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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Қазан айына Айыртау аудандық Қазан айына Айыртау аудандық 
мәслихатының хатшысының және мәслихатының хатшысының және 
облыстық, аудандық депутаттардың облыстық, аудандық депутаттардың 

азаматтарды қабылдау кестесіазаматтарды қабылдау кестесі
(сағат 15:00-ден 17:00-ге дейін)

Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының депутаттары
Махметов Сейілбек Ғазизұлы, айдың екінші дүйсенбісі, аудандық мәслихат.
Мантариди Василий Анатольевич, айдың үшінші дүйсенбісі, аудандық 

мәслихат.
Айыртау аудандық мәслихатының депуттары

Жанахметов Берік Темешұлы, №2 сайлау округі, аудандық мәслихат, 7 
қараша.
Есенғалиев Сырымбет Қайрошұлы, № 1 сайлау округі, аудандық мәслихат,10 
қараша.
Тілеубаева Раушан Райымжанқызы, № 8 сайлау округі, аудандық мәслихат, 14 

қараша.
Олжабаева Мендігүл Олжабайқызы, № 3 сайлау округі, аудандық мәслихат, 16 

қараша.
Бәйтенов Айдарбек Ағзамұлы, № 4 сайлау округі, аудандық мәслихат,  18 

қараша.
Бурковская Ирина Юлиановна, № 14 сайлау округі, аудандық мәслихат, 21 

қараша.
Ақмолдин Еркін Қапезұлы, № 5 сайлау округі, аудандық мәслихат, 24 қараша.
Байғарин Алмас Манасұлы, № 13 сайлау округі, аудандық мәслихат, 28 

қараша.
Жандосова Ботакөз Төребекқызы, № 10 сайлау округі, аудандық мәслихат, 30 

қараша.
Саумалкөл с. Ш.Уәлиханов көшесі, 44 үй. 
Анықтама телефоны 21-902. Алдын ала жазылу.

Мереке мезеті
Жїрегініѕ жылуына бґлегенЖїрегініѕ жылуына бґлеген

Қазан айының 29 жұлдызында ауданы-
мызда 30 қазан – әлеуметтік қорғау жүйесі 

қызметкерлері күніне орай мерекелік іс-шара 
болып өтті.
Шараның мақсаты мен маңызына тоқталар болсақ, 

бұл күннің өзге де кәсіби мерекелік кештерден 
айырмашылығы жоқ. Бір ғана өзгешелігі бар, ол – 
әлеуметтік қызметкерлердің өз жұмысына тек жұмыс 

деп қана қарамай, тағдырдың тәлкегіне душар болып, 
өмірдің қиын сынына тап болған жандармен оларға жан-
дүниесіндегі бар мейірімін, жылулығын бере отырып, 
әрқашан жандарынан табылып, көмек қолын соза білетін 
ертегідегі қайырымды жанның бүгінгі бейнесі сынды.
Осы мерекелік кештің сәні мен салтанатын келтіріп, 

әлеуметтік қорғау жүйесі қызметкерлеріне ерекше шабыт 
сыйлаған сәті аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы Айыртау 
аудандық филиалының төрағасы Ағзам Тастеміровтің 
құттықтауы мен марапаты болды.
Аудан әкімі өз құттықтауында: «Сіздерді кәсіби 

мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын!
Біздің азаматтарымыздың әлеусеттік қорғалуы Сіздердің 

жоғары кәсібиліктеріңіз бен күнделікті қызметтеріңізге 
байланысты. Тәуелсіздіктің 25 жылы ішінде халқымыздың 
әл-ауқатын жақсартуына қосқан үлестеріңіз мол. Сіздердің 
барлық күш-жігерлеріңіз ең алдымен, халықтың мұң-
мұқтажына толық жауап беретін және қазіргі заманғы 
халықаралық стандарттарға сай келетін әлеуметтік қорғау 
жүйесін дамытуға бағытталады. Осы салада Сіздер ба-
рынша аянбай еңбектеніп, әлеуметтік қорғауға мұқтаж 
жандардың игілігі үшін қызмет етіп келесіздер. Сіздердің 
қиын да, қастерлі еңбектеріңізге рахмет айтамын» дей келе, 
әлеуметтік қызметкерлерге зор денсаулық пен мол табыс, игі 
жақсылықтар мен мол қуаныш тілейтінін айтып өтті.
Сондай-ақ, аудан басшысы облыс әкімі Ерік Сұлтановтың 

Құрмет грамотасын тұрғындарды жұмыспен қамту 
орталығының маманы Тұрғынбек Бейсембаевқа, жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің әлеуметтік 

қызметкері Татьяна Базиловаға, ал Алғыс хатын жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің бас маманы 
Рәш Құдайбергеноваға табыс етті.
Сонымен, жоғары кәсіби біліктілігі, жұмыстағы көрсеткен 

шығармашылығы үшін және Әлеуметтік қорғау жүйесі 
қызметкерлерінің  күнін атап өтуге байланысты мазмұндағы 
аудан әкімінің Құрмет грамоталарымен «Айыртау 
психоневрологиялық интернаты» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесінің әлеуметтік жұмыс бойынша маманы Козлова 
Ольга Николаевна, «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі» мемлекеттік  мекемесінің  үйде әлеуметтік қызмет 
көрсету  бөлімшесінің әлеуметтік қызметкері Мырзатаева 
Айжан Ертайқызы, «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен  қамту орталығы» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бам маман бухгалтері 
Новаковская Надежда Викторовна марапатталды.
Аудан әкімінің Алғыс хаттары «Айыртау психоневрологиялық 

интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің санита-
ры Мырзатаева Балкүміс Әмірәліқызына, «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамының Солтүстік Қазақстан об-
лысы бойынша филиалы – «Әлеуметтік төлемдерді 
ведомствоаралық есептеу орталығы» департаменті  Айыр-
тау аудандық бөлімшесінің бас маманы Қайнетова Салта-
нат Балатайқызы, «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі» мемлекеттік  мекемесінің  үйде қызмет көрсету  
бөлімшесінің әлеуметтік қызметкері Романова Наталья 
Николаевнаға, «Айыртау психоневрологиялық интернаты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің психологы Үсенова 
Бақыт Қайратқызына тапсырылды.
Мерекелік кештің жалғасы концерттік бағдарламаға 

ұласты.
Өз хабарымыз.

Суретті түсірген Ирина БУРКОВСКАЯ.Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ерік Сұлтанов Алексей Лу-
ценконы «Tour of Hainan» халықаралық жарысында жеңіске жетуімен 
құттықтап, жеделхат жіберді. Алексей Луценконың бұл жеңістен өзге 
сары жейде иегері, Ең үздік тау велошабандозы және Азиялық үздік шабандоз 
атақтары бар. 

«Барша солтүстікқазақстандықтардың және өз атымнан «Тур Хайнань-2016» 
халықаралық жарысында үздік нәтиже көрсетуіңізбен және жалпы жіктелімдегі 
жеңісіңізбен құттықтаймын! 
Сіз барша қазақстандық жанкүйерлерге естен кетпес әсер сыйлап, елімізді 

кезекті рет әлем алдына танытып, мыңдаған жас қазақстандықтарға үлгі 
көрсеттіңіз!», - делінген жеделхатта. 
Ерік Сұлтанов Алексей Луценкоға денсаулық, береке және жаңа жетістіктер 

тіледі. 
Бұдан бөлек, Турдың бірнеше кезеңінде «Астана» командасының құрамындағы 

тағы бір солтүстікқазақстандық спортшымыз, Руслан Тілеубаев та табысты өнер 
көрсетті. 
СҚО әкімі Ерік Сұлтановтың атынан құттықтау жеделхаты «Astana» кәсіби 

командасының бас менеджері Александр Винокуровқа да жіберілді. Өңір басшы-
сы олимпиада чемпионы бастаған команда «Тур Хайнань-2016» халықаралық 
жарысында қазақстандық жанкүйерлердің есінен кетпес ойын өрнегін көрсете 
отырып, елімізді мақтан ететін ерекше әсерге бөлегенін атап өтті.

«Солтүстікқазақстандық велоспорт тәрбиеленушілері өз жанкүйерлеріне нағыз 
мереке сыйлады және өздерінің әлемнің түрлі трассасында жеңілмейтін қарсылас 
екендіктерін кезекті рет дәлелдеді. 
Бұл барша «Astana Pro team» командасының біліктілігі, қажыр-қайраты, 

шабандоздарының кәсібилігі, сондай-ақ, қазақстандық велоспортты дамытудағы 
Сіздің өлшеусіз үлесіңіздің арқасында жеткен жетістік. Сізді «Astana» командасының 
Хайнань турында жоғары өнер көрсетуімен шын жүректен құттықтаймын!», - 
делінген жеделхатта.  
Ерік Сұлтанов Александр Винокуровқа зор денсаулық, бақыт пен береке, 

«Astana Pro team» командасына жаңа жеңістер тіледі.

Сүйінші!
Алексей Луценконы жеңісімен құттықтадыАлексей Луценконы жеңісімен құттықтады

Петропавл қаласында «Мен 
– чемпион» республикалық 
ойынының қорытынды кезеңінің 
ашылу салтанаты өтті. Жоба 
кубогы үшін сайысқа Астана және 

«Мен – чемпион»«Мен – чемпион»
республикалық ойынының қорытынды кезеңіреспубликалық ойынының қорытынды кезеңі

Алматы қалаларының, респу-
блика өңірлерінің 16 командасы 
қатысты. Жарыс қатысушыларын 
Солтүстік Қазақстан облысының 
әкімі Ерік Сұлтанов қарсы алды. 

Сіздерді Солтүстік Қазақстан облысының құрылғанына 80 жыл толу мерейтойы-
мен шын жүректен құттықтаймын!
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің ширек ғасырлық тойына тұспа-тұс келген 
бұл оқиға ерекше маңызға және мәнге ие .
Бүгіндері біз жаңа жетістіктер мен қайта жаңару алдында тұрмыз, ұзақмерзімді 
“Қазақстан-2050” Стратегиясын, “Нұрлы Жол” бағдарламасын, “100 нақты қадам” 
Ұлт жоспарын жүзеге асырудамыз.
 Бүкіл елімізбен бірге біздің Солтүстік Қазақстан облысы да серпінді дамып 
келеді.
Өңіріміздің ел аумағының 4 пайызын ғана алып жатқандығына қарамастан, біз 
республикада өсірілетін жоғары сапалы бидайдың үштен біріне дейінін өндіреміз. 
Диқандарымыздың маңдай терінің және еселі еңбегінің арқасында біз жыл сайын 
Мемлекет басшысы Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың “еліміздің басты 
астықты өлкесі” деген жоғары бағасына лайық екенімізді дәлелдеудеміз.
Солтүстік Қазақстан облысы – Қазақстанның “солтүстік қақпасы” теңеуіне ие, нақ 
осы жерде бұрындары Шығыс пен Батыстың, Солтүстік пен Оңтүстіктің керуен 
жолдары түйіскен. Нақ осы жерде Петропавл қаласында бағзы заманда айыр-
бастау және тасымалдау саудасының ірі орны қалыптасқан.
Бүгіндері де республиканың ең солтүстік нүктесінде, ірі халықаралық 
автомобиль,темір жол және әуе магистральдерінің тоғысқан жерінде орналасқан 
облысымыз Ресей Федерациясының үш өңірімен шектеседі .
Айтарлықтай көліктік-логистикалық ресурстарға ие болғандықтан біз Еуразиялық 
экономикалық одақ шеңберінде қабылданған ауқымды ықпалдастыру жобала-
рын жүйелі түрде жүзеге асырудамыз.
Біз өнеркәсіпті, бизнес пен индустрияны дамытып келеміз. Өзіміздің комбайнда-
рымыз бен тракторларымызды, астық таситын вагондарымыз бен мұнай өңдеу 
өнеркәсібі үшін қондырғыларымызды шығарудамыз.
Тамақ өнеркәсібін серпінді дамыта отырып, біз өзімізді ұнмен және макарон 
өнімдерімен, етпен, сүтпен толық қамтамасыз етудеміз, оларды басқа өңірлерге 
және экспортқа жөнелтудеміз.
Біздің облыс сан алуан жер бедерімен және табиғи байлығымен бірегей. Облы-
сымызды “ақ қайыңдар мен көгілдір көлдер өлкесі” деп тегіннен тегін атамайды.
Біз көптеген халықтардың тағдырымен қалыптасқан тамаша тарихқа да бай-
мыз.
Ортақ шаңырақ астында жүзден астам этнос өкілдері біртұтас және топтасқан 
халық ретінде еркін және тату-тәтті өмір сүруде.
Сөз жоқ, тағдырларымен тағылымды, іс-әрекеттері және жеке табыстары толым-
ды біздің адамдарымыз облыстың басты байлығы болып табылады.
Әр күн сайын біз өз отбасымыз бен қоғамымыздың игілігі үшін аянбай еңбек 
ете отырып, өмірімізді жақсартуға ұмтылудамыз. Біздің Қызылжар өңірі өзінің 
лайықты ұлдарын, нағыз патриоттарын, Тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдарындағы 
қиын-қыстау кезеңінен өтуге өздерінің еңбекқор қолымен және ыстық жүрегімен 
көмектескен, бүгіндері де туған облысының гүлденуі жолында жанқиярлықпен 
еңбек етіп жатқан адамдарды мақтан тұтады.
Біз Қожаберген жырау, Мағжан Жұмабаев, Иван Шухов, Сәбит Мұқанов, Ғабит 
Мүсірепов, Үкілі Ыбырай, Евней Букетов, Владимир Шаталов пен Александа 
Викторенко сынды ұлы адамдардың жерлестері екенімізді мақтананыш етеміз.

