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Әтіркүл  ТӘЖІБЕКҚЫЗЫ,  Расул  МАЛЛАБАЕВ  (суреттер), «Меркі тынысы».  

ҰСТАЗЫМ – 
ҰЛЫҚ  БӘРІНЕН

...Киелі де,  қасиетті 
білім ордасы бұл күні ерекше 
безендірілген. Келушілердің 
саны да көп.  Білім  ордасы  
ғимаратының алдында қаз-
қатар тізіліп, сап түзеп тұрған 
балалардың қолдарында шарлар 
мен жалаушалар, әрбір келушіге 
сәлемдесіп, ыстық ықыластарын 
білдіруде.

Шақырылған қонақтарды 
жылы қарсы алып жатқан ұстаздар 
қауымының жайдары жүздерінен 
мерекеге деген ерекше құрметті 
көргендейсіз. Әрбір келушімен 
сәлемдесіп, төрге – көрме залына, 
одан соң концерттік бағдарлама 
қойылып жатқан үлкен залға қарай 
бастауда. Келушілердің арасында  
бүгіндері самайларын ақ қырау 
шалған, кешегі басшы да, кешегі 
ұлағатты ұстаз да бар.

Осынау мерекеге арналған 
салтанатты жиын аудандық 
Мәдениет үйінде өтті. Лед-экран 
мен сахна төрінен бейнежазбалар 
көрініс тауып, мектептің тарихи 
шежіресі туралы мағлұматтар 
беріле бастады. «Меркі әуендері»  
ұлт-аспаптары ансамблінің 
орындауындағы әсем әуен де көңіл 

№18 А.Қосанов атындағы тірек мектебіне –  80 жыл

Самғатқан  Сан  қыранды  ыСтық  ұя
  Осындай тақырыппен ауданымыздағы 
қарашаңырақ – №18 Ақкөз Қосанов атындағы тірек 
мектебі өзінің 80 жылдық мерейтойын атап өтті.

қошын көтеріп тастады.
Құттықтау сөз кезегін аудан 

әкімі Мейірхан Азатұлы Өмірбеков 
(жоғарғы суретте) алды:

– Биылғы жыл елімізде 
ерекше мерекелі жыл болып отыр. 
Тәуелсіздікке – 25 жыл. Ұлт-азаттық  
қозғалысына – 100 жыл. Міне, 
бүгін қарашаңырақ мектебіміздің 
80 жылдығы осы мерекелермен 

тұспа-тұс келіп отыр. Бізге 
дейін қазақтың қамын ойлаған, 
оның жоғын жоқтаған біртуар 
азаматтары болған. Соның бірі 
Шоқан Уәлиханов: «Біздің еліміз ел 
болуы үшін, қатарға қосылуы үшін 

ең бірінші  – азаттық керек, екінші 
– білім керек» – деген еді. Сол 
азаттықты біз алдық, оны көру бізге 
– бүгінгі ұрпаққа бұйырыпты. Енді 
білім керек.  Осы ретте қазақтың 
аяулы азаматы Мұхтар Әуезовтің: 
«Ел мен елді қатарға қосатын – 
ол білім» – деген тамаша сөздері 
еске оралады, – деген Мейірхан 
Азатұлы сөзін әрі қарай сабақтай 

түсті. 
– ХХ ғасырға дейінгі қазақтың 

жоғын жоқтаған азаматтарды 
қоспағанда,  ХХ ғасырдың 
басында  осы елді қайтсек, ел 
қыламыз деген Алаш азаматтары 
өздерінің өмірлерін қатерге тікті,  

сол жолда өмірлерін қиды да. 
А.Байтұрсыновтың айтқан сөзі 
бар: «Қазақтың төрінде бір орын 
болса, ол – ұстаздікі» – деп. Осыны 
қарап отырсаңыздар,  біздің ел 
болуымыз үшін не керек екенін 
бізге дейінгілер жақсы айтып 
кеткен. Елбасымыз да осыған ой 
қосты: – Біздің еліміз ел болуы 
үшін – Тәуелсіздік керек, біздің 
еліміз ел болуы үшін  – білім керек,  
халықтың ынтымағы мен бірлігі  
керек, – деді ол. Президентіміз 
25 жыл бойы елімізді ынтымаққа, 
бірлікке бастап келеді. «Болатын ел 
– арманшыл болады, болмайтын 
ел – жанжалшыл болады» – деген. 
Елбасымыз алдыңғы қатарлы 
50 елдің қатарына қосылайық, 
дамыған 30 елдің қатарына 
қосылайық, Мәңгілік Ел болайық 
– деп  жол көрсетіп, алдыңғы 
қатарлы  елдердің қатарына бастап 
келеді, – деді М.Өмірбеков.

Одан соң аудан басшысы 
мерекелік жиынға келгендерді 
бүгінгі қонақтармен таныстырды. 
Олар: осы мектепте еңбек еткен, 
алғашқы ұйымдастырушыларының 
бірі, оның онжылдық болуына 
үлесін қосқан, асыл анамыз 
Фатима Ғабитқызының ұлы, 
Мұхтар Әуезовтей ұлы тұлғаның 
тұяғы  – Мұрат Мұхтарұлы 
Әуезов,  елдің аяулы азаматы 
Алтай Қадыржанұлы, профессор, 
академик  Есен  Әлібаев, 
І.Жансүгіровтың келіні Қарлығаш 

Жансүгірова, Қайып ақынның 
қызы, С.Сейфуллиннің немере 
қарындасы  Мереке Қайыпова, 
техника ғылымдарының докторы, 
профессор Сәбит Жұмабайұлы 
және т.б. еді.

– Халқымызда «Аяулы  

тұлғаның артында асыл ана 
тұрады» –  деген тамаша сөз бар. 
Сөз кезегін сондай белгілі тұлға, 
қоғам қайраткері Мұрат Мұхтарұлы  
Әуезовке беремін, – деді Мейірхан 
Азатұлы.

–  Өзімді  меркілікпін деп 
санаймын, –  деп  бастады  өз 
сөзін   Мұрат Мұхтарұлы (жоғарғы  
суретте, оң  жақта). – Меркі – үлкен 
құрметке тұратын қала. Тау жаққа, 
Меркі өзенінің басталатын бойына 
қарасаңыз, сақ дәуірінен қалған,  
сонау өткен замандардағы ұлы-
ұлы тұлғалардың қолтаңбалары – 
мүсіндер, тасқа салынған суреттер 

сақталған. ХІ-ХІІІ ғасырлар – 
жалпы Түркі тектес халықтардың 
даңқы шыққан, «Жібек жолының» 
құлпырып тұрған бір кезеңі-
тін. «Жібек жолының» бойында 
біздің бабаларымыз құрып, бой 
көтерткен, рухани деңгейі өте 
жоғары  қалалар көп болды. Осы 
Меркі де орта ғасырдағы  «Жібек 
жолының» бойындағы үлкен рухани 
орталық болған, оған көптеген 
тарихи деректер бар... Меркінің 
тек, өткені емес, болашағы да зор, 
– деген Мұрат Мұхтарұлы Әуезов,  
№18 Ақкөз Қосанов атындағы 
тірек мектебінің директоры 
Әсипат Асанқызына анасы туралы 
жазылған «Фатима» атты кітабын, 
тағы басқа да кітаптарды сыйға 
тартты.

Сөз алған  Ілияс Жансүгіровтың 
ұлы, Болаттың жары Қарлығаш 
Жансүгірова да Фатима анасы, 
оның Меркі топырағындағы еңбек 
жолы туралы естіген естеліктерін 
тебірене айтып, мектеп қорына 
бірнеше кітаптарды табыс етті.

Мерекелік кеш барысында 
мектеп ұжымының өз күшімен 
қойылған концерттік бағдарламасы 
жиналған көпшілікке тамаша көңіл-
күй сыйласа, мектеп шежіресінен 
әлсін-әлсін бейнежазбалар, бұрын 
еш жерде жарияланбаған суреттер 
көрсетіліп, тарихи фактілерден 
мысалдар келтірілді.

Бұл күні Қазақ елінің ғылымы 
мен өнеріне, көптеген  жетістіктеріне 
айтарлықтай үлес қосқан ғалымға 

да, кешегі басшыларға да, 
бүгінгі зейнет демалысындағы 
ұлағатты ұстаздарға да зор құрмет 
көрсетілді.

Соңынан, түс ауа, өмірден озса 
да, артында өшпестей із қалдырған 
кешегі ұстаздар қауымына, қара 
шаңырақтың түлектеріне арналып, 
ас берілді.

  Алдыңғы  қатарда  мектеп  түлектері   Мерейтойға  арналған  стенд  алдында
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Арнайы бетті дайындаған Әтіркүл ИСАЕВА

 А
БЕРІК БОЛСЫН, ТУҒАН ЕЛДІҢ ТҰҒЫРЫ,
НҰРЛЫ БОЛСЫН, ТƏУЕЛСІЗДІК ҒҰМЫРЫ!

  АСПАРА  АУЫЛДЫҚ  ОКРУГІ

Кәртенкүл апа 1948 
жылдың күзінде осы Аспара 

ауылында дүниеге келіпті. 
Тың игеріле бастаған жылы 

1-сынып есігін ашқан бригадир 
Смайылдың қызы, мектепті 1966 

жылы Акерменде бітіреді.
– Дипломсыз-ақ еңбекке 

араластым, Қайыңдысайдағы 
балабақшада 14 жыл бойына меңгеруші 
болып жұмыс істедім. Аралас топта 45 
бала болатын, – деп еске алады алғашқы 
еңбек жолын әнші апа.

