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1935 жылғы 15 маусымнан бастап шығады

    Аудан əкімінің əр аптаның дүйсен-
бісі күні сағат 9-да өтетін кезекті 
аппараттық кеңесінде (06.04.2015) 
«Ауылшаруашылығы малдарын 
бірдейлендіру, ветеринарлық іс-
қимылдарды атқару барысы жəне 
малдəрігерлік пункттердегі жұмыстар 
туралы мəселе қаралды. Бұл жөнінде 
бөлім басшысы Д.С.Сəкетов есеп 
берді. 
     2015 жылы ауданда ветеринарлық 
іс-шараларды жүргізу үшін 
республикалық бюджеттен 46 млн. 406 
мың теңге қаржы бөлінген. Бекітілген 
жоспарға сəйкес жұмыстар орындалу-
да. Биылғы жылы аудандық бюджет-
тен бруцеллезге шалдыққан малдар-
ды тасымалдау үшін 1 965 000 теңге, 
бұралқы иттер мен мысықтарды аулау 
үшін 1 000 000 теңге бөлінген. Бүгінге 
текті аудан бойынша 212 бұралқы 
ит ауланып, жойылды. Бөлінген 
қаржының 298 896 теңгесі игерілген. 
     Биыл 6500 ірі қараны, 14500 қой-
ешкіні, 2200 жылқыны, 4 түйені 
бірдейлендіруден өткізу жоспарланған. 
Бүгінге текті аудан бойынша 2935 ірі 
қара, оның ішінде 2385 бұзау, 1950 
қой-ешкі сырғаланды. Жылқыларды 
таңбалау жоспар бойынша екінші 
жартыжылдықта атқарылады. Биыл 
жоспар бойынша 6497 бұзаудан, 14 389 
сиырдан, 832 бұқадан, 8900 басқа мал-
дардан, барлығы 30618 ірі қарадан қан 
алу жоспарланған. 58046 қой-ешкіден, 
81 жылқыдан, 26 түйеден бруцеллезге 
тексеру үшін қан алынған. 
    Биыл құтыруға қарсы - 7700 ірі қара, 
4600 қой-ешкі, 700 жылқы, 700 ит; 
пастереллезге қарсы - 9100 ірі қара, 
12100 қой-ешкі, 200 жылқы; «Сібір 
жарасына» қарсы - 26600 ірі қара, 
41600 қой-ешкі, 6450 жылқы, 50 түйе; 
«Қарасанға» қарсы - 2100 ірі қара 
егіледі. 1300 ит эхинококкозға қарсы 
дəріленіп, 39700 ірі қара туберкулезге 
қарсы тексеріледі.
   Қарігі таңда ауданда 11 округ-
те 12 ветеринарлық пунк жұмыс 
істейді. Барлығы да мамандар мен 
жұмысқа қажетті құрал-жабдықтармен 
қамтамасыз етілген.  Олардағы 
жұмыс «Ветеринария туралы» заң 
талаптарына сай жұмыс жүруде. 
Былтыр облыстық бюджет есебінен 
ауданымызға 10 000 пар ірі қара 
сырғасы, 9 000 дана қой-ешкі сырғасы 
берілген. Бүгінге текті ірі қараға 
берілген сырғалардың барлығы пай-
даланылды. Қалдық сырға жоқ. Қой-
ешкіге арналған сырғалардың қалдығы 
- 6415 дана. 
 Аппараттық кеңесте аудан 
əкімі Ж.Қ.Таукенов бөлім бас-
шысы Д.С.Сакетовке малдарды 
бірдейлендіру, ветеринарлық жəне 
малдəрігерлік пункттер жұмысын одан 
əрі жақсартуды міндеттеді. Алдағы 
уақытта осы салада барынша пəрменді 
жұмыс істеуді тапсырды.
  Аппараттық кеңесте бірқатар 
ағымдық мəселелер қаралды.Əсіресе 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығын атап өтуге 
байланысты атқарылатын жұмыстар 
жан-жақты талқыланып, пысықталды.

Аудан əкімі
БІРДЕЙЛЕНДІРУ 

ЖƏНЕ 
ВЕТЕРИНАРЛЫҚ-
МАЛДƏРІГЕРЛІК 
ЖҰМЫСТАР 
ПƏРМЕНДІ 
ЖҮРГІЗІЛСІН

БАЛУАНДАРЫМЫЗҒА ЖЕҢІС СЫЙЛАҒАН ТУРНИР
Бəрекелді!

   Жақында облысымыздың Жанкелдин 
ауданында Самбо күресінің іргетасын 
қалаушы Жақан Қосабайұлының IV-дəстүрлі 
Дзюдо күресінен 2000-2001 жылы туған 
жасөспірімдер арасындағы турнир өтті. 
Сайысқа Жанкелдин ауданының маңындағы 
ауылдардан жəне Арқалық қаласы мен 
Аманкелді ауданының командалары 
қатысты. 
    Осы турнирде ауданымыздан 11 жас ба-
луан өз бақтарын сынады. Солардың ара-
сынан 4 балуан жүделі орынға ие болып 
келді. Атап айтатын болсақ: 35 келі салмақ  
дəрежесінде  - Кəрім Ерболат  I-ші орынды 
иеленді, бапкері Мұхаметжанов Бағдат. 38 
келі салмақтан - Ермаханов Нариман III-ші 
орынды еншіледі, бапкері Бекібаев Нұрхан. 
55 келі салмақтан Ақанов Бақытжан III-
ші орынды жеңіп алды. 55 келі жəне одан 
жоғары салмақтан Нүрпейісов Ерсұлтан II-
ші орынды, Карбозов Сержан III-ші орынды 
иеленді, бапкері Сабыров Бақтілеу. 
     Жоғарыда аттары аталған жүлдегерлерге 
арнайы грамоталар мен медальдар тапсы-
рылды.
       Бұл жеңімпаз жас балуандардың барлығы 
- Е.Сейкенов атындағы аудандық бала-
лар мен жасөспірімдер спорт  мектебінің 
оқушылары. Жаттықтырушылары да осы 
мектептің бапкерлері.

Бақтілеу САБЫРОВ,
                         БмЖСМ жаттықтырушысы.

   2015 жылдың 10 сəуірі күні сағат 11.00-де аудан əкімі Ж.Қ.Таукенов 
Қ.Əбенов атындағы мəдениет үйінде «Аудан бойынша көктемгі дала 
жұмыстарын жүргізуге дайындық, мал шаруашылығының қазіргі 
жағдайы жəне мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру барысы ту-
ралы» агрокеңес өткізді. Агрокеңесті өзі ашып, жүргізіп отырды.
    Агрокеңеске Қазақстан Республикасы Ауыл Шаруашылығы Минис-
трлігі Ветеринарлық бақылау жəне қадағалау комитетінің Қостанай 
облыстық аумақтық инспекциясы басшысы О.К.Батырбеков, аудандық 
мəслихат хатшысы, аудандық мекеме, кəсіпорын, саяси ұйымдар 
басшылары, аудандық ауылшаруашылығы мекемелерінің жауапты 
қызметкерлері, ауыл жəне ауылдық округ əкімдері, ауыл шаруашылығы 
тауарларын өндірушілер мен БАҚ өкілдері қатысты.
  Агрокеңестің күн тəртібінде  «Көктемгі дала жұмыстарын 
ұйымшылдықпен өткізу, мал шаруашылығының қазіргі жағдайы жəне 
мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асырудың барысы туралы» 
мəселе қаралды.
    Ол туралы аудандық кəсіпкерлік жəне ауылшаруашылығы бөлімі ММ 
басшысының орынбасары Ж.С.Əубəкір баяндама жасады.
     Баяндама бойынша:
1. Ауыл шаруашылығы жерлерін мақсатты пайдалану, пайдаланыл-
май отырған жерлерді қайтарып алу барысы туралы аудандық жер 
қатынастары бөлімі басшысы  Қ.Қ.Кенжебаев;
2.Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне салық салудағы өзгерістер 
туралы аудандық кірістер басқармасының басшысы М.Сейткамалов;

Суретте: турнир жеңімпаздары мен оған қатысушылар. 

АГРОКЕҢЕС  ӨТКІЗДІ
Аппараттық кеңесте

3. Ауданның эпизоотиялық жағдайы, бірдейлендіру мəселелері мен 2015 
жылы атқарылатын жұмыстар жөнінде аудандық ветеринария бөлімінің 
басшысы Д.С.Сакетов;
4. Ауданның ауыл шаруашылығы жерлерінің фитосанитарлық жағдайы, 
аса қауіпті зиянкестер мен карантиндік объектілерге қарсы күрес туралы 
методикалық орталық басшысы Б.С.Шекеров;
5. «Аманкелді-финанс» несиелік серіктестігі арқылы несиелендіру мен 
мемлекеттік бағдарламаларға қатысу барысы, серіктестіктің алдына 
қойған мақсаттары туралы серіктестік төрағасы Д.С.Князев;
6. Мемлекеттік бағдарламаларға қасытудың тиімділігі жөнінде «Гаухар» 
шаруа қожалығының басшысы С.Ж.Молдатаевтар жарыссөзге шықты.
      Агрокеңес жұмысын аудан əкімі Ж.Қ.Таукенов қорытындылады. 
Аудан басшысы алда тұрған міндеттерді жан-жақты саралап көрсетіп, 
ауданның агросаласында қызмет жасап жүрген серіктестіктер мен 
қожалықтар төрағаларына, ауыл жəне ауылдық округтер əкімдеріне күн 
тəртібінде қаралған мəселе бойынша нақты жұмыс жасауды міндеттеді. 
Олардың алдына биылғы жылды табыс жылына айналдыруға байланы-
сты тиянақты жұмыс жасап, аудан экономикасын арттыруға лайықты 
үлес қосулары керектігін атап көрсетті. Сонымен қатар, көктемгі егіс 
жұмыстарына жан-жақты əзірленіп, оны ойдағыдай өткізуді алға қойды. 
Бұл жөнінде барлық ауылдық округ əкімдері мен ауылшаруашылығы 
өндірісі басшыларына міндеттер жүктеп, істеріне табыс тіледі.

Суретте: агрокеңеске қатысушылардың бір тобы.
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   КГУ «Отдел финансов акимата Амангельдинского рай-
она»  проводит аукцион по продаже объектов районной 
коммунальной собственности
   Торги состоятся 28 апреля 2015 года, в 10 часов, на 
веб-портале Реестра государственного имущества www. 
gosreestr.kz.
    Продажа объектов районной коммунальной собственности 
осуществляется в соответствии с Правилами продажи объ-
ектов приватизации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года №920 
(далее - Правила).
    АУКЦИОН
    Голландский  метод    
    КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пас-
сажирского транспорта и автомобильных дорог акимата  
Амангельдинского района» (Амангельдинский район, село 
Байгабул, улица Байкадамова 9)
1. Здание бывшего детского сада, год  постройки  не уста-
новлен, состояние полуразрушенное.  Стартовая цена – 8 461 
890  тенге.  Минимальная цена -  423095 тенге. Гарантийный 
взнос для участия в аукционе составляет – 126928,35 тенге.
    Внимание!  Основанием для отказа веб- порталом реестра 
в принятии заявки являются несоблюдение участником тре-
бований, уакзанных в объявлении, а также непоступление за 
два часа до начала аукциона гарантийного взноса, указанно-
го в извещении о проведении торгов, на специальный тран-
зитный счет единого оператора.
    Для участия в аукционе необходимо преварительно зареги-
стрироваться на веб- портале реестра с указанием:
1)  Для физических лиц: индивидуального идентификацион-
ного номера (далее- ИИН), фамилии, имени и отчества (при 
наличии)
2)  Для юридических лиц: бизнес-идентификационного но-
мера (далее- БИН), полного наименования, фамилии, имя и 
отчества (при наличии) первого руководителя;
3)  Реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для 
возврата гарантийного взноса;
4) Контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, 
e-mail)
   При изменении вышеуказанных данных участник в тече-
ние одного рабочего ьдня изменяет данные, внесенные в веб- 
портал реестра. Участнии аукциона в течение одного часа до 
начала аукциона заходят в аукционный зал, используя ЭЦП 
и аукционный номер.
     Порядок проведения аукциона по голландскому методу 
торгов (с понижением стартовой цены): победителем аук-
циона по голландскому методу торгов признается участник, 
первый подтвердивший свое желание приобрести объект 
приватизации по объявленной цене, и аукцион по данному 
объекту приватизации признается состоявшимся (подробнее 
на www.gosreestr.kz).
    Результаты аукциона по каждому проданному объекту 
приватизации оформляются электронным протоколом о ре-
зультатах аукциона, который подписывается на веб- портале 
реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в 
день проведения торгов. Протокол о результатах аукциона 
является документом, фиксирующим результаты аукциона 
и обязательства победителя и продавца подписать договор 
победителя и продавца подписать договора купли- продважи 
объекта приватизации по цене продажи. Договор купли- про-
дажи с победителем  подписывается в срок не более десяти 
календарных дней со дня проведения аукциона по адресу: 
с.Амангельды, ул Майлина 14, каб.208.
    При подписании договора купли- продажи победитель 
аукциона представляет продавцу копии следующих доку-
ментов, с обязательным предъявлением оргиналов для свер-
ки либо нотариально засвидельствованные копии указанных 
документов:
1)   Для физических лиц: пасторта или документа, удостове-
ряющего личность физиеского лица;
2)  Для юридических лиц: свидетельства либо справки о 
государственной регистрации (перерегистрации) юриди-
ческого лица; документа, удостоверяющего полномочия 
представителя юридического лица, а так же паспорта или 
документа, удостоверяющего личность представителя юри-
дического лица. Оригиналы документов после сверки воз-
вращаются в течение одного рабочего часа.
     Получатель гарантий взноса- АО «Информационно- учетный 
центр», БИН 050540004455, ИИК KZ529261501102032004; 
KZKOKZKX; наименование банка- АО «Казкоммерцбанк», 
КНП 171, Кбе 16. Регистрация участников торгов произво-
дится со дня публикации извещения и заканчивается за два 
часа до начала аукциона.
    Дополнительную информацию можно получить по те-
лефону 8 (71440)21-5-65, 21-3-48 и на сайте: аmangeldy-
fi nans@mail.ru

