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САРЫКЕМЕР  АУЫЛДЫЌ     САРЫКЕМЕР  АУЫЛДЫЌ     
ОКРУГІОКРУГІ

Сарыкемер орта мектебінде балалар мен Сарыкемер орта мектебінде балалар мен 
жасґспірімдер орталыєыныѕ мəдени іс-шара 
ўйымдастырушысы Н.Нўрбаевтыѕ мўрындыќ 
болуымен И.Нїсіпбаевтіѕ “Кел, шырќайыќ” 
ІІ аудандыќ байќауы ґтті. Оєан аудандаєы 28 
мектептен оќушылар ќатысты.  Тартысты ґткен 
жарыста орта топтар арасынан Дихан тірек 
мектебініѕ оќушысы А.Болатханова бас жїлдені 
жеѕіп алса,  би билеуден осы білім ордасыныѕ 
“Нўршуаќ” би тобы алдыѕєылар ќатарынан 
табылды. Ал, кіші топтар арасынан Є.Мўратбаев 
мектеп-гимназиясыныѕ оќушысы А.Амантай еѕ 
їздік атанды. Олар облыстыќ “Кел, шырќайыќ” 
байќауына жолдама алды.

*         *         **         *         *
№3 Байзаќ колледжінде “Колледж аруы №3 Байзаќ колледжінде “Колледж аруы 

-2016” ќыздар байќауы ґткерілді. Аталмыш 
білім ордасыныѕ педагог-ўйымдастырушысы 
З.Молдабаевтыѕ мўрындыќ болуымен ґрбіген 
шарада ќыздар ґз-ґздерін таныстырып, ґнерлерін 
кґрсетті, сўраќтарєа жауап берді, їйде орындаєан 
тапсырмаларын кґрсетті.
Ќыздарєа  тəн  əдемілік  пен  əсемділік , Ќыздарєа  тəн  əдемілік  пен  əсемділік , 

ќарапайымдылыќ ћəм мейірімділік кґрініс тапќан 
байќаудыѕ бірінші орын иегері ТМ-02-14 тобыныѕ 
білімгеріГ.Куйчибаева атанса, АС-02-14 топтан 
М.Ґскенбаева, ЕТ-02-14 топтан С.Исмагулова ІІ, 
ІІІ орындарды иемденді.

ЇЛГІЛІ АУЫЛДЫЌ ОКРУГІЇЛГІЛІ АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ
Їлгілі  ауылдыќ  округі  əкімдігі  жəне Їлгілі  ауылдыќ  округі  əкімдігі  жəне 

ауылдыќ клуб меѕгерушісі М.Досмўратовтыѕ 
ўйымдастыруымен “Аймаќ аруы” байќауы 
ґткізілді.  Байќауєа алты ауылдыќ округтен 
арулар ќатысып , барлыєы 6 номинация бойынша 
баќтарын сынады. Таныстыру кезеѕі бойынша 
арулар ата-тектерін айтса, екінші кезеѕде 
ґнерлерін, їшінші сында біліктілері тексеріліп, 
ўлттыќ салт-дəстїрлерімізден сауалдар ќойылды. 
Ќатысушы ќыздар шаш сəндеу, сəн їлгісін кґрсету 
сынды сайыстардан ґтті. Нəтижесінде Їлгілі 
ауылдыќ округінен Аршат Сапарєалиева “Аймаќ 
аруы” атанды.

ЫНТЫМАЌ АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ
ЌР Тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєына орай “Ќанаєат” ЌР Тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєына орай “Ќанаєат” 

шаруа ќожалыєыныѕ тґраєасы А.Садыќов жəне 
“Нўрмаєанбет” шаруа ќожалыєыныѕ тґраєасы 
Ж.Есенбаевтыѕ демеушілігімен Мəдімар ауылдыќ 
клубында “Асыл əже - аќ əже” атты əжелер сайысы 
ўйымдастырылды. 
Кґненіѕ кґзі, ґмірдіѕ ґзі - аќ жаулыќты аналар Кґненіѕ кґзі, ґмірдіѕ ґзі - аќ жаулыќты аналар 

ґнер кґрсеткен сайыстыѕ ќорытындысында 
Сенай Смайлова бірінші орынды ќанжыєасына 
байласа, жїлделі екінші, їшінші орындарды 
Ўлтуар,  Ќалиякїл əжейлер ґзара бґлісті.  “Ґнерлі 
əже”, “Шебер əже” номинацияларымен Кїлсінкїл 
Жґтербаева, Айнаќыз Аралбаева мадаќталды.

МЫРЗАТАЙ АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ

Мырзатай ауылдыќ кітапханасында “Жастар Мырзатай ауылдыќ кітапханасында “Жастар 
біздіѕ болашаєымыз” атты дґѕгелек їстел 
ґткізілді .  Іс-шараны  Мырзатай  ауылдыќ 
кітапханасыныѕ  ќызметкері  А .Ахметова 
жїргізді.  Ауыл əкімі Н.Абдуалиев жастар 
- болашаєымыздыѕ тірегі екендігін айтып, 
оларды Отансїйгіштікке тəрбиелеудіѕ маѕызын 
əѕгімеледі. Аудандыќ орталыќ кітапхананыѕ 
оќырмандарєа  ќызмет  кґрсету  бґлімініѕ 
кітапханашысы Р.Кїздеубаева, Дихан-2 ауылдыќ 
кітапханасыныѕ меѕгерушісі Н.Аєаділова 
Елбасыныѕ ќолдауымен жастарєа жасалып 
жатќан ќамќорлыќтарды тілге тиек етсе, жас 
маман И.Еркінбекова ЌР “Мемлекеттік жастар 
саясаты туралы” Заѕын кґпшілікке таныстырды. 
Таќырып тґѕірегінде ґзге ќатысушылар да ап 
кґрмесі ўйымдастырылды.

ТЇЙМЕКЕНТ АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ
С.Сейфуллин орта мектебінде директордыѕ С.Сейфуллин орта мектебінде директордыѕ 

ќўќыќтыќ тəрбие ісі жґніндегі орынбасары 
Б .Исмаи л о в  п е н  ə л еум е т т і к -п ед а го г 
О .Тоќт арбаеваныѕ  ўйытќы  болуымен 
“Солаќай ауру ма, əлде басќа ќонєан баќ па?” 
таќырыбында  дґѕгелек їстел ґтті. Аталмыш білім 
ордасыныѕ 8,9,10-сынып оќушылары арасында 
ўйымдастырылєан дґѕгелек їстел отырысында 
оќушылар ґз ойларын ортаєа салды. 
Дґѕгелек їстел барысында О.Тоќтарбаева мен Дґѕгелек їстел барысында О.Тоќтарбаева мен 

Б.Исмаилов солаќайлар туралы баяндама жасап, 
болєан оќиєалар, олардыѕ іс-əрекеттері туралы 
наќты дəлелдер келтірді. 

М.Шалєынбай,
«Ауыл жаѕалыєы».

«Нўр Отан» партиясы аудандыќ 
филиалыныѕ ќоєамдыќ ќабылдау 
ќызметі  партия  ќўрылєан 
уаќыттан бері ґзіне жїктелген 
міндеттер ін  абыроймен 
атќарып келеді. Бўл уаќыт 
ішінде  аудан  тўрєындары 
ґ з д е р і н і ѕ  ə л е у м е т т і к , 
ќўќыќтыќ, жеке мəселелерімен 
де ќайырылып, партиядан 
кґмек  сўрады .  Алєашќы 
у а ќы т т а р д а  ќ о є а м ды ќ 
ќабылдауды партия аудандыќ 
филиалы тґраєасыныѕ бірінші 
орынбасары мен партияныѕ 
аудандыќ  мəслихаттаєы 
депута т тары  ґтк і з е т і н . 
Халыќтыѕ  мўѕ-мўќтажын 
тиісті орындарєа жеткізіп, 
оныѕ оѕ шешілуіне де осы 
депутаттар ыќпал ететін. Бўл 
баєыттаєы  жўмыстардыѕ 
нəтижесі де аз болєан жоќ, 
əрине. 
Мəселен, соѕєы їш жылда ќоєамдыќ 
ќабылдауєа келушілердіѕ де, шешілген 
мəселелердіѕ де саны артќан. Сондай-
аќ, ќоєамдыќ ќабылдауды бўрынєыдай 
депутаттар мен аудандыќ партия филиалы 
тґраєасыныѕ бірінші орынбасары єана емес, 
мемлекеттік, ќўќыќ ќорєау органдарыныѕ 

басшылары да ґткізетіні бўл баєыттаєы 
жўмыстыѕ жандана тїсуіне сеп болды. Бўл 
тўрєындар мен басшылар арасында тікелей 
байланыс орнауына жол ашып, партияєа 
деген халыќтыѕ сенімініѕ арта тїскенін 

дəлелдеп отыр.
Жуырда "Нўр Отан" партиясы аудандыќ 
филиалы ќоєамдыќ ќабылдау бґлімінде 
аудан прокуроры, əділет кеѕесшісі Нўрлан 
Асабаев пен "Нўр Отан" партиясы аудандыќ 
филиалы тґраєасыныѕ бірінші орынбасары 
Нўржан Тлеповтер аудан тўрєындарымен ґз 

ґтініштері бойынша ќабылдау жїргізді. 
Аталєан кездесуге аудан азаматтары 
ґздерініѕ  шаєымдарын  айтып , аудан 
прокурорынан тиісті жауаптарын алып, 
азаматтардыѕ арыздарын ќабылдады. 

Мысалєа осы ќабылдауєа 
келген Жетібай ауылыныѕ 
тўрєыны Шакир Юсубов ќарыз 
аќшасын ґндіре алмай жїргенін 
айтып шаєымданса, сазтеректік 
тўрєын  Хасен  Айнакулов 
пен сарыкемерлік Болатбек 
Ќасымбековтер  халыќќа 
ќызмет кґрсету орталыєы 
арќылы соттылыєы бар жоєы 
туралы аныќтама ала алмай 
жїргендерін жеткізді. Ал, 
сарыкемерлік тўрєын Кадели 
Тасбергенова жер телімін 
алудаєы ќўжаттарыныѕ заѕєа 
сай келмеуін алєа тартса, 
жетібайлыќ тўрєын Эльвира 
Шарапова  Жет і б айда єы 
Дачный массиві туралы ґтінішін 
білдірді. Сондай-аќ Сарыкемер 
ауылыныѕ  тўрєыны  Мэлс 
Халбаев ауданныѕ экологиялыќ 

жаєдайына ґз алаѕдаушылыєын жеткізді. 
Ќабылдауда  əлеуметтік  жаєдайлар 
мен еѕбек заѕнамасы аясында аудан 
прокурорына бірнеше азаматтар келіп, 
ґздерін толєандырып жїрген сўраќтарын 
ќойып, кґѕілге ќонарлыќ жауаптар алып 
ризашылыќтарын білдірді.

ЌОЄАМДЫЌ ЌАБЫЛДАУ ҐТКІЗДІ

М.Манекеев,
«Ауыл жаѕалыєы».

Соѕєы  жылдары  еліміздіѕ  интернет 
кеѕістігініѕ даму барысын таразыєа тартатын 
жиындар республикамыздыѕ əр аймаєында 
жиі ґткізіліп жїр. Мəселен, осыдан алты 
жыл бўрын ќолєа алынып,  жыл сайын əр 
аймаќта дəстїрлі тїрде ґткізіліп келе жатќан 
«Блогќўрылтай» шарасыныѕ маѕызын атап 
ґтуге болады. Ќазаќ блогерлерініѕ ґзара 
тəжірибе алмасуы мен жаѕа медианыѕ 
ќазаќ тілінде ќалыптасуына тыѕ серпін 
беруді маќсат еткен шара Ўлыстыѕ ўлы 
кїні мерекесі ќарсаѕында, яєни 22-24 
наурыз кїндері Жамбыл облысы əкімдігініѕ 
ќолдауымен Тараз ќаласында болып ґтті. 
Бўєан дейін Астана, Алматы, Шымкент, 

Ќараєанды ,  Талдыќорєан  ќалаларында 
ўйымдастырылєан шараєа еліміздіѕ барлыќ 
аймаєынан, алыс-жаќын шет елдерден белсенді 
интернет ќолданушылар ќатысты. Ќазіргі таѕда 
ґѕірімізде жалєасын тауып жатќан игі бастамаєа 
їш жїзден аса интернет ќолданушы ќатысуєа  
ниет білдірді.
Ўлыстыѕ Ўлы кїнінде облыста ґткізілген 

ќўрылтай ґѕірдегі аќпараттыќ сауаттылыќты 
арттыру мен блогерлердіѕ ќатарын кґбейткені 
даусыз. Еѕ бастысы, жан-жаќтан жиналєан 
блогерлер  ґѕіріміздегі  тарихи ,  мəдени 
нысандарды аралап, əлеуметтік желі арќылы 
оларды жарнамалады. Бўл дегеніміз тек 
тараздыќтар  єана  емес ,  еліміздіѕ  басќа 
аймаќтарындаєы тўрєындар облысымыздыѕ 
тыныс-тіршілігімен жан-жаќты танысуєа 
мїмк інд ік  алды .  Ќўрылтай  аясында 
тəжірибелі мамандардыѕ дəрісін тыѕдап, 
пайдалы тренингтерге ќатысуєа мїмкіндік 
туды.  Сонымен ќатар, «Тараз-Арена» спорт 
кешенінде спорттыќ жарыстыѕ бірнеше тїрінен  
жолдастыќ кездесулер ґткізілді. Ќўрылтайдыѕ 
таєы бір ґзіндік ерекшелігі – блогерлердіѕ 
арасында «Мен тамашалаєан Тараз» атты байќау 
ўйымдастырылды. Блогќўрылтай – жаѕа медиа 
мамандарыныѕ бас ќосып, тəжірибе алмасатын 
дəстїрлі кездесуіне ўласты.

Осылайша аймаќта алтыншы мəрте ґткен 
«Блогќўрылтай-2016 Тараз» бўл ќазаќша 
жазатын барша интернет белсенділерініѕ, 
блогерлерініѕ, трендсеттерлерініѕ басын  
ќосып ,  ќордаланєан  мəселесін  ќарап , 
ўсыныстарын айтып, бастамасын кґтеріп 
ќалуєа таптырмайтын алаѕ болды. Жалпы, əрбір 

блогќўрылтайдан кейін ќазаќ блогосферасы 
ґзіне бір жылдыќ ќуат алып, жаѕаша серпіліп 
ќалатынын тəжірибе кґрсетті. Сондыќтан, 
Тараздаєы блогќўрылтай бўєан дейін онлайнда 
жїрген достарды оффлайнда табыстырып, 
виртуалда кґтерілген мəселелерді наќты ґмірде 
талќылауєа мїмкіндік берді. Мўнда интернет 
ґмірін жаѕа бастаєан юзерге де, кəсіби блогерге 

керек семинарлар ґтіп, бір-бірімен тəжірибе 
алмасты, стартаптарєа бастау берілді. Кезінде 
осындай блогќўрылтай нəтижелерінен «Айта 
бер», «Сўраќ-жауап» секілді стартаптар їлкен 
жобаларєа айналып еді. Əрі республикалыќ 
маѕыздаєы шараныѕ Тараз тґрінде ґтуі міндетті 
тїрде мультипликативті əсерін беріп, жергілікті 

жастардыѕ блог пен əлеуметтік 
желілерде белсендірек болуынан 
кґрініс тапты. Əсіресе, жастар 
мўнда əлеуметтік желілердегі 
селфбрендинг негіздерін білу, 
Клоут рейтингіне ілігу, сайттыѕ 
ќаралымын арттыру, мобильді 
фотография негіздерін їйрену, 
SEO мен SMM мїмкіндіктерін 
зерттеу секілді таќырыптарда 
толыќ маєлўмат алып, ґздеріне 
жетіспей  жїрген  білімдерін 
толыќтырды, кəсіби блогшылармен 
таныстыєы артып, нетуокингтік 
ќасиеттері кїшейді. Ал, еліміздіѕ 
тїкпір-тїкпірінен келген танымал 
блогшылар Тараз ќаласы туралы 
пост жəне фотобайќауєа ќатысу 

арќылы Ќазнетті біздіѕ ґѕір жайлы танымдыќ, 
талєамды материалдарєа байытты. 
Їш кїнге созылєан блогќўрылтай соѕында 

оєан ќатысушы блогерлер «Кґне Тараз» тарихи-
мəдени орталыєында аєаш отырєызып, Тараз 
ќаласыныѕ тарихи-мəдени жəдігерлерімен, 
соѕєы жылдары бой кґтерген нысандармен 
танысты.
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Ерл і к ке  таєзымЕрл і к ке  таєзым

Б. МЫРЗАЕВ,
теология  єылымыныѕ  докторы , 

дінтанушы.

Бїгінгі кїні əлем бетпе-бет келіп отырєан 
лаѕкестік ќылмыс пен діни экстремизм дерті  
адамзат болашаєына зор ќауіп тґндіруде. 
Əлемдік аренада экстремизм мен зорлыќ-
зомбылыќты пайдаланатын, ислам атын 
жамылєан жаѕа жїйесіз ўйымдар пайда болуда. 
Оныѕ ішінде, бїтін əлем елдерініѕ тыныштыєы 
мен ќауіпсіздігіне кґлеѕке тїсіріп, їрей 
тудырушы топтар арасында ДАИШ лаѕкестік 
ўйымы белсенді əрекет етуде.
ДАИШ – 2013 жылы «əл-Каидамен» 

байланысын їзіп, 2014 жылдыѕ маусымында 
Ирак жəне Сирия аумаєында  халифат 
ќўрылєанын жариялап, Абдалла Ибрагим əл-
Самарийді (Əбу Бəкір əл-Багдади) ґздеріне 
халиф етіп сайлады.  Осылайша ДАИШ 
ўйымы ќўрылєан уаќыттан бері ислам əлемініѕ 
бейбітшілігіне бўлт їйіріліп, тыныштыєына 
сызат тїсті.
Əлемдік аќпарат ќўралдарыныѕ бїгінгі бас 

таќырыбы да осы ДАИШ ўйымыныѕ ќантґгісті 
ќылмыстарына арналып, баспасґз осыны 
жарыса жариялаумен əлектенуде.
Бїгінгі ислам əлемі əр кїн экстремист-

жанкештілердіѕ лаѕкестік əрекеттерінен 
жазыќсыз ажал ќўшып жатќандардыѕ саны 
туралы аќпараттармен кґзін ашатын болды. 
Осы тектес барлыќ дерлік экстремистік 
əрекеттердіѕ артында ґздерін ДАИШ деп 
атайтын, Ирак жəне Сирия мемлекеттерініѕ 
солтїстігінде «азаматтыќ» соєыс отырєан 
халыќаралыќ террористтік, діни экстремистік 
ўйым тўр.
ДАИШ-тыѕ негізі Сирияда "араб кґктемі"деп 

аталєан, халыќтыѕ президент Башар Асадтыѕ 
режиміне ќарсы наразылыќ білдіру шараларын 
бастаєаннан кейін пайда бола бастады. Ўйым 
Ирак, Сирия билігіне жəне мемлекеттік 
əскерлеріне ќарсы соєысып, осы елдерде 
тўратын тїрікмендерге, кїрдтер мен христиан 
дінін ўстанушыларєа ќарсы ќысым кґрсетіп, 
ќару ќолдануда. Осыныѕ салдарынан отанын, 

баспанасын тастап ќаншама тўрєындар 
босќынныѕ кїнін кешіп, бас сауєалауда.
ДАИШ неге осыншама ќанќўмар ўйым деген 

сўраќќа жауап іздеп кґрейік. Кїллі əлемге 
белгілі, Ислам діні адам баласын ешуаќытта 
да əсіре діншілдікті ўстануєа шаќырмаєан. 
Керісінше, бўл дін мемлекетте, ќоєамда 
тыныштыќтыѕ болуын кґздейді.
Ал, ДАИШ болса жер бетінде «Ислам 

халифатын» орнатамыз деген ўранмен 
бірќатар мемлекеттерден жиналєан, ќарумен 
ќўрсауланєан ќылмыстыќ топтар арќылы 
Ирак жəне Шам елдеріне ойран салып, діни 
дїрдараздыќ пен бїлік шыєаруды. Жазсыќсыз 
жандардыѕ ќанын тґгіп, ажал ќўштыруда.
Еѕ сўмдыєы, «Ислам мемлекетін» ќўрушы 

лаѕкестер əлем мўсылмандары їшін ќасиетті 
Ќаєбаны ќиратып, жермен жексен ету керек 
деген ќара пиєылдарын ашыќ мəлімдеуі. Бўл – 
Исламєа деген аныќ дўшпандыќ, мўсылмандыќ 
былай тўрсын, адамшылыќќа да жат амал. 
Тарихта Карматилер Бахрейнде Муминие 
кентін ќўрып, ќажылыќтыѕ батыл сенім екенін 
алєа тарта отырып 930 жылы Меккеге шабуыл 
жасап, 2000 ќажыны ґлтіріп, Зəмзəм ќўдыєына 
тастаєаны, сонымен ќатар, Ќаєбадан ќара тасты 
алып кеткені де тарихтан белгілі. Бїгінігі 
ДАИШ Карматилердіѕ сол идеологиясын 
негізге алєан адасќан аєым екеніне осыдан-аќ 
кґз жеткізуге болады.
Теріс  пиєылды  радикалды  аєымдар 

Исламдаєы «жићад» сґзін пайдаланып, 
адамдарды мўсылман елдері арасында болып 
жатќан ќаќтыєысќа ќатысуєа шаќыруда. 
«Халифатшылардыѕ» єаламтор бетінде дїние 
жїзініѕ мўсылмандарын «жићадќа» шаќыратын 
аудио жəне видеоматериалдар кїн санап 
кґбеюде.
ДАИШ-тіѕ ќатарына дінді біліммен емес, 

жалєан сезіммен тїсініп ќосылєан, ќару алып, 
«жићадќа» шыќќан Ќазаќстан азаматтарыныѕ 
болуы əрине, ґкінішті-аќ.