...1967 жылы ол Жетпісбай 
Қыстаубаевқа тұрмысқа шығып, 3 
ұл, 3 қызды дүниеге әкеледі. Жан 
жолдасы Жетпісбай 1978 жылы 
өмірден озғасын,  отбасының бар 
ауыртпалығы Кәртенкүл апайдың 
мойынына түседі.

Жастайынан өжет жан 
моймады, бар мақсаты – 

балаларын ешкімнен кем қылмай 
өсіру болды. «Ол үшін тек еңбек етуім 

керек» – деген ой асыл ананы алға 
жетеледі... 1978-1986 жылдары  «Аспара» 
совхозының №2 бөлімшесінде қойма 
меңгерушісі, ал 1986 жылдан бастап, 
2001 жылға дейін «Аспара» совхозындағы 
мұнай базасының меңгерушісі болып 
еңбек етіп, зейнеткерлікке шыққан.

Кәртенкүл Смайылқызы ауыл 
өміріне, ауылдастарының тұрмыс-
тіршілігіне, әсіресе, жас ұрпақ тәрбиесіне 
немқұрайлы қараған емес. Сондықтан 

да болар қоғам белсендісі  №2 
«Аспара» орта мектебінде 15 
жылға жуық уақыт ата-аналар 

комитетінің төрайымы болып, сан 
алуан іс-шаралардың бел ортасынан 

табылды.Оқушылардың автобуспен 
мектепке қатынауы, көшелерді 

жарықтандыру, спорт зал және жол салу 
мәселелеріне мұрындық бола білді.

– «Мерейлі әжелер» тобы  бұдан 
13 жыл бұрын құрылған болатын. Оның 

Аспара ауылдық округінде 
300 түтін бар, 1710 тұрғын 

тұрады. Мұнда «Аспара» 
өндірістік кооперативі, ауылдық 

дәрігерлік емхана, ауылдық клуб 
үйі  және №2 «Аспара» орта мектебі 

жұмыс істейді. Мектеп жанында 
25 бүлдіршінге арналған шағын топ 
ұйымдастырылып, мектепке дейінгі 
тәрбие берумен айналысуда.

Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық 
тарихында аспаралықтар 
айтарлықтай табыстарға қол жеткізді.
Нарықтық экономиканың алғашқы 
қиындықтарын бүкіл елмен бірге 

көтерген ауыл-аймақ   бүгіндері 
жасарып, жаңара түскен. Атап 
айтар болсақ, 2008 жылы №2 
«Аспара» орта мектебі жанынан 

спарам – 
лтын 
ймағым

Қуатбек Бикеев, Аспара ауылдық округінің әкімі:

өткен ғасырдың орта шенінде, тың және тыңайған 
жерлерді игеру кезінде, атағы аспандап,  оңтүстік өңірдегі  
астықтың алтын ордасына айналдырған «Аспара» совхозының 
аумағында бүгіндері  Аспара және Қайыңдысай деп аталатын 
екі елді мекен орналасқан. Олар  саяси-құрылымдық жағынан 
Аспара ауылдық округіне қарайды.

спорт зал салынды.Бұл – еліміз 
еңсесін көтеріп, әлеуметтік салаларға 
мемлекет тарапынан қаражаттар 
бөліне бастаған тұс болатын. Артынша 
ауылдық дәрігерлік емханасы мен 
орта мектеп қазандығы күрделі 
жөндеуден өтіп,  2011 жылы «Ақ 
бұлақ» бағдарламасы бойынша 
Аспара ауылының 7 көшесіне және 
Қайыңдысай ауылының бір көшесіне 
ауыз су жүргізілді.

2012 жыл аспаралықтарға 
көп қуаныш сыйлады. Осы жылы 
Аспара көшесінің бойынан 100 
орындық ауылдық клуб үйі салынып, 
пайдалануға берілді. Ауылдың 
А.Балапанов, Целинная көшелері 
жарықтандырылды, Центральная 
көшесінің бойынан балалардың ойын 

алаңы салынды.
2013 жылы Аспара ауылының 

А.Балапанов, Целинная, Центральная 
көшелерінің жолдары күрделі 
жөндеуден, ал 2015-2016 жылдары 
Қайыңдысай ауылындағы Н.Рақыш, 
Сәдуақас, Октябрьская көшелері, 
сондай-ақ, Аспара ауылындағы 
Аспаринская, Садовая, А.Сейтжапар 
көшелерінің жолдары ағымды 
жөндеуден өткізілді.

2015 жылы аспаралықтар мен 
қайыңдысайлықтар газ құбырларын 
жүргізіп, үйлерінде көгілдір отын 
тұтатты. Осы жылы «Өңірлерді 
дамыту» бағдарламасы шеңберінде 
Аспара ауылындағы орталық ойын 
алаңының жан-жағы қоршалды.

Биыл «Жасыл белдеу» бойынша 6 

гектар жер бөлініп, талдар отырғызу 
жоспарлануда. №2 «Аспара» орта 
мектебі жанынан шағын стадион салу 
да ойымызда бар.

Ауылдағы клуб жанынан «Мерейлі 
әжелер» тобы мен  қол өнері үйірмесі 
құрылып, жұмыс істеуде. 2015 жылы 
Аспара ауылдық клубы облыстық 
«Үздік клуб» байқауына қатысып, 
жүлделі 3-орынды иемденсе, 
«Мерейлі әжелер» тобы биылғы 
жылы аудандық «Парасатты әжелер» 
байқауында 3-орынды жеңіп алды.

Ауылда 2008 жылы  футбол  
командасы құрылған болатын, ол 
тұрақты жұмыс істеп, түрлі аудандық 
жарыстарға қатысып, қатарына 
жастарды тартып, салауатты өмір 
салтын насихаттап жүр.

«Қайырбек» шаруа 
қожалығының төрағасы 
Мұратбеков Қайрат 
Тілеукешұлының қарамағында  
1391  гектер  егістік жер көлемі 
бар. 2016 жылы шаруа қожалығы 
900 гектар жерге арпа, ал 200 
гектер жерге күздік бидай егіп, 
жақсы өнім алды.

Еңбек десе, ерінбейтін 
Қарабай Жексенбек Советханұлы 
жетекшілік ететін «Советхан» 
шаруа қожалығындағы жалпы жер 
көлемі 490,67  гектарды құрайды. 
Ол басқаратын қожалық 2016 
жылы 225 гектар жерге арпа, 30 
гектар жерге күздік бидай, сондай-

                                    Қызмет    бабында   жүріп,  түрлі          
                  іс-шараларда   Аспараға   ат   ізін  салған  
   сайын,  аққұбаша келген апайдың  жүріс-тұрысына, 
іс-әрекетіне, ашық-жарқын мінезіне қарап,   «белсенді 
апа»   деп  атайтынбыз.     Бұл –   «Мерейлі   әжелер»
         тобының  жетекшісі  Тілеуқабылова Кәртенкүл
                      Смайылқызы   еді.

ұйымдасуына сол кездегі ауыл әкімі 
Ақан Сәрсенбиев қолдау көрсеткен-
ді. Алғашында 8 едік, қазір 5-еу қалып 
отырмыз. Амандық болса, қатарымызды 
толықтыру ойда бар, – дейді Кәртенкүл 
апай.

– «Мерейлі әжелер» тобының 
репертуарында халық әндері «Угай-ай», 
«Сусамыр елдің жайлауы», «Замандас», 
«Үш қоңыр», «Ауылым», «Атамекен», 
«Мерейлі Меркі», «Катюша», «Землянка», 
«День Победы» және т.б. әндер бар.

Үйде қол қусырып, қарап қалмай, 
ауылын әсем әнге бөлеген Тілеуқабылова 
Кәртенкүл Смайылқызы бүгінде ұлдарын 
– ұяға, қыздарын – қияға қондырған 
бақытты ана. Кезінде  қажырлы еңбегінің 
арқасында Польша, Чехославакия 
секілді Еуропа елдерін, Мәскеу мен 
Ленинградты аралап қайтуға мүмкіндік 
алса, бүгіндері сүйікті ұл-қызары еңбек 
ететін біресе, Ақтауға, біресе, Астана мен 
Алматыға қыдырып қайтады. Балалары 
мен немерелеріне деген сағынышын 
басқан соң, «Аспарам қайдасың» деп 
туған ауылына тартады...  

Қуанышыңыз ортаймасын, ұзақ өмір 
сүріңіз, –  демекпіз, асыл Анаға.

Аспара ауылдық округі  аумағында барлығы 30  шаруа 
қожалығы жұмыс істеп, ел игілігі жолында тер төгіп жүр. 
Әсіресе, олардың қатарында «Қайырбек», «Советхан» 
және «Ағайындар» жеке шаруа қожалықтары жүйелі 
жұмыстарымен, оңды нәтижелерімен қуантуда.

ЕҢБЕК  ЕтСЕҢ,  ЕрIнБЕЙ,
тОяды  қарныҢ  тIЛЕнБЕЙ

ақ, 79 гектар алқапқа мақсары 
егіп, жақсы өнім алып отыр.

