
проведен праздник Первого 
звонка. Учеников с наступив-
шим учебным годом поздрави-
ли государственные служащие, 
акимы сел и сельских округов, 
директора хозяйств, педагоги.

Напутствие 337 первокласс-
никам, первый раз перешаг-
нувшим пороги школ, дали 155 
выпускников, для которых этот 
звонок, как Первый школьный, звучал в последний раз.

После проведения торжественных линеек был 
проведен единный урок «Я - патриот своей страны», 
посвященный Дню Конституции и 25-летию Независи-
мости Республики Казахстан.

ЖАТВА - 2016

Вот уже неделю, как сельхозтоваропроизводители 
района ведут уборку зерновых и зернобобовых куль-
тур. Среди хозяйств уже есть определенные лидеры.
Так, ТОО «Запорожье» (директор С. Чепурной) с пло-
щади 40532 га уже скосил 13232 га, что составляет 
32,6%. 9497 га (28,9% от уборочной площади) скосил 
ТОО «Жана-Жол» (директор М. Мейрамов). Общая 
площадь хозяйства составляет 32830 га. Неплохо 
идет жатка в ТОО «Подгорное-1», ТОО «Тугел С». 
Здесь убрано уже свыше 20%. Остальные хозяйства 
тоже набирают обороты по уборке зерновых. Средняя 
урожайность по району составляет 13,3%. (Данные 
приведены на 02.09.2016 г.)

ПроВеденА 
ресПубликАнскАя Акция

26 августа текущего 
года в районном фили-
але партии «Нұр Отан» 
состоялась республи-
канская акция «Единый 
день приема граждан 
по вопросу реализации 
Дорожной карты заня-
тости, совместно с МК 
«Жас Отан». Целью 
данной акции являет-

ся предоставление партией «Нұр Отан» диалоговой 
площадки государственным органам, обеспечиваю-
щим реализацию «ДКЗ-2020» и «Государственной 
программы индустриально - инновационного разви-
тия Республики Казахстан на 2015-2019 годы»  для 
организации совместной работы по разъяснению и 
вовлечению безработных, граждан из малообеспе-
ченных семей, молодежи, граждан с ограниченными 
возможностями и само занятых жителей  страны в 
активные программы занятости населения. В акции 
участвовали директор центра занятости - Копеева К., 
Шатна М. - главный специалист аппарата акима села 
Жаксы, заведующая сектором кадровой работы ТОО 
«АгроФирма TNK» - Ергалиева Ш., руководитель мо-
лодежного крыла «Жас Отан»  Мухамедиев Д. 

Участникам, а это были моложежь, которая прохо-
дит молодежную практику, безработные, люди с огра-
ниченными возможностями и другие, были даны кон-
сультации. Всего в акции приняли участие 15 человек.

Большое праздничное событие в 
преддверии государственного празд-
ника - 21-й годовщины со Дня приня-
тия Конституции страны - состоялось 
29 августа в с. Жаксы. В этот день 12 
жителей райцентра получили ключи от 
новых отремонтированных квартир в 
микрорайоне.

Торжественное открытие началось 
с перерезания символичной ленточки 
перед входом в дом акимом района 
К. О. Суюндиковым и председателем 
совета ветеранов З. Нуржан. Канат 
Отызбаевич поздравил новых облада-
телей квартир, рассказал, что полный 
капитальный ремонт дома был сделан 
по заказу ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД 
Жаксынского района» ТОО «Бизнес 
консалтинг» из г. Астана качественно 
и в срок. Затем Канат Отызбаевич под 
громкие аплодисменты присутствую-
щих вручил ключи от квартир. Облада-
телем квартиры стал ветеран Великой 
Отечественной войны А. В. Комяков. Ключи были вручены его дочери Алевтине. Так же в категории получае-
мых были государственные служащие, дети-сироты, неполные семьи.

С этим приятным подарком жильцов дома поздравила первый заместитель председателя районного фили-
ала партии «Нур Отан» К. Мугалова. А от имени жильцов, со словами благодарности к руководству района, к 
тем, благодаря кому был сделан сегодняшний подарок, обратилась дочь ветерана войны А. А. Комякова.

По окончании торжественной части, обладатели новых квартир прошли смотреть свои владения.
ВАСИЛЬЕВА Н.

Фото: Р. ЮЛДАШЕВ.

 АПТА сАйынғы 
АППАрАТТық кеңес

29 тамыз күні аудан 
әкімі Қ. О. Сүйіндіковтың 
төрағалығымен апта 
сайынғы аппараттық 
кеңес өткізілді.

Кеңес барысын-
да Жақсы ауданының 
аймақтық инспек-
ция басшысы Ж. Е. 
Қалиев Өткен жыл 

мен ағымдағы жылдың бірінші жартыжылдығында 
орындалған жұмыстар бойынша есеп берді. Биылғы 
бірінші жартыжылдықта «Өсімдіктер карантині ту-
ралы» заңына сәйкес Жақсы ауданының барлық 
ауылшаруашылық құрылымдарына карантиндік ны-
сандарды жою ауыл шаруашылық құрылымдарының 
өз қаражаттары есебінен жүргізілетіні жөнінде 
ескерту-хабарламалар жіберілді. Құқық бұзушылық 
Кодексінің 400-бабы бойынша қарапайым әкімшілік 
іс қаралып, екі бірдей жеке тұлғаға 84840 теңгң 
мөлшерінде айыппұл салынды. 437 жеке және 
заңды тұлғалардан түскен өтініштер толығымен 
қанағаттандырылды. Соның ішінде карантиндік 
сертификатқа 197 өтініш қабылданып, 1252 дана 
және фитосанитариялық сертификатқа 240 өтініш 
қабылданып, 2567 дана берілді. 430 карантиндік 
тексеру актілері берілді. Ішкі сауда нысандарына 9 
қайта тексеру актілері берілді. 2016 жылғы көктемгі-
жазғы қоныстануы кезінде италиялық прус бойынша 
31 мамыр мен 5-ші шілде күні аралығында 73320 
гектар жер көлемінде Жақсы аудандық филиалының 
мамандарымен тексеріс жүргізілді. Тексеріс бойынша 
өндіруге жататын жер көлемі 7100 гектарды құрады, 
Мемлекеттік бюджеттен 255 «Өсімдік шаруашылығы 
өнімін өндіруді, қайта өңдеуді, өткізуді дамыту үшін 
жағдай жасау» бағдарламасы бойынша бөлінген 
қаржы есебінен қызмет көрсеткен «Реан агрохим» 
жеке шаруашылық серіктестігі 360 литр Даклоприд 
20%  в.к. пестицидімен және 165 литр Комбат 550, 
к.э. инсектицидімен химиялық күрес жүргізілді. Жақсы 
аудан бойынша 2016 ж. 1-шілдесіне барлық малдың 
саны 67248 бас болса, оның ішінде ірі қара малдың 
басы 24263 болды, асыл тұқымдасы 2782 бас, үлес 

Газет 1934 жылдың 28 маусымынан бастап шыға бастады.    Газета издается с 28 июня 1934 года.
№ 40  (6922).   Дүйсенбі, 05 қыркүйек 2016 жыл. Понедельник, 05 сентября 2016 года.
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салмағы 11,4. Ауданда ірі қара малды түрлендіру 
бағытында 52 шаруашылық қатысады. 

Асыл тұқымды төлдерді сатуды «Новокиенка» 
ЖШС 30 басқа, «Жаңа Жол» ЖШС 50 басқа жоспарлап 
отыр. Аудан бойынша жеке меншік сиырларды қолмен 
ұрықтандыру жөнінде Тарасовка ауылы 95 бас сиыр, 
Запорожье ауылдық округінде 88 бас сиыр, Жақсы ау-
ылында 10 бас сиыр қолмен ұрықтандырылды. Осы 
жылы мал шаруашылығы өнімдерін өндіру жөніндегі 
жоспар бойынша, «Сыбаға» бағдарламасымен - 
жоспарланған 220 бас ірі қара мал сатып алу іске аспа-
ды; «Құлан» бағдарламасы бойынша - жоспардағы 
165 бас жылқыдан, 34 басы сатып алынды; «Алтын 
асық» бағдарламасымен – жоспарланған 300 бас 
қойдан, 193 басы сатып алынды.

Өткізілген аппараттық кеңесте басқа да мәселелер 
талқыға салынып, сәйкесінше тапсырмалар берілді.

ЗАседАние коМиссии
29 августа сего года под председательством за-

местителя акима района Л. Ш. Сейдахметовой было 
проведено заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при акимате Жаксын-
ского района.

На комиссии было рассмотрено заявление гр. А., 
жительницы города Астана, по поводу определения 
места жительства младшего сына.

О проводимой профилактической работе по пред-
упреждению правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних и отчетом работы ПДН за пер-
вое полугодие 2016 года выступил инспектор ПДН 
Жаксынского РОВД Б. Бектасов. 

С информацией о проводимой работе по пред-
упреждению ранней беременности несовершенно-
летних среди населения сельских округов выступила 
главный врач районной больницы Л. Бруй. 

Методист отдела образования А. Копеева проин-
формировала о проведении летнего отдыха, труда, 
оздоровления и занятости детей в период летних ка-
никул.

По рассмотренным вопросам были соответствую-
щие рекомендации.

ПерВый ЗВонок
1 сентября 2016 года во всех школах района был 
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өткізу арқылы қазақстандықтарды 
этностық шығу тегіне, әлеуметтік, 
діни немесе басқа да ерекшеліктеріне 
қарамастан, бейбітшілік идеясы ая-
сына шоғырландыру. 

Акцияға қатысқан ауданы-
мыздың ақ жаулықты аналарының 
көздерінен елінің тыныштығы 
үшін толғаныс пен әр анаға тән 
жанашырлық сезімі байқалды. Бұл 
акция әр көрерменнің көңілінен 
шыққаны сөзсіз. «Ақ орамал» ак-
циясына қатысушылардың бірі 
Бекқалиева Айтжан апа сахна 

төрінде жаңа ғана отау құрған, 
инабатты келін Сейсембаева 
Динараға ақ орамал тағып, ана 
болуға ақ батасын берді. Қазақ 
еліміздің орамал тағу дәстүрін 
қайта жаңғыртып, тілегін шынайы 
білдірген елге сыйлы да, құрметті 
апаларымыз келешек ұрпақ, 
болашақ аналарға үлгі болады 
деген үміттеміз. Дәстүрді сыйлап, 
бастарына ақ орамал тартқан 
аналар соғыста ерлік көрсеткен 
батырлардың ескерткішіне гүл 
шоқтарын  қойып, тағзым етті.