   «Амангелді ауданы əкімдігінің қаржы бөлімі» КММ  
аудандық коммуналдық меншік нысандарын сату 
жөнінен аукцион өткізеді. 
   Сауда 2015 жылы 28 сəуірде сағат 10.00 де мемлекеттік 
мүлік тізімінің www.gosreestr. kz. веб-порталында өткізіледі.
        Аудандық коммуналдық меншік нысандарын сату Қазақ-
стан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы 
№920 (бұдан əрі-Ережелер) қаулысымен бекітілген 
жекешелендіру нысандарын сату Ережелеріне сəйкес жүзеге 
асырылады.
      АУКЦИОН       
      Голланд  əдісі
   «Амангелді ауданы əкімдігінің тұрғын үй коммуналдық 
шаруашылық, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолда-
ры» КММ  (Амангелді ауданы, Байғабыл селосы, Байкада-
мов көшесі  9)
1. Бұрынғы балабақша ғимараты, салынған жылы 
анықталмаған, жағдайы жартылай бұзылған,  Бастапқы 
бағасы – 8 461 890 теңге. Ең төменгі баға – 423095 теңге. 
Аукционға қатысу үшін кепілдік жарна 126928,35 теңге.
      Назар аударыңыз!
    Тізілім веб-порталының өтінімді қабылдаудан бас тарту-
ына қатысушының хабарландыруда көрсетілген талаптары 
сақтамауы, сондай- ақ, сауданың өткізілетіні туралы хабар-
ламада көрсетілген кепілдік жарнаның сатушының шотын-
да аукционның басталуына жетпіс екі сағат қалғанға дейін 
түспеуі негіз болып табылады.
    Аукционға қатысу үшін тізілім веб-порталында мыналар-
ды көрсете отырып, алдын-ала тіркелу қажет:
1)  Жеке тұлғалар үшін: жеке сəйкестендіру нөмері (бұдан 
əрі ЖСН), тегі, аты, əкесінің аты (болса);
2)  Заңды тұлғалар үшін: бизнес сəйкестендіру номері (бұдан 
əрі БСН), толық атауы, бірінші басшысының тегі, аты, 
əкесінің аты (болса);
3)  Кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктің 
есеп шотының деректемелері;
4)  Байланыс мəліметтері (пошта мекен-жайы, телефон, 
факс, e-mail);
  Жоғарыда көрсетілген мəліметтер өзгерген жағдайда 
қатысушы бір жұмыс күні ішінде тізілім веб- порталына 
енгізілген мəліміттерді өзгертеді.
    Аукционға қатысушылар аукционның басталуына бір 
сағат қалғанда ЭСҚ мен аукциондық нөмерді пайдаланып 
аукцион залына кіреді.
.   Аукционды голланд əдісімен өткізу Ережелері (бастапқы 
бағаның төмендеуі). Сауданың голланд əдісімен өтетін 
аукционда жарияланған баға бойынша жекешелендіру 
объектісін сатып алуға бірінші болып тілек білдірген 
қатысушы жеңімпаз болып табылады, ал осы жекешелендіру 
объектісі бойынша аукцион өтті деп танылады (www.
gosreestr.kz толығырақ).    Əрбір жекешелендіру объектісі 
бойынша аукцион қортындылары туралы электрондық хат-
тамамен ресімделеді, оған тізілім веб- порталында сатушы 
мен жеңімпаз ЭСҚ қолдана отырып, сауда өткізілген күні 
қол қояды. 
 Аукцион қортындылары туралы хаттама аукцион 
қорптындыларын жəне жеңімпаз бен сатушының сату 
бағасы бойынша жекешелендіру объектісін  сату -  сатып 
алу келісім-шартына қол қою міндеттемелерін тіркейтін 
құжат болып табылады. Жеңімпазбен сату- сатып алу 
келісім- шартында аукцион өткізілген күннен бастап, он 
күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде мына мекен- жайда 
қол қойылады: Амангелді селосы, Майлин көшесі 14, 208 
кабинет.
    Аукцион жеңімпаз сатушыға сату- сатып алу келісім- шар-
тына қол қоярда түпнұсқаларын салыстыру үшін ұсына оты-
рып, келесі құжаттардың көшірмелерін не болмаса, келесі 
құжаттардың нотариалды куəландырылған көшірмелерін 
ұсынады:
1) Жеке тұлғалар үшін: төлқұжат немесе жеке басын 
куəландыратын өзге де құжаттың көшірмесі;
2)   Заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік 
тіркеуден (қайта тіркеу) туралы куəлік не болмаса анықтама;
заңды тұлға өкілінің өкілеттілігін растайтын құжаттың, 
сондай-ақ төлқұжат пен заңды тұлға өкілінің жеке басын 
куəландыратын құжаттың көшірмесі.
  Құжаттардың түпнұсқалары салыстырылғаннан кейін 
бір жұмыс сағат ішінде қайтарылады. Кепілдік жарна-
ны алушы- «Информационно- учетный центр» АҚ; БИН 
050540004455, ИИК KZ529261501102032004; KZKOKZKX; 
банктің атауы- «Казкоммерцбанк» АҚ, ИПН 171; Кбе 16. Са-
уда қатысушыларын тіркеу хабарлама жарияланған күннен 
басталады жəне аукционның басталуына екі сағат қалғанда 
ғана аяқталады. Қосымша ақпаратты мына телефон бойын-
ша алуға болады: 8 714(40) 2-15-65,  2-13-48 жəне сайт бой-
ынша: amangeldy-fi nans @ mail. ru.

ҚҰРМЕТТІ  САЙЛАУШЫЛАР!
     Амангелді ауданының учаскелік сайлау комиссиялары 
Сіздерді Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен 
тыс сайлауына қатысуға шақырады.
     Сайлау 26 сəуір 2015 жылы сағат таңертеңгі 07.00-ден 
кешкі сағат 20.00-ге дейін сайлау учаскелері үй-жайында 
өтеді:
№ 213 Жетібай сайлау учаскесі - Жетібай ауылы, 
медициналық пункт ғимараты, телефон 23290;
№ 214 Құмкешу сайлау учаскесі - Құмкешу ауылы, Мек-
теп ғимараты, телефон 23432;
№ 215 Айтбай сайлау учаскесі - Айтбай ауылы, мектеп 
ғимараты, телефон 23269;
№ 216 Маметова сайлау учаскесі - Амангелді ауылы, 
М.Маметова 4, Қ.Əбенов атындағы мəдениет үйінің 
ғимараты,  телефон 21208;
№ 217 Амантоғай сайлау учаскесі - Амантоғай ауылы, 
Амантоғай орта мектебінің ғимараты, телефон 25192; 
№ 218 Жалдама сайлау учаскесі - Жалдама ауылы, Жалда-
ма орта мектебінің ғимараты, телефон 25191;
№ 219 Шақпақ сайлау учаскесі - Шақпақ ауылы, Жеке үй, 
телефон 23277;
№ 220 Тасты сайлау учаскесі - Тасты ауылы, Мектеп 
ғимараты, телефон 30300;
№ 221 Горняк сайлау учаскесі - Горняк ауылы, Кітапхана 
ғимараты, телефон 22500;
№ 222 Қарынсалды сайлау учаскесі - Қарынсалды ауылы, 
Мектеп ғимараты, телефон 20005;
№ 223 Степняк сайлау учаскесі - Степняк ауылы, Мектеп 
ғимараты, телефон  50205;
№ 224 Жанатұрмыс сайлау учаскесі -  Жанатұрмыс ауылы, 
Жеке үй, телефон 23790;
№ 225 Үштоғай сайлау учаскесі -Үштоғай ауылы, Мектеп 
ғимараты, телефон 50201;
№ 226 Ақсай сайлау учаскесі - Ақсай ауылы, Мектеп 
ғимараты, телефон 30501;
№ 227 Амангелді сайлау учаскесі - Амангелді ауылы, 
Дүйсенбин к-сі, 35, Шұғыла жастар демалыс орталығы, 
телефон 22021; 
№ 228 Автобаза сайлау учаскесі - Амангелді ауылы, 
Б.Майлина 10, Б.Қолдасбаев орта мектебінің ғимараты, 
телефон 21-1-41;    
№ 229 Алтынсарин сайлау учаскесі -  Амангелді ауылы, 
С.Мауленова 29,  Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінің 
ғимараты, телефон 21557;
№ 230 Майлин сайлау учаскесі  - Амангелді ауылы, Бож-
манов 38,  Амангелді орта мектебінің ғимараты, телефон 
21437;
№ 231 Есір сайлау учаскесі - Есір ауылы, Н.Мейірманов 
атындағы мектеп ғимараты, телефон 23769;
№ 232 Кемер сайлау учаскесі - Кемер ауылы,  кітапхана  
ғимараты, телефон 23039;
№ 233 Қоғалыкөл сайлау учаскесі - Қоғалыкөл ауылы, 
кітапхана ғимараты, телефон 23123;  
№ 234 Ақкісі сайлау учаскесі - Ақкісі ауылы, медициналық 
пункт ғимараты, телефон 23455;
№ 235 Қарасу сайлау учаскесі - Қарасу ауылы, ауылдық 
клуб ғимараты, телефон 25603;
№ 236 Ағайдар сайлау учаскесі - Ағайдар ауылы, Жеке үй, 
телефон 23219; 
№ 237 С.Есенбаев сайлау учаскесі- С. Есенбаев ауылы, 
Жеке үй, телефон 23662; 
№ 238  Ə.Сыздықов сайлау учаскесі - Ə.Сыздықов ауылы, 
Жеке үй, телефон 23597;
№ 240  Үрпек сайлау учаскесі - Үрпек ауылы, Жанауыл 
орта мектебінің ғимараты, телефон 23905;
№ 240 Ағаштыкөл сайлау учаскесі - Ағаштыкөл ауылы, 
Мектеп ғимараты, телефон 23528;
№ 241 Қосжан сайлау учаскесі - Қосжан ауылы, Мектеп 
ғимараты, телефон 23521;
№ 242 Қабырға сайлау учаскесі – Қабырға  ауылы, Мектеп 
ғимараты, телефон 23410;
№ 243 Жанатай сайлау учаскесі - Жанатай ауылы, Мектеп 
ғимараты, телефон  23520;
№ 244 Байғабыл сайлау учаскесі - Байғабыл ауылы, 
А.Нұрманов атындағы орта мектеп ғимараты, телефон 25590.
      Ескерту: сайлау бюллетені сайлаушының жеке ба-
сын куəландыратын құжатты көрсетуі бойынша беріледі. 
Қазақстан Республикасы сайлаушысының жеке басын  
куəландыратын құжаттар: паспорт, жеке куəлігі, уақытша 
куəлігі, əскери қызметін шақыру бойынша өткеріп 
жатқандар үшін əскери билет.

АҚПАРАТТЫҚ  ХАБАРЛАМА ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

    Амангелді ауданының про-
куратурасымен 2015 жылдың 
өткен кезеңінде еңбек туралы 
заңнаманың қолданылуы мəселесі 
бойынша «Аманкелді ауданының 
ветеринария бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің 
«Аманкелді мал дəрігері» 
коммуналдық мемлекеттік 
кəсіпорынында тексеру жүргізілді.
     Жүргізілген тексеріс барысын-
да «Аманкелді мал дəрігері» КМК-
ның тарапынан қызметкерлерге 
жалақы төлеу бөлігінде Қазақстан 
Республикасының Еңбек кодексі 
талаптарының бұзылу фактілері 
анықталды.
 Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 24-бабы 
2-тармағына сəйкес, əркiмнiң 
еңбегi үшiн нендей бiр кемсiтусiз 
сыйақы алуына құқығы бар.

  Еңбек кодексінің 22-бабы 
1-тармағының 5) тармақшасына 
сай, қызметкердің еңбек шартының, 
ұжымдық шарттың талаптарына 
сəйкес уақтылы жəне толық көлемде 
жалақы төленуіне құқығы бар.
  Еңбек кодексінің 23-бабы 
2-тармағының 5) тармақшасында 
белгіленген талаптарға сəйкес, 
жұмыс беруші қызметкерге 
Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінде, 
еңбек шартында, ұжымдық шарт-
та, жұмыс берушінің актілерінде 
көзделген жалақы мен өзге де 
төлемдерді уақтылы жəне толық 

АУДАН  ПРОКУРАТУРАСЫМЕН  54  ЖҰМЫСКЕРДІҢ  
ЕҢБЕК  ҚҰҚЫҚТАРЫ  ҚОРҒАЛДЫ

ХАБАРЛАНДЫРУ
    №233 Қоғалыкөл сайлау учаскесінің байланыс телефо-
ны 2015 жылғы 08 сəуірден бастап техникалық себептерге 
байланысты  8(714-40)23-4-47 болып өзгертілді.

Амангелді аудандық сайлау комиссиясы

мөлшерде төлеуге міндетті.
     Алайда, жүргізілген тексеріс бары-
сында 2015 жылғы наурыз айының 
17 күні жағдайында «Аманкелді 
мал дəрігері» КМК-ның барлығы 
54 қызметкерінің жалақылары бой-
ынша жалпы берешек сомасы 1 769 
248 теңгені құрап отырғандығы 
анықталды. Яғни, «Аманкелді мал 
дəрігері» КМК-ның қызметкерлері 
тексеріс жүргізілген уақытқа дейін 
өздеріне тиесілі ағымдағы жылғы 
ақпан айының жалақыларын 
алмаған.
     Дегенмен, Еңбек кодексінің 134-
бабы 1-тармағында белгіленген 

талаптарға сай, жалақы Қазақстан 
Республикасының ұлттық 
валютасындағы ақшалай нысанда 
айына кемінде бір рет, келесі айдың 
бірінші онкүндігінен кешіктірілмей 
төленеді. 
     Көрсетілген заңнама талаптары-
ның бұзылу жайлары нəтижесінде 
«Аманкелді мал дəрігері» КМК-
ның тарапынан жұмыскерлердің 
Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясымен кепілдік берілген 
құқықтары мен заңды мүдделеріне 
айтарлықтай нұқсан келтірілген.
 Жоғарыда айтылғандардың 
негізінде, аудан прокуратурасымен 

17.03.2015 жылы тез арада қажетті 
ұйымдастыру шараларын қабылдап, 
«Аманкелді ауданының ветеринария 
бөлімі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің «Аманкелді мал 
дəрігері» коммуналдық мемлекеттік 
кəсіпорнының 54 қызметкеріне 
жалпы 1 769 248 теңге жалақы 
берешегін дереу төлеу тала-
бы қойылып, «Аманкелді мал 
дəрігері» КМК-ның директоры 
міндетін атқарушысы атына заңды 
бұзушылықты жою туралы ұйғарым 
енгізіліп, ол қазіргі уақытта толық 
көлемде орындалды.
  Сонымен, аудан прокура-
турасының ықпал етуі нəтиже-
сінде 54 азаматтың конституциялық 
құқықтары қорғалды.