Осыє ан  б айл аныс ты ,  Ќа з а ќ с т а н 
мўсылмандары діни басќармасыныѕ Ќазаќстан 
азаматтарыныѕ мўсылман елдерінде орын алєан 
соєысќа ќатысуына байланысты мəлімдеме 
жасаєаны да белгілі.
Ќа з а ќ с т а н  мў сы лм а н д а ры  д і н и 

басќармасыныѕ Тґралќа мїшелері, Єўламалар 
Кеѕесі мўсылман мемлекеттерінде орын алєан 
келеѕсіз оќиєаларєа алаѕдаушылыќ білдіріп, 
тўраќсыздыќты, діни жанжал мен алауыздыќты 
ґркениетті тїрде, бейбіт жолмен шешуге 
шаќырды. Бўл ретте Ќазаќстан мўсылмандары 
діни басќармасыныѕ Єўламалар Кеѕесі «Жићад 
ўєымы жəне ќазіргі заман» туралы арнайы пəтуа 
шыєарып, Жићадтыѕ шарттарын тїсіндіріп 
берді. Олар тґмендегідей шарттардан тўрады:
Еѕ əуелі имамныѕ (мемлекет басшысыныѕ) 

рўќсаты болуы тиіс. Ислам шариєатында 
имамныѕ (мемлекет басшысыныѕ) рўќсатынсыз 
соєысќа шыєуєа тыйым салынєан. Жићад 
(соєыс) істері имамєа (мемлекет басшысына) 
жїктелгенінде ешќандай кїмəн жоќ. Кїнə 
істерден бґлек басшыєа бойсўну міндет. 
Ќасиетті Ќўранда: «Əй, мїміндер. Аллаєа 
бойсўнып, Пайєамбарєа əрі ґздеріѕнен болєан 
əмір иелеріне бойсўныѕдар» («Ниса» сїресі, 
59-аят) деп бўйырылєан.
Екіншіден, шариєат шартына сəйкес, жићадќа 

шыќќан адамныѕ маќсаты айќын болуы тиіс.
Їшіншіден, дўшпаннан тґніп тўрєан ќауіп 

наќты болуы шарт.
Егер бўл шарттар орындалмаса, онда 

мўсылманныѕ іс-əрекеттері бўзаќылыќќа, 
ќаскґйлікке ўласады. Біреудіѕ ґміріне ќауіп 
тґндіруге, ар-намысына тиюге, зўлымдыќ 
жасауєа – Ислам дінінде рўќсат жоќ. Бўл 
туралы Ќўранда: «Жазыќсыз адамды ґлтірген 
адам – барлыќ адам баласын ґлтіргенмен теѕ 
(кїнəкар) болады» («Мəида» сїресі, 32-аят) – 
деп ќатаѕ ескертілген.
Соќыр сеніммен ґзге елдіѕ ішкі мəселесіне 

араласып, саяси соєыстарєа ќатысу – «ахли 

ÄÀÈØ ұéûìû-îëàð êiìäåð? 

Г. Әбдіқұлова.
“Ауыл жаңалығы”.

Т А Р И Х Т Ы Ң 
ТАЛАЙ  БҰРАЛАҢ 
БЕЛЕСІНЕН ӨТКЕН 
Б А Б А Л А Р Ы МЫ З 
Б І З Г Е  А М А Н А Т 
ЕТІП  ҚАЛДЫРҒАН 
ҚАСИЕТТ І   АТА -
МЕКЕНДІ  ҚОРҒАУ- 
Б Ә Р І М І З Д І Ң 
Қ А С И Е Т Т І 
Б О Р Ы Ш Ы М Ы З 
С А Н А Л А Д Ы . 
ӘСІРЕСЕ, БОЛАШАҚ 
ҰРПАҚТЫ ӨЗ ОТАНЫН ҚОРҒАУ, ОНЫ СҮЮ, 
ҚАДІРЛЕУ, ҚАСТЕРЛЕУ, ОҒАН ҚАЛТЫҚСЫЗ 
ҚЫЗМЕТ ЕТУГЕ  ҮЙРЕТУДІҢ БҮГІНГІ ТАҢДА 
МАҢЫЗЫ  ЗОР .  ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ  ДАҢҚЫН 
ШЫҒАРЫП, АБЫРОЙЫН АСЫРҒАН АЙТУЛЫ 
ҰЛДАРЫНЫҢ БІРІ, “БЕЙБІТ КҮННІҢ БАТЫРЫ” 
АТАНҒАН  ЖЕРЛЕСІМІЗ, ПОЛИЦИЯ КАПИТАНЫ 
ҒАЗИЗ БАЙТАСОВ ЕКЕНІ ШЫНДЫҚ.

Ерлігімен ел есінде қалған Ғазиз  1971 жылдың 3 сәуір 
күні Жамбыл қаласында Әбдібек Байтасов пен Гүлзат 
Шіркееваның отбасында дүниеге келген. Кейіннен 
Байзақ ауданына қарасты Түймекент ауылына көшіп 
келгендіктен Ғазиздің балалық шағы мен жігіттік кезеңі 
осында өтеді. 1988 жылы Түймекент  орта мектебін 
бітіргеннен соң әскер қатарына шақырылып, Ресейде 
әскери борышын өтейді. Туған жерге сержант шенімен 
оралған  ол 1993 жылы Жамбыл облыстық ішкі істер 
басқармасындағы   уақытша ұстау изоляторында 
алғашқы қызметтік жолын бастайды. Ғазиз Әбдібекұлы 
үш жылдан соң жол полициясы инспекторлығына 
ауысады. 2010 жылы облыстық ішкі істер департаменті 
жол полициясы бөлімшесінің взвод командирі болып 
тағайындалады.

2011 жылдың 12 қарашасында Тараз қаласында 
орын алған террористік лаңкестік кезінде полиция 
капитаны Ғазиз Әбдібекұлы қылмыскердің қолындағы 
гранатаның лақтырылуына жол бермей, өз денесімен 
жауып, өшпес ерлік жасайды. Сол қарулы қақтығыста 
жеті адам қаза тапқан-ды.  Құқық қорғау органдарының 
бес қызметкері мен екі азамат бар. Бұдан басқа, ішкі 
істер органдарының үш қызметкері жарақат алған 
болатын. 
Ерліктің ерен үлгісін көрсеткен Ғазиз Байтасовқа  

Елбасының  Жарлығымен  Қазақстанның  Халық 
қаһарманы атағы берілді. Бүгінде батыр оқыған 
мектепте  арнайы  тақта  орнатылып, бұрыш ашылған.
Сарыкемер  ауылы  орталығындағы  “Батырлар 
аллеясында” «Халық қаһарманы» Ғазиз Байтасовқа 
мемориалдық тақта, Тараз қаласында батыр тұрған үйге  
мемориалдық ескерткіш-тақта, сондай-ақ,  Таразда ІІД 
аллеясында «Халық қаһарманы» Ғазиз Байтасовтың 
мүсіні орнатылған.
Жыл сайын батырдың ерлігін ұлықтаған шаралар 

аудан орталығымен қатар барлық білім ошақтарында, 
соның ішінде   Ғазиздің  туып өскен, білім  алған 
Түймекент мектебінде   іс-шаралармен қатар  спорттық 
шаралар кеңінен өткеріледі.Жаужүрек  ердің әруағына 
тағзым етіліп, ерлігіне құрмет көрсетіледі. 
Жалпы Байзақ өңірінде дүниеге келіп, есейіп ержетіп 

елімізді , жерімізді , халқымызды  жаудан  қорғау 
жолында қасық қанын аямаған, хас батырлар: Сеңкібай, 
Мәмбет, Қосы, Байзақ, Ақмолда, Ақәділ Суханбаев 
секілді батырлардың  ұрпағы Ғазиз Байтасовтың ерлігі 
жас ұрпақты  ұлы  істерге жетелей береді.

ÅÐ ÅÑIÌI-ÅË 
ÅÑIÍÄÅ

Ә. Садуақасов,
еңбек ардагері.

Қолыма қалам алуыма ауданымыздың абзал 
азаматы, қадірменді қария - Рәш Шәметовтың 
2014 жылғы “Айтұмар” баспасынан шыққан 
“Ой иірімдері” атты кітабы түрткі болды.
Кітап авторы бүгінгі күннің ақылшысы, 

туған-туыс, ауыл-аймақтың, ел болашағы-
жастардың өсіп өркендей берулерінің тілекшісі. 
Ұзақ ғұмырында көргені мен тоқығанын мәнді 
сөзбен, тұщымды оймен оқырмандарына бере 
алған.
Кітаптың бетін парақтап ашып оқысаң 

парасатты азаматтың сол кездегі қоғамның 
тыныс-тіршілігімен етене өмір сүргенін 
көреміз. 1927 жылы дүние есігін ашқан  
Рәш аға да өніп-өскен жанұяда  өмірге 
келіп, балалықтың  бал дәмін татпады . 
Мақсаты өмірге  деген құштарлық, білім алып 
қоғамның белсенді мүшесі болу, халқына  
пайдасын тигізу.  Жастайынан зерек болып 
өскен балаң жігіт өмірдің күрес екендігін 
түсініп, білім алу мақсатында Жамбылдағы  
педагогикалық  училищені  тәмамдап , 
білім ошақтарында мектеп меңгерушісі, 
мектеп директоры қызметтерін атқарды,  
жастарға білім берумен айналысады. Жас 
маманның зеректігін, қабілетін байқаған аудан 
басшылары партиялық жұмысқа ауыстырады. 
Әрдайым ізденісте жүретін Рәш аға білімін 
жетілдіру  мақсатында  педагогикалық  
жоғары білім алады. Қызмет саласы ауыл 
шаруашылығымен байланысты болуына сай 
зоотехник мамандығын да игереді.

 Партиялық жұмыс адам бойынан жинақтықты,  
кәсіби шеберлікті, жауапкершілікті талап 
ететін.Осы ерекшеліктерін ескерген аудан 
басшылары ол кездегі аудандағы жұмыстың ең 
жауапты учаскесінің бірі-аудандық халықтық 
бақылау комитетіне төраға етіп жібереді. Бұл 
жұмысты Рәш аға бақандай ширек ғасырға  
жуық уақыт абыройымен атқарады. Халықтық 
бақылау  саласында жүріп, шаруашылықтарда 
кездескен бей-берекетсіздікке қарсы күрес 
жүргізуді,  жосықсыз фактілерге ымырасыздық 
танытты, принциптік баға берді.  Жеке орын 
алған кемшіліктерді тиісті орындардың 
араласуынсыз сол жерде шешімін тауып, 
жазғыру жолымен емес, тәрбие жолымен 
түзетіп отырған.

60-шы  жылдардың   соңында  оқуды 
тәмамдаған жоғары білімді маман ретінде 
Министрліктің   жолдамасымен  Абай 
колхозында бас есепшісінің  көмекшісі 
болып  істеп жүріп, автокәсіпорындардың 
шаруашылыққа  көрсеткен қызметі үшін 2 есе 
ақы төлеуге  счеттар жібергендігін анықтап, 
заңсыз төлемдердің заңды төлемдерден 
шегеріп, айырмашылығын кері қайтаруға 
кәсіпорынға жібергенімізде, олар тарапынан 
кері қайтаруға ниет білдірмеді. Мәселе 
аудандық халықтық бақылау комитетінің 
алдына қойылып, қолдау табылып, заңсыз 
есептелген қаражат шаруашылыққа кері 
қайтарылғаны есімде қалыпты.

80-ші жылдардың ортасында бұрынғы 
Киров колхозы қызылша совхозы болып 
құрылған болатын. Шаруашылықтың 3 мың 
гектардан астам ақ  егісі “Қызыл қайнар”  
учаскесінде егілетін. Ерте  көктемде егіс егу 
науқанын  көру үшін сол кездегі облыстық 
партия комитетінің екінші  хатшысы Ю. 
Клочков алқаптағы  жұмыстарды  сапасыз 
деп тауып, оған тиісті шара  қолдануды 
аудандық  халықтық бақылау комитетіне 
тапсырып, кінәлілердің совхоз директоры 
мен партком хатшысы ретінде мені обкомның 
бюросына алып келуді бұйырды. Аудандық 
халықтық бақылау комитетінің төрағасы 
Рәш аға  кемшілік жойылды, кінәлілер 
жазаланды деп, біздерді бюроға барудан 
аман алып қалған еді. Қырық жылдан астам 
уақыт ішінде шаруашылықтың науқанды 

жұмыстарының басында жиі кездесіп жүрдік. 
Жұмыста кемшілік болады, бірақ Рәш аға 
ешқашан дауыс көтерген емес, мән-жайды жәй 
сөзбен-ақ түсіндіретін, ақыл-кеңесін беретін. 
Адамның сыртынан сөз айтпайтын.
Алпыс жыл қызмет еткен жылдар ішінде, 

оның ішінде ширек ғасыр ауданның халықтық 
бақылау комитетінде, ауданға, облысқа, 
республикаға белгілі атпал, зиялы азаматтармен 
қызметтес болды. Бір жерде 25 жыл басшы 
қызмет атқару әркімге бұйыра бермейді, бұл Рәш 
ағаның тапсырған жұмысты жауапкершілікпен, 
ар-ожданымен атқаруымен, ел арасында сый-
құрметінің бар екенін көрсетеді. 70-ші жылдары 
республика басшысы, қазақтың біртуар азаматы 
Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевпен кездесудің 
сәті түсіп, дидарласып, оның жарқын жүзінен 
кішіпейілділігі мен қарапайымдылығын, биік 
парасатын көріп, бүгінгі күнге дейін өзгелерге 
үлгі етіп отырады.
Ұстаздық, партиялық, халықтық бақылау 

комитетіндегі көп жылғы еңбегі лайықты 
бағаланып, «Құрмет белгісі» орденіне ие болып, 
оннан астам медальдарды омырауына тақты. 
«КСРО халықтық бақылау комитетінің үздігі» 
атағымен, екі рет КСРО халықтық бақылау 
комитетінің Құрмет грамотасымен  және 
Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің грамотасымен 
марапатталған Рәш аға Қазақстан Республикасы 
Президентінің  «Ерен еңбегі үшін» медалімен 
мадақталды. Ширек ғасыр ішінде аудандық 
партия комитетінің бюро мүшесі, бірнеше рет 
ел сеніміне ие болып, сол кездегі Свердлов 
аудандық Кеңесіне депутат болып сайланды. 
Сайлаушылардың аманатын адал орындады. 
Әркез  халықтың  мұңын  мұңдап ,  жоғын 
жоқтаушы болды.
Рәш аға өзі де текті, өніп-өскен отбасынан 

шыққан азамат, жанұялық татулыққа жете мән 
беретін отаға. Кітабында отбасылық татулық 
туралы былай дейді: “Көп нәрсенің отбасылық 
татулықтан өрбитіні белгілі. Ерлі-зайыпты 
кісілер әу баста қалыптасқан татулығына 
селкеу түсірмей, өмірінің соңына дейін жеткізе 
білсе, әнеки нағыз бақыт- сол».  Қазақта: «Ер 
азамат – түз адамы, әйел үй адамы» дейді. 
Ендеше балалардың арасында негізінен әйелдер 
жиі болады. Әкенің жақындығы жездедей-ақ 
дегенді халық ер адамды кемсіту үшін айтпаған. 
Күнделікті  балалар  тәрбиесіндегі  анаға 
жүктелген міндеттің жүгін көрсету мақсатында 
айтылған сөз сияқты. Шынтуайтында бала 
тәрбиесіне, отбасындағы тірлікке ата-ананың 
екеуі де бірдей жауапты. Ағайын-туыстармен, 
жекжат-жұрағаттың, дос-жолдастардың қарым-
қатынасының мәні де тиянақты болуы осы 
әйел-аналарға тікелей байланысты. Ер адам 
түзде болғанда, келген қонақтарды қалай 
қабылдайды, қарсы алады ол әйел адамға 
көп байланысты. Татулыққа селкеу түсірмеу 
осыдан басталады. Қазақта: «Шаңырақты ер 
азамат көтерсе де уық пен керегені нықтап, жіп-

бауларын бекемдеп, киіз үйлерді тұрғызу 
әйелдердің ісі» деген сөз бар. Бұл жайдан-
жай айтыла қалған сөз емес, онда терең 
мағына бар. Ойлап қарасаң жоғарыдағы 
айтылған ағайын-туыс, дос жарандар мен 
жекжаттар  арасының  татулығы ,  оның 
беріктігі көбінесе әйел кісілерге байланысты. 
Бұған қоса бала тәрбиесі де бар. Тәрбие 
отбасынан, ондағы ата-ананың татулығы, 
бір-біріне кіршіксіз сыйлауы да балаларға 
қатты әсер етеді”. 
Рәш аға мен жұбайы Аязкүл апай екеуі 

8 ұл мен қыз балаларын осы халықтық 
дәстүрде, ұлттық менталитетте, өркениетті 
бағытта тәрбиеледі. Ұлдары мен қыздары 
да ата-ана жолын жалғастырып, бұл күндері 
өздерінше отау тігіп, ұрпақ тәрбиелеп 
отыр. «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 
ілерсің» дейді халық даналығы. Барлығы да 
жоғары және орта арнаулы мамандық иелері, 
орталарында ғалым да, мұғалім де, басшы 
да, мемлекеттік қызметкерлер, жеке кәсіп 
иелері де бар. Үлкен ұлы Нұртаза – ғалым, 
ғылым саласында жас мамандар даярлайтын 
университеттің ректоры.
Кітапта қазіргі кездегі жастар тәрбиесі 

жөнінде де айтылып, оған өзінің алаңдауын 
жасырмайды. Кеше ғана «сүйдім» деп 
қосылып, бүгін «күйдім» деп ажырасушылар 
аз емес . Шаңырақ  ортасына  құлайды , 
жұбайлар ортасында дүниеге келген кінәсіз 
нәресте «тірі жетім» қалады. Өзегін жарып 
шыққан күнәсіз шарана нәрестені кез келген 
жерге, әжетханаға, ит пен құсқа жем болсын 
деп айдалаға тастап кетіп жүрген «тасбауыр» 
жастарға не деуге болады?Түз тағысы – 
қасқыр да бөлтірігін қорғайды, қарға да 
баласын «аппағым» дейді. Бізде сонда аң мен 
құстың жүрегіндей сезім жоқ па?
Базбіреулер  бұл  жағдайды  заманның 

ағымы деп мән бермейді. Меніңше заман 
да, дәуір де өз қалпында, тек жастайынан 
берілетін тәрбиенің жетімсіздігі бірден көзге 
ұрып тұрады. Өйткені ата-балалар дәстүрін 
сақтамау, тұрмыстық қатынасты қадірлемеу, 
өзім білемендік, әдепсіздік, имансыздық-
бірлік пен берекенің, татулықтың түпкілікті 
мәніне балта шабады. Демек, бар кінә 
өзімізде, үлкендерде, ата-анада екенін  
мойындауымыз керек” деп ескертеді.
Рәш аға кітабында отбасы, оның тірегі 

үлкен үй, жылы ұя туралы жан-жақты ата 
дәстүрінің игі жақтары туралы келешек 
жастар үлгі алатындай етіп көрсеткен. 

1987 жылы 40 жылдан  астам еткен ерен 
еңбегі, халыққа жасаған адал қызметі 
ескеріліп,  республикалық  дәрежедегі 
зейнеткерлікке шыққаннан   соң  Байзақ 
аудандық  кеңесінде халықты еңбекке 
орналастыру  бөлімінің бастығы  болып, 
одан соң  2004 жылдан  2016 жылға дейін 
аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы  
болып жемісті еңбек еткен Рәш ағаның  “Ой 
иірімдері” кітабында халқымыздың әдет-
ғұрыптары туралы ойларымен  бөліседі. 
“Той- құдайдың қазынасы” дейді. Бұл 
жақсы дәстүр оны дұрыстап өткізу той 
иесінің  ағайын- туыс, жекжат-жұратпен, 
қызметтестерімен, әріптестерімен қарым-
қатынасына байланысты. Қазақ тойға барын 
салады, бірақ ысырапқа жол бермеу керек” 
екендігіне кеңес береді.

 Ауданның ардагерлер  кеңесін 11 жыл 
басқарған Рәш аға зайыбы, марқұм  Аязкүл 
апайы екеуі 66 жыл тату-тәтті  өмір сүріп, 8 
ұл   бір қыздан 26 немере, 10-нан аса шөбере  
өсіріп, мәуелі бәйтерекке  айналғанын  
мақтанышпен айтуға болады.
Жалпы  ө з і н і ң  с а н а лы  ғ ұмырын  

облысымыздағы Талас, Байзақ және Т. 
Рысқұлов аудандарының өсіп-өркендеуіне 
арнаған Рәш ағаның   “Ой иірімдері” атты 
кітабынан  кейінгі ұрпақ көп рухани азық 
алады деп сенеміз.

ЄЎМЫРЫ  ЎРПАЌЌА  ҐНЕГЕ

сїннет» аќидасына жат жəне ислам шариєатына 
ќайшы. Шындыєында, кез-келген соєысќўмар 
адамныѕ ашќан соєысы жићадќа жатпайды. 
Негізінде, мўндай бас-кґзсіз озбырлыќ іс-
əрекеттер мəселені шешпейді. Керісінше, 
жаєдайды ушыќтырып, шиеленістіре тїседі. 
Аќиќатында, адамзат їшін ќазіргі еѕ їлкен 
жићад – сауатсыздыќпен кїрес. Пайєамбарымыз 
(Алланыѕ оєан игілігі мен сəлемі болсын): 
«Їлкен жићад – ґз нəпсіѕмен кїрес», – деген 
ґсиеті мўсылман затына ґмірлік ўстаным болуы 
тиіс.
Осылайша, Ќазаќстан мўсылмандары діни 

басќармасы ќазіргі кезде Ирак жəне Шам 
елдерінде орын алып жатќан оќиєаларды 
ќолдамайтынын мəлімдеп, ќазаќ жастарыныѕ 
озбырлыќ əрекетін айыптады.
Ислам – бейбітшілік пен мейірімділік діні 

ретінде əлемдегі алуан  нəсілі, тїрлі тілдерді, 
əрќилы ўлттыќ ерекшеліктері бар ўлттар мен 
ўлыстарды біріктіріп отырєан əлемдік дін. Бейбіт 
ґмір мен ізгілік ќаєидаларын ардаќтайтын, 
адамгершіл ік  пен  бауырмашылыќты 
насихаттайтын Исламда – зорлыќ-зомбылыќ, 
мўсылман бауырын кəпірлікпен айыптау, намаз 
оќымаса аєайын туыспен ќатынас їзу, ґмір сїріп 
жатќан мемлекеттіѕ заѕдарын мойындамау, 
ґзімен пікірлес болмаєаны їшін басќалармен 
тыєыз ќарым-ќатынаста болу, ќоєам мїшелеріне 
ќўрметсіздікпен ќарау, басќаларды бїлікке 
шаќыру сияќты т.б. ўстанымдар ешуаќытта да 
болмаєан.

«Жалєан жихад» жолында бґтен елді паналап, 
ґз Отанын тастап, ґзгеге жəрдем беремін деген 
адамнан бїгінгі ќоєам їшін пайда жоќ екені 
айдан аныќ дїние.
Экстремистік, діни фанатизм, лаѕкестік, 

пікір тґзімсіздігі ислам дініне жат екенін 
«Бір-бірлеріѕді ґлтірмеѕдер. Расында Алла 
сендерге ерекше мейірімді. Ал кім айтылєанды 
дўшпандыќ, зўлымдыќпен істесе, оны жаќында 
отќа саламыз. Бўл – Аллаєа оѕай» (Ниса: 29-30) 

деген Алланыѕ аяттарынан білетін мўсылман 
баласы ґзгеге зəредей зиян етпейді.
Ал енді ДАИШ содырларыныѕ єаламтор бетін 

жаулаєан бейнероликтеріне назар салсаѕыз, 
ондаєы ќатыгездік мен ќаншерлікті сґзбен 
айтып жеткізу мїмкін емес. Мўнда мўсылман 
немесе кəпір деп айырмастан жазыќсыз жандар 
аяусыз атылып, асылып, бастары кесіліп, ќойша 
бауыздалып жатады.
Исламда адам ґмірі, оныѕ ќўќыєы – ќасиетті. 

