Арнайы репортаж
17.40 «ел межесі-2050». тележурнал 
17.45 Т/с «Маруся. Испытание». 75 

серия
18.30 «Актуальная тема». Прямой 

эфир
19.00  «Аймақ ақпарат». 
19.30 «ел межесі-2050». тележурнал
19.40 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
19.50 Д/ф «Чудеса природы» 12 бөлім
20.15 «қызмет жолында». Хабар 
20.25 «ел межесі-2050». тележурнал
20.30 Т/х «Парыз» 8 серия
21.20 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
21.30 «Аймақ ақпарат». 
22.15 Т/х «Атлантида» 12,13 бөлім
00.00 «Аймақ ақпарат». 
00.45 «Ән керуен». 
01.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

15 сәуір, сәрсенбі
08.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
08.05 «таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от сөндіруші 

Финли». 35 бөлім
08.30 «наше утро».утренняя позно-

вательная программа
09.00 «Аймақ ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий патруль». 42 

серии
10.00 «наше утро».утренняя позно-

вательная программа

10.35 «Актуальная тема». Передача 
11.00 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
11.10  «қызмет жолында». Хабар 
11.20 «ел межесі-2050». тележурнал
11.30 Д/ф «Чудеса природы» 12 бөлім
12.00 «ел межесі-2050». тележурнал
12.05 «Балапаннан базарлық. Әдемі-ай. 

2 сезон. 35 бөлім»
12.30 Т/х «Парыз» 8 серия
13.20 «Алақай, балақай». 9 бөлім
13.30 «Аймақ ақпарат». Ақпараттық 

топтама
16.50 Аңдатпа
16.55 «ел межесі-2050». тележурнал
17.00 «Аймақ ақпарат». 
17.30 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
17.40 «ел межесі-2050». тележурнал 
17.45 Т/с «Маруся. Испытание». 76 

серия
18.30 «точка зрения». Прямой эфир
19.00  «Аймақ ақпарат». 
19.30 «Business Idea». Передача
19.40 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж 
19.50 Д/ф «Чудеса природы» 13 бөлім
20.15 «Экспертное мнение». Передача 
20.25 «ел межесі-2050». тележурнал
20.30 Т/х «Парыз» 9 серия
21.20 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
21.30 «Аймақ ақпарат». 
22.15 Т/с «Я тебя никому не отдам». 

1,2 серия
00.00  «Аймақ ақпарат». 
00.45 «Ән керуен». 
01.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

16 сәуір, бейсенбі
08.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
08.05 «таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от сөндіруші 

Финли». 36 бөлім
08.30 «Арқа таңы». танымдық 

таңғы бағдарлама
09.00 «Аймақ ақпарат».
09.45 М/ф «Щенячий патруль». 43 

серия
10.00 «Арқа таңы». танымдық 

таңғы бағдарлама
10.35 «точка зрения». Передача
11.00 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
11.10 «Business Idea». Передача  
11.25 «Экспертное мнение». Передача  
11.35 Д/ф «Чудеса природы» 13 бөлім
 12.00 «ел межесі-2050». тележурнал
12.05 «Балапаннан базарлық.Әдемі-ай. 

2 сезон. 36 бөлім»
12.30 Т/х «Парыз» 9 серия 
13.20 «Алақай, балақай». 10 бөлім
13.30 «Аймақ ақпарат». 
16.50 Аңдатпа
16.55 «ел межесі-2050». тележурнал
17.00 «Аймақ». 
17.30 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
17.40 «ел межесі-2050». тележурнал 
17.45 Т/с «Маруся. Испытание». 77 

серия
18.30 «өзекті әңгіме». тікелей эфир 
19.00 «Аймақ ақпарат». 
19.30 «ұлы жеңіске 70 жыл!». Пере-

дача
19.40 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
19.50 Д/ф «Пейзажы сквозь время» 1 

серия
20.15 «Ақмола KZ». Хабар 
20.25 «ел межесі-2050». тележурнал
20.30 Т/х «Парыз» 10 серия
21.20 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
21.30 «Аймақ ақпарат». 
22.15 Т/с «Я тебя никому не отдам». 