А.ТЕНТЕКОВ,
Амангелді ауданының 

прокуроры, əділет кеңесшісі                                                                                  

Прокурорлық қадағалау
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  «АА» газетінің өткен 
нөмірінде «Майдангерлер 
– қаһарман қайран ерлер, 
есімдерің ғасырдан-ғасырға 
өрлер!» деген тақырыппен 
бір топ Ұлы Отан соғысы 
ардагерлерінің суреттері 
жарияланғаны белгілі. 
Негізінде суреттер – көп 
нəрседен хабар береді. Сурет-
тер де - тарих. 
  Бүгінгі нөмірде де бір топ 
қаһармандардың суреттерін жа-
риялап отырмыз. Олар: Тайжан 
Батырбеков, Қазбек Əбенов, 
Бейсенбек Əбенов, Əбдіхалық 
Мақатов, Досым Шешенбаев, 
Иманбек Бүркітбаев, Жұмабек 
Аюпов, Сағымбай Жылкелдин, 
Торғай Смайылов, Зинолла Ах-
метов, Шынтемір Мағзұмов, 
Сəтмағанбет Əндіров, Əлібек 
Ахметов, Бөкеш Сейділдəұлы, 
Сəттар Қақанов, Темірғазы Сар-
жанов.  
  Тайжан БАТЫРБЕКОВ – 
соғыстан оралған соң 20 жылға 
таяу уақыт аудандық əлеуметтік 
қамсыздандыру бөлімін 
басқарды. Білімді, көргені 
көп кісі еді. Аудандық газетке 
бірнеше тарихи очерктер жазды. 
Əсіресе, Тілеулі батыр туралы 
туындысы көптің көңілінен 
шықты.
  Қазбек ƏБЕНОВ бол-
са – Торғай аймағының ғана 
емес, қазақ халқының əйгілі 
қобызшыларының бірі болды. 
Аудан мəдениетін өркендетуге 
өлшеусіз үлес қосты. Сондықтан 
да, оған əріптестерінің 
бірауыздан қолдауымен жəне сол 
кездегі аудан басшылығының 
мақұлдауымен Қазақ ССР-
інің еңбек сіңірген мəдениет 
қызметкері атағы берілді. 
   Бейсенбек ƏБЕНОВ бол-
са – қазақ жəне орыс тілдерін 
өте жетік білген білімді де па-
расатты басшы азамат атанды. 
Ол жаңадан құрылған «Тасты» 
жəне «Родник» совхоздарының 
алғашқы директоры болды. Со-
нымен бірге аудандық «АА» 
газетінің редакторы, ауатком 
төрағасының бірінші орынбаса-
ры да болды. Ол ұшақ апатынан 
40 жасында дүние салды. Үлкен 
қайраткер тұлға еді, болашағы 
зор еді. Бірақ, ажал оның өмірін 
ерте үзіп кетті. 
   Əбдіхалық МАҚАТОВ ақса-
қал болса – ұзақ жылдар табан 
аудармай жас ұрпаққа білім 
беру жолында жемісті жұмыс 
жасады. Кейін оның жолын ба-
лалары қуды. Əбекеңді əсіресе, 
бүгінгі Қарасу ауылының халқы 
айрықша құрметтейді. 
 Досым ШЕШЕНБА-
ЕВ ақсақалды – Ұзынқоға, 
Жалпаққоға, Байғабыл, 
Құмкешу ауылдарының халқы 
жақсы біледі. Халыққа бол-
сын деген өте қайырымды, 
қарапайым кісі екен. 
Зейнеткерлікке шыққан соң өз 
малымен қоса ауылдастарының 
бар малын тегін бағып берген. 
Осыдан болар Досым ақсақалды 
ел ерекше құрметтейді. Оның 
да ұрпақтары ауданымызды 
өркендетуге өздерінің үлестерін 
қосып келеді. 
  Ал Иманбек БҮРКІТБАЕВ 
ақсақал болса – соғыстан 
оралған соң өзінің туған жері 
Байғабыл ауылында табан ау-
дармай почта бөлімін басқарып, 

МАЙДАНГЕРЛЕР – ҚАҺАРМАН ҚАЙРАН ЕРЛЕР, 
ЕСІМДЕРІҢ ҒАСЫРДАН-ҒАСЫРҒА ӨРЛЕР!

зейнеткерлікке шықты. 40 
жылға жуық уақыт бір жер-
де адал еңбек еткен Иманбек 
ақсақалды байғабылдықтар да 
əрдайым ардақтайды. Оның да 
жолын балалары қуып, қазіргі 
күні Байғабыл ауылында қызмет 
жасауда.  
   Жұмабек АЮПОВ ақса-
қал – артында сөз қалған 
тілмарлардың бірі. Ол  ұзақ жыл-
дар бойы ауыл шаруашылығы, 

     Бірінші қатарда: Тайжан Батырбеков, Қазбек Əбенов, Бей-
сенбек Əбенов, Əбдіхалық Мақатов.
    Екінші қатарда: Досым Шешенбаев, Иманбек Бүркітбаев, 
Жұмабек Аюпов, Сағымбай Жылкелдин.

сауда салаларында жемісті 
қызмет жасады. Көп жылдар 
бөлімше басқарушысы болды. 
Жұмысшы кооперациясының 
төрағасы болды. Тілі өткір, əзіл-
қалжыңға ұста, сөзге шебер кісі 
еді. Бұл кісінің де ұрпақтары 
қазіргі күні ауданымызда еңбек 
етіп жүр. 
   Сағымбай ЖЫЛКЕЛДИН 
ақсақал болса – Амантоғай 
ауылының тумасы. Ұзақ жасаған 

қариялардың бірі. Ол кісінің 
де ұрпақтары бар. Көп жылдар 
төрт түліктің төресі - жылқы 
бағып, жоғары жетістіктерге 
жеткен.
 Торғай СМАЙЫЛОВ – 
шалғайдағы Жыланшық жерін 
түлетуге барған алғашқы 
топтағы азаматтардың бірі. 
Ол өзі ғана емес, балалары да 
сол жерде совхоз жабылғанша 
жұмыс жасады. Көшербай, 

Талқанбай, Көшекбай, Мейрам-
бай секілді төрт ұлының үшеуі 
- механизатор, біреуі – ұстаз 
болып қызмет жасады. Əсіресе, 
Көшербай  механизаторлық 
жұмыста жоғары нəтижелерге 
қол жеткізді. Ол «Родник» 
совхозының, кейін Жан-
келдин совхозының озат 
механизаторларының бірі болды. 
    Зинолла АХМЕТОВ, Шынте-
мір МАҒЗҰМОВ ақсақалдар 

да - қарапайым еңбектің нағыз 
майталмандары болатын. 
Бұл кісілердің де ұрпақтары 
əкелерінің, аталарының ерлік 
істерін əрдайым мақтан етеді.   
     Шынтемір ақсақалдың күш-
қайраты туралы замандаста-
ры аңызға бергісіз əңгімелер 
айтатын-ды. Жарымжан 
Шікең ұзақ жылдар аудандық 
тұтынушылар одағында жүкші 
болып қызмет жасаған. Сон-
да 70 келілік екі қап ұнды екі 
иығына салып, тік көтеретіні 
туралы əріптестері айтып оты-
рады.    
     Сол сияқты бұл кісінің шөп-
тің төбесіне шығу шеберлігі 
туралы да жақсы əңгімелер 
баршылық. Ол кезде, кеңестік 
дəуірде аудан тұрғындарына 
бір машина ғана шөп беріледі. 
Жұрт сол шөпті əкелуге 
Шікеңді апарады екен. Сонда 
Шікең бір машинаға бірнеше 
машинаның шөбін тиейді екен. 
Марқұм ұстазымыз Бөгетбай 
Əлмағанбетұлы ағамыздың 
айтуы бойынша Шікеңнің 
сол бір машина шөбі қазіргі 
коммерциялық 8-10 машинаға 
тең келеді екен. «Шікең 
төбесіне шыққан сол бір ма-
шина шөппен бар малымызды 
қыстан  аман алып шығушы 
едік» деп отыратын Бөкең. 
   Сəтмағанбет ƏНДІРОВ ағай – 
ұзақ жылдар метереологиялық 
станцияны басқарды. Кейін 
Есірдегі жол бөлімін басқарды. 
Аманкелді селолық атқару 
комитетінің төрағасы болып 
та жемісті жұмыс жасады. Бұл 
кісінің де ұрпақтары бар. Əр са-
лада қызмет жасауда. 
  Əлібек АХМЕТОВ ақсақал – 
ұзақ жылдар аудандық байла-
ныс торабында табан аудармай 
қызмет жасады. Бір қалыпты, 
бір сөзді Əлекең зиялы кісі еді. 
Тарихи əңгімелерді көп білетін. 
  Əлекеңнің жолын балала-
ры мен немерелері жақсы 
жалғастырды. Қызы Назым, 
немересі Нұрлыбек осы са-
лада қызмет жасап, абыройға 
бөленді. Немересі Нұрлыбек 
осында бас инженер болып 
еңбек етуде.
  Бөкеш СЕЙДІЛДƏҰЛЫ – 
ауданымызды көркейту мен 
көгалдандыруға жəне электр 
жүйесін қалыптастыруға, 
коммуналдық шаруашылық 
кəсіпорнын орнықтыруға басшы 
болған іскер азамат. Бұл кісінің 
еңбегі ерекше. Сондықтан да, 
оның ескерткіші – аудандық 
электр жүйесі мекемесі 
кеңсесінің қасына орнатылған. 
Ұрпақтары əке жолын жалғауда.
    Саттар ҚАҚАНОВ ақсақал – 
ақжарқын, жаны жайсаң азамат 
еді. Бұл кісі облыстық партия 
комитетінде, аудандық партия 
комитетінде жауапты қызметтер 
атқарды. Мектептерде ұстаз 
болды. Өз балаларымен қатар 
өзгелердің балаларын тəрбиелеп 
өсірді. Балалары мен немерелері 
қазір ауданда басшы қызметтер 
атқаруда.  
   Темірғазы САРЖАНОВ 
ақсақал – соғысқа барғандардың 
соңғы толқынының өкілі. Бұл 
кісі ұзақ жылдар аудандық бай-
ланыс торабында еңбек етті. 
Тем-ағаның да ұрпақтары ауда-
нымызда тұрып жатыр.  

С.СЫҒАЙ

  Үшінші қатарда: Торғай Смайылов, Зинолла Ахметов, 
Шынтемір Мағзұмов, Сəтмағанбет Əндіров.
    Төртінші қатарда: Əлібек Ахметовв, Бөкеш Сейділдəұлы, 
Саттар Қақанов (соғыста түскен суреті), Темірғазы Саржанов.

    Ұлы Отан соғысының Жеңіспен аяқталғанына  70 жыл толу 
қарсаңында тəтем туралы жазсам деп қолыма қалам алдым. 
Əкелерім Ақан, Хамза, Мұхаммедриза ертеректе, өткен ХХ 
ғасырдың 30-ыншы жылдарының ортасында Аманкелдіде 
Торғайдан қызмет бабымен қоныс аударып келген екен. 
Осындағы Ожан ағайындармен араласып, туыс болып 
кетіппіз. Руымыз – Əйдеркенің Қожагелдісі. Ал Қожагелді 
мен Ожан бірге туады. Үлкен əкем Ақан,  папам Хамза сол 
жақтан, Торғайдан үйленіп келген көрінеді. Əкем мен папам 
екеуі ақылдаса келе, кіші інілері Мұхаммедризаға Аманкелді 
елінің сол кездегі бетке ұстар азаматтарының бірі Досымбек 
Ещанов ақсақалдың қызы Ақжанға құда түсіп, алып береді.
    Біз бір əулет, бір отбасы болып бəріміз бір үйде тұрыппыз. 
Əкелеріміз ұйымшыл, тату-тəтті тұрды. Біз, олардың бала-
лары Ақанды əке деп, Хамзаны папа деп, Мұхаммедризаны 
тəте деп өстік. 
      Мұхаммедриза тəтем Ақжан жеңгем екеуі бізді үйлендіріп, 
баламыз Нұргүлді бесікке салып, қызығымызды біраз 
қызықтап көріп кетті. Тəтем Ұлы Отан соғысынан бірінші 
топтағы мүгедек болып оралды. Аяғынан үлкен жарақат 

АРДАҚТЫМЫЗ  ЕДІ
алған екен. Біздің үй тəтем 
үйімен қабырғалас, екі басты 
үйдің бір жағында тұрдық. 
Тəтем мінезге сондай бай, 
байсалды кісі еді. Мектептер-
де директор, аудандық атқару 
комитетінде нұсқаушы, 
бөлім меңгерушісі, одан 
кейін аудандық партия 
комитетінде ұйымдастыру 
бөлімінде қызмет істепті. 
Марқұмның жазуы таспен 
басқандай еді. Замандастары 
Қазтай Ахметжанов, Нысан 
Жақыпбекұлы секілді кісілер 
Мұхаммедризаның сауаты 
мол, жазуы өте əдемі еді деп 

айтып отырушы еді. Өкініштісі тəтемнің Мəлік, Серік деген 
екі ұлы өмірден ерте өтіп кетті. Бірақ тəтем Алланың басқа 
салғанына төзіп, қайғыға беріліп кетпеді. Кісілік қалпын 
сақтады. 
    Тəтем туралы мəліметтер кейінгі шыққан «Боздақтар» 
кітабында суретсіз беріліп, қайтыс болған жылы 1970 жыл 
деп қате жазылыпты. Шамасы долбармен жазылған болар. 
Балалары мұнда болмаған соң бізден сұрауды білмеген 
шығар. Егер бізден сұрағанда нақты деректі беретін едік. 
Негізінде тəтем Мұхаммедриза Нұғманов 1982 жылдың 
жазында қайтыс болды. Оның жарқын бейнесі бүгінгі 
ұрпақтары, біздің жадымызда əрдайым сақталады. Ол кісі 
туралы балаларымызға айтып отырамыз. Аталарыңның 
есімдерін ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіңдер, ұмытпаңдар 
дейміз. Олар біздің бұл сөздерімізді тыңдап, мақұлдайды. 
Тəтеме Аллатағаладан иман тілеймін. Жанны жəннəтта, 
жайы рахатта болғай. 

