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    2015 жылдың 11 маусымында  сағат  
17-де Қ.Əбенов атындағы мəдениет 
үйінде аудандық газеттің шыға 
бастағанына 80 жыл толған мерей-
тойы салтанатты түрде аталып өтті.
   Рəсімге аудандық газет редакция-
сы ұжымы, редакция мен баспаха-
нада əр жылдарда қызмет атқарған 
журналистер мен баспагерлер жəне 
редакторлардың балалары мен 
ұрпақтары, аудан жұртшылығы 
өкілдері қатысты. 
  Алғашқы Құттықтау сөз - аудан 
əкімі Ж.Қ.Таукеновке берілді. Ол ау-
дан халқын, редакция ұжымын жəне 
редакция  мен баспаханада əр жыл-
дарда қызмет істеген тілшілер мен 
баспагерлерді, ардагерлерді, авторлар-
ды 80 жылдық мерекемен құттықтап, 
жүрекжарды тілегін арнады.
  -   Газеттің 80 жылдығы – тек қана 
журналистер мен баспагерлердің 
жəне редакцияның емес, барша аудан 
халқының ортақ мерекесі. Өйткені, 
аудандық газетті Батыр ата елінің əр 
шаңырағы алып, оқиды. 80 жыл - аз 
уақыт емес. Біз редакцияда кезінде 
қызмет істеген барлық журналистер 
мен редакторларды, баспагерлерді 
əрдайым құрмет тұтамыз. Олардың 
еңбегін ұмытпаймыз. Редакцияның 
қазіргі ұжымы да жемісті еңбек етіп 
келеді. Сондықтан, бүгінгі салтанат-
ты рəсімге қатысып отырған барлық 
журналистерге шығармашылық тың 
табыстар тілеймін. Газетіміз аудан 
өмірінің айнасы жəне шежіресі бола 
берсін!  Қазір - өркениет заманы. Сол 
себепті аудандық газетті Аманкелді  
жұртшылы ғана емес, ғаламтор 
арқылы Қазақстанның барша қауымы 
оқи алады. Сонымен қатар шет елде 
тұратын қазақтар да оқиды. Бұл – 
өркениет жемісі. Алдағы уақытта 

   2015 жылдың 6-7 маусымы 
күндері аудан əкімі Ж.Қ.Таукенов 
бастаған құрамында орынбаса-
ры С.У.Хайруллин, ішкі саясат 
бөлімінің басшысы Н.Қ.Тəжин, 
«АА» газетінің бас редакто-
ры Х.Қ.Мұсабаев, «Аман-Су» 
коммуналдық кəсіпорнының ди-
ректоры Қ.Қ.Таубаев, ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Б.Уахитов 
бар арнайы делегация Қазақ 
Хандығының 550 жылдығына орай 
көршілес Қарағанды облысының 
Ұлытау ауданына арнайы іс-
сапармен барып қайтты.
   Делегацияны Шеңбер (Дəбей 
қажы)  ауылында Ұлытау ауданы 
əкімінің орынбасары М.С.Оспанов, 
Шеңбер ауылдық округінің 
əкімі Б.Жаңабаева, ветеринария 
бөлімінің басшысы Ө.Б.Рүстемов, 
мал дəрігерлік станция басшысы 
С.М.Тəшенов, ауыл шаруашылығы 
бөлімі басшысының орынбасары 
Қ.З.Сақыпов қарсы алып, «Ма-
хат сахнасы», Кейкі үңгірі, Дəбей 
қажы кесенелері туралы жан-жақты 
əңгімелеп беріп, осынау тарихи 
орындарды көрсетті. Аманкелділік 
делегация бұл тарихи орындармен 
жан-жақты танысты.
     Келесі кезекте делегация мүше-
лері Алаша хан кесенесінде, Хан 
Ордасында, Алтыншоқы тағы 

ДЕЛЕГАЦИЯ ҰЛЫТАУҒА БАРЫП ҚАЙТТЫ

АУДАНДЫҚ  ГАЗЕТТІҢ 80 ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙТОЙЫ АТАЛЫП ӨТТІ

да  газеттің сапасы мен мазмұнын 
арттыру жолында редакция ұжымы 
шығармашылықпен жұмыс жасай 
беруі парыз! – деді аудан басшысы.
    Ж.Қ.Таукенов келесі кезекте мара-
паттау рəсімін өткізді. 
 Редакцияның жауапты хатшысы 
Г.Ж.Смайыловаға  -  облыс əкімінің 
Грамотасын, редакция ардагері, зей-
неткер М.Рақымжанқызы мен бас 
есепші Г.М.Мұқатаеваларға - өзінің 
Грамотасын тапсырып, оларға 
ізгі тілегін білдірді. Ал редакция 
ұжымына арнайы сыйлық тапсырып, 
еңбектеріне табыс тіледі. 
    «АА» газетінің бас редакторы 
Х.Қ.Мұсабаев мерекелік баяндама 
жасады. Одан соң тыл жəне еңбек 
ардагері К.Айтмағанбетов, редактор 
Д.Нұрымовтың баласы Д.Диярқызы, 
редакция ардагері Б.Ж.Бəйтеміровтер 
Құттықтау сөз сөйледі.
   Келесі сөз кезегі - аудандық 
мəслихат аппаратының басшысы 

Ғ.Ш.Əлшоринге берілді. Ол редак-
ция ардагерлері: ҚР Білім беру ісінің 
үздігі, белгілі ұстаз  Б.Ж.Бəйтеміровке,  
аудандық «Қаламқас» 
балабақшасының қызметкері, белгілі 
фототілші-суретші  Қ.Ə.Қанафинге, 
Ə.Ф.Ахметоваға, В.Кирьяновқа - 
аудандық мəслихаттың Грамотасын 
тапсырып, ақ тілегін арнады. 
       Мұнан  соң  газеттің 80 жылды-
ғына орай тағайындалған белгілі жур-
налистер мен редакторлар атындағы 
сыйлықтарды тапсыру рəсімі өткізілді. 
   Аудандық газеттің алғашқы ре-
дакторы, журналист Дияр Нұрымов 
атындағы сыйлықты марқұмның 
қызы, 80 жылдық мерейтойға Ақтөбе 
қаласынан арнайы келген мəдениет 
қайраткері Дəметхан Диярқызы 

– Х.Қ.Мұсабаевқа,  редактор əрі 
журналист-жазушы Бақыт Иманов 
атындағы сыйлықты Х.Қ.Мұсабаев 
– Н.Мейірманов атындағы орта 
мектептің оқушысы, жас талап-
кер Ернұр Əуезханға, журналист, 
баспасөз ардагері Уəли Хайроллаұлы 
атындағы сыйлықты баласы Сабыр-
жан Уəлиұлы – Г.Ж.Смайыловаға, ре-
дактор жəне белгілі қаламгер Бөгетбай 
Əлмағанбет атындағы сыйлықты 
баласы, белгілі кəсіпкер Нұрлыбек 
Бөгетбайұлы  - Г.М.Мұқатаеваға, 
журналист Тəшім Құсайынов 
атындағы сыйлықты оның інісі, 

кəсіпкер Əділхан Ерханұлы – 
А.О.Шекероваға, редактор, айты-
скер ақын  Еренғайып Əбдіхалықов 
атындағы сыйлықты баласы 
Нұрлыбек Еренғайыпұлы  - жас жур-
налист, ақын Əнет Жұмабекке, жур-
налист Сейілбек Əбдікұлы атындағы 
сыйлықты марқұмның зайыбы Бикен 
Əлмағанбетқызы – газеттің Үрпек 
ауылдық округі бойынша қоғамдық 
тілшісі М.Нұржановаға тапсырып, 
лауреаттарға шығармашылық табы-
стар тіледі.
  Салтанатты рəсім соңы аудан 
өнерпаздарының концертіне ұласты. 

басқа да тарихи орындарда бо-
лып, олардың жай-күйінен толық 
мағлұмат алып, көздерімен көріп,  
білді.
    Делегация мүшелері сол сияқты, 
аудан орталығы Ұлытау кентінде 

орнатылған Хандар кешенінде, Кет 
Бұға жырау, Асан Қайғы əулие, 
Əулиебұлақ секілді орындарда бол-
ды. 
    Сапар барысында Ұлытау ауда-
ны əкімінің орынбасары Мақсұт 

Сəрсенбайұлы Оспанов аудан-
дарында Қазақ Хандығының 
550 жылдығына орай жасалы-
нып  жатқан жəне жасалына-
тын іс-шаралармен таныстырды. 
Өткізілетін əр-алуан кездесулер мен 

жиындар туралы кеңінен əңгімеледі. 
 Келесі кезекте Аманкелді 
ауданының əкімі Ж.Қ.Таукенов 
бастаған делегация Ұлытау 
өңірінің ең қарт тұрғыны, тыл 
жəне еңбек ардагері таяуда ғана 90 
жасқа толған Сəрсенбай Оспанов 
ақсақалдың үйінде болып, оған 
сəлем берді. Ұлытау өңірінің та-
рихы мен тағдырын жетік білетін 
өзі шежіреші, өзі ақын Сəрсенбай 
ақсақал  делегация мүшелеріне 
мағыналы əңгіме айтып берді. Ау-
дан əкімі Ж.Қ.Таукенов ақсақалға 
ғибратты əңгімесі үшін алғыс ай-
тып, иығына оқалы шапан жауып, 
құрмет көрсетті. 
    Сəрсенбай ақсақал аманкелділік 
делегацияға аудан халқы мен өз аты-
нан рахметін білдіріп, жүрекжарды 
тілегін жолдады. Аудан басшысы 
Жансұлтан Қоңыртайұлына ақ ба-
тасын беріп, ақ тілегін арнады. 
    Ауданымыздан Ұлытауға барған 
делегация бұл іс-сапардан жақсы 
əсермен оралды. (Іс-сапар туралы 
материал «АА» газетінің келесі 
нөмірінде жарияланады.) 

Қ.ҚУАНДЫҚҰЛЫ
 Суретте: Қазақ 
Хандығының 550 
жылдығына орай Ұлытауға 
барған  аманкелділік де-
легация мен Ұлытау 
ауданының басшылары 
Қараторғай өзенінің оң 
жағалауында орнатылған 
тарихи мұра - «Махат сах-
насы» басында тұрған сəт.

Суреттерді түсірген автор.

Суретте: газеттің алғашқы редакторы Д.Нұрымовтың бала-
сы Дəметхан Диярқызы жəне облыс аудан əкімдері мен аудандық 

мəслихат грамоталарымен марапатталған, лауреат болған редакция 
қызметкерлері мен ардагерлердің бір тобы.

ҰЛТ ТАРИХЫН ҰЛЫҚТАУ  - ҰРПАҚ ПАРЫЗЫ!



22 АМАНКЕЛДІ
           АРАЙЫ

19.06.2015
№23 (7665)

ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ 
Арқалық көпсалалы колледжі оқуға шақырады

 
(Лицензия №13013763   03.09.2013 ж)

   Мамандарды 2015-2016 оқу жылына 9-11 сынып негізінде мемлекеттік жəне орыс тілдерінде 
күндізгі жəне сырттай оқу түрі бойынша дайындау.
    Құжаттар қабылдау: 20 маусымнан - 20 тамызға дейін
                                        Мамандықтар:
1. ҚҰҚЫҚТАНУ.      2. ҚАРЖЫ.     3. ЕСЕП ЖƏНЕ АУДИТ.    4. ЭЛЕКТРОНДЫ-ЕСЕПТЕГІШ 
МАШИНАНЫҢ ОПЕРАТОРЫ.   5. КОМПЬЮТЕРЛІК ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ     ЖАБДЫҚТАУШЫ  
ТЕХНИК.   6. ТЕМІР ЖОЛ КӨЛІГІНДЕ ТАСЫМАЛДАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖƏНЕ 
ҚОЗҒАЛЫСТЫ БАСҚАРУ.
 9 сынып- 2 жыл 10 ай       11 сынып – 1 жыл       11сынып -    1 жыл 10 ай                    
  Колледж бітірушілер біздің оқу орнымызда орналасқан беделді оқу орындары:
1. «Қазтұтынуодағы» Қарағанды экономикалық университетіне;
2. «З.Алдамжар атындағы Қостанай əлеуметтік-техникалық университетіне оқуға түсе алады.

Арқалық  қ., С. Мəуленов, 26. Телефон: 7-79-89, 7-76-90      сот: 8-701-640-37-64

АКАДЕМИК  З.АЛДАМЖАР  АТЫНДАҒЫ ҚОСТАНАЙ  
ƏЛЕУМЕТТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ  УНИВЕРСИТЕТІ                                         

(Лицензия:  серия АА №0000352    21.05. 2004 ж)

1. ҚҰҚЫҚ ЖƏНЕ ЭКОНОМИКА НЕГІЗДЕРІ.   2. ҚАРЖЫ.    3. ЕСЕП ЖƏНЕ АУДИТ.   
4.МЕМЛЕКЕТТІК ЖƏНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ.   5. ЖАҒРАФИЯ. 6. АҚПАРАТТЫҚ 
ЖҮЙЕЛЕР.   7. ТАРИХ.   8. ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ƏДЕБИЕТ.  9. БАСТАУЫШ ОҚЫТУДЫҢ  ПЕДА-
ГОГИКАСЫ МЕН ƏДІСТЕМЕСІ.  10. ПЕДАГОГИКА ЖƏНЕ ПСИХОЛОГИЯ.  11. АУДАРМА 
ІСІ.  12. КƏСІПТІК БІЛІМ.   13. СТАНДАРТТАУ, МЕТРОЛОГИЯ ЖƏНЕ СЕРТИФИКАТТАУ.   
14. КӨЛІК, КӨЛІКТІК ТЕХНИКА ЖƏНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ.  15. ТУРИЗМ.  16.ФИЗИКА.     
17. ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖƏНЕ СПОРТ.   18. ЭКОЛОГИЯ.   19. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА.
20. ЗАҢТАНУ.
   Университет орта мектептер, лицейлер, гимназиялар, кəсіби-техникалық мектептер, коллед-
ждер түлектерін жоғары білім алу үшін шақырады. Жоғары оқу орыннан кейін – 2 жыл  Кол-
леджден кейін – 3 жыл.  
   Арқалық қ., С.Мəуленов, 26. Тел: 7-79-89, 7-76-90      сот: 8-701-640-37-64