Қымбатты жерлестер!
Облысымыз осындай жетістіктерге барлық солтүстікқазақстандықтардың ерен 
еңбекқорлығының, туған өлке үшін жауапкершілігі мен сүйіспеншілігінің арқасында 
қол жеткізіп отыр.
Сіздерді тағы да облыстың 80 жылдық мерейтойымен шын жүректен 
құттықтаймын!
Сіздерге және Сіздердің отбасыларыңызға мықты денсаулық, тыныштық, ізгілік, 
игілік пен бақыт тілеймін.
Қазақстан халқының бірлігі нығайып, Тәуелсіздігіміздің туы асқақ желбіресін, біздің 
республикамыз бен туған Солтүстік Қазақстан облысы гүлдене берсін!

Ерік СҰЛТАНОВ,
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі.

Мерекелік құттықтау
Құрметті солтүстікқазақстандықтар!Құрметті солтүстікқазақстандықтар!

Қымбатты жерлестер!Қымбатты жерлестер!

«Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы На-
зарбаев еліміздің салауатты өмір 
салтының сақталуына аса назар ау-
дарады. «Мен - чемпион» білімді, 
білікті оқушылардың басын қосатын 
спорттық жарыс. Әр мектептен ба-
стау алған ойынның республикалық 
деңгейге жетуі үлкен қуаныш. 
Өткен оқу жылында бастау алған 

жоба әрбір қатысушы үшін елеулі кезең 
болып қалатындығына сенімім мол!», 
- деді өңір басшысы.  
Облыс әкімі жарыс қатысушыларына 

табысты ойын тілеп, республикалық 
ойынның қорытынды кезеңін ашық 
деп жариялады. 
Әрі қарай өңір басшысы Ерік 

Сұлтанов барлық команда өкілдеріне 
естелік сыйлық ретінде «Мен – чем-
пион» эмблемасы бар қол сағат та-
бысады. 
Алғаш рет «Мен – чемпион» 

ойыны Петропавл қаласында 2011 
жылы өткізілген болатын. Біраз 
жылғы үзілістен соң облыс әкімі Ерік 
Сұлтановтың қолдауымен аталған 
ойын спорттық қозғалыс ретінде қайта 
дамыды. 

«Мен – чемпион» ойыны бала-
лар мен жасөспірімдерді жаппай 
бұқаралық спортқа тартуға мүмкіндік 
береді, сондықтан да Білім және ғылым 
министрлігі бұл жобаны қолдады. 
Ең алдымен, әр өңірде мектепішілік 
ойындар өткізілді.

Солтүстік Қазақстан облысы 
әкімінің баспасөз қызметі.
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Биыл Солтүстік Қазақстан 
облысының құрылғанына 

сексен жыл толады. Осы 
жылдарда облысымыз ел 
тарихы  мен  мәдениетіне , 
экономикасының өркендеуіне, 
ғылымы мен білімінің заман 
талабына сай дамуына субелі 
улес қосып келеді.
«Халықтың кемеліне келіп 

өркен-деп өсуі ушін, ең алдымең 
азаттық пен білім қажет», - деп 
Шоқан Уәлиханов айтқандай, 
облысымыздың қалыптасуы мен 
дамуы жолында білім саласының 
алар орны ерекше. Сондықтан да 
мен сексен жылдың ішінде талай 
белестерді бағындырған облыс 
тарихында білім саласының қалай 
өрбігені жөнінде қалам тербеуді 
жөн көрдім.
Білім беру ісінің өмірлік қажеттілігіне, 

сондай-ақ, аймақта ұстаздардың 
жетіспеушіліг іне  байланысты 
Қазақ КСР Халық Комиссарлары 
кеңесінің 1937 жылғы 19 наурыздағы 
қаулысына  сәйкес  өңірімізде 
мұғалімдер институты құрылды.
Сол жылы 1 қыркүйектен бастап 

жаратылыстану-жағрапия және тарих 
факультеттері жұмысын бастады. 
Алғашқыда институттың өз ғимараты 
болмады. Келесі жылы оған Парти-
зан көшесі бойындағы жаңа мектеп 
ғимараты мен бұрынғы мешіт және 
оқытушыларға арналған екіқабатты 
уй бөлінді.

1 9 3 9  жылы  оқу  орнының 
Жарғысы бекітіліп, оған Петропавл 
мемлекеттік мұғалімдер инсти-
туты , деген ресми атау берілді. 
Институттың ұйымдық құрылымы 
айқындалып, марксизм-ленинизм, 
тарих, жағрапия, жаратылыстану, 
орыс және қазақ тілдері деп аталған 
бес кафедра ұйымдастырылды. 
Институтқа жұмысқа қабылданған 
он алты оқытушының он ушінің 
жоғары, қалған ушеуінің орта білімі 
болатын .Сол жылы сырттан оқыту 
бөлімі ашылды да, 1940 жылы та-
рих пәнінің 27, жағрапия пәнінің 
17, биология пәнінің 8 оқытушысы 
орталау мектептерге сабақ беруге 
құқық беретін толық емес жоғары 
білім жөнінде диплом алып, мұғалімдік 
қызметтерін бастауға аттанды. Олар 
кейін жоғары оқу орындарында оқып, 
білімдерін толықтырды, білікті ма-
мандар болып игі істері-мен көзге 
түсті.
Ұлы Отан соғысының басталуы 

жаңа оқу ордасының өміріне елеулі 
өзгерістер әкелді. Ғимараттар 
соғыс муддесіне қарай өнеркәсіп 
кәсіпорнына берілуіне байланы-
сты, институт Челюскин көшесіндегі 
мектепке кешті. Мұғалімдер инсти-
тутынан 13 оқытушы мен 28 сту-
дент майданға аттанды. Қандай 
қиындық болса да, өмір алға жыл-
жуын тоқтатпады. Оқытушылар 
қатары сиреп қалды. Сондықтан 
қалаға қоныс аударып келген ма-
мандар, институттың өз түлектері де 
оқытушылыққа шақырылды. 1943-
1944 оқу жылында штат кестесінде 
17 орын болса, олардың екеуі 
(Д.М.Сағдиев пен Г.Овчинников) 
ғылым кандидаттары еді.
Ұлы Отан соғысының қиын-қыстау 

кезеңінде мұғалімдер институтының 
ұжымы  Солтүст ік  Қазақстан 
өңірінің әлеуметтік-мәдени еміріне 
айтарлықтай үлес қосты. Сол жылда-
ры институт ұжымы соғыс мүддесіне 
арнап 55 - медбике. 35 - әуе және 
химия шабуылына қарсы нұсқаушы, 
150 радиобайланысшы маман-
дарды арнайы ұйымдастырылған 
үйірмелерде даярлады. Соғыс жыл-
дары оқытушылар мен студенттер 
уақытпен санаспай астық жинау, 
темір жолды қардан тазарту сияқты 
жұмыстарды ерікті түрде атқарды. 
Қорғаныс қорына өз жалақыларынан 
қаражат аударды, жылы киімдер 
жинады, мемлекеттік қорғаныс за-
емы облигацияларын сатып алды, 
майдангерлердің  балаларына 
қаржылай көмек көрсетті.
байланысты институгқа 9-сынып 

бітіргендерді де қабыл-дауға рұқсат 
етілді. Бұл амалсыз шара еді. Өйткені, 
толық орта білімі жоқ жастардан 

Солтүстік Қазақстан облысының құрылғанына - 80 жыл
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚҰРЫЛУЫ 

ҚАРСАҢЫНДА БЕЛЕСТЕРДІ БАҒЫНДЫРҒАН
сауатты маман даярлау оңай шаруа 
еместін 
Оқу орнының Жеңіске қосқан улесі 

Үкімет тарапынан жоғары бағаланды 
да, 1945 жылы институтқа орыстың 
XIX ғасырдағы атақты ұстазы 
К.Д.Ушинскийдің есімі берілді. 
Осыған байланысты мұғалімдер ин-
ститутында, Петропавл қаласындағы 
мектептерде оның мұралары кеңінен 
насихаттала бастады. Институт 
оқытушылары К.Д.Ушинскийдің өмірі 
мен қызметіне арналған бұқаралық 
шараларды ұйымдастыруға белсене 
қатысты.
Соғыстан кейін мұғалімдер институ-

ты Киров (қазіргі Жамбыл) көшесінің 
бойындағы мектепке көшірілуіне 
байланысты білім беру ісіне едәуір 
қолайлы жағдайлар жасалды. 
Дәрісханалар мен зертханалар кең 
бөлмелерге ауыстырылды, алайда, 

арнайы спорт залы болмағандықтаң 
дене тәрбиесі сабағы көбінесе дала-
да, кейде жалға алынған ғимаратта 
өтетін Оқытушылар мен студент-
тер ғимарат жанынан оқу-тәжірибе 
учаскесін ұйымдастырып, дәнді 
дақылдардың бірнеше түрін егіп, 
гүлзарлар жасалды.
Институтта 1948 жылы физика-

математика факультеті ашылды. 

Филологтар мен математиктер 
жеке-жеке топтарға біріктіріліп, 
оқытылды. Ал марксизм-ленинизм 
негіздері, педагогика, психология, 
мектеп гигиенасы пәндері барлық 
студенттердің басын қосып өткізілетін 
Ол кезде институтта сабақ тек 
орыс тілінде жүргізілді, қазақ мек-
тептерін бітіргендер үшін бірінші 
жартыжылдықта арнайы бейімдеу-
дайындау тобы құрылып, студенттер 
біршама тіл үйренгеннен кейін жалпы 
топқа қосылатын.
Елімізде болып жатқан саяси-

қоғамдық құбылыстар институттың 
дамуына әсер етпей қоймады. 
Компартия ұстанымына, мемлекет 
қайраткерлерінің пікірлеріне қайшы 
келеді-ау деген ғылыми бағыттар 
қоғам алдында сынға ұшырады.
Е.Бекмахановтың «XIX ғасырдын 

20-40 жылдарындағы Қазақстан» 

атты монофафиясы төңірегінде, 
әсіресе, Кенесары Қасымұлының 
отаршылдыққа қарсы күресіне 
бай-ланысты дау-дамай көбейді. 
Оқу министрінің арнайы бұйрығы 
бойынша Шамиль басқарған тау 
халықтарының тәуелсіздік күресі 
жағдайындағы, сондай-ақ, Кенесары, 
Наурызбай есімдеріне қатысты ма-
териалдарды, Нысанбай ақынның 
жырларын оқуға тыйым салынды.
Петропавл сияқты қиырдағы қалада 

орналасқан мұғалімдер институтын 
оқытушылармен қамтамасыз ету 
қашанда оңай болмады. Әдеттегідей 
институтқа қызмет істеуге жастарды 
шақыру маңызды мәселе ретінде 
көтеріліп, оқытушылар мен сту-
денттер мектептерді аралап, на-
сихат жұмыстарын жүргізді . Қазақ 
жастары ушін арнайы дайындық 
курстары ашылды. Жоғары білімді 

м ұ ғ а л і м д е р д і ң 
жетіспеуі жастарға 
жаппай орта білім 
беру  жөн і нде г і 
м і н д е т т і ң 
о р ы н д а л у ы н 
қиындатыпжіберді.
Мұғалімдер ин-

ституты сол жыл-
дардан  бас тап 
с т у д ен т т е р д і ң 
п е д а г о г и к а лы қ 
тәжірибесін өткеруі 
жөнінде мектептер-
мен келісімшарт жа-
сады.
Ғылыми жұмыстар 

ж ү р г і з у  ү ш і н 
далалық экспедици-
ялар ұйымдастыру 
тәжірибеге айнал-
ды.
К.Д.Овчинниковтің 

б а с т а м а с ы м ен 
Солтүстік Қазақстан 
облысының тарихы, 
өсімдіктері мен жа-
нуарлар әлемі тұтас 
қарастырылып, зерт-

теу жұмыстары қолға алынды. Әрбір 
кафедра жанынан студенттердің 
үйірмелері құрылды. Дарынды жастар 
оқытушылардың жетекшілігімен дер-
бес ғылыми-зерттеулер де жүргізді. 
Г.Чусловтың «Солтүстік Қазақстан 
облысы аумағындағы қазбалардан 
табылған жануарлар мен өсімдіктер 
қалдығы» деген еңбегіне кәнігі 
ғалымдардың өзі назар аударды. 

Институт ұжымы басқа да саяси және 
ғылыми білімдерді насихаттаудың 
орталығына айналды.