Адамныѕ жаны – Алланыѕ оєан берген аманаты. 
Адамныѕ жанын алуєа Алладан басќа ешкімніѕ 
ќўќыєы жоќ. Сґзімізге: «Ґлтірілуіне Алла тыйым 
салєан кісіні наќаќтан ґлтірмеѕдер...» (Əнєам: 
151) Ќўран аяты дəлел.
Ислам адамзатты бірлікке шаќырып, достыќќа 

їндесе, ДАИШ-тіктер ќарулы шайќасќа, ќанды 
соєысќа їндейді. Бўлар – зорлау, ґлтіру, жаппай 
жазаєа тартып дарєа асу, ўрлау, мешіттер мен 
шіркеулерді ќирату, əйелдерді жыныстыќ ќўлдыќќа 
салу, балаларєа зорлыќ-зомбылыќ кґрсету жəне 
оларды ўрыс іс-ќимылдарына тарту сынды 
ќылмыстар. Сонымен ќатар, ДАИШ Ирактаєы 
шиит, христиан, тїркімен, кїрд, езид сынды 
этникалыќ əрі діни азшылыќ ґкілдеріне жїйелі 
тїрде шабуыл жасап, ќан тґгуде. Сондыќтан, 
Ќўран ўстап, ізгілікке ўмтылып кґрмеген ДАИШ 
ўйымы бўзаќы, ќылмыскер топ, экстремистік 
ўйым болып танылады. ДАИШ содырларыныѕ 
шектен тыс əрекеттерін,  басшысы Əбу Бəкір əл-
Баєдади мен оныѕ жаќтаушыларын айыптаєан, 
мўсылман əлемініѕ белгілі жїз жиырмадан астам 
ислам єўламалары мен мїфтилерініѕ ќолдары 
ќойылєан ашыќ хат жарияланєаны белгілі. Ашыќ 
хатта єалымдар содырлардыѕ жасап жатќан 
əрекеттері мен декларацияларына талдау жасап, 
олардыѕ Ислам ўстанымдарына мїлдем сəйкес 
келмейтінін мəлімдейді. Єўламалар оларды 
тəубеге келіп, ќайырымдылыќ пен мейірімділік 
дініне ќайтуєа, террористік əрекеттерін тоќтатуєа 
шаќырады.
Сґз  соѕында ислам əлемі мен дін єўламаларыныѕ 

бїтін тўжырымына сəйкес, ДАИШ Исламєа їш 
ќайнаса сорпасы ќосылмайтын,  содырлардан 
ќўрылєан лаѕкестік ўйым деген ќорытынды 
шыєаруымызєа болады.

Ж А Н Ы Ѕ Д А  Ж Ї Р  Ж А Ќ С Ы  А Д А МЖ А Н Ы Ѕ Д А  Ж Ї Р  Ж А Ќ С Ы  А Д А М
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(Жалєасы 4-бетте).

Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 2016 жылєы 
16 наурыздаєы №52-7 шешіміне 1 ќосымша

Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 2015 жылєы 
25 желтоќсандаєы №48-3 шешіміне 1 ќосымша

2016 ЖЫЛЄА АРНАЛЄАН АУДАНДЫЌ БЮДЖЕТ
Сана-
ты  Сыныбы   

 
 

сомасы, 
мыѕ 
теѕге

 

  
Iшкi 
сыны-
бы

   Атауы
   1. КІРІСТЕР 8116862

1   Салыќтыќ тїсімдер 679810
 01  Табыс салыєы 237800
  2 Жеке табыс салыєы 237800
 03  Əлеуметтiк салыќ 174500
  1 Əлеуметтік салыќ 174500
 04  Меншiкке салынатын салыќтар 222300
  1 Мїлiкке салынатын салыќтар 142000
  3 Жер салыєы 8800
  4 Кґлiк ќўралдарына салынатын салыќ 68000
  5 Бірыѕєай жер салыєы 3500

 05  Тауарларєа, жўмыстарєа жəне ќызметтерге 
салынатын iшкi салыќтар 30400

  2 Акциздер 14000

  3 Табиєи жəне басќа да ресурстарды 
пайдаланєаны їшiн тїсетiн тїсiмдер 1900

  4 Кəсiпкерлiк жəне кəсiби ќызметтi жїргiзгенi 
їшiн алынатын алымдар 14500

07 Басќа да салыќтар 810
1 Басќа да салыќтар 810

 08  

Заѕдыќ мəнді іс-əрекеттерді жасаєаны жəне 
(немесе) оєан уəкілеттігі бар мемлекеттік 
органдар немесе лауазымды адамдар 
ќўжаттар бергені їшін алынатын міндетті 
тґлемдер

14000

  1 Мемлекеттік баж 14000
2   Салыќтыќ емес тїсiмдер 1550

01 Мемлекеттік меншіктен тїсетін кірістер 450

5 Мемлекет меншігіндегі мїлікті жалєа 
беруден тїсетін кірістер 450

 04  

Мемлекеттік бюджеттен 
ќаржыландырылатын, сондай-аќ Ќазаќстан 
Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ бюджетінен 
(шыєыстар сметасынан) ќамтылатын 
жəне ќаржыландырылатын мемлекеттік 
мекемелер салатын айыппўлдар, ґсімпўлдар, 
санкциялар, ґндіріп алулар

600

1

Мўнай секторы ўйымдарынан тїсетін 
тїсімдерді ќоспаєанда, мемлекеттік 
бюджеттен ќаржыландырылатын, сондай-аќ 
Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ 
бюджетінен (шыєыстар сметасынан) 
ўсталатын жəне ќаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер салатын айыппўлдар, 
ґсімпўлдар, санкциялар, ґндіріп алулар

600

06 Ґзге де салыќтыќ емес тїсiмдер 500
  1 Ґзге де салыќтыќ емес тїсiмдер 500

3   Негізгі капиталды сатудан тїсетін тїсімдер 25700
 03  Жердi жəне материалдыќ емес активтердi сату 25700
  1 Жерді сату 25000
  2 Материалдыќ емес активтерді сату 700

4   Трансферттердіѕ тїсімдері 7409802

 02  Мемлекеттiк басќарудыѕ жоєары тўрєан 
органдарынан тїсетiн трансферттер 7409802

  2 Облыстыќ бюджеттен тїсетiн трансферттер 7409802

(кезекті ХХХХХІІ – сессия)

Сарыкемер ауылы                       № 52 – 7            2016 жылєы 16 наурыз

(Жамбыл облыстыќ əділет Департаментінен 2016 жылдыѕ 25 наурызында 
№3001 нґмірімен мемлекеттік тіркеуден ґткен).

«2016 – 2018 жылдарєа арналєан  аудандыќ бюджет 
туралы» Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 2015 жылєы 25 
желтоќсандаєы №48-3 шешіміне ґзгерістер енгізу туралы
Ќазаќстан Республикасыныѕ 2008 жылєы 4 желтоќсандаєы Бюджет кодексініѕ 

109 бабына, «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару 
жəне ґзін – ґзі басќару туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 
ќаѕтардаєы Заѕыныѕ 6 бабына сəйкес жəне «2016-2018 жылдарєа арналєан 
облыстыќ бюджет туралы» Жамбыл облыстыќ  мəслихатыныѕ 2014 жылєы 
11 желтоќсандаєы №33-3 шешіміне ґзгерістер мен толыќтыру енгізу туралы» 
Жамбыл облыстыќ мəслихатыныѕ 2016 жылєы 24 аќпандаєы №46-5 шешіміне 
(нормативтік ќўќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №2952 болып 
тіркелген) негізінде аудандыќ мəслихат ШЕШІМ ЌАБЫЛДАДЫ:

1. «2016 – 2018 жылдарєа арналєан аудандыќ бюджет туралы» Байзаќ 
аудандыќ мəслихатыныѕ 2015 жылєы 25 желтоќсандаєы №48-3 шешіміне 
(Нормативтік ќўќыќтыќ актілерде мемлекеттік тіркеу тізілімінде №2880 болып 
тіркелген, 2016 жылєы 6 ќаѕтарында аудандыќ №3-4-5 “Ауыл жаѕалыєы”-
”Сельская новь” газетінде жарияланєан) келесідей ґзгерістер енгізілсін: 

1 тармаќта:
1) тармаќшада:
 «8853263» сандары «8116862» сандарымен ауыстырылсын; 
 2) тармаќшада:
 «8853263» сандары «8709013» сандарымен ауыстырылсын; 
4) тармаќшада:
 «0» саны «4100» сандарымен ауыстырылсын; 
5) тармаќшада:
 «-41833» сандары «-629884» сандарымен ауыстырылсын; 
6) тармаќшада:
 «41833» сандары «629884» сандарымен ауыстырылсын. 
Аталєан шешімніѕ 1 жəне 6 ќосымшалары осы шешімніѕ 1 жəне 2 

ќосымшаларына сəйкес жаѕа редакцияда мазмўндалсын.
2. Осы шешімніѕ орындалуын баќылау Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 

«Аумаќты экономикалыќ дамыту, ќаржы, бюджет, əкімшілік аумаќтыќ ќўрылым, 
адам ќўќыєын ќорєау мəселелері жəне жер учаскелерін сатып алу туралы шарт-
тар жобаларын ќарау» жґніндегі тўраќты комиссиясына жїктелсін.

3. Осы шешім əділет органдарында мемлекеттік тіркеуден ґткен кїннен 
бастап кїшіне енеді жəне 2016 жылдыѕ 1 ќаѕтарынан ќолданысќа енгізіледі.

Аудандыќ мəслихат
сессиясыныѕ тґраєасы    С. Рəпілбеков.

Аудандыќ мəслихат
хатшысыныѕ міндетін 
уаќытша атќарушы    Е. Есимов.

Функционалдыќ топ
сомасы, 
мыѕ 
теѕге

 

Бюджеттік баєдарламалардыѕ əкімшісі

 
Баєдарлама

 
Атауы

2. Шыєындар 8709013
01   Жалпы сипаттаєы мемлекеттiк ќызметтер 581226

 112  Аудан (облыстыќ маѕызы бар ќала) мəслихатыныѕ 
аппараты 21989

  001 Аудан (облыстыќ маѕызы бар ќала) мəслихатыныѕ 
ќызметін ќамтамасыз ету жґніндегі ќызметтер 21669

  003 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 320

 122  Аудан (облыстыќ маѕызы бар ќала) əкімініѕ 
аппараты 123266

  001 Аудан (облыстыќ маѕызы бар ќала) əкімініѕ 
ќызметін ќамтамасыз ету жґніндегі ќызметтер 118151

  003 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 5115

 123  Ќаладаєы аудан, аудандыќ маѕызы бар ќала, кент, 
ауыл, ауылдыќ округ əкімініѕ аппараты 369263

  001
Ќаладаєы аудан, аудандыќ маѕызы бар ќаланыѕ, 
кент, ауыл, ауылдыќ округ əкімініѕ ќызметін 
ќамтамасыз ету жґніндегі ќызметтер

358172

  022 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 11091

 452  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ќаржы 
бґлімі 26027

  001
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) 
бюджетін орындау жəне  коммуналдыќ меншігін 
басќару саласындаєы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жґніндегі ќызметтер 

22473

  003 Салыќ салу маќсатында мїлікті баєалауды жїргізу 2500

  010
Жекешелендіру, коммуналдыќ меншікті басќару,  
жекешелендіруден кейінгі ќызмет жəне осыєан 
байланысты дауларды  реттеу

750

  018 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 304

 453  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) 
экономика жəне бюджеттік жоспарлау бґлімі 17488

  001
Экономикалыќ саясатты, мемлекеттік жоспарлау 
жїйесін ќалыптастыру жəне дамыту саласындаєы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жґніндегі 
ќызметтер

17110

  004 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 378

 458  
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) 
тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыєы, 
жолаушылар кґлігі жəне автомобиль жолдары 
бґлімі

11406

  001
Жергілікті деѕгейде тўрєын їй-коммуналдыќ 
шаруашылыєы, жолаушылар кґлігі жəне 
автомобиль жолдары саласындаєы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жґніндегі ќызметтер

11406

 494  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) 
кəсіпкерлік жəне ґнеркəсіп  бґлімі 11787

  001
Жергілікті деѕгейде кəсіпкерлікті жəне 
ґнеркəсіпті дамыту саласындаєы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жґніндегі ќызметтер

11766

  003 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 21
02   Ќорєаныс 2795

 122  Аудан (облыстыќ маѕызы бар ќала) əкімініѕ 
аппараты 2795

  005 Жалпыєа бірдей əскери міндетті атќару 
шеѕберіндегі іс-шаралар 2795

03   Ќоєамдыќ тəртіп, ќауіпсіздік, ќўќыќтыќ, сот, 
ќылмыстыќ-атќару ќызметі 2000

 458  
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) тўрєын 
їй-коммуналдыќ шаруашылыєы, жолаушылар 
кґлігі жəне автомобиль жолдары бґлімі

2000

  021 Елдi мекендерде жол ќозєалысы ќауiпсiздiгін 
ќамтамасыз ету 2000

04   Бiлiм беру 6613456

 464  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) білім 
бґлімі 1115048

  009 Мектепке дейінгі тəрбие мен оќыту ўйымдарыныѕ 
ќызметін ќамтамасыз ету 534147

  040 Мектепке дейінгі білім беру ўйымдарында 
мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруєа 580901

 123  Ќаладаєы аудан, аудандыќ маѕызы бар ќала, кент, 
ауыл, ауылдыќ округ əкімініѕ аппараты 11847

  005
Ауылдыќ жерлерде балаларды мектепке дейін 
тегін алып баруды жəне кері алып келуді 
ўйымдастыру

11847

 464  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) білім 
бґлімі 4976200

  003 Жалпы білім беру 4766740
  006 Балаларєа  ќосымша білім беру 209460

 465  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) дене 
шыныќтыру жəне спорт бґлімі 114070

  017 Балалар мен жасґспірімдерге  спорт бойынша 
ќосымша білім беру 114070

 466  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) 
сəулет, ќала ќўрылысы жəне ќўрылыс бґлімі 246325

  021 Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім 
беру объектілерін салу жəне реконструкциялау 246325

 464  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) білім 
бґлімі 149966

  001
Жергілікті деѕгейде білім беру саласындаєы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жґніндегі 
ќызметтер

18681

  005
Ауданныѕ (облыстык маѕызы бар ќаланыѕ) 
мемлекеттік білім беру мекемелер їшін оќулыќтар 
мен оќу - əдiстемелiк кешендерді сатып алу жəне 
жеткізу

71058

  007
Аудандыќ (ќалалыќ) ауќымдаєы мектеп 
олимпиадаларын жəне мектептен тыс іс 
-шараларды ґткiзу

500

  012 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 816

  015

Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-
аналарыныѕ ќамќорынсыз ќалєан баланы 
(балаларды) кїтіп - ўстауєа ќамќоршыларєа 
(ќорєаншыларєа) ай сайынєа аќшалай ќаражат 
тґлемі

22465

  022

Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-
анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан баланы 
(балаларды) асырап алєаны їшін Ќазаќстан 
азаматтарына біржолєы аќша ќаражатын тґлеуге 
арналєан тґлемдер

798

 029
Балалар мен жасґспірімдердіѕ психикалыќ 
денсаулыєын зерттеу жəне халыќќа 
психологиялыќ – медициналыќ - педагогикалыќ 
консультациялыќ кґмек кґрсету

22625

 067
Ведомстволыќ баєыныстаєы мемлекеттік 
мекемелерініѕ жəне ўйымдарыныѕ кїрделі 
шыєыстары

13023

06   Əлеуметтiк кґмек жəне əлеуметтiк ќамсыздандыру 489076

 451  
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) 
жўмыспен ќамту жəне əлеуметтік баєдарламалар 
бґлімі

200461

  005 Мемлекеттік атаулы əлеуметтік кґмек 15002

  016 18 жасќа дейінгі балаларєа мемлекеттік 
жəрдемаќылар 146301

  025 Ґрлеу жобасы бойынша келісілген ќаржылай 
кґмекті енгізу 39158

 464  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) білім 
бґлімі 1450

  030 Патронат тəрбиешілерге берілген баланы 
(балаларды) асырап баєу 1450

 451  
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) 
жўмыспен ќамту жəне əлеуметтік баєдарламалар 
бґлімі

240522

  002 Жўмыспен ќамту баєдарламасы 109459

  004

Ауылдыќ жерлерде тўратын денсаулыќ саќтау, 
білім беру, əлеуметтік ќамтамасыз ету, мəдениет, 
спорт жəне ветеринар мамандарына отын сатып 
алуєа Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына 
сəйкес əлеуметтік кґмек кґрсету

16370

  006 Тўрєын їйге кґмек кґрсету 3000

  007
Жергілікті ґкілетті органдардыѕ шешімі бойынша 
мўќтаж азаматтардыѕ жекелеген топтарына 
əлеуметтік кґмек

18345

  010 Їйден тəрбиеленіп оќытылатын мїгедек 
балаларды материалдыќ ќамтамасыз ету 6000

  014 Мўќтаж азаматтарєа їйде əлеуметтiк кґмек 
кґрсету 32566

  017

Мїгедектерді оѕалту жеке баєдарламасына 
сəйкес, мўќтаж мїгедектерді міндетті гигиеналыќ 
ќўралдармен жəне ымдау тілі мамандарыныѕ 
ќызмет кґрсетуін, жеке кґмекшілермен 
ќамтамасыз ету

51618

  023 Жўмыспен ќамту орталыќтарыныѕ ќызметін 
ќамтамасыз ету 3164

 451  
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) 
жўмыспен ќамту жəне əлеуметтік баєдарламалар 
бґлімі

45096

  001
Жергілікті деѕгейде халыќ їшін əлеуметтік 
баєдарламаларды жўмыспен ќамтуды ќамтамасыз 
етуді іске асыру саласындаєы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жґніндегі ќызметтер 

41902

  011
Жəрдемаќыларды жəне басќа да əлеуметтік 
тґлемдерді есептеу, тґлеу мен жеткізу бойынша 
ќызметтерге аќы тґлеу

2294

  021 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 900

 458  
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) 
тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыєы, 
жолаушылар кґлігі жəне автомобиль жолдары 
бґлімі

1547

  050
Ќазаќстан Республикасында мїгедектердіѕ 
ќўќыќтарын ќамтамасыз ету жəне ґмір сїру 
сапасын жаќсарту жґніндегі 2012 - 2018 жылдарєа 
арналєан іс-шаралар жоспарын іске асыру

1547

07   Тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ 93414

 464  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) білім 
бґлімі 77617

 026
Жўмыспен ќамту 2020 жол картасы бойынша 
ќалаларды жəне ауылдыќ елді мекендерді дамыту 
шеѕберінде объектілерді жґндеу

77617

466 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) 
сəулет, ќала ќўрылысы жəне ќўрылыс бґлімі 15499

 058 Елді мекендердегі сумен жабдыќтау жəне су бўру 
жїйелерін дамыту 15499

 458  
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) тўрєын 
їй-коммуналдыќ шаруашылыєы, жолаушылар 
кґлігі жəне автомобиль жолдары бґлімі

298

  016 Елдi мекендердiѕ санитариясын ќамтамасыз ету 298
08   Мəдениет, спорт, туризм жəне аќпараттыќ кеѕістiк 266774

 455  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) 
мəдениет жəне тілдерді дамыту бґлімі 114055

  003 Мəдени-демалыс жўмысын ќолдау 98746

  005 Зоопарктер мен дендропарктердiѕ жўмыс iстеуiн 
ќамтамасыз ету 4500

  009 Тарихи-мəдени мўра ескерткіштерін саќтауды 
жəне оларєа ќол жетімділікті ќамтамасыз ету 10809

 123  Ќаладаєы аудан, аудандыќ маѕызы бар ќала, кент, 
ауыл, ауылдыќ округ əкімініѕ аппараты 2763

  028 Жергілікті деѕгейде дене шыныќтыру – сауыќтыру 
жəне спорттыќ іс-шараларды іске асыру 2763

 465  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) дене 
шыныќтыру жəне спорт бґлімі 17737

  001
Жергілікті деѕгейде дене шыныќтыру жəне спорт 
саласындаєы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жґніндегі ќызметтер

10735

004 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 360
  005 Ўлттыќ жəне бўќаралыќ спорт тїрлерін дамыту 2000

  006 Аудандыќ (облыстыќ маѕызы бар ќалалыќ) 
деѕгейде спорттыќ жарыстар ґткiзу 2000

  007
Əртїрлi спорт тїрлерi бойынша аудан (облыстыќ 
маѕызы бар ќала) ќўрама командаларыныѕ 
мїшелерiн дайындау жəне олардыѕ облыстыќ 
спорт жарыстарына ќатысуы

2642

  032
Ведомстволыќ баєыныстаєы мемлекеттік 
мекемелерініѕ жəне ўйымдарыныѕ кїрделі 
шыєыстары

0

 455  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) 
мəдениет жəне тілдерді дамыту бґлімі 55638

  006 Аудандыќ (ќалалыќ) кiтапханалардыѕ жўмыс iстеуi 55038

  007 Мемлекеттiк тiлдi жəне Ќазаќстан халќыныѕ 
басќа да тiлдерін дамыту 600

 456  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ішкі 
саясат бґлімі 20576

  002 Мемлекеттік аќпараттыќ саясат жїргізу жґніндегі 
ќызметтер 20576

 455  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) 
мəдениет жəне тілдерді дамыту бґлімі 13367

  001
Жергілікті деѕгейде тілдерді жəне мəдениетті 
дамыту саласындаєы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жґніндегі ќызметтер

10167

  010 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 200

  032
Ведомстволыќ баєыныстаєы мемлекеттік 
мекемелерініѕ жəне ўйымдарыныѕ кїрделі 
шыєыстары

3000

 456  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ішкі 
саясат бґлімі 42638

  001
Жергілікті деѕгейде аќпарат, мемлекеттілікті 
ныєайту жəне азаматтардыѕ əлеуметтік 
сенімділігін ќалыптастыру саласында мемлекеттік 
саясатты іске асыру жґніндегі ќызметтер

14435

  003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 27933
  006 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 270

10   
Ауыл, су, орман, балыќ шаруашылыєы, ерекше 
ќорєалатын табиєи аумаќтар, ќоршаєан ортаны 
жəне жануарлар дїниесін ќорєау, жер ќатынастары

155032

 462  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ауыл 
шаруашылыєы бґлімі 25963

  001
Жергілікте деѕгейде ауыл шаруашылыєы  
саласындаєы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жґніндегі ќызметтер

20233

  099 Мамандардыѕ əлеуметтік кґмек кґрсетуі 
жґніндегі шараларды іске асыру 5730

 473  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) 
ветеринария бґлімі 30258

  001
Жергілікті деѕгейде ветеринария саласындаєы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жґніндегі 
ќызметтер

14728

  003 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 240

  005 Мал кґмінділерініѕ (биотермиялыќ 
шўѕќырлардыѕ) жўмыс істеуін ќамтамасыз ету 700

  006 Ауру жануарларды санитарлыќ союды ўйымдастыру 5195

  007 Ќаѕєыбас иттер мен мысыќтарды аулауды жəне 
жоюды ўйымдастыру 1000

  008
Алып ќойылатын жəне жойылатын ауру 
жануарлардыѕ, жануарлардан алынатын ґнімдер 
мен шикізаттыѕ ќўнын иелеріне ґтеу

4695

  009 Жануарлардыѕ энзоотиялыќ аурулары бойынша 
ветеринариялыќ іс-шараларды жїргізу 1000

  010 Ауыл шаруашылыєы жануарларын сəйкестендіру 
жґніндегі іс-шараларды ґткізу 2700

 463  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) жер 
ќатынастары бґлімі 14811

  001
Аудан (облыстыќ маѕызы бар ќала) аумаєында жер 
ќатынастарын реттеу саласындаєы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жґніндегі ќызметтер

11811

  006
Аудандардыѕ, облыстыќ маѕызы бар, аудандыќ 
маѕызы бар ќалалардыѕ, кенттердiѕ, ауылдардыѕ, 
ауылдыќ округтердiѕ шекарасын белгiлеу кезiнде 
жїргiзiлетiн жерге орналастыру

3000

 473  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) 
ветеринария бґлімі 84000

  011 Эпизоотияєа ќарсы іс-шаралар жїргізу 84000

11   Ґнеркəсіп, сəулет, ќала ќўрылысы жəне ќўрылыс 
ќызметі 48258

 466  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) 
сəулет, ќала ќўрылысы жəне ќўрылыс бґлімі 48258

 001

Ќўрылыс, облыс ќалаларыныѕ, аудандарыныѕ 
жəне елді мекендерініѕ сəулеттік бейнесін 
жаќсарту саласындаєы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жəне ауданныѕ (облыстыќ маѕызы 
бар ќаланыѕ) аумаєын оѕтайла жəне тиімді ќала 
ќўрылыстыќ игеруді ќамтамасыз ету жґніндегі 
ќызметтер  

19234

 013

Аудан аумаєында ќала ќўрылысын дамытудыѕ 
кешенді схемаларын, аудандыќ (облыстыќ) 
маѕызы бар ќалалардыѕ, кенттердіѕ жəне ґзге 
де ауылдыќ елді мекендердіѕ бас жоспарларын 
əзірлеу

28690

015 Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 334
12   Кґлiк жəне коммуникация 237340

 458  
Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) тўрєын 
їй-коммуналдыќ шаруашылыєы, жолаушылар 
кґлігі жəне автомобиль жолдары бґлімі

237340

  023 Автомобиль жолдарыныѕ жўмыс істеуін 
ќамтамасыз ету 237340

13   Басќалар 113168

 123  Ќаладаєы аудан, аудандыќ маѕызы бар ќала, кент, 
ауыл, ауылдыќ округ əкімініѕ аппараты 90168

  040
«Ґѕірлерді дамыту» Баєдарламасы шеѕберінде 
ґѕірлерді экономикалыќ дамытуєа жəрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

90168

 452  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ќаржы 
бґлімі 23000

  012 Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) 
жергілікті атќарушы органыныѕ резерві 23000

14   Борышќа ќызмет кґрсету 0

 452  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ќаржы 
бґлімі 0

  005 Жергiлiктi атќарушы органдардыѕ борышына 
ќызмет кґрсету 0

15   Трансферттер 106474

 452  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ќаржы 
бґлімі 106474

БЕСІНШІ САЙЛАНЄАН ЖАМБЫЛ 
ОБЛЫСЫ БАЙЗАЌ АУДАНДЫЌ 
МƏСЛИХАТЫНЫЅ ШЕШІМІ
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 (Соѕы. Басы 3-бетте).