Берік Хамзаұлы НҰҒМАНОВ,
аудандық қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің күзетшісі.

Суретте: Мұхаммедриза НҰҒМАНҰЛЫ.
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            Данышпан  А.Құнанбайұлы: 
     ...Дүние – үлкен көл, 
     Заман соққан жел,
     Алдыңғы толқын – ағалар,
     Кейінгі толқын – інілер,
     Кезегімен өлінер, 
     Баяғыдай көрінер.... 
- деп кезінде толғанған екен. Уақыт 
шіркін өз дегенін  істейді екен. Дүние 
есігін ашып, тылсым сырлы тіршілік 
аясын  тани  бастаған  шағымнан 
бастап,  отбасымызда  жиі болып,  
бізді  мейірім-шуағына бөлеген,  
менің өте құрметтеп, жақсы көретін 
атам – Мұсағали  Қабылдаұлы 
бүгінгі  күні ортамызда болмасада, 
нұрлы жүзімен мейірлене қарап,  
мақамдап-мақалдап, сөйлеп,  өнегелі 
ой-түйіндерін айтып,  өмірімізге  
жақсылық тілеп тұрғандай болады...
    Халқымызда  «Тақыр жер-
ге түк шықпайды» деген сөз бар,  
Мұсағали атамның атасы – Кенебай 
қажылыққа барған, діни  сауатты, 
шаруасы дөңгеленген  бай, дəулетті 
кісі болған  дейді, ал өзінің əкесі 
– Қабылда  орта шаруа  қолының 
ісмерлігі бар,  мықты ағаш шебері 
болыпты.  Колхоз  уақытында  ол кісі  
бақташы болып  еңбек етіп,  өзіне 
тапсырылған  жұмысты  тиянақты 
қылып орындайтын  ісіне  адал адам 
болса керек.  Атақты айтыскер ақын 
Нұрхан  Ахметбеков  «....Түсімде  
Зеңгі баба көрдім»  дейді,  бақташы  
Кенебайдың  Қабылдасы»  деп 
жырға  қосқан  атамыздың  зайыбы, 
Мұсағали атамның анасы – Хади-

ЕРЛІГІ ЕРЕН АСЫЛ АТАМ
ша Итжанқызының  шыққан тегі – 
Қайыпберлі  руынан.  
    «Əке көрген  оқ жонар, шеше 
көрген тон пішер» дегендей,  көргені 
мен түйгені  мол, тəрбиелі ортаның  
тəлімін бойына  жиып, өскен 
Мұсағали  атам інісі Асанғали мен 
қарындасы – Бикен апамды  ағалық 
қамқорлығына  ала жүріп,  өз орта-
сына  сыйлы  азамат болып ер жетті.  
Қайда жүрсе де,  қай салада еңбек 
етседе,  өзіне де,  өзгеге де  қатал  
тəртіп-талап қоя білетін, еңбекте   
жауапкершілігі жоғары,  өмірінің 
соңына  дейін  таза жүріп,  сұлу-
сыпайы, шыныққан, сырбаздық  жо-
лынан  бір таймаған жан.  Бұл кісінің  
ауданымыздағы  оқу-білімнің  қара 
шаңырағы болған,  бүгінгі  ғасырдан 
аса  шежірелі тарихы бар Амангелді 
орта мектебінің  Ұлы Отан соғысы 
қарсаңында  1939 жылғы  алғашқы 
бітірген 11 түлегінің  бірі екендігін  
мектеп тарихын зерттеп,  жинасты-
рып жүрген  бүгінгі  өскелең ұрпақ  
жақсы біледі.  Орта мектепті үздік 
аяқтап, сол жылы  əскер қатарына  
алынып,  Ашхабад қаласындағы 
кіші  командирлер  дайындайтын  
училищеге  оқуға жіберіледі.  Бұл 
училище  жаяу əскер командирлерін  
дайындайтын   сол кезеңдегі  бірден 
– бір  оқу орны болған.  Оқуды  үздік  
аяқтап,  лейтенант  атағын алып 
шығады.       
       Сан мыңдаған  ер азаматтардың 
өмірін қиған  Ұлы Отан соғысы  
басталғанға  дейін  атам  Орта Азия  
округына  қарасты № 100 Қызыл 
Тулы  атқыштар полкінде  əскери  
қызмет атқарады. 1941 жылы  22 
маусымда  таңғы сағат 4-те бейбіт 
жатқан елімізге Гитлерлік  Германия  
ойламаған жерден,  опасыздықпен  
соғыс өртін  тұтандырғаннан бастап,  

əскери  адам болғандықтан, небір  
сын-қатерге толы  сəттерде майдан-
дас достарымен  бірге  болып,  қанға 
боялған  даланы, соғыс  бұлтын  
көзімен көріп,   алдыңғы шепте 
жүріп,  қанды шайқастарға куə болған  
атам «Адамзат  пайда болғаннан ба-
стап, жер бітінде  қаншама соғыс 
болмады,  қанша ма  алапат соғыс, 
қанды қырғындар болып  жатыр, сол 
соғыстардың  ішіндегі ең жойқыны, 
ең көп адам шығыны болған - екінші  
дүниежүзілік  соғыс 1939 жылы 21 
қыркүйектен басталып,  сұрапыл 
соғыс 1945 жылға дейін созылды.  
Соғыстан мен  талай  қыршынынан  
қиылған  жастарға  куə болдым.  
Ер азаматтармен қатар, қыздар да 
өз еріктерімен соғысқа сұранып,  
«қызбын», «нəзікпін» демей, от-
анын қорғауға  аттанды,  баста-
рын бəске тікті,  олар ерлерден 
кем  ерлік көрсеткен жоқ.  Қазіргі  
балалар,  кейінгі ұрпақтарымыз 

соғыс туралы  тек кинодан көріп,  
кітаптан оқып біледі ғой,  бүгінгі  
бейбіт заман үшін  əкелерің  жа-
нын қиды.  Тыныштық, баршылық 
заманының  перзенттерісіңдер,  осы 
өмірді,  бейбіт аспанды  бағалай  
білулерің керек. Енді  соғыс атау-
лыны  ұрпағымыз  көрмесе екен» 
деп,  оңаша сəттерде, ойлана оты-
рып,  естелік əңгімелерінен  шешіліп  
сыр  шерткенде,  арасында  көз 
жанарын бір нүктеге  қадалтып,  
ұзағырақ  үндемей де қалатын еді.  
Қазір ойласам, атам сол  бір қиын  
күндерді  əңгімелей отырып,  бəлкім, 
туған жер, атамекенін  аңсап, артта 
қалған,  елдегі  іні-қарындас, бау-
ырларына  деген сағынышын май-
дан даласында  мəңгілікке тоқтаған  
жүректерімен  бірге  ала кеткен, 
шайқаста ажал құшқан,  қаруластары  
көз алдына келді ме екен, əйтеуір  
тарихи  кезеңдердің  ауыр күндерін  
елестетуі де əбден мүмкін  екен-ау... 
     «Қырық жыл  қырғын болса да, 
ажалды өледі» дейді  халқымыз,  
1941-45 жылдары  Ұлы Отан 
соғысына  тікелей қатынасып, № 221 
атқыштар полкінде  рота командирі  
болып  қызмет атқара жүріп,  қатты 
жараланып,  одан кейін де,  ұрыс да-
ласында  талай  қиын жағдайларда 
да аман қалды. Харьков, Киев 
қалаларын  жаудан тазартуға 
қатынасады, осы ұрыстардағы ерлігі 
үшін «Ерлігі үшін» медалімен мара-
патталады.
      Соғыс аяқталғаннан кейін де,  ол 
кісіні  бірден елге қайтармай, əскери 
саладағы  кəсіби маман ретінде  
мемлекеттік қауіпсіз комитетіне  
қызметке ауыстырып, Қытай Халық 
Республикасына жібереді.  Сол 
жерде жылдан астам уақыт болып,  
тапсырылған  жұмысты  абыройлы 

атқарып,  елге оралып,  Алматыдағы  
жоғары оқу орнында  соғысқа дейінгі 
түскен  заң факультетінде  оқуын 
жалғастырып,  1948 жылы үздік 
бітіріп,  Қостанай облысындағы  
Қарасу ауданына халық соты болып,  
қызметке орналасады. 17 жылдық  
еңбек жолы  сот қызметіне арналса, 
кейін  облыстық партия комитетінің  
шешімімен  Қостанай қаласындағы 
«Қазгеология»  зерттеу трестінде  
саяси орынбасарлық  қызметке 
жіберілді.  Атам зейнеткерлікке 
шыққанға дейін облыстық соттың  
коллегия мүшесі, партия  ұйымы 
хатшысы,  астық қабылдау элеватор-
ларында  директор  т.б. лауазымдық 
қызметтерді үлкен  абыроймен 
атқарып келген. Өзінің өмірлік жары 
болған  Тұрсын  Əбдіқадырқызымен 
бірге  5 қыз, 2 ұл тəрбиелеп өсірді,  
балаларынан 15 немере, 3 шөбере 
сүйді. «Мүсекеңдей асыл жерлес 
ағаларымызды əрқашан мақтан 
етеміз. Бұл кісі «батыр»  деуге лайық  
абзал адам. Бұл Батпаққара батыры» 
- деп кезінде аудандық газет бетінде  
ауданымыздың  ардагерлер кеңесінің 
төрағасы  Уахитұлы  Балтабай аға 
«Батпаққара батыры»  деген  көлемді 
мақала жазған болатын. 
     Биыл Ұлы Отан соғысындағы Ұлы 
жеңіске – 70 жыл. Отан үшін от кеш-
кен, бүгінгі  бейбіт  заман үшін  жа-
нын құрбан еткен соғыс ардагерлерін  
құрметтеу, олар туралы  бүгінгі жас 
ұрпақтың  білуі, естеліктерін  оқып-
үйренуі маңызды. 
     Енді  халқымыз  қайғы-қасірет 
көрмесін  ешкім де, ешнəрсе де, 
ешқашан да ұмытылмақ емес!  Біз 
бейбітшілікті сүйеміз! Оңайлықпен 
келмеген Тəуелсіздігіміздің туы  
мəңгілік  желбіреп тұрсын дегім 
келеді.  

Ботагөз Оразалықызы 
ƏЛІМҒАЗИНА, 

немересі.  

    Жақында «АА» газетінде жарияланған «Кемел кісіліктерін 
көрсеткен» атты мақалада басылған суреттердегі кісілердің бірінің 
аты белгісіз деп көрсетілген екен. Ол - біздің атамыз Əбен Темірбаев 
деген кісі. Əбен Темірбаев 1989 жылы Торғай үйезіндегі Жаркөл ау-
ылында туған. Торғай қаласындағы Иванов мектебін бітірген. Оны 
тəмəмдаған соң Майқарау болысында болыстың писары болған. 
Одан кейін ауыл балаларына ұстаздық жасаған. Біраздан соң білімін 
жетілдіру үшін Орынбор қаласындағы мұғалімдік училищеге түсіп, 
оны орыс тілі мен əдебиеті пəнінің мұғалімі деген куəлікпен жақсы 
бітіріп шыққан. 1925-1928 жылдар аралығында əуелі Қараторғай бо-
лысында, кейін Батпақара ауданы ашылғанда мұғалім болған.
      1928 жылдан бастап Батпаққара аудандық халық ағарту бөлімінде 
нұсқаушы, одан кейін осы бөлімнің алғашқы басшыларының 
бірі болып қызмет істеген. Əбен əкем 1925 жылы мұғалімдердің 
Бүкілодақтық бірінші съезіне делегат болып қатынасып, онда 
алыстағы ауыл мұғалімдерінің сол кездегі қиыншылық жағдайы тура-
лы орыс тілінде сөз сөйлеген. Ол өз сөзінде сол кездегі жағдайды жан-
жақты жеткізген. Сол жолы Əбен əкем Бүкілодақтық съезде Мақтау 
грамотасымен марапатталған. 
       Суреттегі бес адамның ішіндегі сол жақтан санағандағы төртіншісі, 
яғни басына кепка киіп отырған кісі аудандық халық ағарту бөлімінің 
сол кездегі меңгерушісі Əбен Темірбаев. 
   Əбекеңнің балалары Мінайдар, Мұса ағаларым Аманкелді ауда-
нының бетке ұстар белді азаматтары болғанын жұртшылық жақсы 
біледі. Əсіресе, үлкендер жағы олар туралы жылы лебіз білдіреді. 
     Əбен əкемнің үлкені Мінайдар  - аудандық білім бөлімінде, одан 
кейін аудан мектептерінде мұғалім болып көп жыл жемісті қызмет 
жасады. Ал екінші баласы Мұса ағам - қатардағы киномеханиктен 
аудандық кинофикация мекемесінің директорлығына дейін көтерілді. 
Əбен əкемнің немерелері Мақсұт Əбенов - математика ғылымдарының 
кандидаты, Алматыдағы стратегиялық зерттеу институтының дирек-
торы болып қызмет етуде. Ал Хасен Темірбаев болса ұзақ жылдар ау-
данымызда совхоздарда бас малдəрігері болып қызмет жасады. Қазір 
Астана қаласында тұрады, жауыпты қызметте. Хасен жақсы əнші бо-
латын. Бірақ ол жолды қууды Алла оған жазбапты. 
     Міне, қысқаша баян еткенде Əбен Темірбаев əкеміздің жəне оның 
ұрпақтарының өмір жолдары осындай. Əбен əкем Аманкелді ауданын-
да білім беру ісінің жоғары деңгейде көтерілуіне көп еңбек сіңірді. 
Аудан мектептерінде ол кісі туралы деректер оқушыларға танысты-
рылса, дұрыс болар еді. Əйтпесе, ұрпақ ауысқан сайын бұрынғылар 
ұмытыла береді ғой. Аудандық білім бөлімі басшылығы осы мəселеге 
көңіл бөлуі керек. Еңбек сіңірген атағы бар мұғалімдер мен ауыл 
шаруашылығы қызметкерлеріне, мəдениет саласы үздіктерінің бəріне 
бірдей аудан орталығында көше, мектеп аттарын беру мүмкін емес. 
Негізі аудандағы Жаңа ауыл, Жалдама, Жасбуын, Амантоғай, Тасты, 
Қарынсалды, Қабырға, Құмкешу, Ақсай жəне басқа да мектеп атта-
рын өзгертеміз деу дұрыс емес. Жердің аты – елдің тарихы екенін 
ұмытпауымыз керек. Мектептер – барша халыққа ортақ білім орда-
сы. Егер аудан білім беру ісіне сіңірген еңбегіне қарасақ, менің де 
Əбен əкемнің атына бір мектептің атын сұрауыма болар еді. Бірақ 
мен ондайға барғым келмейді. Əрбір мектепте үлгілі, еңбегі зор 
ұстаздардың суреттерін көрікті жерге іліп, жас ұрпаққа үлгі еткен жөн.