1954-1955 жылдары мұғалімдер 
институтының оқытушылар қатары 
нығайып, білім беру сапасы едәуір 
жақсарды, ғылым кандидаттары 
шыға бастады. Пушкин көшесінде 
жаңа оқу корпусының құрылысы 
басталды.
Тың және тыңайған жерлерді игеру 

науқанына байланысты өңірімізге 
әртүрлі этнос өкілдері ағылып келе 
бастады. Халық санының өсуіне орай 
жалпы білім беретін орта мектептер 
үшін мұғалімдерді көбірек даярлау 
қажеттігі туындады. 1955 жылы оқу 
орны педагогикалық институт бо-
лып қайта құрылып, барлығы үш 
мамандық: 1) математика, физика, 
сызу; 2) орыс тілі, әдебиеті, тарих; 3) 
биология, химия, жағрапия пәндерінің 

мұғалімдерін даярлай бастады. Алай-
да елуінші жылдардың аяғы мен ал-
пысыншы жылдардың басында ауыл 
шаруашылығы саласына маман-
дар қажет болды. Студенттер дәнді 
дақылдар өсіру, жер жырту және бап-
тау сияқты диқаншылық кәсіптерге 
тартылып, ол тиянақты білім алуға 
зиянын тигізді. Сол кезде «Молодой 
целинник» газетінде «Студенттер 
қандай маман болып шығады?!» 
деген сыни мақала жарияланып, 
онда оқу орнының кемшіліктері, ма-
мандар даярлаудың осал тұстары 
айтылды. Болашақ мұғалімдерді 
қосарланған мамандықтар бойынша 
даярлаудан бас тарту туралы шешім 
қабылданды.1960-1964 жылдары 
физика-математика факультетінде 
А. А.Финдоренко басқарған жал-
пы техникалық кафедра болды. 
Онда студенттерге ағаш және 

металл өңдеу, автокөліктер мен 
электр жабдықтарын жөндеу сияқты 
тәжірибелік пәндер жүргізілді. Пәнге 
қажетті станоктар мен қондырғылар 
алынып, бір жылдың ішінде оқу ше-
берханасы жабдықталды. Оған қоса 
екінші корпуста физика-математика 
факультетінің студенттері үшін 
фотозертхана мен сызу кабинеті 
жарақталды.

1977 жылы  Абай  көшесінде 
1200 орындық жаңа оқу ғимараты 
пайдалануға берілді. 1987 жылы 
бірінші корпус пайдалануға тап-
сырылып, екі үлкен дәрісхана, 
республикалық деңгейде жарыс 
өткізуге мүмкіндік беретін осызаманғы 
спорт залына қол жетті.
Уақыт өткен сайын заман талабы 

өзгеріп, күн тәртібіне мүлде жаңа 
мәселелер қойылды. Институттың 
елуге тарта оқытушысы Мәкеуде 
аспирантура бітіріп, кандидаттық 
диссертацияларын қорғады.
Аталмыш институт осылайша ұзақ 

та жемісті жолдан өтті. Әр жылдары 
білім ордасын басқарғандарды зор 
құрметпен мақтанышпен атауға бола-
ды. Солардың ішін де білімді ғалым 
В.А.Цатуряннің есімімен дәрісхана 
аталса, оның ісін Қ.Ш.Шәкенов 
жалғастырып, қазіргі таңда оның 

іскерлігі мен парасаттылығына ар-
нап қалада мемориалды тақта және 
оқу орнында дәрісхана ашылды. 
Одан кейін білім ордасын физи-
ология ғылымдарының докторы, 
оқу орнында ез ғылыми мектебін 
ашқан А.М.Малыгин басқарды. Оқу 
ордасының қалыптасуына, жетілуіне 
көп жылдар бойы елеулі үлес қосқан 
проректорлар да болды. Ұзақ жыл-
дар бойы университеттің бірінші 
проректоры қызметін философия 
ғылымдарының кандидаты, СҚМУ 
профессоры Феликс Сим абырой, 
мен атқарып, білім ордасында 45 
жыл еңбек етті.

1994 жылы елімізде жоғары білім 
беруді жақсарту, аймақтарда маман-
дарды даярлаудың университеттік 
жуйесін қалыптастыруға байланы-
сты Петропавл педагоги-лім калық 
институты Солтустік Қазақстан 
мемлекеттік университеті болып 
қайта құрылғанда, Қарағанды поли-
техника институтының қаламыздағы 
филиалы жоғары техникалық кол-
ледж деп аталып университет 
құрамына берілді.

2 0 0 1  жылы  у нивер си т е т -
ке мемлекеттік мәртебе беріліп, 
Солтустік Қазақстан мемлекеттік 
университет і  атанды .  Жаңа 
ұрпақтарды қалыптастыруда сүбелі 
үлес қосқан жаңашыл басшы, тама-
ша ұйымдастырушы және ғалым, 
техника ғылымдарының докторы, 
профессор, Қазақстан Республика-
сы Ұлттық ғылым академиясының 
академигі Оңдасын Әшімов 2002 
жылы ректор болып тағайындалды.
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік 

Қазақстан мемлекеттік  университеті 
- еліміздің теріскейіндегі білім-
ғылымның және мәдениеттің ірі 
орталығы. Қазіргі кезде универси-
тет республика мен өңірдің дамуы-
на қажетті білім, жаратылыстану, 
гуманитарлық, ауыл шаруашылығы, 
өнер, құқық, әлеуметтік және бизнес, 
техника және технология, қызмет 
көрсету сияқты тоғыз бағытта ма-
мандар даярлайды. Университет - 
көпдеңгейлі оқыту жүйесін қамтитын 
оқыту мен ғылымды қатар алып 
келе жатқан кешенді білім ордасы. 
Жан -жақты  он  оқу  корпусы , 
жаңартылған төрт жатақ-хана, об-
серватория, жузу бассейні, мұражай 
кешені, «Мирас» оқу-әдістемелік 
кешені, агробиостанция, интернет-
кафе, тағы басқалары оқу орнының 
үнемі  дамып  келе  жатқанын 
дәлелдейді. Университетте бүгінгі 
күні 48 бакалавриат, 24 магистратура 
және 4 PHD мамандығы бар.
М .  Қ о з ы б а е в  а т ы н д а ғ ы 

Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университетінде оқытудың озық 
ақпараттық  технологияларын 
енгізуге , ғылыми зерттеулер жуйесін 
тың арнаға салуға, жоғары оқу ор-
нын басқаруға жаңа екпін берілді. 
Оқыту және басқару үдерістерін 
жоспарлаудың жаңа жүйесі, электрон-
ды ректорат құрылды. Осызаманғы 
нақты және виртуалды жаңа бағ-
дарламамен жабдықталған зертха-
налар, кешендер оқу үдерісінде 
кеңінен қолданылады.
Білім ордасында 2005 жылы сапа 

менеджмент жүйесі енгізіліп, ол ИСО 
9001; 2008 стандарттары-ның та-
лаптарына сай болуына байланы-
сты сертификатталды. 2010 жылы 
Қазақстан Республикасының Білім 
және ғылым министрлігі Ұлттық 
аккредитациялық орталығы ке-ңесінің 
шешімімен аккредиттеуден зүрінбей 
өтті. Сол жылы Италияның Болонья 
қаласында Универcитеттердің Ұлы 
Хартиясына қол қойылды. Универ-
ситет - халықаралық консорциумның 
мүшесі. Сондай-ақ, 50-ден астам 
жоғары оқу орындарымен, алыс және 
жақын шетелдердің халықаралық 
ұйымдарымен бірлесіп жұмыс істеп 
жатыр. Олар: Ресей, Ұлыбритания, 
іҚШ, Германия, Финляндия, Түр-ия, 
тағы басқа да елдер.
Сонаужылдары мұғалімдер инси-

туты болып құрылған білім орда-ын 
бүгінде 45 мыңға жуық жоғары ілікті 
мамандар бітіріп, көпшілігі өндіріс 
пен білім саласының жетекшілері, 
танымал ғалымдар болып адал 
еңбек етуде.

Алтай ҚОЖАХМЕТ,
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік 

Қазақстан
мемлекеттік университетінің 

профессоры, экономика 
ғылымдарының кандидаты.
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жүйесінің жаңа моделіне көшуге, со-
нымен қатар оларға лауазымдық 
айлықақыларына ерекше еңбек 
жағдайлары үшін ай сайынғы 
үстемеақы төлеуге; 

6) Қазақстан Республикасында 
мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 
ету және өмір сүру сапасын жақсарту 
жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға 
арналған іс-шаралар жоспарын іске 
асыруға, соның ішінде: мүгедектерді 
міндетті гигиеналық құралдармен 
қамтамасыз ету нормаларын ұлғайту. 

7) жергілікті бюджет шығынын 
өтеуді және өңірлердің экономикалық 
тұрақтылығын қамтамасыз етуге;

8) сандық білім беру инфра-
құрылымын құруға.
Аталған республикалық бюджеттен 

берілетін нысаналы трансферттерді 
бөлу Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданы әкімдігінің 2016-2018 
жылдарға арналған Айыртау ауданының 
бюджеті туралы Айыртау аудандық 
мәслихаттың шешімін іске асыру тура-
лы қаулысымен айқындалады.»;

11- тармақ келесі редакцияда 
мазмұндалсын:    

«11. 2016 жылға аудандық жергілікті 
атқарушы органның резерві 4032,0 
мың теңге сомасында бекітілсін.»;
көрсетілген шешімнің 1, 5 

қосымшалары осы шешімнің 1, 2 
қосымшаларына сәйкес жаңа редак-
цияда мазмұндалсын (қоса беріледі).

2. Осы шешім 2016  жылдың 1 
қаңтарынан қолданысқа енеді.
Солтүстік Қазақстан облысы   Ай-

ыртау аудандық маслихатының V 
сессиясының төрағасы А. Байғарин.
Солтүстік Қазақстан облысы   Айыр-

тау аудандық маслихаты хатшысының 
міндетін атқарушы Р. Тілеубаева.

«КЕЛІСІЛДІ» 
«Солтүстік Қазақстан облысы 

Айыртау ауданының экономика 
және қаржы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің басшысы 

_______________М.Рамазанова    
2016 жылғы  10 қазан
Солтүстік Қазақстан облысының 

Әділет департаментінде  2016 жыл-
дың 26 қазанында № 3907 тіркелген,  
Айыртау ауданының  мәслихат аппа-
ратының maslihat-airtau.sko.кz сай-
тында жарияланған.

Айыртау аудандық мəслихаты шешiм
(VI шақырылымының V кезекті сессиясы)

Саумалкөл  с. № 6-5-1 2016 жыл 10 қазан 

«2016-2018 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджеті туралы» Айыртау аудандық 
мəслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 5-44-1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

ландыру (артықшылығын пайдалану) 
– 41 863,3  мың теңге, оның ішінде:
қарыздардың түсуі – 38 178,0 мың 

теңге;
қарыздарды өтеу –23 142,5 мың 

теңге;
бюджет қаражатын пайдаланы-

латын қалдықтары – 26 827,8 мың 
теңге.»;

8 - тармақ келесі редакцияда 
мазмұндалсын:    

 «8. 2016 жылға арналған аудан 
бюджетінде республикалық бюджет-
тен берілетін нысаналы трансферттер 
түсімдері ескерілсін, соның ішінде:

1) жергілікті атқарушы органдардың 
агроөнеркәсіптік кешен бөлімшелерін 
ұстауға;

2) мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер 
еңбекақысының деңгейін арттыруға;

3)  азаматтық хал актілерін тіркеу 
бөлімдерінің штат санын ұстауға;

4) мектепке дейінгі білім беру 
ұйымдарында мемлекеттік білім беру 
тапсырысын іске асыруға;

5) жергілікті бюджеттерден 
қаржыландырылатын азаматтық 
қызметшілерге еңбекақы төлеу 

1) кірістер –   4 535 477,4 мың теңге, 
оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 719 

714,0 мың теңге;
салықтық  емес түсімдер бойынша – 

12 745,1 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсімдер 

– 12012,0 мың теңге;
трансферттер түсімдері бойынша – 

3 791 006,3 мың теңге;
2) шығындар – 4 533 305,2 мың 

теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 

15 035,5 мың теңге, оның ішінде: 
бюджеттік кредиттер – 38 178,0  мың 
теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 

23 142,5 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын 

операциялар бойынша сальдо –  
29 000,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алуға – 

29 000,0 мың теңге; 
мемлекеттің қаржылық активтерін 

сатудан түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) 

–  - 41 863,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржы-

Қазақстан Республикасының 2008 
жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет 
кодексінің 106-бабына, «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мем-
лекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы  Заңының 
6-бабы 1-тармақ 1) тармақшасына 
сәйкес, Айыртау аудандық мәслихаты 
ШЕШТІ:

1. Айыртау аудандық мәслихатының 
2015 жылғы 25 желтоқсандағы      № 
5-44-1 «2016-2018 жылдарға арналған 
Айыртау ауданының бюджеті тура-
лы» шешіміне (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік  тіркеу Тізілімінде 
№ 3545 тіркелген, 2016 жылғы 21 
қаңтарда «Айыртау таңы» газетінде, 
2016 жылғы 21 қаңтарда «Айыртау-
ские зори» газетінде жарияланған) 
келесі өзгерістер енгізілсін: 

1- тармақ келесі редакцияда 
мазмұндалсын:    

        «1. 2016-2018 жылдарға арналған 
Айыртау ауданының бюджеті тиісінше  
1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, 
оның ішінде 2016 жылға мынадай 
көлемдерде бекітілсін: 