006 Нысаналы пайдаланылмаєан (толыќ 
пайдаланылмаєан) трансферттерді ќайтару 8674

007 Бюджеттік алып коюлар 1000

  051 Жергілікті ґзін-ґзі басќару органдарына берілетін 
трансферттер 96800

16   Ќарыздарды ґтеу 0

 452  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ќаржы 
бґлімі 0

  009 Жергiлiктi атќарушы органдардыѕ борышын ґтеу 0
   3. Таза бюджеттік кредит беру 41833
   Бюджеттік кредиттер 47722

10   
Ауыл, су, орман, балыќ шаруашылыєы, ерекше 
ќорєалатын табиєи аумаќтар, ќоршаєан ортаны 
жəне жануарлар дїниесін ќорєау, жер ќатынастары

47722

 462  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ауыл 
шаруашылыєы бґлімі 47722

  008 Мамандарды əлеуметтік ќолдау шараларын іске 
асыруєа берілетін бюджеттік кредиттер 47722

Санаты  
 Сыныбы   
  ішкі сыныбы  
  Атауы  

5   Бюджеттік кредиттерді ґтеу 5889
 01  Бюджеттік кредиттерді ґтеу 5889

  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік 
кредиттерді ґтеу 5889

Функционалдыќ топ  
 Бюджеттік баєдарламалардыѕ əкімшісі  
  Баєдарлама  
   Атауы  
   4. Ќаржы активтерімен жасалатын операциялар 

бойынша сальдо -4100
13   Басќалар 0

 452  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ќаржы 
бґлімі 0

  014 Заѕды тўлєалардыѕ жарєылыќ капиталын 
ќалыптастыру немесе ўлєайту 0

Санаты    
 Сыныбы   
  ішкі сыныбы  
  Атауы  

6   Мемлекеттіѕ ќаржы активтерін сатудан тїсетін 
тїсімдер 4100

 01  Мемлекеттіѕ ќаржы активтерін сатудан тїсетін 
тїсімдер 4100

  1 Ќаржы активтерін ел ішінде сатудан тїсетін 
тїсімдер 4100

Функционалдыќ топ  
 Бюджеттік баєдарламалардыѕ əкімшісі  
  Баєдарлама  
  Атауы  
   5. Бюджет тапшылыєы (профициті) -629884

   6. Бюджет тапшылыєын ќаржыландыру 
(профицитін пайдалану) 629884

Санаты    
 Сыныбы   
  ішкі сыныбы  
  Атауы  

7   Ќарыздар тїсімі 47722
 01  Мемлекеттік ішкі ќарыздар 47722
  2 Ќарыз алу келісім шарттары 47722

8   Бюджет ќаражаттарыныѕ ќалдыќтарыныѕ 
ќозєалысы 588051

Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 2016 жылєы 16 наурыздаєы №52-7 шешіміне 2 ќосымша

Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 2015 жылєы 25 желтоќсандаєы №48-3 шешіміне 6 ќосымша

                                      2016 ЖЫЛЄА АРНАЛЄАН БАЙЗАЌ АУДАНЫНЫЅ АУЫЛДЫЌ ОКРУГТЕРІНІЅ БЮДЖЕТТІК БАЄДАРЛАМАЛАРЫНЫЅ ТІЗБЕСІ
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1 «Жалєызтґбе ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» коммуналдыќ мемлекеттік 
мекемесі 19542 970 735 862 2725 2977

2 «Дихан ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» коммуналдыќ мемлекеттік 
мекемесі 16281 864 369 0 2796 3109

3 «Сазтерек ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» коммуналдыќ мемлекеттік 
мекемесі 16299 1322 658 0 1624 1412

4 «Мырзатай ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» коммуналдыќ мемлекеттік 
мекемесі 14977 2607 82 0 3104 1652

5 «Темірбек ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» коммуналдыќ мемлекеттік 
мекемесі 17726 0 416 0 2052 1361

6 «Тїймекент ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» коммуналдыќ мемлекеттік 
мекемесі 21332 0 502 603 7127 8416

7 «Жанатўрмыс ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» коммуналдыќ мемлекеттік 
мекемесі 21421 1151 1462 619 3533 3289

8 «Кґктал ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» коммуналдыќ мемлекеттік 
мекемесі 16610 0 482 0 2496 3012

9 «Ынтымаќ ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» коммуналдыќ мемлекеттік 
мекемесі 15606 0 707 0 1959 1599

10 «Суханбаев ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» коммуналдыќ мемлекеттік 
мекемесі 17459 245 658 0 2255 1240

11 «Ќостґбе ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» коммуналдыќ мемлекеттік 
мекемесі 21224 734 479 0 6152 5292

12 «Бурыл ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» коммуналдыќ мемлекеттік 
мекемесі 29407 0 1772 679 11304 10427

13 «Кґптерек ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» коммуналдыќ мемлекеттік 
мекемесі 18348 0 416 0 2247 1482

14 «Їлгілі ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» коммуналдыќ мемлекеттік 
мекемесі 14487 0 362 0 1751 4208

15 «Сарыкемер ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» коммуналдыќ мемлекеттік 
мекемесі 27899 0 737 0 14508 18836

16 «Ќызылжўлдыз ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» коммуналдыќ 
мемлекеттік мекемесі 21339 0 340 0 5249 7045

17 «Ботамойнаќ ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» коммуналдыќ мемлекеттік 
мекемесі 22420 3000 458 0 5031 5971

18 «Байтерек ауылдыќ округі əкімініѕ аппараты» коммуналдыќ мемлекеттік 
мекемесі 25795 954 456 0 14255 15472

Барлыєы 358172 11847 11091 2763 90168 96800

 1  Бюджет ќаражатыныѕ бос ќалдыќтары 28261
  01 Бюджет ќаражатыныѕ бос ќалдыќтары 28261

 2  Есепті кезеѕ соѕындаєы бюджет ќаражатыныѕ 
ќалдыќтары 559790

  01 Есепті кезеѕніѕ соѕындаєы бюджет ќаражатыныѕ 
ќалдыќтары 559790

Функционалдыќ топ  
 Бюджеттік баєдарламалардыѕ əкімшісі  

  Баєдарлама  
  Атауы  
16   Ќарыздарды ґтеу 5889

 452  Ауданныѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) ќаржы 
бґлімі 5889

  008 Жергілікті атќарушы органныѕ жоєары тўрєан 
бюджет алдындаєы борышын ґтеу 5889

РЕШЕНИЕ БАЙЗАКСКОГО РАЙОННОГО 
МАСЛИХАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА
(очередная ХХХХХІІ сессия)

(Прошло государственную регистрацию в департаменте юстиции 
Жамбылской области 25 марта 2016 года за №3001).

село Сарыкемер                          № 52 – 7                       16 марта 2016 года

О внесении изменений в решение Байзакского районного маслихата от 
25 декабря 2015 года № 48-3 «О районном бюджете на 2016 – 2018 годы»

В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан 
от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 
2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан» и на основании решения Жамбылского областного 
маслихата от 24 февраля 2016 года №46-5 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Жамбылского областного маслихата от 11 декабря 2014 
года №33-3 «Об областном бюджете на 2016-2018 годы» (зарегистрировано в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2952) 
районный маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение Байзакского районного маслихата от 25 декабря 2015 
года  №48-3 «О районном  бюджете  на 2016 – 2018 годы» (зарегистрировано в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2880, 
опубликовано в районной газете «Ауыл жаналыгы-Сельская новь» от 6 января 
2016 года №3-4-5) следующие изменения: 
в пункте 1:
в подпункте 1):
цифры «8853263» заменить цифрами «8116862»;
в подпункте 2):
цифры «8853263» заменить цифрами «8709013»; 
в подпункте 4):
цифру «0» заменить цифрами «4100»; 
в подпункте 5):
цифры «-41833» заменить цифрами «-629884»;  
в подпункте 6):
цифры «41833» заменить цифрами «629884».
Приложения 1 и 6 к указанному решению изложить в новой редакции со-

гласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Байзакского районного маслихата по вопросам территориального 
экономического развития, финансов, бюджета, административного территори-
альной структуре, защиты прав человека и рассмотрение проектов договоров 
закупов участков земли.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации 
в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2016 года.

Председатель сессии 
районного маслихата                                     С. Рапилбеков
     
Временно исполняющий
обязанности секретаря
районного маслихата                        Е. Есимов

Приложение 1 к решению Байзакского районного 
маслихата от 16 марта 2016 года №52-7

Приложение 1 к решению Байзакского районного 
маслихата от 25 декабря 2015 года №48-3

Районный бюджет на 2016 год

Кате-
гория    

сумма, 
тысяч 
тенге

 Класс   
  Под-

класс  
   Наименование
   1. Доходы 8116862
1   Налоговые поступления 679810
1 01  Подоходный налог 237800
  2 Индивидуальный подоходный налог 237800
 03  Социальный налог 174500
 03 1 Социальный налог 174500
 04  Hалоги на собственность 222300
 04 1 Hалоги на имущество 142000
  3 Земельный налог 8800
  4 Hалог на транспортные средства 68000
  5 Единый земельный налог 3500

 05  Внутренние налоги на товары, работы 
и услуги 30400

  2 Акцизы 14000

  3 Поступления за использование 
природных и других ресурсов 1900

  4 Сборы за ведение предпринимательской 
и профессиональной деятельности 14500

 07  Прочие налоги 810
 07 1 Прочие налоги 810

 08  

Обязательные платежи, взимаемые 
за совершение юридически 
значимых действий и (или) выдачу 
документов уполномоченными на 
то государственными органами или 
должностными лицами

14000

 08 1 Государственная пошлина 14000
2   Неналоговые поступления 1550
2 01  Доходы от государственной 

собственности 450

  5
Доходы от аренды имущества, 
находящегося в государственной 
собственности

450

04

Штрафы, пени, санкции, взыскания, 
налагаемые государственными 
учреждениями, финансируемыми из 
государственного бюджета, а также 
содержащимися и финансируемыми 
из бюджета (сметы расходов) 
Национального Банка Республики 
Казахстан  

600

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, 
налагаемые государственными 
учреждениями, финансируемыми из 
государственного бюджета, а также 
содержащимися и финансируемыми 
из бюджета (сметы расходов) 
Национального Банка Республики 
Казахстан, за исключением поступлений 
от организаций нефтяного сектора

600

2 06  Прочие неналоговые поступления 500
2 06 1 Прочие неналоговые поступления 500

3   Поступления от продажи основного 
капитала 25700

3 03  Продажа земли и нематериальных активов 25700
3 03 1 Продажа земли 25000
3 03 2 Продажа нематериальных активов 700
4   Поступления трансфертов 7409802

4 02  Трансферты из вышестоящих органов 
государственного правления 7409802

4 02 2 Трансферты из областного бюджета     
7409802

Функциональная группа
сумма, 
тысяч 
тенге 

Администратор бюджетных программ

 
Программа

 
Наименование

2. Затраты 8709013
01   Государственные услуги общего характера 581226

 112  Аппарат маслихата района (города областного 
значения) 21989

  001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата 
района (города областного значения) 21669

  003 Капитальные расходы государственного органа 320
 122  Аппарат акима района (города областного значения) 123266

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима 
района (города областного значения) 118151

  003 Капитальные расходы государственного органа 5115

 123  Аппарат акима района в городе, города районного 
значения, поселка, села, сельского округа 369263

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

358172

  022 Капитальные расходы государственного органа 11091

 452  Отдел финансов района (города областного 
значения) 26027

  001
Услуги по реализации государственной 
политики в области исполнения бюджета и 
управления коммунальной собственностью 
района (города областного значения)

22473

  003 Проведение оценки имущества в целях 
налогообложения 2500

  010
Приватизация, управление коммунальным 
имуществом, постприватизационная 
деятельность и регулирование споров, 
связанных с этим

750

  018 Капитальные расходы государственного органа 304

 453  Отдел экономики и бюджетного планирования 
района (города областного значения) 17488

  001
Услуги по реализации государственной 
политики в области формирования и 
развития экономической политики, системы 
государственного планирования

17110

  004 Капитальные расходы государственного органа 378

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

11406

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

11406

 494  Отдел предпринимательства и промышленности 
района (города областного значения) 11787

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

11766

  003 Капитальные расходы государственного органа 21
02   Оборона 2795

 122  Аппарат акима района (города областного значения) 2795

  005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей 
воинской обязанности 2795

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

2000

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

2000

  021 Обеспечение безопасности дорожного движения 
в населенных пунктах 2000

04   Образование 6613456

 464  Отдел образования района (города областного 
значения) 1115048

  009 Обеспечение деятельности организаций 
дошкольного воспитания и обучения 534147

  040 Реализация государственного образовательного 
заказа в дошкольных организациях образования 580901

 123  Аппарат акима района в городе, города районного 
значения, поселка, села, сельского округа 11847

  005 Организация бесплатного подвоза учащихся до 
школы и обратно в сельской местности 11847

 464  Отдел образования района (города областного 
значения) 4976200

  003 Общеобразовательное обучение 4766740
  006 Дополнительное образование для детей 209460

 465  Отдел физической культуры и спорта района 
(города областного значения) 114070

  017 Дополнительное образование для детей и 
юношества по спорту 114070

 466  
Отдел архитектуры, градостроительства и 
строительства района (города областного 
значения)

246325

  021
Строительство и реконструкция объектов 
начального, основного среднего и общего 
среднего образования

246325

 464  Отдел образования района (города областного 
значения) 149966

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

18681

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

71058

  007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных 
мероприятий и конкурсов районного 
(городского) масштаба

500

  012 Капитальные расходы государственного органа 816

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

22465

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

798

  029
Обследование психического здоровья детей 
и подростков и оказание психолого-медико-
педагогической консультативной помощи 
населению

22625

067 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 13023

 (Продолжение на 5-й стр. ).
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06   Социальная помощь и социальное обеспечение 489076

 451  Отдел занятости и социальных программ района 
(города областного значения) 200461

  005 Государственная адресная социальная помощь 15002
  016 Государственные пособия на детей до 18 лет 146301

  025 Внедрение обусловленной денежной помощи по 
проекту Ґрлеу 39158

 464  Отдел образования района (города областного 
значения) 1450

  030 Содержание ребенка (детей), переданного 
патронатным воспитателям 1450

 451  Отдел занятости и социальных программ района 
(города областного значения) 240522

  002 Программа занятости 109459

  004

Оказание социальной помощи на приобретение 
топлива специалистам здравоохранения, 
образования, социального обеспечения, 
культуры, спорта и ветеринарии в сельской 
местности в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан

16370

  006 Оказание жилищной помощи 3000

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

18345

  010 Материальное обеспечение детей-инвалидов, 
воспитывающихся и обучающихся на дому 6000

  014 Оказание социальной помощи нуждающимся 
гражданам на дому 32566

  017

Обеспечение нуждающихся инвалидов 
обязательными гигиеническими средствами и 
предоставление услуг специалистами жестового 
языка, индивидуальными помощниками в 
соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида

51618

  023 Обеспечение деятельности центров занятости 
населения 3164

 451  Отдел занятости и социальных программ района 
(города областного значения) 45096

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

41902

  011 Оплата услуг по зачислению, выплате и 
доставке пособий и других социальных выплат 2294

  021 Капитальные расходы государственного органа 900

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

1547

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

1547

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 93414

 464  Отдел образования района (города областного 
значения) 77617

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

77617

466 Отдел архитектуры, градостроительства и 
строительства района (города областного значения) 15499

058 Развитие системы водоснабжения и 
водоотведения в сельских населенных пунктах 15499

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

298

016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 298

08   Культура, спорт, туризм и информационное 
пространство 266774

 455  Отдел культуры и развития языков района 
(города областного значения) 114055

  003 Поддержка культурно-досуговой работы 98746

  005 Обеспечение функционирования зоопарков и 
дендропарков 4500

  009 Обеспечение сохранности историко - 
культурного наследия и доступа к ним 10809

 123  Аппарат акима района в городе, города районного 
значения, поселка, села, сельского округа 2763

  028 Реализация физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий на местном уровне 2763

 465  Отдел физической культуры и спорта района 
(города областного значения) 17737

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

10735

004 Капитальные расходы государственного органа 360

  005 Развитие массового спорта и национальных 
видов спорта 2000

  006 Проведение спортивных соревнований на 
районном (города областного значения) уровне 2000

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

2642

  032 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 0

 455  Отдел культуры и развития языков района 
(города областного значения) 55638

  006 Функционирование районных (городских) 
библиотек 55038

  007 Развитие государственного языка и других 
языков народа Казахстана 600

 456  Отдел внутренней политики района (города 
областного значения) 20576

  002 Услуги по проведению государственной 
информационной политики 20576

 455  Отдел культуры и развития языков района 
(города областного значения) 13367

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

10167

  010 Капитальные расходы государственного органа 200

  032 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 3000

 456  Отдел внутренней политики района (города 
областного значения) 42638

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

14435

  003 Реализация мероприятий в сфере молодежной 
политики 27933

  006 Капитальные расходы государственного органа 270

10   
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, 
особо охраняемые природные территории, 
охрана окружающей среды и животного мира, 
земельные отношения

155032

 462  Отдел сельского хозяйства района (города 
областного значения) 25963

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

20233

  099 Реализация мер по оказанию социальной 
поддержки специалистов 5730

 473  Отдел ветеринарии района (города областного 
значения) 30258

  001 Услуги по реализации государственной политики 
на местном уровне в сфере ветеринарии 14728

  003 Капитальные расходы государственного органа 240

  005 Обеспечение функционирования 
скотомогильников (биотермических ям) 700

  006 Организация санитарного убоя больных животных 5195

  007 Организация отлова и уничтожения бродячих 
собак и кошек 1000

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

4695

  009 Проведение ветеринарных мероприятий по 
энзоотическим болезням животных 1000

  010 Проведение мероприятий по идентификации 
сельскохозяйственных животных 2700

 463  Отдел земельных отношений района (города 
областного значения) 14811

  001
Услуги по реализации государственной 
политики в области регулирования земельных 
отношений на территории района (города 
областного значения)

11811

  006
Землеустройство, проводимое при установлении 
границ районов, городов областного значения, 
районного значения, сельских округов, 
поселков, сел

3000

 473  Отдел ветеринарии района (города областного 
значения) 84000

  011 Проведение противоэпизоотических 
мероприятий 84000

11   Промышленность, архитектурная, 
градостроительная и строительная деятельность 48258

 466  
Отдел архитектуры, градостроительства и 
строительства района (города областного 
значения)

48258

  001

Услуги по реализации государственной 
политики в области строительства, 
улучшения архитектурного облика городов, 
районов и населенных пунктов области и 
обеспечению рационального и эффективного 
градостроительного освоения территории 
района (города областного значения)

19234

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

28690

  015 Капитальные расходы государственного органа 334
12   Транспорт и коммуникации 237340

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

237340

023 Обеспечение функционирования автомобильных 
дорог 237340

13   Прочие 113168

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

90168

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

90168

 452  Отдел финансов района (города областного 
значения) 23000

  012 Резерв местного исполнительного органа района 
(города областного значения) 23000

14   Обслуживание долга 0

 452  Отдел финансов района (города областного 
значения) 0

  005 Обслуживание долга местных исполнительных 
органов 0

15   Трансферты 106474

 452  Отдел финансов района (города областного 
значения) 106474

006 Возврат неиспользованных 
(недоиспользованных) целевых трансфертов 8674

007 Бюджетные изъятия 1000
051 Трансферты органам местного самоуправления 96800

16   Погашение займов 0

 452  Отдел финансов района (города областного 
значения) 0

009 Погашение долга местного исполнительного 
органа 0

Приложение 2 к решению Байзакского районного маслихата от 16 марта 2016 года №52-7

Приложение 6 к решению Байзакского районного маслихата от 25 декабря 2015 года №48-3

Перечень бюджетных программ на 2016 год по аульным округам Байзакского района
тысяч тенге 

Наименование программ

№ Наименование сельских округов 

00
1 

“А
пп
ар
ат

 а
ки
ма

 р
ай
он
а 
в 
го
ро
де

, 
го
ро
да

 р
ай
он
но
го

 з
на
че
ни
я,

 п
ос
ел
ка

, 
ау
ла

, а
ул
ьн
ог
о 
ок
ру
га

”

00
5 

“О
рг
ан
из
ац
ия

 б
ес
пл
ат
но
го

 п
од
во
за

 
уч
ащ

их
ся

 д
о ш

ко
лы

 и
 об

ра
тн
о в

 ау
ль
но
й 

ме
ст
но
ст
и”

0
2

2
 

“К
ап

и
та

л
ьн

ы
е 

р
ас

хо
д
ы

 
го
су
да
рс
тв
ен
ны

х 
ор
га
но
в”

02
8 

“Р
еа
ли

за
ци

я 
ф
из
ку
ль
ту
рн

о-
оз
до

ро
ви

те
ль

ны
х 
и 

сп
ор

ти
вн

ы
х 

ме
ро
пр
ия
ти
й 
на

 м
ес
тн
ом

 у
ро
вн
е”

04
0.