Айтбай ШҮКЕНОВ,
еңбек ардагері. Аманкелді селосы.

Редакцияға хат
БІР СУРЕТТІҢ СЫРЫ

АЗАМАТТАР  НАЗАРЫНА!
    Алыс тұрган елді мекендердің тұрғындарына жəне 
мүмкіндіктері шектеулі азаматтарға мемлекеттік 
қызмет көрсету қол жетімділігін қамтамасыз ету 
мақсатында ХҚКО ұтқыр топ құрамына зейнетақы 
жəне жəрдемақы төлеу жəне де тағайындау 
сұрақтары бойынша қызмет көрсететін ЗТМО 
бөлімшесінің маманы косылды.   
     Ұтқыр топтың шығу кестесін ауылдық округтердің 
əкімдігінен білуге болады.

ЗТМО Қостанай облыстық филиалы

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН!
     
      В целях обеспечения доступности государствен-
ных услуг жителям отдаленных населенных пунктов 
и гражданам с ограниченными возможностями в со-
став мобильных групп ЦОН включен специалист от-
деления ГЦВП, который будет оказывать услуги по 
вопросам назначения и выплаты пенсий и пособий.
    График выездов мобильных групп следует узнавать 
у акимов сельских округов.

Костанайский областной филиал ГЦВП

    26 сəуір 2015 жылы Қазақстан 
Республикасы Президентінің ке-
зектен тыс сайлауы өтеді. Дауыс 

АМАНГЕЛДІ АУДАНЫ САЙЛАУШЫЛАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!
беру аудан аумағында құрылған 
сайлау учаскелерінде сағат 7.00-ден 
20.00 дейін өткізіледі.
   Нақтылы  сайлау учаске-сінде аза-
матты сайлаушылар тізіміне енгізу 
үшін оның осы сайлау учаскесінің 
аумағында тұрғылықты жері бой-
ынша тіркелу фактісі негіз болады.
   Сайлаушылар тізіміндегі өздері-
ңіз туралы деректерді тексеруге 
жəне дауыс беретін учаскелік сай-
лау комиссиясының орналасқан 

Амангелді ауданы əкімі аппараты

С
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ф

жері туралы мəліметті Саll-
орталықтан (ақпараттық орталық) 
біле аласыз, байланыс телефоны 
8(71440)22-0-13.
   2015 жылдың 10 сəуірінен бастап 
тиісті сайлау комиссияларының 
үй-жайларында сайлаушылар 
тізімімен танысу, сондай-ақ оларға 
енгізілген сайлаушылар жөніңдегі 
деректердің дұрыстығын тексеру 
мүмкіндігі беріледі. 

    Бүгінгі таңда діни экстремизм мен терроризм сөзде-
рін естімеген адам аз шығар. Баспа немесе ғаламтор 
беттерінен шет елдердегі жəне Қазақстандағы діни 
ахуал, соның ішінде діни экстремизм мен терроризм 
тақырыптарына қатысты мəліметтер жетерлік. Бұл 
аталған мəселенің əрине ғаламдық деңгейде орын 
алып отырғандығының белгісі.
   Қазақстан əлем елдеріне көптеген конфессиялар 
мен ұлт өкілдерінің бейбіт өмір сүру мекені ретінде 
танылғаны рас. Дегенмен, экстремизм мен терроризм  
мəселесі біздің елімізді де айналып өткен жоқ. Міне 
осы өзекті мəселелердің бірі, ғасыр індетінің алдын 
алу бойынша жастардың діни сауаттылығын ашу 
мақсатында Ы.Алтынсарин атындағы жалпы білім 
беретін орта мектебінде дінтану жəне құқық пəнінің 
мұғалімі Ақжанов Бақытбек  Ақынғазыұлының 
ұйымдастыруымен оқушылардың арасында «Терро-
ризмге жол жоқ» атты дөңгелек үстел болып өтті.   
   Дөңгелек үстелге Сатыбалды ишан атындағы ме-
шіттің бас имамы Жандарбек Мүбəрəкұлы, Аманкелді 
ауданы КММ Мұражай директоры, мəжіліс депутаты 
Нұрлыбек Мағауияұлы, Аманкелді ауданы КММ Ішкі 
саясат бөлімінің бас маманы Қанат Тұрғынұлы жəне 
Аманкелді ауданы əкімдігінің мəдениет жəне тілдер 
дамыту бөлімінің бас маманы Самат Мырзабекұлы 
оқушылармен кездесуге, пікір алмасып, ой бөлісуге 

ТЕРРОРИЗМГЕ ЖОЛ ЖОҚ !

Адам.Қоғам.Заң.

келді.   Кездесу барысында оқушылар өздерінің экстре-
мизм мен терроризм жайында білетін мағұлматтарын 
ортаға салып, ойларын ашық жеткізе білді. Барлық 
оқушылардың санасындағы сансыз сұрақтарға келген 
қонақтар барынша толық əрі мардымды жауап берді. 
Оқушылар өздерінің экстремизм мен терроризмге де-
ген қайшылықты көз қарастарын айқын білдіріп, осы 
ауыр індетпен күресу жолдарында айта өтті.
    Ой бөлісу барысында Ерғазы Медет көрермендерге 
саяси экстремизмнің не екендігінен құлағдар етсе, 
Мусин Елдар діни экстремизм жайлы мағлұмат беріп 
өтті. Əр оқушының айтқан пікірі көпшілікке ерекше 
əсер берді. Бүгінгі жастардың діни экстремизмге бет 
бұрып кетуі «өзі ештемені білмей, еш нəрсе туралы 
ойламай, дін иелерінің сөзіне еріп, «ел қалай көшсе, 
мен де солай көштім» деген надандықтан шыққан 
соқыр сезім, үстірт наным» – бұл қазіргі қоғамға тəн, 
діни сауатсыздықтың көрінісі, діни радикалданудың 
себебі болып отыр. Міне осындай ауыр індеттің ал-
дын алуды бүгіннен бастағанымыз жөн. Бүгінгідей 
білімді де, жалынды жастары бар Қазақстан ешқашан 
аталмыш дерттің құрбаны болмасы анық.     
                    
                                  Күнжамал КЕНЖЕАХМЕТОВА,

Ы.Алтынсарин орта мектебінің 11 сынып 
оқушысы
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«БАТЫРДЫҢ БАТЫР БАЛАСЫ»
НЕМЕСЕ КАМАЛ БІРӘЛІҰЛЫ БӘЙТЕНОВ ТУРАЛЫ ҮЗІК СЫР

     Жақында  ғаламтордан 
Светлана Сидорова деген 
орыс қызының «БАТЫР 
БƏЙТЕНОВ» деген шағын 
мақаласы алдымнан шыға 
келді. Əрине, орыс тілінде 
жазылған. Бəйтенов де-
ген қазақтың фамилия-
сы ғой деп мақалаға көз 
жүгіртсем, толық аты-жөні 
Камал Бірəліұлы Бəйтенов 
болып шықты. Өз көзіме 
өзім сенбедім. Камал деген 
есім көзіме оттай басыл-
ды. Себебі бұл - Камал  
менің немере ағам еді. Ал 
Светлана Сидорова   болса 
- көкемнің жиен немересі 
екен.

      Камал көкем туралы анам Хати-
ма Ахметқызы жиі айтушы еді. Ол 
1916 жылы қараша айында біздің 
қожалардың ата қонысы Үйректе 
туған. Əкесі, біздің атамыз Бірəлі 
Бəйтенұлы – əйгілі халық батыры 
Аманкелді Иманов бабамыздың 
құрдасы əрі қияметтік досы, 
жүзбасысы болған. Камал көкем 
туғанда Аманкелді батыр Бірəлі 
атамның үйінде қонақта болған 
екен. Өмірге келген шарананы 
жеңгелері Бірəлі атамыздың ал-
дына алып келгенде, «Құдайы 
қонақ, əрі құрдасым, əрі досым 
Аманкелді батырға көрсетіңдер! 
Мен көрмей-ақ қояйын» деген 
екен. Сонда Аманкелді атамыз 
жас сəбидің  жүзіне бір қарап, «Ба-
тыр бол, балам!»  деп ақ батасын 
берген екен.Содан Бірəлі атамыз  
өзінің кенже ұлы Камалды «Бұл 
Аманкелді батырдың баласы» 
деп атап кеткен екен. Былайғы 
туыс-туған да, аналары мен 
жеңгелері де  көкемді «Батырдың 
батыр баласы» деп еркелетіп 
өсіріпті. Аманкелді атамыз со-
нау Терісбұтақтан Торғайға, не 
Қостанайға, не Батпаққараға бара 
жатқанда Бірəлі атаның үйіне 
соғып, бірер күн қонып, аттанады 
екен. Камал бір-екі жасқа келген-
де Аманкелді атамыз оны алды-
на алып отырып, маңдайынан 
сыйпаған екен. «Бұл балам батыр 
болады» деп те айтады екен.   
       Сонда Бірəлі атам  күліп, 
«Батыр досым, ниетің қабыл 
болсын!» – деген көрінеді. Ба-
тыр атамыздың ниеті мен батасы 
қабыл болды ма екен, Камал көкем 
жасынан өжет болып өседі. Бірəлі 
атамыз оны Торғай қаласындағы 
Иванов мектебіне оқуға береді. 
Сол орыс мектебін үздік бітірген  
Камал көкеміз кейін кəсіби əскери 
адам болады.
      1940 жылдың қаңтар -қыркүйек 
айлары арасында  Ордженикид-
зе атындағы  Əскери училище-
де оқиды. Ал, сол 1940 жылдың  
1 қазанынан 1941 жылдың 1 
қазанына дейін Ростов Дондағы  
Əскери-Саяси  училищеде білімін 
жалғастырады.  1941 жылдың 
1 қазанынан - 1942 жылдың 
қаңтарына дейін Краснодар 
өлкесі Новокубан ауданындағы 
1116-шы ротаның саяси жетекші 
болады. 1942 жылдың ақпанынан-
сəуіріне дейін эвокуацияланған  
№3345 госпиталда емделеді. Осы 
госпиталда болашақ жары Мария 
Корнеевна Полищюкпен таныса-
ды. Ол əскери дəрігер екен. Ауыр 
жарақат алған Камалды емдеп жа-
зады. Көңілдері жарасады.
 Госпиталдан жазылып 
шыққаннан кейін 1942 жылдың 
сəуірінен- қарашасына дейін Тби-
лиси қаласындағы артиллериялық 

əскери комиссарлар курсының 
тыңдаушысы болады. 1942 
жылдың қарашасынан - 1943  
жылдың мамырына дейін  Ба-
тыс Кавказ майданы   №1150 
батареясы командирінің орын-
басары болып қызмет атқарады.  
1943 жылдың мамырынан 1944 
жылдың қыркүйегіне дейін  №32 
оқу артиллериялық полк офицер-
лер құрамындағы  оқу взводының 
командирі болып істейді. 1944 
жылдың қыркүйегінен 1947 
жылдың мамырына дейін  
№5 артиллериялық дивизия  
взводының командирі болады. 
     Осы екі аралықта 1946 жылдың 
13 шілдесінен 1 тамызына 
дейін №9 батареясы взводының 
командирі болып та істейді. 
     Камал көкем соғыста бірнеше 
рет ерліктер жасайды. Оны 
қолбасылар  басшы командирлер 
мен солдаттарға үлгі етеді.
     Көкем Оңтүстік-Батыс майда-
нында, одан соң Бірінші Беларусь 
майданында соғысқа қатысқан. 
Аға саяси қызметкер болған.   
  Əкесі Бірəлі Бəйтенов Аманкелді 
батырдың қылышын Алматыдағы 
мұражайға тапсырған. Кейін 
Бірəлі атамызды Б деген кісі 
«молдалық құрады, бала пішеді» 
деп көрсетіп, соттатады. 
       Сол кезде қызы Мағрипа Гер-
манияда əскери қызметте жүрген 
Камал көкемізді шақыртады. Ол 
кісі хабар тиісімен Мəскеуге келіп, 
М.Калининнің қабылдауына жа-
зылып, болған жайды баяндап, 
көмектесуін сұрайды. Калинин 
мəселені қолма-қол шешеді. 
Бірəлі атамыз ақталады. 
      Көкем соғыстан соң 1947 
жылы Алматы қаласындағы 

Фрунзе ауданының əскери ко-
миссары болады жəне аудандық 
кеңестің депутаты болып сай-
ланады. Ал 1949-1951 жыл-
дар аралығында Қостанай 
облыстық ауылшаруашылығы 
ұны басқармасының бастығы 
болып тағайындалады. Осы 
кезде ол қазіргі Əл-Фараби 
атындағы Қазақ Мемлекеттік 
Университетінің орыс журна-
листикасы факультетінің сырт-
тай бөліміне оқуға түсіп,  бітіріп 
шығады. Камал көкем соғыс 
уақытында  екі рет жауынгерлік 
«Қызыл жұлдыз» орденімен, 
«Германияны жеңгені үшін», 
«Берлинді алғаны үшін», «Вар-
шаваны азат еткені үшін», «Ерлігі 
үшін»  медальдарымен марапатта-
лады. Ұлы Жеңістің 20 жылдығы 

мерекесінде 1965 жылы оған  
1-інші дəрежелі Ұлы Отан соғысы 
ордені беріледі. Соғыстың соңғы 
күндерінде Берлинді азат етудегі 
ерлігі үшін ол Кеңестер Одағының 
Батыры атағына ұсынылған екен. 
Алайда неліктен екені белгісіз, 
бұл атақ оған берілмейді.  
     Кейін өзі туып-өскен Аманке-
лді ауданына келіп, коммуналдық 
кəсіпорынның директоры бо-
лып қызмет атқарады. Мұнда да 

жемісті жұмыс жасайды. Алайда 
6-7 жылдан соң Алматыға қайтып 
оралады.  52 жасқа қараған 
шағында, 1968  жылы соғыстың 
зардабының нəтижесі болар, ерте 
қайтыс болады.  Ең болмаса 60 
жасқада жетпей өмірден өтеді.
   Камал көкемнің шын аты – 
Əбдікамал еді. Жалпы  Бірəлі 
атамнан - Əлиасқар, Əбіхалық, 
Əбісалық, Əбдіхамит, Сақан, 
Əбдіжəлел, Əбдікамал атты жеті 
ұл, Мағрипа, Лəтипа деген - екі қыз 
туады. Мағрипа тəтем Қазақтың 
Тау-Кен институтын бітірген. 
Мемлекет жəне қоғам кайраткері. 
Кезінде  Қазақстан Компартиясы 
Орталық Комитетінде, Қазақ ССР 
Министрлер Кеңесінде бөлім 
меңгерушісі,  жауапты хатшы бо-
лып қызметтер істеген. Қазір зей-
неткер. 1927 жылы казіргі Үрпек 
ауылдық округіне қарасты Үйрек 
деген қоныста туған.  СССР 
Жоғарғы Кеңесіне қатарынан екі 
мəрте депутат болып сайланған. 
Ауданымыз бойынша СССР 
Жоғарғы Кеңесіне депутат болып 
одан басқа сайланған ешкім жоқ. 
    Ол кісі туралы  қазақтың 
дүлдүл ақыны Сырбай Мəуленов 
кезінде тамаша очерк жазған. Ал, 
Лəтипа тəтем туралы анам  «Жеті 
ұлдың ортасында бұлғақтап, еш 
таршылық көрмей өскен, өзі де 
көркем, жаны да көркем,  ақылды 
да парасатты қайынсіңілім еді» 
деп ерекше сағынышпен есіне 
алып отыратын...
       Көкем – cоғыста жүріп, туған 
жері мен еліне, Отанына деген 
сағынышқа толы көптеген өлең-
жырлар, күнделіктер, естеліктер 
жазған. Оның дəлелі 1995 жылы 
сол кездегі Торғай облыстық 
«Торғай таңы» газетінде Ка-
мал көкемнің сарғайған газет 
қиындыларынан алынған бір топ 
мақалалары жарияланды.      
   Көкемнен - Саттар, Сəбит, 
Хайыржан, Мұрат, Бақыт, Аида, 
Райхан атты 7 бала туған. Осы 
балаларынан Бақыт пен Аида 
атты екі қызының көзі тірі. Бақыт  
- Дондағы Ростов қаласында 
тұрады. Аида казіргі таңда 
облысымыздың Таран ауданын-
да дəрігер болып қызмет істейді. 
Жолдасы да дəрігер. Қалғандары 
дүниеден өтті. 
   Сəттардан туған Марат атты 
ұлы Шу қаласында теміржолда 
қызмет атқарады.
  Көкемнің арты жаман емес, 
Аллаға шүкір, немере-шөберлері 
өсіп, ержетіп, қатарластарының 
алды болып жүр.

Гүлбаршын СМАЙЫЛОВА

      Суреттерде:  (жоғарыдан төмен қарай) подполковник Ка-
мал Бəйтенов баласы Сəттармен; отырғандар: қарындасы 
Мағрипа, əкесі Бірəлі, күйеубаласы Телман, екінші қатарда 
тұрғандар: Камал жəне əйелі Мария Корнеевна; Камал майдан-
гер жолдастарымен бірге; майдангер үш дос.
    (Суреттер мен кейбір мəліметтер Камалдың  немере  інісі Уа-
хит Əлиасқарұлы Бəйтеновтің қызы Айткүл Əлиасқарованың 
жеке архивінен алынды)



66 АУДАНДЫҚ  БЮДЖЕТАМАНКЕЛДІ
           АРАЙЫ

10.04.2015
№14 (7656)

Мəслихаттың 2015 жылғы 20 наурыздағы  №309 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 92 456,0

 1   

Мемлекеттiк басқарудың жалпы 
функцияларын орындайтын 
өкiлдi, атқарушы жəне басқа 
органдар

92 456,0

  123  Амангелді ауданының Амантоғай 
ауылдық округі əкімінің аппараты 8 265,0

   001

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

8 265,0

  123  Амангелді ауданының Амангелді 
ауылдық округі əкімінің аппараты 17 475,0

   001

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

17 475,0

  123  Амангелді ауданының Ақсай 
ауылы əкімінің аппараты 6 731,0

   001

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

6 731,0

  123  Амангелді ауданының Тасты 
ауылы əкімінің аппараты 7 359,0

   001

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

7 359,0

  123  Амангелді ауданының Қабырға 
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 Үштоғай 
ауылдық  округі əкімінің 
аппараты

7 795,0

   001

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

7 795,0

  123  Амангелді ауданының Құмкешу 
ауылдық округі əкімінің аппараты 7 185,0

   001

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

7 185,0

  123  Амангелді ауданының Байғабыл 
ауылдық округі əкімінің аппараты 7 251,0

   001

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

7 251,0

  123  Амангелді ауданының Қарасу 
ауылдық округі əкімінің аппараты 8 313,0

   001

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

8 313,0

  123  
Амангелді ауданының 
Қарынсалды ауылдық округі 
əкімінің аппараты

6 199,0

   001

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

6 199,0

  123  Амангелді ауданының Үрпек 
ауылдық округі əкімінің аппараты 8 453,0

   001

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

8 453,0

07    Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық 16 255,0

 3   Елді-мекендерді абаттандыру 16 255,0

  123  
Амангелді ауданының Амангелді 
ауылдық округі  əкімінің 
аппараты

13 959,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 4 300,0

   009 Елді мекендердің санитариясын 
қамтамасыз ету 2 000,0

   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

(Жалғасы. Басы «АА» газетінің №13 санында)    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

Приложение 2 к решению маслихата от 20 марта 2015 года №309
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 92456,0

 1   

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

92456,0

  123  
Аппарат акима Амантогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района 

8265,0

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

8265,0

  123  
Аппарат акима Амангельдинского 
сельского округа 
Амангельдинского района

17475,0

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

17475,0

  123  Аппарат акима села Аксай 
Амангельдинского района 6731,0

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

6731,0

  123  Аппарат акима села Тасты 
Амангельдинского района 7359,0

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

7359,0

  123  
Аппарат акима Кабыргинского 
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 Уштогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района

7795,0

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

7795,0

  123  
Аппарат акима Кумкешуского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

7185,0

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

7185,0

(Продолжение. Начало  в номере №13 газеты «АА»)

  123  
Аппарат акима Байгабылского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

7251,0

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

7251,0

  123  
Аппарат акима Карасуского 
сельского округа 
Амангельдинского района

8313,0

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

8313,0

  123  
Аппарат акима Карынсалдинского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

6199,0

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

6199,0

  123  
Аппарат акима Урпекского 
сельского округа 
Амангельдинского района

8453,0

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

8453,0

07    Жилищно-коммунальное хозяйство 16255,0

 3   Благоустройство населенных 
пунктов 16255,0

  123  
Аппарат акима Амангельдинского 
сельского округа 
Амангельдинского района

13959,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 4300,0

   009 Обеспечение санитарии 
населенных пунктов 2000,0

   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
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2015 жылдың 2 тоқсанындағы Амангелді ауданы əкімінің 
аппаратында жеке тұлғалардың жəне заңды тұлғалардың 

өкілдерін жеке қабылдау  КЕСТЕСІ

    «Амангелді ауданы əкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі Амангелді ауданы  əкімінің 
аппаратының қызметкерлерімен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің ар-
намыс кодексі нормаларын, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңнамасын бұзу фактілері туралы мына телефон бойынша 
хабарлауға болатынын хабарлайды: тел. 21-2-95

    «Амангелді ауданы əкімдігінің білім беру бөлімінің Тасты  жалпы білім беретін 
орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік  мекемесі директорының бос лауазымына 
орналасуға конкурс жариялайды.
       Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: : жоғары педагогикалық білім 
жəне білім беру ұйымдарындағы педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл, оның 
ішінде басқарушылық қызметте кемінде 1 жыл болуы тиіс. Білуге міндетті: Қазақстан 
Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, «Неке 
жəне отбасы туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін, Қазақстан Республикасының 
«Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы бала құқықтары туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы», «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы», «Қазақстан Республикасында мүгедектiгi 
бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша жəне жасына байланысты берiлетiн 
мемлекеттiк əлеуметтiк жəрдемақылар туралы», «Кемтар балаларды əлеуметтік жəне 
медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы», «Арнайы əлеуметтік қызмет 
туралы», «Кəмелетке толмағандардың арасындағы құқық бұзушылықтар мен балалардың 
қадағалаусыз жəне панасыз қалуының алдын алу туралы» Заңдарын жəне басқа да білім 
беруді дамытудың бағыттары мен келешегін айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді, 
педагогика мен психология негіздерін, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стан-
дартын, педагогика, педагогикалық психология, педагогикалық ғылым мен практиканың 
жетістіктерін, менеджмент негіздерін, қаржы-шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, 
еңбек туралы, еңбекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі жəне өртке қарсы қорғанудың 
ережелері мен нормаларын, санитариялық ережелер мен нормаларды.
   Лауазымдық міндеттері:  «Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың 
лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» Қазақстан Республика-
сы Білім жəне ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 Бұйрығының  4-бөлімі 
жаңа редакцияда - ҚР Білім жəне ғылым министрінің 27.12.2013 № 512 бұйрығымен 
енгізілген лауазымдық міндеттері.
       Лауазымдық жалақысы еңбек сіңірген жылдарына байланысты 60347-ден 72204 теңгеге 
дейін
Конкурс ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің 21 ақпан 2012 жылғы №57 «Орта білім беру 
ұйымдарының басшысы лауазымына конкурс өткізу туралы Ережесіне» сəйкес өткізіледі.
   Құжаттарды қабылдау мерзімі аяқталған соң бес жұмыс күні ішінде конкурстық комиссия 
қатысушының біліктілік талаптарына сəйкестігінің бағалауын жүзеге асырады. Комиссия  
үш жұмыс күні ішінде конкурсқа қатысушыларды біліктілік талаптарына сəйкестігі жай-
лы мəлімдейді, біліктілік талаптарына сəйкес келетін конкурсқа қатысушыларды кандидат 
ретінде бекіту, əңгімелесу өтетін күні, уақыты жəне орны туралы хабардар  етеді.
      Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1) Конкурсқа қатысу туралы тиісті үлгідегі өтініш;
2) нотариалды куəландырылған жеке тұлғаны куəландыратын құжат көшірмесі;
3) нотариалды куəландырылған білім туралы құжат көшірмесі;
4) нотариалды куəландырылған еңбек кəтапшасының көшірмесі;
5) бұрынғы жұмыс орны кадр қызметі куəландырған кадрды есепке алу жөніндегі жеке 
парақ;
6) бар жазалар мен көтермелеулерді көрсете отырып бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 
мінездеме;
7) нотариалды куəландырылған бар біліктілік санат немес ғылыми дəрежесі туралы құжат 
көшірмесі;
8) медициналық тексеруден өтуі туралы құжат;
9) сотты болмағандығы туралы анықтама ұсынуы қажет.
     Аталған құжаттардың бірінің болмауы конкурсқа қатысушылардың құжаттарын 
қайтарудың негіздемесі болып табылады. Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар кон-
курсты өткізу туралы хабарландыру бұқаралық ақпарат құралдарының ресми баспасын-
да жарияланған уақыттан бастап 15 күнтізбелік күн ішінде Аманкелді селосы, Дүйсенбин 
көшесі 23 үй  мекен-жайы бойынша берілуі қажет.  Анықтама телефоны: 87144021583

ХАБАРЛАНДЫРУ

Амангелді ауданының тұрғын үй комиссиясы
Амангелді ауданының мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе
жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге 

мұқтаждар есебінің тізімі 
01.04.2015 жыл

1-1) Жетім балалар жəне ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар

Реттік 
№ Аты-жөні Реттік  

№ Аты-жөні

1 Ахметов Төлеухан (ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған бала) 16 Ержанов Салимжан (ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған бала)
2  Ваганов Хамит (ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған бала) 17 Маратов Айдар (ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған бала)

3 Исмагулова Мадина (ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған бала) 18 Имагулов Мади (ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған бала)

4 Исмагулова Динара (ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған бала) 19 Байəділ Елубай (ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған бала)
5 Какманов Аян (ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған бала) 20 Баяəділ Кымбат (ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған бала)

6 Какманов Ақтөре (ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған бала) 21 Хлеб Вероника (ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған бала)
7 Молдағалиева Гүлжаухар (ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған бала) 22 Шойбекова Сауле (ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған бала)

8 Молдагалиев Арман (ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған бала) 23 Шайкенов  Аблай (ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған бала)

9 Атымтаева Аида (ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған бала) 24 Италмасов Медет (ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған бала)
10 Асанова Карина (ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған бала) 25 Төлешов Нұрасыл (ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған бала)

11 Жүсіпова Бахыт (ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған бала) 26 Казиева Көркем (ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған бала)

12 Аміржанов Ермек (ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған бала) 27 Айтенова Толқын (ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған бала)
13 Куантай Жанибек (ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған бала) 28 Елжанова Айдана (ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған бала)

14 Танашев Данияр (ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған бала) 29 Жармағанбетов Асылан (ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған бала)

15 Танашева Маржан (ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған бала) 30 Сарғалдакова Акмарал (ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған бала)

2) Халықтың əлеуметтік жағынан осал топтары
Реттік 
№ Аты-жөні Реттік  

№ Аты-жөні
1 Мұканова Гүлсімжан  (зейнеткер) 10 Тогизбаева Орынбасар (зейнеткер)
2 Айтмағамбетова Жаңагүл (жұмыссыз) 11 Жумабаева Жадыра (жалғыз басты ана)
3 Шорманов Жаксылық   (2-топ мүгедегі) 12 Аширбекова Акжибек (мүгедек)
4 Адманова Казнайша (ардагер) 13 Жунусова Майра (жалғыз басты ана)
5 Мұсағалиева Ақжібек (жалғыз басты ана) 14 Изтилеуова Роза (жалғыз басты ана)
6 Кузенбаева Умит (зейнеткер) 15 Ермаганбет Жулдыз (II топтағы мүгедек)
7 Бейсенова Алия (жалғыз басты ана) 16 Нурбаева Куанышкул (жалғыз басты ана)
8 Батырбек Айбек (мүгедек) 17 Мырзабекова Амина (жалғыз басты ана)
9 Ногаева Толқын (жалғыз басты ана) 18 Кайнекова Нярьгуль (жалғыз басты ана)