Айыртау  аудандық  мәслихатының  2016 жылғы  10  қазандағы №  
6-5-1  шешіміне

1 қосымша
Айыртау  аудандық  мәслихатының 2015 жылғы  25 желтоқсандағы № 

5-44-1 шешіміне
1 қосымша

2016 жылға арналған Айыртау ауданының 
бюджеті

Санаты
Атауы Сома,                                

мың  теңге

 

Сыныбы

 Ішкі сыныбы
1 2 3 4 5

   1) Кірістер 4 535 477,4
1 Салықтық түсімдер 719 714,0

01 Табыс салығы 34 399,0
2 Жеке табыс салығы 34 399,0

03 Әлеуметтiк салық 331 513,0
1 Әлеуметтік салық 331 513,0

04 Меншiкке салынатын салықтар 166 109,0
1 Мүлікке салынатын салықтар 94 692,0
3 Жер салығы 8 788,0
4 Көлiк құралдарына салынатын салық 56 900,0
5 Бірыңғай жер салығы 5 729,0

05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге 
салынатын iшкi салықтар

181 643,0

2 Акциздер 3 530,0
3 Табиғи және басқа да ресурстарды 

пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
160 840,0

4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi 
үшiн алынатын алымдар 17 138,0

5 Ойын бизнесіне салық 135,0
08 Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны 

және (немесе)  оған уәкілеттігі бар 
мемлекеттік органдар немесе лауазымды 
адамдар құжаттар бергені үшін алынатын 
міндетті төлемдер 6 050,0

1 Мемлекеттік баж 6 050,0
2 Салықтық емес түсiмдер 12 745,1

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 9 342,1
1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі 

бөлігінің түсімдері
603,0

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беру-
ден түсетін кірістер

3 890,0

7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер 
бойынша сыйақылар

31,1

9 Мемлекет меншігінен түсетін басқа да 
кірістер

4 818,0

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

240,0

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

240,0

04 Мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен 
(шығыстар сметасынан) ұсталатын және 
қаржыландырылатын мемлекеттік меке-
мелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, 
санкциялар, өндіріп алулар 1 055,0

01 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін 
түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюд-
жеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
бюджетінен (шығыстар сметасынан) 
ұсталатын және қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер салатын 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, 
өндіріп алулар 1 055,0

06 Басқа да  салықтық емес түсiмдер 2 108,0
1 Басқа да  салықтық емес түсiмдер 2 108,0

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 12 012,0
01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген 

мемлекеттік мүлікті сату
3 600,0

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  
мемлекеттік мүлікті сату

3 600,0

03 Жердi және материалдық емес активтердi 
сату

8 412,0

1 Жерді сату 7 917,0
2 Материалдық емес активтерді сату 495,0

4 Трансферттердің түсімдері 3 791 006,3
02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған 

органдарынан түсетiн трансферттер
3 791 006,3

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 3 791 006,3
Функционалдық 
топ

Атауы Сома,                                
мың  теңге

 Әкiмшi

  Бағдар-
лама

1 2 3 А  

   2) Шығындар 4  533 305,2

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк 
қызметтер 359 462,6

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
мәслихатының аппараты 14 732,0

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

14 732,0

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
әкімінің аппараты 96 611,4

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

96 611,4

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

197 803,0

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

197 391,0

022 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 412,0

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

36 481,2

001

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

28 771,2

003 Салық салу мақсатында мүлікті 
бағалауды жүргізу 1 498,0

010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті 
басқару, жекешелендіруден кейінгі 
қызмет және осыған байланысты дау-
ларды реттеу 

1 000,0

015 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 5 212,0

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

13 835,0

001

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

10 935,0

013 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 2 900,0

02 Қорғаныс 8 438,4
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) 

әкімінің аппараты 8 438,4

005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару 
шеңберіндегі іс-шаралар 8 044,0

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

394,4

007

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

03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздіқ, құқықтық, 
сот, қылмыстық-атқару қызметі 486,0

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

486,0

021 Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін 
қамтамасыз ету 486,0

04 Бiлiм беру 3 307 041,0

464 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім бөлімі 3 270 499,0

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

11 256,0

003 Жалпы білім беру 2 797 956,9

005

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

34 902,0

006 Балаларға қосымша білім беру 22 724,2

009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
ұйымдарының қызметін қамтамасыз 
ету

156 439,0

015

Жетім баланы (жетім балаларды) және 
ата-аналарының қамқорынсыз қалған 
баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асы-
раушыларына ай сайынғы ақшалай 
қаражат төлемдері

18 658,1

022

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

 478,7

029

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

13 143,0

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

150 251,0

067
Ведомстволық бағыныстағы 
мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары

64 690,1

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

36 542,0

017 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт 
бойынша қосымша білім беру 36 542,0

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк 
қамсыздандыру 159 007,8

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

148 711,8

001

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

29 149,0

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 27 578,8

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық 
сақтау, білім беру, әлеуметтік 
қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және 
ветеринар мамандарына отын сатып 
алуға Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек 
көрсету

005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек  1 436,9
006 Тұрғын үйге көмек көрсету 696,0

007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі 
бойынша мұқтаж азаматтардың жеке-
леген топтарына әлеуметтік көмек

15 307,0

010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын 
мүгедек балаларды материалдық 
қамтамасыз ету

687,1

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

809,0

014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк 
көмек көрсету 47 923,2

016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік 
жәрдемақылар 6 309,0

017

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

18 815,8

464 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім бөлімі 10 296,0

030 Патронат тәрбиешілерге берілген ба-
ланы (балаларды) асырап бағу 10 296,0

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 296 997,6

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

34 340,9

008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 16 931,0

009 Елді мекендердің санитариясын 
қамтамасыз ету 2 777,9

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыста-
ры жоқ адамдарды жерлеу 195,0

011 Елді мекендерді абаттандыру мен 
көгалдандыру 2 770,0

014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды 
ұйымдастыру 745,0 

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

10 922,0

455
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) мәдениет және тілдерді да-
мыту бөлімі

2 243,0

024
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы 
бойынша қалаларды және ауылдық 
елді мекендерді дамыту шеңберінде 
объектілерді жөндеу 

2 243,0

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

110 102,8

004 Азаматтардың жекелген санаттарын 
тұрғын үймен қамтамасыз ету 3 000,0

012 Сумен жабдықтау және су бұру 
жүйесінің жұмыс істеуі 45 000,0

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

59 500,0

058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау 
және су бұру жүйелерін дамыту 2 602,8

464 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім бөлімі 6 788,1

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

6 788,1

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

143 522,8

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

7 464,0

072

Жұмыспен қамту 2020 жол карта-
сы шеңберінде қызметтік тұрғын үй 
салу, еңбекші жастарға арналған 
жатақханалар мен инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды 
салу және (немесе) реконструкциялау

136 058,8

08 Мәдениет, спорт, туризм және 
ақпараттық кеңістiк 164 355,2
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08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық 
кеңістiк 164 355,2

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

109 432,0

001
Жергілікті деңгейде тілдерді және 

мәдениетті дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

9 504,0

003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 51 386,0
006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың 

жұмыс iстеуi 37 037,0

007 Мемлекеттік тілді және Қазақстан 
халықтарының басқа да тілдерін дамыту 535,0

032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары

10 970,0

456 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ішкі саясат бөлімі 20 891,0

001

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

11 351,0

002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу 
жөніндегі қызметтер 4 900,0

003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды 
іске асыру 4 640,0

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

30 982,2

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

8 185,0

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

1 072,0

007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан 
(облыстық маңызы бар қала) құрама 
командаларының мүшелерiн дайындау 
және олардың облыстық спорт жарыста-
рына қатысуы

3 030,0

032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары

18 695,2

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

3 050,0

008 Спорт объектілерін дамыту 3 050,0

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

137 590,3

459 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы бөлімі 15 875,0

099 Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі 
жөніндегі шараларды іске асыру 15 875,0

462 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі 18 191,6

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

18 191,6

463 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жер қатынастары бөлімі 11 358,0

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

9 989,0

004 Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi 
жұмыстарды ұйымдастыру 1 369,0

473 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ветеринария бөлімі 92 165,7

001
Жергілікті деңгейде ветеринария 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

15 559,9

005
Мал көмінділерінің (биотермиялық 
шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз 
ету

1 020,0

006 Ауру жануарларды санитарлық союды 
ұйымдастыру 390,0

007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау-
ды және жоюды ұйымдастыру 490,8

008
Алып қойылатын және жойылатын ауру 
жануарлардың, жануарлардан алынатын 
өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне 
өтеу

3 040,0

009
Жануарлардың энзоотиялық аурулары 
бойынша ветеринариялық іс-шараларды 
жүргізу

4 150,0

010
Ауыл шаруашылығы жануарларын 
сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды 
өткізу

3 531,0

013 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 63 984,0
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және 

құрылыс қызметі 11 242,2

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

11 242,2

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

10 632,2

013

Аудан аумағында қала құрылысын 
дамытудың кешенді схемаларын, 
аудандық (облыстық) маңызы бар 
қалалардың, кенттердің және өзге де 
ауылдық елді мекендердің бас жоспарла-
рын әзірлеу

610,0

12 Көлiк және коммуникация 30 849,0

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

30 849,0

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету 30 849,0

037
Әлеуметтік маңызы бар қалалық 
(ауылдық), қала маңындағы және 
ауданішілік қатынастар бойынша жолау-
шылар тасымалдарын субсидиялау

0,0

13 Басқалар 46 493,7

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

32 669,7

040
«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы 
шеңберінде өңірлерді экономикалық 
дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар-
ды іске асыру

32 669,7

459 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы бөлімі 4 032,0

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

4 032,0

469 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) кәсіпкерлік бөлімі 9 792,0

001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

9 712,0

004 Мемлекеттік органның күрделі шығыста-
ры 80,0

14 Борышқа қызмет көрсету 31,1
459 Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) экономика және қаржы бөлімі 31,1

021
Жергілікті атқарушы органдардың 
облыстық бюджеттен қарыздар бойынша 
сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу 
бойынша борышына қызмет көрсету

31,1

15 Трансферттер 11 310,3
459 Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) экономика және қаржы бөлімі 11 310,3

006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық 
пайдаланылмаған) трансферттерді 
қайтару

7,3

051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына 
берілетін трансферттер   11 303,0

3) Таза бюджеттік кредиттеу 15 035,5
Бюджеттік кредиттер 38 178,0

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

38 178,0

459 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы бөлімі 38 178,0

018
Мамандарды әлеуметтік қолдау шара-
ларын іске асыруға берілетін бюджеттік 
кредиттер

38 178,0

Санаты
Атауы

 
Сома,                                
мың  
теңге

Сыныбы
Ішкі сы-
ныбы

5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 23 142,5
01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 23 142,5

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген 
бюджеттік кредиттерді өтеу 23 142,5
4) Қаржылық активтермен операциялар 
бойынша сальдо 29 000,0

Функционалдық 
топ Атауы

 
Сома,                                
мың  
теңге

Әкімші 
 Бағдар-

лама
  Қаржылық активтерді сатып алу 29 000,0

13   Басқалар 29 000,0

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

29 000,0

 065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту 29 000,0

Санаты
Атауы

 
Сома,                                
мың  
теңге

 Сыныбы
  Ішкі сы-

ныбы

6   Мемлекеттің қаржы активтерін сатусетін 
түсімдер 0,0

 01  Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан 
түсетін түсімдер 0,0

  1 Қаржы активтерін ел  ішінде  сатудан 
түсетін түсімдер 0,0

   5) Бюджеттің тапшылығы (профициті) -41 863,3

   6) Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру 
(профициті пайдалану) 41 863,3

7   Қарыздар түсімі 38 178,0
 01  Мемлекеттік ішкі қарыздар 38 178,0
  2 Қарыз алу келісім-шарттары 38 178,0
Функционалдық 
топ Атауы 

 
Сома,                                
мың  
теңге

 Әкімші 
  Бағдар-

лама
16   Қарыздарды өтеу 23 142,5

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы бөлімі 23 142,5

  005 Жергілікті атқарушы органның  жоғары 
тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу 23 142,5

Санаты
Атауы

 
Сома,                                
мың  
теңге

 Сыныбы
  Ішкі сы-

ныбы
8   Бюджет қаражаттарының пайдаланыла-

тын қалдықтары 26 827,8
 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 26 827,8
  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 26 827,8 

Функционалдық топ

Атауы Сома,                                
мың  теңге 

Әкiмшi

  Бағдарлама
1 2 3 А  

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
197 803,0

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

197 803,0
001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер

197 391,0
оның ішінде ауылдық округтар бойынша:  
Арықбалық ауылдық округі әкімінің аппараты 17 126,0
Антоновка ауылдық округі әкімінің аппараты 13 776,0
Володар ауылдық округі әкімінің аппараты 21 744,0
Гусаковка ауылдық округі әкімінің аппараты 14 077,0
Елецкий ауылдық округі әкімінің аппараты 9 165,0
Имантау ауылдық округі әкімінің аппараты 15 289,0
Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты 13 014,0
Қаратал ауылдық округі әкімінің аппараты 11 547,0
Қамсақты ауылдық округі әкімінің аппараты 14 230,0
Константиновка ауылдық округі әкімінің аппараты 12 127,0
Лобанов селолық ауылдық әкімінің аппараты 13 864,0
Нижнийборлық ауылдық округі әкімінің аппараты 11 217,0
Сырымбет ауылдық округі әкімінің аппараты 14 631,0
Украин ауылдық округі әкімінің аппараты 15 584,0

