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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Шілденің 15 жұлдызында «ЕС-164/8» мемлекеттік мекемесінде 
Астана күніне және елТәуелсіздігінің 25 жылдығына орай ауқымды 

іс-шара болып өтті.
Оған аудандық Мәдениет үйінің және аудандық кітапхана қызметкерлері 

қатысып, жазасын өтеуші азаматтарға әннен шашу шашып, Астана туралы, 
Тәуелсіз Қазақстанның дербес тарихы туралы кеңінен ақпарат берді.

«Астананы құру – ұлттық тарихтың жаңа мәтінін жазу. Мұндай мәртебе әр 
ұрпақтың маңдайына бұйыра бермеген. Екі мың жылдық тоғысында біз шешім 
қабылдап, Еуразия жүрегінде іс жүзінде жаңа астана құрдық», – деп Елбасы атап 
өткендей, өткені салауатқа толы, бүгіні бейқам, келешегі жарқын Тәуелсіз қазақ 
елінің астанасы әлемнің астанасы болуға лайықты.
Осындай тамаша сәтте аудандық Мәдениет үйінің қызметкерлері Алтынкен 

Көшекбаев, Зәуреш Шаяхметқызы, Владимир Животовский және қазақтелекомда 
электромеханик болып қызмет атқаратын Елена Савельева азаматтардың 
рухын көтеретін патриоттық тақырыптағы әндерімен көпшіліктің көзайымына 
айналды.
Ал аудандық кітапхана қызметкерлері ұйымдастырған 25 дана кітаптан тұратын 

«Астана – Қазақстан жүрегі» атты кітап көрмесі және оған жасалған шолу – 
еліміздің биік жетістіктерінің айғағы болып, көпшіліктің ықыласына бөленді.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА,
Суретті түсірген автор.

Қазақстан Тәуелсіздігіне – 25 жыл
Жүректерге жеткізіп жүрек жырынЖүректерге жеткізіп жүрек жырын

2016 жылдың бірінші жартыжылдығы 
оң өзгерістерге, жетістіктерге және жаңа 

мақсаттарға толы болды. 
2015 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан халқына 

жариялаған «Қазақстан жаңа нақты ахуалда: 
өсім, реформалар, даму» Жолдауында Елбасы  
мемлекетіміздің алдағы мақсаты әлемдегі ең 
дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылып, 
бай да қуатты елдермен иық түйістіру екенін 
атап өтті. Бірақ, алда бізді қаншама қиындықтар 
кездесетінін, соған дайын болып, тиісті шаралар 
қабылдау қажеттігіне тоқталғаны Қазақстан 
халқына жақсы әсер қалдырды.  
Айыртау ауданында әлеуметтік экономикалық дамудың 

негізгі көрсеткіштеріне жету бойынша жүйелі жұмыс 
жүргізіліп, 2016 жылдың бірінші жартыжылдығының 
қорытындысы бойынша біраз оң динамика байқалады. 
Қазақстанда 2016 жылдың өткен кезеңі айтулы 

оқиғаларға толы болды, сонымен бірге біздің ауданы-
мызда да жоғары деңгейде атап өтілді. Соның ішінде 
атап өтерлігі жалпыхалықтық салтанат ретінде Қазақстан 
халқы өздерінің тұңғыш Президенті, Ұлт көшбасшысы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа деген жоғары сенімі 
мен үлкен сыйластығы және мойындауының арқасында 
«Нұр Отан» партиясы мен оның кандидаттары кезектен 
тыс Мәжіліс және барлық деңгейдегі мәслихат депутат-
тарын сайлауда жеңіске жетті. Бұл дегеніміз – Қазақстан 
халқының Ұлт көшбасшысын қолдай отырып, оның 
идеяларының айналасына топтасқандығының дәлелі 
еді. 
Мемлекет басшысының алға қойған «Ұлт жоспары – бес 

институционалды реформаны жүзеге асырудағы 100 
нақты қадам» міндеттерін іске асыруда Айыртау ауда-
нында да әлеуметтік-эконономикалық даму қорытындысы 
бойынша жүйелі жұмыстар атқарылуда және 2016 
жылдың бірінші жартыжылдығында ауданның әлеуметтік-
экономикалық дамуында өсу қарқыны байқалады.
Алғашқы жартыжылдықта ауылшаруашылығы 

өнімдерінің жылпы көлемі 4 млрд.516 млн.теңгені құрады 
немесе өткен жылдың осы аралықтағы уақытымен 
салыстырғанда 103,7% құрады.
Ауылшаруашылығы дақылдарының егіс алаңы 395,1 

мың гектарды құрады, оның ішінде жаздық егіс көлемі 
367 мың гектарды құрады. Дақылдар бөлінісінде астық 
дақылдары 304,6 мың гектарды құраса, майлы дақылдар 
– 43,7 мың гектар, жемшөптік дақылдар – 43,6 мың гек-
тар, картоп – 2,7 мың гектар, көкөністер – 500 гектарды 
құрады.
Жыл басынан шаруашылықтар жалпы сомасы 490,4 

млн.теңгеге 48 бірлік техника сатып алды.
Мал шаруашылығы өнімдерінің барлық түрін өндіру 

көлемі артты: ет 2,2% (3,7 мың тонна), сүт 1% (26,6 мың 
тонна), жұмыртқа 3,1 % (10 млн.771 мың түйір). Сүт сау-
дасы тұрғындардың 95% қамтыды. 
Барлық түрі бойынша мал басы артып, ІҚМ саны 49,6 