3,4 серия
00.00  «Аймақ ақпарат». 
00.45 «Ән керуен». 
01.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

17 сәуір, жұма 
08.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
08.05 «таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от сөндіруші 

Финли». 37 бөлім
08.30 «наше утро».утренняя позно-

вательная программа
09.00 «Аймақ ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий патруль». 44 

серия
10.00 «наше утро».утренняя позно-

вательная программа
10.35 «өзекті әңгіме». Хабар 
11.00 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
11.10 «ұлы жеңіске 70 жыл!». Пере-

дача
 11.20 «ел межесі-2050». тележурнал

11.30 Д/ф «Пейзажы сквозь время» 
1 серия
12.00 «ел межесі-2050». тележур-

нал
12.05 «Балапаннан базарлық. Әдемі-

ай. 2 сезон. 37 бөлім»
12.30 Т/х «Парыз» 10 серия
13.20 «Алақай, балақай». 11 бөлім
13.30 «Аймақ ақпарат». 
16.50 Аңдатпа
16.55 «ел межесі-2050». тележур-

нал
17.00 «Аймақ ақпарат». 
17.30 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
17.40 «ел межесі-2050». тележур-

нал 
17.45 Т/с «Маруся. Испытание». 78 

серия
18.30  «Актуальная тема». Прямой 

эфир
19.00 «Аймақ ақпарат». 
19.30 «спорт Life». Хабар 
19.40 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
19.50 Д/ф «Пейзажы сквозь время» 

2 серия
20.15 «елі бірдің – тілі бір». Хабар 
20.25 «ел межесі-2050». тележур-

нал
20.30 Т/х «Парыз» 11 серия 
21.20 «кеңдерек». кеңейтілген 

репортаж
21.30 «Аймақ ақпарат». 
22.15 Т/с «Трава под снегом». 1,2 

серия
00.00 «Аймақ ақпарат». 
00.45 «Ән керуен». 
01.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

18 сәуір, сенбі
09.00  Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
09.05 «Аймақ ақпарат». 
09.45 М/ф «Финес пен Ферб» 58 

серии 
10.10 «Жүзден жүйрік». Хабар. 7 

бөлім
10.45 «Ақмола KZ». Хабар
10.55 «спорт Life». Хабар
11.10 Т/с «Титаник: кровь и сталь» 

4 серия
12.00 «Балапаннан базарлық» /

Білгіштер бекеті 2 сезон
 11 бөлім/
12.20 «салауат». Хабар 
12.30 «Аймақ ақпарат». 
13.10 Т/с «Десантники» 15 серии
16.00 Аңдатпа
16.05 М/ф «Финес пен Ферб» 59,60 

серии
17.00  «Айгөлек» концерт. 
18.20 «Пәрменді пікір». Хабар
18.30 Т/с «Десантники» 15 серии
19.10 «Qalamtor». Хабар 
19.20 М/ф «Хан қалпақ шебері» 
19.30  «танымал». Передача
20.00 «өңір өрнегі» - «картина 

недели». 
21.00 «сөзге шешен». Хабар
21.20 «личные встречи с галией 

Ашкеновой».  Передача
21.45 «қызмет жолында». Хабар
21.55 «елі бірдің – тілі бір». 

Хабар
22.05 Д/ф «Культурные наследие» 

9 серия
22.35 Т/с «Трава под снегом». 3,4 

серия
00.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

19 сәуір, жексенбі
09.00  Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
09.05 Д/ф «Пейзажы сквозь время» 

9,10 серии
10.00 М/ф «Финес пен Ферб» 61,62 

серии
10.40 «Qalamtor». Хабар
10.50 «ұлы жеңіске 70 жыл!». 

Передача
11.00 Т/с «Титаник: кровь и сталь» 

5 серия
12.00 «Балапаннан базарлық» / 

Білгіштер бекеті 2 сезон
12 бөлім/
12.30 «өңір өрнегі» - «картина 

недели».
13.30 Т/с «Десантники»  16 серии
16.00 Аңдатпа
16.05 М/ф «Финес пен Ферб» 63,64 

серии 
17.00  «Айгөлек». Концерт  
18.20 «Экспертное мнение». 

Передача 
18.30 Т/с «Десантники» 16 серии
19.10 «сөзге шешен». Хабар
19.30 «личные встречи с галией 

Ашкеновой».  Передача
20.00 «өңір өрнегі» - «картина 

недели». 
21.00 «танымал». Передача 
21.25 «ұлы жеңіске 70 жыл!». 

Передача
21.35 Д/ф «Культурные наследие» 

10 серия
22.05  «Әндер мен жылдар». 

Концерт 
00.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны