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 412,0
Володар ауылдық округі әкімінің аппараты 212,0
Антоновка ауылдық округі әкімінің аппараты 200,0

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 34 340,9
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты
34 340,9

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 16 391,0
оның ішінде ауылдық округтар бойынша:  
Арықбалық ауылдық округі әкімінің аппараты 453,0
Антоновка ауылдық округі әкімінің аппараты 1  140,0
Володар ауылдық округі әкімінің аппараты 11 177,0
Гусаковка ауылдық округі әкімінің аппараты 573,0
Имантау ауылдық округі әкімінің аппараты 1002,0
Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты 160,0
Қамсақты ауылдық округі әкімінің аппараты 1 087,0
Лобанов ауылдық округі әкімінің аппараты 457,0
Нижнийборлық ауылдық округі әкімінің аппараты 322,0
Сырымбет ауылдық округі әкімінің аппараты 560,0

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2 777,9
оның ішінде ауылдық округтар бойынша:  
Арықбалық ауылдық округі әкімінің аппараты 150,0
Антоновка ауылдық округі әкімінің аппараты 138,0
Володар ауылдық округі әкімінің аппараты 1 449,9
Елецкий ауылдық округі әкімінің аппараты 100,0
Имантау ауылдық округі әкімінің аппараты 150,0
Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты 100,0
Қаратал ауылдық округі әкімінің аппараты 100,0
Қамсақты ауылдық округі әкімінің аппараты 150,0

Айыртау аудандық мәслихатының 2016 жылғы 10 қазандағы № 6-5-1  шешіміне  2 қосымша 
 Айыртау аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25  желтоқсандағы  № 5-44-1 шешіміне 5 қосымша

2016 жылға арналған ауылдық округтар бойынша бюджеттік бағдарламалар
Константиновка ауылдық округі әкімінің аппараты 100,0
Лобанов ауылдық округі әкімінің аппараты 140,0
Нижнийборлық ауылдық округі әкімінің аппараты 100,0
Сырымбет ауылдық округі әкімінің аппараты 100,0
Украин ауылдық округі әкімінің аппараты 0,0

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жер-
леу 195,0
оның ішінде ауылдық округтар бойынша:  
Володар ауылдық округі әкімінің аппараты 195,0

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 2 770,0
оның ішінде ауылдық округтер бойынша:  
Арықбалық ауылдық округі әкімінің аппараты 700,0
Володар ауылдық округі әкімінің аппараты 1 440,0
Имантау ауылдық округі әкімінің аппараты 200,0
Сырымбет ауылдық округі әкімінің аппараты 430,0

014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 745,0
оның ішінде ауылдық округтар бойынша:  
Украин ауылдық округі әкімінің аппараты 745,0

027 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және 
ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді 
жөндеу және абаттандыру 10 922,0
оның ішінде ауылдық округтар бойынша:
Арықбалық ауылдық округі әкімінің аппараты 929,0
Володар ауылдық округі әкімінің аппараты 790,0
Гусаковка ауылдық округі әкімінің аппараты 790,0
Елецкий ауылдық округі әкімінің аппараты 790,0
Имантау ауылдық округі әкімінің аппараты 1 053,0
Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты 1 178,0
Қаратал ауылдық округі әкімінің аппараты 790,0
Қамсақты ауылдық округі әкімінің аппараты 792,0
Константиновка ауылдық округі әкімінің аппараты 790,0
Лобанов ауылдық округі әкімінің аппараты 790,0
Нижнийборлық ауылдық округі әкімінің аппараты 721,0
Сырымбет ауылдық округі әкімінің аппараты 788,0
Украин ауылдық округі әкімінің аппараты 721,0

13 Басқалар 32 669,7
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ әкімінің аппараты 32 669,7
040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді 

экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды 
іске асыру 32 669,7
оның ішінде ауылдық округтар бойынша:  
Арықбалық ауылдық округі әкімінің аппараты 1 035,0
Антоновка ауылдық округі әкімінің аппараты 190,0
Володар ауылдық округі әкімінің аппараты 24 932,1
Гусаковка ауылдық округі әкімінің аппараты 106,0
Елецкий ауылдық округі әкімінің аппараты 612,0
Имантау ауылдық округі әкімінің аппараты 339,0
Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты 681,0
Қаратал ауылдық округі әкімінің аппараты 700,4
Қамсақты ауылдық округі әкімінің аппараты 782,0
Константиновка ауылдық округі әкімінің аппараты 154,0
Лобанов ауылдық округі әкімінің аппараты 595,0
Нижнийборлық ауылдық округі әкімінің аппараты 154,0
Сырымбет ауылдық округі әкімінің аппараты 1 709,2

   Украин ауылдық округі әкімінің аппараты 680,0



Айыртау таѕы 53 қараша 2016 жыл  эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА БЖЗҚ-ның әрбір 4-ші салымшысы зейнетақы шотының жай-күйі туралы 
ақпаратты алу тәсілі ретінде хабарлаудың электрондық тәсілін таңдады.
Алматы, Қазақстан – 2016 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша зейнетақы 

жинақтарының жалпы сомасы шамамен 6,5 трлн. теңгені құрады. 2016 жылдың 
басынан бері зейнетақы жинақтары 668 млрд.теңгеге немесе 11,5% артты. 

2016 жылдың 9 айында түскен зейнетақы жарналарының сомасы 510 
млрд. теңгені құрады. Бұл ретте, 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап әскери 
қызметшілер мен әлеуетті құрылымдар қызметкерлерінің пайдасына 2016 жылғы 
1 қаңтарға дейін бюджет қаражаты есебінен аударылған міндетті зейнетақы 
жарналары сомасының 50 пайызын қайтару жүзеге асырылуда. Осылайша, 
2016 жылдың тоғыз айында мұндай қайтарулардың жалпы сомасы 145,7 млрд.
теңгені құрады. 

2016 жылдың тоғыз айында салымшылардың ЖЗШ-сына есептелген таза 
инвестициялық табыс сомасы 432,57 млрд. теңге.

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 30 қыркүйек аралығында БЖЗҚ зейнетақы 
активтері бойынша табыстылық құнсызданудың 5,6% деңгейінде 7,3% құрады. 

«БЖЗҚ» АҚ сайтына (www.enpf.kz) жүйелі түрде инвестициялық қоржынның 
құрылымы туралы толық ақпарат орналастырылады және инвестициялық 
қызметке шолу жасалады.

2016 жылдың 9 айында БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерінің сомасы – 130,45 
млрд. теңге, оның ішінде сақтандыру ұйымдарына аударымдар – 14,61 млрд. 
теңге.

 Барлық шарттардың түрі бойынша салымшылардың (алушылардың) жеке 
зейнетақы шоттарының саны 10,11 млн.бірлікті, оның ішінде міндетті зейнетақы 
жарналары есебінен 9,66 млн. бірлікті құрады. Міндетті кәсіптік зейнетақы жар-
налары бойынша салымшылардың ЖЗШ саны 411 мың, ал ерікті зейнетақы 
жарналары бойынша 39 мыңды құрады.  
Бүгінде салымшы (алушы) жеке зейнетақы шотындағы зейнетақы жинақтарының 

жай-күйі туралы ақпаратты БЖЗҚ-ның 232 дербес қызмет көрсету орталығының 
бірінен, пошта байланысы арқылы, электрондық пошта арқылы, www.enpf.kz 
сайтынан немесе ұялы қосымша арқылы ала алады. 2,5 миллионға жуық адам 
немесе әрбір 4-ші салымшы зейнетақы шотының жай-күйі туралы ақпарат алу 
тәсілі ретінде хабарлаудың электрондық тәсілін таңдаған. Осылайша 214 мыңға 
жуық адам үзінді көшірмені электрондық мекенжайға алады және 2,3 миллион 
адамның сайт арқылы немесе әртүрлі операциялық жүйелерде жұмыс істейтін 
смартфондар мен планшеттерге арналған «ENPF» ұялы қосымшасы арқылы 
ақпарат алу мүмкіндігі бар. Жыл басынан бері ұялы қосымшаны жүктеп алу саны 
245 мыңнан астамға артқан және 2016 жылғы 1 қазанда жүктеп алу 357,9 мыңға 
жетті. Оның ішінде Android платформасындағы қосымшаны 289,6 мың рет жүктеп 
алған, iOS – 62,2 мың, Windows Phone – 6,1 мың.

2015 жылдың ақпан айында «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 
салымшысының (алушысының) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы 
ақпарат (инвестициялық табыс ескерілген) беру» қызметін  іске қосқан сәттен 
бастап 2016 жылғы 1 қазанға дейін электрондық үкімет порталы арқылы 
салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарынан 330 мың үзінді 
көшірме берілген. Салыстырып көріңіз, жыл басында портал арқылы 125 мың 
үзінді көшірме берілді. 
БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ 

құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
«Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан 
Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлік басқаруды 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 
қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша 
ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының Президенті басшылық 
ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. 
Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті 

кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы 
төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге 
асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы 
ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында). 

«БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы .

2016 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша 
«БЖЗҚ» АҚ ағымдағы көрсеткіштері

Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау 
ауданының экономика және қаржы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
2016 жылғы  «15» қарашада  
сағат 11.00–де  www.gosreestr.kz   
Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-
порталында  бөлек негіздер бойын-
ша коммуналдық  меншікке түсен 
(айналымға түскен) объектілерді сату 
бойынша  электронды аукционды 
өткізу туралы хабарлайды.
Электрондық аукционға сауданың 
әдісін қолдана отырып, бағаны 
көтеруге коммуналдық  меншіктің 
келесі объектілері қойылады:
1. Клуб ғимараты. Қарақамыс ауылы. 
Бастапқы  құны(алғашқы)-318 756 
теңге.  теңге. Кепілдік жарна-47 814 
теңге.
2. Гараж ғимараты, Қарақамыс ауылы. 
Бастапқы құны(алғашқы)-198 139 
теңге. Кепілдік жарна-29 721 теңге.
3. Кулинария ғимараты, Дауқара ауы-
лы. Бастапқы құны(алғашқы)-100 286 
теңге. Кепілдік жарна-15 043 теңге.
Мүлік жер телімдерінсіз жүзеге асы-
рылады. Қазақстан Республикасының 
Жер Кодексіне сәйкес, жер учаскесінің 
кадастрлық құны  бөлек төленеді.
Электронды аукционды  өткізу бойын-
ша  Қосымша ақпаратты мына сайт 
www.gosreestr.kz  арқылы  немесе 
келесі телефондар бойынша таныса 
аласыз: 8(715-33) 22-3-69.  

Біздің сүйікті бауырымыз Манапов 
Ескендір Кісебайұлы 1981 жылы 
қарашаның 6 күні дүниеге келген.
Ескендірім, құлыным, аман болсаң 
35-ке келер едің,
Жарқырап өз ортаңда жүрер едің.
Маңдайдағы жұлдызым, ерте жанып, 
ерте өштің,
Бұл өмірден ерте көштің.
Сенің қайғың мен өкінішің кетер емес 
кеудемнен, тым болмаса аурам деп 
бір сөз айтпай кеттің, құлыным сен. 
Жолыңа қарап қос жанарым суалып, 
қызығы мен қызуы жоқ өмірде сенсіз 
үш қыс, үш туған күн өтіп жатыр. Кешір 
мені, басқа айтар сөзім жоқ. Қолымнан 
келер дәрмен жоқ. Мәңгілікке ұйықтап 
кеттің, құлыным! Ел-жұртың бәрі аман, 
иманды бол, құлыным!
Еске алушылар: әке-шешесі – 
Кісебай-Аққоян, бауырлары. 

Еске алу

ХАБАРЛАНДЫРУХАБАРЛАНДЫРУ
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- егер сізге терроризм актілерін дайындау, қаржыландыру және ұйымдастыру 
туралы;

-  радикалды көзқарастағы дәстүрлі емес діни ағымдарды жақтаушыларды 
жалдау, қаруландыру, оқыту фактілері туралы;

- терроризм және діни экстремизм идеологиясын насихаттау және тарату 
туралы мәлім болса

ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.