мың басқа артты, ал жылқы 18,6 мың басқа, шошқа 17,8 
мың басқа, қой мен ешкі 59,3 мың басқа өскен.
Жыл басынан бері 1030 бас ІҚМ сатып алынды немесе 

ол тапсырманың 59% орындалғаны (1745 бас)
«Сыбаға» бағдарламасы бойынша 50 бас ірі қара мал 

алынды, ол тапсырманың 17,2% орындалғаны, «Құлан» 
бағдарламасы бойынша 174 бас жылқы алу керек бол-
са, қазіргі таңда оның 86-сы сатып алынды, яғни 49,4%, 
«Алтын асық» бағдарламасы бойынша 600 бас қой 
алынды немесе тапсырманың 110,9%-ға орындалғаны 
(541 бас).

«Арна» ФШ сүт фермасын құру жоспарына орай 
«Ырыс» бағдарламасы бойынша 50 бас ІҚМ сатып алуды 
жоспарлауда.
Ағымдағы жылы 20 ауылшаруашылық өнімдерінің 

кооперативі (АӨК) ашылды, оның ішінде: мал 
шаруашылығы бойынша – 18 АӨК, өсімдік шаруашылығы 
бойынша – 1 АӨК, қайта өңдеу саласы бойынша – 1 
АӨК.
Өнеркіәсіп өндірісінің көлемі 2016 жылдың бірінші 

жартыжылдығында 2 млрд. 174 млн.теңгені құрады, 
физикалық өнімнің индексі өткен жылдың деңгейімен 
салыстырғанда 102,5% құрады.
Өсімнің негізгі үлесі қайта өңдеу өнеркәсібіне тиесілі, онда 

1 млрд.795 млн.теңгені құрады немесе 101,4%.
Индустриализациялау картасының аясында сомасы 17 

млрд.теңгені құрайтын «Сырымбет» АҚ жобасы жүзеге 
асуда. «Бизнестің жол картасы-2020» аясында «Сырым-
бет» АҚ сомасы 1,4 млрд.теңге болатын электр жөнелту 
тізбегінің құрылысы аяқталуға жақын. Жобаның іске 
қосылуы 2018 жыл деп жоспарлануда.

2016 жылдың 1 шілдесіне дейін 362 заңды тұлға және 
шағын және орта бизнестің 1244 субъектісі тіркелген.

2016 жылдың басынан бері инфрақұрылымның 10 жаңа 
нысаны ашылды және 58 жаңа жұмыс орны ашылды 
(дәмхана, наубайхана, кондитерлік цех, газбетонды блок-
тар шығаратын цех, ірімшік пен май өндіретін цех, 4 дүкен 
және ойын-сауық орталығы).
Ағымдағы жылы ауданның қаржылық құрылымында 

«Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша 
282,5 млн.теңге несие берілсе, 2016 жылдың басынан 
бері жалпы сомасы 1 млрд.214 млн.теңгеге берілген 8 
өтінім мақұлданды.
Қызмет көрсетудің перспективті салаларының бірі 

туризм болып табылады және ауданымызда туристік 
қызметтің 34 нысаны жұмыс істейді.

Айыртау ауданы әкімінің әлеуметтік-экономикалық Айыртау ауданы әкімінің әлеуметтік-экономикалық 
даму қорытындысы бойынша 2016 жылдың даму қорытындысы бойынша 2016 жылдың 

1 жартыжылдығына арналған есебі1 жартыжылдығына арналған есебі
2016 жылдың басынан бері «Көкшетау» МҰТП туризмді 

дамыту үшін 5 жер учаскесін жалға алу үшін тендер өткізді: 
«Казкенов» ЖК, «Суюнов» ЖК, «Суюн» ЖК, «Айдана 
Тур» ЖШС, Шалқар өзеніндегі су құтқару станциясының 
құрылысы.
Республикалық бюджеттен 5 млн.теңге көлемінде 

«Ботайды» техникалық-экономикалық негіздеуге жоба 
әзірленді. Мұражай ұйымдастыру үшін ескі мектеп 
ғимараты мәдениет бөлімінің иелігіне берілді.
Ағымдағы жылы Айыртау ауданы 2020 жылға дейін 

Қазақстан Республикасының туризм саласын дамыту 
концепциясына қосылып, «Табиғаттың бірегейлігі және 
көшпелі мәдениет» кластерін жүзеге асыруға қатысады.
Астана қаласының туристік фирмалары «Элит-Саяхат» 

ЖШС мен «Айдана-Тур» ЖШС өкілдерімен Қазақстан және 
ТМД елдерінің туристерін тарту мақсатында ауданның 
туристік нысандары туралы материалдар әзірленді.

2016 жылдың 10 маусымында имантау өзенінің 
жағасында орналасқан «Солнечный ВИП» ЖШС де-
малыс аймағында туристік маусымның ашылуы-2016 
болып өтті.
Аталған  шараға  Қазақстанның  және  Ресей 

Федерациясының Қорған облысының, Омбы қаласының 
туристік фирмалары қатысты. Қонақтарға арнап дема-
лыс аймақтары мен ауданымыздың тарихи орындарына 
ақпараттық тур өткізілді.

2016 жылы 2 жоба жүзеге асырылды: Қажымұқан 
Мұңайтпасов атындағы дарынды балаларға арналған 
мектеп-интернатының «Салтанат» сауықтыру-қалпына 
келтіру орталығы. Шалқар өзені жағасында «Бәйтенов» 
ЖК.