Ағайындар» жеке шаруа 
қожалығының төрағасы Тулебаев 
Серікбол өз ісіне тиянақты жан. 
Оның қарамағындағы жалпы 
жер көлемі 145,86  гектар болса, 
ол мал шаруашылығымен де 
айналысып, ойдағыдай өнім 
алып отырған жеке кәсіпкер.  
Кәсіпкерліктің қыры мен сырын 
жетік меңгерген С.Тулебаевтың 
алға қойып отырған мақсаттары 
мен міндеттері зор, өйткені ол 
кәсіпкерлікті дамытудан мол 
пайда көретініне сенімді.

ƏСЕМ  ƏНІ  СЫРНАЙДАЙ...                         
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Ольга  АКИНИНА,  «Меркі  тынысы».  

                    Жамбылский  сельский округ
1. Ахметжанов Абылай Азимханович, 1980 года рождения, началь-

ник отдела внутренней политики акимата Меркенского района, село Мерке, 
переулок  Мухамеджанова, дом №13, квартира 2, национальность казах.

2. Медетбеков Асхат Оразымбекович, 1985 года рождения, руково-
дитель отдела службы управления персоналом аппарата акима, село Акто-
ган, улица Косбармакова,  дом №39, национальность казах.

3. Садыкбеков Талгат Максимханович, 1960 года рождения, заме-
ститель акима Жамбылского сельского округа, село Актоган, улица Косбар-
макова,  дом №30, национальность казах.

                   Рыскуловский сельский округ
1. Байболсынов Ербол Байболсынович, 1979 года рождения, заме-

ститель акима Меркенского сельского округа, село Жамбыла, улица Т.Аба-
ева, дом №2, национальность казах.

2. Дулатбаев Турар Аманбаевич, 1985 года рождения, начальник  
финансово-хозяйственного отдела аппарата акима, село Жамбыла, улица      
Т.Абаева, дом №14, национальность казах.

 
РАйОННАя ТЕРРИТОРИАЛьНАя ИЗБИРАТЕЛьНАя КОМИССИя 

                             Жамбыл ауылдық округі
1.  Ахметжанов Абылай Әзімханұлы, 1980 жылы туылған, аудан 

әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің басшысы, Меркі ауылы,  Мұхамеджанов 
бұрылысы 13 үй, 2 пәтер, ұлты қазақ.

2. Медетбеков Асхат Оразымбекұлы, 1985 жылы туылған, аудан әкімі 
аппаратының персоналды басқару қызметі бөлімшесінің басшысы, Ақтоған 
ауылы, Қосбармақов көшесі 39 үй, ұлты қазақ.

3. Садықбеков Талғат Максимханұлы, 1960 жылы туылған, Жамбыл 
ауылдық округі әкімінің орынбасары, Ақтоған ауылы, Қосбармақов көшесі 
30  үй, ұлты қазақ.

                            Рысқұлов ауылдық округі
1. Байболсынов Ербол Байболсынұлы, 1979 жылы туылған, Меркі 

ауылдық округі әкімінің орынбасары, Жамбыл ауылы, Т. Абаев  көшесі 2 үй, 
ұлты қазақ.

2. Дулатбаев Тұрар Аманбайұлы, 1985 жылы туылған, аудан әкімі 
аппаратының қаржы-шаруашылық бөлімшесінің басшысы, Жамбыл ауылы, 
Т. Абаев  көшесі 14 үй, ұлты қазақ.

АуДАНДЫҚ АуМАҚТЫҚ САйЛАу КОМИССИяСЫ

 Меркі  ауданы бойынша ауылдық 
округтердің әкіміне тіркелінген 

кандидаттар
 ТІЗІМІ

(Сайлау – 2016 жылғы 25 қараша) 

СПИСОК
кандидатов, зарегистрированных 

в  акимы сельских округов   
Меркенского  района
(Выборы – 25 ноября  2016 года)

Столовая Назиры Абуевой, и хозяйки, и отменного повара, всегда ра-
душно открыта для постоянных и новых клиентов, которые решились сюда 
заглянуть, чтобы перекусить. Атмосфера здесь уютная, кухня вкусная и раз-
нообразная, цены приятны для кошелька. Каждый день, для заходящих к 
ней в столовую постоянных клиентов, Назира Абуева (на снимке) предла-
гает горячие комплексные обеды, которые пользуются большим спросом.

В ее небольшой столовой  чисто, комфортно и гостеприимно. Для при-
готовления еды имеется все необходимое: вода, газовая плита, микро-
волновка, красивая посуда, аккуратные столики, накрытые  белоснежными 
скатертями, уютный декор. Готовит Назира вкусно и, главное, с душой, из 
качественных продуктов. Ведь если бы ее блюда и выпечка не нравились 
посетителям столовой, у нее бы не было столько клиентов. Да и цены у На-
зиры доступные, ведь не каждый себе может позволить посещать дорогое 
кафе, а вот в столовой всегда можно отведать что-то вкусное и полезное. И 
ей самой нравится ее небольшой бизнес. Назире Абуевой приятно готовить 
и кормить людей, заходящих в ее уютную столовую, вкусной едой.

Вкусно и уютно
у каждого человека есть  своя мечта, которая обязательно должна 

сбыться. Назира Абуева всегда мечтала о своем небольшом бизнесе, 
таком, чтобы он приносил людям пользу. Именно таким бизнесом ста-
ла для нее небольшая столовая, которую она открыла на первом этаже 
бывшего быткомбината в райцентре. В ней она реализует свои кули-
нарные способности, готовит для меркенцев вкусные блюда, пирожки, 
самсы, беляши, чай, кофе,  фруктовые  компоты и горячий шоколад.

Әтіркүл ТӘЖІБЕКҚЫЗЫ, Нұрдәулет ИСАТАЕВ (суреттер), Меркі-Шу-Меркі

Шулықтар мерейлі Меркі 
жерінен  келген  қонақтарды 
кіре беріс шекарадан ыстық 
бауырсақпен, тәтті-шашуымен 
қарсы алды. Меркілік делегация 
өкілдері   Төле би атамыздың 
ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, 
іс-сапар аудандық Мәдениет үйінде 
жалғасын тапты.

Фан-фар берілісімен қос 
жүргізушінің қоңыр дауысы сахна 
төрінен әсем сазды әуен ырғағымен 
шығып жатты...
Шаттық сезім билеген бойымызды,
Қауыштырды Тәуелсіздік тойы бізді.
Қасиеттеп кие тұтқан туған жерін, 
Армысыздар, шулықтар – жаны ізгі.
Шежіре сыр шертетін жапырағы,
Төле би деп ән салар атырабы.
Керей менен Жәнібек хандық
                                  құрған, 

Меркі ауданының мәдениет және өнер күні

МӘДЕНИЕТ  – ДОСТЫҚ  «АРАЛЫ»

Биыл ел Тәуелсіздігіне – 25 жыл! Осыған орай 3 
қарашада көрші Шу ауданында  «Тәуелсіздік – тұғырым, 
мәдениетім – мәртебем» атты Меркі ауданының мәдениет 
және өнер күні болып өтті.

шымылдығын ҚР-ның еңбек 
сіңірген мәдениет қайраткері, 
жыршы-термеші Бейбіт Шошабаев 
арнайы «Арнауымен» ашып берді.

Сахнада  Т.Ысқақовтың 
«Той толғауы» күйі. Орындаушы 
«Меркі әуендері» ұлт-аспаптар 
ансамблі. Одан соң өнер ұжымы 
С.Бәйтерековтың «Кішкентай» 
күйін төгілтті. Ансамбльдің 
сүйемелдеуімен Тантай 
Ахметжанов Н.Төлегеновтың 
«Мерейлі Меркі» әнін нақышына 
келтіре орындап, шулықтарды риза 
етті.

Ақын, Қазақстан Жазушылар 
Одағының мүшесі Шырын 
Мамасерікова да сахна төріне 
көтеріліп, өзінің арнайы жазған 
өлең жолдарын оқып берді.

Әсем әуен... «Қазақ биін» 

қол соқты. 
Ортаға «Береке» әжелер тобы 

шыққанда, көрермен қауым риза 
көңілімен қол соғып, қарсы алды. 
Әжелерімізге сән берген әсем 
костюмдері мен төгіліп тұрған 
аппақ кимешектері кімді де 
болса, сүйсіндірері анық еді. Олар 
«Қазақстан» әні мен  халық әні «Беу 
айдайды» сызылта орындады.

Балуан Шолақтың «Ғалия» әнін 
асқақтата орындаған Досымбек 
Андабаевтың кең диапазонды үніне 
тәнті болған  көрермен қауымы 
ризашылықпен қол соқты.

Әнші қыздарымыз Сағыныш 
Аязбаева, Гүлнұр  Нұрлыбаева 
және Шолпан Орманқұловалардың 
орындауындағы  жерлесіміз, сазгер 
Ш.Омаралиевтің «Жамбыл атам, 
жалғыз атам» әні мен итальян 
әні «Адажио» да орындаушылық 
шеберлігімен дараланды.

Домбырашылар тобы 
орындаған «Күй тартыс»,  
М.Берикованың орындауындағы  
Л.Хамидидің «Бұлбұл» әні 
өзінше дараланса, «Меркі халық 
театрының» әртістері орындаған 
«Болғанбай апа» атты интермедия 
көпшілік көңілінен шықты.

Тәуелсіздіктің 25 жылдығына 
және 1 желтоқсан – Тұңғыш   
Президент  күніне арналған 
конценттен соң, «Меркі халық 
театрының» әртістері Ә.Әмзеевтің 
«Қара кемпір» шығармасынан үзінді 
көрсетіп, көрермендерге тамаша 
өнер туындысын сәтті сый ретінде 
тартулады.