Аталмыш акциялар елдің 
бірлігін сақтап, Тәуелсіз Қазақстан 
Республикасының мерейін асқақтата 
берсін деген тілек білдіреміз!

ДАуРЕНбЕкоВА Г.
  Суреттi түсірген: ЮЛДАШЕВ Р.

Біріккен ұлттар ұйымының Бас Ассамблеясы Қазақстан Республикасының 29 
тамызды «Халықаралық ядролық сынақтарға қарсы күн» деп жариялау туралы 
ұсынысын мақұлдап, арнайы қарар қабылдағаны аудан тұрғындарының назары-
нан тыс қалған жоқ. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
Вашингтон қаласында өткен Ядролық қауіпсіздік жөніндегі IV саммитте жариялаған 
«Әлем. XXI ғасыр» манифесін ілгерілетуді қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан 
халқы Ассамблеясының бастамасымен «Ақ oрамал» республикалық акциясы бой-
ынша бірқатар іс шаралар біздің ауданымызда да өткізілді. Қорытынды іс шараның 
бірі «Ақ орамал» акциясы ауданның орталық алаңында өткізілді. Қазақ елінің та-
рихында философиялық мағынасы терең «Ақ oрамал» акциясының негізіне дана 
халқымыздың ежелгі дәстүрі – татуластыру салты алынған. Тарихқа көз жүгіртсек, 
әйел-ананың басындағы орамалын шешіп, жауласушылардың ортасына таста-
уы олардың жанжалды тоқтатуына себеп болғаны белгілі. «Ақ орамал» акциясын 

Я один из тех людей, 
кто пострадал от ядерных 
испытаний в Казахстане. 
В результате я родился 
без рук. Я сомневаюсь, что 
обычный человек с двумя 
руками, может понять, что 
значит использовать ноги 
для базовых функций, на-
пример, открывать двери 
или держать вилку, либо 
подписывать паспорт сво-
ими устами. Люди смотрят 
на меня. Затем они сопере-
живают мне, но никто не 
может на самом деле, по-
настоящему представить 
себе каково это, и никто по-

истине этого не хочет.
Я мечтаю в один день встретиться лицом к лицу с людьми, выступавшими за 

применение ядерного оружия. Я хочу взглянуть им в глаза и спросить их - почему?
Казахстан планирует 29 августа отметить 25-ю годовщину закрытия постыд-

ного Семипалатинского ядерного полигона. Двадцать пять лет - это очень долго с 
моей точки зрения, но мало с исторической точки зрения. Двадцать пять лет - это 
срок, который был нужен Казахстану, чтобы стать одной из лидирующих стран, 
пытающихся навести в мире порядок в отношении ядерной безопасности - и не 
без своей доли потерь. Да, я не боюсь использовать слово «потери», потому что 
в войне не бывает победителей: ядерное оружие было создано для запугивания, 
контроля и убийства.

Двадцать пять лет моей жизни охватывают важный период времени, начина-
ющийся с движения «Невада-Семей» и до недавних инициатив по Проекту ATOM 
(«Abolish Testing. Our Mission» - «Отмена испытаний - наша миссия»). Этот период 
времени, благодаря реализации таких инициатив, поддерживаемые волей народа 
и мудростью нашего Президента и других лидеров, таких, как Олжас Сулейменов, 
Тохтар Аубакиров и других, продвинули нашу страну на ведущую роль в нераспро-
странении ядерного оружия. Мы являемся частью этого, и это то, что мы должны 
показать за 25 лет тяжелой и сплоченной работы.

После распада Советского Союза, многое начало рушиться: идеология, прин-
ципы, мораль. Я помню ранние 1990-ые - это были тяжелые времена. Они напо-
минают мне о том, что я узнал о годах Великой депрессии (мировой экономиче-
ский кризис 1929 - конца 1930-х годов) в США. Я помню, как вчера, как мы должны 
были ломать стулья и использовать мусор, чтобы зажечь огонь в нашем дворе, 
чтобы приготовить сырое мясо убитого барана. Наше единство и общее дело - вы-
живание - вот, что давало нам силы и заставляло нас идти дальше. Мы с удоволь-
ствием делились последним куском хлеба, и проверяли, все ли получили равную 
долю. Мы отдавали последние крохи хлеба нашей молодежи, потому что мы счи-

Я родился без рук. Посвящается 25-й годовщине 
закрытия Семипалатинского ядерного полигона

29 августа сего года казахстан отметил печальную годовщину  - 25 лет со дня закрытия семипалатинского ядерного полигона. до 
сих пор жители этого региона и близлежащих областей на себе испытывают последствия тех испытаний. дети рождались с врожден-
ными болезнями, мутациями, люди умирали молодыми. сегодня мы хотим предложить нашим читателям статью известного казах-
станского художника карипбека куюкова который родился без рук, что тоже является последствиями того времени и является живым 
напоминанием того, что ждет людей, если ядерные испытания на земле будут продолжаться.

В этой статье художник, почетный посол проекта АТОМ Карипбек Куюков отвечает на вопрос - почему 
миру необходимо постоянно напоминать о последствиях ядерного оружия?

тали: это они, кто внесет изменения для того, чтобы с их детьми ничего подобного 
не повторялось. Эти времена трудно забыть, потому что они произошли недавно, 
потому что они случились со мной, когда я был достаточно взрослым, чтобы за-
помнить, и потому, что иногда, когда я собираюсь выбросить заплесневелый кусок 
хлеба, я помню, что были времена, когда я съел бы даже его.

После распада Советского Союза, Казахстан унаследовал то, что было тогда 
четвертым по величине арсеналом ядерного оружия в мире. Если бы мы сохра-
нили этот арсенал, сегодня мы были бы другим игроком в регионе. Это был бы 
легкий путь. Мы выбрали трудный путь - завоевывать сердца, зарабатывать репу-
тацию, заслуживать доверие. Когда был подписан указ о закрытии полигона еще 
в 1991 году, это была победа, в частности, для моей семьи, но также и для нашей 
страны, для всего мира.

Слишком многое изменилось с тех пор. Мы используем смартфоны, как буд-
то они существуют в течение многих столетий. Наши глаза обленились и хотят 
только развлечений; наши сердца стали холоднее, потому что в эти дни мы редко 
вспоминаем о трудностях для того, чтобы мы могли оценить то, что мы имеем, и 
потому, что мы слишком заняты покупкой вещей, которых мы не можем себе по-
зволить и мечтаниями о недостижимом.

В результате мы имеем проблему, которая ускользает от нашего внимания. 
Нам нужно постоянно вспоминать об опасности ядерного оружия. Нам нужно 
решить эти вопросы и продолжить оказывать давление на ключевых персон, ко-
торые имеют полномочия для решения этой проблемы. Их не слишком много в 
мире. Мы все знаем, кто они. Нам необходимо поддерживать диалог.

Я путешествую по всему миру в рамках проекта АТОМ. Я встречаюсь с другими 
людьми, которые пострадали от последствий ядерного оружия. Я также встреча-
юсь с молодыми людьми, и я всегда беседую с ними, всегда рассказываю им о 
нашей стране и о том, что мы пережили. И до тех пор, пока существует ядерное 
оружие, оно может в конечном итоге попасть в чужие руки - в руки террористов, 
например! Это может повлечь за собой худший результат, чем бомбардировки Хи-
росимы и Нагасаки. Угроза реальна, и мы должны постоянно решать ее.

Я считаю, что единство и общее дело, которые когда-то спасли мою семью, 
могут дать нам силы бороться с ядерным оружием, которое мы сами создали. Я 
не наивный человек. Я осознаю реальность борьбы против сегодняшнего мира 
без ядерного оружия. Но, возможно, не в мое время, но, может быть, через два 
поколения, может быть, через пять поколений, будут основательные изменения. 
Эта надежда также дает мне силы продолжать нажим.

Именно поэтому события и дни, как 29 августа, очень важны - они напоминают 
нам о тех трудностях, на которые нельзя закрывать глаза! Они напоминают нам, 
что мы должны рассказать нашей молодежи об ошибках прошлого для того, что-
бы не быть запуганными безумием тех немногих в управлении жизни миллионов 
людей.

Однажды, я мечтаю встретиться лицом к лицу со всеми теми, кто выступает за 
ядерное оружие; я хочу посмотреть в их глаза и спросить: «Стоит ли ваша причина 
больше, чем моя? Как она сбережет меня в большей безопасности?»

карипбек куЮкоВ, 
художник, Почетный посол Проекта АТоМ.

«Ақ oрамал» 
республикалық акциясы
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Как нам известно, кружки юннатов — это основная форма работы организаций 
дополнительного образования школьников. Основная цель кружков юннатов – 
формирование биолого-экологической культуры у детей, направленной на осозна-
ние целостности живой природы и человека, необходимости заботится обо всём 
живом на земле, воспитание нравственных качеств личности. Эту цель с 2004 года 
поддерживает в своей работе «Станция Юных Натуралистов», которая находится 
в с. Жана-Кийма. Сегодня мы вас познакомим с руководителем кружков «Огород 
– круглый год», «Юный зоолог», «Росинка» - Усачевой Светланой Валентиновной. 
Она работает со дня открытия СЮН, и вот уже 12 лет под ее руководством дети 
в системе рассматривают великолепные объекты природы, интересные для из-
учения со всех сторон. 

Занятия обеспечивают сенсорное и социально-эмоциональное развитие, со-
действуют формированию культуры общения. Светлана Валентиновна, в нашей 
беседе, отметила, что наблюдения за животными и растениями проводятся в жи-
вом уголке, и дети заинтересованы  в заботе о них. А так же дети совместно с руко-
водителем создают разные изделия, используя природные материалы. Светлана 
Валентиновна очень привязана к своей организации и не сомневается, что такие 
учреждения очень нужны и верит в дальнейшее процветание любимого предпри-
ятия.

О таких людях, как Светлана Валентиновна всегда хочется рассказывать и 
показывать публике ее работы. Она является не только руководителем вышепе-
речисленных кружков, а так же постоянным активным участником районных, об-
ластных выставок, где выставляются уже на протяжении многих лет связанные 
ею изделия. Вязание крючком является одним из наиболее распространенных ви-
дов декоративно-прикладного искусства. Работы рукодельницы не раз занимали 
почетные места во многих конкурсах и оцениваются по достоинству. В копилке 
наград  Светланы Валентиновны имеются нижеперечисленные награды: диплом 

за активное участие и вклад в развитие твор-
чества на областном конкурсе «Өнермен 
өрнектелген Тәуелсіз Қазақстан»; диплом за 
высокое мастерство и лучшее творчество на 
областном конкурсе «Ақмола жұлдыздары», 
диплом за участие в областном конкурсе 
творчества, посвященном 300-летию Абылай 
хана под девизом «Рухыңмен асқақтай бер, 
қазақ елі!»; благодарственное письмо за хо-
рошую подготовку и активное участие в про-
ведении выставок на встрече населения с 
акимом, сертификат за участие на областной 
выставке детского творчества.