7 жобаны жүзеге асыру жоспарлануда: Имантау өзенінде 
«Омар» ЖК, Шалқар өзенінде «Казкенов» ЖК, «ARDI» 
ЖШС, «Суюн» демалыс аймағы, «Дәстүр» демалыс 
аймағы «Ажар» демалыс аймағы және Саумалкөл ауы-
лында «Машкин» ЖК.
Ағымдағы жылы «Астана-Саумалкөл» бағытындағы 

шағын автобус шығару жоспарлануда.
Жергілікті әуе тізбегі үшін аэродром құрылысы үшін 

ауданы 10,0 га болатын жер учаскесі 5 жыл мерзімге 
берілген. Автокемпинг үшін Шалқар өзені бойынан 4 соток, 
Имантау өзені бойынан 16 соток жер учаскесі бар. Қазіргі 
таңда әлеуетті инвесторлар іздестірілу үстінде.
Бөлшек сауда тауар айналымының көлемі 2016 жылдың 

1 жартыжылдығында 1 млрд.396 млн.теңге, 2015 жылмен 
салыстырғанда 3,2% артқан.
Инвестициядан түскен негізгі капитал 2 млрд. 259 млн.

теңгені құрады, бұл осымен ұқсас кезеңде 29,8% өсімді 
көрсетеді.
Алғашқы жартыжылдықта құрылыс жұмысының көлемі 1 

млрд. 19 млн.теңге немесе өткен жылмен салыстырғанда 
1,5% өскен.
Алғашқы жыртыжылдықта 1990 шаршы метр тұрғын 

үй іске қосылды, 2015 жылмен салыстырғанда 103,2% 
құрайды.
Республикалық маңызы бар жолдарды жөндеуге 340,3 

млн.теңге, облыстық маңызы бар (Еленовка-Чистополье, 
Антоновка-Горное, Арықбалық-Саумалкөл) жолдарға 
770,5 млн.теңге, аудандық маңызы бар жолдарға 28,5 
млн.теңге бөлінді.

«Аймақтарды дамыту» бағдарламасы бойынша 
Саумалкөл, Арықбалық және Сырымбет ауылдарының 
көшелерін жөндеуге 30,3 млн.теңге бөлінді.

2016 жылы «Аймақтарды дамыту» бағдарламасының 
аясында елді мекендерді абаттандыруға – 4,7 млн.теңге 
және 4 ауылда балаларға арналған қоршаулы алаңқайлар 
орнату үшін – 2,8 млн.теңге бөлінді.
Бюджет. Жергілікті бюджетке 716,6 млн.теңге түскен 

немесе жоспар 128,6% орындалған. Аудандық бюджет 
152,1% орындалды. Бюджеттің шығыс бөлігі 99,9% 
орындалды.
Әлеуметтік қорғау. 2016 жылдың 1 шілдесіне ресми 

түрде 104 жұмыссыз тіркелген немесе экономикалық 
белсенді тұрғындардың 0,4%. 850 адам жұмысқа орнала-
стырылды, оның ішінде тұрақты жұмысқа орналасқандары 
413 адам.

2016 жылдың 1 шілдесіне аз қамтылған азаматтардың 
саны 469 адам. Кедейлік деңгейі 0,3% азайған. 

«Жұмыспен  қамтудың  жол  картасы -2020» 
бағдарламасына 2016 жылы 192 адам қатысты.

-«Жұмыспен қамту арқылы инфрақұрылымды және 
тұрғын үй коммуналды шаруашылығын дамыту» 
бағыты бойынша жалпы сомасы 124,5 млн.теңгеге 4 
нысанның жөндеу жұмыстары жүргізілуде: «Родничок» 
балабақшасының күрделі жөндеуі, Саумалкөл қазақ орта 
мектебінің жанындағы интернат ғимаратының төбесіне 
күрделі жөндеу, Кирилловка клубының ағымдағы жөндеуі 
мен аудандық Мәдениет үйі ғимаратының төбесіне күрделі 
жөндеу. Жөндеу жұмыстары кезінде 72 адамды жұмыспен 
қамту көзделген.

-«Ауылдарда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу» 
бағыты бойынша 16 қарыз алушыға сомасы 43 млн.теңге 
болатын шағын несиелер берілді және жалпы сомасы 78 
млн.теңге болатын несие бөлу жаспарлануда.

-Үшінші бағыт бойынша 3 адам қайта даярлауға жіберілді, 
кәсіби қайта даярлауды өтті және 2 адам санатын көтерді, 
оқуын бітіріп 5 адам жұмысқа орналастырылды.

-Әлеуметтік жұмыс орындарына 11 адам жіберілсе, 
жастар тәжірибесі бойынша 20 адамды жіберу жоспар-
лануда.

Жалғасы 2 бетте.

19 шілде күні Солтүстік Қазақстан облыстық сотының 
төрағасы Ерлан Айтжанов ауданымызда жұмыс сапарымен 

болды. Облыстық соттың төрағасы Ерлан Жұмаханұлы аудан 
активімен, аудандық соттың және №2 Айыртау аудандық сотының 
ұжымдарымен кездесіп, аудандық әкімдіктің жанындағы медиация 
кабинетінің жұмысымен танысты және азаматтарды қабылдады.