ДҮЙСЕНБІ, 7 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «СИССИ». М\х. 
10:25 «РОБОТКӨЛІК ПОЛИ». М\х. 10:40 
«Апта. kz» 11:45 «ДАУА» 12:20 «... Үй 
болу қиын». Т\х. 12:55 KAZNEWS (Дайд-
жест) 13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 
«Келін». Т\х. 14:55 KAZNEWS (Дайджест) 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:40 «Сурайя». 
Т\х. 17:30 KAZNEWS 17:55 Тәуелсіздікке 
25 жыл. «ТӘУЕЛСІЗДІК - ТІРЕГІМ». 
18:10 «Көңіл толқыны» 18:30 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 19:05 «СУРАЙЯ». Т\х. 
20:00 KAZNEWS 20:45 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:30 «АЙМАН&ШОЛПАН». Т\х. 22:25 
«КЕЛІН». Т\х. 23:15 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:50 KAZNEWS 
0:35 «SPORT.KZ» 1:00 «... Үй болу қиын». 
Т\х. 1:35 Тәуелсіздікке 25 жыл. «Тәуелсіздік 
- тірегім» 1:50 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 2:20 «Менің Қазақстаным!». 
2:55 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 

ХАБАР 
07:02 «Өмір сабақтары» Д\д 07:30 «Сотқа 
жеткізбей» Д\д 08:00 «Жаңа күн» 10:10 
М\с «Щенячий патруль» 10:40 «Экспе-
диция 25» 11:10 «Әр үйдің сыры басқа» 
Д\д 11:35 «Энергия будущего - EXPO - 
болашақ энергиясы» 11:40 Т\х. «Зәуре» 
12:30 «Сиқырлы ас үй» 13:00 «Семейные 
мелодрамы». Д\д 14:00 Т\с. «Центральная 
больница» 15:00 «Народный контроль» 
15:15 «Көңіл толқыны». 15:45 Т\х. «Ай-
жан» 16:35 «Тағдыр тартысы» Д\д 17:10 
«Энергия будущего - EXPO - болашақ 
энергиясы» 17:20 «Эпоха перемен». Цикл 
телевизионных документальных фильмов. 
18:00 «Біздің назарда» 18:15 Т\х. «Зәуре» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар Негізінде 
19:40 «Тағдыр тартысы» Д\д 20:20 «Энергия 
будущего - EXPO - болашақ энергиясы» 
20:30 «Бетпе-бет» 21:00 Итоги дня По сути 
21:40 Т\с. «Такая работа» 22:30 Т\с. «Оскол-
ки» 23:30 Қорытынды жаңалықтар 00:10 
«Әр үйдің сыры басқа» Д\д 00:40 «Өмір 
сабақтары» Д\д 01:10 «Сотқа жеткізбей» 
Д\д 01:40 Қорытынды жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 6:05 
«ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 «Сапа бақылауда» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОе утро» 10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 12:30 «джодха және акбар». Т\Х 
13:15 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т\Х 14:05 «ӘН 
ДАРИЯ» 15:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:10 
«ПРАВДА» 15:15 Кино «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 16:20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 17:35 «РОДИНА» 18:50 Кино«РАДИ 
ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:55 «джодха және акбар». 
Т\Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т\Х 23:35 «П@УТINA» 
0:00 Кино «вместо нее» 2:00 «П@УТINA» 
2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:05 «ОПЕРАЦИЯ «КУ-
КЛОВОД» 

СЕЙСЕНБІ, 8 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «СИССИ». 
М\х. 10:25 «РОБОТКӨЛІК ПОЛИ». М\х. 
10:45 «Айман&Шолпан». Т\х. 11:35 «Айтуға 
оңай...» 12:20 «... Үй болу қиын». Т\х. 
12:55 KAZNEWS (Дайджест) 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». Т\х. 14:55 
KAZNEWS (Дайджест) 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». 16:40 «Сурайя». Т\х. 17:30 
KAZNEWS 17:55 «БЕЙНЕТ ТҮБІ - ЗЕЙНЕТ» 
18:05 «ӨТКЕН МЕН ЖЕТКЕН». 18:25 «Көңіл 
толқыны» 18:40 Тәуелсіздікке 25 жыл. «ТА-
БЫС СЫРЫ». . 19:05 «СУРАЙЯ». Т\х. 20:00 
KAZNEWS 20:45 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:30 
«АЙМАН&ШОЛПАН». Т\х. 22:25 «КЕЛІН». 
Т\х. 23:15 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:50 KAZNEWS 0:35 «... Үй 
болу қиын». Т\х 1:10 Тәуелсіздікке 25 жыл. 
«Табыс сыры». 1:30 «Қылмыс пен жаза» 
1:50 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
2:20 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 

ХАБАР 
07:02 «Өмір сабақтары» Д\д 07:30 «Сотқа 
жеткізбей» Д\д 08:00 «Жаңа күн» 10:10 Т\с. 
«Осколки» 11:00 «Әр үйдің сыры басқа» Д\д 
11:35 «Энергия будущего - EXPO - болашақ 
энергиясы» 11:40 Т\х. «Зәуре» 12:30 «Магия 
кухни» 13:00 «Семейные мелодрамы». Д\д 
14:00 Т\с. «Центральная больница» 15:00 
«Важно знать» 15:15 «Көңіл толқыны». 
15:45 Т\х. «Айжан» 16:35 «Тағдыр тарты-
сы» Д\д 17:10 «Энергия будущего - EXPO 
- болашақ энергиясы» 17:15 «Біздің үй» 
18:00 «Білу маңызды» 18:15 Т\х. «Зәуре» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар Негізінде 
19:40 «Тағдыр тартысы» Д\д 20:10 «Энергия 
будущего - EXPO - болашақ энергиясы» 
20:20 «Давайте говорить» 21:00 Итоги дня 
По сути 21:40 Т\с. «Такая работа» 22:30 Т\с. 
«Осколки» 23:30 Қорытынды жаңалықтар 
00:10 «Әр үйдің сыры басқа» Д\д 00:40 
«Өмір сабақтары» Д\д 01:10 Қорытынды 
жаңалықтар 02:30 «Сотқа жеткізбей» Д\д 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 6:05 
«ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 «Сапа бақылауда» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОе утро» 10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 12:30 «джодха және акбар». Т\Х 
13:15 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т\Х 14:05 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 15:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:15 
Кино «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 16:20 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 17:35 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 18:50 Кино«РАДИ ЛЮБВИ Я 
ВСЕ СМОГУ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:55 «джодха және акбар». Т\Х 22:00 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». Т\Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 Кино 
«вместо нее» 2:00 «П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 

СӘРСЕНБІ, 9 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «СИССИ». 
М\х. 10:25 «РОБОТКӨЛІК ПОЛИ». М\х. 
10:45 «Айман&Шолпан». Т\х. 33-бөлім 
11:35 «Айтуға оңай...» 12:20 «... Үй болу 
қиын». Т\х. 12:55 KAZNEWS (Дайджест) 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 
«Келін». Т\х. 14:55 KAZNEWS (Дайджест) 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:40 «Сурайя». 
Т\х. 17:30 KAZNEWS 17:55 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ». Зияткерлік сайыс 18:40 «АГРО-
БИЗНЕС» 19:05 «СУРАЙЯ». Т\х. 20:00 
KAZNEWS 20:45 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:30 
«АЙМАН&ШОЛПАН». Т\х. 22:25 «КЕЛІН». 
Т\х. 23:15 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:50 KAZNEWS 0:35 «... 
Үй болу қиын». Т\х. 1:10 «Агробизнес» 

1:35 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
2:10 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 

ХАБАР 
07:02 «Әсем әуен» 07:15 «Біздің үй» 8:00 
«Жаңа күн» 10:10 Т\с. «Осколки» 11:00 
«Әр үйдің сыры басқа» Д\д 11:35 «Энергия 
будущего - EXPO - болашақ энергиясы» 
11:40 Т\х. «Зәуре» 12:30 «Магия кухни» 
13:00 «Семейные мелодрамы». Д\д 14:00 
Т\с. «Центральная больница» 15:00 «На-
родный контроль» 15:15 «Көңіл толқыны». 
15:45 Т\х. «Айжан» 16:35 «Тағдыр тарты-
сы» Д\д 17:10 «Энергия будущего - EXPO 
- болашақ энергиясы» 17:15 «Біздің үй» 
18:00 «Біздің назарда» 18:15 Т\х. «Зәуре» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар Негізінде 
19:40 «»ағдыр тартысы» Д\д 20:10 «Энергия 
будущего - EXPO - болашақ энергиясы» 
20:20 «Давайте говорить» 21:00 Итоги дня 
По сути 21:40 Т\с. «Такая работа» 22:30 Т\с. 
«Осколки» 23:30 Қорытынды жаңалықтар 
00:10 «Әр үйдің сыры басқа» Д\д 00:40 
«Өмір сабақтары» Д\д 01:10 Қорытынды 
жаңалықтар 02:30 «Сотқа жеткізбей» Д\д 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 6:05 
«ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 «Сапа бақылауда» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОе утро» 10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 12:30 «джодха және акбар». Т\Х 
13:15 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т\Х 14:05 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 15:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:15 
Кино «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 16:20 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 17:35 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 18:50 Кино«РАДИ ЛЮБВИ Я 
ВСЕ СМОГУ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:55 «джодха және акбар». Т\Х 22:00 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». Т\Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 Кино 
«вместо нее» 2:00 «П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 

БЕЙСЕНБІ, 10 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «СИССИ». 
М\х. 10:25 «РОБОТКӨЛІК ПОЛИ». М\х. 
10:50 «Айман&Шолпан». Т\х. 34-бөлім 
11:35 «Айтуға оңай...» 12:20 «... Үй болу 
қиын». Т\х. 12:55 KAZNEWS (Дайджест) 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 
«Келін». Т\х. 14:55 KAZNEWS (Дайджест) 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:40 «Сурайя». 
Т\х. 17:30 KAZNEWS 17:55 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ». Зияткерлік  сайыс  18:40 
«ЖАРҚЫН БЕЙНЕ». 19:05 «СУРАЙЯ». Т\х. 
20:00 KAZNEWS 20:45 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:30 «АЙМАН&ШОЛПАН». Т\х. 22:25 
«КЕЛІН». Т\х. 23:15 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:50 «МУЗАРТ 
Live». Күнделік 0:00 KAZNEWS 0:45 «... 
Үй болу қиын». Т\х. 1:15 «Жарқын бейне» 
1:45 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
2:15 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 

ХАБАР 
07:02 «Әсем әуен» 07:15 «Біздің үй» 08:00 
«Жаңа күн» 10:10 Т\с. «Осколки» 11:00 
«Әр үйдің сыры басқа» Д\д 11:35 «Энергия 
будущего - EXPO - болашақ энергиясы» 
11:40 Т\х. «Зәуре» 12:30 «Магия кухни» 
13:00 «Семейные мелодрамы». Д\д 14:00 
Т\с. «Центральная больница» 15:00 «Важ-
но знать» 15:15 «Көңіл толқыны». 15:45 
Т\х. «Айжан» 16:35 «Тағдыр тартысы» 
Д\д 17:10 «Энергия будущего - EXPO - 
болашақ энергиясы» 17:15 «Біздің үй» 
18:00 «Білу маңызды» 18:15 Т\х. «Зәуре» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар Негізінде 
19:40 «Тағдыр тартысы» Д\д 20:10 «Энергия 
будущего - EXPO - болашақ энергиясы» 
20:20 «Давайте говорить» 21:00 Итоги дня 
По сути 21:40 Т\с. «Такая работа» 22:30 Т\с. 
«Осколки» 23:30 Қорытынды жаңалықтар 
00:10 «Әр үйдің сыры басқа» Д\д 00:40 
«Өмір сабақтары» Д\д 01:10 Қорытынды 
жаңалықтар 02:30 «Сотқа жеткізбей» Д\д 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 6:05 
«ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 «Сапа бақылауда» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
8:00 «ДОБРОе утро» 10:00 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 12:30 «джодха және 
акбар». Т\Х 13:15 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т\Х 
14:05 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 15:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 15:15 Кино «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» 16:20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
17:35 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:50 Кино«РАДИ 
ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:55 «джодха және акбар». 
Т\Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т\Х 23:35 «П@УТINA» 
0:00 «вместо нее» . Заключительные серии 
2:00 «П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:05 «ОПЕ-
РАЦИЯ «КУКЛОВОД» 

ЖҰМА, 11 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «МузАРТ 
Live». Күнделік 10:15 «СИССИ». М\х. 
10:45 «Айман&Шолпан». Т \х .  11:35 
«Айтуға оңай...» 12:20 «...Үй болу қиын». 
Т\х. 12:55 KAZNEWS (Дайджест) 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». Т\х. 
14:55 KAZNEWS (Дайджест) 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». 16:40 «Сурайя». Т\х. 17:30 
KAZNEWS 17:55 «БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ». 
Зияткерлік сайыс 18:40 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 
19:05 «СУРАЙЯ». Т\х. 20:00 KAZNEWS 
20:30 ПАРЛАМЕНТ 20:45 «ҚОҒАМДЫҚ 
КЕҢЕС» 21:30 «СӘЛЕМ, ҚАЗАҚСТАН!» 
22:55 «КЕЛІН». Т\х. 23:45 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА» 0:05 KAZNEWS 0:35 Парламент 0:50 
«Жан жылуы» 1:15 «Көңіл толқыны» 1:35 
ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ - 2018 ж. 
ІРІКТЕУ КЕЗЕҢІ. ДАНИЯ - ҚАЗАҚСТАН. 