3) Мемлекеттік қызметшілер, бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері, əскери 
қызметшілер, ғарышкерлікке кандидаттар, ғарышкерлер жəне мемлекеттік 

сайланбалы қызмет атқаратын адамдар
Реттік Аты-жөні Реттік   

№ Аты-жөні
1 Ахметова Жанат (бюджет) 21 Серікқызы Бұлбұлханым (бюджет)
2 Көбекова Сандуғаш (бюджет) 22 Абдуалиев Қанат (бюджет)
3 Наганова Назгүл (бюджет) 23 Мизанов Асет (бюджет)
4 Жұбатқанов Қуат ( мем.қызметкер) 24 Сейдахметова Кенжегүл (бюджет)
5 Нұрсейтов Асқар ( мем.қызметкер) 25 Жақыбаева Гүлім (бюджет)
6 Жакупова Гүлім (бюджет) 26 Əбдікова Асем (бюджет)
7 Құлахметов Нағашыбай (бюджет) 27 Нұрқанов Серік (бюджет)
8 Абишева Нұргүл (бюджет) 28 Абеуова Күнжан (бюджет)
9 Сейдахметова Айгүл (бюджет) 29 Магзумова Гүлден (бюджет)
10 Кенжеғалиев Қуаныш (бюджет) 30 Талқанова Айгүл (бюджет)
11 Оспанов Медеу (бюджет) 31 Есмурзин Қанат (бюджет)
12 Жүсіпова Асем (бюджет) 32 Сейдахметов Өмірхан (бюджет)
13 Сейдахметова Камшат (бюджет) 33 Досмағанбетова Əсем (бюджет)
14 Қайырбеков Қуанышбек (бюджет) 34 Медетова Гулнар (бюджет)
15 Қылдыбаева Ғалия (бюджет) 35 Олжагулов Руслан (бюджет)
16 Сейдин Серік (бюджет) 36 Ещанов Азамат (бюджет)
17 Нөпірова Гүлсая (бюджет) 37 Абенова Асем (бюджет)
18 Танатаров Ербол (бюджет) 38 Аскаров Ернур (бюджет)
 19 Досымсейтова Лаура (бюджет) 39 Ахметшина Марзия (бюджет)
20 Какенова Қарлыгаш (бюджет)

Амангелді ауданында Ұлы Жеңістің 70 жылдығын
мерекелеуге байланысты 2015 жылдың 8-9 мамырда 

өтетін іс-шаралар бағдарламасы
№ Іс шара атауы Уақыты Өтетін орны

1
Ұлы Жеңістің 70 жылдығына байланысты  үгіт 
бригадасын ауылдық округтерді аралауы,  «Əскери Даңқ 
кітабы» іс шарасы

2015 жылдың
21-23 сəуірі

Барлық ауылдық 
округтерде

2 Соғыс жəне тыл ардагерлеріне арналған Əскери Даңқ 
кітабының  салтанатты тапсырылуы

8 мамыр,  
сағат 17.00 де Аудандық мұражай

3 «Жеңіс туы, желбіре» атты аудан өнерпаздарының 
мерекелік концерттік бағдарламасы 

8 мамыр,  
сағат 17.30 да

Аудандық 
Мəдениет үйі

4 Облыс əкімі Н.М.Садуақасовтың арнайы қонақасысы 8 мамыр, 
19.30 да

«Ақниет» 
тойханасы

5
Ұлы Отан  соғысының 70 жылдығына арналған  Даңқ 
ескертішіне гүл шоғын қою рəсімі, бір минут үнсіздік, 
салют ату, «Жасұлан» ұйымына оқушылар қабылдау

9 мамыр, 
сағат 10.00 де «Шұғыла» ЖДО

6 Ұлы Отан  соғысының 70 жылдығына арналған əскери 
шеру, шағын театрландырылған көрініс

9 мамыр, 
сағат 11.00 де Орталық стадион

7 Соғыс жəне тыл ардагерлеріне арналған аудан əкімі Ж. Қ. 
Таукеновтің қонақасысы

9 мамыр, 
сағат 12.30 да Киіз үйлерде

8 Түйепалуан күресі 9 мамыр, 
сағат 14.00 да Орталық стадион

9 Ат бəйгесі, аударыспақ ойыны 9 мамыр, 
сағат 16.00 де Тойтөбе алаңы

10 Жастарға арналған ауданнан шыққан өнер 
жұлдыздарының концерттік бағдарламасы, фейерверк

9 мамыр, 
сағат 20.00 де «Наурыз» алаңы

2015 жылдың ІІ-тоқсанында «Амангелді ауылдық округі əкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің жеке жəне заңды тұлғаларды қабылдау КЕСТЕСІ

ГРАФИК ПРИЕМА Физических и представителей юридических лиц в  Государсвенное учереждение 
«Аппарата акима Амангельдинского сельского  округа» на ІІ-квартал 2015 года.

   Сенім телефоны 21-7-00     Қостанай облысы «Амангелді ауданының Амангелді ауылдық округінің 
əкімі аппараты» мемлекеттік мекемесі. Байтұрсынов көшесі №48 үй.

Азаматтарды қабылдау жүргізетін 
тұлғаның тегі, аты-жөні

Азаматтарды қабылдау 
жүргізетін тұлғаның лауазымы

Қабылдау күні, уақыты, 
телефоны

Дихамбаев Мұрат Сембайұлы Амангелді ауылдық округінің 
əкімі

Сəрсенбі күні  сағ: 1600-1800                     

Тел. 21-7-00 

Жандильдина Гаухар Мұратқызы Амангелді ауылдық округі 
əкімінің орынбасары

Бейсенбі күні  сағ: 1600-1800 

Тел. 21-6-27

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНЫЛСЫН
  1993 жылы Жаңа ауыл орта 
мектебін бітірген Гүлзада 
Əбдіғалиеваға берілген №124350 
номерлі аттестат жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп та-
нылсын.

    Жеке қабылдауға алдын-ала жазылу «Амангелді  ауданы  əкімінің  аппараты» мемлекеттік   
мекемесінің   құқықтық жəне құжаттамалық қамтамасыз  ету бөлімінде жүргізіледі. Байланыс 
телефондары: 23-0-00 Амангелді ауданы əкімінің аппаратының мекен-жайы:  Амангелді ауылы, 
Б.Майлин көшесі, 14 үй.

***
   1982 жылы Жаңа ауыл орта 
мектебін бітірген Абдигалиева 
Əлия Алимжановнаға берілген 
№039978 номерлі аттестат 
жоғалуына байланысты жа-
рамсыз деп танылсын.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНЫЛСЫН
 Жақсымбетов Кенжебо-
лат Сабыржановичтің атына 
берілген жеке меншік үйінің 
мемлекеттік актісі, тех.паспорты 
жоғалуына байланысты жарам-
сыз деп танылсын.

Азаматтарды 
қабылдауды 
жүргізетін 

тұлғаның аты-
жөні 

Лауазымы Азаматтарды қабылдау күні мен 
уақыты

Байланыс 
телефоны

Ж. Қ. Таукенов Аудан əкімі 01 сəуір  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-1-00
Т. Т. Карбозов Əкімнің орынбасары 02 сəуір   2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-3-00
М. Д. Қаласов Əкімнің орынбасары 07 сəуір  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-5-00
С. У. Хайруллин Əкімнің орынбасары 08 сəуір  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-4-00
Қ. У. Кеделбаев Аппарат басшысы 09 сəуір  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-2-95
Ж. Қ. Таукенов Аудан əкімі 15 сəуір  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-1-00
Т. Т. Карбозов Əкімнің орынбасары 16 сəуір   2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-3-00
М. Д. Қаласов Əкімінің орынбасары 21 сəуір   2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-5-00
С. У. Хайруллин Əкімнің орынбасары 22 сəуір   2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-4-00
Қ. У. Кеделбаев Аппарат басшысы 23 сəуір     2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-2-95
Ж. Қ. Таукенов Аудан əкімі 6 мамыр  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-1-00
Т. Т. Карбозов  Əкімнің орынбасары 12 мамыр  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-3-00
М. Д. Қаласов Əкімнің орынбасары 13 мамыр   2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-5-00
С. У. Хайруллин Əкімнің орынбасары 14 мамыр  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-4-00
Қ. У. Кеделбаев Аппарат басшысы 15 мамыр  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-2-95
Ж. Қ. Таукенов Аудан əкімі 20 мамыр  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-1-00
Т. Т. Карбозов  Əкімнің орынбасары 21 мамыр   2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-3-00
М. Д. Қаласов Əкімнің орынбасары 26 мамыр  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-5-00
С. У. Хайруллин Əкімнің орынбасары 27 мамыр  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-4-00
Қ. У. Кеделбаев Аппарат басшысы 28 мамыр   2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-2-95
Ж. Қ. Таукенов Аудан əкімі 03 маусым  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-1-00
Т. Т. Карбозов Əкімнің орынбасары 04 маусым  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-3-00
М. Д. Қаласов Əкімнің орынбасары 09 маусым  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-5-00
С. У. Хайруллин Əкімнің орынбасары 10 маусым  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-4-00
Қ. У. Кеделбаев Аппарат басшысы 11 маусым  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-2-95
Ж. Қ. Таукенов Аудан əкімі 17 маусым  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-1-00
Т. Т. Карбозов Əкімнің орынбасары 18 маусым  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-3-00
М. Д. Қаласов Əкімнің орынбасары 23 маусым  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-5-00
С. У. Хайруллин Əкімнің орынбасары 24 маусым  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-4-00
Қ. У. Кеделбаев Аппарат басшысы 25 маусым  2015 ж. сағ.1500-1700 дейін 21-2-95
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Газет  ҚР Мəдениет жəне Ақпарат Министрлігінде 2014 жылдың 17 
сəуірінде қайта тіркеуден өткізіліп, №14308-Г куəлігі  берілді. Газет 
«Қостанай - полиграфия» ЖШС-нің баспаханасында басылады. Редак-
ция оқырман хаттарына жауап бермейді, оны қайтармайды. Жарнама 
мен хабарландырудың, құттықтаудың мəтініне редакция жауап бермейді. 
Газетте жарияланған автор пікіріне редакция көзқарасын білдірмейді. 
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Түсініксіз қолжазбалар қабылданбайды. Аптасына 1 - рет шығады. 
Көлемі екі баспа табақ. Таралымы - 1970 дана.   Тапсырыс -  705
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Аманкелді ауданы əкімдігінің кəсіпкерлік жəне ауыл шаруашылығы бөлімі.

Ауылдық 
аймақтың атауы

Бақылаудың 
өтетін күні

Бақылаудың 
өтетін уақыты

1 Амантоғай  а/о 24.04.2015 9.00-18.00
2 Тасты а/о 28.04.2015 09.00-13.00
3 Қарынсалды а/о 28.04.2015 14.30-18.00
4 Үштоғай а/о 29.04.2015 09.00-13.00
5 Ақсай а/о 29.04.2015 14.30-18.00
6 Аманкелді а/о 14.04.2015 09.00-18.00
7 Қарасу а/о 15.05.2015 09.00-18.00
8 Байғабыл а/о 19.05.2015 09.00-13.00
9 Құмкешу 19.05.2015 14.30-18.00
10 Қабырға а/о 20.05.2015 14.30-18.00
11 Үрпек а/о 20.05.2015 09.00-13.00

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У
     Тракторға жəне олардың базасында жасалған өзі жүретін 
шассилер мен механизмдерге, олардың тіркемелеріне,соған 
қоса арнайы жабдық орнатылған тіркемелерге, өзі жүретін 
ауылшаруашылығы, мелоративтік жəне жол құрылысы  маши-
налары мен механизмдеріне жыл сайынғы мемлекеттік бақылау 
өткізу туралы «Қазақстан Республикасы Үкіметі 2002 жылғы 7 
қазандағы № 1096 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметі 2003 жылғы 17 тамыз 
№827 қаулысын орындау мақсатында жылдық техникалық байқау 
2015 жылдың 24 сəуірінен 20 мамырға дейін Аманкелді ауда-
ны əкімдігінің кəсіпкерлік жəне ауыл шаруашылығы бөлімінің 
кестемесімен өтеді. Өтетін орынын əр ауылдық округ əкімдері 
белгілейді.Жылдық техникалық байқауға төмендегі транспорт 
құралдары жатады.
1.Трактор, олардың тіркемелері;
2.Арнайы жабдық орнатылған тіркемелер;
3.Өзі жүретін ауылшаруашылығы, мелоративтік жəне жол 
құрылысы машиналары. 
    Заңды тұлғалар машиналарды мемлекеттік техникалық 
байқаудан өткізуге мыналарды ұсынады   
1.Еркін нысандағы өтініш
2.Маркасын жəне моделін, шығарылған жылын, машинаның жəне 
қозғалтқыштың зауыттық номерін көрсетіп, мемлекеттік нөмірлік 
белгінің сериясын жəненөмерін көрсете отырып баланста тұрған 
машиналар тізімі;
3.Машинаның тіркеу құжаттары (техникалық паспорт)
4.Заңды тұлғаның мөрімен куəландырылған машинаны 
мемлекеттік техникалық байқаудан өткізу актісі;   
5.Көлік құралдарына салық  төленгенін растайтын құжат не көлік 
құралдарына салық төлеуден босатылғанын растайтын құжат. 
   Жеке тұлғалар механикалық көлік құралдарын мемлекеттік 