21 маусым - медицина қызметкерлері мерекесі

   Халық денсаулығы – баға жетпес 
байлық, мемлекеттің қымбат қазынасы. 
Денсаулығы мықты адам ғана 
қоғамға лайықты қызмет етеді. оның 
гүлденуіне,экономикасын жақсартуға 
үлес қосады. Денсаулықтан қымбат 
ештеңе жоқ.
 Медициналық қызмет көрсету 
саласындағы бəсекелестікті дамыта 
отырып, дəрігер мен емдеу мекемесін 
таңдауды халықтың өз құзырына 
қалдыруды мақсат тұтқан Бірыңғай 
ұлттық денсаулық сақтау жүйесі – 
еліміздің медициналық саласын ре-
формалауда айқын оң нəтижелер бе-
руде.
     Бұл күндері ауданымыздың емдеу 
мекемелері мемлекет қойып отырған 
жаңа талаптарды орындай отырып, 
бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау са-
ласында енбек етуде.
  Ауданымызда елді мекендердегі 
тұрғындарға медициналық көмек 
көрсетуде бір орталық аурухана 35 
төсектік, құрамында күніне 170 адам 
қарауға есептелген орталық емха-
на, селолық округтерде орналасқан 
\2 дəрігерлік емхана, 2 фельдшерлік 
–акушерлік жəне  20 медициналық 
пунктер қызмет етеді. Осы ем-
деу мекемелерінде 20 дəрігер, 120 
орта буын медицина қызметкерлері 
еңбек етуде, яғни айтқанда 10 мың 
адамға шаққанда аудан бойынша 23,3 
төсектен, 12,7 дəрігерден, 78,8  орта 
буын медицина қызметкерлерінен 
келеді деген сөз.  
       Аудан бойынша маман дəрігерлермен 
қамту мəселесі бойынша жүйелі түрде 
жұмыстар жүргізіліп келеді. Мұнан 
жеті жыл бұрын облыста гранттық 
жобаны пайдалану қолға алынған 
болатын. Бұл күндері медициналық 
мамандықтар бойынша 7 студент об-
лыс жəне аудан əкімдерінің гранттары 
бойынша білім алуда.
    Жас мамандарға əлеуметтік жағдай 
жасауда аудан көлемінде біраз 
жұмыстар атқарылуда. Жаңадан 
келген жас мамандар тұрғын 
үймен қамтамасыз етіліп, бютжет-
тен қаржылай материалдық көмек 
берілуде.
  Дəрігерлердің біліктігін шыңдау 

ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ - БАСТЫ НАЗАРДА
мəселесі үдайы назардан тыс қалған 
емес. Биылғы жылдың 5 ай ішінде-3 
дəрігер жəне 3 орта буын медицина ма-
мандары білімдерін жетілдіріп оқуда 
болып қайтты.   УЗИ  жəне ФГДС 
мамандықтары бойынша дəрігерлерді 
оқытып, дəрігерлер осы қызмет 
түрлері бойынша жұмыс жасауда. 
    Соңғы жылдары аудан көлемінде 
денсаулық сақтау саласы бойынша 
материалдық техникалық базалар 
жақсаруда, сапалы көрсеткіштердің 
алдыңғы жылдармен салыстырғанда 
жақсарғаны байқалады. Жылма  
жыл балалардың туу көрсеткішінің 
жақсаруы, сырқаттардың стационарда 
жатып емделуі, жұқпалы аурулардың 
азайюі байқалады.  Бүгінгі күні  
орталық аурухана бойынша қаралған 
32 төсек толығымен игеріліп отыр. 
Биылғы жылдың 5 ай қорытындысы 
бойынша 555 адам стационарлық 
ем қабылдап ауруханада жатып 
шықты. Орталық аурухананың жа-
нында сырқаттардың күндіз жатып 
ем қабылдау үшін 24, ал селолық 
округтердегі емханаларда 6 төсек 
бөлінген, 5 ай ішінде 396 адам күндізгі 
стационарда ем қабылдап отыр.
      Ана мен бала денсаулығын қорғау 
саласында ауданымызда қазіргі таңда 3 
бала дəрігері мен 2 акушер- гинеколог 
дəрігер қызмет етуде. Аудан бойынша 
14 жасқа дейін- 4426  бала, 1 жасқа 
дейін – 268  бала тіркелген. 2014 жылы 
276 нəресте өмірге келді. Биылғы 
жылдың 5 ай ішінде 103 жас нəресте 
дүниеге келіп, бір баланың шетінеуіне 
жол беріліп,бір жасқа дейінгі бала 
өлімінің көрсеткіші 9,6  болып отыр, 
облыстық көрсеткіш 11,0
  Скринингтік тексерулер – ҚР 
Денсаулық сақтау саласын дамытудың 
«Саламатты Қазақстан – 2015» 
мемлекеттік бағдарламасында 
стратегиялық бағыттардың бірі. 
Скринингтік тексерулер ауру ошағын 
ерте бастан анықтау болып табылады. 
Бүгінгі күндері бұл жұмыстар жүйелі 
түрде жүргізілуде. Сүт безінің обы-
рын рентгендік зерттеулер – маммо-
графиядан тексеру арқылы алдын ала 
анықтауға болады.  Биыл аудан бой-
ынша 322 əйел адамдарды Арқалық 

қаласының емханасына апарып 
маммографиядан тексеруден өткізу 
жоспарланған, бүгінгі текті 322 адам 
тексерумен толық қамтылып отыр.
  Аудан медицина мекемелерімен 2015 
жылдың 5 ай ішінде туберкулезді ем-
деу алдын алу жөнінде біраз іс шаралар 
атқарылуда. Туберкулезді дер кезінде 
анықтау мақсатында жыл басынан 
бері 2328 адам флюорографиялық 
тексерілуден өтіп, 1388  балаға Манту 
сынағы қойылды, 5 адамнан туберкулез 
белгісі табылып емдеумен қамтылды.  
Биылғы жылы шілде айында Арқалық 
қаласының тубдиспансерінің жыл-
жымалы флюроқондырғысының 
ауданның селолық окруктерінде  
жұмыс жүргізілуі жоспарлануда. Со-
нымен қатар аудан орталығындағы ме-
кеме қызметкерлерін флюрографиялық 
тексерумен қамту жұмыстары 
жүргізілуде.
       Ауылдық жергілікті тұрғын халыққа 
медициналық көмек көрсетуде 
дəрігерлерден жылжымалы топ 
құрылып, ауылдық жерлерге барып 
профилактикалық бақылау жұмыстары  
жоспарлы түрде атқарылуда.
      Бүгінгідей кəсіби мереке күні ау-
дан денсаулық сақтау саласында 
қажырлы еңбек етіп, денсаулық сақтау 

мекемелерінің бүгінгі таңда жеткен 
жетістіктеріне алғаш негіз болып, 
аудан денсаулық сақтаушыларының 
қалыптасуына ықпал болған, бұл 
күндері арамызда жоқ болса да 
жасаған еңбектері ел аузында жүрген 
Алмағамбетов Ақбайзан, Нұрғазин 
Мырзекен, Сыздықов Қайрош, 
Тасмағамбетова Қапиза, Наржанов 
Мираш сияқты аға-апаларымызды 
еске алмай болмайды. Бүгінгі ұжым 
мүшелері осы кісілердің қажырлы 
еңбегін жалғастырып, сол кісілердің 
бастап кеткен сара жолдарымен келе 
жатыр.
   Дүниеде адам баласының өмірі мен 
денсаулығынан артық еш нəрсе жоқ. 
Барлық істелінетін тірлік сол үшін  
бейімделген. Ортамызда ауыз толты-
рып айтатын жетістіктеріміз де бар, 
күн түн демей қызметіне адал ма-
мандарымыз да жетерлік. Атап айтар 
болсақ дəрігерлер жастарға үлгі өнеге 
болып жүрген Қазақ ССР-ның еңбек 
сіңірген дəрігер,  «Құрмет белгісі» 
ордені мен «Ерен еңбегі үшін» медалі 
иегері Кенжебеков Бимагамбет, зей-
неткер Сағитова Махфуза, дəрігерлер  
, Жумагалиева Жібек, Ергабылов Жа-
най, Қабакова Жумакүл,Жусупбекова 
Алима,Конарбаева Зура, Таубаева 
Жүлдызай, Абдрахманқызы Ғалия,  
Бекенова Бибигуль жəне орта буын 
медицина қызметкерлері  Асылбеков 
Азиз, Мухтар Алмагул, Жангабулова 
Бану,Саденова Ботагул, Кулмаганбето-
ва Гульнар сияқты орта буын медицина 
қызметкерлерінің есімін мақтанышпен 
əрі зор құрметпен атап өтуге болады.
   Ертелі-кеш ерінбей, ел үшін еңбек 
етіп,  халықтың алғыс-сауабын 
арқалаған ақ  халатты абзал жандар, 
бүгінгі күні бейнетінің зейнетін көріп, 
бала-шаға, немерелерінің қызығын 
қызықтап отырған Қүтжанова 
Төлеутай, Кенжетаева Мəрияш, Бек-
жанова Қаншайым, Макимжанова 
Лиза, Шалтаева Асия, Кусайнова 
Нагия сияқты бір  топ апайлары-
мыз бен кешегі күні зейнеткерлікке 
шыққан замандастарымыз  бүгінгі 
мерекені біздермен бірге қарсы алуда. 
Қадірменді ардагерлер мерекелеріңіз 
құтты болсын!

     Сол сияқты бастапқы медициналық-
санитарлық көмек көрсетуде 
жергілікті тұрғындармен бүгінгі күнгі 
тұрмыс тауқыметін бірдей көтеріп 
табандылықпен еңбек етіп жатырған 
ауылдық жерлердегі медицина 
қызметкерлер Иман Мерей, Ибраева 
Коркем, Габитханова Мунира, Абди-
каримова Дария,  Кабидоллаев  Мəди   
сияқты мамандар өз учаскілерінде ел 
ішінде еңселі еңбекпен зор сенімге ие 
болып жүрген мамандар. 
    Бүгінгі күні біздің кешегі маман-
дəрігерлер Республикамыздың 
орталық қалаларында жауапты 
қызметтер атқаруда. Атап айтар 
болсақ Қарағандыда облыстық ау-
рухана бас дəрігері, медицина 
ғылымының докторы  Абеуов Марат 
Ертайұлы, Қарағанды медициналық 
Академиясының профессоры, меди-
цина ғылымының докторы Абатов 
Нуркаси Төлепбергенұлы, облыстық 
перзентхананың анестезиолог-реа-
ниматор дəрігері Коныртаев Нұрлан 
Қоныртайұлы,  Қостанайда облыстық 
балалар ауруханасының бас дəрігері, 
медицина ғылымының кандидиты 
Темирханов Фазылбек Сабитбекұлы, 
облыстық көз аурулар ауруханасының 
бөлімше меңгерушісі Жұмабаев Серік 
Ембергенұлы, Астанада қалалық 
жұқпалы аурулар ауруханасының бас 
дəрігерінің орынбасары Өтегенова 
Роза Баженқызы,  №1  қалалық 
аурухананың хирургі Карбозов Нұрлан 
Аманжолұлы сияқты дəрігерлер еңбек 
жолын біздің ауруханада бастаған ма-
мандар.
    Қазақта «Тəні саудың-жаны сау» 
деген аталы сөз бар. Сондықтан 
бүгінгі таңда аурудың алдын алу 
біз үшін өте өзекті болып табыла-
ды. Науқастар медицинасы дені 
сау адамдар медицинасына айналу 
керек. Келешек ұрпақтың жарқын 
болашағының кепілі болып табыла-
тын денсаулық мəселесін жетілдіру 
- біздің негізгі дəрігерлік парызымыз. 
Біз халықтың бізге деген сенімі арта-
тындай, қажетті кəсиби көмек алаты-
нына күманданбайтындай, халыққа 
қалтқысыз қызмет етуіміз керек. 

 Р.ЕСМАҒАМБЕТОВ,
 аудандық орталық аурухананың 

бас дəрігері.             
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   Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет 
кодексінің 109-бабына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін - өзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабына 
сəйкес, Амангелді аудандық мəслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Мəслихаттың 2014 жылғы 24 желтоқсандағы №278 «Амангелді 
ауданының 2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджеті тура-
лы» шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №5279 тіркелген, 2015 жылғы 16 қаңтарда «Аманкелді 
арайы» газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
1. Амангелді ауданының 2015 - 2017 жылдарға арналған бюджеті 
тиісінше 1, 2 жəне 3 - қосымшаларға сəйкес, оның ішінде 2015 жылға 
мынадай көлемдерде бекітілсін: 
1) кірістер – 1721404,0 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 187900,0 мың теңге; 
салықтық емес түсімдер бойынша – 4460,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 685,0 мың 
теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 1528359,0 мың теңге; 
2) шығындар – 1734166,0 мың теңге; 
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 1588,0 мың теңге, оның iшiнде: 
бюджеттiк кредиттер –  8919,0 мың теңге; 
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 7331,0 мың теңге; 
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге,
оның ішінде: 
қаржы активтерiн сатып алу – 0,0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 14350,0 мың теңге; 
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 
14350,0 мың теңге.»; 
көрсетілген шешімнің  2-тармағының үшінші азат жолы жаңа редак-
цияда жазылсын:
мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып та-
былмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджет-
тен қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кəсіпорындар 
жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек 
жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге – 78395,0 мың теңге 
сомасында.»;
көрсетілген шешімнің  2-2 тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«2-2. Электронды оқыту жүйесі бағдарламасы аясында кеңжолақты 
Интернетке ақы төлеуге – 4632,0 мың теңге сомасында.»;
көрсетілген шешімнің 2-тармағының тоғызыншы азат жолы алып та-
сталсын.
көрсетілген шешімнің 1 жəне 5-қосымшалары осы шешімнің                            
1, 2-қосымшаларына сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Нормативтік құқықтық акті 2015 жылғы 04 маусымда 
нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне 

№5643 болып енгізілді.

     Кезектен тыс сессия төрағасы  А.Ташимов 
     Аудандық мəслихат хатшысы  Ə.Саматов

    КЕЛІСІЛДІ:
«Амангелді ауданы əкімдігінің экономика жəне бюджеттік жо-
спарлау бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы 
_____________________ М. Сакетов     «29» мамыр 2015 жылғы

Аудандық мəслихаттың №324 ШЕШІМІ
29 мамыр 2015 ж.   Аманкелді селосы.