Облыстық соттың төрағасы Ерлан Жұмаханұлы  аудан активіне бүгінгі 
таңда сот жүйесінің атқарып жатқан қызметтері, жалпы сот саласының 
құрылымы, еліміздегі жаңадан қолданысқа енгізілген заңнамалардың 
өзгерістері мен толықтырулары туралы кеңінен тоқталып, сондай-ақ істерді 
қарау тәртібі, сот төрелігінің сапалы жүзеге асырылуы, азаматтар мен 
заңды тұлғалардың сотқа деген сенімін арттыратындығына тоқталды.
Біздің еліміздің басты бағыттарының бірі сот жүйесінің дамуы болып табылады. 
Ерлан Айтжанов «100 нақты қадам» – ұлттың дамыған мемлекеттердің отыздығына 
кіруі жөніндегі жоспарындағы бөлімдеріне, соның ішінде айтап айтқанда Заңның 
үстемдігін қамтамасыз ету бөлімінің барлық қадамдарын кеңінен тарқатып айтып өтті.   
Бүгінгі таңда «Сот кабинеті» электрондық сервисінің кеңінен қолданылып 
жатқандығын, мәжіліс залдарының дыбыс-бейне құрылғыларымен жабдықталғанын 
да тілге тиек етті. 
Бүгінгі күні іске қосылған электронды сервистер азаматтардың  сот ақпаратына 

қолжетімділігін қамтамасыз етеді. «Сот кабинеті» сервисі электронды өзара іс-қимыл 
арқылы сот өндірісін жеңілдетуге, сондай-ақ сот жүйесінің жеделдігі, қолжетімділігі 
мен ашықтығын қамтамасыз етуге бағытталған. Заманауи технологияларды сот 
жүйесінде қолдану ел тұрғындары үшін сот жүйесінің  барынша ашық әрі қолжетімді 
бола түсуіне ықпал етеді. Қазақстан Республикасының жаңартылған Азаматтық 
процессуалдық кодексінің қабылдануы еліміздің саяси және экономикалық даму 
жолындағы жемісті шаралардың бірі ретінде бағаланады.
Мемлекет пен азаматтық қоғамның арасында туындайтын дауларды өркениетті 

түрде, яғни заң талаптарын басшылыққа ала отырып, сот төрелігін жүзеге асы-
ратын органдардың өкілеттіктері арқылы шешу - демократиялық принциптерге 
негізделген қоғамдық дамудың, азаматтардың, заңды тұлғалардың құқықтары 
мен бостандықтарын тиісті дәрежеде қорғаудың, мемлекеттің халыққа деген 
қамқорлығының басты көрсеткіштері болып табылатынын да айтып өтті.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген автор.

100 нақты қадам
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Жалғасы. Басы 1-бетте.
Еліміздің қамтылмаған аймақтарынан азаматтарды 

жұмысқа орналастыру мәселесімен көшіріп әкелу 
жоспарлануда. Көшуге арнап 5,9 млн.теңге субсидия 
бөлінген. Жамбыл облысынан көшіп келген отбасына 
0,4 млн.теңге субсидия берілген. Оңтүстік Қазақстан 
облысынан 6 отбасының (25 отбасы мүшесі бар) көшіп 
келуі жоспарлануда.
Аудан бойынша алғашқы жартыжылдықта орташа 

айлық еңбекақы мөлшері 71529 теңгені құрады, ол 
өткен жылмен салыстырғанда 14,8% артық.
Білім беру. Мектептер жүйесі 51 бірлікті құрайды, 

олардың ішінде: бастауыш мектеп – 8, негізгі – 12 және 
орта мектеп – 31.
Мектепке дейінгі ұйымдар 48 бірлікті құрайды, олардың 

ішінде 5 балабақша және 44 шағын орталықтар 1645 
баланы қамтып отыр.
Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту - 100% 

құрайды.
Техникалық және кәсіптік білім беруді жүзеге асыруда 

2 мемлкеттік мамандандырылған колледж атқарады.
2016 жылы Аксеновка орта мектебіне сомасы 3,2 млн.

теңге тұратын УАЗ автокөлігі алынды, оқулықтар алуға 
34,3 млн.теңге, спорт залға тренажер алуға 1,1 млн.
теңге бөлінді. «Жұмыспен қамтудың жол картасы-2020» 
бағдарламасы бойынша жүргізілген жөндеуден бөлек, 
мемлекеттік-жеке серіктестік арқылы 13 мектептің жы-
лыту қазандығы шығарылмақшы.
Денсаулық сақтау. Тұрғындарға медициналық 

қызмет көрсететін мекемелер 115 орынға шақталған 
1 аудандық аурухана, 10 дәрігерлік амбулатория, 3 
фельдшерлік-амбулаториялық пункт, 58 медициналық 
пункт.
Дәрігерлердің жетіспеушілігі 6 бірлікті құрайды, бұл 

өткен жылмен салыстырғанда 50% төмен және бос 
орындарды жабуға келісім шарт жасалған (кардиолог, 
2 жалпы тәжірибе дәрігері, травмотолог, нарколог).
Мәдениет. Ауданда 54 мәдениет ұйымдары жұмыс 

жасайды, оның ішінде: 26 клуб, 26 кітапхана және 2 
мемлекеттік мұражай.
Спорттық құрылыстар саны футбол алаңдарының 

салынуымен 244 бірлікке өсті, онда ауданның жалпы 
санынан 31,4% тұрғыны жүйелі түрде футболмен ай-
налысады.
Ағымдағы жылы Арықбалық ауылында стадион 

тұрғызылып, Имантау ауылындағы хоккей алаңы қайта 
жаңартылды, Саумалкөл ауылында сомасы 17,9млн.
теңге болатын жабық хоккей алаңы тұрғызылды. 
Саумалкөл ауылының орталық бағына қоюға сомасы 
0,8 млн.теңге болатын 10 көшелік тренажерлар сатып 
алынды. Жасанды қақпақпен жабылған 2 шағын фут-
бол алаңы қойылды.