 Р
еа
ли
за
ци
я 
ме
р 
по

 с
од
ей
ст
ви
ю

 
эк
он
ом

ич
ес
ко
му

 р
аз
ви
ти
ю

 р
ег
ио
но
в 

в 
ра
м
ка
х 
П
ро

гр
ам

м
ы

 «
Ра

зв
ит

ие
 

ре
ги
он
ов

»

05
1 

«Т
ра
нс
ф
ер
ты

 о
рг
ан
ам

 м
ес
тн
ог
о 

са
мо
уп
ра
вл
ен
ия

»

1 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Жалгизтюбинского 
сельского округа» 19542 970 735 862 2725 2977

2 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Диханского 
сельского округа» 16281 864 369 0 2796 3109

3 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Сазтерекского 
сельского округа» 16299 1322 658 0 1624 1412

4 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Мырзатайского 
сельского округа» 14977 2607 82 0 3104 1652

5 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Темирбекского 
сельского округа» 17726 0 416 0 2052 1361

6 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Туймекентского 
сельского округа» 21332 0 502 603 7127 8416

7 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Жанатурмысского 
сельского округа» 21421 1151 1462 619 3533 3289

8 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Кокталского 
сельского округа» 16610 0 482 0 2496 3012

9 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Ынтымакского 
сельского округа» 15606 0 707 0 1959 1599

10 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Суханбаевского 
сельского округа» 17459 245 658 0 2255 1240

11 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Костюбинского 
сельского округа» 21224 734 479 0 6152 5292

12 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Бурылского 
сельского округа» 29407 0 1772 679 11304 10427

13 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Коптерекского 
сельского округа» 18348 0 416 0 2247 1482

14 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Ульгулинского 
сельского округа» 14487 0 362 0 1751 4208

15 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Сарыкемерского 
сельского округа» 27899 0 737 0 14508 18836

16 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Кызылжулдызского 
сельского округа» 21339 0 340 0 5249 7045

17 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Ботамойнакского 
сельского округа» 22420 3000 458 0 5031 5971

18 Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Байтерекского 
сельского округа» 25795 954 456 0 14255 15472

Итого 358172 11847 11091 2763 90168 96800

3. Чистое бюджетное кредитование 41833
Бюджетные кредиты 47722

10   
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, 
особо охраняемые природные территории, 
охрана окружающей среды и животного мира, 
земельные отношения

47722

 462  Отдел сельского хозяйства района (города 
областного значения) 47722

  008 Бюджетные кредиты для реализации мер 
социальной поддержки специалистов 47722

Категория    
 Класс   
  Подклас  
  Наименование  

5   Погашение бюджетных кредитов 5889
 01  Погашение бюджетных кредитов 5889

  1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из 
государственного бюджета 5889

Функциональная группа  
 Администратор бюджетных программ  
  Программа  
   Наименование  

    4. Сальдо по операциям с финансовыми 
активами -4100

13   Прочие 0

 452  Отдел финансов района (города областного 
значения) 0

  014 Формирование или увеличение уставного 
капитала юридических лиц 0

Категория    
 Класс   
  Подклас  
  Наименование  

6   Поступления от продажи финансовых активов 
государства 4100

 01  Поступления от продажи финансовых активов 
государства 4100

  1 Поступления от продажи финансовых активов 
внутри страны 4100

Функциональная группа  
 Администратор бюджетных программ  
  Программа  
  Наименование  
   5.Дефицит бюджета (профицит) -629884

   6. Финансирование дефицита бюджета 
(использование профицита) 629884

Категория    
 Класс   
  Подклас  
  Наименование  

7   Поступления займов 47722

 01  Внутренние государственные займы 47722
  2 Договора по займам 47722
8   Используемые остатки бюджетных средств 588051
 1  Остатки бюджетных средств 28261
  01 Остатки бюджетных средств 28261

 2  Остатки бюджетных средств на конец отчетного 
периода 559790

  01 Остатки бюджетных средств на конец отчетного 
периода 559790

Функциональная группа  
 Администратор бюджетных программ  
  Программа  
  Наименование  
16   Погашение займов 5889

 452  Отдел финансов района (города областного 
значения) 5889

  008 Погашение долга местного исполнительного 
органа перед вышестоящим бюджетом 5889
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А.Аблаева,
государственный инспектор Жамбылской области по государственному 

контролю. 

1. Основание для разработки технического регламента.
Проект технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

лакокрасочных материалов» разработан в соответствии с Графиком 
разработки первоочередных технических регламентов Таможенного союза 
(далее - ТС).
Стороной, ответственной за разработку технического регламента ТС «О 

безопасности лакокрасочных материалов»  в соответствии с Графиком, 
является Республика Казахстан, органом государственного управления, 
ответственным за разработку технического регламента ТС, является 
Министерство по инвестициям и развитию РК. 
Республикой  Казахстан  была  представлена  первая  редакция 

проекта технического регламента ТС, разработанная в соответствии с 
Рекомендациями по типовой структуре технического регламента ТС, 
утверждёнными Решением Межгосударственного совета ТС (на уровне 
глав правительств) от 27 октября 2006 года №321, и пояснительная записка 
к нему.
За основу проекта настоящего технического регламента взят технический 

регламент «Требования к безопасности лакокрасочных материалов и 
растворителей», утверждённый постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 29 декабря 2007г. №1398.

2. Цели и задачи разработки технического регламента.
Технический регламент ТС разрабатывается в целях:
- Обеспечения на таможенной территории ТС защиты жизни и (или) 

здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) 
здоровья животных и растений, предупреждения, вводящих в заблуждение 
потребителей;

- Реализация Соглашения о единых принципах и правилах технического 
регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 
Федерации;

- Гармонизация требований безопасности с требованиями согласованной 
на глобальном уровне системой классификации опасности и маркировки 
химической продукции (СГС) ST/SG/AC/10/30/Rev.3 (ООН 2009г);

- Установление обязательных норм для лакокрасочных материалов, в 
числе которых правила обращения на рынке, требования безопасности, 
обеспечение соответствия требованиям безопасности, правила оценки 
соответствия, маркировка единым знаком обращения продукции на рынке 
государств-членов ТС;

- Устранение дублирования и противоречий между документами 
государств-членов ТС;

- Снижение технических барьеров в торговле и обеспечение свободного 
перемещения лакокрасочных материалов, выпускаемых в обращение на 
территории государств-членов ТС.

3. Характеристика объекта технического регулирования.
Технический регламент ТС распространяется на выпускаемые в обращение 

на территорию государств-челнов ТС лакокрасочные материалы:
- новую, ранее не находившуюся в обращении, независимо от страны 

происхождения;
- находящуюся в обращении;

«2016 жылєа ќоєамдыќ  жўмыстарды 
ўйымдастыру туралы»  Байзаќ ауданы əкімдігініѕ 
2015 жылєы 10 желтоќсандаєы № 642 ќаулысына 

ґзгерістер енгізу туралы
«Ќазаќстан Республикасындаєы жергiлiктi мемлекеттiк басќару жəне ґзiн-ґзi 

басќару туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы Заѕыныѕ 
31, 37 баптарына, «Халыќты жўмыспен ќамту туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 
2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы Заѕыныѕ 20 бабына жəне «Халыќты жўмыспен 
ќамту туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы Заѕын 
іске асыру жґніндегі  шаралар  туралы»  Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 
2001 жылєы 19 маусымдаєы № 836  Ќаулысына сəйкес, Байзаќ ауданыныѕ 
əкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Байзаќ ауданы əкімдігініѕ 2015 жылєы 10 желтоќсандаєы «2016 жылєа ќоєамдыќ 
жўмыстарды ўйымдастыру туралы» (Нормативтік ќўќыќтыќ актілерді тіркеу 
тізілімінде 2015 жылы 29 желтоќсанда № 2883 тіркелген, 2016 жылєы 1 ќаѕтарда 
«Ауыл жаѕалыєы» - «Сельская новь» газетінде жарияланєан) № 642 ќаулысына 
тґмендегідей ґзгерістер енгізілсін:
ќаулымен бекітілген «Ўйымдардыѕ  тізбелері, ќоєамдыќ жўмыстардыѕ тїрлері, 

кґлемі мен наќты жаєдайлары, ќатысушылардыѕ еѕбегіне тґленетін аќыныѕ 
мґлшері жəне оларды ќаржыландыру кґздері, ќоєамдыќ жўмыстарєа сўраныс пен 
ўсыныс» ќосымшасындаєы 1, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 16 тармаќтары тґмендегідей жаѕа 
редакцияда мазмўндалсын:

1

«Бəйтерек 
ауылдыќ 
округі əкімініѕ 
аппараты» 
коммуналдыќ 
мемлекеттік 
мекемесі

Ауылдыќ 
округтіѕ аймаєын 
санитарлыќ 
тазалауєа, 
кґркейтуге жəне 
кґгалдандыруєа 
жəрдемдесу

Толыќ емес 
жўмыс кїні 
жаєдайында 
жəне  икемді 
график 
бойынша 

34288

Облыстыќ 
бюджет

47 47

3

«Бурыл ауылдыќ 
округі əкімініѕ 
аппараты» 
коммуналдыќ 
мемлекеттік 
мекемесі

Ауылдыќ 
округтіѕ аймаєын 
санитарлыќ 
тазалауєа, 
кґркейтуге жəне 
кґгалдандыруєа 
жəрдемдесу

Толыќ емес 
жўмыс кїні 
жаєдайында 
жəне  икемді 
график 
бойынша

34288

Облыстыќ 
бюджет

24 24

6

«Жаѕатўрмыс 
ауылдыќ 
округі əкімініѕ 
аппараты» 
коммуналдыќ 
мемлекеттік 
мекемесі

Ауылдыќ 
округтіѕ аймаєын 
санитарлыќ 
тазалауєа, 
кґркейтуге жəне 
кґгалдандыруєа 
жəрдемдесу

Толыќ емес 
жўмыс кїні 
жаєдайында 
жəне  икемді 
график 
бойынша

34288

Облыстыќ 
бюджет

21 21

9

«Ќостґбе ауылдыќ 
округі əкімініѕ 
аппараты» 
коммуналдыќ 
мемлекеттік 
мекемесі

Ауылдыќ 
округтіѕ аймаєын 
санитарлыќ 
тазалауєа, 
кґркейтуге жəне 
кґгалдандыруєа 
жəрдемдесу

Толыќ емес 
жўмыс кїні 
жаєдайында 
жəне  икемді 
график 
бойынша

34288

Облыстыќ 
бюджет

16 16

10

 «Ќызыл жўлдыз 
ауылдыќ 
округі  əкімініѕ 
аппараты» 
коммуналдыќ 
мемлекеттік 
мекемесі

Ауылдыќ 
округтіѕ аймаєын 
санитарлыќ 
тазалауєа, 
кґркейтуге жəне 
кґгалдандыруєа 
жəрдемдесу

Толыќ емес 
жўмыс кїні 
жаєдайында 
жəне  икемді 
график 
бойынша

34288

Облыстыќ 
бюджет

20 20

11

«Мырзатай 
ауылдыќ 
округі əкімініѕ 
аппараты» 
коммуналдыќ 
мемлекеттік 
мекемесі

Ауылдыќ 
округтіѕ аймаєын 
санитарлыќ 
тазалауєа, 
кґркейтуге жəне 
кґгалдандыруєа 
жəрдемдесу

Толыќ емес 
жўмыс кїні 
жаєдайында 
жəне  икемді 
график 
бойынша

34288

Облыстыќ 
бюджет

19 19

13

 «Сарыкемер 
ауылдыќ 
округі əкімініѕ 
аппараты» 
коммуналдыќ 
мемлекеттік 
мекемесі

Ауылдыќ 
округтіѕ аймаєын 
санитарлыќ 
тазалауєа, 
кґркейтуге жəне 
кґгалдандыруєа 
жəрдемдесу

Толыќ емес 
жўмыс кїні 
жаєдайында 
жəне  икемді 
график 
бойынша

34288

Облыстыќ 
бюджет

47 47

16

«Тїймекент 
ауылдыќ 
округі əкімініѕ 
аппараты» 
коммуналдыќ 
мемлекеттік 
мекемесі

Ауылдыќ 
округтіѕ аймаєын 
санитарлыќ 
тазалауєа, 
кґркейтуге жəне 
кґгалдандыруєа 
жəрдемдесу

Толыќ емес 
жўмыс кїні 
жаєдайында 
жəне  икемді 
график 
бойынша

34288

Облыстыќ 
бюджет

23 23

«Барлыєы» деген жолда «260» деген саны «310» деген санымен ґзгертілсін.
2. Осы ќаулыныѕ орындалуын баќылау аудан əкімініѕ орынбасары Саєындыќ 

Жўмаєўлўлы Кенжебаевќа жїктелсін.
3.  Осы ќаулы əділет органдарында  мемлекеттік тіркелген кїннен бастап  кїшіне 

енеді жəне оны алєашќы ресми жарияланєаннан кейін  кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ 
ќолданысќа енгізіледі жəне 2016 жылдыѕ 1 сəуірінен туындайтын ќатынастарєа 
таралады.

          Аудан əкімі                                                          М. Шїкеев.

О внесении изменений в постановление 
акимата Байзакского района от 10 декабря 

2015 года № 642 «Об организации  обществен-
ных работ на 2016 год»

В соответствии со статьей  31, 37 Закона Республики Казахстан от 23 января 
2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении», статьей 
20 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения» и 
Постановлением Правительства Республики   Казахстан от 19 июня  2001 года  № 
836  «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года 
«О занятости населения» акимат Байзакского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата Байзакского района от 10 декабря  2015 года 
№ 642 «Об организации общественных работ на 2016 год» (зарегистрировано в 
Реестре нормативных правовых актов 29 декабря 2015 года за № 2883, опубликовано 
в газете «Ауыл жаѕалыєы» - «Сельская новь» 1 января 2016 года) нижеследующие 
изменения:

 утвержденное постановлением приложение «Перечень организаций, виды, объемы 
и конкретные условия общественных работ, размеры оплаты труда участников и ис-
точники их финансирования, спрос и предложение на общественные работы» пункты 
1, 3, 6, 9, 10, 11, 13,16  изложить в нижеследующей новой редакции:

1

 Коммунальное 
государственное  
учреждение 
«Аппарат акима 
Байтерекского 
сельского округа»

Оказание 
содействие в 
санитарной очистке 
благоустройстве 
и озеленении  
территории 
сельского округа

На условиях 
неполного 
рабочего дня 
и по гибкому  
графику 

34288

Областной 
бюджет

47 47

3

 Коммунальное 
государственное  
учреждение 
«Аппарат акима 
Бурылского 
сельского округа»

Оказание 
содействие в 
санитарной очистке  
благоустройстве 
и озеленении  
территории 
сельского округа

На условиях 
неполного 
рабочего дня 
и по гибкому  
графику

34288

Областной 
бюджет

24 24

6

Коммунальное 
государственное  
учреждение 
«Аппарат акима 
Жанатурмысского 
сельского округа»

Оказание 
содействие в 
санитарной очистке  
благоустройстве 
и озеленении  
территории 
сельского округа

На условиях 
неполного 
рабочего дня 
и по гибкому  
графику

34288

Областной 
бюджет

21 21

9

Коммунальное 
государственное  
учреждение 
«Аппарат акима 
Костюбинского 
сельского округа»

Оказание 
содействие в 
санитарной очистке  
благоустройстве 
и озеленении  
территории 
сельского округа

На условиях 
неполного 
рабочего дня 
и по гибкому  
графику

34288

Областной 
бюджет

16 16

10

Коммунальное 
государственное  
учреждение 
«Аппарат акима 
Кызыл жулдызского 
сельского округа»

Оказание 
содействие в 
санитарной очистке  
благоустройстве 
и озеленении  
территории 
сельского округа

На условиях 
неполного 
рабочего дня 
и по гибкому  
графику

34288

Областной 
бюджет

20 20

11

Коммунальное 
государственное  
учреждение 
«Аппарат акима 
Мырзатайского 
сельского округа»

Оказание 
содействие в 
санитарной очистке  
благоустройстве 
и озеленении  
территории 
сельского округа

На условиях 
неполного 
рабочего дня 
и по гибкому  
графику

34288

Областной 
бюджет

19 19

13

 Коммунальное 
государственное  
учреждение 
«Аппарат акима 
Сарыкемерского 
сельского округа»

Оказание 
содействие в 
санитарной очистке  
благоустройстве 
и озеленении  
территории 
сельского округа

На условиях 
неполного 
рабочего дня 
и по гибкому  
графику

34288

Областной 
бюджет

47 47

16

Коммунальное 
государственное  
учреждение 
«Аппарат акима 
Туймекентского 
сельского округа»

Оказание 
содействие в 
санитарной очистке  
благоустройстве 
и озеленении  
территории 
сельского округа

На условиях 
неполного 
рабочего дня 
и по гибкому  
графику

34288

Областной 
бюджет

23 23

 
В строке “Итого” цифру «260» заменить цифрой «310».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

акима района Кенжебаева Сагындыка Жумагуловича.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной ре-

гистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального опубликования 
и распространяется на отношения, возникающие с 1 апреля 2016 года.
 

             Аким района                                                               М. Шукеев.

- ввозимую на территорию государств-членов ТС, а также перевозимую 
транзитом;

 Требования  настоящего  технического  регламента  ТС  не 
распространяются:

1) на лаки и эмали для ногтей (код ТН ВЭД из 3304);
2) на лакокрасочные материалы, поставляемые по государственному 

оборонному заказу;
3) на отходы производства и потребления;
4)  на  образцы  лакокрасочных  материалов  для  целей  оценки 

соответствия;
  5) на образцы лакокрасочных материалов, предназначенные для научно-

исследовательских работ;
  6) на образцы лакокрасочных материалов, предназначенные для 

рекламных целей и (или) выставочные образцы:
  7) на смолы;
  8) на растворители.  
Технический  регламент  Таможенного  союза  «О  безопасности 

лакокрасочных материалов» (далее – Технический регламент) вступает в 
силу с 1 января 2017 года;
Документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным 

требованиям, установленным законодательством государств – членов 
Таможенного союза или нормативными правовыми актами Таможенного 
союза, выданные или принятые в отношении продукции, являющейся 
объектом технического регулирования Технического регламента (далее 
– продукция), до дня вступления в силу Технического регламента, 
действительны до окончания срока их действия, но не позднее 1 июня 2018 
года за исключением таких документов, выданных или принятых до дня 
официального опубликования настоящего Решения, которые действительны 
до окончания срока их действия. 
Со дня вступления в силу Технического регламента выдача или 

принятие документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции 
обязательным требованиям, ранее установленным законодательством 
государств – членов Таможенного союза или нормативными правовыми 
актами Таможенного союза, не допускается;
До 1 июня 2018 года допускается производство и выпуск в обращение 

продукции в соответствии с обязательными  требованиями , ранее 
установленными законодательством государств-членов Таможенного союза 
или нормативными правовыми актами Таможенного союза, при наличии 
документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции указанным 
обязательным требованиям, выданных или принятых до дня вступления в 
силу Технического регламента; 
Указанная продукция маркируется национальным знаком соответствия 

(знаком обращения на рынке) в соответствии с законодательством 
государств – членов Таможенного союза или с Решением Комиссии от 20 
сентября 2010 года № 386. 
Маркировка такой продукции единым знаком обращения продукции на 

рынке государств – членов Таможенного союза не допускается.
Обращение продукции, выпущенной в обращение в период действия 

документов  об оценке  (подтверждении) соответствия , указанных 
в подпункте 3.2 настоящего Решения, допускается в течение срока 
годности (срока службы) продукции, установленного в соответствии с 
законодательством государств – членов Таможенного союза.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
«О БЕЗОПАСНОСТИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БАЙЗАЌ 
АУДАНЫ ƏКІМДІГІНІЅ ЌАУЛЫСЫ
Сарыкемер ауылы          №82             25 ақпан 2016 жыл

(Жамбыл облыстыќ Əділет департаментінен 2016 жылдыѕ 28 наурызы кїні 
№3002 нґмірімен мемлекеттік тіркеуден ґткен).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА 
БАЙЗАКСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ 

ОБЛАСТИ
село Сарыкемер            №82                25 февраля 2016 года

(Прошло государственную регистрацию в департаменте 
юстиции Жамбылской области 28 марта 2016 года за №3002)

Греко-римская борьба
Ïîáåäèòåëåé æä¸ò ÷åìïèîíàò ñòðàíû
Недавно в зале спортивного комплекса имени Ж.Ушкемпирова  прошло 

первенство области по греко-римской борьбе среди юношей 1999-2000 годов 
рождения.
В нём приняли участие 140 юных спортсменов, представляющих районы 

области и город Тараз, 
которые состязались 
по  10-ти  весовым 
категориям. 
Гостями данного 

первенства  были 
заслуженный тренер 
Республики Казахстан 
по  греко-римской 
борьбе С.Альжанов, 
руководитель отдела 
высших спортивных 
д о с т и ж е н и й 
у п р а в л е н и я 
физической культуры 
и  спорта  акимата 
Жамбылской области К.Шопанов, старший тренер Жамбылской области 
Н.Тулеев и другие.
Соревнования были яркими и зрелищными.  Пришедшие на них зрители 

получили большое удовольствие, тем более, что хозяева оказались 
сильнейшими. Они продемонстрировали хорошую физическую подготовку, 
сплочённость и волю к победе. И в итоге завоевали первое командное место. 
Второе место было присуждено борцам города Тараз и третье - спортсменам 
района имени Т.Рыскулова.
Призовые места заняли 10 воспитанников спортивной  школы имени 

Ж.Ушкемпирова, завоевавшие первое, второе и третье места. Обладатели 
первых и вторых призовых мест примут участие в чемпионате Казахстана, 
который состоится в мае месяце в городе Шымкенте. Это победители в 
различных весовых категориях – Е.Елюбай, Н.Кулекбаев, А.Судраб. Вторые 
места – А.Наметов, А.Оспанов, С.Əрат. 
Е.Еркинов, занявший третье место, удостоен чести участвовать в чемпионате. 

Он при весе 58 кг одержал победу над соперником в весовой категории 63 
кг. Ещё один борец, наш земляк, двукратный чемпион Казахстана 2014-2015 
годов Ж.Ошакбаев примет участие в чемпионате Казахстана.

Наш корр.

«ЌАЗАЌСТАН БАРЫСЫ» АУДАНДЫЌ ТУРНИРІ 
2 0 1 6  ж ы л д ы ѕ  2 4 

наурызы кїні Сарыкемер 
ауылындаєы Ж.Їшкемпіров 
атындаєы спорт залында 
ќазаќ кїресінен Ќазаќстан 
Республикасы Президенті 
Н.Назарбаевтыѕ жїлдесіне 
а р н а л є а н  «Ќа з а ќ с т а н 
Барысы» аудандыќ турнирі 
ўйымдастырылєан болатын.
Аудан əкімдігініѕ дене 

шыныќтыру  жəне  спорт 
бґлімініѕ ўйымдастыруымен 
ґткізілген турнирге абсолютті 
салмаќта 16 палуан ќатысып, 
ґзара кездесу ґткізді. Жарыс 
нəтижесі бойынша І-ші орынды Артыќов Рыскелді (Сарыкемер), ІІ-ші 
орынды Райсов Медет (Бурыл), ІІІ-ші орынды Ќашаев Ќайрат (Тїймекент) 
жеѕіп алды.