Мəслихаттың 2014 жылғы 24 желтоқсандағы 
№278  «Амангелді ауданының 2015-2017 жылдарға 
арналған аудандық бюджеті туралы» шешіміне 

өзгерістер енгізу туралы

Мəслихаттың 2015 жылғы 29 мамырдағы №324 шешіміне 1-қосымша 
Мəслихаттың 2015 жылғы 24 желтоқсандағы №278 шешіміне 1-қосымша
Амангелді ауданының 2015 жылға арналған аудандық бюджеті

Санаты
 Сыныбы
  Кіші сыныбы
   Ерекшелігі

    Атауы Сомасы, 
мың теңге

1 2 3 4 5 6
I    І.Кірістер 1 721 404,0
1 00 0 00 Салықтық түciмдер 187 900,0
1 01 0 00 Табыс салығы 89 219,0
1 01 2 00 Жеке табыс салығы 89 219,0
1 03 0 00 Əлеуметтiк салық 73 715,0
1 03 1 00 Əлеуметтiк салық 73 715,0
1 04 0 00 Меншiкке салынатын салықтар 16 957,0
1 04 1 00 Мүлiкке салынатын салықтар 5 254,0
1 04 3 00 Жер салығы 1 019,0
1 04 4 00 Көлiк құралдарына салынатын 

салық 7 812,0
1 04 5 00 Бірыңғай жер салығы 2 872,0

1 05 0 00
Тауарларға, жұмыстарға жəне 
қызметтерге салынатын iшкi 
салықтар

6 681,0

1 05 2 00 Акциздер 1 049,0

1 05 3 00
Табиғи жəне басқа да 
ресурстарды пайдаланғаны 
үшін түсетiн түсiмдер

2 744,0

1 05 4 00
Кəсiпкерлiк жəне кəсiби 
қызметтi жүргiзгенi үшiн 
алынатын алымдар

2 888,0

1 08 0 0

Заңдық маңызы бар əрекеттерді 
жасағаны жəне (немесе)  оған 
уəкілеттігі бар мемлекеттік 
органдар немесе лауазымды 
адамдар құжаттар бергені үшін 
алынатын міндетті төлемдер

1 328,0

2 00 0 00 Салықтық емес түciмдер 4 460,0
2 01 0 00 Мемлекеттік меншіктен түсетін 

кірістер 2 094,0

2 01 1 00 Мемлекеттік кəсіпорындардың 
таза кірісі бөлігінің түсімдері 19,0

2 01 5 00 Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi 
жалға беруден түсетiн кiрiстер 2 075,0

2 02 1 00

Мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын  
мемлекеттік мекемелердің 
тауарларды (жұмыстарды, 
қызметтерді) өткізуінен түсетін 
түсімдер

10,0

2 06 0 00 Басқа да салықтық емес 
түсiмдер 2 356,0

2 06 1 00 Басқа да салықтық емес 
түсiмдер 2 356,0

3 00 0 00 Негізгі капиталды сатудан 
түсетін түсімдер 685,0

3 01 1 00
Мемлекеттік мекемелерге 
бекітілген мемлекеттік мүлікті 
сату

547,0

3 03 1 00 Жерді сату 138,0
4 00 0 00 Трансферттердің түсімдері 1 528 359,0

4 02 0 00
Мемлекеттiк басқарудың 
жоғары тұрған органдарынан 
түсетiн трансферттер

1 528 359,0

4 02 2 00 Облыстық бюджеттен түсетiн 
трансферттер 1 528 359,0

Бюджеттік бағдарлама

Фукционалдық топ

 Функционалдық кіші топ

  Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі

     

     Атауы Сомасы, 
мың теңге

     ІІ.Шығындар 1 734 166,0

01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк 
қызметтер 213 335,5

 1   
Мемлекеттiк басқарудың жалпы 
функцияларын орындайтын 
өкiлдi, атқарушы жəне басқа 
органдар

173 521,0

  112  Аудан (облыстық маңызы бар 
қала) мəслихатының аппараты 11 852,0

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

11 852,0

  122  Аудан (облыстық маңызы бар 
қала) əкімінің аппараты 72 037,0

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

71 337,0

   003 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 700,0

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

89 632,0

   001

Қаладағы аудан, аудандық 
маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ əкімінің 
қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер

89 632,0

 2   Қаржылық қызмет 11 783,0

  452  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) қаржы бөлімі 11 783,0

   001

Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) бюджетін 
орындау жəне  коммуналдық 
меншігін басқару саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 

11 243,3

   003 Салық салу мақсатында мүлікті 
бағалауды жүргізу 339,7

   010

Жекешелендіру, 
коммуналдық меншікті 
басқару,  жекешелендіруден 
кейінгі қызмет жəне осыған 
байланысты дауларды  реттеу 

200,0

 5   Жоспарлау жəне статистикалық 
қызмет 8 437,0

  453  
Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) экономика жəне 
бюджеттік жоспарлау бөлімі

8 437,0

   001

Экономикалық саясатты, 
мемлекеттік жоспарлау жүйесін 
қалыптастыру жəне дамыту 
саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

8 437,0

 9   Жалпы сипаттағы өзге де 
мемлекеттiк қызметтер 19 594,5

  454  
Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) кəсіпкерлік жəне 
ауыл шаруашылығы бөлімі

13 358,1

   001

Жергілікті деңгейде 
кəсіпкерлікті жəне ауыл 
шаруашылығын дамыту 
саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

13 358,1

  458  

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

6 236,4

   001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі жəне 
автомобиль жолдары 
саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

6 236,4

02    Қорғаныс 3 356,0
 1   Əскери мұқтаждар 3 356,0
  122  Аудан (облыстық маңызы бар 

қала) əкімінің аппараты 3 356,0

   005 Жалпыға бірдей əскери міндетті 
атқару шеңберіндегі іс-шаралар 3 356,0

04    Бiлiм беру 1 091 504,3
 1   Мектепке дейiнгі тəрбие жəне 

оқыту 92 321,0

  464  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) білім бөлімі 92 321,0

   009
Мектепке дейінгі тəрбие мен 
оқыту ұйымдарының қызметін 
қамтамасыз ету

60 529,0

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

31 792,0

 2   Бастауыш, негізгі орта жəне 
жалпы орта білім беру 957 121,3

  464  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) білім бөлімі 933 282,0

   003 Жалпы білім беру 913 071,0
   006 Балаларға  қосымша білім беру  20 211,0

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

23 839,3

   017
Балалар мен жасөспірімдерге  
спорт бойынша қосымша білім 
беру

23 839,3

 9   Бiлiм беру саласындағы өзге де 
қызметтер 42 062,0

  464  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) білім бөлімі 42 062,0

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

10 302,0

   005

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

15 920,0

   015

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

3 251,0

   029

Балалар мен жасөспірімдердің 
психикалық денсаулығын 
зерттеу жəне халыққа 
психологиялық-медициналық-
педагогикалық консультациялық 
көмек көрсету

9 424,0

   067
Ведомстволық бағыныстағы 
мемлекеттік мекемелерінің 
жəне ұйымдарының күрделі 
шығыстары

3 165,0

06    Əлеуметтiк көмек жəне 
əлеуметтiк қамсыздандыру 134 026,0

 1   Əлеуметтiк қамсыздандыру 476,0

  464  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) білім бөлімі 476,0

   030
Патронат тəрбиешілерге 
берілген баланы (балаларды) 
асырап бағу 

476,0

 2   Əлеуметтiк көмек 104 556,0

  451  
Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) жұмыспен қамту 
жəне əлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі

104 556,0

   002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 19 460,0
   005 Мемлекеттік атаулы əлеуметтік 

көмек 3 360,0
   006 Тұрғын үйге көмек көрсету 260,0

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

18 190,0

   010
Үйден тəрбиеленіп оқытылатын 
мүгедек балаларды материалдық 
қамтамасыз ету

634,0

   014 Мұқтаж азаматтарға үйде 
əлеуметтiк көмек көрсету 3 693,0

   016 18 жасқа дейінгі балаларға 
мемлекеттік жəрдемақылар 53 697,0

   017

Мүгедектерді оңалту жеке 
бағдарламасына сəйкес, 
мұқтаж мүгедектерді міндетті 
гигиеналық құралдармен жəне 
ымдау тілі мамандарының 
қызмет көрсетуін, жеке 
көмекшілермен қамтамасыз ету 

1 045,0

   052
Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңістің жетпіс жылдығына 
арналған іс-шараларды өткізу

4 217,0

 9   
Əлеуметтiк көмек жəне 
əлеуметтiк қамтамасыз ету 
салаларындағы өзге де қызметтер

28 994,0

  451  
Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) жұмыспен қамту 
жəне əлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі

28 994,0

   001

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

18 503,0

   011
Жəрдемақыларды жəне басқа да 
əлеуметтік төлемдерді есептеу, 
төлеу мен жеткізу бойынша 
қызметтерге ақы төлеу

1 000,0

   050
Мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету жəне өмір сүру 
сапасын жақсарту жөніндегі іс-
шаралар жоспарын іске асыру

9 491,0

07    Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық 26 887,0

 1   Тұрғын үй шаруашылығы 5 315,0

  458  

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

815,0

   003
Мемлекеттік тұрғын 
үй қорының сақталуын 
ұйымдастыру

815,0

  472  
Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) құрылыс, сəулет 
жəне қала құрылысы бөлімі

4 500,0

   003
Коммуналдық тұрғын 
үй қорының тұрғын үйін 
жобалау жəне (немесе) салу, 
реконструкциялау

3 905,0

   004
Инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылымды жобалау, 
дамыту жəне (немесе) 
жайластыру

595,0

 2   Коммуналдық шаруашылық 7 120,0

  458  

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

7 120,0

   029 Сумен жабдықтау жəне су бұру 
жүйелерін дамыту 7 120,0

 3   Елді-мекендерді абаттандыру 14 250,0

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

14 250,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 5 654,0

   009 Елді мекендердің санитариясын 
қамтамасыз ету 197,0

   011 Елді мекендерді абаттандыру 
мен көгалдандыру 8 399,0

08    Мəдениет, спорт, туризм жəне 
ақпараттық кеңістiк 105 761,0

 1   Мəдениет саласындағы қызмет 42 543,0

  455  
Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) мəдениет жəне 
тілдерді дамыту бөлімі

42 543,0

   003 Мəдени-демалыс жұмысын 
қолдау 42 543,0

 2   Спорт 11 267,7

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

11 267,7

   001

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

4 864,0

   005 Ұлттық жəне бұқаралық спорт 
түрлерін дамыту 2 902,7

   006
Аудандық (облыстық маңызы 
бар қалалық)  деңгейде 
спорттық жарыстар өткiзу

405,0

   007

Əртүрлi спорт түрлерi бойынша 
аудан (облыстық маңызы бар 
қала)  құрама командаларының 
мүшелерiн дайындау жəне 
олардың облыстық спорт 
жарыстарына қатысуы

3 096,0

 3   Ақпараттық кеңiстiк 40 151,3

  455  
Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) мəдениет жəне 
тілдерді дамыту бөлімі

38 191,0

   006 Аудандық (қалалық) 
кiтапханалардың жұмыс iстеуi 37 681,0

   007
Мемлекеттiк тiлдi жəне 
Қазақстан халқының басқа да 
тiлдерін дамыту

510,0

  456  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 1 960,3

   002 Мемлекеттік ақпараттық саясат 
жүргізу жөніндегі қызметтер 1 960,3

 9   
Мəдениет, спорт, туризм 
жəне ақпараттық кеңiстiктi 
ұйымдастыру жөнiндегi өзге де 
қызметтер

11 799,0

(Жалғасы 4-бетте)
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  455  
Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) мəдениет жəне 
тілдерді дамыту бөлімі

5 578,0

   001

Жергілікті деңгейде тілдерді 
жəне мəдениетті дамыту 
саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

5 578,0

  456  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 6 221,0

   001

Жергілікті деңгейде ақпарат, 
мемлекеттілікті нығайту жəне 
азаматтардың əлеуметтік 
сенімділігін қалыптастыру 
саласында мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

5 891,0

   003 Жастар саясаты саласында іс-
шараларды іске асыру 330,0

10    

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

83 765,7

 1   Ауыл шаруашылығы 29 478,1

  453  
Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) экономика жəне 
бюджеттік жоспарлау бөлімі

9 684,0

   099
Мамандардың əлеуметтік көмек 
көрсетуі жөніндегі шараларды 
іске асыру

9 684,0

  473  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) ветеринария бөлімі 19 794,1

   001
Жергілікті деңгейде 
ветеринария саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

9 397,0

   006 Ауру жануарларды санитарлық 
союды ұйымдастыру 8 925,0

   007
Қаңғыбас иттер мен 
мысықтарды аулауды жəне 
жоюды ұйымдастыру

1 472,1

 6   Жер  қатынастары 7 881,6

  463  
Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) жер қатынастары 
бөлімі

7 881,6

   001

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

7 881,6

 9   

Ауыл, су, орман, балық 
шаруашылығы, қоршаған 
ортаны қорғау жəне жер 
қатынастары саласындағы басқа 
да қызметтер

46 406,0

  473  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) ветеринария бөлімі 46 406,0

   011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар 
жүргізу 46 406,0

11    Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы 
жəне құрылыс қызметі 7 420,0

 2   Сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс қызметі 7 420,0

  472  
Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) құрылыс, сəулет 
жəне қала құрылысы бөлімі

7 420,0

   001

Жергілікті деңгейде құрылыс, 
сəулет жəне қала құрылысы 
саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

7 420,0

12    Көлiк жəне коммуникация 50 000,0
 1   Автомобиль көлiгi 50 000,0

  458  

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

50 000,0

   023 Автомобиль жолдарының 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету 50 000,0

13    Басқалар 17 771,0
 9   Басқалар 17 771,0

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

15 840,0

   040

«Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық 
дамытуға жəрдемдесу бойынша 
шараларды іске асыру

15 840,0

  452  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) қаржы бөлімі 1 931,0

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

1 931,0

15    Трансферттер 541,5
 1   Трансферттер 541,5
  452  Ауданның (облыстық маңызы 

бар қаланың) қаржы бөлімі 541,5

   006
Нысаналы пайдаланылмаған 
(толық пайдаланылмаған) 
трансферттерді қайтару

343,0

   016
Нысаналы мақсатқа сай 
пайдаланылмаған нысаналы 
трансферттерді қайтару

198,5

    ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 1 588,0

10

   

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

8 919,0

 1   Ауыл шаруашылығы 8 919,0

  

453  
Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) экономика жəне 
бюджеттік жоспарлау бөлімі

8 919,0

   

006
Мамандарды əлеуметтік қолдау 
шараларын іске асыру үшін 
бюджеттік кредиттер

8 919,0

Санаты
 Сыныбы
  Ішкі сыныбы
   Ерекшелігі

     Атауы Сомасы, 
мың теңге

5    Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 331,0
 01   Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 331,0

  1  
Мемлекеттік бюджеттен 
берілген бюджеттік кредиттерді 
өтеу

7 331,0

   13
Жеке тұлғаларға жергілікті 
бюджеттен берілген бюджеттік 
кредиттерді өтеу

7 331,0

    IV.Қаржы  активтерімен  
операциялар  бойынша  сальдо 0,0

    V.Бюджет тапшылығы 
(профициті) -14 350,0

    
VI.Бюджет тапшылығын 
қаржыландыру (профицитін 
пайдалану)

14 350,0

Мəслихаттың 2015 жылғы 29 мамырдағы №324 шешіміне 2-қосымша 
Мəслихаттың 2014 жылғы 24 желтоқсандағы №278 шешіміне 5-қосымша

2015 жылға арналған Амангелді ауданының кенттер, ауылдар, 
ауылдық  округтердің бюджеттік бағдарламалар тізбесі.