2016 жылға арналған перспективті жоспарларға 
тоқталар болсақ:
Ағымдағы жылы 198 жаңа жұмыс орны ашылатын 

10 жобаны жүзеге асыру жоспарлануда:
-«Ғасыр Айыртау» ЖШС – өндіріс қуаттылығы жы-

лына 120 тонна болатын шұжық цехының құрылысы. 
Саумалкөл ауылында салынатын жобаның құны 15 
млн.теңге. 8 жаңа жұмыс орны құрылады деп жоспар-
лануда.

-«Игилик Продукт» АӨК ЖШС – Саумалкөл ауы-
лында сыйымдылығы 25 мың тонна және құны 320 
млн.теңге болатын дақылдарды сақтайтын құрылғыны 
жетілдіру. 157,3 млн.теңгенің құрылғылары сатып 
алынды және қосымша 10 жұмыс орны құрылады деп 
жоспарлануда.

-«Прекрасное» ШҚ – қуаттылығы 91 тонна, құны 6 
млн.теңге болатын шұжық цехы. Қажетті құрылғыларды 
Челябі облысының Миасс қаласынан жеткізу жоспарла-
нуда. Жаңа 3 жұмыс орны ашылады деп жоспарлануда. 
Жүзеге асыру мерзімі – 2016-2017 жж.

-«Норд Строй NS» ЖШС – Саумалкөл ауылында 
құны 60 млн.теңге болатын тойхана, дүкен, кондитерлік 
цехтың құрылысы. Жаңа 20жұмыс орны құрылады деп 
жоспарлануда. Іске асыру мерзімі – 2016-2017 жж.

-«Hairun Agro» ЖШС – Имантау ауылында көкөніс 
сақтау және жылыжай кешенін құру, қуаттылығы жы-
лына 120 тонна болатын балықты қайта өңдеу цехы 
(ыстық консервілеу), өндірістік қуаттылығы жылына 
48 тонна болатын ет (шұжық) цехы, тәулігіне 500-2000 
литр болатын сүтті қайта өңдеу, сүт өнімдерінің 5 
түрін шығару жоспарлануда (құйылмалы сүт, кілегей, 
қаймақ, май, ірімшік). Жылыжай кешені бойынша 
100*120 өлшемдегі 6 жылыжай, алдағы уақытта тағы 
да 4 жылыжай орналастыру жоспарлануда. 18 жұмыс 
орны ашылады деп жоспарлануда. Жүзеге асыру 
мерзімі – 2016-2017 жж.

-«Аскерова» ЖК – Саумалкөл ауылында құны 35 млн.
теңге және ауданы 370 шаршы метр болатын сауда 
үйі және жаңа 8 жұмыс орны жоспарлануда. Қазіргі 

уақытта ғимараттың құрылыс-монтаждау жұмыстары 
жүргізілуде.

-«Сорокина» ЖК – сауда-ойын-сауық орталығының 
құрылысы. Жалпы құны 35 млн.теңге болса, оның 20 
млн.теңгесі несие арқылы. Жүзеге асыру мерзімі – 2016-
2017 жж. 3 жұмыс орны құрылады деп жоспарлануда.

-«Северный строитель» ЖШС – жалпы құны 12,8 
млрд.теңге болатын майлы дақылдарды сақтау мен 
қайта өңдеу кешенінің, құрама жем цехының құрылысы 
және жаңа 120 жұмыс орнының ашылуы.

-«Белая дорога» ЖШС – сыйымдылығы 18 мың 
тонна болатын шағын элеватор құрылысы, жобаның 
жалпы құны 500 млн.теңге, 20 жұмыс орны ашылады 
деп жоспарлануда.

-«Машкин» ЖК – Саумалкөл ауылында жалпы құны 26 
млн.теңге болатын мейрамхана құрылысы. Оның 9 млн.
теңгесі 2015 жылы «Жұмыспен қамтудың жол картасы-
2020» бағдарламасы арқылы алынған. 6 жұмыс орны 
құрылады деп жоспарлануда.

-«Райгаз» ЖШС – Саумалкөл ауылында автокөліктерге 
газ құрылгысын орнату үшін газ учаскесі мен бокс 
құрылысы. Жоба құны – 18 млн.теңге, жаңа жұмыс 
орны – 10. 
Туризм саласында ағымдағы жылдың аяғында 7 жо-

баны жүзеге асыру жоспарлануда.
-«Махметов» ЖК – коттедж-қонақ үй кешенінің, 

жаздық үйшіктердің құрылысы. Жоба құны 6 млн.теңге. 
Шалқар өзенінде қазіргі уақытта 6 жаздық үйшіктер 
салынып, күркелер орналастырылып, жарықтандыру 
жүргізілген.

-«Севостьянов» ЖК – Арықбалық ауылдық округі 
Имантау өзенінің бойында құны 9 млн.теңге болатын 
4 орынды жазғы блюз құрылысы. «Бизнестің жол 
картасы-2020» бойынша ұзындығы 600 метр болатын 
ЛЭП құрылысына 9,9 млн.теңге бөлінген.