ДОЙБЫ 
Жуы р д а  

оќушылар 
а р а с ы н д а  
дойбыдан  
облыс тыќ  
чемпионат 
болып ґтті. 
Ќ а р а т а у 
ќаласында 
ж а л а у ы н 
желбіреткен 
чемпионат  
нəтижесінде ўлдар арасында  І орын Ќостґбе орта мектебініѕ 10-сынып 
оќушысы Серікбаев Абзал, жїлделі екінші орынды  Чапаев орта мектебініѕ 
8-сынып оќушысы Ќиялбек Дəулет иеленді. Ќыздар арасында Єани Мўратбаев 
мектеп- гимназиясыныѕ  8-сынып оќушысы Джаулыбаева Айгїл, М.Əуезов 
орта мектебініѕ 8-сынып оќушысы Рысбаева Ќўндыз екінші орынды 
иеленді.
Сонымен бірге, облыс  əкімдігі білім басќармасыныѕ «Єылыми –тəжірибелік 

дене шыныќтыру орталыєы» ўйымдастыруымен Ќаратау ќаласында ґткен  
1999-2000 жылы туылєан мектеп пен колледж оќушылары арасындаєы 
Жамбыл облысыныѕ VІІІ-жазєы Спартакиадасына байзаќтыќ оќушылар 
барып, команда бойынша екінші орынды иеленіп ќайтты. Осы Байзаќ 
ауданы бойынша «Дойбы» ойынын дамытып тізгіндеп жїрген Ќостґбе орта 
мектебініѕ жоєарєы санаттаєы  мўєалімі Бекайдаров Алимўхамед пен Чапаев 
орта мектебініѕ бірінші санаттаєы мўєалімі Уалиев Нўрболдыѕ еѕбектерін 
айта кеткен жґн.

ТАЭКВОНДО WTF 
Сарыкемер  ауылындаєы 

Ж.Їшкемпіров атындаєы №1 
балалар-жасґспірімдер спорт 
мектебініѕ ўйымдастыруымен 
2002-2004 жылдары туылєан 
кадеттер арасындаєы таэквондо 
WTF жекпе-жегінен Жамбыл 
облысы  біріншілігі  болып 
ґтті.
Жарысќа ќатысќан Тараз 

ќаласы, Талас, Шу, Байзаќ 
аудандарынан барлыєы – 4 
командада 145 спортшы 10 
тґреші 20 салмаќ дəрежесінде 
таэквондошылар ќатысып ґзара 
кїш сынасты.
Турнирдіѕ бас тґрешісі Н.Есілбаевтыѕ тґрелігімен ґткен жарыс 

ќорытындысында спортшылар Сайткулов Бекзат, Халилов Сейфадин, 
Абдрахманов Даниль, Базарбаева Гїлданалар жїлделі екінші орынды, 
спортшылар Судраб Альфред, Азизов Асылбек, Жарбулов Мґлдір, 
Мейірашбекова Назерке, Азатова Махаббат, Жумабаева Аягґз, Шаймахамбетова 
Карима, Тўрсынбаева Талшын, Махатаева Айнўрлар жїлделі їшінші орынды 
ќанжыєаларына байлады.

ЌОЛ КЇРЕСІ мен КІР ТАСЫН КҐТЕРУ
Ґткен аптада Н.Киікбаев 

орта  мектебініѕ  спорт 
з а л ы н д а  о б л ы с т ы ќ 
деѕгейде ќол кїресі мен 
к ір  т асын  кґтеруден 
жарыс ўйымдастырылды. 
Облыс аумаєындаєы сегіз 
ауданнан жиылєан ўлдар 
мен  ќыздар  арасында 
ґткен  бəсекеде  жарыс 
ќатысушылары ґзара кім 
мыќтыны аныќтады. 
Жарыс ќорытындысында 

жалпыкомандалыќ есепте 
байзаќтыќ спортшылар 
( коман д а  же т е кш і с і 
И.Жансаќалов) бірінші 
орынды, Т.Рысќўлов ауданыныѕ ќўрамасы екінші жəне Тараз ќаласынан келген 
ќара кїш иелері жїлделі їшінші орынды иеленді. 

М.Манекеев,
«Ауыл жаѕалыєы».

СПОРТ ЖАЅАЛЫЌТАРЫСПОРТ ЖАЅАЛЫЌТАРЫ
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С.Абдреева, 
Халыќты  жўмыспен 

ќамту  орталыєыныѕ 
сектор меѕгерушісі.

« Е р е к ш е  н а з а р д ы 
мемлекеттік  ќызметтер 
к ґ р с е т уд і ѕ  с а п а с ы н 
арттыруєа аудару ќажет. 
Міндет  –  мемлекетт ік 
аппараттыѕ халыќпен ґзара 
ќарым-ќатынастарында біржаќты-ґктем кґзќарастардан 
арылып, азаматтарєа мемлекеттік ќызметтерді тиімді 
жəне жедел тїрде кґрсетуге кґшу» -деп, Ќазаќстан 
Республикасыныѕ Президенті – Елбасы Н.Ə.Назарбаевтыѕ 
ел халќына Жолдауында аталєан. 
Бїгінде  ќоєамдыќ  ќызмет  кґрсету  тїрлері  кґп . 

Мїмкіндігімізше, ќалаєанымызды таѕдап, ќажетімізді 
тўтына аламыз. Алайда, мемлекеттік ќызмет тїрлерін тўтыну 
кезінде таѕдау ќўќымыз жоќ, əр мемлекеттік ќызметті 
белгіленген мемлекеттік орган єана ўсынады. Осы тўрєыда 
мемлекеттік ќызмет сапасын арттыру жолдарын жəне кґрсету 
стандарттарын тїсіндіру маќсатында жалпы, стандарттау 
дегеніміз не деген сўраќ туындайды.  «Стандарттау» – 
тўтынушыєа еѕ жаќсы ґнімді жеткілікті мґлшерде əрі 
ќолайлы баєамен ўсыну їшін ґнімніѕ жоєары сапасы мен 
ґндірістіѕ еѕ жаќсы тəсілініѕ їйлесуі болып табылады. 
«Мемлекеттік ќызмет кґрсету стандарты» дегеніміз– 
мемлекеттік ќызметтіѕ сипаттамасына, тїріне, мазмўнына 
жəне нəтижесіне бекітілген талаптарды белгілейтін 
нормативтік ќўќыќтыќ акт.
Мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандартын Ќазаќстан 

Республикасы Денсаулыќ саќтау жəне əлеуметтік даму 
министрлігі əзірлеген  2015 жылєы 28 сəуірдегі №279 
бўйрыєыныѕ 12-ші ќосымшасы «Жўмыссыз азаматтарды 
тіркеу жəне есепке ќою» ,  14-ші ќосымшасы «Жўмыссыз 
азаматтарєа  аныќтама беру»  28-ші ќосымшалары  
«Адамдарєа жўмыспен ќамтуєа жəрдемдесудіѕ белсенді  
нысандарына ќатысуєа жолдамалар беру»  мемлекеттік 
кґрсетілетін ќызмет стандарттарына  сəйкес келеді.
Мемлекеттік ќызмет тўтынушыныѕ тўрєылыќты жері 

бойынша «Халыќты жўмыспен ќамту туралы» ЌР Заѕына 
сəйкес 1) Халыќќа ќызмет кґрсету орталыєы (ЦОН) 
арќылы; 2) «электронды їкімет» веб порталы: www.egov.kz  
(бўдан əрі - портал) арќылы;  3) Байзаќ ауданы əкімдігініѕ                  
«Халыќты жўмыспен ќамту орталыєы» КММ-сі (Сарыкемер 
ауылы, Байзаќ батыр кґшесі, №104-ші їй) арќылы ќызмет 
кґрсетіледі.

Мемлекетт ік  ќызмет  жеке  тўлєаларєа :  Ќазаќстан 
Республикасыныѕ азаматтарына, оралмандарєа, босќындарєа, 
шетелдіктерге, Ќазаќстан Республикасында тўраќты тўратын 
азаматтыєы жоќ адамдарєа кґрсетіледі. 
Мемлекеттік ќызметті алу їшін тўтынушы мынадай 

ќўжаттарды ўсынады: 
1) Жеке басын куəландыратын ќўжаттар:
-Ќазаќстан азаматтары – жеке куəлік;
-шетелдіктер жəне азаматтыєы жоќ адамдар – шетелдіктіѕ 

Ќазаќстан Республикасында  тўруына ыхтиярхаты жəне 
азаматтыєы жоќ адамныѕ ішкі істер органдарында тіркелгені 
туралы белгісі бар куəлігі; 

-оралмандар – оралман куəлігі.
2)Еѕбек кітапшасы.
Ќабылдау алдын ала жазылусыз жəне жеделдетіп ќызмет 

кґрсетусіз, кезек кїту тəртібімен кґрсетіледі. Ќажетті ќўжаттардыѕ 
барлыєы тапсырылєаннан кейін тўтынушыныѕ деректерін дербес 
алу карточкасына енгізіліп, компьютерлік дерекќор ашылады.
Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ нəтижесі:
-тіркеу жəне есепке алу кезінде тўтынушыєа мемлекеттік 

ќызметті алєан  кїні, ќўжаттарды ќабылдаєан адамныѕ тегі мен 
аты-жґні кґрсетілген талон беріледі. Жўмыссыз ретінде тіркеуден, 
есепке алудан бас тарту ќажетті ќўжаттар болмаєан кезде, жалєан 
мəліметтер мен ќўжаттар ўсынєан кезде жїргізіледі. Мемлекеттік 
ќызмет кґрсету нəтижесі туралы хабарлау ґтініш берушініѕ 
тўрєылыќты жеріндегі Халыќты жўмыспен ќамту орталыєына 
жеке ґзініѕ баруы арќылы жїзеге асырылады.

-жўмыссыз азаматтарєа аныќтама беру кезінде тўтынушыєа 
жўмыссыз ретінде тіркеу туралы аныќтама беру, не ќызмет 
кґрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап болып табылады. 
Аныќтама беру тўтынушыныѕ жергілікті жеріндегі жўмыспен 
ќамту орталыєына  жеке ґзініѕ баруы арќылы жїзеге асырылады. 
Жўмыссыздарєа аныќтама беруден бас тарту тўтынушы Халыќты 
жўмыспен ќамту орталыєында жўмыссыз ретінде тіркелмеген 
жаєдайда жїргізіледі.

-жўмыспен ќамтуєа белсенді нысандарына ќатысуєа жолдама 
беру алушыєа ќаєаз  жеткізгіште жолдама беру не мемлекеттік 
ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап болып 
табылады. Жўмыспен ќамтылудыѕ белсенді нысандарына 
ќатысуєа жолдама беру алушыныѕ жергілікті жеріндегі Халыќты 
жўмыспен ќамту орталыєына жеке ґзініѕ баруы арќылы жїзеге 
асырылады.
Халыќты жўмыспен ќамту орталыєыныѕ ќызметі адамныѕ 

конституциялыќ ќўќыќтарыныѕ, ќызметтік борышын атќару 
кезінде заѕдылыќтыѕ саќталуы ќаєидаттарына негізделеді жəне 
сыпайылыќ, толыќ аќпарат беру, оныѕ саќталуын, ќорєалуын 
жəне ќўпиялыєын ќамтамасыз ету ќаєидаттарында жїзеге 
асырылады. 

МЕМЛЕКЕТТІК ЌЫЗМЕТТЕР СТАНДАРТТАРЫ 
ҚÀÐÀÏÀÉÛÌ ÆӘÍÅ ÒҮÑIÍIÊÒI ÁÎËÓÛ ÒÈIÑМ.Орманалиева,

Б а й з а ќ  а уд а н д ы ќ  ə д і л е т 
басќармасыныѕ бас маманы.

 
Мїлікті  жария ету əлемдік тəжірибеде 

жаѕа нəрсе емес. Жамбыл облысы əділет 
Департаментініѕ Байзаќ аудандыќ 
əділет  басќармасы  2014 жылдыѕ 
1 ќыркїйегінен басталєан мїлікті 
жария ету акциясыныѕ Ќазаќстан 
Республикасыныѕ экономикасына 
ґте жаќсы əсер тигізетін шара болып 
табылатынын ескере отырып, мїлікті 
жария ету комиссиясына ґтініш беріп, 
комиссияныѕ оѕ шешімін алєан барлыќ 
тўлєалар  жылжымайтын  мїлікке 
ќўќыќтарды мемлекеттік тіркеу туралы 
Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 
жылєы 26 шілдедегі №310 Заѕыныѕ 
9  бабыныѕ 4 жəне 5-тармаќтарында 
кґзделген жаєдайларды ќоспаєанда, 
1,2 тармаєына сəйкес, жеке жəне заѕды 
тўлєалар ќўќыќ (ќўќыќ ауыртпалыєы) 
туындауы їшін негіз болып табылатын 
заѕдыќ факт басталєан, оныѕ ішінде 
шартты  нотариат  куəландырєан , 
сот шешімі кїшіне енген, ґзге де 
ќўќыќ белгілейтін ќўжаттар берілген 
кезден бастап алты айдан кешіктірмей 
мемлекеттік тіркеу туралы ґтінішпен 
жїгінуге міндетті. Жеке жəне заѕды 
тўлєалардыѕ осы баптыѕ 1-тармаєында 
белгіленген мерзімді бўзуы Ќазаќстан 
Республикасыныѕ заѕында кґзделген 
жауаптылыќќа əкеп соєады. 
Осылайша, мїлікті жария ету мерзімі 

2014 жылєы 1 ќыркїйектен басталып, 
2016 жылдыѕ  31 желтоќсанында 
аяќталады.
Сонымен бірге, ќўќыќтары Ќазаќстан 

Республикасыныѕ  заѕнамасына 
сəйкес  рəсімделмеген ,  Ќазаќстан 
Республикасыныѕ  аумаєындаєы 
жылжымайтын мїлікті жария ету 

МЇЛІКТІ ЖАРИЯ ЕТУ МАЅЫЗДЫ
їшін ќўжаттарды ўсыну мерзімі 2014 
жылєы 1 ќыркїйекте басталып,  2016 
жылдыѕ  30 ќарашасында аяќталады.
Ґзге де мїлікті жария ету їшін 

ќўжаттарды беру мерзімі 2014 жылєы 
1 ќыркїйекте басталып, жəне жария 
ету мерзімі ґткенге дейінгі бес жўмыс 
кїнінен кешіктірілмей аяќталады.   
Осы Мїлікті  жария етуді ґткізуді 

ўйымдастыру ќаєидалары  «Ќазаќстан 
Республикасыныѕ  азаматтарына , 
оралмандарєа  жəне  Ќазаќст ан 
Республикасында тўруєа ыќтиярхаты 
бар адамдарєа олардыѕ мїлікті жария 
етуіне байланысты раќымшылыќ жасау 
туралы» 2014 жылєы 30 маусымдаєы 
Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына 
сəйкес əзірленген.Осы Ќаєидаларда 
мынадай ўєымдар пайдаланылады:

1)  Мїлікті  жария  етуді  ґткізу 
жґніндегі  комиссия  – Ќазаќстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ѕ  Ї к і м е т і 
айќындайтын тəртіппен жергілікті 
ат ќ а рушы  ор г а нд а р  жанынан 
ќўрылатын  жəне  мемлеке т т і к 
органдар мен ўйымдардыѕ ґкілдерінен 
тўратын, Ќазаќстан Республикасы 
азаматтарыныѕ, оралмандардыѕ жəне 
тўруєа ыќтиярхаты бар адамдардыѕ 
мїлкін жария ету туралы не жария 
ету не жария етуден бас тарту туралы 
шешім шыєаруєа уəкілетті комиссия.

2) Мїлікті жария ету субъектілері 
– мїлкін  осы  Заѕда  белгіленген 
тəртіппен жария ететін Ќазаќстан 
Ре спубликасыныѕ  азаматт ары , 
о р а лм а н д а р  жə н е  Ќ а з а ќ с т а н 
Республикасында тўруєа ыќтиярхаты 
бар адамдар.

3) Аттестатталєан сарапшы -сəулет, 
ќала  ќўрылысы  жəне  ќўрылыс 
саласында инжинирингтік ќызметтерді 
жїзеге  асыру  ќўќыєына  ти iст i 
аттестаты бар жеке тўлєа.

реева, Мемлекетт ік  ќызмет  жеке  тўлєаларєа :  Ќазаќстан 

МЕМЛЕКЕТТІК ЫЗМЕТТЕР СТАНДАРТТАРЫ 
ÀÐÀÏÀÉÛÌ ÆӘÍÅ ÒҮÑIÍIÊÒI ÁÎËÓÛ ÒÈIÑ
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Р.Назарова,
руководитель  отдела  пенсионного 

обеспечения департамента Комитета 
труда ,  социальной  защиты  и 
миграции по Жамбылской области.                                        

- Расскажите, что представляет 
собой пенсия в Казахстане?

-  Пенсия  –  это  совокупность 
пенсионных выплат из уполномоченной 
организации, Единого накопительного 
пенсионного фонда, добровольного 
накопительного пенсионного фонда.
Начисление пенсий, их размер и 

порядок выплат регламентирует 
Закон Республики Казахстан №105 
от 21.06.2013 года «О пенсионном 
о б е с п еч е н и и  в  Р е с п у бл и ке 
Казахстан». Все граждане Республики 
Казахстан, а также иностранцы и 
лица без гражданства, постоянно 
проживающие  на  территории 
Казахстана ,  имеют  право  на 
пенсионное обеспечение.
В Казахстане действует смешанная 

пенсионная система, которая состоит из 
солидарной (трудовой), накопительной 
системы и базовой пенсии.

-Базовая пенсия в настоящее время, 
как назначается и расскажите  об 
изменениях?

-В настоящее время базовая пенсия 
назначается в одинаковом размере для 
всех граждан, достигших пенсионного 
возраста, независимо от трудового 
стажа и заработной платы. В отличие 
от действующего порядка назначения 
базовой пенсии предусматривается 
на зн ач ат ь  ба зо вую  пенсию  в 
зависимости  от  стажа  участия  в 
системе и при достижении гражданами 
общеустановленного пенсионного 
возраста.
Так, согласно этим изменениям, с 1 

июля 2018 года базовая пенсия будет 
назначаться лишь при достижении 
гражданами  общеустановленного 
пенсионного возраста и в зависимости 
от стажа участия в пенсионной системе. 
При стаже участия граждан в системе 
менее 10 лет им будет предоставляться 
социальная пенсия, равная 50% от 
величины прожиточного минимума, за 
каждый год сверх 10 лет её размер будет 
увеличиваться на 2%, и при стаже 35 
и более лет она будет равна величине 
прожиточного минимума.
По достижении какого возраста 

человек может рассчитывать на 
пенсию?

–В настоящее время мужчины выходят 
на пенсию в 63 года, женщины – в 58 
лет. Женщины, родившие пять и более 
детей, могут рассчитывать на пенсию 
в 53 года. С 01.01.2018 года возраст 
женщин будет увеличиваться на 6 
месяцев ежегодно в течение десяти лет, 
и с 01.01.2027 года женщинам по 
достижении 63 лет будут производиться 
пенсионные выплаты.
В настоящее время пенсию в полном 

размере  из  солидарной  системы 
мужчины получают при наличии 25-
летнего стажа работы, а женщины – не 
менее 20 лет до 1 января 1998 года.

– Как начисляется (рассчитывается) 
пенсия по возрасту в Казахстане?

– Начисление пенсии в полном объёме 

из Центра производится из расчёта 
60% среднемесячного дохода. Чтобы 
рассчитать доход для исчисления 
пенсии, необходимо общую сумму 
дохода за любые 3 года (36 месяцев) 
работы  подряд ,  независимо  от 
перерывов в работе с 1 января 1995 года, 
разделить на тридцать шесть. Доход для 
исчисления пенсионных выплат из 
Центра не может превышать 41-го 
месячного расчётного показателя, 
размер которого в настоящее время 
составляет 2 121 тенге. (41 х 2 121 = 
86 961 тенге). Доход для исчисления 
размера пенсии принимается с 1995 
года, тенге в Казахстане с ноября 
1993 года.
Размер среднемесячного  дохода 

за  период  с  1 января  1998 года 
устанавливается  соответственно 
доходу, с которого осуществлялись 
обязательные пенсионные взносы в 
накопительные пенсионные фонды в 
порядке, определяемом центральным 
исполнительным органом в области 
социальной защиты населения.
Размер пенсионных выплат за каждый 

полный отработанный год до 1 января 
1998 года сверх требуемого трудового 
стажа увеличивается на 1 процент, но 
не более 75% от дохода, учитываемого 
для исчисления пенсии.
Максимальный размер пенсионных 

выплат не может превышать 75% от 
41-кратного месячного расчётного 
показателя (65 221 тенге).

-Приведите, пожалуйста, пример 
расчёта пенсии.

–Допустим, мужчина 01.07.1953 
года рождения, при достижении 63 
лет обратился за назначением пенсии 
по возрасту, работает, общий трудовой 
стаж  на  01.01.1998 года  27 лет, 
среднемесячный доход за период с 2013 
года по 06.2016 год – 87 000 тенге. Для 
исчисления доход 87 000 тенге берём с 
учётом ограничения 41-го месячного 
расчётного показателя и получаем 
86 961 тенге (41 х 2 121 = 86 961). 
Умножаем на 62% среднемесячного 
дохода за 25 лет (это к 60% добавляется 
1% за каждый год сверх требуемого 
трудового стажа). В результате мужчина 
будет получать пенсию в размере 53 
916 тенге, к которой приплюсуется и 
базовая пенсия.

– К а к о в  р а з м е р  б а з о в о й , 
минимальной  и  максимальной 
пенсии в Казахстане в 2016 году?

– Согласно Закону «О республиканском 
бюджете на 2016-2018 годы», с 1 января 
2016 года установлены следующие 
размеры пенсий в Казахстане:

.базовая пенсия – 11 965 тенге;

.минимальная пенсия – 25 824 тенге;

.максимальная  пенсия  – 65 221 
тенге.

–Кому начисляется минимальная 
пенсия?

–Минимальная пенсия назначается 
при достаточном стаже, но отсутствии 
или  недостаточности  дохода  для 
исчисления пенсии.

-Допустим ,  человек  достиг 
пенсионного возраста, у него есть 
какой-то стаж работы, но перед 
выходом на пенсию он лет пять 
нигде не работал. Или, наоборот, у 

человека есть кое-какой стаж, но 
был большой перерыв в работе и 
только лишь за год-два до выхода на 
пенсию он устроился на работу. Как в 
таком случае рассчитывается размер 
пенсии по возрасту? От чего в таком 
случае будет зависеть размер пенсии? 
Приведите пример.

–Размеры пенсии зависят от стажа 
работы и заработной платы.
Размер  пенсии по возрасту при 

отсутствии необходимого трудового 
стажа рассчитывается как доля от 
полной пенсии  пропорционально 
имеющемуся трудовому стажу на 1 
января 1998 года.
Например: женщина имеет 10 лет 

трудового стажа на 01.01.1998 года, 
дохода нет, размер пенсии 12 912 тенге, 
то есть 25 824 х 120 : 240 = 12 912 тенге 
(25 824 тенге – это размер минимальной 
пенсии, 10 лет – 120 месяцев, 20 лет = 
240 месяцев). У женщины с таким же 
стажем, но со среднемесячным доходом 
70 тыс. тенге размер пенсии 21 000 
тенге, то есть 42 000 х 120 : 240 = 21 
000 тенге (42 000 = 60% от 70 000 тенге, 
полная пенсия).