Каждому, кто посмотрит на игрушки, сде-
ланные руками Светланы Валентиновны, не 
сразу отличит их от тех, что на прилавках 
магазинов. Важно помнить, что ни одно из-
делие, изготовленное путем машинной вязки, 
не сравнится с творением человеческих рук 
и не передаст фантазии, трудолюбия и ма-
стерства. Вяжет рукодельница как крючком, 
так и спицами, а еще вышивает. Искусство 

украшать самыми разными узорами всевозможные ткани и материалы, от самых 
грубых и плотных до самых нежных, требует терпения и фантазии, чего оказалось 
достаточно у героини нашего материала. Свои навыки вязания, умения сочетать 
порой несочитаемое, Светлана Валентиновна передает каждому ребенку, прояв-
ляющему к этому интерес и пополняет ряды любителей трудиться. Выполнение 
порой казалось бы одних и тех же монотонных движений помогает детям отвлечь-
ся от школьной суеты, успокоиться, расслабиться.

На вопрос корреспондента, чем же для нее так оказалась притягательна ее 
деятельность, Светлана Валентиновна недолго думая ответила, что с самого дет-
ства любит творческую работу, а возможность поделиться багажом своих знаний, 
опыта и быть постоянно в поиске новых идей делают ее счастливей. Кроме того, 
развивается чувство вкуса, трудолюбие и усидчивость. 

Говорят, когда женщина вяжет, шьёт, вышивает, творит, то она входит в гармо-
нию со своей женской природой. Познакомившись с Усачевой Светланой Вален-
тиновной убеждаешься, что это действительно так. 

Но и это еще не всё… Талантливый человек, талантлив во всем, не так ли? 
Руководитель кружков СЮН, трудолюбивая рукодельница, чьи работы вызыва-
ют всеобщий восторг, увлекается еще и кулинарией и является победительницей 
районного конкурса «Маэстро кулинарного искусства». Не зря кулинарию называ-
ют искусством: она требует и умения, и терпения, а главное – владения секретами 
приготовления разнообразных блюд, без которых невозможны повседневные тра-
пезы и праздничные застолья. Светлана Валентиновна вспоминает, что испекла 
на конкурс торт, который и завоевал своим красивым видом и вкусом внимание 
жюри. Выпечка является одним из ее любимых занятий. По ее словам, она любит 
радовать домашних вкусными тортами, пряниками, пирогами и, замешивая тесто, 
хозяйка вкладывает в него душевность и любовь, самые светлые мысли и добрые 
пожелания.

Радует, что среди нас есть такие творческие, трудолюбивые люди, которые 
постоянно в движении и находятся в поиске новых идей и привлекают к этому 
подрастающее поколение.

ДАуРЕНбЕкоВА Г.

Талантливый человек, 
талантлив во всем Управлением юстиции Жаксынского района с 1 

января 2016 года начата практическая реализация 
по дальнейшему совершенствованию и развитию 
Института частных судебных исполнителей согласно 
Плану Нации Главы государства РК «100 конкрет-
ных шагов» 27-шаг данного плана предусматривает 
«Дальнейшее развитие Института частных судебных 
исполнителей и поэтапное сокращение государствен-
ной службы судебных исполнителей».

В настоящее время в Жаксынском районе осу-
ществляет  деятельность 1 частный  судебный  исполнитель, в производстве 
которого на исполнении находится более 1000 исполнительных производств. По 
поручению руководителя Департамента юстиции Акмолинской области Дерманов-
ского А. И. проводится работа по полноценному охвату районов области услугами 
частных судебных исполнителей, в результате чего, практически все районы обе-
спечены услугами частных судебных исполнителей . 

В Акмолинской области действует Региональная палата частных судебных ис-
полнителей, в полномочия которой входит распределение исполнительных доку-
ментов между частными судебными исполнителями.

С 1 января 2016 года к исполнению частным судебным исполнителем прини-
маются все исполнительные документы, предусмотренные Законом, за исклю-
чением исполнительных документов о взыскании с государства, с юридического 
лица, пятьдесят и  более процентов голосующих акций (долей участия в уставном 
капитале) которых принадлежат государству и аффилиированным с ним юриди-
ческим лицам, с субъектов естественных монополий или субъектов, занимающих 
доминирующее положение на рынке товаров и услуг, в пользу государства, по ко-
торым размер взыскания превышает тысячи месячных расчетных показателей, 
конфискации имущества либо о передаче имущества государству, выселении, 
вселении, сносах, изъятиях земельных участков и других категорий дел, произво-
димых в интересах государства.

Данную категорию дел будут исполнять государственные судебные исполните-
ли. То есть, физическим и юридическим лицам по вопросу исполнения судебных 
актов и иных исполнительных документов необходимо в настоящее время обра-
щаться к частным судебным исполнителям либо в Региональную палату частных 
судебных исполнителей.

Частный судебный исполнитель в Казахстане имеет, за некоторыми изъятия-
ми, такими как привлечение должника к административной ответственности, такие 
же права и обязанности, как и у государственного судебного исполнителя. В их 
числе и наложение ареста на имущество с последующим обращением на него 
взыскания, и выставление временного ограничения на выезд за пределы Респу-
блики Казахстан, запрет на совершение определенных действий, включение в 
Единый реестр должников, опечатывание помещений, обращение взыскания на 
заработную плату и иные виды доходов, выставление инкассовых распоряжений 
на счета в банках, направление в уполномоченные органы материалов для при-
влечения должника к предусмотренной законом административной и уголовной 
ответственности.

Деятельность Управление юстиции Жаксынского района  по практической реа-
лизации Плана нации нацелена на дальнейшее укрепление и развитие Института 
частных судебных исполнителей.

АбИЛЬжАНоВ Р., 
и.о. руководителя управления 
юстиции жаксынского района.

Судебный исполнитель 
в Казахстане

Уборка урожая  в самом раз-
гаре, поэтому всем задейство-
ванным в ней лицам необходимо 
выполнять противопожарный ин-
структаж, а уборочные агрегаты 
и автомобили должны быть ос-
нащены первичными средствами 
пожаротушения (комбайны всех 
типов - двумя огнетушителями, 
двумя штыковыми лопатами и 
двумя метлами, трактора - одним 
огнетушителем, одной штыковой 
лопатой), оборудованы исправны-
ми искрогасителями и отрегулиро-
ваны системы питания, зажигания 
и смазки.

Не  допускается сеять колосо-
вые культуры на полосах отчужде-
ния железных и шоссейных дорог. 
Копны скошенной на этих полосах 
травы необходимо размещать 
на расстоянии не менее 30 м. от 
хлебных массивов.

Перед созреванием колосовых 
хлебные поля в местах их прилега-
ния к лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным и железным 
дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 м.

Уборку зерновых необходимо начинать с разбивки хлебных массивов на участ-
ки площадью не более 50 га. Между участками делаются прокосы шириной не 
менее 8 м. Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирается. Посередине про-
косов делается пропашка шириной не менее 4 м.

В непосредственной близости от убираемых хлебных массивов площадью бо-
лее 25 га необходимо иметь наготове трактор с плугом для опашки  зоны горения 
в случае пожара.

Зернотока необходимо располагать от зданий и сооружений не ближе 50 м, а 
от хлебных массивов -100 м.

В полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами осуществляется 
на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опа-
ханных полосой шириной не менее 4 м, или на пахоте на расстоянии 100 м от 
токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 м от строений. 

Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и 
подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин своевременно очи-
щаются от пыли, соломы и зерна.

АубАкИРоВ Е., 
и.о. начальника оЧС жаксынского района, 

капитан гражданской защиты.

Правила 
пожарной безопасности 
перед уборкой урожая
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жақсы аудандық мәслихатының  2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 5С-45-3 «2016-2018 
жылдарға арналған жақсы ауданының бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексінің 106 бабына, “Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы”  2001 жылғы 23 қаңтардағы  Қазақстан 
Республикасы Заңының 6 бабына сәйкес, Жақсы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Жақсы  аудандық  мәслихатының  2015  жылғы 25 желтоқсандағы №5С-45-3 «2016-2018 жылдарға арналған Жақсы 
ауданының бюджеті туралы» (нормативтік  құқықтық актілер мемлекеттік тіркеу Тізілімінде  2016  жылдың 14 қаңтарында  
№  5203 тіркелген,  «Жақсы жаршысы»  аудандық газетінде 2016 жылдың 18 қаңтарында жарияланған) шешіміне келесі 
өзгерістер енгізілсін:

1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
«1. 2016-2018 жылдарға арналған аудан бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2016 жылға 

арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
1) түсімдер – 2778285,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 595239 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 6726 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 7920 мың  теңге;
трансферттер түсімдері – 2168400,5 мың теңге;
2) шығындар – 2797120 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу –  14551 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 22271 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 7720 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
5) бюджет тапшылығы (профициті) –  - 33385,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 33385,5 мың теңге.».
көрсетілген шешімнің 1, 4, 5, 7, 8 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда 

баяндалсын;
2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 

2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

жақсы аудандық мәслихатының                                       жақсы аудандық
сессия төрағасы                                                                    мәслихатының хатшысы
____________ б. жанәділов                                           ____________ б. жанәділов

«кЕЛІСІЛГЕН»
Жақсы ауданының әкімі
______________ Қ. Сүйіндіков
2016 жыл «___» __________

о внесении изменений в решение жаксынского районного маслихата от 25 декабря 2015 года 
№5С-45-3 «о бюджете жаксынского района на 2016-2018 годы»

В соответствии со статьей 106 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона 
Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан от 23 января 
2001 года, Жаксынский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение Жаксынского районного маслихата «О бюджете Жаксынского района на 2016-2018 годы» от 25 
декабря 2015 года № 5С-45-3 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 
от 14 января 2016 года № 5203, опубликовано 18 января 2016 года в районной газете «Жаксынский вестник») следующие 
изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить бюджет района на 2016-2018 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2016 

год в следующих объемах:
1) доходы – 2778285,5  тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 595239 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 6726 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 7920 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 2168400,5 тысяч тенге;
2) затраты – 2797120  тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –  14551 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 22271 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7720 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 33385,5  тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 33385,5  тысяч тенге.».
приложения 1, 4, 5, 7, 8 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5  к на-

стоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской 

области и вводится в действие с 1 января 2016 года.