ХАБАР 
07:02 «Әсем әуен» 07:10 «Біздің үй» 08:00 
«Жаңа күн» 10:10 Т\с. «Осколки» 11:00 
«Әр үйдің сыры басқа» Д\д 11:35 «Энергия 
будущего - EXPO - болашақ энергиясы» 
11:40 Т\х. «Зәуре» 12:30 «Сиқырлы ас үй» 
13:00 «Семейные мелодрамы». Д\д 14:00 
Т\с. «Центральная больница» 15:00 «На-
родный контроль» 15:15 «Көңіл толқыны». 
15:45 Т\х. «Айжан» 16:35 «Тағдыр тартысы» 
Д\д 17:10 «Энергия будущего - EXPO - 
болашақ энергиясы» 17:20 «Өмір жолы» 
18:00 «Біздің назарда» 18:15 Тұсаукесер!!! 
«Компромат» 19:00 Қорытынды жаңалықтар 
Негізінде 19:40 «Тағдыр тартысы» Д\д 20:20 
«Энергия будущего - EXPO - болашақ энер-
гиясы» 20:30 «Арнайы хабар» 21:00 Итоги 
дня По сути 21:40 «Бюро расследований» 
22:10 Мегахит. «Шеф Адам Джонс» 00:00 
Қорытынды жаңалықтар 00:40 Т\с. «Дворец 
Абдин» 01:40 «Әр үйдің сыры басқа» Д\д 
02:10 Қорытынды жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 6:45 «ЖҰМА 
УАҒЫЗЫ» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-
РЛЕРМЕН 7:10 «Сапа бақылауда» 7:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОе утро, казахстан!» 10:00 «СУ-
ДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 12:30 «джодха және 
акбар». Т\Х 13:15 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т\Х 
14:05 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 15:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 15:15 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ». Заключительные серии 17:25 
«ЖДИ МЕНЯ». КАЗАХСТАН 18:40 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:55 
«джодха және акбар». Т\Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
Т\Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 ПРЕМЬЕРА. 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР АЛЕКСАНДРА ЗА-
ЦЕПИНА» 2:10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 2:50 
«П@УТINA» 3:10 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 3:20 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:55 «ОПЕРАЦИЯ 
«КУКЛОВОД» 4:40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

СЕНБІ, 12 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 Концерт 8:15 «ДАРА МЕН ДОСТАРЫ». 
М\х. 9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». Отбасылы-
танымдық бағдарлама 10:10 «МузАРТ Live». 
11:55 «АС БОЛСЫН!» 12:35 «БАЛАПАН 
ЖҰЛДЫЗ». Жас таланттарға арналған 
өнер додасы 13:40 «ОЙ-ТОЛҒАУ» 14:30 
«Жарық» Т\х. 16:55 «МузАРТ Live». 17:10 
«САҒАН ҒАНА». 19:10 «ӨМІРДІҢ ӨЗІ 
НОВЕЛЛА» Т\х. 20:00 KAZNEWS 20:35 
«КӨҢІЛАШАР» (Пародист Н.Тутовтың 
кеші) 22:10 «САҒЫНДЫРҒАН ӘНДЕР-АЙ!». 
Концерт 1:10 Мелодрама «Махаббат кегі» 
2:50 KAZNEWS 3:25 «Ой-толғау» 

ХАБАР 
07:02 «Қалжың қоржыны» 07:50 «Өзін-өзі 
тану» 08:00 «Продвопрос» 08:20 «Қызық 
times» 09:20 «Әңгіменің ашығы» 10:00 
«Биле, Қазақстан!». Дневник 10:15 Аспаздық 
бағдарлама. «Сиқырлы ас үй» 10:45 «Эпоха 
перемен». Цикл телевизионных докумен-
тальных фильмов. 11:25 М\ф. «Альберт» 
12:50 Т\х. «Сүйген жарым» 14:30 «Биле, 
Қазақстан!» 16:30 «Экспедиция 25» 17:00 
«Жұлдыз болғың келсе» концерті. 18:45 
«Ду-думан» 20:00 «Бенефис-шоу» 21:00 
«7 күн» 22:00 «Наши 25» 23:00 Мегахит. 
«Лучшее предложение» 01:20 Т\х. «Әселдің 
құрбы-құрдастары» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
6:05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 7:50 
«вероника марс» Т\Х 8:35 «П@УТINA» 
9:00 «СМАК» 9:40 Комедия «КРОВЬ С 
МОЛОКОМ» 11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:00 
«112. НЕДЕЛЯ» 12:25 «вероника марс» Т\Х 
13:25 «ТОЙ БАЗАР» 14:25 «П@УТINA+» 
15:10 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 
16:10 Кино «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 18:35 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 20:00 «ПЕРВАЯ ПРО-
ГРАММА» 21:00 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 
«ГОЛОС КАЗАХСТАНА» 22:30 «Басты 
бағдарлама» 23:05 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т\Х 
0:00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД». НОВЫЙ 
СЕЗОН 2:40 «112. НЕДЕЛЯ» 3:00 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» 4:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
4:45 «П@УТINA» 

ЖЕКСЕНБІ, 13 ҚАРАША 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 Концерт 8:00 «Әзіл әлемі» 9:05 
«АҚСАУЫТ». 9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 11:15 
«ДАРА ЖОЛ» 12:50 «Сәлем, Қазақстан!» 
14:25 «Көңілашар» 16:00 «Жарық» Т\х 
17:40 «КӨҢІЛДІ ТАПҚЫРЛАР АЛАҢЫ» 
20:00 «АПТА KZ» 21:00 Үздік әндер 22:00 
«МУЗАРТ Live». МЕГА ЖОБА 23:50 Фильм 
«Шоқан Уәлиханов» 1:35 «Дара жол» 

ХАБАР 
07:02 «Қалжың қоржыны» 08:00 «Айбын» 
08:30 «Ас арқау» 08:50 «Самопознание» 
9:00 «ТВ Бинго 10:00 «Биле, Қазақстан!». 
10:15 «Сиқырлы ас үй» 10:45 Тайны и 
судьбы великих казахов 11:45 Семейное 
кино. «Возвращение на остров Ним» 13:30 
Т\х. «Сүйген жарым» 15:15 «Ду-думан» 16:30 
«Экспедиция 25» 17:00 «Компромат» 18:00 
«Қызық times» 19:15 «Биле, Қазақстан!» 
21:00 «7 күн» 22:00 «Пай-пай, 25» 23:10 
«Жұлдыз болғың келсе» концерті. 01:00 
Т\с. «Дворец Абдин» 02:00 Т\х. «Әселдің 
құрбы-құрдастары» 03:30 «Әсем әуен» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 6:05 
«ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 7:00 «ТОЙ ЗА-
КАЗ» 7:35 «вероника марс» Т\Х 8:20 «П@
УТINA» 8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 
9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 Кино «Таблет-
ка от слез» 12:00 «Басты бағдарлама» 
12:35 «вероника марс» Т\Х 13:35 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» 15:00 «ГОЛОС КАЗАХСТАНА» 
16:30 ПРЕМЬЕРА. «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». 20:00 
«АНАЛИТИКА» 21:00 «П@УТINA+» 22:00 
«ТОЙ БАЗАР» 23:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». Т\Х 
0:00 Комедия «ТРИ БАЛБЕСА» 2:00 «П@
УТINA+» 3:00 «ТОЙ БАЗАР» 3:45 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 4:40 «П@УТINA»
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Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

«Нижнеборлық ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
әкімі Жүсіпов Мұратбек Ақжігітұлы әр аптаның жұма күндері сағат 15.00-
ден 17.00-ге дейін азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Нижнеборлық ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері 

мен лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқық бұзушылықтарды, 
Әдеп кодексінің талаптарын сақтамаулары туралы қоңырау шалып хабар-
лау үшін «Нижнеборлық ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінде 8 (71533) 48-444 сенім телефоны қызмет етеді.

*   *   *

«Нижнеборлық ауылдық округі әкімінің
 аппараты» ММ-нің азаматтарды жеке мәселелері 

бойынша қабылдау кестесі

Азаматтарды қабылдауды бөлім басшысы Гүлнәр Ділдәбекқызы 
Өтеулина жүргізеді. Қабылдау апта сайын әр бейсенбіде сағат 10.00-ден 
12.00-ге дейін аудандық Мәдениет үйінде (2 қабатта) жүргізіледі. Мекенжайы: 
Саумалкөл ауылы, Ақан сері көшесі, 31.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының  мәдениет және тілдерді 

дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінде 21-360 нөмірлі сенім телефоны жұмыс 
істейді. Осы телефон арқылы Сіз өзіңізге қатысты лауазымды тұлғалардың 
ынтасыз қарауын, күш көрсетіп мәжбүрлеу және басқа жемқорлық іс-әрекеттер 
туралы хабарлай аласыз. Ақпарат құпиялылығы сақталады.

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ 

азаматтарды қабылдау кестесі

Терроризм актісі қатерінің туындауы туралы халықты 
ақпараттандыру мақсатында, террористік қауіптіліктің 

бірқалыпты («сары»), жоғары («қызғылт») және шекті («қызыл») 
деңгейлері орнатылуы мүмкін.
Бірқалыпты деңгейде келесі іс-әрекеттер ұсынылады:
Қоғамдық орындарда болған кезде айналадағылардың әрекеттерінің 

оғаштығына және сыртқы түріне, иесіз күдікті заттар мен автокөліктерге назар 
аудару.
Барлық күдікті жағдайлар жөнінде құқық қорғау органдарына хабарлау.
Полиция тарапынан белсенді көңілге түсіністік білдіріп, оларға көмек көрсету.
Күдікті заттарды уақытша сақтау және тасымалдау үшін қабылдамау.
Күдікті заттарға жақындауға, қозғалтуға және ашуға тыйым салынады.
Жанұядағы кәрілер мен балаларға барлық табылған иесіз заттар олардың 

өміріне қауіп төндіретіндігін түсіндіру.
Облыс аймағында орын алған оқиғалар жөнінде хабардар болу.
Жоғары деңгейде ұсынылады:
Халық шоғырланатын орындарға баруды шектеу.
Полиция қызметкерлерінің талабы бойынша жеке куәлікті немесе басқа да 

құжаттарды ұсыну.
Қоғамдық ғимараттарда болғанда өрт кезінде қолданатын қосалқы шығу 

есіктерінің және көрсеткіштердің орналасуына көңіл аудару.
Тұрғын үйлердің маңындағы бейтаныс адамдар мен автокөліктерге көңіл 

аудару.
Аса пішінді заттарды өзімен бірге тасымалдаудан бас тарту.
Жанұя мүшелерімен төтенше жағдай туындағанда іс-әрекеттер жоспарын 

талқылау.
Шекті деңгейде бірқалыпты және жоғары деңгейлерде атқарылатын іс-

әрекеттерден басқа ұсыналады:
Тұрып жатқан үйдің тұрғындарының кезекшілігін ұйымдастыру, бөтен адамдар 

мен автокөліктердің пайда болуына көңіл бөлу.
Террористік қауіптіліктің деңгейі орнатылған аудандарға жол жүруді кейінге 

ауыстыру.
Эвакуацияға дайындалу.
Терроризм актісі жасалған орында дүрбелеңдікке берілмеу, қызығушылық 

танытпау, бейне және фото түсірілім жүргізбеу.
Теледидар немесе радиоқабылдағышты үнемі қосылған күйі ұстау.
Терроризм актісінің қауіпі жөнінде жалған ақпаратты таратпау.

*   *   *
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 273 бабымен терроризм актісі 
туралы көрнеу жалған хабарлау үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған, 
қылмыс жасаған тұлға алты жылға дейін бас бостандығынан айырылады.

Тұрғындарға жадынамаТұрғындарға жадынама

Бейнеконкурстың негізгі мақсаты – отандық өнімді таңдау 
жолы арқылы еліміздің экономикасының дамуына өз үлесін 
қосуға халықты ынталандыру. 
Бас жүлде 
Facebook желісінде – бейнеролик жеңімпазына 200 000 

теңге  
Instagram желісінде - бейнеролик жеңімпазына 200 000 

теңге  
БЕЙНЕКОНКУРС ҚАТЫСУШЫЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН 

ТАЛАПТАР:
«Қазақстандық өнімді таңдаймын» бейнеконкурсына 

оқушылар, студенттер, əртүрлі ұйымдардың қызметкерлері,  
вайнерлер, блогерлер жəне өз бейне жобаларын ұсынуға 
дайын, барлық үміткерлер қатыса алады.
Бейнеконкурсқа қатысу үшін қатысушылар Instagram  

əлеуметтік желісінде ұзақтығы 1 минуттан жəне Facebook  
əлеуметтік желісінде ұзақтығы 3 минуттан аспайтын кез-
келген сала мен тақырыптағы жоба туралы бейнеролик 
түсірулері қажет. 
Бейнероликте «Қазақстанда жасалған» жəне «NADLoC» 

логотиптерін міндетті түрде пайдалану қа
жет.                                                                        
Аталған логотиптерді  kassymov@nadloc.kz 

электрондық мекенжайына немесе  Instagram-
дағы madeinkazz немесе Facebook желісіндегі 

«Выбираю Казахстанское» тобына сұраныс 
жіберу арқылы ала аласыз.

#выбираюказахстанское, #25НЕЗАВИСИ-
МОСТИ жəне #NADLоC хэштегін пайдалану.
МАҢЫЗДЫ:

Instagram əлеуметтік желісінде  бейнероликті орналастыру 
үшін madeinkazz парақшасына жазылу қажет.

Facebook  əлеуметтік желісінде   бейнероликті орналасты-
ру үшін «Выбираю Казахстанское» тобына тіркелу қажет.
Қазақстандық өнімді таңдаймын» конкурсына арналған 

дайын бейнероликті  Instagram əлеуметтік желісіндегі  
madeinkazz  парақшасына немесе  Facebook желісіндегі  
«Выбираю Казахстанское» тобына жіберу қажет. Талаптарға 
сəйкес келетін бейнероликтерді топ үйлестірушісі əлеуметтік 
желіде жариялайды.
Конкурс мерзімі:
Конкурс 2016 жылдың 10 қазанынан бастап 5 желтоқсанға 

Қазақстан  Республикасының Инвестициялар жəне даму министрлігі «NADLoC» 
жергілікті қамтуды дамытудың ұлттық агенттігі» АҚ  

ҚР тəуелсіздігінің 25 жылдығына орай ұйымдастырылған «Қазақстандық 
өнімді таңдаймын» бейнеконкурсын жариялайды! 