–Кому  начисляется  пенсия  на 
льготных условиях в Казахстане?

–На льготную пенсию в Казахстане 
имеют право:

.женщины при достижении 53 лет, 
родившие (усыновившие, удочерившие) 
пять и более детей и воспитавшие их до 
восьмилетнего возраста;

.граждане, проживавшие в зонах 
чрезвычайного  и  максимального 
радиационного риска в период с 29 
августа 1949 года по 5 июля 1963 года не 
менее 5 лет, имеют право на назначение 
пенсионных выплат:

–мужчины – по достижении 50 лет при 
общем стаже работы не менее 25 лет по 
состоянию на 01.01.1998 года;

–женщины – по достижении 45 лет 
при общем стаже не менее 20 лет на 
01.01.1998 года.

–Что входит в трудовой стаж для 
начисления пенсии по возрасту?

–При исчислении трудового стажа 
для назначения пенсии из Центра 
засчитываются:

.работа по трудовым договорам, 
оплачива емая  физиче скими  и 
юридическими лицами;

.воинская служба;

.служба  в  правоохранительных 
органах;

.государственная служба;

.предпринимательская деятельность;

.время ухода неработающей матери 
за малолетними детьми, но не более 
чем до достижения каждым ребёнком 
возраста 3 лет, в пределах 12 лет в 
общей сложности;

.обучение  в  высших  и  средних 
специальных учебных заведениях, 
в училищах, школах и на курсах 
по подготовке кадров, повышению 
квалификации и переквалификации, 
в  аспирантуре ,  докторантуре  и 
клинической ординатуре, а также в 
очных высших и средних духовных 
учебных заведениях на территории 
Республики Казахстан и за её пределами 
и т.д.
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Базарым бар 
өлтірмес

Бўрын кездескенде:
-Халіѕ ќалай?
- Д и п л о м ы м  б а р , 

ґлтірмес.
-Жўмыс жїріп жатыр ма?
-Мамандардыѕ  бірімін .  Айлыќ 

жалаќымды алып келе жатырмын.
Бїгін кездескенде:
-Халіѕ ќалай?
-Базарым бар, ґлтірмес.
-Саудаѕ жїріп жатыр ма?
-Тəшкі айдаймын. Ќалайда бала-

шаєаны баєу керек ќой.

Кәсіп таңдау
-Балалар, бїгінгі сабаќ кəсіп таѕдау 

жайлы болады. Ќане, айтыѕдаршы, 
кім болєыларыѕ келеді? – деп сўрады 
мўєалім.

-Банкир, - деп шулап ќоя берді 
балалар.

-Неге банкир боласыѕдар?
-Аќша кґп болады. 
-Тућ, бїгінгініѕ балалары-ай! Дїниеге 

келгенде тілдеріѕ «апа» деп емес, 
«аќша» деп шыєады-ау. Банк кґп емес. 
Банкирлік бəріѕе бірдей жете бермейді. 
Сонда кім болмаќсыѕдар?

-Сот  боламыз ,  -  деп  шуласты 
балалар.

-Əділет їшін кїресесіѕдер ме?
-Əділет їшін де кїресеміз. Пара да 

аламыз.  Ќалтамыз толы болады.
-Бўл ќалай? Пара алсаѕдар сыбайлас 

жемќор болып, сотталып кетесіѕдер 
єой.

- Ќызыќсыз, əкпей. «Ќарєа ќарєаныѕ 
кґзін шўќымайды» деген. Сот сотты 
соттамайды .  Ќорыќпай -аќ  ала 
береміз.

-Тућ, ойламдарыѕ ќасќа. Бəрібір 
параќор сотталады. Бўл естеріѕде 
болсын. Жарайды, сот деген аз єана 
адам. Ол бəріѕе жетпейді. Сонда кім 
боласыѕдар?

-Əкім боламыз, - деп шуласты.
-Оны неге таѕдадыѕдар?
-Əкім дегеніѕ «кішкене патша» дейді 

єой їлкендер. Кішкене болса да патша 
болєанєа не жетсін. Оныѕ їстіне бай 
боласыѕ, - деп таќ ете ќалды барлыєы 
їшін бір бала.

-Əкім жалєыз. Сендер кґпсіѕдер. 
Ќайсы біріѕе жетеді. Басќа ќандай 
кəсіпті таѕдар едіѕдер?

-Мўєалім, - деді таєы шулап. 
-Бўларыѕ дўрыс. Біраќ ґткен жолы 

кəсіп таѕдау жайлы сўраєанымда бўлай 
демеген едіѕдер єой. Енді не ќылып 
ўстаздыќты ќаладыѕдар?

-Жаќын жылдарда мўєалімніѕ айлыєы 
екі есе ґседі дейді єой. Бізге аќшасы кґп 
болса болды да.

-Кґкейлеріѕді кілеѕ аќша теседі де 
тўрады. Ол ойдан арылу керек.

-Ой, əкпей , ќазір аќша бəрін шешеді 
єой, - деп шулап ќоя берді балалар.

-Жарайды .  Тынышталыѕдар . 
Тастеміров сен неге їндемейсіѕ? Сен 
кім болуды ќалайсыѕ?

-Айтпаймын, əкпей.
-Неге айтпайсыѕ?
-Кїлесіздер.
-Кїлмейміз, неге кїлеміз?

-Балалар  мазаќтап 
кїледі.

-Олар  да  кїлмейді . 
Кїлмейміз єой, балалар?

-Кїлмейміз, - деп шулады 
балалар.

-Онда айтайын, мен 
бандит боламын.

-Неге? Дўрыс ештеѕе 
таба алмадыѕ ба?

-Мына Їдербаев банкир болса ўрып, 
аќшасын тартып алу їшін бандит 
боламын. Ќазір ол кїш кґрсетіп, 
їйдегілердіѕ мектепте тамаќ алып 
жеуге берген теѕгелерін тартып алып 
ќояды. Їлкейген соѕ мен оєан зорлыќтыѕ 
ќандай болатынын кґрсетемін əлі.
Балалар шулап, кїліп ќоя берді. 

Мўєалім де жымиды.
-Əне, айттым єой кїлесіѕдер деп. 

Кəне, кїлмегендеріѕ?!
Тастеміров бўртиып ґкпелеп ќалды.

«Жаѕа ќазаќ» 
пен 

«Ескі ќазаќ»
Онымен бўрындары ќатар-ќўрбы, 

жаќын -жекжаттардыѕ  той -
мерекелерінде  ўшырасып тўратынбыз. 
Орысша сґйлейтіні болмаса оѕды жігіт 
кґрінетін. Сəлеміміз тїзу, тіпті кейде 
əѕгімеміз де жараса кететін. Бірде 
жолдас жігіттіѕ тойында жолыєып 
ќалдыќ. Ќайда жїрсеѕ ќазаќ əѕгіме 
болатын əдеті. «Жаѕа ќазаќ» жайы 
ќозєалып кетсе болар ма?

-«Жаѕа ќазаќ» дегені мен шыєармын, 
- деді ол.

-Оны ќалай дəлелдейсіѕ?
-Енді менде бəрі жаѕа.
-Неѕ жаѕа?
-Жаѕаша ойлаймын. Аќша табудан 

басќа ойыма ештеѕе кіріп, шыќпайды. 
Жаѕа машина алдым, «Мерседес» міндім, 
Жаѕа мандатќа ие болдым. Жаќында 
шашып жїріп, мəслихаттыѕ депутаты 
атандым. Киімдерім де жаѕаша.  Бəрі 
европанікі. Ќазаќстанныѕ шўлыєы да 
жоќ. Жуыќта кришнаид дініне кірсем 
бе деп жїрмін. Тіпті жаѕадан тіл 
– ќазаќ тілін їйреніп жїрмін. Сонда 
наєыз «жаѕа ќазаќ» мен болмаєанда 
кім болады?

-Иə, наєыз «жаѕа ќазаќ» сияќтысыѕ.
-Ал, сіз ше?
-Мен «ескі ќазаќ» шыєармын.
-Неге?
-Еск іше  ойлаймын .  Жўмысќа 

автобуспен барамын. Тек айлыєыммен 
кїн кґремін. Оны да теѕгемен аламын. 
Тек бір ґзгерісім киімдерім ќытайдікі. 
Ана тілімді бўрыннан да білемін. 
«Алћамдулла мўсылманмын». Дінге 
кірмесем, тіл їйренбесем, кїреп доллар 
таппасам, ескі ќазаќ болмаєанда кім 
болам?

-Мїмкін наєыз «ескі ќазаќтыѕ» їлгісі 
шыєарсыз.
Ол мəз болып кїлді. Мен де ыржидым. 

«Ескі ќазаќ» болып ќалєаныма ќысылып, 
тґменшіктеп ыржидым.
Содан бері оны кґргенім жоќ. «Жаѕа 

ќазаќ» ескі ќазаќтармен араласа 
алмайтын шыєар. Əйтпесе, ќатар-
ќўрбы, жаќын-жекжаттар əлі де «сен 
ескі ќазаќсыѕ» деп той-мерекесінен 
ќалдырып кґрген емес.

1  с ә у і р  -  К ү л к і  к ү н і
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Сенбі    2  сәуір
ҚАЗАҚСТАН

       Жексенбі  3  сәуір
ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 
концерт”. 08.30 Д/ф “Єасырлар їні”. 09.00 “Аќсауыт”. 09.30 
“Бїгін жексенбі”. 11.15 К/ф “Затура”. 12.45 Т/х “Ґмірдіѕ ґзі 
новелла”. 13.35 “Сəлем, Ќазаќстан!”. 15.05 “Жарќын бейне”. 
15.35 Т/х “Олимп шыѕы”. 20.00 “Апта.кz”. 21.00 “Мен 
єашыќпын...”. Ќайрат Нўртастыѕ концерті. 23.20 Мəнерлеп 
сырєанау. Əлем чемпионаты. Еркін баєдарлама. 00.10 К/ф 
Біржан сал”. 02.20 “Апта.кz”.

07.00 “Ќазаќстан     эстрада  жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 
концерт”. 08.35 “Агробизнес”. 09.00 “Сенбілік  таѕ”. 10.05 
“Дауа”. 10.40 “Əзіл əлемі”. 12.30 “Ас болсын!”. 13.15 “Табыс 
сыры”. 13.35 “Саєындырєан əндер-ай!”. 14.10 Т/х “Олимп 
шыѕы”. 18.40 Т/х “Ґмірдіѕ ґзі новелла”. 19.30, 00.05, 02.35 
“KAZNEWS”. 20.05 “Мəнерлеп сырєанау. Əлем чемпионаты. 
Еркін баєдарлама. 21.00 “Дара жол”. 22.35 “Жайдарман”. 
Республикалыќ жоєары лига. 00.40 К/ф “Əлеуметтік желі”.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Багряный первоцвет”. 08.00 “Таѕєы 
пошта”. 08.35 “П@ytina”. 09.00 “Смак”. 09.40 Х/ф “Мама, 
я женюсь”. 11.35 “Фабрика грёз”. 12.00 “Їлкен патруль” 
баєдарламасы. 12.25 “Əйел сыры...” баєдарламасы. 13.20 
“П@ytina”. 14.20 “Открытие Китая”. 14.55 “Клуб весёлых и 
находчивых”. 17.10 Т/с “Затмение”. 20.00 “Первая программа”. 
21.00 Т/с “Затмение”. 22.00 “Кешкі кездесу”. 23.10 “Сенбілік 
жаѕалыќтар”. 23.50 “Подмосковные вечера”. 00.50 Т/с “Саранча”. 
02.40 “Їлкен патруль”. 03.00 “Əйел сыры”. 03.45 “Багряный 
первоцвет”.

31 канал

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Багряный первоцвет”. 07.50 
“Сенбілік жаѕалыќтар”. 08.25 “П@ytina”. 08.45 “Воскресные 

31 канал
06.00 “Əзіл студио”. 06.30 М/ф “Бэтмен и тайна женщины-
Летучей мыши”.  08.00 Т/х “Кїйеу бала”. 10.00 “Бурабай əзіл 
Фест-2016”. 11.30 М/ф “Кот в сапогах”. 13.20 Х/ф “Ограбление 
по-итальянски”. 15.50 Х/ф “Джек Ричер”. 18.40 “Алдараспан, 
шаншар, нысана кїнделігі”. 20.00 Т/х “Кїйеу бала”. 21.50 
“Бурабай əзіл Фест”. 23.30 Х/ф “Игры разума”. 01.45 Х/ф 
“Остин Пауэрс: Голдмембер”. 04.30 М/с “Ворнер”.

07.05 М/ф. 07.30 “Астробой”. 08.00 “Біздіѕ концерт”. 09.30 Х/ф 
“Терапия любовью”. 11.30 Х/ф “Чужая милая”. 15.10 “КТК-да 
Ќабатов”. 16.30 “Той BESTSTAR”. 18.00  “КТК” ќоржынынан”. 
18.30 “Кґріпкел”. 19.30 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 20.30 
“Эксперимент”. 21.00 “Портрет недели”. 22.10 Х/ф “Вакцина”. 
00.00 “Я стесняюсь своего тела-2”. 01.30 “Кґріпкел”. 02.15 
“КТК” ќоржынынан”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

07.05 К/ф “Точка, точка, запятая”. 08.30 “Мəссаєан кz”. 09.00 
“КТК” ќоржынынан”. 10.00 “Кривое зеркало”. 12.00 Новости. 
12.40 “Наша правда”. 13.40 Т/с “Вечный зов”. 16.20 “Біздіѕ 
концерт”. 17.35 К/ф “Орман”. 19.00 “Кґріпкел”. 20.00 “Əйел 
ќырыќ шыраќты”. 21.00 “Верните мне красоту”. 22.00 ”Другая 
правда”. 23.00 “Я стесняюсь своего тела-2”. 00.30 “Дорогая, мы 
убиваем детей”. Реалити-шоу.  02.00 “Кґріпкел”.

08.00 Жаѕалыќтар. 08.30 Новости “20:30”. 09.00 “Суперпапа”. 
09.40 М/ф “Малыш и Карлсон”.  10.00 Т/с “Украденная жизнь”. 
11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.10 Т/с “Охота на Вервольфа”. 
17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 20.00 “Біздіѕ уаќыт”. 20.50 
Арнайы жоба. “Ґзекті”. 22.00 “Ел аузында”. 23.00 “Астана кеші 
кґѕілді”. 23.30 Х/ф “Осиное гнездо”. 01.45 Əн шашу.

08.00 “Суперпапа”. 08.40 “Əн мен əзіл” концерттік. 10.00 Т/с 
“Украденная жизнь”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.10 
Х/ф “Варвара - краса, длинная коса”. 15.00 Х/ф “Колдунья”. 
17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 20.00 “Избранное за 
неделю”. 20.40 “Репортёр представляет”. 22.00 Арнайы жоба. 
“Той жыры”. 22.20 “Отбасы” əзіл-сыќаќ. 22.40 Арнайы жоба. 
“Аналар”. 23.00 “Сырласу”. Ток-шоуы. 23.40 Х/ф “Шик!”. 
01.50 Əн шашу.

07.00 “Тамаша”. 08.15 “Əсем əуен”. 09.00 Аќпарат арнасы “Жеті 
кїн”. 10.00 “Ас арќау”. 10.25 “Тур де Хабар”. 10.55 Х/ф “Капитан 
Крюк”.  13.30 М/с “Динофроз”. 14.00 “Бенефис-шоу”. 15.15 
“Жўлдыздар айтысады”. 16.50 Фестиваль фильмов А.Узабаева. 
“Єашыќ жїрек. Коктейль для звезды”. 18.30 “Ќызыќ times”. 19.45 
“Ду-думан”. 21.00 “Жеті кїн”. 22.00 Х/ф “Киллеры”. 23.50 Х/ф 
“Просто друзья”. 01.40 “Гороскоп”. 01.50 К/ф “Айман-Шолпан”.

ХАБАР

КТК

            Жұма   1  сәуір
ҚАЗАҚСТАН

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Кїйеу бала”. 09.00 Т/с “Айна”. 10.00 
“1001 анекдот”. 10.35 М/с. 11.00 М/с “Бэтмен”. 11.50 “Ералаш”. 
13.00 “Информбюро”. 14.00 Реалити-шоуы “Келіндер бəйгесі”.  
15.00 Т/с “Айна”. 16.00 Т/с “Рублёво-Бирюлёво”. 17.00 Т/с 
“Папины дочки”. 17.50 Т/с “Кухня-6”. 19.00 Т/х “Ертугрул”. 20.00 
“Информбюро”. 21.00 Т/х  “Кїйеу бала”. 22.00 Т/х “Жаужїрек 
ертўгрыл”. 23.00 Т/х “Киелі неке”. 23.50 Х/ф “Сонная лощина”. 
01.30 Х/ф “Грязный стыд”. 02.50 “Ќазаќша концерт”. 05.00 М/с 
“Ворнер”.

31 канал

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”. 07.00 Жаѕалыќтар. 
07.15 “Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Т/с “Следственный комитет”. 11.55 “П@ytina”. 
12.15 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 13.05 Т/х “Джодха жəне 
Акбар”. 14.10 “Басты патруль”. 14.20 “Жўма уаєызы”. 14.35 
“Первая помощь”. 15.15 “Правда”. 15.20 Х/ф “Девчата”. 17.35 
“Жди меня”. Казахстан. 18.40 Лотерея “Автокуш”. 18.50 “Поле 
чудес”. 20.00 “Главные новости”. 21.00 Т/х “Єажайып жан”. 22.00 
“Басты жаѕалыќтар”. 22.45 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.35 
“Клуб весёлых и находчивых”. 02.00 “П@ytina”. 02.20 “Басты 
патруль”. 02.30 “Басты жаѕалыќтар”. 03.10 “Ашыєын айтќанда”. 
Ток-шоуы. 03.55 “Модный приговор”. 04.45 “Сапа баќылауда”. 

06.05 М/ф. 06.30 Д/с “Вау”. 07.30 Т/х “Ќарадайы”. 08.30 
Жаѕалыќтар. 09.00 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 10.00 Т/с 
“Крёстный”. 12.00 Новости. 12.40 “Наша правда”. 14.00 Т/с 
“Легальный допинг”. 15.00 “Барышня-крестьянка-2”. 16.10 Т/х 
“Таєдырмен тартыс”.  18.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 18.30 “Əйел 
ќырыќ шыраќты”. 20.30 Жаѕалыќтар.  21.00  Вечерние новости. 
21.40 “Наша правда”. 22.50 Х/ф “Обмен”. 02.00 Т/х “Махаббат 
пен ґшпенділік”. 02.45 Жаѕалыќтар. 

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00 Т/х 
“Аяулы арман”. 10.50, 00.45 Т/х “Ќазына”. 11.45 “Айтуєа 
оѕай...”. 12.30 “...Їй болу ќиын”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 
14.10, 22.30 Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 
16.40, 18.35 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 17.30, 19.30, 
00.00, 03.00 “KAZNEWS”. 17.55 “Иман айнасы”. 18.15 
“Жан жылуы”.  20.20 “Айтуєа оѕай...”. 21.05 “Сəлем, 
Ќазаќстан!”. 23.25 “Сіз не дейсіз?”. 01.30 “Иман айнасы”. 
01.50 “Бїгінгі кїнніѕ батырлары”. 02.00 Д/ф “Єасырлар 
їні”. 02.30 “Сіз не дейсіз?”.

ЕВРАЗИЯ

КТК

07.00, 22.00 Т/х “Əлия”.  08.00, 20.00, 01.00 Жаѕалыќтар. 08.30, 
20.30, 01.30 Новости “20:30”. 09.00, 22.50 Т/х “Чёрные кошки”. 
10.00 Т/с “Украденная жизнь”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 
13.10 “KAZNET”. 13.20 Т/с “Анна Герман”. 15.20 Т/х “Теле-
тартыс”. 17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 23.50 Т/х “Махаббат 
хикаясы”.

АСТАНА

07.00 “Бўйымтай”. 07.55, 08.55 “Гороскоп”. 08.00, 09.00 “Жаѕа 
кїн”.  10.00  Жаѕалыќтар. 10.10 Т/с “Осколки”. 11.00 Новости. 
11.10 “Магия кухни”.  11.45 “Əр їйдіѕ сыры басќа” деректі 
драмасы. 12.15, 19.15 Т/х “Махаббатым жїрегімде”. 13.00 
Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с “Семейные мелодрамы”. 14.05 “Подари 
детям жизнь”. 14.10 Т/с “Катина любовь”.  15.00 Новости. 15.10 
Т/х “Єашыќ жїрек”. 16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 “Ґмір сабаќтары” 
деректі драмасы. 16.50 “Экономкласс”. 17.00 Новости. 17.15 Т/с 
“След”. 18.05 “Тур де Хабар”. 18.35 “Сильные духом”. 18.45 Т/х 
“Алдар Кґсе”.  20.00, 01.15 Жаѕалыќтар. 20.30 “Бетпе-бет”. 21.00 
“Итоги дня”. 21.30 Х/ф “Сапожник”. 23.20 Т/с “Гречанка”. 01.10 
“Негізінде”. 01.45 “Сотќа жеткізбей” деректі драмасы. 02.15 
Жаѕалыќтар. 

ХАБАР
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07.02 “Тамаша”. 08.10 “Бармысыѕ, бауырым?”. 08.55  
“Продвопрос”. 09.15 Аспаздыќ баєдарлама “Сиќырлы ас їй”. 
09.45 М/с “Динофроз”. 10.35 М/ф “Как обезьянки обедали”. 10.45 
Х/ф “Мистическая пятёрка”. 12.20 Сказка “Ловкий вор”. 13.25 
“Орталыќ хабар”. 14.40 “Жўлдызды дода”. 16.10 Т/х “Достыќ 
жəрмеѕкесі, или Базар на улице Мира”. 17.00 Всемирная серия 
бокса. “Астана Арланс” - “Узбекские тигры”. Прямая трансляция 
из Усть-Каменогорска. 19.45 “Бенефис-шоу”. 21.00  Аќпарат 
арнасы - “Жеті кїн” сараптамалыќ. 22.00 Х/ф “Заложница-2”. 
23.45  Т/с “Гречанка”. 01.35 Опера “Отелло”.