Председатель сессии                                                           Секретарь жаксынского
жаксынского районного маслихата                                   районного маслихата
_____________ б. Джанадилов                                              _____________ б. Джанадилов 

 «СоГЛАСоВАНо»
Аким Жаксынского района
_____________ К. Суюндиков
«____» __________ 2016 год

Жақсы аудандық мәслихатының 2016 жылғы 17 тамыздағы № 6С-6-3 шешіміне 1 қосымша
Жақсы аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 5С-45-3 шешіміне 1 қосымша

С ана -
ты

АТАУЫ Сома 2016 
жыл

Сыныбы

Ішкі сы-
ныбы

1. КІРІСТЕР 2778285,5

1 Салықтық түсімдер 595239

01 Табыс салығы 27302

2 Жеке табыс салығы 27302

03 Әлеуметтік салық 219526

1 Әлеуметтік салық 219526

04 Меншікке салынатын салықтар 243152

1 Мүлікке салынатын салықтар 191684

3 Жер салығы 3117

4 Көлік құралдарына  салынатын салық 40640

5 Бірыңғай жер салығы 7711

05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 103040

2 Акциздер 1893

3 Табиғи және басқа да ресурстарды  пайдаланғаны үшін түсетін 
түсімдер

91182

4 Кәсіпкерлік  және  кәсіби қызметті  жүргізгені үшін алынатын алымдар 9965

07 Басқа да салықтар 0

10 Жергілікті бюджетке түсетін өзге де салық түсімдері 0

08 Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған 
уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар 
құжаттар  бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2219

1 Мемлекеттік баж 2219

2 Салықтық емес түсімдер 6726

01 Мемлекеттік меншіктен  түсетін кірістер 1749

1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 0

5 Мемлекет меншігіндегі  мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 1738

7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 11

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

417

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 

417

06 Басқа да салықтық емес түсімдер 4560

1 Басқа да салықтық  емес түсімдер 4560

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 7920

03 Жерді және  материалдық  емес активтерді сату 7920

1 Жерді сату 7920

4 Трансферттер түсімі 2168400,5

02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн транс-
ферттер

2168400,5

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 2168400,5

Приложение  1 к решению Жаксынского районного маслихата от 17 августа 2016 года № 6С-6-3 
Приложение  1 к решению Жаксынского районного маслихата от 25 декабря  2015 года № 5С-45-3

Катего -
рия   

НАИМЕНОВАНИЕ С у м м а 
2016 год

Класс

П о д -
класс

1. ДОХОДЫ 2778285,5

1 Налоговые поступления 595239

01 Подоходный налог 27302

2 Индивидуальный подоходный налог 27302

03 Социальный налог 219526

1 Социальный налог 219526

04 Налоги на собственность 243152

1 Налоги на имущество 191684

3 Земельный налог 3117

4 Налог на транспортные средства 40640

5 Единый земельный налог 7711

05 Внутренние  налоги на  товары, работы и услуги 103040

2 Акцизы 1893

3 Поступления за использование природных и других ресурсов 91182

4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятель-
ности

9965

07 Прочие налоги 0

10 Прочие налоговые поступления в местный бюджет 0

08 Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значи-
мых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то госу-
дарственными органами или должностными лицами

2219

1 Государственная пошлина 2219

2 Неналоговые поступления 6726

01 Доходы от государственной собственности 1749

1 Поступления части чистого дохода  государственных предприятий 0

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной соб-
ственности

1738

7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 11

04 Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными  уч-
реждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также 
содержащимися и финансируемыми  из бюджета (сметы расходов) На-
ционального Банка Республики Казахстан

417

1 Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными уч-
реждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также 
содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) На-
ционального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений 
от организаций нефтяного сектора

417

06 Прочие неналоговые поступления 4560

1 Прочие неналоговые поступления 4560

3 Поступления от продажи основного капитала 7920

03 Продажа земли и нематериальных активов 7920

1 Продажа земли 7920

4 Поступления  трансфертов 2168400,5

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 2168400,5

2 Трансферты из областного бюджета 2168400,5

Функциональная группа НАИМЕНОВАНИЕ С у м м а 
2016 год

Администра-
тор бюджет-
ных программ

Программа

1. ЗАТРАТЫ 2797120

01 Государственные услуги общего характера 280913,8

112 Аппарат маслихата  района (города областного значения) 15472

001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города об-
ластного значения)

15472

003 Капитальные  расходы государственного органа 0

122 Аппарат акима района (города областного значения) 78737,6

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города област-
ного значения)

78353,2

003 Капитальные расходы государственного органа 384,4

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 
села, сельского округа

146912,5

Функционалдық топ АТАУЫ Сома 2016 
жыл

Б ю д ж е т т і к 
бағдарламалардың 
әкімшісі

Бағдар лама

2. ШЫҒЫНДАР 2797120

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 280913,8

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 15472

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

15472

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 78737,6

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

78353,2

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 384,4

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

146912,5

(Жақсы аудандық мәслихатының осы шешімі Ақмола облыстық Әділет департаментінде 01 қыркүйек 
2016 жылдың 5507 нөмірімен тіркелді)

(данное решение Жаксынского районного маслихата зарегистрировано в департаменте юстиции Акмо-
линской области за №5507 01 сентября 2016  года).

жақсы аудандық мәслихатының шешімі
жақсы а.                           №6С-6-3                   17 тамыз 2016 жыл

Решение жаксынского районного маслихата
с. жаксы                           №6С-6-3                  от 17 августа 2016 года



505.09.2016ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города 
районного значения, поселка, села, сельского округа

142897,8

022 Капитальные расходы государственного органа 4014,7

458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог района (города областного значения)

14764,2

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 
в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог 

11964,2

013 Капитальные расходы государственного органа 2800

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 25027,5

001 Услуги по реализации государственной политики в области формиро-
вания и развития экономической политики, государственного планиро-
вания, исполнения  бюджета  и управления коммунальной собственно-
стью  района (города областного значения)

24376

003 Проведение оценки имущества в целях  налогообложения 651,5

02 Оборона 6340,6

122 Аппарат акима района (города областного значения) 6340,6

005 Мероприятия  в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 2339,6

006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба 
района (города областного значения)

3870

007 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного 
(городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в ко-
торых не созданы органы государственной противопожарной службы

131

03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-
исполнительная деятельность

913,8

458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог района (города областного значения)

913,8

021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пун-
ктах

913,8

04 Образование 1797985,7

464 Отдел образования района (города областного значения) 1797985,7

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области образования 

12292

003 Общеобразовательное обучение 1551229,4

005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплек-
сов для государственных учреждений образования района (города 
областного значения)

19874,6

006 Дополнительное образование для детей 50461,4

009 Обеспечение деятельности организаций  дошкольного воспитания и 
обучения

60251

012 Капитальные расходы государственного органа 0

015 Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на 
содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), остав-
шегося без попечения родителей  

16806

018 Организация профессионального обучения 16004,3

022 Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражда-
нам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка 
(детей), оставшегося без попечения родителей 

160

040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных 
организациях образования

53597

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учрежде-
ний и организаций 

17310

06  Социальная помощь и социальное обеспечение 126003,2

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного 
значения)

104595,2

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области обеспечения занятости и реализации социальных программ 
для населения

23457

002 Программа занятости 13423

005 Государственная адресная социальная помощь 0

006 Оказание жилищной помощи 8653

007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по 
решениям  местных представительных органов

17988,5

010 Материальное обеспечение детей–инвалидов, воспитывающихся и 
обучающихся на дому

314

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других 
социальных выплат

642

014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 20009

016 Государственные пособия на детей до 18 лет 4978

017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиенически-
ми средствами и предоставление услуг специалистами жестового язы-
ка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида

3987,7

023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 996

025 Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу 8997

050 Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению 
качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы

1150

464 Отдел образования района (города областного значения) 21408

030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 21408

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 174094,9

472 Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (го-
рода областного значения)

80467,5

058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских насе-
ленных пунктах

80467,5

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 
села,  сельского округа

15039,4

008 Освещение улиц населенных пунктов 3517,3

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 0

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 1792,1

014 Организация водоснабжения населенных пунктов 7682

027 Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сель-
ских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

2048

458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог района (города областного значения)

60921

003 Организация сохранения государственного жилищного фонда 39730

012 Функционирование  системы   водоснабжения   и водоотведения 6000

015 Освещение улиц  в населенных пунктах 6875

016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 2641

018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 200

026 Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в комму-
нальной собственности районов (городов областного значения)

5475

464 Отдел образования района (города областного значения) 17667

026 Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных 
пунктов по Дорожной карте занятости 2020

17667

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

142897,8

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 4014,7

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

14764,2

001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолау-
шылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11964,2

013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2800

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

25027,5

001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиқалық саясаттын 
қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару 
және коммуналдық меншігін басқару  саласындағы мемлекеттік сая-
сатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24376

003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 651,5

02 Қорғаныс 6340,6

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 6340,6

005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 2339,6

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

3870

007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ 
мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекен-
дерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

131

03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 913,8

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

913,8

021 Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету 913,8

04 Білім беру 1797985,7

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 1797985,7

001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

12292

003 Жалпы білім беру 1551229,4

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

19874,6

006 Балаларға  қосымша білім беру 50461,4

009 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін 
қамтамасыз ету

60251

012 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0

015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз 
қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға 
(қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

16806

018 Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру 16004,3

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

160

040  Мектепке дейінгі  білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру 
тапсырысын іске асыруға

53597

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары  

17310

06 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру  126003,2

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

104595,2

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

23457

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 13423

005 Мемлекеттік  атаулы әлеуметтік көмек 0

006 Тұрғын үй көмек көрсету 8653

007 Жергілікті  өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж 
азаматтардың жекелеген топтарына  әлеуметтік көмек

17988,5

010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық 
қамтамасыз ету

314

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

642

014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 20009

016 18 жасқа дейінгі  балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 4978

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

3987,7

023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 996

025 Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу 8997

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

1150

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім  бөлімі 21408

030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 21408

07 Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық 174094,9

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

80467,5

058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 80467,5

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

15039,4

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 3517,3

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 0

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 1792,1

014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 7682

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

2048

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

60921

003 Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақтаулуын ұйымдастыру 39730

012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 6000

015 Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру 6875

016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2641

018 Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру 200

026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі 
жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру 

5475

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 17667

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

17667

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 149080,6
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08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 149080,6

455 Отдел  культуры и развития языков района (города областного зна-
чения)

114102,4

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области развития языков и культуры

8508,5

003 Поддержка культурно-досуговой работы 64809,5

006 Функционирование районных (городских) библиотек 31692,8

007 Развитие  государственного языка  и других  языков народа Казахстана 6960,6

032 Капитальные расходы подведомственных государственных учрежде-
ний и организаций 