Жерлес жазушылар жаңалығы   
«САРЫАРҚА  САЗЫНЫҢ»  ЖОЛЫ АШЫЛДЫ

   Жақында Қазақстан Жазушылар 
Одағының мүшесі  ақын əрі сын-
шы Жұма-Назар Сомжүректің 
«Сарыарқа сазы» атты өлеңдері 
мен поэмаларының жəне басқа 
шығармаларының көлемді қос 
томдығының тұсау кесері  Астана 
қаласындағы «Тілеп-қобыз» са-
райында өткізіліп, ол поэзия-жыр 
тойына ұласты. 
  Жыр мерекесінің бірінші 
бөлімінде ақынның өлеңдеріне 
жазылған əндер шырқалып, 
жырлары көркемдеп оқылып, 
ара-арасында күйлер күмбірлеп, 
жиналған көрермен қауымның 
құлақ құрышын қандырды. 
Жыр мерекесіне осы  «Тілеп-
қобыз» сарайында құрылған, 
атағы алысқа жайыла бастаған 
«Көк түріктер» халық аспаптары 
оркестрі қызмет көрсетті. 
     Осы концерт үстінде  ақын 
жырларына шығарылған 
Торғайлық талантты сазгерлер 
Қалибек Деріпсалдин, Айтбай 
Мұздаханов, Балхаш Нақанов 
жəне Қайыржан Мақановтың 
бірнеше тамаша əндерінің тұсауы 
кесілді. Ол əндерді Астана опе-
ра-балет театрының жетекші 
солисі, бірнеше халықаралық 
конкурстардың жеңімпаз лауре-
аты Сүндет Байғожин, Астана 
филармониясының сандуғаш үнді 
əншісі Сымбат Тасбергенова жəне 
Нұрболат Арзамасұлы сынды жас 
таланттар орындап, жаңа əндердің 
бағын жандырып жолын ашты.
    Жыр  мерекесінің екінші 
бөлімінде  əдебиет сыншылары мен 

ақындар жəне өлең түсініп сүйсініп 
оқитын елге белгілі тұлғалар сөз 
алып,  Ж.Сомжүрек  өлеңдерінің 
мəнділігі мен маңыздылығын, 
көркемдігін, сезімді қозғап 
жүрекке жетіп жататын ойнақылық 
ерекшеліктерін айтып, жоғары 
бағалады. Атап айтқанда сыншы, 
сөз өнерінің білгірі, Л.Гумилов 
атындағы Еуразия Ұлттық  
университетінің профессоры 
Серік Негимов, ҚР Парламент 
Мəжілісінің депутаттары: жазушы 
Алдан Смайлов, Абай Тасболатов, 
Рамазан Сарпеков жəне ғалым һəм 
мемлекет қайраткері Əділ Ахме-
тов, экс депутат Əбілмəжін Бəкір, 
ақындар Айнұр Əбдірəсілқызы мен 
Əбжан Əбілтаевтар өз сөздерінде 
Ж.Сомжүректің «Сарыарқа сазы» 
қос томдығындағы өлеңдердің 
қазіргі қазақ поэзиясы сапынан 
ойып тұрып өз орынын алатынын 
қадап шегелеп айтты.

   Осынау жыр кешінде ерекше 
есте қалатын көрініс болды. Пар-
ламент депутаты, генерал-лей-
тенант Абай Тасболатов: «Жүке, 
мен сіздің  «Сарыарқа сазы» 
қос томдығыңыз қолыма тигелі 
оны бас ала алмай сүйсіне оқып, 
ақындығыңызға əбден риза 
болдым. Өлеңдеріңіз шетінен 
тамаша! Əсіресе, қыздар мен 
аруларға арнаған жырларыңыз 
бен поэмаларыңызды қайта-
қайта оқи бергің келеді. Табиғат 
құбылыстары мен тамашаларын 
суреттеген өлеңдеріңіз де өлең  
түсінетін  оқырмандарыңызды  
еріксіз  сүйсінтері  сөзсіз!..» дей  
келіп:  «Мен əскери генерал бол-
сам, сіз поэзия маршалы екенсіз, 
алдыңызда тік тұрып честь 
беремін!» деп, тіп-тіке тұрып, 

қолын шекесіне қойып, құрмет 
көрсетті.
    Мына көрініс, шынында да, 
жан толқытар  көрініс болды. 
Ол оқырмандардың ортақ ойын, 
ақынға ортақ құрметін білдіріп, 
жинақтап берді десек керек. 
Сөйлеушілердің қай-қайсысы 
да Жұма-Назар жырларының 
шынайылығын, ал өзінің 
қарапайым көрінгенімен өмірде 
көсемсөздерімен үнемі  пробле-
малар көтеріп  жүретін күрескер 
тұлға екенін   айтып, ақынның 
мерейін өсіріп, көңілін тасыт-
ты. Сөйтіп, поэзия-жыр кеші 
мерекесіне жиналған көрермен-
тыңдармандар мол рухани азық 
арқалап қайтты. 
   Мына нарық заманында 
əр томы 35 баспа табақ жыр 
жинақ шығару  қай ақынға да 
қиын. Бұл «Сарыарқа сазы» 
қос томдығы шымкенттік, елге 
белгілі меценат кəсіпкерлер 
ағайынды Сейтжановтар 
Серікжан мен Əлімжанның 
демеушілігімен Астанадағы 
«Сарыарқа» баспасынан ерекше 
көркемделіп, жаңаша дизайнмен 
безендіріліп, жарық көрген. Ав-
тор да, жыр кешіне жиналғандар 
да оларға ақ алғыстарын жау-
дырды.Сөйтіп, Сомжүректің 
«Сарыарқа сазы» қос томдық 
жыр жинағы оқырмандарға 
жол тартты. Жолы болғай деп 
тілейміз. 

Төлемырза ТЕМІРБЕКҰЛЫ, 
журналист, «Төртінші билік» газетінің  редакторы.

Астана қаласы.

  Азамат Қанатбекұлы 
ЕРҒАЛИЕВ..! Бұл есім оған 
жақын жандардың жүрегінде 
мəңгі сақталады. Азамат тірі 
болғанда биыл 37 жасқа толар 
еді. Алланың берген ғұмыры 
оған қысқа болыпты. Жасындай 
жарқ еткен Азаматты сұм ажал 
ортамыздан алып кетті. Аза-
мат Қанатбекұлы қамшының 
сабындай қысқа ғұмырында 
ардақты əке, аяулы жар, адал 
дос қана емес, Торғай даласын 
əн мен жырға бөлеген ерек 
дарын иесі болды. Көмейінен жыр төгілген сұнғыла əнші 
жігіттің серісі еді. Дос-жаранға ардақты Азамат атына лайық 
жанның артында үкілеген үміті - сүйікті балалары қалды, аяу-
лы жары қалды. Бүгінде отын өшірмей, түтүнін түтетіп отыр.  
Қасиетті қазақ жерінің бір талантты баласы өмірден озды. 
Деседе оның жарқын бейнесі, күміс дауысы баршамыздың 
жүрегімізден өшпес орын тапты. Алла жəннаттың төрін 
бұйыртсын, Азаматымызға!

       Ағып жатыр өмір деген сарқырап,
       Калай ғана жоқ дей алам арғымақ.
       Жалған өмір, жалған дүние болсада,
       Қарай берем сол жұлдызға 
       Жанып тұрған жарқырап.

       Қарай берем, неге екенін білмеймін,
       Ол жарықты мен ешкімге бермеймін.
       Балаларың «Əкем қайда?» деп тұрса,
       Жарқыраған сол жұлдызды сен деймін.

       Ия-ия, өтіп жатыр бұл өмір,
       Иығымда тұрғандай бір зіл темір.
       Сол зілменен жүріп келем адымдап,
       Жарық емес, қараңғыдай бұл өңір.

       Жатқан жерің жарық болсын, жарығым!
       Маңдайыма жазылыпты тағдырым,
       Енді қайтіп келмесіңді білсемде,
       Жан айқаймен қайталаймын:- «САҒЫНДЫМ!»

       Көресің бе, қарайсың ба - сен бізге,
       Күбірлесе сөйлесемін  кей кезде.
       Сағындырып түсіме бір енгенде,
       Қуанамын кездесуден келгендей.

       Азаматым, жан жүрегім, жан жарым,
       Мүшеліңе жете алмадың, ардағым.
       Дұға етеміз қабіріңнің басында,
       Туыс-туған, балаларың, жан-жарың!
    Еске алушылар: жұбайың Роза, балаларың Сұлтан-
Бибарыс, Заңғар, Мунира, ата-анаң, туыс-туғандарың.

ЕСКЕ АЛУ

    Жақында Ы.Алтынсарин атындағы жалпы білім беретін орта 
мектепте «Аманкелді ауданы əкімдігінің білім беру бөлімінің» 
əдіскері Əбдуалиев Қанаттың ұйымдастырумен құқық пəні 
мұғалімдерінің аудандық пəн олимпиадасы өтті. 
     Бұл олимпиаданы өткізудің мақсаты - шығармашылықпен ай-
налысатын мұғалімдерді қолдау жəне мадақтау, сонымен қатар 
педагог кəсібінің беделін арттыру мен ғылыми білімді насихаттау 
болып табылады. 
    Байқауға 1-ші, 2-ші кезеңдердегі шығармашылықпен  жұмыс жа-
сайтын жалпы білім беретін орта мектептерінің 40 жасқа дейінгі 
ауданымыздың пəн мұғалімдері қатынасты. 
   Олимпиада сайысы 4 кезеңнен өтті: визитка (таныстыру), мастер-

ҚҰҚЫҚ  ПƏНІ  МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ  АУДАНДЫҚ  ОЛИМПИАДАСЫ  
класс (мұғалімнің  шығармашылық жұмыстары, портфолио) тест, 
панорамалық сабақтар болды. 
  Сайыс нəтижесінде жүлделі 1-ші орынды - Ы.Алтынсарин 
атындағы мектептің мұғалімі Ақжанов Бақытбек, 2-ші орынды 
- Аманкелді орта метебінің мұғалімі Қойшыбаев Ербол, ал 3-ші 
орынды - Б.Қолдасбаев атындағы мектептің мұғалімі Садуақасов 
Рахметнұрлар иеленді.   
  Аудандық олимпиаданың жеңімпаздары пəндік қазылар 
алқасының шешімі бойынша тиісті білім бөлімінің  дипломдары-
мен, грамоталарымен  марапатталды                                                                             
                                                                               Əнет ЖҰМАБЕК,

өз тілшіміз.

Біздер үшін жас көрінер түр-түсің,
Құтты болсын, асқаралы 60-ың!
Қарап тұрсақ біз өзіңе қуанышпен,
60 жасың секілді ғой тал-түсің.
Əке болдың, ата болдың ардақты,
Жігітсің ғой сабырлы да салмақты.
Жан-жағына мейірім шашып жүретін,
Дуалы ауыз ақсақал бол ардақты.

Құттықтаймыз!
МЕРЕЙТОЙ - 60 ЖАС!

   2015 жылдың 16 сəуірі күні 
сүйікті ініміз, Амантоғай 
ауылының тұрғыны  Сүлман 
БЕКҚАЛИҰЛЫ асқаралы 
60 жасқа толғалы отыр. Бауы-
рымызды мерейтойымен шын 
жүрегімізден құттықтап, оған 
əлемдегі барлық жақсылықтарды 
тілей отырып, зор денсаулық, ұзақ 
өмір тілейміз.
   Қадірлі Сүлман, балаларыңның, 
немерелеріңнің қызық-қуанышына 
тоймай, туыс-туғандарың мен 
дос-жолдастарыңның ортасында 
маңдайың жарқырап, жайнап жүре бер.

Игі тілек білдірушілер: Бекқалиевтар əулеті.

техникалық байқаудан өткізуге мыналарды ұсынады:
     1.Еркін нысандағы өтініш
     2.Азаматтың жеке басын куəландыратын құжат;
 2.Адамның мүддесін білдіруге азаматтың өкілеттілігін 
куəландыратын сенімхат (бар болса);
     3.машинаны тіркеу құжаты (техникалық паспорт)
  4. көлік салығын төлеген жөнінде түбіртек, немесе көлік 
салығынан босатылған жөнінде анықтама.
     Машиналардың жай-күйі, құрылымы қолданыстағы ережелерге, 
нормативтерге жəне стандарттарға сəйкес келмейтін болса, сондай-
ақ егер  аталған машиналар белгіленген тəртіппен тіркелген, есеп-
ке алынбаған болса, мемлекеттік тексеруден өтпеген  жағдайда 
пайдалануға тыйым салынады жəне машиналарға техникалық 
пайдалану ережелерін өрескел бұзған тұлғалар əкімшілік 
жауапкершілікке тартылады. 
  Аманкелді ауданы əкімдігінің кəсіпкерлік жəне ауыл 
шаруашылығы бөлімінің Аманкелді ауданы бойынша 
жүргізілетін жылдық техникалық бақылау кестесі.

    Арнайы  бордақыда тұрған 3 семіз ат сатамын. Бағасы 
келісім бойынша. 

***
  Жаңа «МТЗ - 920» Беларус тракторын сатамын. Оның 
құнын жартылай ақшамен, жартылай малмен төлеуге бо-
лады.
   Нариман. Ұялы телефондарым: 8-701-389-19-04; 8-771-
888-70-08. Үй телефоным: 23-0-35.

САТАМЫН

ТОРТ  САТАМЫН
    Тəтті торттар сатамын. Түрлі даталы мерейтойларға (37 
жас, 50 жас, 60 жас т.б.) тапсырыспен арнайы (үйлену той-
ларына екі қабатты, үш қабатты) торттар əзірлеймін. 
     Тел: 8(714-40)21-7-49. Ұялы тел: 8-705-667-86-35, 
8-778-334-66-35.

     Ата-анасына сүйікті бала, туыстарына ақжарқын бауыр, зайыбына адал жар, балаларына 
ардақты əке, Қоғалыкөл ауылының тұрғыны Бағдат Жақсыбайұлы БИМЫҚОВТЫ 16 сəуір 
күні толатын мүшел жасымен құттықтаймыз. Оған зор денсаулық, бақытты ұзақ өмір, отба-
сына береке, зайыбы Сымбатпен бірге жасап, балаларының қызығын бірге көруді тілейміз.

Құттықтаймыз! МҮШЕЛТОЙ – 25 ЖАС!

    Игі тілек білдірушілер: ата-анасы Жақсыбай-Күнсұлу, зайыбы 
Сымбат, ұлы Əли, күйеубаласы Нұржан-Əсем, қарындасы Көркем, 
апасы Күлзия, ағасы Айтмұхан жəне туыстары мен нағашылары.

Бағдатжан, құтты болсын мүшел жасың,
Қадірлі біздер үшін алтын басың.
Ардақты азамат бол, ел білетін,
Сүйсінсін əр ісіңе дос пен қасың.

Бір Алла саған ұзақ ғұмыр берсін,
Немере-шөберелер соңыңа ерсін.
Мəуелі бəйтеректей жапырақ жайып,
Кісілік қасиетіңді елің көрсін!