Шу аудандық Мәдениет үйіне 
келушілер фойеде орналасқан 
меркілік шеберлердің қолөнер 
туындылары мен суретшілерінің 
шығармаларымен танысуға 
кеңінен  мүмкіндік алғанын да атап 
айтуымыз керек.

Қазағымның  Шу – қара шаңырағы...
... Кең байтақ қазақ даласы. 

Аласапыран заман. Қазан төңкерісі. 
Колхоздастыру кезеңі. Ұлы Отан 
соғысы... Вокзал...  Әскерге 
шығарып салу... Тәуелсіздік. 
Елбасының сайлануы. Ант 
қабылдау. Алғашқы жетістіктер. 
Теңгенің айналымға түсуі... бәрі-
бәрі бейнетаспа арқылы көрермен 
назарына ұсынылуда.

Ортаға Меркі ауданы әкімінің 
орынбасары  Марат Қасым 
шақырылып, құттықтау сөз кезегі 
берілді.

– ...Шу ауданын біз әрқашанда 
мақтанышпен айтып жүреміз.
Өйткені, Қазақ хандығының алғашқы 
шаңырағы көтерілген жер – осы Шу 
өңірі. Қазақтың – қара шаңырағы, 
алтын бесігі ретінде қабылдаймыз.
Бүгін біздер Сіздерге қызмет 
етейік, өнердегі табыстарымызбен 
бөлісейік деп келдік. Меркіліктердің 
өнерін тамашалаңыздар, – деді.

Мерекелік концерттің 

орындаған «Меркі әуендері» ән-би 
ансамблінің бишілер тобына зал 
толы көрермен шын ықыласымен 

  Гүл  шоқтарын  қояр  сәтте

  Тантай  Ахметжанов  ән  салуда

  Сахнада  «Береке»  әжелер  тобы



4 9 қараша
2016 жыл

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 
109 бабына, «Қазақстан  Республикасындағы жергілікті  мемлекеттік басқару және  
өзін-өзі басқару туралы»  Қазақстан Республикасының   2001 жылғы 23 қаңтардағы 
Заңының 6 бабына  және   «2016-2018  жылдарға арналған облыстық бюджет туралы»  
Жамбыл облыстық  мәслихатының  2015 жылғы 14 желтоқсандағы №43-3 шешіміне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Жамбыл облыстық мәслихатының 2016 
жылдың 7 қазанындағы  №5-6  шешімі (Нормативтік-құқықтық актілерді  мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №3175 болып тіркелген) негізінде аудандық мәслихат 

                                      ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджет  туралы» Меркі аудандық 

мәслихатының  2015 жылғы 24 желтоқсандағы №46-4 шешіміне (Нормативтік-
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №2869 болып тіркелген, 2016 жылғы 
15 қаңтардағы №7-8 «Меркі тынысы –Меркенский вестник»  газетінде жарияланған)  
келесі өзгерістер енгізілсін:

1 тармақта: 
1) тармақшада: 
«9359115» сандары  «9382672» сандарымен ауыстырылсын;
«1242504» сандары «1055804» сандарымен ауыстырылсын;
«4800» сандары «6300» сандарымен ауыстырылсын;
«22000» сандары «21300» сандарымен ауыстырылсын;
«8089811» сандары «8299268» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшада:
«9507082» сандары  «9530738» сандарымен ауыстырылсын.
4) тармақшада:
«6900» сандары «6801» сандарымен ауыстырылсын;
қаржы активтерін сатып алу «6900» сандары «6801» сандарымен ауыстырылсын;
Аталған шешімнің 1 және 5 қосымшалары осы шешімнің 1 және 2 қосымшасына 

сәйкес жаңа редакцияда  мазмұндалсын.
2. Осы шешімнің орындалуына бақылау алтыншы  шақырылған аудандық 

мәслихаттың аудандық әлеуметтік-экономикалық, қаржы, бюджет пен салық және 
жергілікті өзін-өзі басқару, индустриялық-инновациялық даму мәселелері жөніндегі 
тұрақты комиссиясына жүктелсін.                                                                                                                                                                                                     

3. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап 
күшіне енеді және 2016 жылдың 1 қаңтарынан  қолданысқа енгізіледі.

Ж.ОСПАНОВА,
аудандық мәслихат сессиясының төрағасы.

Е.НАРТБАЕВ, 
аудандық мәслихат хатшысының міндетін атқарушы.

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 Ка-
захстан»  и  на основании решения  Жамбылского областного маслихата   №5-6  от         
7 октября  2016 года  «О внесении  изменений  в решение Жамбылского областного 
маслихата от 14 декабря 2015 года  №43-3» «Об областном бюджете  на  2016-2018 
годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных пра-
вовых актов №3175)   районный маслихат 

                                                  РЕШИЛ:     
 1. Внести в решение Меркенского районного маслихата от 24 декабря  2015 

года №46-4 «О районном бюджете на 2016-2018 годы»  (зарегистрировано в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов №2869, опубликовано    
15 января 2016 года  в газете «Меркі тынысы – Меркенский вестник» за №7-8) сле-
дующие изменения:

в пункте 1:
в подпункте 1): 
цифры «9359115» заменить  цифрами «9382672»;
цифры «1242504» заменить  цифрами «1055804»;
цифры «4800» заменить  цифрами «6300»;
цифры «22000» заменить  цифрами «21300»;
цифры «8089811» заменить  цифрами «8299268»;
в подпункте 2): 
цифры «9507082» заменить  цифрами «9530738».
в подпункте 4):
цифры «6900» заменить  цифрами «6801»;
приобретение финансовых активов цифры «6900» заменить цифрами «6801»;
Приложения 1 и 5  к указанному решению изложить в новой редакции, согласно 

приложениям 1 и 2  к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комис-

сию шестого созыва районного маслихата  по вопросам  социально-экономического, 
индустриально-инновационного развития, финансам, бюджету, налогам и местного 
самоуправления. 

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

Ж.ОСПАНОВА, 
председатель сессии районного маслихата.

Е.НАРТБАЕВ, 
и.о.секретаря районного маслихата.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 
(Жамбыл облысының Әділет департаменті). Нормативтік-құқықтық акті 2016 жылғы 

25 қазанындағы нормативтік-құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№3189 болып енгізілді

 ЖАМБЫЛСКАя  ОБЛАСТь, МЕРКЕНСКИй 
РАйОН, РЕШЕНИЕ СЕССИИ МАСЛИХАТА

    село Мерке                              №9-3                      25 октября 2016 г. 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 
(Жамбыл облысының Әділет департаменті). Нормативтік-құқықтық акті 2016 жылғы 

25 қазанындағы нормативтік-құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№3189 болып енгізілді

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ, МЕРКІ  АуДАНЫ 
МӘСЛИХАТ СЕССИяСЫНЫҢ ШЕШІМІ

      Меркі ауылы                             №9-3                    25 қазан   2016 ж. 

АуДАНДЫҚ  МӘСЛИХАТТЫҢ 
КЕЗЕКТЕН ТЫС  ІХ СЕССИяСЫ

«2016-2018  жылдарға арналған аудандық бюджет 
туралы» Меркі аудандық мәслихатының 2015 жылғы 24 

желтоқсандағы №46-4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

ІХ   ВНЕОчЕРЕДНАя  СЕССИя
РАйОННОГО  МАСЛИХАТА
О внесении изменений в решение Меркенского  

районного  маслихата от 24 декабря 2015 года №46-4     
«О районном бюджете на 2016-2018 годы» 

В целях обеспечения безопасной эксплуатации и ис-
правного состояния газовых приборов, бытовые и ком-
мунально-бытовые потребители обязаны заключить 
договор на техническое обслуживание с газораспреде-
лительной организацией, осуществляющей подачу газа, 
либо с независимой специализированной организацией, 
осуществляющей техническое обслуживание газопотре-
бляющих систем, аттестованной в соответствии с зако-
нодательством РК в области промышленной безопасно-
сти.

1. БЖЗҚ-дан төленетін 
зейнетақы төлемдерінің 
мөлшері неге байланысты? 

БЖЗҚ-дан төленетін зейнетақы 
төлемдерінің мөлшері БЖЗҚ-ға 
уақытылы аударылған зейнетақы 
жарналарының көлеміне, жиілігіне, 
ұзақтығына және толықтығына 
тікелей байланысты. Осыған орай 
БЖЗҚ салымшыларға БЖЗҚ-ға 
міндетті зейнетақы жарналарын, 
міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналарын  төлеу бойынша 
агенттер аударымдарының 
уақытылы және толық болуын 
тұрақты түрде өз бетінше 
бақылауға кеңес береді. Зейнетақы 
жинақтарыңызды кез келген БЖЗҚ 
бөлімшесіне барып не интернет-
хабарландыруды таңдап тексере 
аласыз.

2. Кім зейнетақы 
жарналарын төлеу бойынша 
агент бола алады? 

Қазақстан Республикасының 
заңнамасында айқындалған 
тәртiппен мiндеттi зейнетақы 
жарналарын, мiндеттi кәсіптік 
зейнетақы жарналарын есептейтiн, 
ұстап қалатын (есебіне жазатын) 
және БЖЗҚ-ға аударатын жеке 
немесе заңды тұлға, сонымен 
қатар, қызметiн Қазақстан 
Республикасында шетелдiк заңды 
тұлғалардың тұрақты мекемесi, 
филиалдары, өкілдіктері арқылы 
жүзеге асыратын шетелдiк заңды 
тұлға агент бола алады. Басқа 
сөзбен айтқанда, агент – сіздің 
жұмыс берушіңіз.