2131

456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 19657,1

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области информации, укрепления государственности и формирования 
социального оптимизма граждан

10854,6

002 Услуги по проведению государственной информационной политики 5363

003 Реализация мероприятий  в сфере молодежной политики 3439,5

465 Отдел физической  культуры и  спорта района (города областного зна-
чения)

15321,1

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в 
сфере физической культуры и спорта

9218,1

006 Проведение спортивных соревнований на районном (города област-
ного  значения) уровне

2165

007 Подготовка и участие членов сборных команд района (города област-
ного значения) по различным видам спорта на областных  спортивных 
соревнованиях

3938

10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые при-
родные территории, охрана окружающей среды и животного мира, зе-
мельные отношения    

79434,1

462 Отдел  сельского хозяйства  района  (города областного значения) 16366,1

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
сфере сельского хозяйства  

16366,1

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 5418

099 Реализация  мер  по оказанию  социальной  поддержки специалистов 5418

473 Отдел ветеринарии  района (города областного значения) 47938,5

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
сфере ветеринарии

13324,5

007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 888

008 Возмещение владельцам  стоимости изымаемых и уничтожаемых 
больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

150

011 Проведение противоэпизоотических мероприятий 33576

463 Отдел  земельных отношений  района  (города областного значения) 9711,5

001 Услуги по реализации государственной политики в области регулиро-
вания земельных отношений на территории района (города областно-
го значения)

9230,5

004 Организация   работ  по  зонированию  земель 481

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная 
деятельность

17908

472 Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (го-
рода областного значения)

17908

001 Услуги по реализации государственной политики в области строитель-
ства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

11153

013 Разработка схем градостроительного развития территории района, ге-
неральных планов городов районного (областного) значения, поселков 
и иных сельских населенных пунктов

6755

12 Транспорт и коммуникации 86214,4

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 
села,  сельского округа

432

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах рай-
онного значения, поселках, селах, сельских округах

432

458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог района (города областного значения)

85782,4

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 85782,4

13 Прочие 32273,5

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 5346

012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного 
значения)

5346

469 Отдел предпринимательства района (города областного значения) 8372,5

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области развития предпринимательства    

8275,5

003 Поддержка  предпринимательской  деятельности 97

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 
села,  сельского округа

18555

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в 
рамках Программы "Развитие регионов"

18555

14 Обслуживание долга 11

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 11

021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате 
вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

11

15 Трансферты 45946,4

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 45946,4

006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 543,4

051 Трансферты органам местного самоуправления 45403

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 14551

Бюджетные кредиты 22271

10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые при-
родные территории, охрана окружающей среды и животного мира, зе-
мельные отношения    

22271

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 22271

018 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки спе-
циалистов 

22271

Погашение бюджетных кредитов 7720

5 Погашение займов 7720

1 Погашение бюджетных кредитов 7720

001 Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюд-
жета

7720

ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ  АКТИВАМИ 0

Приобретение финансовых активов 0

V.  ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (ПРОФИЦИТ) -33385,5

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОФИЦИТА)

33385,5

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

114102,4

001 Жергілікті деңгейде  тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8508,5

003 Мәдени – демалыс жұмысын қолдау 64809,5

006 Аудандық  (қалалық)  кітапханалардың  жұмыс істеуі 31692,8

007 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының  басқа да тілдерін дамыту 6960,6

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары  

2131

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 19657,1

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

10854,6

002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 5363

003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 3439,5

465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және 
спорт бөлімі

15321,1

001 Жергілікті деңгейде  дене шынықтыру және спорт  саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9218,1

006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жары-
стар өткізу 

2165

007 Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) 
құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың  
облыстық спорт жарыстарына  қатысуы

3938

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

79434,1

462 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы  бөлімі 16366,1

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

16366,1

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

5418

099 Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске 
асыру

5418

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 47938,5

001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер  

13324,5

007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 888

008 Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлар-
дан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

150

011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 33576

463 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 9711,5

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын 
реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

9230,5

004 Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 481

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 17908

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

17908

001 Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

11153

013 Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, 
аудандық (областық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге 
де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

6755

12 Көлік және коммуникация 86214,4

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

432

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық  
округтерде  автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

432

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

85782,4

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 85782,4

13 Басқалар 32273,5

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

5346

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

5346

469 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі 8372,5

001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік дамыту саласындағы мемлекеттік са-
ясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8275,5

003 Кәсіпкерлік қызметті  қолдау 97

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

18555

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді 
экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

18555

14 Борышқа қызмет көрсету 11

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

11

021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар 
бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша боры-
шына қызмет қөрсету

11

15 Трансферттер 45946,4

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

45946,4

006 Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) 
трансферттерді қайтару

543,4

051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер 45403

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ 14551

Бюджеттік кредиттер 22271

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

22271

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

22271

018 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін 
бюджеттік кредиттер

22271

Бюджеттік кредиттерді өтеу 7720

5 Бюджеттік қарыздарды өтеу 7720

1 Бюджеттік кредиттерді өтеу 7720

001 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 7720

ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН  ОПЕРАЦИЯЛАР   БОЙЫНША САЛЬДО 0

Қаржылық активтерді сатып алу 0

V.  БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -33385,5

VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙ-
ДАЛАНУ)

                 
33385,5



705.09.2016ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

Жақсы аудандық мәслихатының 2016 жылғы 17 тамыздағы № 6С-6-3 шешіміне 2 қосымша 

Жақсы аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы  № 5С-45-3 шешіміне 4 қосымша

2016 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер

АТАУЫ Сома

1 2

Барлығы 678061

Ағымдағы нысаналы трансферттер 616648

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік  білім беру тапсырысын іске асыруға 53597

Азаматтық хал актілерін тіркеуді бойынша жергілікті атқарушы органдардың штаттық санын ұстауға 1540

Өрлеу жобасы бойынша келісілген  қаржылай  көмекті енгізуге 8141

Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын көбейтуге 1150

Агроөнеркәсіп кешенінің жергілікті атқарушы органдардың штаттық санын ұстауға 4860

Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа 
моделі бойынша төлеуге және олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары  үшін ай 
сайынғы үстемеақы төлеуге 

483499

Әкімшілік мемлекеттік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 60736

Экономиқалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге 3125

Дамытуға арналған нысаналы трансферттер 39142

Ақмола облысы Жақсы ауданының Белагаш а. сумен жабдықтау жүйесін және су тартқыш құрылғысын  
қайта құруға

39142

Бюджеттік кредиттер 22271 

Оның ішінде

Мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға бюджеттік 
кредиттер

22271

Приложение 2 к решению Жаксынского районного маслихата от  17 августа 2016 года № 6С-6-3

Приложение 4 к решению Жаксынского районного маслихата от  25 декабря 2015 года № 5С-45-3

Целевые трансферты  из республиканского бюджета на 2016 год

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма 

1 2

Всего 678061

Целевые текущие трансферты 616648

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 53597

На содержание штатной численности местных исполнительных органов по регистрации актов гражданского 
состояния

1540

На внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу 8141

На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами 1150

На содержание штатной численности местных исполнительных органов агропромышленного комплекса 4860

На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а 
также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

483499

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 60736

На обеспечение экономической стабильности 3125

Целевые трансферты на развитие 39142

На реконструкцию водозаборных сооружений и системы водоснабжения села Белагаш Жаксынского района 
Акмолинской области

39142

Бюджетные кредиты 22271

в том числе

Бюджетные вредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специ-
алистов

22271

Жақсы аудандық мәслихатының 2016 жылғы 17 тамыздағы № 6С-6-3 шешіміне 3 қосымша

Жақсы аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 5С-45-3 шешіміне 5 қосымша

2016 жылға арналған аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiне облыстық 
бюджеттен нысаналы трансферттер

Атауы Сома

1 2

Барлығы 95793,5

Ағымдағы нысаналы трансферттер 69930,5

Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі электрондық оқулықпен 
жарақтандыруға 

750

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырауға 15105

Автомобиль жолдарын жөндеуге 20000

Эпизиоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге 33576

Бруцелезбен ауыратын санитариялық союға жіберілетін ауыл шаруашылығы малдарының  (ірі қара және 
ұсақ малдың) құнын (50%-ға дейін) өтеуге 

150

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 71-жылдығына арналған бір жолғы материалдық көмекке төлеуге 349,5

Дамытуға арналған нысаналы трансферттер 25863

Ақмола облысы Жақсы ауданының Белагаш а. сумен жабдықтау жүйесін және су тартқыш құрылғысын қайта 
құруға

25863

Приложение 3 к решению Жаксынского районного маслихата от  17 августа  2016 года № 6С-6-3 

Приложение 5 к решению Жаксынского районного маслихата от  25 декабря  2015 года № 5С-45-3

Целевые трансферты  из областного бюджета бюджетам районов 
(городов областного значения) на 2016 год

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма

1 2

Всего 95793,5

Целевые текущие трансферты 69930,5

На оснащение электронными учебниками в государственных учреждениях основного среднего и общего 
среднего образования

750

На содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 15105

На ремонт автомобильных дорог 20000

На проведение противоэпизоотических мероприятий 33576

На возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота) 
больных бруцеллезом направляемых на санитарный убой

150

На выплату единовременной материальной помощи к 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 349,5

Целевые трансферты на развитие 25863

На реконструкцию водозаборных сооружений и системы водоснабжения села Белагаш Жаксынского района 
Акмолинской области

25863

Жақсы аудандық мәслихатының 2016 жылғы 17 тамыздағы № 6С-6-3 шешіміне 5 қосымша 

Жақсы аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 5С-45-3 шешіміне 8 қосымша

2016 жылға жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

Атауы Сома

1 2

Барлығы 45403

Жақсы ауданының Белағаш ауылы әкімінің аппараты 2353

Жақсы ауданының Беловод ауылдық округі әкімінің аппараты 1291

Жақсы ауданының Жақсы ауылы әкімінің аппараты 18856

Жақсы ауданының Жаңақима  ауылдық округі әкімінің аппараты 4515

Жақсы ауданының Запорожье  ауылдық округі әкімінің аппараты 4678

Жақсы ауданының Ешім  ауылдық округі әкімінің аппараты 2778

Жақсы ауданының Қайрақты  ауылдық округі әкімінің аппараты 557

Жақсы ауданының Калинин  ауылдық округі әкімінің аппараты 844

Жақсы ауданының Киев ауылы әкімінің аппараты 1935

Жақсы ауданының Қызылсай  ауылдық округі әкімінің аппараты 1396

Жақсы ауданының Новокиенка  ауылдық округі әкімінің аппараты 1924

Жақсы ауданының Подгорное ауылы әкімінің аппараты 1713

Жақсы ауданының Тарас ауылдық округі әкімінің аппараты 752

Жақсы ауданының Терісаққан  ауылдық округі әкімінің аппараты 700

Жақсы ауданының Чапай ауылы әкімінің аппараты 1111

Приложение 5 к решению Жаксынского районного маслихата от 17 августа 2016 года № 6С-6-3