Фукционалдық топ

 функционалдық кіші топ

  Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі

   Бюджеттік бағдарлама

    Атауы Сомасы, 
мың теңге

01    

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк 
қызметтер 89 632,0

 1

  

Мемлекеттiк басқарудың жалпы 
функцияларын орындайтын 
өкiлдi, атқарушы жəне басқа 
органдар

89 632,0

  123  
Амангелді ауданының 
Амантоғай ауылдық округі 
əкімінің аппараты

8 241,0

   001

Қаладағы аудан, аудандық 
маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ əкімінің 
қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер

8 241,0

  123  
Амангелді ауданының 
Амангелді ауылдық округі 
əкімінің аппараты

17 185,0

   001

Қаладағы аудан, аудандық 
маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ əкімінің 
қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер

17 185,0

  123  Амангелді ауданының Ақсай 
ауылы əкімінің аппараты 6 411,0

   001

Қаладағы аудан, аудандық 
маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ əкімінің 
қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер

6 411,0

  123  Амангелді ауданының Тасты 
ауылы əкімінің аппараты 6 866,0

   001

Қаладағы аудан, аудандық 
маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ əкімінің 
қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер

6 866,0

  123  
Амангелді ауданының Қабырға 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

6 962,0

   001

Қаладағы аудан, аудандық 
маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ əкімінің 
қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер

6 962,0

  123  
Амангелді ауданының Үштоғай 
ауылдық  округі əкімінің 
аппараты

7 430,0

   001

Қаладағы аудан, аудандық 
маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ əкімінің 
қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер

7 430,0

  123  
Амангелді ауданының Құмкешу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

7 065,0

   001

Қаладағы аудан, аудандық 
маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ əкімінің 
қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер

7 065,0

  123  
Амангелді ауданының Байғабыл 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

7 181,0

   001

Қаладағы аудан, аудандық 
маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ əкімінің 
қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер

7 181,0

  123  
Амангелді ауданының Қарасу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

8 026,0

   001

Қаладағы аудан, аудандық 
маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ əкімінің 
қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер

8 026,0

  123  
Амангелді ауданының 
Қарынсалды ауылдық округі 
əкімінің аппараты

5 863,0

   001

Қаладағы аудан, аудандық 
маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ əкімінің 
қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер

5 863,0

  123  
Амангелді ауданының Үрпек 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

8 402,0

   001

Қаладағы аудан, аудандық 
маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық округ əкімінің 
қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер

8 402,0

07    Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық 14 250,0

 3   Елді-мекендерді абаттандыру 14 250,0

  123  
Амангелді ауданының 
Амангелді ауылдық округі  
əкімінің аппараты

11 954,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 4 098,0

   009 Елді мекендердің санитариясын 
қамтамасыз ету 197,0

   011 Елді мекендерді абаттандыру 
мен көгалдандыру 7 659,0

  123  
Амангелді ауданының Үрпек 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

265,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 140,0

   011 Елді мекендерді абаттандыру 
мен көгалдандыру 125,0

  123  
Амангелді ауданының Байғабыл 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

255,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 130,0

   011 Елді мекендерді абаттандыру 
мен көгалдандыру 125,0

  123  
Амангелді ауданының 
Амантоғай ауылдық округі 
əкімінің аппараты

406,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 281,0

   011 Елді мекендерді абаттандыру 
мен көгалдандыру 125,0

  123  
Амангелді ауданының Қарасу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

295,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 170,0

   011 Елді мекендерді абаттандыру 
мен көгалдандыру 125,0

  123  
Амангелді ауданының Құмкешу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

140,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 140,0

  123  Амангелді ауданының Ақсай 
ауылы əкімінің аппараты 221,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 161,0

   011 Елді мекендерді абаттандыру 
мен көгалдандыру 60,0

  123  
Амангелді ауданының Үштоғай 
ауылдық  округі əкімінің 
аппараты

237,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 237,0

  123  Амангелді ауданының Тасты 
ауылы əкімінің аппараты 297,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 237,0

   011 Елді мекендерді абаттандыру 
мен көгалдандыру 60,0

  123  
Амангелді ауданының Қабырға 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

120,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 60,0

   011 Елді мекендерді абаттандыру 
мен көгалдандыру 60,0

  123  
Амангелді ауданының 
Қарынсалды ауылдық округі 
əкімінің аппараты

60,0

   011 Елді мекендерді абаттандыру 
мен көгалдандыру 60,0

13    Басқалар 15 840,0
 9   Басқалар 15 840,0

  123  
Амангелді ауданының Үрпек 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

800,0

   040

«Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық 
дамытуға жəрдемдесу бойынша 
шараларды іске асыру

800,0

  123  
Амангелді ауданының Құмкешу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

9 540,0

   040

«Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық 
дамытуға жəрдемдесу бойынша 
шараларды іске асыру

9 540,0

  123  
Амангелді ауданының 
Қарынсалды ауылдық округі 
əкімінің аппараты

500,0

   040

«Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық 
дамытуға жəрдемдесу бойынша 
шараларды іске асыру

500,0

  123  Амангелді ауданының Ақсай 
ауылы əкімінің аппараты 5 000,0

   040

«Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық 
дамытуға жəрдемдесу бойынша 
шараларды іске асыру

5 000,0

   В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Ка-
захстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казах-
стан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении 
и самоуправлении в Республике Казахстан» Амангельдинский район-
ный маслихат РЕШИЛ: 
 1. Внести в решение маслихата от 24 декабря 2014 года №278 «О 
районном бюджете Амангельдинского района на 2015-2017 годы» (за-
регистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов №5279, опубликовано 16 января 2015 года в газете 
«Аманкелді арайы») следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
         «Утвердить бюджет Амангельдинского района на 2015-2017 годы 
согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2015 
год в следующих объемах:
1) доходы – 1721404,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 187900,0 тысяч тенге; 
неналоговым поступлениям – 4460,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 685,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1528359,0 тысяч тенге; 
2) затраты - 1734166,0 тысяч тенге; 
3) чистое бюджетное кредитование – 1588,0 тысяч тенге, в том числе: 
бюджетные кредиты – 8919,0 тысяча тенге; 
погашение бюджетных кредитов – 7331,0 тысячи тенге; 
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысячи тенге,             
в том числе: приобретение финансовых активов – 0,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 14350,0 тысяч тенге; 
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 
14350,0 тысяч тенге.»; 
абзац третий пункта 2 указанного решения изложить в новой редак-
ции:
на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к долж-
ностным окладам работников государственных учреждений, не яв-
ляющихся государственными служащими, а также работников госу-
дарственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов 
– 78395,0 тысяч тенге.»;
пункт 2-2 указанного решения изложить в новой редакции:
«2-2.  На оплату широкополосного Интернета в рамках программы 
системы электронного обучения – 4632,0 тысяч тенге.»;
абзац девятый пункта 2 указанного решения исключить.
приложение 1 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за №5643, 04 июня 2015 года 

     Председатель внеочередной сессии           Ташимов А.
     Секретарь районного маслихата           Саматов А.  
  
    СОГЛАСОВАНО:
Руководитель коммунального государственного учреждения «Отдел 
экономики и бюджетного планирования акимата Амангельдинского  
района»_______________________  М.Сакетов   «29» мая 2015 года

О внесении  изменений  в решение маслихата 
от 24 декабря 2014 года №278 «О районном  

бюджете Амангельдинского района 
на 2015 - 2017 годы»

РЕШЕНИЕ №324 районного маслихата
29 мая 2015 года     село Амангельды

(Продолжение на 5-стр.)
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Приложение 1 к решению маслихата от 29 мая 2015 года №324

Приложение 1 к решению маслихата от 24 декабря  2014 года №278
 

Районный бюджет
Амангельдинского района на 2015 год

     
Категория

 Класс

  Под класс

   Специфика

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

1 2 3 4 5 6
I    І.Доходы 1 721 404,0
1 00 0 00 Налоговые поступления 187 900,0
1 01 0 00 Подоходный налог 89 219,0
1 01 2 00 Индивидуальный подоходный 

налог 89 219,0
1 03 0 00 Социальный налог 73 715,0
1 03 1 00 Социальный налог 73 715,0
1 04 0 00 Hалоги на собственность 16 957,0
1 04 1 00 Hалоги на имущество 5 254,0
1 04 3 00 Земельный налог 1 019,0
1 04 4 00 Hалог на транспортные 

средства 7 812,0
1 04 5 00 Единый земельный налог 2 872,0
1 05 0 00 Внутренние налоги на товары, 

работы и услуги 6 681,0
1 05 2 00 Акцизы 1 049,0
1 05 3 00 Поступления за использование 

природных и других ресурсов 2 744,0

1 05 4 00
Сборы за ведение 
предпринимательской 
и профессиональной 
деятельности

2 888,0

1 08 0 0

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

1 328,0

2 00 0 00 Неналоговые поступления 4 460,0
2 01 0 00 Доходы от государственной 

собственности 2 094,0

2 01 1 00
Поступления части чистого 
дохода государственных 
предприятий

19,0

2 01 5 00
Доходы от аренды  
имущества, находящегося 
в государственной 
собственности

2 075,0

2 02 1 00

Поступления от реализации 
товаров (работ, услуг) 
государственными 
учреждениями, 
финансируемыми из 
государственного бюджета

10,0

2 06 0 00 Прочие неналоговые 
поступления 2 356,0

2 06 1 00 Прочие неналоговые 
поступления 2 356,0

3 00 0 00 Поступления от продажи 
основного капитала 685,0

3 01 1 00
Продажа государственного 
имущества, закрепленного за
государственными 
учреждениями

547,0

3 03 1 00 Продажа земли 138,0
4 00 0 00 Поступления трансфертов 1 528 359,0

4 02 0 00
Трансферты из вышестоящих 
органов государственного 
управления

1 528 359,0

4 02 2 00 Трансферты из областного 
бюджета 1 528 359,0

     
Функциональная группа

 Функциональная подгруппа

  Администратор бюджетных программ

   Бюджетная программа

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

     ІІ.Затраты 1 734 166,0
01    Государственные услуги 

общего характера 213 335,5

 1   

Представительные, 
исполнительные и другие 
органы, выполняющие общие 
функции  государственного 
управления

173 521,0

  112  Аппарат маслихата района 
(города областного значения) 11 852,0

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

11 852,0

  122  Аппарат акима района (города 
областного значения) 72 037,0

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

71 337,0

   003 Капитальные расходы 
государственного органа 700,0

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

89 632,0

   001

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

89 632,0

 2   Финансовая  деятельность 11 783,0
  452  Отдел финансов района (города 

областного значения) 11 783,0

   001

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

11 243,3

   003 Проведение оценки имущества 
в целях налогообложения 339,7

   010

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

200,0

 5   Планирование и 
статистическая деятельность 8 437,0

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

8 437,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
в области формирования 
и развития экономической 
политики, системы 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
планирования

8 437,0

 9   Прочие государственные 
услуги общего характера 19 594,5

  454  
Отдел предпринимательства 
и сельского хозяйства района 
(города областного значения)

13 358,1

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
развития предпринимательства 
и сельского хозяйства

13 358,1

  458  

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

6 236,4

   001

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

6 236,4

02    Оборона 3 356,0
 1   Военные нужды 3 356,0
  122  Аппарат акима района (города 

областного значения) 3 356,0

   005
Мероприятия в рамках 
исполнения всеобщей воинской 
обязанности

3 356,0

04    Образование 1 091 504,3
 1   Дошкольное воспитание и 

обучение 92 321,0

  464  Отдел образования района 
(города областного значения) 92 321,0

   009
Обеспечение деятельности 
организаций дошкольного 
воспитания и обучения

60 529,0

   040
Реализация государственного 
образовательного заказа в 
дошкольных организациях 
образования

31 792,0

 2   Начальное, основное среднее и 
общее среднее образование 957 121,3

  464  Отдел образования района 
(города областного значения) 933 282,0

   003 Общеобразовательное 
обучение 913 071,0

   006 Дополнительное образование 
для детей 20 211,0

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

23 839,3

   017
Дополнительное образование 
для детей и юношества по 
спорту

23 839,3

 9   Прочие услуги в области 
образования 42 062,0

  464  Отдел образования района 
(города областного значения) 42 062,0

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

10 302,0

   005

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

15 920,0

   015

Ежемесячная выплата 
денежных средств опекунам 
(попечителям) на содержание 
ребенка-сироты (детей-сирот), 
и ребенка (детей), оставшегося 
без попечения родителей

3 251,0

   029

Обследование психического 
здоровья детей и подростков 
и оказание психолого-
м е д и ко - п е д а г о г и ч е с ко й 
консультативной помощи 
населению

9 424,0

   067
Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных учреждений и 
организаций

3 165,0

06    Социальная помощь и 
социальное обеспечение 134 026,0

 1   Социальное обеспечение 476,0
  464  Отдел образования района 

(города областного значения) 476,0

   030
Содержание ребенка (детей), 
переданного патронатным 
воспитателям

476,0

 2   Социальная помощь 104 556,0

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

104 556,0

   002 Программа занятости 19 460,0
   005 Государственная адресная 

социальная помощь 3 360,0

   006 Оказание жилищной помощи 260,0

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

18 190,0

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

634,0

   014
Оказание социальной помощи 
нуждающимся гражданам на 
дому

3 693,0

   016 Государственные пособия на 
детей до 18 лет 53 697,0

   017

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

1 045,0

   052
Проведение мероприятий, 
п о с в я щ е н н ы х 
семидесятилетию Победы в 
Великой Отечественной войне

4 217,0

 9   
Прочие услуги в области 
социальной помощи и 
социального обеспечения

28 994,0

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

28 994,0

   001

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

18 503,0

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

1 000,0

   050
Реализация Плана мероприятий 
по обеспечению прав и 
улучшению качества жизни 
инвалидов

9 491,0

07    Жилищно-коммунальное 
хозяйство 26 887,0

 1   Жилищное хозяйство 5 315,0

  458  

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

815,0

   003
Организация сохранения 
государственного жилищного 
фонда

815,0

  472  
Отдел строительства, 
архитектуры и 
градостроительства района 
(города областного значения)

4 500,0

   003
Проектирование и (или) 
строительство, реконструкция 
жилья коммунального 
жилищного фонда

3 905,0

   004
Проектирование, развитие 
и (или) обустройство 
инженерно-коммуникационной 
инфраструктуры

595,0

 2   Коммунальное хозяйство 7 120,0

  458  

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

7 120,0

   029
Развитие системы 
водоснабжения и 
водоотведения 

7 120,0

 3   Благоустройство населенных 
пунктов 14 250,0

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

14 250,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 5 654,0

   009 Обеспечение санитарии 
населенных пунктов 197,0

   011 Благоустройство и озеленение 
населенных пунктов 8 399,0

08    Культура, спорт, туризм и 
информационное пространство 105 761,0

 1   Деятельность в области 
культуры 42 543,0

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

42 543,0

   003 Поддержка культурно-
досуговой работы 42 543,0

 2   Спорт 11 267,7

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

11 267,7

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

4 864,0

   005 Развитие массового спорта и 
национальных видов спорта 2 902,7

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

405,0

   007

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

3 096,0

 3   Информационное пространство 40 151,3

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

38 191,0

   006 Функционирование районных 
(городских) библиотек 37 681,0

   007
Развитие государственного 
языка и других языков народа 
Казахстана

510,0

  456  
Отдел внутренней политики 
района (города областного 
значения)