3. Агенттің міндеттері 
қандай және оларды бұзғандағы 
жауапкершілігі қандай? 

Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы» заңының (бұдан әрі – Заң) 

БЖЗҚ туралы 5 сауал

Зейнетақы  жинақтары  
еңбекақыдан  құралады

Бүгін біз БЖЗҚ туралы 5 сауал айдарында БЖЗҚ-дағы 
жеке зейнетақы шотына міндетті зейнетақы жарналарын 
тұрақты, уақытылы және толық аудару қажеттілігі туралы 
айтамыз. Сіздің белсенді еңбек қызметі аяқталғаннан кейінгі 
қамсыздандыруыңыз елеулі дәрежеде осыған байланысты. 
Осы орайда БЖЗҚ-ның Жамбыл облыстық филиалының 
операциялық бөлімінің Сарыкемер елді мекеніндегі қызмет 
көрсету орталығының бастығы Бақбергенова Қымбат 
Пәрікқызынан сұрастырған болатынбыз.

39-бабының 10-тармағына сай 
агент БЖЗҚ-ға міндетті зейнетақы 
жарналарын және міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналарын уақытылы 
есептеуге, ұстап қалуға (есепке 
жазуға) және төлеуге міндетті.  

Заңның  бұл нормалары 
бұзылса, нақты төленген және 
қызметкер кіріс алған жағдайда, 
агент уақытылы ұстап қалмаған 
(есебіне жазбаған) және (немесе) 
аудармаған міндетті зейнетақы 
жарналарының, міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналарының сомасын 
мемлекеттік кіріс органдары өндіріп 
алады немесе агенттер мерзімі 
өткен әрбір күнге (Мемлекеттік 
корпорацияға  төлейтін күн 
қосылады)  уәкілетті    орган 
белгілеген қайта қаржыландырудың 
ресми мөлшерлемесінің 
2,5 еселенген мөлшерінде 
есептелген өсімпұлмен   
бірге  міндетті  зейнетақы 
жарналары салымшыларының 
пайдасына, міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналары төленетін 
қызметкерлердің пайдасына 
аударуы тиіс (Заңның 28-бабының 
1-тармағы). 

Сонымен қатар, Заңның 
29-бабының ережелеріне 
сәйкес агенттер Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртiпке сәйкес 
әрбiр қызметкер бойынша 
есептелген, ұсталған (есебіне 
жазылған) және аударылған 
мiндеттi зейнетақы жарналарын, 
міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналарын бастапқы есепке   
алуды жүргiзуге мiндеттi және 
мiндеттi зейнетақы жарналарының 
салымшылары мен мiндеттi кәсiптiк 
зейнетақы жарналары төленетін 
қызметкерлерге есептелген, 
ұсталған (есебiне жазылған) және 

аударылған мiндеттi зейнетақы 
жарналары, мiндеттi кәсiптiк 
зейнетақы жарналары туралы 
мәлiметтi есептiден кейiнгi айдың 
15-iнен кешiктiрмей ай сайын 
ұсынуға мiндеттi.

4. Зейнетақы жинақтары 
жоқ не жеткіліксіз адамдар не 
істеуі керек? 

 БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары 
жоқ не зейнетақы жарналары 
тұрақсыз аударылатын тұлғаларға, 
сондай-ақ, жұмысқа орналасқысы 
не қосымша жұмыс істегісі 
келетін адамдарға Қазақстан 
Республикасының Денсаулық 
сақтау және әлеуметтік даму 
министрлігінің «Тұлғаларға 
жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің 
белсенді нысандарына қатысуға 
жолдамалар беру» мемлекеттік 
қызметінің стандартын әзірлегенін 
хабарлаймыз, қызметті Астана 
және Алматы қалаларының, 
облыстық маңызы бар аудандардың 
және қалалардың жергілікті 
атқарушы органдары, оның 
ішінде облыстардың Жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармалары мен 
Астана және Алматы қалаларының 
Жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармалары тегін 
көрсетеді.

5.  Бұл қызметті пайдалану 
үшін не істеу керек? 

Мемлекеттік қызметті 
пайдалану үшін жергілікті 
атқарушы органдарға не www.
egov.kz «электрондық үкімет» веб-
порталына өтініш білдіру қажет.

Аталған мемлекеттік қызметті 
көрсетудің түпкі мақсаты – өтініш 
білдірген тұлғалардың жұмысқа 
орналасуы. 

Бұл ақпарат сізге пайдалы 
болады және БЖЗҚ-дағы зейнетақы 
жинақтарыңыздың өсуіне, оның 
ішінде жұмысқа орналасу арқылы 
өсуіне, осыған орай сіздің БЖЗҚ-дан 
алатын болашақ зейнетақыңыздың 
мөлшерінің ұлғаюына көмегі тиеді 
деп үміттенеміз.

БЖЗҚ байланыс орталығы 
14-18 (Қазақстан аумағында 
қоңырау шалу тегін) www.enpf.kz

уВАЖАЕМЫЕ  ПОТРЕБИТЕЛИ  
ПРИРОДНОГО  ГАЗА!

    НАПОМИНАЕМ!

При использовании газовых 
отопительных приборов для обо-
грева домов, необходимо строго 
соблюдать правила безопасно-
сти. Перед включением газовых 
приборов проверьте исправ-
ность вентиляционного канала и 
тягу в дымоходе. Категорически 
запрещается устанавливать за-
слонку (шибер) при пользова-
нии газовыми отопительными 
приборами, перекрывать ого-
ловок дымохода посторонними 
предметами, поскольку это пре-
пятствует созданию нормальной 
тяги в дымоходе. Как известно, 
при отсутствии тяги и нехватке 
кислорода для полного сгорания 
газа начинается образование 
угарного газа (Со). Это ядови-
тое вещество, без запаха и цве-
та, оно немного легче воздуха, 

поэтому медленно поднимается 
вверх, действует на человека 
незаметно и может вызвать от-
равление и смертельный исход.

При слабой тяге или ее от-
сутствии, газовыми отопитель-
ными приборами пользоваться 
запрещено. При появлении в 
помещении запаха газа немед-
ленно прекратить пользование 
газом, перекрыть краны к га-
зовым приборам, открыть окна 
и форточки для проветрива-
ния, вызвать аварийную газовую 
службу по телефону «104».

Невыполнение своевре-
менного технического обслу-
живания, а также отсутствие 
проверки состояния дымовых и 
вентиляционных каналов могут 
привести к непоправимым по-
следствиям – взрыву, пожару, 
отравлению угарным газом.

Согласно Правилам техни-

ческой эксплуатации систем 
снабжения природным газом 
в жилых домах собственники 
(арендаторы, наниматели) по-
мещений (квартир) обеспечи-
вают:

– своевременную проверку 
состояния дымовых и вентиля-
ционных каналов, в том числе, 
соединительных патрубков, ого-
ловков дымоходов. Вентиляци-
онные и дымовые каналы долж-
ны проходить переодические 
проверки;

– не реже 1 раза в год про-
верять  кирпичные дымоходы, 
асбестоцементные, гончарные, 
из специальных блоков жаро-
стойкого бетона, а также венти-
ляционные каналы.

Всем потребителям природ-
ного газа перед отопительным 
сезоном необходимо проверить 
и очистить дымовые и вентиля-
ционные каналы, независимо 
от их конструкции, и провести 
техническое обслуживание всех 
газовых приборов. 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта 

и автомобильных дорог 
акимата района.
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1. КІРІСТЕР
Салықтық  түсімдер
Табыс салығы 
Жеке  табыс  салығы
Әлеуметтік  салық
Әлеуметтік  салық
Меншікке салынатын салықтар
Мүлікке салынатын салықтар
Жер салығы
Көлік  құралдарына салынатын салық
Бірыңғай жер салығы
Тауарларға,  жұмыстарға және қызметтерге  салынатын  ішкі  салықтар
Акциздер
Табиғи және басқа  да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін  түсімдер
Кәсіпкерлік  және кәсіби қызметті жүргізгені  үшін  алынатын  алымдар
Ойын бизнесіне салық
Заңдық  мәнді  іс-әрекеттерді  жасағаны   және (немесе)    оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар 
немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін  алынатын  міндетті  төлемдер
Мемлекеттік  баж
Салықтық  емес  түсімдер
Өзге де салықтық емес  түсімдер
Өзге де салықтық емес түсiмдер
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
Жерді  және  материалдық  емес  активтерді  сату
Жерді сату
Материалдық емес активтерді сату 
Трансферттердің  түсімдері
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін  трансферттер
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

9382672
1055804
252545
252545
205105
205105
543754
451005
8780
80469
3500
38400
12000
3200
22500
700
16000

16000
6300
6300
6300
21300
21300
20000
1300
8299268
8299268
8299268

Функционалдық топ                                                                                                                               Сомасы, 
       Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі     
             Бағдарлама    
                Атауы          