Приложение 8 к решению Жаксынского районного маслихата от  25 декабря 2015 года № 5С-45-3

Трансферты органам местного самоуправления на 2016 год

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма

1 2

Всего 45403

Аппарат акима села Белагаш Жаксынского района 2353

Аппарат акима Беловодского сельского округа Жаксынского района 1291

Аппарат акима села Жаксы Жаксынского района 18856

Аппарат акима Жанакийминского сельского округа Жаксынского района 4515

Аппарат акима Запорожского сельского округа Жаксынского района 4678

Аппарат акима Ишимского сельского округа Жаксынского района 2778

Аппарат акима Кайрактинского сельского округа Жаксынского района 557

Аппарат акима Калининского сельского округа Жаксынского района 844

Аппарат акима села Киевское Жаксынского района 1935

Аппарат акима Кызылсайского сельского округа Жаксынского района 1396

Аппарат акима Новокиенского сельского округа Жаксынского района 1924

Аппарат акима села Подгорное Жаксынского района 1713

Аппарат акима Тарасовского сельского округа Жаксынского района 752

Аппарат акима Терсаканского сельского округа Жаксынского района 700

Аппарат акима села Чапаевское Жаксынского района 1111

Жақсы аудандық мәслихатының 2016 жылғы 17 тамыздағы № 6С-6-3 шешіміне 4 қосымша 

Жақсы аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 5С-45-3 шешіміне 7 қосымша

2016 жылға арналған кент, ауыл, ауылдық  округтерінің  бюджеттік бағдарламаларының тізбесі

Функционалдық топ Атауы Сома

АБП

Бағдарлама

1 2 3

180906,9

1 123 Жақсы ауданының Жақсы ауылы әкімінің аппараты 23559,9

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

16793,8

008 Елді мекендердің көшелерін  жарықтандыру 240

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 1634,1

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өнірлерді экономикалық  
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске  асыру

4892

1 123 Жақсы ауданының Белағаш  ауылы әкімінің аппараты 11350,9

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

9078,9

008 Елді мекендердің көшелерін  жарықтандыру 27,6

014 Елді мекендерді  сумен жабдықтауды  ұйымдастыру 512,4

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

696

Приложение 4 к решению Жаксынского районного маслихата от 17 августа 2016 года № 6С-6-3

Приложение 7 к решению Жаксынского районного маслихата от 25 декабря 2015 года № 5С-45-3

Перечень бюджетных программ поселков, сел, сельских округов на 2016 год

Функциональная группа Наименование Сумма

Администратор Бюд-
жетных Программ

Программа

1 2 3

180906,9

1 123 Аппарат акима села Жаксы Жаксынского района 23559,9

001 Услуги по обеспечению деятельсности акима района в городе, города рай-
онного значения, поселка, села, сельского округа

16793,8

008 Освещение улиц населенных пунктов 240

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 1634,1

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рам-
ках Программы «Развитие регионов»

4892

1 123 Аппарат акима села Белагаш Жаксынского района 11350,9

001 Услуги по обеспечению деятельсности акима района в городе, города рай-
онного значения, поселка, села, сельского округа

9078,9

008 Освещение улиц населенных пунктов 27,6

014 Организация  водоснабжения населенных пунктов 512,4

027 Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских 
населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

696
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040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өнірлерді экономикалық  
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске  асыру

1036

1 123 Жақсы ауданының Беловод  ауылдық  округі әкімінің аппараты 9839

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

8127,8

014 Елді мекендерді  сумен жабдықтауда  ұйымдастыру 583,2

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өнірлерді экономикалық  
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске  асыру

1128

1 123 Жақсы ауданының Жанақима   ауылдық округі әкімінің аппараты 19306,2

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

15515

008 Елді мекендердің көшелерін  жарықтандыру 502

022 Мемлекеттік  органдардың  капиталдық  шығындары 256,2

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

552

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өнірлерді экономикалық  
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске  асыру

2481

1 123 Жақсы ауданының Запорожье   ауылдық  округі әкімінің аппараты 18334,8

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

11593,9

014 Елді мекендерді  сумен жабдықтауда  ұйымдастыру 3227,4

022 Мемлекеттік  органдардың  капиталдық  шығындары 201,5

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

800

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өнірлерді экономикалық  
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске  асыру

2512

1 123 Жақсы ауданының  Киев ауылы әкімінің аппараты 10344,5

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

7923

008 Елді мекендердің көшелерін  жарықтандыру 984

014 Елді мекендерді  сумен жабдықтауда  ұйымдастыру 484,5

022 Мемлекеттік  органдардың  капиталдық  шығындары 260

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өнірлерді экономикалық  
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске  асыру

693

1 123 Жақсы ауданының   Қайрақты ауылдық округі әкімінің аппараты 6852

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

6404

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округ-
терде автомобиль  жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

167

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өнірлерді экономикалық  
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске  асыру

281

1 123 Жақсы ауданының   Калинин ауылдық округі әкімінің аппараты 8947

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

8097

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округ-
терде автомобиль  жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

70

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өнірлерді экономикалық  
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске  асыру

780

1 123 Жақсы ауданының   Кызылсай  ауылдық округі әкімінің аппараты 13287

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

9703

008 Елді мекендердің көшелерін  жарықтандыру 39

022 Мемлекеттік  органдардың  капиталдық  шығындары 2930

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өнірлерді экономикалық  
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске  асыру

615

1 123 Жақсы ауданының   Новокиенка  ауылдық округі әкімінің аппараты 10709,7

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

8425

008 Елді мекендердің көшелерін  жарықтандыру 624,7

014 Елді мекендерді  сумен жабдықтауда  ұйымдастыру 894

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өнірлерді экономикалық  
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске  асыру

766

1 123 Жақсы ауданының  Подгорное   ауылдық  округі әкімінің аппараты 7378,1

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

6656,1

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өнірлерді экономикалық  
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске  асыру

722

1 123 Жақсы ауданының Ешім   ауылдық  округі әкімінің аппараты 12554

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

10251

014 Елді мекендерді  сумен жабдықтауда  ұйымдастыру 968

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өнірлерді экономикалық  
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске  асыру

1335

1 123 Жақсы ауданының Тарасов   ауылдық  округі әкімінің аппараты 9356

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

8236

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округ-
терде автомобиль  жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

195

014 Елді мекендерді  сумен жабдықтауда  ұйымдастыру 438,9

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өнірлерді экономикалық  
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске  асыру

486

1 123 Жақсы ауданының Терісаққан  ауылдық  округі әкімінің аппараты 10999

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

8999

008 Елді мекендердің көшелерін  жарықтандыру 1100

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 158

022 Мемлекеттік  органдардың  капиталдық  шығындары 367

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өнірлерді экономикалық  
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске  асыру

375

1 123 Жақсы ауданының Чапай  ауылы  әкімінің аппараты 8088,9

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

7062,3

014 Елді мекендерді  сумен жабдықтауда  ұйымдастыру 573,6

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өнірлерді экономикалық  
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске  асыру

453

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рам-
ках Программы «Развитие регионов»

1036

1 123 Аппарат акима Беловодского сельского округа Жаксынского района 9839

001 Услуги по обеспечению деятельсности акима района в городе, города рай-
онного значения, поселка, села, сельского округа

8127,8

014 Организация водоснабжения населенных пунктов 583,2

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рам-
ках Программы «Развитие регионов»

1128

1 123 Аппарат акима Жанакийминского сельского округа Жаксынского района 19306,2

001 Услуги по обеспечению деятельсности акима района в городе, города рай-
онного значения, поселка, села, сельского округа

15515

008 Освещение улиц населенных пунктов 502

022 Капитальные расходы государственного органа 256,2

027 Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских 
населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

552

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рам-
ках Программы «Развитие регионов»

2481

1 123 Аппарат акима Запорожского сельского округа Жаксынского района 18334,8

001 Услуги по обеспечению деятельсности акима района в городе, города рай-
онного значения, поселка, села, сельского округа

11593,9

014 Организация водоснабжения населенных пунктов 3227,4

022 Капитальные расходы государственного органа 201,5

027 Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских 
населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

800

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рам-
ках Программы «Развитие регионов»

2512

1 123 Аппарат акима селе Киевское Жаксынского района 10344,5

001 Услуги по обеспечению деятельсности акима района в городе, города рай-
онного значения, поселка, села, сельского округа

7923

008 Освещение улиц населенных пунктов 984

014 Организация  водоснабжения населенных пунктов 484,5

022 Капитальные расходы государственного органа 260

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рам-
ках Программы «Развитие регионов»

693

1 123 Аппарат акима Кайрактинского сельского округа Жаксынского района 6852

001 Услуги по обеспечению деятельсности акима района в городе, города рай-
онного значения, поселка, села, сельского округа

6404

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного 
значения, поселках, селах, сельских округах

167

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рам-
ках Программы «Развитие регионов»

281

1 123 Аппарат акима Калининского сельского округа Жаксынского района 8947

001 Услуги по обеспечению деятельсности акима района в городе, города рай-
онного значения, поселка, села, сельского округа

8097

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного 
значения, поселках, селах, сельских округах

70

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рам-
ках Программы «Развитие регионов»

780

1 123 Аппарат акима Кызылсайского сельского округа Жаксынского района 13287

001 Услуги по обеспечению деятельсности акима района в городе, города рай-
онного значения, поселка, села, сельского округа

9703

008 Освещение улиц населенных пунктов 39

022 Капитальные расходы государственного органа 2930

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рам-
ках Программы «Развитие регионов»

615

1 123 Аппарат акима Новокиенского сельского округа Жаксынского района 10709,7

001 Услуги по обеспечению деятельсности акима района в городе, города рай-
онного значения, поселка, села, сельского округа

8425

008 Освещение улиц населенных пунктов 624,7

014 Организация  водоснабжения населенных пунктов 894

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рам-
ках Программы «Развитие регионов»

766

1 123 Аппарат акима села Подгорное Жаксынского района 7378,1

001 Услуги по обеспечению деятельсности акима района в городе, города рай-
онного значения, поселка, села, сельского округа

6656,1

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рам-
ках Программы «Развитие регионов»

722

1 123 Аппарат акима Ишимского сельского округа Жаксынского района 12554

001 Услуги по обеспечению деятельсности акима района в городе, города рай-
онного значения, поселка, села, сельского округа

10251

014 Организация  водоснабжения населенных пунктов 968

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рам-
ках Программы «Развитие регионов»

1335

1 123 Аппарат акима Тарасовского сельского округа Жаксынского района 9356

001 Услуги по обеспечению деятельсности акима района в городе, города рай-
онного значения, поселка, села, сельского округа

8236

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного 
значения, поселках, селах, сельских округах

195

014 Организация  водоснабжения населенных пунктов 438,9

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рам-
ках Программы «Развитие регионов»

486

1 123 Аппарат акима Терсаканского сельского округа Жаксынского округа 10999

001 Услуги по обеспечению деятельсности акима района в городе, города рай-
онного значения, поселка, села, сельского округа

8999

008 Освещение улиц населенных пунктов 1100

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 158

022 Капитальные расходы государственного органа 367

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рам-
ках Программы «Развитие регионов»

375

1 123 Аппарат акима села Чапаевское Жаксынского района 8088,9

001 Услуги по обеспечению деятельсности акима района в городе, города рай-
онного значения, поселка, села, сельского округа

7062,3

014 Организация водоснабжения населенных пунктов 573,6

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рам-
ках Программы «Развитие регионов»

453
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НАСЫРОВ Сұлтан Мажитұлы
2016 жылдың 30 тамыз күні 83 жасқа қараған 

шағында Сұлтан Мажитұлы Насыров ағамыз 
дүниеден озды.