-«Омар Б.М.» ЖК – Имантау көлінде 20 орынды жатын 
кешенінің құрылысы.

-«ARDI» ЖШС – Имантау ауылдық округінде туризмді 
дамыту доспарлануда.
Бижов А.Н. – Имантау ауылында құны 5 млн.теңге 

болатын 2 қонақ үй құрылысы.
-«Казкенов» ЖК – сыйымдылығы 100 адамға арналған 

демалыс аймағының құрылысы үшін 4,9 га жер уческесі 
бөлінген және қазіргі уақытта құрылыс жұмыстары 
жүргізілуде. 30 жаздық үйшік орналастыру жоспарла-
нуда.

-«Суюн» ЖК – 140 адамға арналған «Суюн», «Дәстүр» 
демалыс аймақтары, жер учаскесінің ауданы 4,14 га. 
Жаздық үйшіктер құрылысының жөндеу жұмыстары 
жүргізілуде. Жаздың аяғына дейін 15 жаздық үй тұрғызу 
жоспарлануда.

-«Солнечный ВИП» ЖШС – пантоемдеудің 2 қабатты 
ғимаратын ашу.
Әлеуметтік салада «Кузахметов» жеке кәсіпкерлігі 

мен мемлекеттік-жеке серіктестік аясында 2016-2017 
жылдары Имантау ауылында 60 орынды балабақша 
құрылысы жоспарлануда.
Саумалкөл ауылында жалпы құны 308 млн.теңге 

болатын азотбасыларға арналған жатақхана мен 357 
млн.теңге болатын 80 пәтерлі тұрғын үйді қалпына 
келтіру жұмыстары жүргізілуде. Тағы бір жатақхананың 
жобалық-сметалық құжаты әзірленуде.
Арықбалық дәрігерлік амбулаториясының қасбетіне 

күрделі жөндеу жұмыстары, Карловка ауылында дема-
лыс орталығын ашу жоспарлануда. 

4 орта мектепке (Сырымбет ОМ, Лобаново ОМ, 
Саумалкөл қазақ ОМ, Бірлестік ОМ) күрделі жөндеу 
жұмыстарын жүргізу үшін жобалық-сметалық құжаттар 
әзірлену үстінде және мемлекеттік сараптаманы ұзарту 
үшін (Константиновка ОМ) 8,4 млн.теңге бөлінді. 
Шаруашылық әрекетпен жылыту қазандықтарын 
шығару ауданның 13 мектебінде жүзеге асса, бұны 
орындау үшін аудан бюджетінен 7,4 млн.теңге бөлінді.
Саумалкөл ауылында көпқызметті жаттығу кешенін 

ашу жоспарлануда, хауыздың жобалық-сметалық 
құжаттары әзірленуде.
Аудан бюджетінен саумалкөл ауылының Бәйтерек 

шағын ауданында құны 3 млн.теңге болатын 500 орынға 
шақталған стадион құрылысын ашу жоспарланып, оның 
жобалық-сметалық құжаты әзірленуде.
Экономика және басқа да салаларда өздерінің 

табанды еңбектерімен туған өлкенің гүлденуіне өз 
үлестерін қосып жүрген баршаңызға басымды иемін. 
Біз, мемлекеттік органдар, депутаттар, бизнес басшы-
лары, кәсіпкерлер, барлық айыртаулықтар аталған 
салалардың барлығында көлемді ұлғайтып, экономика-
мыз бен әлеуметтік саланы қарқынды дамыту үшін аян-
бай еңбек етіп, бар күш-жігерімізді саламыз. Жылдық 
есепте, 2016 жылдың соңында біз Тәуелсіздік мерей-
тойына лайықты әлеуметтік-экономикалық көрсеткішпен 
жететінімізге сенімдімін.

Облыстық Сәбит Мұқанов атындағы қазақ сазды-драма 
театрының 2010 жылы негізі қаланған «Алуа» би ансамблі 30 мау-

сымда Ресей Федерациясының Санкт-Петербург қаласында өткен 
Халықаралық «Салют Талантов» би фестивалінен жүлдемен оралды.

Биылғы жылы құрылғанына 5 жыл толып отырған жеңімпаз ұжымның түрлі 
Халықаралық би фестивальдерінде лауреат деген атағы да бар. Бұған дейін Астана, 
Алматы, Сочи, Мәскеу қалаларында жеңіс тұғырынан көрініп, ел мерейін асқақтатып 
оралған-ды. 
Ал аталған би фестиваліне 2 құрамда өнер көрсететін жастары 9-18 жас 

аралығындағы 18 адам қатысып келген. 
Елімізден бөлек, Ресей, Татарстан, Өзбекстан сынды елдің бишілерімен Ленинградтық 

жастар сарайы сахнасында сынға түскен жерлестеріміз жүлделі 2 орынды 
қанжығаларына байлап оралды. Сайыс шарттарына орай, 1 орынға лайықты ұжым 
анықталмағандықтан, біздің бишілердің 2 орыны ең жоғарғы марапат  болып отыр.
Аталмыш ұжымның тарихы мен жетістігін қысқаша баяндай келе, біздің басты 