мың 
теңге

1    2                                                               3

Меркі аудандық мәслихатының  2016 жылғы 25 қазандағы  №9-3 шешіміне 1 қосымша 
Меркі аудандық мәслихатының  2015 жылғы 24 желтоқсандағы  №46-4 шешіміне 1 қосымша 
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2. ШЫҒЫНДАР
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл,   ауылдық округ әкімінің аппараты
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық  округ әкімінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және  коммуналдық 
меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару,  жекешелендіруден кейінгі қызмет 
және осыған байланысты дауларды  реттеу
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту  
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
Жергілікті деңгейде  тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп  бөлімі 
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті  дамыту саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Қорғаныс
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
Бiлiм беру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз  ету
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік  білім беру тапсырысын 
іске асыруға
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
Жалпы білім беру
Балаларға  қосымша білім беру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және 
реконструкциялау
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы  мемлекеттік  саясатты іске асыру  
жөніндегі қызметтер
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін 
оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы 
(балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай 
қаражат төлемі
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы 
(балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын 
төлеуге арналған төлемдер
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа 
психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
Жұмыспен қамту бағдарламасы
Тұрғын үйге  көмек көрсету
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген 
топтарына әлеуметтік көмек
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті 
гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке 
көмекшілермен қамтамасыз ету
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды, жұмыспен қамтуды 
қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу 
бойынша қызметтерге ақы төлеу
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру 
сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл,   ауылдық округ 
әкімінің аппараты
“Жұмыспен қамту–2020 жол картасы” бойынша қалаларды және ауылдық елді 
мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
“Жұмыспен қамту–2020 жол картасы” бойынша қалаларды және ауылдық елді 
мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
“Жұмыспен қамту–2020 жол картасы” бойынша қалаларды және ауылдық елді 
мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
“Жұмыспен қамту–2020 жол картасы” бойынша  қалаларды және ауылдық елді 
мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) 
жайластыру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің  жұмыс істеуі
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
Елдi мекендердегі көшелерді жарықтандыру
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
Мәдениет объектілерін дамыту
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
Жергілікті деңгейде  дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама командаларының 
мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік 
сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған 
ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  ауыл шаруашылығы  бөлімі
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер
Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету
Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды  аулауды және жоюды ұйымдастыру
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер 
мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және  құрылыс бөлімі
Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін 
жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) аумағын оңтайландыру және тиімді қала құрылыстық игеруді 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер  
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Көлік және коммуникация
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл,   ауылдық округ әкімінің 
аппараты
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде 
автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
Басқалар
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл,   ауылдық округ әкімінің 
аппараты
«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға 
жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 
Борышқа қызмет көрсету
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар  
мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
Трансферттер
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару 
Бюджеттік алып қоюлар
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен 
республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы 
трансферттердің сомасын қайтару
3. Таза  бюджеттік кредит беру
Бюджеттік кредиттер 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған 
ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Ауыл шаруашылығы
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  ауыл шаруашылығы  бөлімі
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер
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502809
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139587
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272829
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834
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2039
500

19687
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13627
 
13537
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2000
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22642
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7271107
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503784
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283

2590
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Категория                                                                                                                                    Сумма, 
       Класс     
            Подкласс   
           Наименование          

тыс. тенге

1    2                                                               3
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9382672
1055804
252545
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205105
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543754
451005
8780
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3500
38400
12000
3200
22500
700
16000

16000
6300
6300
6300
21300
21300
20000
1300
8299268
8299268
8299268

Функциональная группа                                                                                                                       Сумма,
       Администратор бюджетных программ                   тыс. тенге
                  Программа    
    Наименование       

1    2                                                               3

1. ДОХОДЫ
Налоговые поступления
Подоходный налог 
Индивидуальный подоходный налог
Социальный налог
Социальный налог
Налоги на собственность
Налоги на имущество
Земельный налог
Налог на транспортные средства
Единый земельный налог
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
Акцизы
Поступления за использование природных и других ресурсов
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
Налог на игорный бизнес
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически 
значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то 
государственными органами или должностными лицами
Государственная пошлина
Неналоговые поступления
Прочие неналоговые поступления
Прочие неналоговые поступления
Поступления от продажи основного капитала
Продажа земли и нематериальных активов
Продажа земли
Продажа нематериальных активов
Поступления трансфертов
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
Трансферты из областного бюджета

РАйОННЫй  БюДЖЕТ  НА  2016  ГОД
 Приложение 1 к решению маслихата Меркенского района от 24 декабря 2015 года №46-4                                                                                                                                           

           Приложение 1 к решению маслихата Меркенского района от 25 октября 2016 года №9-3                                                                                                                                           

Функциональная группа                                                                                                                  Сумма, 
       Администратор бюджетных программ     
                Программа    
                        Наименование          

тыс. тенге

1    2                                                               3

2. ЗАТРАТЫ
Государственные услуги общего характера
Аппарат маслихата района (города областного значения)
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
Капитальные расходы государственного органа
Аппарат акима района (города областного значения)
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
Капитальные расходы государственного органа
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, 
сельского округа
Услуги по обеспечению  деятельности акима  района в городе, города районного 
значения, поселка, села, сельского округа
Капитальные расходы государственного органа
Отдел финансов района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и 
управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная 
деятельность и регулирование споров, связанных с этим
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития 
экономической политики, системы государственного планирования
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 
жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
Капитальные расходы государственного органа
Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития 
предпринимательства и промышленности 
Оборона
Аппарат акима района (города областного значения)
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная 
деятельность
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог района (города областного значения)
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
Образование
Отдел образования района (города областного значения)
Обеспечение деятельности  организаций дошкольного воспитания и обучения
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях 
образования
Отдел образования района (города областного значения)
Общеобразовательное обучение
Дополнительное образование для детей
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного 
значения)
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего 
среднего образования
Отдел образования района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 
образования 
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для 
государственных учреждений образования района (города областного значения)
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание 
ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-
медико-педагогической консультативной помощи населению
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Социальная помощь и социальное обеспечение
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
Государственная адресная социальная помощь
Государственные пособия на детей до 18 лет
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
Программа занятости
Оказание жилищной помощи
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям 
местных представительных органов
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами 
и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными 
помощниками, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
Обеспечение деятельности центров занятости населения
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 
обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
Капитальные расходы государственного органа 
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

9530738
502809
27272
26772
500
139587
130587
9000
272829

271995

834
22531
19992

2039
500

19687
19687

13627
 
13537

90
7276
7276

2000
2000
2000
22642

22642

22642
7271107
808976
305192
503784

5009675
4743217
266458
134284
134284
906631

906631

412041 
16880

89067

17644

479

25186

262785
386627
345471
3170
165000
27798
61347
200
29709

6222
21738
29002
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Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог района (города областного значения)
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни 
инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, 
сельского округа
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских 
населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по 
Дорожной карте занятости 2020
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог района (города областного значения)
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских 
населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
Отдел образования района (города областного значения)
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по 
Дорожной карте занятости 2020
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной 
инфраструктуры
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог района (города областного значения)
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
Развитие коммунального хозяйства
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города 
областного значения)
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог района (города областного значения)
Освещение улиц в населенных пунктах
Обеспечение санитарии населенных пунктов
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
Поддержка культурно-досуговой работы
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города 
областного значения)
Развитие объектов культуры
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере 
физической культуры и спорта
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) 
по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
Функционирование районных (городских) библиотек
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
Услуги по проведению государственной информационной политики
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 
развития языков и культуры
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 
информации, укрепления государственности и формирования социального 
оптимизма граждан
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
Капитальные расходы государственного органа
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные 
территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере 
сельского хозяйства
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов 
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере 
ветеринарии
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) 
Организация санитарного убоя больных животных
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, 
продуктов и сырья животного происхождения
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных 
отношений на территории района (города областного значения)
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
Проведение противоэпизоотических мероприятий
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города 
областного значения)
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)
Капитальные расходы государственного органа
Транспорт и коммуникации
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, 
сельского округа
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, 
поселках, селах, сельских округах
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог района (города областного значения)
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
Прочие
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, 
сельского округа
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов  в рамках 
Программы «Развитие регионов» 
Отдел финансов района (города областного значения)
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) 
Обслуживание долга
Отдел финансов района (города областного значения)
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и 
иных платежей по займам из областного бюджета
 Трансферты
Отдел финансов района (города областного значения)
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
Бюджетные изъятия
Трансферты органам местного самоуправления
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, 
выделенных из республиканского бюджета, за счет целевого трансферта из 
Национального фонда Республики Казахстан
3. Чистое бюджетное кредитование
Бюджетные кредиты 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные 
территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Сельское хозяйство
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

2853

2853

410160
26179

26179

283
283

2590

2590

278119
278119

5190
5190

91361

9171 
82190
2000

2000
4438

1960
90
2388
337650
141553
141553
21645

21645
15063
9353

540
2800

2370
81914
81194
720
25000
25000
13920 
12920

1000
38555
17895

20530
130
190405

29623
20599

9024
59023
16171

3000
11500
1800
21302

3000
2250
12991
12991
 
88768
88768
13963
13963

13794

169
135196
3508

3508

131688

131688
86702
77100

77100

9602
9602
21
21
21

171456 
171456
7824
3800
159831
1

34488
47722
47722

47722
47722
47722

(Начало. Окончание на  7 стр.).
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         Администратор бюджетных программ     
             Программа          
                     Погашение бюджетных кредитов                                   13234
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Погашение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов, выделенных из государственного 
бюджета
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
Приобретение финансовых активов
Поступления от продажи финансовых активов государства
5. Дефицит бюджета (прфицит)
6. Финансирования дефицита бюджета (использование прфицита)
Поступление займов
Внутренние государственные займы
Договоры займа
Погашение займов
Отдел финансов района (города областного значения)
Погашение долга местного исполнительного органа перед 
вышестоящим бюджетом
Используемые остатки бюджетных средств