д
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дейін жалғасады. Жеңімпаздарды марапаттау ағымдағы 
жылдың 8-желтоқсанына жоспарланған.
СІздің бейнеролигіңіз:
Қазақстандық тауарөндірушіні қолдау маңыздылығы тура-

лы сюжеттің мазмұнын, идеясын толық ашу;
Тыйым салынады:
Жарнамаланатын тауарларды басқа компаниялардың 

тауаларымен салыстыру, сондай-ақ, олардың ар-намысы, 
қадір-қасиетіне  жəне абыройына жала жабу.
Балағаттауды пайдалану.
Қылмыстық сегменттерді қолдану.
Ішімдік жəне темекі өнімдерін пайдалану.
  Маңызды:
Егер бейнеролик жоғарыда конкурс талаптарына сəйкес 

келмеген жағдайда, топ үйлестірушісі бейнероликті 
орналастырмауға құқылы.
Ұынылған бейнероликтерге авторлық құқық «NADLoC» 

АҚ-на тиесілі болады.
 Жұмыс қалай бағаланатын болады ?
Конкурстық жұмыстарды бағалаудың ашықтығын 

қамтамасыз ету мақсатында,  құрамына бұқаралық ақпарат  
құралдары  өкілдері, блогерлер, қоғам қайраткерлері 
кіретін комиссия құрылды. Facebook  жəне Instagram 
желілеріне жүктелген барлық жұмыстар топ үйлестірушісінің 
мақұлдауынан өтеді. Іріктеудің бірінші кезеңінде комис-
сия мүшелері қойылған бағалардың (лайктардың) санын 
анықтайды, бұдан кейін комиссия қатысушылары ұсынылған 
жұмыстарды талдаудан өткізіп, жеңімпазды белгілейді.
Бейнеролик сапасы:
Анық сюжет
Камерамен жұмыс істей алуы  (түсіру үшін кəсіби видеока-

мера, гаджеттер, смартфон қолдануға болады)
Таза дыбыс
Кадрдағы адамдардың тауарды ұсына алу қабілеті 
Марапаттау орын:
«NADLoC» «Жергілікті Қамтуды Дамытудың Ұлттық 

Агенттігі» АҚ,  Тұран БО, 18.Б.блогы, 4-қабат.
Сілтемелер:
Кез-келген мəселе бойынша мына тел: 8(7172)79 76 96, 

8701 197 -49-23, 8701-553-10-10 немесе Instagram-дағы 
«Madeinkazz», Facebook  желісіндегі «Выбираю Казах-
станское» топтарына жаза аласыз. 

Құрметті Бибігүл Қапарқызы! Сізді мерейтойыңызбен құттықтаймыз.
Деніңіздің саулығын, шаңырағыңыздың ырыс-байлығын, көлдей тау-
сылмайтын көңіл, өзендей сарқылмайтын өмір тілейміз. Отбасыңыздан 
ынтымақ, басыңыздан бақ кетпесін.
Игі тілекпен: Интернат ұжымы.

Ағымдағы жылғы 27 қазанда Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі Солтүстік Қазақстан облысы бойын-
ша департаментінің өкілдері, облыстық Білім 
басқармасының алқа отырысына қатысты.
Аталмыш жиынға аймақ колледждері, облыстық мектеп 

директорлары мен аудандық білім бөлімдерінің жетекшілері 
қатысты.
Сыбайлас жемқорлық профилактикасы басқармасының 

басшысы Н.С. Жахин, отырысқа қатысушыларды Білім 
басқармасы, сонымен қатар Қызылжар және Мам-
лют аудандарындағы білім бөлімдерінің қызметтеріне 
жүргізілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы 
талдаудың қорытындысымен таныстырды.
Баяндамашының айтуынша, Басқарма мен аудандық 

бөлімдердің қызметін қамтамасыз ететін салалық 
заңнамада бірқатар жемқорлық тәуекелдері, оның 
ішінде нормативтік құқықтық актілердің бір-біріне 
сәйкес келмейтіндігі, олардың толық жетілдірілмегендігі 
анықталды.
Мәселен, орта білім беру мемлекеттік мекемелерінің 

басшылық лауазымына орналасуға Конкурсқа қатысу үшін 
заңнамаға сәйкес, үміткерлердің біліктілігі облыстық Білім 
басқармасымен келісілуі тиіс. Ал Ережеде бұл үрдісті жүзеге 

Жемқорлық тәуекелдері талқыланды
асыру тәртібі көрсетілмеген. Яғни нормативтік құқықтық 
актілерді әркім өз түсінігі бойынша қолдануы мүмкін деген 
сөз. Сондай-ақ Басқарма мен техникалық және кәсіби, орта-
дан кейінгі білім беру ұйымдары, аудандық білім бөлімдері 
көрсететін 13 мемлекеттік қызмет түрінің стандарттарында 
қызмет көрсетуден бас тарту негіздемесі көрсетілмеген. Бұл 
өз кезегінде «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 
Заңын тікелей бұзушылық саналады және мемлекеттік 
қызмет көрсету кезінде жемқорлық тәуекелдерінің туын-
дауына жағдай жасайды.
Барлығы талдау нәтижесі бойынша 34, оның ішінде 

НҚА бөлігінде 6 және ұйымдастыру-басқару қызметі 
мәселелері бойынша 28 ұсыныс енгізіліп, іс-шаралар жо-
спары бекітілді.
Баяндама қорытындысы бойынша Білім басқармасының 

басшысы Ш.Т. Каринова әріптестеріне аталған ескертулерді 
жою және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы, оның 
ішінде сыбайлас жемқорлық шектеулерін мүлтіксіз сақтау 
бойынша бірқатар тапсырмалар берді.
СҚО Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің инспек-

торы С.Н. Зайцева қатысушылардың назарын аталмыш 
саладағы жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау үшін 
елімізде қолданылып жатқан шараларға аударып, арнайы 
бейнероликтер арқылы бірқатар мысалдар келтірді.

Əрбіреуіміз бала кезімізден 
үй тұрмысында пеш де-

ген заттың халық ауызын-
да қандай орын алатынын 
білеміз. Климаттық жағдайларға 
жəне мəдени салт-дəстүрге бай-
ланысты тұрмыста адам ойлап 
тапқан бұл затты ертегілерде, 
мақал-мəтелдерде, жаңылтпаштарда 
сүйіспеншілікпен жəне құрметпен 
сипаттайды. Ол тамақтандырады, 
жылытады, жамандықтан сақтайды. 
Бірақ та соңғы пікірмен əрдайым 
келісу мүмкін емес. Кейде керісінше, 
дұрыс қолданбаудан қауіптің көзі, ал 
нəтижесінде қайғылы жағдайға душар 
етуі мүмкін. Статистикалық көрсеткіштер 
көңіл көншітпейді: жер үй секторындағы 
өрттің үлесі үлкен, ал негізгі көзі пеш 
болып табылады. Фактілерді талдай 
келе, көңіл көншітпейтін қорытындыға 
келесің, көп жағдайда осы төтенше 
жағдайлар үй иелерінің өз істерінде 
элементарлы қателіктер жасау кінəсінен 
болған; пеш жоғары қызу деңгейіне 
жеткізілген, басқа фактілермен (ұдайы 
қадағалаудың болмауы, жақын жерге 

Пешпен жылыту жүйесі
отын қою жəне кір жаю, үйдің ағаш 
құрылымдарымен түтін құбыры жəне 
пештің жанасу жерлерінде кірпіш 
бөлулердің болмауы) салыстырғанда 
қайғылы нəтижелер береді, түтін 
шығатын құбыр тазаланбаған, ауа 
айдағыш қақпақша немесе ысырма 
істен шыққан, осының бəрін кездейсоқ 
жағдай деп айту қиын.
Көпшілік адамдардың қайғылы 

тəжірибесі қарапайым, бірақ өртке 
қарсы қауіпсіздік көзқарасынан 
маңызды пештің алдындағы еденде 
металлдан жасалған төсеменің болуы 
жəне пештен күлді абайлап алу (оған 
алдымен су құю( сияқты талаптар өз 
орнын айқындайды.
Сонымен қатар, пешті жанғыш 

сұйықтықтармен от алдыруға үзілді-
кесілді тыйым салынады. Бірақ та, егер 
қайғылы оқиға орын алса, осы төтенше 
жағдайда келесі іс-қимылдарды 
білу жəне жасау қажет. Өрт болған 
жағдайда, оны бірінші көрген адам 
болған жағдай туралы 101 телефо-
нына хабарлау керек. Міндетті түрде 
өрт болған жердің мекенжайын дұрыс 

айту, хабарласушы фамилиясын атау, 
тез арада көршілерге хабарлауы қажет 
(түнгі уақытта оларды міндетті түрде 
ояту керек). Осыдан соң қолда бар 
құралдармен (өрт сөндіргішпен, сумен) 
өртті сөндіруге кірісу керек. Бірақ, ең 
алдымен, əрине, адамдарды тез ара-
да қауіпсіз жерге ауыстыру қажет. Ал 
өрт сөндірушілер келген кезде оларға 
төтенше жағдайды ауыздықтау ша-
раларын жүргізуге кедергі келтірмеу 
керек. Соңғылардың жұмысын өрт 
болған жерге жолдың ашық болуы 
жəне үйдің нөмір белгілерінің жақсы 
көрінуі тездетеді жəне жеңілдетеді. Осы 
тақырыпта пеші бар үй тұрғындары 
үшін тағы бір қауіп түрі туралы айтып 
кетпеуге болмайды. Сөз, негізінен, 
барлық материалдар жанған кезде 
(əсіресе, синтетикалық пластиктер, 
лак, кейбір мата түрлері) бөлінетін 
иіс газы туралы. Бұл қосылыс иіссіз 
жəне түссіз, ауадағы оның концен-
трациясына байланысты адамдарда 
əртүрлі ауырлық дəрежесінде улануды 
тудырады. Оны фактілер нақтырақ 
айтады, иіс газымен улану өрт кезіндегі 

адамдар өлімінің 50 пайыз себебі бо-
лып табылады. Сонымен қатар, бұл 
газдың жауыздығы пештің, отынның 
толық жанып бітпеу, ысырманы жауып 
тастауы жəне түтін шығатын жолдың 
өткізгіштігін дұрыс қадағаламауы сияқты 
үй иелерінің немқұрайлығын пайдалану 
болып табылады. Сонда сізщ ұйықтап 
кетіп, мəңгі оянбауыңыз мүмкін. Осын-
дай мысалдардың санында есеп жоқ! 
Сондықтан осылай жағылатын үйлер 
тұрғындардың бəріне пешті пайдалану 
ережелерін қатаң сақтау керек. Сонымен 
қатар, СО уланғандағы бірінші белгілерді 
де білген жөн. Олар мынадай, бастағы 
ауырлық, маңдайдағы жəне самайдағы 
қатты ауырсынуғ бас айналу, құлақтағы 
шыңыл, бет терісінің қызаруы жəне 
қызуы, қалшылдау, əлсіздік, қорқыныш 
сезімі, сусау, тамыр соғысының жиілеуі, 
ауа жетіспеушілік сезімі, жүрек айну, 
құсу. Əрі қарай, есін біле тұра масаңсу, 
əлсіздік нəтижесінде қауіпті аймақтан 
адам шыға алмайды. Осыдан кейін ұйқы 
масаңсу, есеңгіреу, дене температурасы 
38-40 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. 
Орта ауырлық дəрежесінде улануда 
естен тану болады. Көпшілік жағдайда 

СО улану өмірдің келесі жылдарында 
да белгілерін береді. Келесі сұрақта 
анық осы газбен уланғанда қандай іс-
шаралар қолдану керек? Ең алдымен 
зардап шегушіні жатқан қалыпта таза 
ауаға шығару қажет. Егер оны жедел 
істеу мүмкін болмаса, СО əрі қарай 
ағзаға түсуін тоқтату қажет (противогаз 
жəне медициналық оттекті респиратор 
кигізу). Тыныс жолдарын киімнен босату, 
тыныштықпен қамтамасыз ету, жылыту. 
Ағзаның салқындауы қауіпті. Оттекпен 
ерте жəне ұзақ дем алу қажет. Сонымен 
қатар, зардап шегушіге қандай жағдай 
болмасын жедел мамандандырылған 
медициналық көмек көрсету қажет. 
Менің ойымша, сіздер пештің жылы-
ту жүйесі бар үйде тұратын құрметті 
қазақстандықтар, осы ақпаратты 
жоғары жауапкершілікпен қабылдап, өз 
үйлеріңізде төтенше жағдайды болдыр-
майды деп ойлаймын.

Денис ШУВАЕВ,
СҚО ТЖД Өрт қауіпсіздік 

саласындағы бақылау жəне 
профилактикалық қызмет
басқармасының бастығы,

азаматтық қорғау подполковнигі.