Қима өңірінің тумасы Сұлтан Мажитұлы еңбек 
жолын ауылшаруашылық саласына бағыштап, 
бөлімше басқарушысы, бас агроном, совхоз дирек-
торы қызметтерінде көп жылдар тер төккен азамат.

Халық депутаттары Краснознаменск аудандық 
Кеңес депутаттығына бірнеше шақырылым 
мезгілде сайланып, халық қолдауына иегер болған 
абзал жан зейнеткерлік жасқа жеткен шағында 
туған өлкесі Қима ауылына қоныс аударған.

Қадірлі ағаның ерен еңбегі тиісті бағаланып 
Еңбек Қызыл ту, Құрмет белгісі ордендерімен, 
көптеген медальдармен марапатталды. Еліміздің 
тұңғыш Президентінің Үкімімен 1992 жылы Қазақ-
стан Республикасының ауылшаруашылығына 
еңбек сіңірген қайраткері атағының иегері, Қазақ 
жерінің зиялы азаматтары кітабына есімі енгізілді.

Еңбек жолында талай жас мамандарды 
тәрбиелеп, ел экономикасының өркендеуіне зор 

үлесін қосқан абзал жан барша жұртшылықтың сеніміне, сый құрметіне бөленді. 
2013 жылдың қазан айында Жақсы ауданының құрметті азаматы атағының иесі 
атанды. 

Жанұяда алты бала тәрбиелеп, үлгілі шаңырақ, берік босаға орната білді. 
Мажитұлы Сұлтан ағаның жарқын бейнесі барша аудан жұртшылығың 

есінде мәңгілік сақталмақ.
жақсы ауданының әкімдігі.

жақсы аудандық мәслихаты.
жақсы аудандық ардагерлер кеңесі.
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Свидетельство о постановке на учет 
средства массовой информации №3646-Г 
от 18.02.2003 года выдано Министерством 
культуры, информации и общественного 

согласия Республики Казахстан

- профлист оцинкованный и цветной, черепица, металлосайдинг, уголок, профтру-
ба, круглая труба, саморезы, коньки, доска, стропила, доборка углов, USB фанера 
утеплитель. Все в большом ассортименте. Доставка.  г. Атбасар. ул. Сары Арка 
(жданова) 36а. 8702-536-33-83, 8705-254-34-64                             (до 31.12.16)

- ТРАкТоР Т-25 С ДокуМЕНТАМИ (С ПРИцЕПНыМ обоРуДоВАНИЕМ). обращаться 
по телефону +7777 - 3232105.                                                                                                                    (8-6) 

- трехкомнатная квартира в с. жаксы, ул. Дружбы, 6/1. В доме вода, санузел, кочегарка 
отдельно. Имеются все хозпостройки, колодец, гараж, баня. Квартира находится в центре, 
рядом все административные здания обращаться по телефону +77773232105 (8-6) 

- Срочно. 3-х комнатная квартира в микрорайоне с. Жаксы, водопровод, санузел, пластико-
вые окна, телефон, кирпичный гараж, возможна рассрочка. Тел.: 7052300297, 7475100050, 
также продается МЕТАЛЛИЧЕСкИй гараж. Тел.:7052264909 (8-6)
- Кобыла с жеребенком. Тел. 94-6-85  (4-4)

- Дом в с.жаксы, ул. Транспортная 14/1. Имеются хозпостройки (сарай, огород, колодец). 
Вода в доме. обращаться по телефонам: 87773138526, 87056929344, 22-5-86, 21-2-47 (4-4)

- разновозрастные овцы (жирные). Тел.: 22-6-27, 87054214695 (4-4)
-жилой дом в с.Жаксы по ул. К. Еспенбетова, 18. Имеются: баня, гараж, сарай, ко-
лодец, летняя кухня, 2 огорода, водопровод в доме. цена договорная. Тел.: 22231, 
87712441554, 87786452882 (4-4)
- квартира в с. жаксы, по ул. Гагарина 21/2, так же мебель, телевизоры б/у, кровать, 
спальный гарнитур, компьютерный стол. Тел.: 21790, 87774740605                                       (4-4)

- а/м Ниссан примера 1994 г.в., цвет темносиний, КПП механика, требует ремонт ДВС. Цена 
300000 тенге, хороший торг. Тел.: 87055349621, 87052266628, 87022422187, 22-6-21 (с. жаксы, 
ул. комсомольская, 5)                                                                                                                (4-4)

- двухкомнатная квартира в с. жаксы, по ул. Дружбы, 5/8. квартирая теплая, имеются 
туалет. вода, сухой подвал. Так же лошадь (кобыла бие, 5 лет, жирная. стоит на откорме), 
баллоны (от трактора К-700 для септика), автомашина «Москвич-412» (на ходу. можно на 
запасные части), прицеп на легковую автомашину (без документов). Тел.: 8747-6727761, 
8705-5816668.                               (4-4)

- дом на одного хозяина. Имеются баня, колодец, гараж для авто, гараж большой ремонтный 
для грузовых авто, большая площадь под технику, огород, хоз. постройки. В доме санузел, ари-
стон, водопровод. Рядом СШ №1, детский сад. Торг уместен. адрес: с.жаксы, ул. Ленина, 5. 
Тел.: 87014003069, 21399                                                                                                              (4-3)

- в центре с. Жаксы (рядом школа, детсад, магазины, административные здания) 4-хкомнатная 
квартира по улице Туктубаева 22/2, вода в доме, большой огород, есть сарай, сеновал, гараж, 
углярник. ТАкжЕ продаются б/у мебель, стиральная машинка, холодильник и все для дома. Те-
лефоны 21-5-92, 87751168643, 87777537491                                                                 (2-2)

- 3-хкомнатная квартира в с.Жаксы (благоустроенная, после ремонта). Тел.: 87057439848, 22-5-36 (4-2)  
- дом в г. Атбасар, благоустроенный, в центре. Тел.: 87761394141                                      (2-2)

- 3-хкомнатная квартира в микрорайоне с. Жаксы, рядом школа №1. В доме водопровод, санузел. 
Возможна рассрочка. Мебель б/у: мягкий уголок, двуспальная кровать, детская стенка, шифоньер,  
стиральная машинка - недорого. Тел.: 87051800014                                     (4-1)

- дом в с. жаксы, по ул. Туктубаева, 4/1. Имеются: вода, санузел в доме, гараж, баня, углярник, сарай, 
сеновал, 3 огорода. А/м Hyundai Click, 2010 г. в. V1.4; пробег 60000. Тел.: 21-216, 87774751713 (4-1)
- трактор «кировец», 1973 г.в. в рабочем состоянии, резина новая. цена 10000$ Тел.: 87779559876 
(4-1)
- дом в с. жаксы, по ул. Мира, д.10/кв1. Имеются: электрическое и печное отопление, 
вода в доме, колодец, баня, гаражи, угольник, сарай, огороды. Телефоны 22-1-59,  8701-
160-11-27 (4-1)
- дом площадью 120 кв.м. Санузел, вода в доме. Все надворные построй-
ки (сеновал, летняя кухня, сарай, гараж, огород), общей площадью 26 со-
ток. цена 5500000 тенге. обращаться по тел. 87024963296, 87012864200,                                                   
21-8-95 .                                                           (4-1)

П Р О Д А Ю Т С Я :

Тоо «ПРоММЕбцЕНТР» ИЗГоТоВИТ МЕбЕЛЬ НА ЗАкАЗ:
 спальня, кухня, кухонная зона, детская, офисная мебель, 

а также мягкая мебель. Возможна оплата в рассрочку.
Доставка и сборка по району бЕСПЛАТНо.
с. Запорожье, тел.: 8-705-4261411, 57-4-08.24-10

ИП «ПЛАСТИК СТРОЙ» ИЗГОТОВИТ
пластиковые окна, двери, витражи и перегородки. 3, 4, 5, 6 ка-
мерный профиль (пр-во Россия), качественная фурнитура.

Доставка, замер бесплатно. 
ОСЕННИЕ СКИДКИ 5%. ВыЕЗД, ЗАМЕР По РАйоНу бЕСПЛАТНо. 

Срок изготовления от 7 до 10 дней. с.жАкСы. 
Телефоны: +77786848552, +77779575088, 22-2-68 (камиль).

                            кАЧЕСТВо ГАРАНТИРуЕМ                   (9-1)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ПЛАСТИкоВыЕ окНА, ВИТРАжИ, ПЕРЕГоРоДкИ, 

ПЛАСТИкоВыЕ оТкоСы. 
ДЕЛАЕМ ТЕх.обСЛужИВАНИЕ. 

ЗАМЕНА РЕЗИНы, ЗАМкоВ И Т.Д.
Тел.:  +77761138119 (4-3)

Куплю чугунные радиаторы отопления
Телефон: 87712674344     (2-2)

Продам четырехкомнатную (62 м2)) благоустроенную квартиру 
в г.Атбасар на 2 этаже, в районе 2 школы. Теплая, солнечная, 
рядом 2 школы (русская, казахская), садик, спортивная, музы-
кальная школы, рынок, вокзал, оптовые магазины, автобусные 

остановки, имеется новый гараж с погребом.
Обращаться по телефонам: 87779576707, 87029372082

УСЛУГИ ТАКСИ, РЕмОНТ КОмПЬЮТЕРОВ
сот.:87762027464, дом. 7163521045 Анатолий(4-2)

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. Телефоны: 8-778-1337837, 
8-771-2677000, 21-7-48.  (2-2)

Жақсы ауданының білім беру бөлімі және кәсіподаң ұйымы білім беру  
бөлімінің басшысы Саутова Ақжаркын Сұлтанқызына және оның туған-
туысқандарына әқесінің қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып 

көніл айтады.