айтпағымыз – айыртаулық жас биші, №2 Саумалкөл мектеп-гимназиясының 5 сынып 
оқушысы Дина Әубәкір де осы «Алуа» халық би ансамблінің құрамындағы талантты 
бишілердің бірі.  Ол ансамбль құрылғаннан бастап, осы ұжымда би билейді. Небәрі 5 
жасында би сабағының әліппесін қолына алған балауса қыз бүгінде тәжірибелі жас 
бишілердің қатарын толықтыруда.
Кішкентай Динаның биге деген махаббаты бала жастан оянуының себебі де жоқ 

емес. Оның анасы Ботагөз Сергеевна қызы Дина дүниеге келгенше Солтүстік 
Қазақстан облысы филармониясының «Әдемі-ау» халықтық ансамблінің бишісі 
болған, қазіргі таңда үй шаруасында. Ал әкесі әскери қызметте болуына байланысты 
Петропавл қаласынан Айыртау ауданына қоныс аударған биші Дина Петропавл 
қаласына өз ұжымымен дайындық жұмыстарын жасауға тек сабақ уақытынан тыс, 
демалыс уақытында барады екен.

«Кейбір сәттерде мектептегі сабағына кедергісі болуы мүмкін болса да, сынып 
жетекшісі Жазира Әлібекованың кең жүректігі мен түсіністік танытуының, Динаның 
талантына құрметпен қарауы және бағалауының арқасында сабақ уақытында да 
сұранып, дайындықтар мен сайыстарға қатысып келеміз», – дейді Динаның анасы 
Ботагөз Әубәкірова.
Біз де жас болса да, бас болуға талпынып, адам бойындағы бір пайыз таланттың 

ұштануы оның тоқсан тоғыз пайыз талмай еңбек етуінің нәтижесі екенін бала жа-
стан бала жүрекпен түсініп, мектептегі сабағы мен облыс орталығының белді бір 
мекемесіндегі «қызметін» қатар алып жүрген дарынды Динаға қанатың талмасын, 
өнер атты өрелі әлемнің қалықтаған аяулы қарлығашы бол демекпіз.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Оқушы жетістігі
Бала Динаныѕ биігі

Айыртау ауданы әкімінің әлеуметтік-экономикалық 
даму қорытындысы бойынша 2016 жылдың 

1 жартыжылдығына арналған есебі Сұм соғыс басталғанда ол небәрі 15 жаста еді. Ауылдағы 
ағайын суық хабарды орталықта ілініп тұрған радиодан естіді. 

Неміс басқыншылары Совет Одағының шекарасынан өткендігін 
естігенде ел болып шуылдасып қалды. Елдегі ерлер соғысқа ат-
танып жатты. Отан үшін отқа түсер бозбалалар алды –артына 
қарамай кетіп жатты.  

Мен бала кезімде Тереңкөлге жиі ба-
ратынмын. Сондағы Сәпки атамның 
орден, медаль толы кәстөмін көріп 
таң қалатынмын. Ол кездегі бала не 
түсінеді дерсің ?! Атаның аузынан 
соғыс туралы сөз шықпайтын. Майдан-
да өткен күндерін де әңгімелемейтін. 
Онсыз да мәңгілікке есте қалған сұм 
соғыстың суреттерін қайта-қайта еске 
түсіре бергісі келмейтіндігінде болған 
шығар. 
Сапки Әлкенов соғысқа 18 жасында 

қатардағы жауынгер болып атта-
нады. Ол Кеңес Одағының марша-
лы Жуков басқарған 1-ші Белорусс 
майданында соғысқан. Ал ағасы 
соғыстан қайтпады. Ұлы Отан соғысы 
аяқталған соң елге оралған атамыз 
ағасының жатқан жерін іздеді. Таба 
алмады. Күнделікті күйбең тіршілікпен 
жылдар өте келе ұмытылып кетті. 
Ол елге келген соң абыройлы 

қызмет етті. Үйлі–баранды болды. 
Елдің өркендеуі мен дамуына өз 
үлесін қосты. Әкемнің үлкен апасы 
Қымбаттың үйіне жазғы демалыста 
жиі баратын едім. Атаның түрі сұсты, 

қабағы қатулы болғанмен жүрегі жылы болушы еді. Ауылдағы ағайынға беделді, 
ақылшы ақсақал болатын. Бес уақыт намазын қаза қылмайтын. Әділдік пен 
адалдықты жаны сүйетін. Тереңкөл ауылынан ел жапа тармағай Көкшетауға 
көшіп жатқанда атаның отбасы да Көкшетауға көшіп келді. Еңбегі мен абыройын 
ескерген әкімшілік үш бөлмелі пәтер берді. Жиын тойлардан қалмады. Жастармен 
кездесу кездерінде ақыл-кеңесін аямайтын еді. Бала-шағасын еңбекке баулыды. 
«Адамды тәрбиелейтін еңбек. Азамат болу парызың»,- дейтін үнемі бізге. Батаны 
қалай айтатын еді ?!  Ел естімеген әдемі, шешен сөздер атаның аузынан шыққан 
бата сөздерінде болатын. Соларды неге қағазға түсіріп, жазып алмадым екен деп 
өкінемін қазір. Қария деген қазына ғой. Ол Тәуелсіз Қазақстанды көрді. Жеңістің 
70 жылдығын тойлады. Еліміздің жетістігі мен биік беделіне куә болды. Немере 
–шөбере сүйді. «Ендігі арманым- елімнің тыныштығы мен бала-шағамның 
амандығы» ,- деп отыратын.
Бүгін атамызды соңғы сапарға шығарып салдық. 90 жастан асқан  шағында 

дүниеден озды. Өзі туып өскен Тереңкөл ауылындағы зиратқа, ағайын жұртының 
жанына жерленді, мәңгілік қайтпас мекенге аттанды. Атамызға жатқан жерің 
жарық, иманың жолдас болсын демекпіз. Әумин!  