1 960,3

   002
Услуги по проведению 
г о с у д а р с т в е н н о й 
информационной политики

1 960,3

 9   
Прочие услуги по организации 
культуры, спорта, туризма  
и информационного 
пространства

11 799,0

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

5 578,0

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

5 578,0

  456  
Отдел внутренней политики 
района (города областного 
значения)

6 221,0

   001

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

5 891,0

   003 Реализация мероприятий в 
сфере молодежной политики 330,0

10    

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

83 765,7

 1   Сельское хозяйство 29 478,1

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

9 684,0

   099
Реализация мер по оказанию 
социальной поддержки 
специалистов

9 684,0

  473  Отдел ветеринарии района 
(города областного значения) 19 794,1

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

9 397,0

   006 Организация санитарного убоя 
больных животных 8 925,0

   007
Организация отлова и 
уничтожения бродячих собак 
и кошек

1 472,1

 6   Земельные отношения 7 881,6

  463  
Отдел земельных отношений 
района (города областного 
значения)

7 881,6

   001

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

7 881,6

(Продолжение на 6-стр.)
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 9   
Прочие услуги в области сельского, 
водного, лесного, рыбного  хозяйства, 
охраны окружающей среды и земельных 
отношений

46 406,0

  473  Отдел ветеринарии района (города 
областного значения) 46 406,0

   011 Проведение противоэпизоотических 
мероприятий 46 406,0

11    
Промышленность, архитектурная, 
градостроительная и строительная 
деятельность

7 420,0

 2   Архитектурная, градостроительная и 
строительная деятельность 7 420,0

  472  
Отдел строительства, архитектуры и 
градостроительства района (города 
областного значения)

7 420,0

   001
Услуги по реализации государственной 
политики в области строительства, 
архитектуры и градостроительства на 
местном уровне

7 420,0

12    Транспорт и коммуникации 50 000,0
 1   Автомобильный транспорт 50 000,0

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

50 000,0

   023 Обеспечение функционирования 
автомобильных дорог 50 000,0

13    Прочие 17 771,0
 9   Прочие 17 771,0

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

15 840,0

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

15 840,0

  452  Отдел финансов района (города областного 
значения) 1 931,0

   012 Резерв местного исполнительного органа 
района (города областного значения) 1 931,0

15    Трансферты 541,5
 1   Трансферты 541,5
  452  Отдел финансов района (города областного 

значения) 541,5

   006 Возврат неиспользованных 
(недоиспользованных) целевых трансфертов 343,0

   016 Возврат, использованных не по целевому 
назначению целевых трансфертов 198,5

    ІІІ. Чистое бюджетное кредитование 1 588,0

10    

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

8919,0

 1   Сельское хозяйство 8919,0

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

8919,0

   006 Бюджетные кредиты для реализации мер 
социальной поддержки специалистов 8919,0

Категория

 Класс

  Подкласс

   Специфика

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

5    Погашение бюджетных кредитов 7331,0
 01   Погашение бюджетных кредитов 7331,0
  1  Погашение бюджетных кредитов, выданных 

из государственного бюджета 7331,0

   13 Погашение бюджетных кредитов, выданных 
из местного бюджета физическим лицам 7331,0

    IV. Сальдо по операциям с финансовыми 
активами 0,0

    V. Дефицит (профицит) бюджета -14350,0
    VI. Финансирование дефицита 

(использование профицита) бюджета 14350,0

Приложение 2 к решению маслихата от 29 мая 2015 года №324
Приложение 5 к решению маслихата от 24 декабря 2014 года №278

 
 Перечень бюджетных программ поселков, сел, сельских

округов Амангельдинского района на 2015 год
      
Функциональная группа

 Функциональная подгруппа

  Администратор бюджетных программ

   Бюджетная программа

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

01    Государственные услуги общего характера 89632,0

 1   

Представительные, исполнительные и 
другие органы, выполняющие общие 
функции  государственного управления

89632,0

  123  Аппарат акима Амантогайского сельского 
округа Амангельдинского района 8241,0

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

8241,0

  123  Аппарат акима Амангельдинского сельского 
округа Амангельдинского района 17185,0

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

17185,0

  123  Аппарат акима села Аксай 
Амангельдинского района 6411,0

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

6411,0

  123  Аппарат акима села Тасты 
Амангельдинского района 6866,0

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

6866,0

  123  Аппарат акима Кабыргинского сельского 
округа Амангельдинского района 6962,0

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

6962,0

  123  Аппарат акима Уштогайского сельского 
округа Амангельдинского района 7430,0

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

7430,0

  123  Аппарат акима Кумкешуского сельского  
округа Амангельдинского района 7065,0

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

7065,0

  123  Аппарат акима Байгабылского сельского  
округа Амангельдинского района 7181,0

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

7181,0

  123  Аппарат акима Карасуского сельского 
округа Амангельдинского района 8026,0

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

8026,0

  123  Аппарат акима Карынсалдинского 
сельского  округа Амангельдинского района 5863,0

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

5863,0

  123  Аппарат акима Урпекского сельского округа 
Амангельдинского района 8402,0

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

8402,0

07    Жилищно-коммунальное хозяйство 14250,0
 3   Благоустройство населенных пунктов 14250,0
  123  Аппарат акима Амангельдинского сельского 

округа Амангельдинского района 11954,0
   008 Освещение улиц населенных пунктов 4098,0

   009 Обеспечение санитарии населенных 
пунктов 197,0

   011 Благоустройство и озеленение населенных 
пунктов 7659,0

  123  Аппарат акима Урпекского сельского округа 
Амангельдинского района 265,0

   008 Освещение улиц населенных пунктов 140,0

   011 Благоустройство и озеленение населенных 
пунктов 125,0

  123  Аппарат акима Байгабылского сельского  
округа Амангельдинского района 255,0

   008 Освещение улиц населенных пунктов 130,0

   011 Благоустройство и озеленение населенных 
пунктов 125,0

  123  Аппарат акима Амантогайского сельского 
округа Амангельдинского района 406,0

   008 Освещение улиц населенных пунктов 281,0

   011 Благоустройство и озеленение населенных 
пунктов 125,0

  123  Аппарат акима Карасуского сельского 
округа Амангельдинского района 295,0

   008 Освещение улиц населенных пунктов 170,0

   011 Благоустройство и озеленение населенных 
пунктов 125,0

  123  Аппарат акима Кумкешуского сельского  
округа Амангельдинского района 140,0

   008 Освещение улиц населенных пунктов 140,0

  123  Аппарат акима села Аксай 
Амангельдинского района 221,0

   008 Освещение улиц населенных пунктов 161,0

   011 Благоустройство и озеленение населенных 
пунктов 60,0

  123  Аппарат акима Уштогайского сельского 
округа Амангельдинского района 237,0

   008 Освещение улиц населенных пунктов 237,0

  123  Аппарат акима села Тасты 
Амангельдинского района 297,0

   008 Освещение улиц населенных пунктов 237,0

   011 Благоустройство и озеленение населенных 
пунктов 60,0

  123  Аппарат акима Кабыргинского сельского 
округа Амангельдинского района 120,0

   008 Освещение улиц населенных пунктов 60,0

   011 Благоустройство и озеленение населенных 
пунктов 60,0

  123  Аппарат акима Карынсалдинского 
сельского  округа Амангельдинского района 60,0

   011 Благоустройство и озеленение населенных 
пунктов 60,0

13    Прочие 15840,0
 9   Прочие 15840,0

  123  Аппарат акима Урпекского сельского округа 
Амангельдинского района 800,0

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

800,0

  123  Аппарат акима Кумкешуского сельского  
округа Амангельдинского района 9540,0

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

9540,0

  123  Аппарат акима Карынсалдинского 
сельского  округа Амангельдинского района 500,0

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

500,0

  123  Аппарат акима села Аксай 
Амангельдинского района 5000,0

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

5000,0

   Жазғы маусымда аудан жəне ауыл тұрғындары демалыс күндері 
бірлескен түрде өзен жағасына демалып, суға түсуге жəне балық 
аулауға барғанда от жағу фактілері кездесуде, осы жаққан отты 
көбісі толығымен сөндірмей кетеді. Толығымен сөндірілмеген от-
тан дала өрттері болып жатады. Суға шомылуға жəне демалуға 
барғанда үлкендердің қарауынсыз балалардың шомылуына жол 
бермеу, өзен жағасын ластамауды, шыны заттарды қалдырмауды, 
жаққан отты толығымен сөндіруді  үнемі есте сақтау қажет. 
   Сонымен қатар адамдар өзен, көлдерге шомылуға жиі барады, 
сол себептен əркім өз өмірі үшін төмендегі қауіпсіздік ережелерін 
сақтауға міндетті:
• Арнайы шомылуға арналған жерге суға түсуі қажет.
• Суға түсуге шығарда міндетті түрде жүзу құралдары техникалық 
жағынан түзу болуы тиіс, сондай ақ жеке құтқару құралдарымен  
жабдықталуы қажет, бұлар-құтқару желеті, суға батырмайтын 
дөңгелек камера.
• Егер жүзу білмеген жағдайда  арнайы құтқару желетін кию керек.
• Міндетті түрде қайық үстіндегі тəртіп ережелерін білу қажет.
• Қайық үстінде тұруға жəне жүруге болмайды, қайықты бірден 
қатты қозғалтуға немесе шайқауға, борт сыртына еңкеюге, қайық 
үстінде мас күйде жүзуге болмайды.
• Ересек адамдардың қарауынсыз кəмелет жасқа толмаған 
балаларға жүзу құралдарын пайдалануға тиым салынады.
• Кəмелет жасқа толмаған балаларға үлкендердің қарауынсыз суға 
шомылуға болмайды.
 Аудан тұрғындарына айтарымыз су айдынына шығарда өз 
қауіпсіздігіңіз туралы ұмытпағандарыңыз жөн. Қоршаған орта-
ны қорғауға, қауіпсіз шараларын сақтауды жəне орындауларыңыз 
сұралады. 
   Амангелді ауданы ТЖБ-і бойынша 22-0-62, Қостанай облысының 
ТЖД-ті  8-7142-50-36-24  телефонын ұсынамыз.
   Амангелді ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің сенім теле-
фоны   8 /71440/-22062.

Д.БҮРКІТОВ,
Амангелді ауданы əкімі аппаратының жұмылдыру дайындығы 

бойынша, ТЖ, азаматтық жəне аумақтық қорғаныс 
жөніндегі бас маманы

Қоқыс жағуға тыйым салынады!
       
    Аудан  жəне  ауыл тұрғындары үйлерде, мекемелерде 
жиналған қоқыс, қағаз, шөп қалдықтарын жəне т.б қоқыстарды 
арнайы қоқыс алаңына шығаруға тиістіміз. Желді ауа-райында 
ауылдық елді мекендер мен кəсіпорындарда, саяжайлық ауыл-
дарда, бақшалық жерлерде от жағуға, белгілі учаскелерде өрт 
қаупі бар жұмыстарды жүргізуге жол берілмейді.. 
 Бірақ тұрғындардың көпшілігі үй маңайында жиналған 
қоқыстарды, сол жинаған жерінде өртеп, оны қараусыз 
қалдырып кетіп жатады. От жағу, қалдықтар мен ыдыстарды 
өртеу ғимараттар мен құрылымдардан 50 м кем болмайтын 
арақашықтықта iске асырылуға тиiс. Сондай жағдай мекемелер 
мен көшелер бойында қазіргі уақытта жиі кездесіп отырады. 
 Жанғыш қалдықтардың үйінділерін ұйымдастыруға жол 
берілмейді. Елдi мекендер мен ұйымдар аумағында жанғыш 
қалдықтар қоқысының болуына тыйым салынады. Қалдықтар 
мен ыдыстарды осы мақсат үшiн арнайы қашықтатылған 
жерлерде өртеу қызмет көрсетушi қызметкерлер құрамының 
бақылауымен жүргiзiлуi керек.
   Болған өрттердің салдарынан   үй иелеріне үлкен көлемінде 
шығын келтіреді.  Сондықтан қоқыстарды өртеуге қатаң тый-
ым салынады. Егерде осы жоғарыда айтылғандардың барлығын 
ескермеген жағдайда Қазақстан Республикасының Əкімшілік 
құқық бұзушылық кодексінің (əрі-қарай ƏҚБтК) -336 бабы 
негізінде- əкімшілік жазаға тартылуы мүмкің. 
    Жиналған қоқысты шығарып тастаған əлде қайда пайдалы 
жəне қауіпсіз.
    Амангелді ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің сенім 
телефоны                  8 /71440/-22062.

Амангелді ауданының төтенше жағдайлар бөлімі

Жазғы демалысты қауіпсіз өткізейік
      Құрметті аудан тұрғындары!
    Казіргі таңда мектеп оқушылары жазғы демалыста. Көптеген 
жас балалар ата-аналардың қарауынсыз балық аулап, суға түсіп 
жүр, əрдайым қадағалап отыруларыңызды сұраймыз. 
      Қазіргі таңда Республика бойынша ата-аналардың балаларды өз 
беттерінше, кадағалаусыз суайдындарына шомылуға жəне балық 
аулауларға жіберу себептерінен көптеген жас балалар суға кетіп 
жатыр, сол себепті өз балаларыңызды үлкендердің қарауынсыз 
суға жалғыз жібермеңіздер. 

      Амангелді ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің 
сенім телефоны                  8 /71440/-22062.

Жазғы демалыс кезінде қауіпсіздік 
шараларын сақтау

Маман кеңесі

ХАБАРЛАНДЫРУ
Кəсіпкерлікті қолдау орталығында «Бір терезе» 

қағидаты бойынша қабылдау жүргізіледі                                                                                                                 
  Əрекет етуші кəсіпкерлер жəне ісін жанадан бастағысы келетін 
азаматтар назарына кəсіпкерлікті қолдау орталығының «Бір тере-
зе» қағидаты бойынша жұмыс істеу кестесі:

   Кəсіпкерлерге қызмет көрсету аясында Палата филиалының са-
рапшылары, «ҚазАгроМаркетинг» АҚ маманы, жер қатынастары 
бөлімінің, тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің, 
халыққа қызмет көрсету оралығының, сəулет жəне қала құрылысы 
бөлімдерінің мамандары кестеге сай қабылдау жүргізеді. 
   Кəсіпкерлікті қолдау орталығы Амангелді ауданы, Амангелді се-
лосы, Маметова көшесі, 4 үйде орналасқан.