АСТАНА

06.00 “Əзіл студио”. 07.00 “Информбюро”. 08.00 Т/х “Кїйеу 
бала”. 10.00 “Готовим с Адель”. 10.30 “Ералаш”. 11.30 Реалити-
шоуы “Келіндер бəйгесі.” 16.15 М/ф “Кот в сапогах”. 18.00 
Х/ф “Ограбление по-итальянски”. 20.20 “Алдараспан, шаншар, 
нысана кїнделігі”. 22.00 Т/х “Кїйеу бала”. 23.50 Х/ф “Джек 
Ричер”. 02.00 Х/ф “Свихнувшиеся”. 03.20 “Ќазаќша концерт”. 
04.00 М/с “Ворнер”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

ЕВРАЗИЯ

ХАБАР

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

ЕВРАЗИЯ

КТК

Б.Мəдешов, 
ЌР АШМ АҐК МИК Байзаќ аудандыќ 

аумаќтыќ инспекциясыныѕ ґсімдік ќорєау 
жґніндегі инспекторы.                                                                                

Жоѕышќа  жапыраєыныѕ  бізтўмсыєы  немесе  
фитономус-ќатты ќанаттылар  отрядыныѕ 
бізтўмсыќтылар тўќымдасына  жататын  бірінші 
орылатын  жоѕышќа  егісініѕ  негізгі  зиянкесі.
Фитонмус жылына бір генерация беріп  дамитын 

бас тїтігі  едəуір  ўзын, алдыѕєы  арќа бґлімініѕ  
ўзындыєына теѕ сарєылт-сўр немесе сўр тїсті 
ќоѕыз. Алдыѕєы арќасында аќ сызыќшасымен 
екіге бґлінген ќара ќоѕыр тїсті жолаќ бар.Їстіѕгі 
ќанаттарыныѕ ортасында ўзын баспалдаќты ќара-
ќоѕыр тїсті таѕба орналасќан. Жўмыртќалары  
сопаќша жылтыр  сарєылт  тїсті, жоєарєы 
жастаєы ќоѕыздар  ўзындыєы 10 мм  жетеді, 
жалпы тїсі сарєылт- жасыл, басы  ќара  ќоѕыр, 
арќасында аќ жолаєы бар, аяќтары болмайды, 
аяќ сегменттерініѕ бїйір жаќтарында орналасќан 
емшек тəрізді бўдырмаќтарыныѕ кґмегімен 
ќозєалады.      
Ќоѕыздар жоѕышќа егістігінде топыраќтыѕ еѕ 

їстіѕгі ќабатында немесе оныѕ айналасындаєы 
ґсімдіктердіѕ тамырєа таяу тїбінде ќыстап, 
кґктемде ауаныѕ температурасы 12 С0 болєанда 
шыєа  бастайды .  Олар  ґсіп  келе  жатќан 
жоѕышќаныѕ  жапыраєымен  ќоректеніп , 
кґп  кешікпей-аќ ґсіп-ґніп кґбеюге кіріседі. 
Ўрєашы ќоѕыз жоѕышќаныѕ сабаєын кеміріп 
10-12 см биіктікте кішкене ќуыс жасайды да 
жўмыртќаларын 10-30-єа дейін топтап, сонда 
орналастырады. Фитономустыѕ ґсімталдыєы 
ґте жоєары, əрбір ўрєашы ќоѕыз 360-2500-ге 
дейін жўмыртќа салады. Жўмыртќадан шыќќан  
балаѕќўрттар  сабаќтыѕ  ўшына  ќарай кґтеріледі 
де жапыраќ бїршіктерініѕ ішіне еніп, жасырын 
ќоректенеді. Екі рет тїлеген соѕ  олар тґбе 
бїршіктен шыєып, ашыќ тїрде ќоректенуге 
кіріседі жапыраќтыѕ жўмсаќ тканін тїгелдей жеп, 
жїйкелерін єана ќалдырады.  Дамуы аяќталып 
ќоректенуін тоќтатќан  ќоѕыздар (IV жаста) 
жапыраќ  бетінде  піллə  жасап, соныѕ ішінде 
ќуыршаќќа айналады. Жаѕа генерацияныѕ жас 
ќоѕыздары жаздыѕ бас кезінде біраз уаќыт 
жоѕышќаныѕ жапыраќтарымен ќоректенеді.  Одан 
соѕ  ыстыќ  кезеѕ  басталысымен  олар топыраќтыѕ 
їстіѕгі ќабатына еніп, жазєы ўйќыєа кетеді. Ал 
ќысќы ўйќыєа кетер алдында ќоѕыздар жер бетіне 
ќайта кґтеріліп, біраз уаќыт ќоректенеді.       
Фитономус негізінен екінші жəне їшінші жылєы 

жоѕышќалыќтыѕ бірінші орымын заќымдайды.
Кїресу жолдары:  Ерте кґктемде ґткен жылдары 

егілген жоѕышќалыќ алќаптарды тырмалап, 
ґсімдік ґскенге дейін «Каратэ 0,50 к.э.»шыєын 
мґлшері 0,15л/га,екінші рет химиялыќ кїрес 
зиянкестердіѕ комплексіне ќарсы фитономустыѕ 
балаѕќўрттары жаппай ашыќ ќоректенуге шыќќан 
кезде яєни ґсімдіктіѕ биіктігі 10-12 см-ге жеткен 
кезде жоѕышќаныѕ гїлдену фазасы басталмай 
тўрєанда «Децис2,5% » к.э. шыєын мґлшері 
1.0л/га,«Циткор25%»к.э. шыєын мґлшері 0,24 л/
га, «Шерпа 25%» к.э. шыєын мґлшері 0,24 л/га 
препараттарыныѕ бірімен бїрку əдісімен шашу 
керек.

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У Л А РХ А Б А Р Л А Н Д Ы Р У Л А Р
Т-103-03-34,35. Жамбыл облысы, Байзақ 

ауданы, Бурыл ауылы, С.Заурбек көшесі №12 
үйдің тұрғыны болған Тойшибеков Айнабек 
Ратбековичтің 2016  жылдың 27 ақпаны күні 
қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан 

кейін, бір ай мерзім ішінде, Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы, Смаилов көшесі  №1 ”а” 
үйде орналасқан   нотариалдық кеңсе қызметкері  
Г.Мудуароваға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-104-03-34,35. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Кеңес ауылы, Жамбыл көшесі, №15 үйдің тұрғыны 
болған Ордабеков Ушкемпирдің  2016  жылдың 
6 ақпаны күні қайтыс болуына  байланысты 
мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Кеңес ауылы, 

Жамбыл көшесі, №15 үйдің тұрғыны болған 
Баймбетов Ордабектің  2016  жылдың 14 наурызы 
күні қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру жарияланғаннан 

кейін, бір ай мерзім ішінде, Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі    орналасқан   
нотариалдық кеңсе қызметкері С.Коскееваға  
жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-105-03-34,35. 1986 оқу жылында Жамбыл 

облысы, Байзақ ауданы, Абай орта мектебінің 
10-сыныбын бітіргендігі туралы Джумабаева 
Гульбану Орынбаевнаның атына берілген 
сериясы КД №125314 нөмірлі аттестат жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп табылады.

*                  *                   *
Т-106-03-34,35. Жамбыл облысы, Байзақ 

ауданы, Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі №44 
үйдің тұрғыны болған Мурадова Сусанның 2015  
жылдың 19 желтоқсаны күні қайтыс болуына  

байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан 

кейін, бір ай мерзім ішінде, Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы, Смаилов көшесі  №1 ”а” 
үйде орналасқан   нотариалдық кеңсе қызметкері  
Г.Мудуароваға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-107-03-34,35. Жамбыл облысы, Байзақ 

ауданы, Ақжар ауылы, С.Сейфуллин көшесі №15 
“а” үйдің тұрғыны болған Тезекбаев Нургали 
Асадиловичтің  2016  жылдың 30 қаңтары күні 
қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан 

кейін, бір ай мерзім ішінде, Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы, Смаилов көшесі  №1 ”а” 
үйде орналасқан   нотариалдық кеңсе қызметкері  
Г.Мудуароваға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-108-03-34,35. Утерянный гос.акт на право 

владения земельным участком для ведения 
личного подсобного хозяйства (№214817, кад.
номер - 06-087-020-712, площадь - 0,03335 
га) на имя Муханова Джолдаса Касеновича, 
выданный на основании  решения  аппарата акима 
Бурылского аульного округа 03.09.2010 года  за 
№75 и решение акима Бурылского аульного округа 
от 04.02.2014 года за №19, изготовленный ДГП 
“ЖамбылНПЦзем” 04.02.2014 г., расположенный 
по адресу:  Жамбылская область, Байзакский 
район, с. Бурыл,  ул. Конаева №49/а, считать 
недействительным.

*                  *                   *
Т-109-03-34,35. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Бурыл ауылы, Қайнар массиві, 88 учаскесінен 
(кадастрлық нөмірі 06-087-019-910) Исмаилова 
Райхан Сембиевнаның атына берілген сату-
сатып алу құжаты мен келісім-шарты жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп табылсын. 

ТЕЛЕКАНАЛ НЕ ПРЕДОСТАВИЛ ПРОГРАММУ

ТЕЛЕКАНАЛ НЕ ПРЕДОСТАВИЛ ПРОГРАММУ
 (Телебағдарламаларда өзгерістер  болуы  мүмкін.)

ТЕЛЕКАНАЛ НЕ ПРЕДОСТАВИЛ ПРОГРАММУ

АСТАНА

1. Жалпы ережелер
1. «Тўрєын їй кґмегін таєайындау» мемлекеттік кґрсетілетін 

ќызметі (бўдан əрі – мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет).
2. Мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандартын Ќазаќстан 

Республикасы Ўлттыќ экономика министрлігі (бўдан əрі – 
Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметті Астана жəне Алматы 
ќалаларыныѕ, аудандардыѕ жəне облыстыќ маѕызы бар ќалалардыѕ 
жергілікті атќарушы органдары (бўдан əрі – кґрсетілетін ќызметті 
беруші) кґрсетеді.
Ґтініштерді ќабылдау жəне мемлекеттік ќызмет кґрсету 

нəтижелерін беру:
1) «Азаматтарєа арналєан їкімет» мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялыќ емес акционерлік ќоєамы (бўдан əрі – Мемлекеттік 
корпорация);

2) «электрондыќ їкіметтіѕ www.egov.kz веб-порталы (бўдан 
əрі – портал) арќылы жїзеге асырылады.
Ескерту. 3-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Ўлттыќ экономика 

министрініѕ 10.09.2015 №635 (алєашќы ресми жарияланєан 
кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі); 
ґзгеріс енгізілді - ЌР Ўлттыќ экономика министрініѕ м.а. 20.01.2016 
№20 (01.03.2016 бастап ќолданысќа енгізіледі) бўйрыќтарымен.

2. Мемлекеттік ќызметті кґрсету тəртібі
4. Мемлекеттік ќызметті кґрсету мерзімі:
1) Порталєа ґтініш берген кезде мемлекеттік корпорацияєа 

ќўжаттар топтамасын тапсырєан кїннен бастап – кїнтізбелік 
10 (он) кїн;

2) ќўжаттар топтамасын тапсыру їшін кїтудіѕ рўќcат етілетін 
еѕ ўзаќ уаќыты – 15 (он бес) минут;

3) ќызмет кґрсетудіѕ рўќсат етілетін еѕ ўзаќ уаќыты – 20 
(жиырма) минут.
Ескерту. 4-тармаќќа ґзгеріс енгізілді - ЌР Ўлттыќ экономика 

министрініѕ м.а. 20.01.2016 №20 (01.03.2016 бастап ќолданысќа 
енгізіледі) бўйрыєымен.

5. Мемлекеттік ќызметті кґрсету нысаны: электрондыќ (ішінара 
автоматтандырылєан) жəне (немесе) ќаєаз тїрінде.

6. Мемлекеттік ќызметті кґрсету нəтижесі – тўрєын їй кґмегін 
таєайындау туралы хабарлама (бўдан əрі – хабарлама).
Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтіѕ нəтижесін беру нысаны: 

электрондыќ тїрде.
Порталда мемлекеттік ќызмет кґрсету нəтижесі кґрсетілетін 

ќызметті берушініѕ уəкілетті адамыныѕ электрондыќ цифрлыќ 
ќолтаѕбасы (бўдан əрі – ЭЦЌ) ќойылєан электрондыќ ќўжат 
нысанында кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ «жеке кабинетіне» 
жіберіледі.

7. Мемлекеттік ќызмет жеке тўлєаларєа (бўдан əрі – кґрсетілетін 
ќызметті алушы) тегін кґрсетіледі. 

8. Жўмыс кестесі:
1) Мемлекеттік корпорацияныѕ – Ќазаќстан Республикасыныѕ 

еѕбек заѕнамасына сəйкес жексенбі жəне мереке кїндерін 
ќоспаєанда, дїйсенбіден бастап сенбіні ќоса алєанда, белгіленген 
жўмыс кестесіне сəйкес тїскi їзiлiссіз саєат 9.00-ден 20.00-ге 
дейін.
Мемлекеттік ќызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетіп 

ќызмет кґрсетусіз электрондыќ кезек тəртібімен мемлекеттік 
ќызметті алушыныѕ тіркелген орны бойынша кґрсетіледі, 
кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ ќалауы бойынша электрондыќ 
кезекті портал арќылы брондауєа болады;

2) порталдыѕ – жґндеу жўмыстарын жїргізуге байланысты 
техникалыќ їзілістерді ќоспаєанда, тəулік бойы (кґрсетілетін 
ќызметті алушы жўмыс уаќыты аяќталєаннан кейін, Ќазаќстан 
Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасына сəйкес демалыс жəне 
мереке кїндері ґтініш жасаєан кезде, ґтініштерді ќабылдауды 
жəне мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтіѕ нəтижесін беруді келесі 
жўмыс кїнінде жїзеге асырады). 
Ескерту. 8-тармаќќа ґзгеріс енгізілді - ЌР Ўлттыќ экономика 

министрініѕ м.а. 20.01.2016 №20 (01.03.2016 бастап ќолданысќа 
енгізіледі) бўйрыєымен.

9. Кґрсетілетін ќызметті алушы (не нотариалды куəландырылєан 
сенімхат бойынша оныѕ ґкілі) ґтініш берген кезде мемлекеттік 
ќызмет кґрсету їшін ќажетті ќўжаттардыѕ тізбесі:

1) Мемлекеттік корпорацияєа:
осы мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандартына 1-ќосымшаєа 

сəйкес нысан бойынша ґтініш;
ґтініш берушініѕ жеке басын куəландыратын ќўжат (кґрсетілетін 

ќызметті алушыныѕ жеке басын сəйкестендіру їшін тїпнўсќасы 
ўсынылады);

отбасыныѕ кірісін растайтын ќўжаттар (тиісті мемлекеттік 
аќпараттыќ жїйелерден алынєан мəліметтерді ќоспаєанда);
тўрєын їйді (тўрєын єимаратты) кїтіп-ўстауєа арналєан ай 

сайынєы жарналардыѕ мґлшері туралы шоттар;
коммуналдыќ ќызметтерді тўтынуєа арналєан шоттар;
телекоммуникация ќызметтері їшін тїбіртек-шот немесе 

байланыс ќызметтерін кґрсетуге арналєан шарттыѕ кґшірмесі;
жеке тўрєын їй ќорынан жергілікті атќарушы орган жалдаєан 

тўрєын їйді пайдаланєаны їшін жергілікті атќарушы орган 
берген жалдау аќысыныѕ мґлшері туралы шот;

2) порталда:
кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ ЭЦЌ-сымен куəландырылєан 

электрондыќ ќўжат нысанындаєы сўрау салу;
отбасыныѕ табысын растайтын ќўжаттардыѕ электрондыќ 

кґшірмесі;
тўрєын їйді (тўрєын єимаратты) кїтіп-ўстауєа арналєан ай 

сайынєы жарналардыѕ мґлшері туралы шоттардыѕ электрондыќ 
кґшірмесі;
коммуналдыќ ќызметтерді тўтынуєа арналєан шоттардыѕ 

электрондыќ кґшірмесі;
телекоммуникация ќызметтері їшін тїбіртек-шоттыѕ немесе 

байланыс ќызметтерін кґрсетуге арналєан шарттыѕ электрондыќ 
кґшірмесі;
жеке тўрєын їй ќорынан жергілікті атќарушы орган жалдаєан 

тўрєын їйді пайдаланєаны їшін жергілікті атќарушы орган 
берген жалдау аќысыныѕ мґлшері туралы шоттыѕ электрондыќ 
кґшірмесі.
Кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ жеке басын куəландыратын; 

тўрєын їйге тіркелген ќўќыќтары туралы ќўжаттар туралы 
мəліметтер; мекенжай аныќтамасы, əлеуметтiк тґлемдер 
тїрінде алынатын табыстар; кəсiпкерлiк жəне басќа да ќызмет 
тїрлерiнен тїсетiн табыстар; балаларєа жəне асырауындаєы 
басќа да адамдарєа алименттер тїрiндегi табыстар; азаматтыѕ 
жўмыссыз мəртебесін растайтын ќўжат ќызмет берушіге тиісті 
мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден «электрондыќ їкімет» 
арќылы беріледі.
Ќўжаттарды ќабылдаєан кезде Мемлекеттік корпорацияныѕ 

ќызметкері ќўжаттардыѕ электрондыќ кґшірмелерін жасайды, 
содан кейін тўпнўсќаларды кґрсетілетін ќызметті алушыєа 
ќайтарады.
Мемлекеттік ќызмет кґрсетілген кезде, егер Ќазаќстан 

Республикасыныѕ заѕдарында ґзгеше кґзделмесе, кґрсетілетін 
ќызметті алушы аќпараттыќ жїйелерде ќамтылєан, заѕмен 
ќорєалатын ќўпияны ќўрайтын мəліметтерді пайдалануєа 
Мемлекеттік корпорация ўсынєан нысан бойынша келісімін 
береді.
Мемлекеттік корпорация арќылы ќўжаттарды ќабылдаєан 

кезде кґрсетілетін ќызметті алушыєа тиісті ќўжаттардыѕ 
ќабылданєаны туралы ќолхат беріледі.
Мемлекеттік корпорацияда дайын ќўжаттарды беру азаматтыѕ 

(не нотариалды расталєан сенімхат бойынша оныѕ ґкілініѕ) 
жеке басын растайтын ќўжат ўсынылєан кезде ќолхат негізінде 
жїзеге асырылады.
Мемлекеттік корпорация бір ай бойы нəтиженіѕ саќталуын 

ќамтамасыз етеді, содан кейін оларды кґрсетілетін ќызметті 
алушыєа одан əрі саќтау їшін береді. Бір ай ґткен соѕ 
кґрсетілетін ќызметті алушы ґтініш жасаєан кезде Мемлекеттік 
корпорацияныѕ сўратуы бойынша кґрсетілетін ќызметті беруші 
бір жўмыс кїні ішінде кґрсетілетін ќызметті алушыєа беру їшін 
Мемлекеттік корпорацияєа дайын ќўжаттарды жібереді.
Портал арќылы ґтініш жасаєан жаєдайда кґрсетілетін ќызметті 

алушыныѕ «жеке кабинетіне» мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет 
кґрсетуге арналєан сўратудыѕ ќабылдаєаны туралы мəртебе, 
сондай-аќ мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтіѕ нəтижесін алу кїні 
мен уаќыты кґрсетіле отырып, хабарлама жіберіледі.
Ескерту. 9-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Ўлттыќ экономика 

министрініѕ м.а. 20.01.2016 №20 (01.03.2016 бастап ќолданысќа 
енгізіледі) бўйрыєымен.

10. Кґрсетілетін ќызметті алушы осы мемлекеттік кґрсетілетін 
ќызмет стандартыныѕ 9-тармаєында кґзделген тізбеге сəйкес 
ќўжаттардыѕ толыќ топтамасын ўсынбаєан жаєдайда, Мемлекеттік 
корпорацияныѕ ќызметкері осы мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет 
стандартына 4-ќосымшаєа сəйкес нысан бойынша ќўжаттарды 
ќабылдаудан бас тарту туралы ќолхат береді.
Ескерту. 10-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Ўлттыќ экономика 

министрініѕ м.а. 20.01.2016 №20 (01.03.2016 бастап ќолданысќа 
енгізіледі) бўйрыєымен.

«ТЎРЄЫН ЇЙ КҐМЕГІН ТАЄАЙЫНДАУ» 
мемлекеттік кґрсетілетін  ќызмет стандарты

беседы”. 09.00 “Здоровье”. 10.10 
“Казлото”. 10.50 Лотерея “Свой 
дом”. 11.20 “Таблетка”. 12.00 “Їлкен 
патруль”. 12.25 “Əйел сыры...” 
баєдарламасы. 13.20 “Кешкі кездесу”. 
14.35 “Тэд Джонс и затерянный город”. 
16.05 “Добрый вечер, Казахстан!”. 17.10 
Х/ф “Буду жить”. 21.00 “Аналитика”. 
22.00 “П@ytina”.  23.00 “Əн дария” 

баєдарламасы.  23.50 “Без страховки”. 02.50 “П@ytina”. 03.35 
“Багряный первоцвет”. 

 ЖОЅЫШЌА ЗИЯНКЕСІ  
- ФИТОНОМУС

Ќазаќстан Республикасы Тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєына орай:Ќазаќстан Республикасы Тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєына орай:
1. Байзаќ ауданыныѕ аула ойындарынан спорттыќ фестивалі ґтеді.1. Байзаќ ауданыныѕ аула ойындарынан спорттыќ фестивалі ґтеді.
Ойын баєдарламасы: Ойын баєдарламасы: ќалашыќ, лəѕгі, асыќ ату, орта доп, секіртпе.ќалашыќ, лəѕгі, асыќ ату, орта доп, секіртпе.
Ґтетін жері мен уаќыты:Ґтетін жері мен уаќыты: 2016 жылдыѕ 15 сəуірі, Сарыкемер ауылы, орталыќ стадион. 2016 жылдыѕ 15 сəуірі, Сарыкемер ауылы, орталыќ стадион.
Мандат комиссиясыныѕ отырысы: Мандат комиссиясыныѕ отырысы: 2016 жылдыѕ 12 сəуірі, Ж.їшкемпіров атындаєы спорттыќ 2016 жылдыѕ 12 сəуірі, Ж.їшкемпіров атындаєы спорттыќ 

залы.залы.
2. «Əкем, анашым жəне мен – спортшымыз отбасымызбен!» атты отбасылыќ спорттыќ 2. «Əкем, анашым жəне мен – спортшымыз отбасымызбен!» атты отбасылыќ спорттыќ 

ойындар ґтеді.ойындар ґтеді.
Ойын баєдарламасы: Ойын баєдарламасы: эстафеталыќ жарыстар мен арќан тарту.эстафеталыќ жарыстар мен арќан тарту.
Команда ќўрамы:Команда ќўрамы: əкесі, анасы жəне баласы (баланыѕ жасы 12 жасќа толмаєан болуы шарт). əкесі, анасы жəне баласы (баланыѕ жасы 12 жасќа толмаєан болуы шарт).
Ґтетін жері мен уаќыты:Ґтетін жері мен уаќыты: 2016 жылдыѕ 16 сəуірі, Сарыкемер орта мектебі. 2016 жылдыѕ 16 сəуірі, Сарыкемер орта мектебі.
Командаларды тіркеу:Командаларды тіркеу: 2016 жылдыѕ 16 сəуірі, саєат 09.00-де, басталуы саєат 10.00-де. 2016 жылдыѕ 16 сəуірі, саєат 09.00-де, басталуы саєат 10.00-де.

Байзаќ ауданы əкімдігініѕ дене шыныќтыру жəне спорт бґлімі. Байзаќ ауданы əкімдігініѕ дене шыныќтыру жəне спорт бґлімі. 

АУДАН ТЎРЄЫНДАРЫНЫЅ НАЗАРЫНА!

Құрметті аудан тұрғындары!Құрметті аудан тұрғындары!
2016 жылдың  15 сәуірінде 2016 жылдың  15 сәуірінде 
сағат  11.00-де  Сарыкемер сағат  11.00-де  Сарыкемер 
ауылы ,  Суханбаев  көшесі ауылы ,  Суханбаев  көшесі 
№262-А  ғимаратында №262-А  ғимаратында 

“Базарбай” КМСШК-ның аудан су “Базарбай” КМСШК-ның аудан су 
пайдаланушыларының қатысуымен пайдаланушыларының қатысуымен 

жылдық есебі өткізіледі.жылдық есебі өткізіледі.
Қатысушыларға есік ашық.Қатысушыларға есік ашық.

Әкімшілік.Әкімшілік.