  Категория                                                                                                                                     
         Класс     
                Подкласс                 

13234
13234
13234

6801
6801
0
-189355
189355
47722
47722
47722
13234
13234
13234

154867

 Приложение 5 к решению маслихата Меркенского района от 24 декабря 2015 года №46-4                                                                                                                                           
          Приложение 2 к решению маслихата Меркенского района от 25 октября 2016 года  №9-3                                                                                                                                           

                              

                             Сельские округа

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Актоганского сельского округа Меркенского района»
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Жамбылского  сельского округа Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Меркенского сельского округа Меркенского района»
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Сарымолдаевского сельского округа Меркенского района»
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Ойталского сельского округа Меркенского района»
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Т.Рыскуловского сельского округа Меркенского района»
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Таттинского  сельского округа Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Акаралского сельского округа Меркенского района»
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Суратского сельского округа Меркенского района»
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Жанатоганского сельского округа Меркенского района»
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Андасбатырского сельского округа Меркенского района»
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Кенесского сельского округа Меркенского района» 
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Аспаринского сельского округа Меркенского района»
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима 
Акерменского сельского округа Меркенского района»
Всего

001. 
Услуги 

по обеспе-
чению  

деятель-
ности 
акима  

района в 
городе, 
города 
район-

ного зна-
чения, 

поселка, 
села, 

сельского 
округа

20699

22814

29920

27304

24077

15476

13827

17485

17819

17724

19029

15435

14069

16317

271995

013. 
Обеспе-
чение

функци-
ониро-
вания

автомо-
бильных
дорог в
городах
район-
ного

значе-
ния, по-
селках,
селах,
сельс-
ких ок-
ругах 

0

3508

3508

022. 
Капи-
таль-
ные 
рас-
ходы 
госу-

дарст-
вен-
ного 

органа

800

34

834

027. 
Ремонт 
и благо-
устройст-
во объек-

тов в 
рамках 

развития 
городов 
и сельс-
ких насе-
ленных 
пунктов 

по Доро-
жной кар-
те занято-
сти–2020

3104

2461

5176

1966

2270

1724

700

1362

2149

2605

1200

277

1185

26179

 040. 
Реализа-
ция мер 

по содей-
ствию 

экономи-
ческому 
развитию 
регионов  
в рамках 
Програм-
мы «Раз-

витие 
регио-
нов» 

3118

8848

19913

10484

8368

2307

2426

2952

2455

3533

7984

1245

1301

2166

77100

Всего

26921

34123

55809

43262

34715

19541

16953

21799

22423

23862

28213

16680

15647

19668

379616

Перечень бюджетных программ сельских округов на 2016 год
Перечень бюджетных программ

                                 Ауылдық округтер

«Меркі ауданы Ақтоған ауылдық округі әкімінің аппараты» 
коммуналдық  мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Меркі ауылдық округі әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Сарымолдаев ауылдық округі  әкімінің 
аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Ойтал ауылдық округі  әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Т.Рысқұлов ауылдық округі  әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Тәтті ауылдық округі  әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Ақарал ауылдық округі әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Сурат ауылдық округі  әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Жаңатоған ауылдық округі  әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Андас батыр  ауылдық округі  әкімінің 
аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Кеңес ауылдық округі  әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Аспара ауылдық округі  әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
«Меркі ауданы Ақермен ауылдық округі әкімінің аппараты»  
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Барлығы

001. 
Қалада-

ғы аудан,
аудандық 
маңызы

бар
қаланың,

кент,
ауыл,

ауылдық
округ

әкімінің
қызметін
қамтама-
сыз ету 

жөніндегі
қызмет-

тер

20699

22814

29920

27304

24077

15476

13827

17485

17819

17724

19029

15435

14069

16317

271995

013. 
Аудандық 
манызы

бар қала-
ларда, 

кенттерде,
ауылдар-
да, ауыл-
дық округ-
терде ав-
томобиль
жолдары-

ның жұмыс
істеуін

қамтама-
сыз ету

0

3508
 
 

 
 
 
 
 
 

3508 

022. 
Мем-
лекет-
тік ор-
ганның
күрделі 
шығыс-

тары

800

34

834

027. 
Жұмыс-

пен қамту 
2020–Жол
картасы 
бойынша

қала-
ларды және

ауылдық
елді 

мекен-
дерді

дамыту
шеңбе-
рінде 

объекті-
лерді 

жөндеу 
және абат-
тандыру

3104

2461

5176

1966

2270

1724

700

1362

2149

2605

1200

277

1185

26179

040. 
«Өңір-
лерді 

дамыту»
Бағдар-
ламасы
шеңбе-
рінде 
өңір-
лерді 
эконо-

микалық 
дамыту-
ға жәр-

демдесу 
бойынша

шара-
ларды 
іске 

асыру

3118

8848

19913

10484

8368

2307

2426

2952

2455

3533

7984

1245

1301

2166

77100

2016 жылға арналған ауылдық округтердің бюджеттік бағдарламалар тізбесі 

Меркі аудандық мәслихатының  2016 жылғы 25 қазандағы  №9-3 шешіміне 2 қосымша 
Меркі аудандық мәслихатының  2015 жылғы 24 желтоқсандағы  №46-4 шешіміне 5 қосымша 

бюджеттік бағдарламалар тізбесі 

Барлығы

26921

34123

55809

43262

34715

19541

16953

21799

22423

23862

28213

16680

15647

19668

379616

Функционалдық топ                                                                                                                       
       Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі    
             Бағдарлама    
      Бюджеттік кредиттерді өтеу           
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008

Санаты                                                                                                                                     
       Сыныбы     
             Ішкі сыныбы           

13234

13234
13234
13234
6801
6801
0
-189355
189355
47722
47722
47722
13234
13234
13234

154867

Бюджеттік кредиттерді өтеу
Бюджеттік кредиттерді өтеу
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
Қаржы активтерін сатып алу
Мемлекеттік қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер
5. Бюджет  тапшылығы (профициті) 
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
Қарыздар түсімі
Мемлекеттік ішкі қарыздар
Қарыз алу келісім-шарттары
Қарыздарды өтеу
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы 
борышын өтеу
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

Қазақстан тарапынан барған 
ұйымдастырушылар Астанада 
өткізілетін «ЭКСПО-2017» 
көрмесінінің басты тақырыбы 
ретінде «Болашақтың энергиясы» 
атты тақырыпты ұсыну себебі, 
ол ең алдымен, баламалы 
энергия көздерін дамытуды 
қоса алғанда, энергетикадағы 
сапалы өзгерістер жолы  мен оны 
тасымалдау тәсілдерін іздестіруге 
бағытталғандығы болып табылады.

 Екіншіден, орнықты энергиямен 
жабдықтау осы күнде жаһандық 
көлемдегі негізгі мәселе болып 
саналады және оны шешу 
экономикалық өсімді қамтамасыз 
ету және қоршаған ортаға келер 
зиянды төмендетуге септігін тигізеді. 
Үшіншіден, Қазақстанның бұл 
тақырыпты таңдауының басты негізі 
— еліміздің дәстүрлі энергиялық 
ресурстардың елеулі қорына ие бола 
отырып, баламалы энергия көздерін 
пайдалану жөніндегі шараларды 
дәйекті түрде қабылдауда және 
«жасыл» экономика құру бағытын 
ұстанғандығы. ЭКСПО – дегеніміз 
не? Оның бізге берер пайдасы 
қандай? Ол не туралы болмақ?

 ЭКСПО – индустрилиазацияның 
символы. Техникалық жетістіктер 
мен техниканың өзін назарға 
салатын халықаралық көрме. 
«ЭКСПО» көрмелерінде әлемнің 
барлық мемлекеті өздерінің ең үздік 
технологиялық, ғылыми, мәдени 
жетістіктерін көрсетеді. Олар 
жаһандық дамудың жаңа күн тәртібін 
қалыптастырады. Мұндай іс-шараға 
барлық құрлықтың ондаған елінен 
миллиондаған адам қатысады. 

«ЭКСПО-2017» 
Халықаралық көрмесі

Кезекті «Экспо-2017» халықаралық 
көрмесін өткізетін ел мәртебесі 
Қазақстанның Елордасы Астана 
қаласына бұйырғандығы 2012 
жылдың 22 қарашасында Францияның 
астанасы Париж қаласында өткен ХКБ-
нің EXPO халықаралық бюросы Бас 
ассамблеясының 152-ші сессиясы 
барысында белгілі болды. Жасырын 
дауыс беру қорытындысы бойынша 
ХКБ-ның 103 мүше мемлекеті Астана 

қаласына дауыс берсе, біздің бәсекелесіміз бельгиялық Льеж 
қаласы 44 дауыс жинаған. Біздің елдің ұйымдастырушыларының 
тарапынан ұсынылған Future Energy, яғни, Болашақ қуаты тақырыбы 
сарапшылардың көпшілігінің көңілінен шығып, «Экспо-2017» 
халықаралық көрмесінің тақырыбы ретінде қолдау тапты. 