№ Қүні Уақыты Байланыс телефоны
1 Бейсенбі 09:00 – 13:00 8 (71440) 49000

ХАБАРЛАМА
     Құрметті кəсіпкерлер! Амангелді ауданының прокуратурасымен 
2015 жылдың маусым айында кəсіпкерлердің құқықтарын қорғау 
мақсатында «Шенеунік жəне Кəсіпкер» атты акциясы өткізілуде. 
Осыған орай, Сіздердің тараптарыңыздан туындаған барлық 
сұрақтар бойынша аудан прокуратурасының (8-71440)  21 - 5 - 06,  
21-1-73 сенім телефондарына хабарласуыңызға немесе тікелей ау-
дан прокуратурасының жедел қызметкерлеріне жүгінуіңізге болады.
  Сонымен қатар, мемлекеттік жəне бақылау органдарының 
қызметкерлері тарапынан Сіздердің құқықтарыңыз бұзылатын бол-
са аудан прокуратурасының жоғарыда аталған сенім телефондарына 
хабарласуыңызға болады. 
                                                    Амангелді ауданының прокуратурасы

ЖАРАМСЫЗ ДЕП 
ТАНЫЛСЫН

   Джурмуханов Асылхан 
Таутановичтің атындағы жыл-
жымайтын мүлікті жария ету 
туралы 11.03.2007 ж. берілген 
№3131-а шешім, тұрғын үйдің 
қабылдау актісі, жер телімінің 
актісі, техникалық паспорты 
жоғалуына байланысты жа-
рамсыз деп танылсын.

ҮЙ САТЫЛАДЫ
   А.Нұрманов 3/1 төрт бөлмелі үй сатылады. Суы 
ішке кіріп тұр. Жан-жағы кең. Бағасы келісім бой-
ынша. Тел: 8-775-516-10-52 жəне 8-778-742-81-26

     Аудандық ішкі істер бөлімі ұжымы жəне ардагерлер ұйымы осы мекеменің 
қызметкері Қожахметов Русланбек Жұмағалиұлына сүйікті əкесі

Жұмағали ҚОЖАХМЕТҰЛЫНЫҢ 
ауыр науқастан қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына жəне 
жақын туыстарына орны толмас ауыр қайғыларына ортақтасып қөңіл айтады.

ХАБАРЛАНДЫРУ
  Аудан орталығындағы 
мектеп ұстаздарын жазғы 
демалыс айларында (мау-
сым, шілде, тамыз)  «АА» 
газетін редакциядан алула-
рын сұраймыз. Мекен-жай: 
əкімдік ғимараты, 2 қабат. 
201, 202 кабинет.

«Жастар күні» мерекесіне орай Амангелді ауданы бойынша 
өткізілетін іс-шаралар жоспары:

Іс-шара атауы Өтетін уақыты 
мен орны Қатысушылар Жауапты

1 «Жастар күні» мерекесінің 
салтанатты ашылуы

24.06.2015ж. 
«Шұғыла» ждо Аудан жастары Көптілеуов Б.

2 Жастар арасында «Көнілді старт» 
ойыны

24.06.2015ж. 
«Шұғыла» ждо Аудан жастары Тажин Н. 

Көптілеуов Б.
3 «Қайырымдылық дегеніміз не?» 

қоғам арасында сауалнама жүргізу
24.06.2015ж. 

«Шұғыла» ждо Аудан жастары Тажин Н. 
Көптілеуов Б.

4
«Ардагерлерді ардайық» жобасы 
аясында қарттар ға қайырымдылық 
жасауды ұйымдастыру

24-25.06.2015ж. Мекемелердегі 
жас мамандар

Тажин Н. 
Көптілеуов Б.

5 Жастар арасында шағын футболдан 
турнир

25.06.2015ж. 
Ы.Алтынсарин о м.

Өтініш білдірген 
командалар

Тажин Н.
Мусин Б. 

Көптілеуов Б.

6
Облыстық «Дельфийлік 
ойындарына» қатысушылардын 
гала-концерті

26.06.2015ж. Аудан жастары Тажин Н. 
Көптілеуов Б.

7 Жастар күні мерекесінің салтанатты 
жабылуы 26.06.2015ж. Аудан жастары Тажин Н. 

Көптілеуов Б.

Құрметті, аудан жастары! «Жастар күніне» орай өткізілетін іс-шараларға бір 
кісідей ат салысуға шақырамыз!
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   Қазақстан дамудың даңғыл жолына түскен жас мемлекет. 
Азаттықтың ақ таңы атқаннан бері еліміз ғасырға бергісіз ауқымды 
жетістіктерге жетті. Əлемдік аренада өз орнын ойып алып, үдерістің 
үздік үлгісін паш етті. Жаһанның дамыған елдерімен терезесі тең 
болды. Бұл - ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың 
сындарлы саясатының жемісі. Ел ауызбіршілігінің арқасы. 
  Тоқмейілсуге тағы болмайды. Сəл кідірсең көштен қаласың. 
Өйткені, өзге мемлекеттер өкшелеп келе жатыр. Бұны жақсы 
түсінген Елбасы елге дамудың сара үлгісі – «Нұрлы Жолды» 
айқындап берді. Болашақтың бағдаршамын бұқараға баяндады. 
Жамағат жақсы қабылдап, «Нұрлы Жолды» іспен қуаттады. Бүгінде 
еліміздің ірі  мегаполистерінен бастап, шалғайдағы елді мекендер-
ге дейін мемлекет басшысының үлгілі үндеуі іске асырылып жатыр. 
Бұл ретте, Амангелді ауданындағы ауқымды жұмыстарды да ауыз 
толтыра айта кеткеннің арттықтығы болмас. Жергілікті мемлекеттік 
мекемлер «Нұрлы Жолды» іске асыруға барынша ат салысып, 
жұртшылықпен түрлі семинар-тренингтер жəне дөңгелек үстелдер 
өткізуде. Ол басқасулардың өзегі, əлбетте, Елбасының үндеуі екені 
белгілі. Мəселен, аудандық əділет басқармасының өзінде-ақ, 2014-

     «Жұмыспен қамту – 2020 жол картасының» үшінші 
бағыты жұмыс берушінің қажеттілігі шеңберінде еңбек 
əлеуетін дамыту, жұмысқа орналасуға жəрдемдесу жəне 
еңбек ресурстарының кəсіптік жəне аумақтық ұтқырлығын 
арттыру жолымен халықты жұмыспен тұрақты жəне 
нəтижелі қамтуды қамтамасыз етуге бағытталған.
     Аталған бағыт шеңберінде Бағдарламаға қатысушыларға 
биылғы жылы біліктілікті арттыру үшін 326,0 мың  теңге 
бөлініп, 2015 жылдың сəуір айында Үштоғай жəне 
Қарынсалды ауылдық округтерінен екі адам Қостанай 
қаласының кəсіптік – техникалық колледжіне 3 айға аспаз-
шы мамандығына оқуға жіберілді. Оқуын бітіріп келгеннен 
кейін бағдарламаға қатысушылар оқыған мамандығы бой-
ынша жұмыспен қамтылатын болады.

ЖАСТАР ПРАКТИКАСЫНА ЖІБЕРУ

    Жастар практикасына қатысушылардың жалақысын 
субсидиялау 6 айдан асырмай жүзеге асырылады. Суб-
сидиялау мөлшері, экологиялық үстемелер бойынша 
төлемдерді есепке алмағанда, айына 18 айлық есептік 

«ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ – 2020 ЖОЛ КАРТАСЫ» 
БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ОҚЫТУ ЖӘНЕ 
ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСУҒА ЖӘРДЕМДЕСУДІҢ 

ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫ ТУРАЛЫ
көрсеткішті (салықтарды, міндетті əлеуметтік аударымдар-
ды, пайдаланылмаған еңбек демалысына өтемақыны жəне 
банк қызметтерін ескере отырып) құрайды. 
    Жастар тəжірибесі биылғы жылы белгіленген жоспар бой-
ынша сəуір  айында басталды. 
  Ол үшін мемлекет тарапынан  2142,0  мың теңге қаражат 
бөлінді. Əр  түрлі мамандықтар бойынша  жастар 
тəжірбиесінен өту үшін аудан ішіндегі 9 мекемеге  10 жас 
маманға жолдама берілді. Оның ішінде Қарасу ауылдық 
округінен 1 жас маман, Құмкешу ауылдық округінен 1 
жас маман жəне Аманкелді селосынан 8 жас маман осы 
бағдарламаға қатысушы болып отыр.  «Жұмыспен қамту 
2020 жол картасы» бағдарламасы бойынша жастарға  
тəжірбиені  мүмкіндігінше  тұрғылықты жерінде өткізу 
жағдайлары қарастырылуда. Бұл жастар да бағдарлама бой-
ынша жстар тəжірибесінен өткен соң тұрақты жұмысқа ор-
наластырылады.

Қ.ТАҢАТБАЕВ,
Аманкелді аудандық жұмыспен қамту орталығының 

инспекторы   

«НҰРЛЫ ЖОЛ» - ТҰТАС ЕЛДІҢ ТӨРКІНДЕС ТІЛЕГІ
ші жылдың 11-ші қарашасынан бастап, түрлі шаралар легі сиреген 
емес. «Нұрлы Жол» жергілікті жұртшылыққа барынша насихатталу-
да. Аптасына кемінде бір рет үндеуге негізделген шара өтіп тұрады. 
Ауданның абыз ақсақалдарынан бастап, ел болашағы жастарға дейін 
сол жиындардан шет қалып жатқан жоқ. Жалпы, тұрғындар тарапы-
нан белсенділіктің зор екендігін де айта кету керек. Амангелділік 
ағайын «Нұрлы Жол»- болашаққа бастар жол екенін əуелден түсінген. 
Сəйкесінше, əрқайсысы елдің ертеңі үшін ортақ мүддеге күш қосуда. 
      Тұтас елді бір арнаға тоғыстырып, төркіндес тілектерін тапқан 
бір идея - «Нұрлы Жол» идеясы. Елбасының бұл Жолдауы, жаңа 
экономикалық саясаты жас мемлекетті өркениеттің өріне, дамудың 
дара жолына бастайтын тың тетік. Сəйкесінше, біз бен сіз ортақ 
мұрат жолында аянбай тер төккеніміз игі. Солай болып та жатыр. 
Қазақстандықтар қарыстап емес, қарыштап өсу мақсатында Жолда-
уды жаппай іске асыруда. Ендігі міндет: Елбасының елге ұсынған 
жаңа экономикалық саясатын жүзеге асыру жолындағы еңбекті есе-
леу ғана.                                            

А.СЫЗДЫҚОВА,
Амангелді аудандық Əділет басқармасының басшысы  

    Анасына - сүйікті ұл, зайы-
бына – адал жар, балаларына 
– ардақты əке, бауырларына 
– жайсаң туыс болған Бекжа-
нов Ғауез АСҚАРҰЛЫ тірі 
болса бұл күндері 50 жасқа 
келіп, оның мерейтойын 
ерекше құрметпен атап өткен 
болар едік. Амал не, осыдан 
тура 4 жыл бұрын ол 46 жа-
сында өмірден ерте өтіп кетті. 
Марқұмды сағынышпен 
еске ала отырып, оған 
Аллатағаладан медет, 
Пайғамбарымыздан шапағат 
тілейміз. Иманың қабіріңе 
сыймасын, аяулы əке!

 2015 жылдың 8 маусы-
мы күні абзал азамат, 
білгір қаржыгер, ел ағасы 
Жұмағали Қожахметұлы 
дүниеден өтті.
   Жұмағали Қожахметұлы 
1948 жылы 10 сəуірде 
Қостанай облысы Аманкелді 
ауданы Чкалов ауылында 
дүниеге келген. 1966 жылы 
Аманкелді онбір жылдық 
мектебін бітірді. 1966-1968 
жылдары Аманкелді ауданы, 
«Родник» совхозында МТМ-
да нормировщик қызметін 
атқарды. 1968-1969 жылдары 
Қостанай қаласында есепші-
бухгалтерлер даярлайтын мектепті аяқтады.
   1969 жылы жары Нұрбаева Бақытпен шаңырақ көтерді. 6 
бала – 2 ұл, 4 қыз өсіріп, тəрбиеледі.
Білімі - жоғары, 1974 жылы Алматы халық шаруашылығы ин-
ститутын тəмамдады, мамандығы экономист-бухгалтер.
   1969-1975 жылдары Аманкелді ауданы «Родник» совхозында 
бухгалтер жəне бас бухгалтердің орынбасары болды. 1975-
1990 жылдары Амантоғай ауданының «Степняк», ССРО-ның 
50 жылдығы атындағы совхоздарында, Арқалық ауданының 
«Целинный» совхозында, Амантоғай ауданының «Амантоғай», 
«Ақсуат» совхоздарында бас бухгалтерлік қызметтерде болды.
  1990-1995 жылдары Амантоғай ауданының ауылшаруашылық 
басқармасының бас бухгалтері, 1995-1997 жылдары  
Амантоғай ауданының Қаржы бөлімінің меңгерушісі, 1997-
2001 жылдары Аманкелді ауданы қаржы басқармасының 
бастығы, 2001-2011 жылдары Аманкелді аудандық мəслихаты 
тексеру комиссиясының төрағасы, аудандық мəслихаттың 2-3-
4 шақырылымдарының депутаты болып сайланды. 2011 жылы 
зейнеткерлікке шықты.
   Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 14 
тамыздағы Жарлығымен «Қазақстан Республикасынының 
Тəуелсіздігіне 20 жыл» жəне Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқарудың  
дамуы мен қалыптасуына қосқан үлесі үшін «Қазақстан 
мəслихаттарына 20 жыл» мерекелік медальдарымен марапат-
талды.
     Жұмағали Қожахметұлы – мінезге бай, адамдарға жаны 
ашығыш кішіпейіл, ізгі жүректі, жайсаң азамат еді. Оның 
жарқын бейнесі біздің жүрегімізде ұзақ уақыт сақталады.
  Марқұмның отбасына, туыс-туғандарына қайғыларына 
ортақтасып көңіл айтамыз.

Аудан  əкімі аппараты, аудандық мəслихат аппараты, 
аудандық қаржы бөлімі аппараты.

Жұмағали ҚОЖАХМЕТҰЛЫ

ЕСКЕ АЛУ

Сағындық қой өзіңді,
Нұрлы да көркем жүзіңді.
Сағындық қой Ғауезжан,
Əрбір айтқан сөзіңді.

Білеміз ажал тоймасын,
Өз дəстүрін қоймасын.
Көркем болып иманың,
Қабіріңе сыймасын.

Еске алушылар: зайыбы Айгүл, балалары Бекзат, Нұрзат, 
Жанерке, Жансая жəне немересі Жұбаныш.