НАТяжНыЕ ПоТоЛкИ. 
КАЧЕСТВЕННАЯ установка, ЛАЗЕРНОЕ проецирование.

Телефоны: 87052267337, 87753061709

Список граждан, получивших жилище из коммунального 
жилищного фонда 

1. Инвалиды и участники Великой отечественной войны:
- Комяков Анатолий Васильевич, микрорайон 12, квартира 13, стоящий в оче-

реди под №1.
2. Дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей:
- Левицкий Иван Сергеевич, микрорайон 12, квартира 21, стоящий в очереди 

под №1;
- Хичева Виктория Владимировна, микрорайон 12, квартира 24, стоящая в 

очереди под №3.
«Государственные служащие, работники бюджетных организаций, во-

еннослужащие, кандидаты в космонавты, космонавты, сотрудники специ-
альных государственных органов и лица, занимающие государственные 
выборные должности»

- Жусупова Улыбала Омашевна, микрорайон 12, квартира 14, стоящая в оче-
реди под №1;

- Темиров Жандос Канатович, микрорайон 12, квартира 15, стоящий в очере-
ди под №3;

- Сейдахметов Данияр Шаншарханович, микрорайон 12, квартира 16, стоя-
щий в очереди под №11;

- Сергиенко Людмила Владимировна, микрорайон 12, квартира 17, стоящая 
в очереди под №12;

- Ибраева Айнур Дулатовна, микрорайон 12, квартира 18, стоящая в очереди 
под №13.

3. Социально уязвимые слои населения:
- Козбаева Светлана Алимжановна, микрорайон 12, квартира 20, стоящая в 

очереди под №2;
- Бурдяковская Елена Степановна, микрорайон 12, квартира 23, стоящая в 

очереди под №18;
- Егеубаев Айдын Мырзабекұлы, микрорайон 12, квартира 19, стоящий в оче-

реди под №20;
- Сарыбаева Айтжан Жетписбаевна, микрорайон 12, квартира 22, стоящая в 

очереди под №21.
б. кАСЕНоВ, 

руководитель кГу «отдел жкх ПТ и АД жаксынского района».

Сдам в аренду квартиру с.Жаксы, ул. мира 14/1 тел.: 21-2-33, 87719114766
ПРОДАм ДВА КОмПЬЮТЕРА: 
1) Intel Celeron 2,6 GHz 2,6 GHz, 2 гб оЗу DDR3, жесткий диск на 250 гб (в 

комплекте монитор ЖК LG flatron 17 дюймов, клавиатура, мышь).
2) Intel Core i3 (3.10 GHz 3.10 GHz), видеокарта AMD Radeon HD6570 2Gb, 

4 Gb оЗу, жесткий диск на 500 Gb. (в комплекте широкоформатный ЖК монитор 
ЖК LG flatron19 дюймов, клавиатура, мышь).

Телефоны 87057090342, 87478679590
утерянную чековую книжку, выданную на ИП «Искаков М. А.» (ИИН 

570400301307), считать недействительной.
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құттықтаған Бесейіт Ақанұлы ауданымызда орын алған жақсы жаңалықтарға 
тоқталып, әр отбасына бақыт пен береке тіледі.

Аудан тұрғындары көз тіккен салтанатты жиын Қазақстан Республикасының 
«Мемлекеттік қызмет туралы» Заңы мен Қазақстан Республикасы Президентінің 
2013 жылғы 24 шілдедегі №601 Жарлығына   сәйкес мемлекеттік  қызметшілердің 
ант беру рәсімімен жалғасты. Қазақстан халқы алдындағы биік жауапкершілікті 
сезіне отырып, елдің Конституциясы мен  заңнамасын сақтауға, халқына адал да 
біліктілікпен қызмет етуге салтанатты түрде ант берген мемлекеттік қызметкерлер: 
«Жақсы ауданының Білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бас маманы - Тохаше-
ва Меруерт Сағадатқызы, «Жақсы ауданының Беловод ауылдық округі әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің бас маманы – Сидоренко Константин Алек-
сандрович.

Орталық алаңда өткен Конституция күніне арналған мерекелік шара мара-
паттау рәсімінен өз жалғасын тапты. Подгорное ауылының әкімі Аубакирова Қ.Қ. 
Ақмола облысының әкімі Кулагин С.В. атынан алғыс хат табысталды. Сонымен 
қатар, ауылдық округтерде ерен еңбек етіп жатқан елеулі азаматтар мен азамат-
шалар Жақсы ауданының әкімі Қ.О. Сүйіндіковтың атынан алғыс хатқа ие болды.

Жақсы ауданының тұрғындары бірігіп белсенділік танытқан мерекелік шара 
концерттік бағдарламамен жалғасты. Әсем әндер мен «Дән» балабақшасының 
тәрбиеленушілерінің биі көрермендерге көтеріңкі көңіл-күй сыйлап, мерекенің 
сәнін келтірді. 

Салтанатты жиын соңында Жақсы ауданы әкімінің орынбасары Сейдахмето-
ва Ләззат Шаншарханқызы «Табиғат сыйы» көрмесіне қатысушыларға алғысын 
білдіріп, жеңімпаздарды жариялады. Дәстүрге айналып кеткен көрмеде ұсынылған 
табиғи материалдарынан, көкөністер мен жеміс-жидектерден жасалған бұйымдар 
көздің жауын алып, өзінің әсемдігімен, мазмұндылығымен Тәуелсіздігіміздің 
25 – жылдығын паш етті. Ауданның ішкі саясат бөлімімен ұйымдастырылған 
көрмеде І -орынды Белағаш ауылдық округі, ІІ - орынды Запорожье ауылдық 
округ, Подгорное ауылы ІІІ - орынды иеленді. Қалған қатысушылар «Табиғат 
сыйы» көрмесінде келесі номинаци-
ялар бойынша үздік деп танылды: 
«Ғажайып табиғат» номинациясы Киев 
авуылы, «Белсенді шығармашылық 
ізденіс» Жаңақима ауылдық округі, 
«Сұлулық қарапайымдылықта» Тара-
совка ауылдық округі, «Шебердің қолы 
ортақ» Жақсы ауылы, «Танымдылық пен 
ерекшелік» Ешім ауылдық округі, «Өз 
ісінің шебері» Терісаққан ауылдық округі, 
«Күзгі тосын сый» Қызылсай ауылдық 
округі, «Өнер мен шығармашылық» 
Чапай ауылы, «Туған табиғаттың 
сұлулығы» Новокиенка ауылдық округі, 
«Күзгі бояулар аясында» номинациясын 
Беловод ауылдық округі иеленді. 

Мерекелік шараға келген аудан 
тұрғындары мен қонақтары жәрмеңкеде 
сатылымға қойылған көкөністер мен 
жеміс-жидектер, сондай-ақ, оқуға 
қажетті құрал-жабдықтар алды.

Ата Заңды ардақ тұтқан өнегелі 
еліміз өркендей берсін! Барша ау-
дан тұрғындарын Тәуелсіздігіміздің 25 
жылдығының қарсаңындағы  Қазақстан 
Республикасының Конституция күнімен 
құттықтаймыз!

ДАуРЕНбЕкоВА Г.
СуРЕТТІ ТҮСІРГЕН: ЮЛДАШЕВ Р.

Ағымдағы 2016 жылдың 29 тамызында Жақсы ауданының тұрғындары  
орталық алаңда Конституцияның 21-ші туған күнін атап өтті. Еліміздің Ата Заңы - 
1995 жылғы 30 тамызда бүкілхалықтық референдумда қабылданған болатын. Та-
рих қойнауына кеткен мәліметтерге жүгінсек, дауыс беру еліміздің қалалары мен 
ауылдарындағы 10253 сайлау учаскелерінде жүргізілген. Ал бұл Конституцияның 
1993 жылғы Конституциядан айырмашылығы оның мазмұнының сапасында еді. 
Жаңа Конституцияға алғаш рет азаматтың құқығына қатысты ғана емес, адам 
дүниеге келген сәттен одан ажырамас құқықтарына да қатысты нормалар енді. Ол 
бойынша Қазақстан Республикасының Президенті саяси жүйенің басты тұлғасы 
болып табылады, билік тармақтарынан жоғары тұрады. Бұл президенттік басқару 
жүйесіндегі мемлекетке сай келеді. Конституция еліміздің әлемдік өркениетке 
қарай қарышты қадам басуының алғышарттарын жасап берген маңызы орасан 
зор құжат. Бұл қазақ жерін мекендеген ата-бабалардың сан ғасырлық арманы 
болса, демократиялық даму жолын таңдаған жас республиканың басқа елдермен 

терезесі тең болып, қанатын кеңінен жаюына мүмкіндік берді. 
Тәуелсіз мемлекетіміздің тірегі болған Конституцияға қоғамдық даму тари-

хында маңызды орын беріліп, Ата заң стратегиялық мақсаттарды анықтады.  
Еліміздің еңсесін көтерген Конституция Қазақстанды демократиялық, құқықтық, 
әлеуметтік және зайырлы мемлекет ретінде орнықтырумен қатар, мемлекеттің ба-
сты мақсаттарын, қызметінің түбегейлі қағидаларын, мемлекетіміздің ең жоғары 
құндылығы – адам, адам өмірі, құқықтары мен бостандықтарын белгіледі. Өзін 
демократиялық мемлекет деп жариялаған қазақ елінің демократиялылығы, ең 
алдымен, мемлекет ішінде халық басқаруын қамтамасыз етуінен көрінеді. Ата 
Заң 3-бабының 1-тармағында мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы – халық 
делінген. Бұл конституциялық норма Қазақстанның халықтық мемлекет екендігін 
білдіреді. Қарапайым халықты жоғары биліктің иесі ретінде тану халықтың 
пікірімен санасатын мемлекеттің көрінісі болып табылады.

Жас тәуелсіз мемлекетіміздің жаңа бағытта дамуының іргесін қалауға негіз 
салған тарихи оқиғаны атап өтуге ауданымыздың тұрғындары ат салысты. Алаңда 
өткізілген салтанатты жиын аудандық мәслихат хатшысы Жанәділов Бесейіт 
Ақанұлының құттықтау сөздерінен басталды. Аудан тұрғындарын шын жүректен 

«Азат елдің ар-намысы – Ата Заң!»