Бәсі биік бәсекеде Астананың 
жеңіп шығуы бекерден бекер 
емес. Оған бірнеше факторлар 
ықпал еткендігі аян: Біріншіден, 
Елордамыздың әлемдік деңгейдегі 
шараны лайықты өткізе алатын 
орталық ретінде қалыптасқаны 
баршаға белгілі болды. Екіншіден, 
таңдаудың Қазақстан пайдасына 
шешілуі мемлекетіміздің табыстары 
жоғары бағаланғанын білдіреді және 
Еуразия өңірінде де оның даму 
келешегі кемел екенін айғақтай 
түседі.

Үшіншіден, біздің «Болашақтың 
энергиясы» атты өзекті тақырыпты 
ұсынуымыз жеңіске жетуімізге 
көмектесті. Көп жылғы тарихы 
бар «ЭКСПО» көрмесі техникалық 
және технологиялық жетістіктерді, 
сондай-ақ, оған мүше елдердің 
тарихын, дәстүрі мен мәдениетін 
көрсету үшін өткізіледі. Бұл көрме 
бүкіләлемдік қоғамдастықтың 
және оны тамашалаушы 
миллиондаған адамның назарын 
өзіне аударатын ірі оқиға болып 
саналады. Сонымен қатар, 
«ЭКСПО» көрмесі экономикалық, 
әлеуметтік, мәдени дамудың 
жаңа үрдістерін қалыптастыру 
алаңы қызметін атқарады. Ең 
алғашқы ЭКСПО Англияның принці 
Альберттің ұсынысы бойынша 
1851 жылы Гайдпаркте өткен 
болатын. Хрустальды сарайда 
орын алған ЭКСПО-ның тақырыбы: 
«Барлық ұлттардың өнеркәсіптік 
жұмыстарының ұлы көрмесі» болып 
аталды.

Материал http://e-history.kz 
сайтынан алынды

(Окончание. Начало на  6 стр.).

(Соңы. Басы 5 бетте).
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№14047-Г Астана қаласы, 24.12.2013 жыл. 

КЕЗЕКШІЛЕР: Ә.Нұралиев, О.Мазур
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Открылось наследство после смерти Байкараева Есенгали, умершего       
7 августа 2008  года. Наследников просим обратиться по вопросу оформления 
наследственных прав в течение одного месяца после опубликования к нотари-
усу М.Байдаулетову по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 224.

Открылось наследство после смерти Ким Сергея Анатольевича, умершего 
26 сентября 2016 года. Наследников просим обратиться по вопросу оформле-
ния наследственных прав в течение шести месяцев со дня открытия наслед-
ства к нотариусу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смерти Корнеева Александра Дмитриевича, 
умершего 12 июля  2016 года. Наследников просим обратиться по вопросу 
оформления наследственных прав в течение шести месяцев со дня открытия 
наследства к нотариусу М.Карабалаеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 
226 «б».

В связи с прекращением предпринимательской деятельности Аблахимовой 
Назым Набиевны, ИИН 480210400165, все претензии принимаются в течение 
одного месяца после опубликования по адресу: с. Мерке, ул. Б.Оспаналы, 52.

  Ақ тілек

железнодорожную гостиницу, кафе-бар, баню и сауну. 
Обращаться по тел.: 87776985470; 4-26-70.

СДАМ В АРЕНДу

Ақтоған ауылының тұрғыны, қадірлі құдамыз 
Отарбаев Халық Жармаханбетұлын 3 қарашада 
асқаралы 60  жасқа толған мерейтойымен шын 
жүректен құттықтаймыз.  

Алпыс – тал түс. Алда әлі талай асулар 
мен белес-беделдер бар. Осындай қуанышты 
күні Сізге жарқын да мағыналы өмір, көтеріңкі 
де кіршіксіз көңіл-күй, деніңіздің саулығын, 
отбасыңыздың амандығын тілейміз. Қызыққа толы 
ұзақ та баянды ғұмыр кешіп, көпшіліктің ыстық 
ықыласы мен құрметіне, ризашылығына бөлене беріңіз. 
Абыройыңыз асқақтай берсін. Тәлім-тәрбие беріп отырған 
ұл-қыздарыңыздың қызығын көріңіз, олар Сізге тек қуанышын сыйласын. Өміріңіз 
қуатты, көңіліңіз шуақты, көрер қуанышыңыз молынан болсын. Шаңырағыңыздан 
ешқашан бақ-береке кетпесін. Өмірдің асқақ абыройын тілейміз. Мерекелі, 
берекелі, қуанышты күндеріңіз көп болсын.

2016 жылдың ІV тоқсанына арналған «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы КЕ АҚ Жамбыл облысы  бойынша филиалы 

– «Халыққа қызмет көрсету орталығы» департаментінің Меркі аудандық 
бөлімінің «Жылжымалы ХҚКО-ның» іс-сапарға шығу

КЕСТЕСІ

Бөлім 
атауы

Меркі 
аудан-

дық 
бөлімі

Жалпы

Елді 
мекеннің 

атауы

1. 
Ақжол
ауылы

2. 
Карасу
ауылы

3. 
Жауғаш
батыр
ауылы

4. 
Алтын
арық

ауылы

4 елді 
мекен

Тұрғын-
дар 
саны 

554

600

117

490

1761

Елді мекеннің 
аудан 

орталығынан 
арақашықтығы  

(шақырым)

104 км

120 км

178 км

84 км

972

Шығу 
күні

16.11.2016 
23.11.2016

17.11.2016 
24.11.2016

18.11.2016 
25.11.2016

22.11.2016 
29.11.2016

Шығу 
саны

2

2

2

2

8

Азамат-
тарды қабылдау 

орны

Тәтті ауылы
Төленді көшесі, №15 мектеп

Тәтті ауылы
Абай көшесі №26 бастауыш мектеп

Кеңес ауылы
Жауғаш батыр көшесі

бастауыш мектебі

Ақермен ауылы
А.Әспет көшесі

Алтын арық бастауыш мектебі 

Азамат-
тарды қабыл-
дау уақыты

11.00

11.00

11.00

11.00

акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) 
землепользования (аренды) №461952, от 07.08.2008 года, кад. №06-092-006-
1631, на имя Суюнчалиевой Шинаркуль, в связи с утерей.

утерянный кассовый аппарат марки «Меркурий-115 Ф», заводской номер 
АА 007005, номер паспорта 007005, 2005 года выпуска, дата поставки на учет 
23.10.2009 года. Адрес местонахождения ККМ: Казахстан, Жамбылская об-
ласть, Меркенский район, с. Сарымолдаева, ул. Садовая.

Т.Бокин көшесіндегі №13 үй сатылады. 4 бөлмелі, 10 сотық жері, 
суы, газы бар, бағасы келісімді. Тел.: 87052614116.

Ауылшаруашылық жерін сатып аламын.
Тел.: 87753043866

ХАБАРЛАНДЫРу

ЕСКЕ  АЛУ

Жыл толды көрмегелі өзіңді,
Жыл толды естімедік сөзіңді. 
Отырмыз енді міне, еске алып,
Кешегі жарық күндей кезіңізді.
Аға едің аңқылдаған жаны ізгі,
Аға едің сұрап тұрар халімізді.
Аға едің әкеміздей арқа сүйер,
Табамыз енді қайдан іздеп сізді?
Айтулы ұстаздардың ұстазы едің,
Елгезек өз ісіңнің ұстасы едің.
Кешегі өтіп кеткен тектілердің,

ЖЫЛ ТОЛДЫ КөРМЕГЕЛІ өЗІҢДІ
(Көлбай Абдыхалықұлының рухына арнау)

Тектілігін қайталаған нұсқасы едің.
Ешқашан айнымадың адалдықтан,
Адалдықпен адамның жанын ұққан.
Ұшырдың талай-талай түлектерді,
Жүрегі  болашаққа алып ұшқан.
Аға едің ақыл айтар әулетімнің,
Әулетімнің тірегі – елдігімнің.
Өзің барда алаңсыз жүруші едім,
Есті сөзін естимін енді кімнің?
Жүректерді сыздатып, желдей ызғып,
Кеткенің бе жан аға мәңгі мызғып.
Ешуақытта есімің ұмытылмас,
Өтсе дағы қаншама жылдар жылжып.
Мінгенің о дүниеде пырақ болсын,
Қолыңа ұстағаның шырақ болсын.
Ұрпағың аман болып артыңдағы,
Кездейсоқ жаманаттан жырақ болсын, 
Әумин!

       Ұл-қыздары мен немере-шөберелері атынан інісі: Жақсымбет Иманбекұлы. 

Құтты болсын 60-қа келген жасыңыз,
Жақсылық пен қуаныштан тасыңыз.

Бала-шаға қызығына кенеліп,
Әлі талай асулардан асыңыз.

Ізгі ниетпен: құдағиы – Алтынкүл, құда баласы – Заңғар.

МЕРКІ  АуДАНДЫҚ  ПРОКуРАТуРАСЫ

ПРОКуРАТуРА  МЕРКЕНСКОГО  РАйОНА

Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты КММ  23.11.2016 жылы 
сағат 11.00-де Жамбыл ауылдық округінің әкімшілігі ғимаратында 2016 
жылға жергілікті өзін-өзі басқару шотына келіп түсетін қаражаттың түсуі 
мен жұмсалу жоспарын бекіту үшін қоғамдастық жиынының өтетіндігін 
хабарлайды.

Т.САДЫҚБЕКОВ, 
Жамбыл ауылдық округі әкімінің міндетін атқарушы.

ҚОғАМДАСТЫҚ  ЖИНАЛЫСЫ  өТЕДІ