   «РАМАЗАН – АДАМДАРҒА  ТУРА ЖОЛ  НҰСҚАУШЫ, АҚ ПЕН  ҚАРАНЫ  АЙЫРУШЫ, БЕКЕМ ТҰТЫНАТЫН ЖОЛБАС-
ШЫ ретінде  Құран түсіріле бастаған ай. Рамазан айы туғанын көрген адам бірден ораза ұстайтын болсын. Егер біреулер ауру 
болып, əйтпесе жолсапарда  жүрсе, онда басқа күндерде өтесін. Алла сендерге жеңілдік болуын қалайды, ауырлық түсіргісі 
келмейді.» «Бақара сүресі 185- аят»

   Аманкелді ауданы бойынша ораза ұстау жəне маусым - шілде айының намаз уақытының кестесі  

     Ескерту:
    Биыл, яғни 2015 жылы мұсылмандық ай күнтізбесі бойын-
ша Қасиетті Рамазан айы 29 күн                          
1. Шілденің 13-нен 14-не қараған түн Лəйлəтул-қадір, яғни 
қасиетті Қадір түні 
2. Сəресі ішу таң намазының кіруіне 10 минут қалғанда 
тоқтатылады 
3. Ауызды ақшам намазының уақыты болысымен құрмамен 
немесе сумен жəне т.б. жеміспен де ашуға болады.
4. Тарауих намазы Құптан намазынан кейін оқылады, ал Үтір-
Уажіп намазы ең соңынан жамағатпен оқылады.
5. Пітір-садақаны рамазан айының басынан айт намазына 
дейін беруге болады бағасы 200 теңге.
6. 17- шілде Ораза айт мейрамы басталады. Айт намазы 
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Апта күндері. С ə р е с і н і ң  
уақыты. Таң  намазы . Б е с і н     

намаз
Е к і н д і 
намазы.

Ақшам намазы 
Ауыз ашар уақыты

Ж а с и қ 
намазы

1. 18 Бейсенбі 02:05-03:05 03:05-05:05   14.00    19:47 22:10 23:36
2. 19 Жұма 02:05-03:05 03:05-05:05   14.00    19:48 22:11 23:38
3. 20 Сенбі 02:05-03:05 03:05-05:05   14.00    19:48 22:11 23:38
4. 21 Жексенбі 02:05-03:05 03:05-05:05   14.00    19:48 22:11 23:38
5. 22 Дүйсенбі 02:05-03:05 03:05-05:05   14.00    19:48 22:11 23:38
6. 23 Сейсенбі. 02:06-03:06 03:06-05:06   14.00    19:48 22:11 23:38
7. 24 Сəрсенбі. 02:06-03:06 03:06-05:06   14.00    19:49 22:11 23:38
8. 25 Бейсенбі 02:06-03:06 03:06-05:06   14.00    19:49 22:11 23:38
9. 26 Жұма 02:07-03:07 03:07-05:07   14.00    19:49 22:11 23:38
10. 27 Сенбі 02:07-03:07 03:07-05:07   14.00    19:49 22:10 23:38
11. 28 Жексенбі 02:08-03:08 03:08-05:08   14.00    19:49 22:10 23:38
12. 29 Дүйенбі   02:08-03:08 03:08-05:08   14.00    19:49 22:10 23:38
13. 30 Сейсенбі 02:09-03:09 03:09-05:09   14.00    19:49 22:09 23:37
14. 01 Сəрсенбі. 02:10-03:10 03:10-05:10   14.00    19:49 22:09 23:37
15. 02 Бейсенбі 02:11-03:11 03:11-05:11   14.00    19:49 22:09 23:36
16. 03 Жұма 02:11-03:11 03:11-05:11   14.00    19:48 22:08 23:36
17. 04 Сенбі 02:12-03:12 03:12-05:12   14.00    19:48 22:08 23:36
18. 05 Жексенбі 02:12-02:12 03:12-05:12   14.00    19:48 22:08 23:35
19. 06 Дүйсенбі 02:14-03:14 03:14-05:14   14.00    19:48 22:07 23:34
20. 07 Сейсенбі 02:15-03:15 03:15-05:15   14.00    19:48 22:06 23:34
21. 08 Сəрсенбі. 02:16-03:16 03:16-05:16   14.00    19:47 22:06 23:33
22. 09 Бейсенбі 02:17-03:17 03:17-05:17   14.00    19:47 22:05 23:32
23. 10 Жұма 02:18-03:18 03:18-05:18   14.00     19:47 22:05 23:31
24. 11 Сенбі 02:19-03:19 03:19-05:19   14.00    19:46 22:04 23:30
25. 12 Жексенбі 02:20-03:20 03:20-05:20   14.00    19:46 22:03 23:30
26. 13 Сенбі 02:22-03:22 03:22-05:22   14.00    19:45 22:02 23:29
27. 14 Дүйсенбі. 02:23-03:23 03:23-05:23   14.00    19:45 22:01 23:28
28. 15 Сейсенбі. 02:24-03:24 03:24-05:24   14.00    19:44 22:00 23:27
29. 16 Сəрсенбі 02:24-03:24 03.24-05:24   14.00    19:44 21:58 23:26

Мейірімді, Рахымды Алланың атымен бастаймын
 РАМАЗАН –МҰСЫЛМАНДАРДЫҢ ҰЛЫҚ МЕРЕКЕСІ  

Қостанай облысы бойынша 7:00 де оқылады. 
7. Оразаға ниет: Алла тағала үшін мүбарак рамазан айының 
оразасын ұстауға таңнан күн батқанға дейін ниет еттім. 
 8. Ауызашар дұғасы: «Жаратқан ием Сен үшін ораза ұстадым, 
Саған иман келтірдім, Саған тəуекел еттім, Сен берген ризық 
несібеңмен ауыз аштым. Иə кешірімді Алла! менің алдыңғы 
жəне соңғы күнə-кемшіліктерімді  кешіре гөр»
      Құрметті Мұсылман бауырлар!   Алла Тағала бəріңізге мықты 
денсаулық, зор күш-қуат берсін, жасаған ғибадаттарыңызды 
қабыл етсін!
                                                      
                                                 Ержан қажы МАЛҒАЖЫҰЛЫ,

Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының төрағасы,  Бас мүфти.

    2015 жылдың 1 қаңтарына текті халық саны 17188. 2014 
жылдың 1 қаңтарымен салыстырғанда 77 адамға көбейген.                                             
2015 жылдың қаңтар-маусым аралығында Амангелді ауданында 
туу көрсеткіші 108, ал 2014 жылы осы аралықта 112 қайтыс болу 
көрсеткіші 2015 жылдың 1 маусымға текті 42 адам, 2014 жылы 
қаңтар-маусым аралығы 37 адамды құрайды. 1 маусым 2015 жылға 
текті барлық халық саны 17204 адамды құрайды.

Қ.МҰСТАФИНА,
аудандық статистика басқармасының басшысы

ХАЛЫҚ ҚОЗҒАЛЫСЫ

 Жүмекенова Райхан 
ЕРҒАЛИҚЫЗЫ егер ор-
тамызда болғанда 50 жасқа 
келер еді. Өкінішке орай 
ортамыздан ерте кеткен 
Райханды сағынышпен 
еске аламыз. Досқа адал, 
ақкөңіл, кісіге қайырымы 
мол еді. Топырағың торқа, 
жаның жəннатта болсын 
адал досымыз!

ЕСКЕ АЛУ

 Еске алушылар жолдастары: Марат-Эльмира, 
Бақытбек – Лəззат, Сайлаукүл, Ғабиден – Мəдина, 
Ғабит - Айгүл, Бахтира, Кəбира.

Қараймыз біз суреттегі жүзіңе,
Мөлдіреген қарақаттай көзіңе.
Жан едің ғой аяулы да ардақты,
Берсін Алла көркем иман өзіңе!
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АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ 
ТАУАРӨНДІРУШІЛЕРІНІҢ  НАЗАРЫНА!

   Басым дақылдар өндiрудi субсидиялау арқылы өсiмдiк 
шаруашылығының шығымдылығын жəне өнім сапасын арттыруды, 
жанар-жағармай материалдарының жəне көктемгi егіс пен егiн жинау 
жұмыстарын жүргiзу үшін қажеттi басқа да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнын жəне ауыл шаруашылығы дақылдарын 
қорғалған топырақта өңдеп өсіру шығындарының құнын субсидиялау  
тəртібі  Субсидиялар ҚР Ауыл шаруашылығы Министрлігінің  келісімі 
бойынша облыс, республикалық маңызы бар қала, астана əкімдігінің 
қаулысымен белгілеген 1 гектарға жəне (немесе) 1 тоннаға арналған 
субсидиялар нормалары бойынша басым ауыл шаруашылығы 
дақылдары бойынша төленеді. 
   Субсидиялар егiстiк жерде өсiрiлетiн оңтайлы мерзiмде себілген 
басым ауыл шаруашылығы дақылдарының жəне (немесе) шабындық 
жəне (немесе) жайылымдық жерге шөп егiп жаңарту жəне (немесе) 
түпкілікті жақсарту үшiн егiлген көп жылдық шөптердiң алаңдарына 
ғана төленедi. 
  Субсидиялар алу үшiн ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер 
егістің оңтайлы мерзімінде егіс науқаны аяқталғаннан кейін, бөлімге 
дақылдардың түрлерi бойынша нақты себу алаңы мен мерзiмдерiн 
көрсете отырып, егiс науқанының аяқталғаны туралы жазбаша 
ақпарат ұсынады. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер бөлім 
орналастырған өтінім қабылдаудың басталуы жəне аяқталуы тура-
лы хабарландыруда көрсетілген мерзімдерден кешіктірмей бөлімге 
бекітілген нысандағы өтiнiмді жəне нөмiрi көрсетiлген банктiк 
шоттың бар екендiгi туралы екінші деңгейдегі банк не Ұлттық по-
чта операторы анықтамасын бір данада ұсынады.   Дəндi жəне дəнді-
бұршақ дақылдарды (күрiштен, дəндік жүгерiден басқа) өндiрумен 
айналысатын ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер бөлімге:
  өткен жылғы ауыспалы егісте танаптардың орналасу картасының 
(сызбасының) (ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер растаған 
жəне бөліммен келісілген) көшірмесін;
 ағымдағы жылғы ауыспалы егісте танаптардың орналасу картасының 
(сызбасының) (ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер растаған) 
көшірмесін ұсынады.

    Халыққа қызмет көрсету орталығында  Мобильді ХҚКО шалғай 
аудандарға кестеге сəйкес жұмыс істейді, яғни Халыққа қызмет 
көрсету орталығының жұмыскерлері мемлекеттік қызмет көрсетуге  
шыға бастады. Негізгі мақсаты шалғай орналасқан жерлердегі халық 
тұрғындарына жəне мүмкіншілігі жоқ азаматтарға мемлекеттік 
қызмет көрсетуді қамтамасыздандыру болып табылады. Азамат(ша) 
мемлекеттік қызмет алу үшін өз қаражаттарын кетірмей жəне де өз 
уақытын жоғалтпай ешқайда бармайды.                                                 
   Халыққа қызмет көрсету орталығы мобильді топтардың сапар-
лар  кестесін алдын-ала бекітілген график бойынша іске асырады. 
Мобильдік  ХҚКО құжаттарды əр түрлі сала бойынша қабылдайды,  
халықты құжаттандыру; жылжымайтын мүлікті тіркеу бағыты бойын-
ша,  АХАТ бағыты бойынша қайталама куəліктер мен анықтамалардан 
басқа,   бүгінгі күнге дейін ХҚКО балаларға бірінші рет туу туралы 
куəліктерді беру, сот шешімі арқылы некені бұзу;  заңды тұлғалар 
мен филиалдарды мемлекеттік тіркеу  бағыты бойынша. Электрон-
ды үкімет порталы арқылы электрондық анықтамаларды мекен жай 
анықтамасын, соттылығы бар немесе жоқтығы туралы анықтама, 
жылжымайтын мүліктің бар немесе жоқтығы туралы, салымшы 
қаржысынң түсуі жəне қозғалысы туралы ақпаратты алу жəне т.б 
анықтамаларды алуға болады.  «Əлбетте, біз қаншалықты көп қызмет 
көрсетсек, соншалықты халыққа да қолайлы болмақ. Сондықтан 

    Мемлекет, халықтың əлеуметтік саулығын жақсартуына үлкен қөңіл 
аудара отырып, əлеуметтік жəне зейнетақымен қамсыздандыру жүйесін 
одан əрі дамыту бойынша шараларды қолдануда. Базалық зейнетақылық 
төлемді тағайындау тетігін жетілдіруді алдын ала қарастыратын заң жоба-
сы қарастыру сатысында тұр. Қазіргі таңда базалық зейнетақы барлығы 
үшін біркелкі мөлшерде тағайындалады – ең төменгі күнкөрістен 50% 
(2015 жылда мөлшері 11 182 теңге құрайды). Болжам бойынша заң жоба-
сы күшіне енгенде  2017 жылда базалық зейнетақы ынтымақтастық жəне 
жинақтау жүйесіне қатысу өтіліне тəуелді есептеледі. Осылай, зейнетақы 
жүйесінде 10 – жылдық қатысу өтілінде базалық зейнетақыны ең төмен 
күнкөрістен 50% мөлшерінде төлеу жоспарлануда. 10 жылдан артық əр 
жыл үшін оның мөлшері 2% арттыруын болжамдайды жəне өтілі 35 жəне 
одан да көп болғанда оның мөлшері ең төменгі күнкөрістің тең  мөлшерінде 
жоспарланады.  Мысалы, 1998 ж.1 қаңтарына дейін азаматтың еңбек 
өтілі – 20 жыл, 1998 ж.1 қаңтарынан кейін жинақтау жүйесіне қатысу 
кезеңі - 14 жыл. Зейнетақы жүйелерінде қатысу өтілінен шыға (34 жыл), 
базалық ең төменгі күнкөрістен 98% мөлшерінде есептелді.  Бұрыннан 
алып жүрген зейнеткерлер үшін базалық зейнетақыны біржолғы қайта 
есептеуін жүргізуге болжамда. Бұл еңбек өтілі үлкен, бірақ зейнетақыға 
шығу кезінде табыстары туралы мəліметтерінің жоқ болуына байланы-
сты, төмен зейнетақы мөлшерлерін алатын зейнеткерлер үшін зейнетақы 
төлемдерінің мөлшерлерін арттыруға мүмкіндік береді. Мысалы, 1998 
ж.1 қаңтарына дейін азаматтың еңбек өтілі – 36 жыл, 1998 ж. 1 қаңтардан 
кейін жұмыс істемеді, жинақтау зейнетақы қорына міндетті зейнетақы 
жарналары аударылмады. Базалық зейнетақының мөлшері ең төменгі 
күнкөрістен 100% құрайды.

 ЗТМО аудандық бөлімшесі

    Жалдау құқығымен берілетін жер учаскелерінің нысаналы 
мақсаты өзгертілмейді.  
     Конкурсқа қатысу үшін тіркелуге қажетті құжаттар. 
    1. Заңды тұлғалар үшін:
1. Конкурсқа қатысу үшін өтінім (түпнұсқа). 2. Заңды тұлғаны 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы нотариальды 
куəландырылған қөшірмесі. 3. Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес төлеу мерзімі ұзартылған жағдайларды 
қоспағанда, конкурстық өтінімдер салынған конверттерді 
ашу күнінің қарсанында салық  жəне жинақтаушы зейнетақы 
қорларына міндетті зейнетақы жарналары бойынша үш айдан 
асатын мерзімі өткен берешегінің жоқ немесе бар екендігі туралы 
бірінші басшының немесе қол қоюға құқығы бар тұлғаның қолы 
қойылған, осы салық органынның мөрі басылған тиісті салық 
органының белгіленген нысандағы анықтамасының  түпнұсқасы 
немесе нотариалды куəландырылған көшірмесі. 4. Бизнес жоспар 
немесе жер учаскесін пайдаланудың еркін түрдегі бағдарламасы 
5. Кəсіпорынның штатында ауылшаруашылығы мамандықтары 
бойынша біліктілігі мен жұмыс өтілі қөрсетілген, кемі екі маманы 
бар болуы туралы, бірінші басшының немесе қол қоюға құқығы 
бар тұлғаның қолы қойылған, заңды тұлғанын мөрі басылған 
анықтамасының түпнұсқасы. 6. Ауылшаруашылық дақылдарын 
өндіру үшін қажетті ауылшаруашылығы машиналары бар болуы ту-
ралы (бірінші басшысының немесе қол қоюға құқығы бар тұлғаның 
қолы қойылған, заңды тұлғанын мөрі басылған) анықтамасының 
түпнұсқасы жəне (немесе) оларды сатып алу (жалға алу, қызмет 
көрсетуді сатып алу жəне т.б.) шартының қөшірмесі. 7. Конкурстық 
комиссия жеңімпазды анықтағанда ескерілетін,өзі туралы басқа да 

Лот 
№ Жер учаскесінің қысқаша сыйпаттамасы

Жер 
учаскесінің  
көлемі, га

Жалға беру 
мерзімі, 
жыл

1 га жердің 
кадастрлық 
құны. Мың теңге

Жер учаскесінің 
орналасқан мекен 
жайы 

1 Жайылымдығы-92 га, басқада  алқаптар-2 га. 94 48 3,8  Қарын.  а/о. 90 шм 
2 Егістіктері-284 га,  жолдар астындағы жерлер-2 га 284 48 9,7 Қарын.  а/о 110 шм
3 Егістігі-400 га, жолдар астында-1 га, басқада 

алқаптар-6 га. 407 48 9,7 Тасты ауылы 90 шм
4 Шабындығы-17 га 17 48 5,6 Қарасу а/о 20 шм

5
Жайылымдығы-99940 га, су астында-9 га, 
құрылыс астында-30 га, жолдар-10 га, басқада 
алқаптар-11 га.

100000 48 3,8 Үрпек а/о  110 шм

6 Шабындығы-30 га 30 48 5,6 Қарасу а/о 20 шм
7 Жайылымдығы-485 га 485 48 3,8 Қарынсалды а/о

   Қостанай облысы, Аманкелді ауданының əкімдігі  20 шілде  2015 жылы сағат 15:00-де Аманкелді селосы, Б. Майлин 
көшесі № 14 ғимаратта мемлекеттік меншіктегі ауылшаруашылығы  мақсатындағы босалқы жер қорындағы жер учаскелерін 
жалдау құқығымен алуға ашық конкурс өткізілетіні туралы хабарлайды. Жалдау құқығымен берілетін жер учаскелері:

сенімді ақпараттарды ұсынуға болады.
    2.  Жеке тұлғалар үшін:
1. Жеке тұлға куəлігінің (төлқұжат) немесе уақытша куəлігінің 
көшірмесі. 2. Конкурсқа қатысу үшін өтінім (түпнұсқа). 
3.Қатысушы ұсынатын бизнес-жоспар немесе ауылшаруашылық 
дақылдар өндіру үшін қажетті ауылшаруашылық машинала-
ры көрсетілген ерікті түрде дайындалған жер учаскесін пай-
далану бағдарламасы жəне (немесе) оларды сатып алу (жалға 
алу,қызмет көрсетуді сатып алу жəне т.б.) шартының көшірмесі. 4. 
Білімі туралы дипломының көшірмесі (болған жағдайда) немесе 
ауылшаруашылығы саласындағы еңбек  қызметі жəне жұмыс ста-
жы туралы мəліметтері бар өмірбаяаны. 5.  Конкурстық комиссия 
жеңімпазды анықтағанда ескерілетін, өзі туралы басқа да сенімді 
ақпараттарды ұсынуға болады.
    Конкурсқа қатысушы бизнес жоспарында немесе өндірістік 
бағдарламасында топырақ қорғау шаралары туралы, алдыңғы 
қатарлы агротехнологиялық шараларды қолдану туралы жəне ауы-
спалы егіс жүйесін жүргізу туралы  іс шараларын көрсетуі тиіс.  
Конкурстық өтініштер салынған конверттің сыртына 
«Ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауылщаруашылығы 
мақсатындағы жер учаскелерін жалға беру жөніндегі конкурс» 
«2015 жылдың 20 шілде сағат 15-00-ге дейін ашуға болмайды» деп 
жазылуы керек.
   Конкурсқа қатысушылар конкурстық өтініштерін бір немесе 
бірнеше жер телімдеріне ұсынуға құқылы. Өтінімдер конкурсқа үш 
күн қалғанша ғана қабылданады.
    Қосымша ақпараттар пен анықтамаларды мына телефон арқылы 
алуға болады: (8714-40) 21276. ф.   (8714-40) 21276

А Қ П А Р А Т Т Ы Қ    Х А Б А Р Л А М А

МОБИЛЬДІК ХҚКО-ЛАР ЗТМО МЕН «ҚАЗПОЧТА» АҚ 
ХАЛЫҚ ИГІЛІГІ ҮШІН ҚЫЗМЕТ ЕТЕДІ

да біз ЗТМО мен «Қазпочта» АҚ, яғни олардың қызметкерлерінің 
Мобильдік ХҚКО-лармен бірге сапарға шығып, өз бағыттары бой-
ынша қызметтер көрсетуін жалғастыруда. ЗТМО қызметкерлерінің 
халыққа барынша маңызды əлеуметтік қызметтерді көрсететіндігін 
атап өту керек, атап айтсақ олардың ішінде жəрдемақылар, зейнетақы 
төлемдерін тағайындау бар, ал «Қазпочта» АҚ қызметкерлері 
азаматтарға зейнетақы төлемдерін, əлеуметтік жəрдемақыларды 
тағайындау үшін шоттар ашуға көмектеседі, зейнетақыны жеткізетін 
болады жəне т.б. Мобильдік ХҚКО арқылы шалғайдағы ауыл 
аймақтарды аралап өтініштерін қабылдап, тұрғындардың сұрақтарына 
толық дұрыс кеңес беріп, құжаттарын дұрыстығын тексеріп беру, дай-
ын болып келген құжаттарын үлестіреді.                                                                             
  Мобильдік ХҚКО сапарларының кестесі əкімдіктермен алдын 
ала келісілетін жəне аудандық əкімдіктердің сайттары мен өңірлік 
БАҚ-тарда жарияланатын болады. Бұдан басқа, мобильдік ХҚКО 
сапарларының кестесін «ХҚКО» РМК-ның www.con.gov.kz ресми 
порталындағы «Мобильдік ХҚКО» тарауынан табуға да болады.  
Қажет болған жағдайда, мобильдік ХҚКО-ның жоспардан тыс сапарға 
шығуын ұйымдастыру мүмкін болады. Қазіргі уақытта Қазақстанда 
70 мобильдік ХҚКО қызмет ететіндігін атап өту керек. 

М.СҮЛЕЙМЕНОВ,
«ХҚКО» Амангелді бөлімінің басшысы

БАЗАЛЫҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ 
ЖАҢАДАН ЕСЕПТЕЛЕДІ

Хабарландыру
ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУ ӨТКІЗІЛЕДІ

    «Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар мен хабарларды 
қабылдау жəне тіркеу, сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің 
бірыңғай тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы Қазақстан 
Республикасы Бас Прокурорының 2014 жылғы 19 қыркүйектегі 
№ 89 бұйрығының нұсқауына сəйкес арыз шағымның толтырудың 
обьективтілігіне қатаң жəне уақытылы бақылау қамтамасыз етілуде.
   АІІб-нің кезекші бөліміне арыз-шағыммен жүгінген барлық аза-
мат (азаматшаларға) талон-хабарлама беріледі. Талон-хабарламаның 
артында арнайы қылмыстар мен оқиғалар жөніндегі хабарламалар 
мен шағымдану, арыздану тəртібін халыққа түсіндіру мақсатында 

18-бап. Жергілікті атқарушы органдардың құзыреті
    1. Қазақстан Республикасының облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың 
жергілікті атқарушы органдары:
  1) жазаларды жəне өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарала-
рын орындайтын мекемелер мен органдардың қызметіне жəрдемдесу, 
сондай-ақ қылмыстық жазаларын өтеген адамдарға əлеуметтік жəне 
өзге де көмекті ұйымдастыру жөніндегі консультациялық-кеңесші ор-
гандарды құрады;
  2) пробация қызметінің есебінде тұрған адамдар үшін, сондай-ақ 
мекемелерден босатылған адамдар үшін жұмыс орындарының квота-
ларын белгілейді;
 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес пробация 
қызметінің есебінде тұрған адамдарға əлеуметтік-құқықтық жəне өзге 
де көмек көрсетуді үйлестіреді;
 4) мекемелерден босатылған, пробация қызметінің есебінде 
тұрған, өмірлік қиын жағдайда деп танылған адамдарға Қазақстан 
Республикасының арнаулы əлеуметтік қызметтер туралы заңнамасына 
сəйкес арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсетуді қамтамасыз етеді;
 5) мекемелерден босатылған, сондай-ақ пробация қызметінің 

ІШКІ ІСТЕР БӨЛІМІ ХАБАРЛАЙДЫ бұқаралық ақпарат құралдары арқылы азаматтардын өздерінің 
шағымдары бойынша қалай жүгінуі мен күнделікті арыз шағымының 
шешілуі барысы жөнінде электрондық вариантта интернет 
желісі Интернет желісінің мекен жайы: http:\\service.pravstat.kz                                                 
арқылы, SMS бойынша хабарласу 1012 телефон нөмірі арқылы, жəне 
8 800-080-7777 телефон номері арқылы, ұялы телефон арқылы 1414 
нөмерін теру арқылы білуге болады. Сонымен қатар əрбір учаскелік 
инспектор ауылдық окруктердегі азаматтардын өтінішін қабылдау 
кезінде бірегей нөмерлі он бес санды талон-хабарлама беру беру 
кітабына, екінші түбертегіне шағымданушының қолы қойылып 
арызданушыға беріледі.

М.АЛДАНАЗАРОВ,
Аманкелді АІІб штаб аға инспекторы полиция майоры

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ - АТҚАРУ КОДЕКСІ
есебінде тұрған адамдардың жұмыспен қамтылуына жəрдемдесу 
жөніндегі шараларды қамтамасыз етеді;
 6) пробация қызметінің есебінде тұрған мүмкіндіктері шектеулі 
кəмелетке толмағандарды ата-аналарының немесе өзге де заңды 
өкілдерінің келісімімен психологиялық-медициналық-педагогикалық 
консультацияларға жіберуді қамтамасыз етеді;
 7) мекемелерден босатылған, сондай-ақ пробация қызметінің 
есебінде тұрған адамдарға Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес əлеуметтік көмек жəне өзге де көмек көрсету саласындағы өзге 
де өкілеттіктерді орындайды;
 8) жергілікті мемлекеттік басқару мүдделерінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға 
жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
      2. Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық 
округ əкімі мекемелерден босатылған, пробация қызметінің есебінде 
тұрған адамдарды жұмысқа орналастыруды қамтамасыз етеді, 
сондай-ақ оларға Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
əлеуметтік жəне өзге де көмек көрсетеді.

С.НУРКАНОВ,
аудандық пробация қызметінің аға инспекторы əділет аға лейтенанты                               

ӘКЕ АМАНАТЫ
    Əке... Бұл сөздің адам өмірінде алатын орны ерекше. Қазақ халқымыз «Əке 
– асқар тау» деп əкені баланың арқа сүйер ақылшысы, қорғанышы болғаны 
үшін бағалай білген. Асқар таудай əкеміздің арқасында лайықты орнымыз-
ды таба білдік. Жоғары білім алып, елге қызмет етіп, халықтың алғысына 
бөленіп жүргеніміз де əке ақылының арқасы.  Бүгінде орны толмас өкініштің 
өзегімізді өртеп бара жатқанын тілмен айтып жеткізу мүмкін емес. Кеше 
ғана ортамызда өзінің жайдары мінезімен жарқылдай күліп, немерелерінің 
сүйікті атасы, асыл жар, ауданымыздың өсіп-өркендеуіне сүбелі үлес қоса 
білген іскер азамат, замандастарына сыйлы дос бола білген əкеміз Жұмағали 
Қожахметовті меңдеп келген дерт арамыздан алып кетті. Ауру айтып келмейді 
дегендей соңғы 1 жылдың көлемінде айықпас дертпен күресті. Осындай қиын 
кезеңде ақ халатты абзал жандар əкеміздің жанынан табылып, жанына араша-
шы бола білді. Уақытпен санаспай, қай кезде де болмасын қол ұшын беріп, 
ажал тырнағынан арашалап алуға қолдарынан келген бар мүмкіндікті жа-
сай білді. Адамда арман көп қой, əкеміз өзіне көмек қолын соза білген абзал 
жандарды төл мерекелерімен құттықтап, өз алғысын білдіргісі келген. Амал 
нешік, тағдырдың жазуына не шара...  Осы сəтті өзімізге əке аманаты ретінде 
қабылдадық.
      Осы орайда медицина қызметкерлері күніне орай ауданымыз-дың абзал 
азаматтары, адам жанының арашасы бола білген бас дəрігер Есмағанбетов 
Рашит Серікбайұлы, дəрігерлер - Кенжебеков Бимағанбет Кенжебекұлы, 
Ерғабылов Жанай Қызыринұлы, Жүсіпбекова Əлима Қарашқызы, Таубаева 
Жұлдызай Алданайқызы, Бекенов Олжас Тасболатұлы, медбикелер - Ахме-
това Гауһар, Сағитова Ақтоты, Құлмағамбетова Гүлнар, Смайлова Қойсын, 
Тажина Күлаш, жедел жəрдем бөлімінің медбикелері - Сəрсенбетова 
Гүлмира, Бекжанова Айгүл, Аюпова Лəззат, Айтмағанбетова Майя сынды 
азаматтар мен азаматшаларды төл мерекесімен құттықтай отырып, ұзақ 
ғұмыр, еңбектеріне табыс, отбасыларына бақыт тілейміз.

Балалары.

    Қазақстан Республикасы инвестициялар жəне даму 
министрлігінің Автомобиль жолдары Комитеті Қостанай 
облысының əкімдігінің қолдауымен барлық мүдделі 
жақтарды Халықаралық қаржылық институттардың 
есебінен қаржыландырылатын «Орталық-Батыс» автомо-
биль жолын реконструкциялауды іске асыру шеңберінде 
əлеуметтік жəне экологиялық бағыттағы сұрақтар бой-
ынша мəселелерді талқылауға арналған қоғамдық 
тыңдауларға қатысуға шақырады. 
   Қоғамдық тыңдаулар 2015 жылдың 29 маусымында 
сағат 18:00-де Амангелді ауданы əкімдігінің ғимаратының 
мəжіліс залында өтеді.