Динара ЖӘМШИТОВА,
журналист.

Тағзым
АЗАМАТ БОЛУ ПАРЫЗЫҢ!

с
Хал

А ғымд а ғы  жыл ғы 
13 шілдеде Қазақстан 

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
Мемлекеттік қызмет істері 
министрл і г і  Солтүст і к 
Қазақстан облысы бойынша 
департаментінің және ҰҚК Шека-
ра қызметінің ведомствоаралық 
өзара әрекеттесу жоспары аясында 
облыс әскерилерінің қатысуымен 
семинар ұйымдастырылды.
Кездесуде Департаменттің Сы-

байлас жемқорлық профилактикасы 
басқармасының басшысы Н.С.Жахин 
шекарашыларды мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл саласындағы заңнама 
өзгерістерімен таныстырды.
Нұрлан Серікұлы семинарға 

қ а ты сушыла р ғ а  сы б а й л а с 
жемқорлыққа қарсы заңнама, Әкімшілік 
құқық бұзушылықтар туралы Кодекстің 
жаңашылдықтары жайында баян-
дап берді. Әсіресе, жемқорлық құқық 

Жемқорлық орға жығар
Жемқорлықтың кешенді түрде алдын алу

бұзушылықтар, мемлекеттік органдар 
қызметіндегі жемқорлық тәуекелдерін 
талдау және анықтау мәселесіне ерек-
ше назар аударылды.
Баяндама барысында алдын алу 

шарасы ретінде әкімшілік жемқорлық 
заң бұзушылықтар статистикасы 
келтірілді. Мәселен, СҚО-да 2015 жылы 
айыппұлдың жалпы сомасы 6,9 млн 
теңгені құрайтын 10 факті тіркелген. 
Үстіміздегі жылдың өткен мерзімінде 
сомасы 1,4 млн теңгені құрайтын 7 заң 
бұзушылық орын алған.
Отырысқа қатысқан облыстық 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл Ұлттық бюросының инспекторы 
С.Н.Зайцева, күш құрылымдарындағы 
жемқорлықты болдырмау шарала-
ры және жемқорлық қылмыстары 
үшін шекара қызметінің әскерилеріне 
тағылатын жазалар түрлері туралы 
баяндамасын оқыды. Светлана Нико-
лаевна қабылданып жатқан шаралар 
барынша жүйелі және кешенді болған 

жағдайда ғана жемқорлық індетінен 
толықтай арылуға болатындығын айт-
ты.
Мемлекеттік қызметшілердің Әдеп 

кодексіне енген талаптар да кеңінен 
талқыға салынып, тиісті түсіндірмелер 
берілді.
Семинар соңында жемқорлық 

әрекеттері үшін жауапқа тартылған 
мемлекеттік қызметшілер жай-
ында көрсетілген бейне ролик-
тер қатысушыларға ерекше әсер 
қалдырды.
Әскери қызметкерлер қатарында сы-

байлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру жөніндегі бірлескен жо-
спар аясындағы жұмыстар өзге де 
әскери бөлімшелерде жалғасын таба-
тын болады.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
министрлігі Солтүстік Қазақстан 

облысы бойынша департаментінің 
баспасөз қызметі.



Айыртау таѕы 321 шілде 2016 жыл  эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

 «Құқықтық актілер туралы» Казақстан   Республикасының    2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 26-
бабына сәйкес Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының әкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 2016 жылғы 29 қаңтардағы Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің № 26 
«2016 жылға Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға 
мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан басына шаққандағы қаржыландыру және ата-ананың 
ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы» қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде 2016 жылдың 2 наурызында № 3644 болып тіркелген, 2016 жылдың 17 наурызындағы 
№ 11 «Айыртау таңы» және  2016 жылдың 17 наурызындағы № 11 «Айыртауские зори» аудандық 
газеттерінде жарияланған) келесі өзгеріс енгізілсін:
берілген қаулының қосымшасы жаңа редакцияда осы қаулының қосымшасына сәйкес жазылсын.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімінің 

жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа 

енгізіледі.
Ағзам ТАСТЕМІРОВ,

аудан әкімі.                                                               
Нормативтік құқықтық кесімдерде мемлекеттік тіркеуден

2016 жылдың 12 шілдесінде №3817 өтті.

Айыртау ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 6 маусымдағы № 210 қаулысы 

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 2016 
жылғы  29 қаңтардағы № 26 «2016 жылға Солтүстік Қазақстан 

облысы Айыртау ауданында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға 
мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан басына шаққандағы 
қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу мөлшерін бекіту 

туралы» қаулысына өзгеріс енгізу туралы

№ Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымының 
әкімшілік-территориалдық орналасуы 

Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын, мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымы тәрбиеленушілерінің саны
Бала
бақша 

Мектеп
жанындағы
толық күнді
шағын
орталық 

Мектеп
жанындағы
толық емес
күнді шағын
орталық 

Мектеп
жанындағы
толық күнді
шағын
орталық 
өзіндік

Мектеп
жанындағы
толық емес
күнді шағын
орталық
өзіндік 

Айыртау ауданы 167 225 322 50 0
1 «Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау 

ауданының білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданы әкімдігінің «Балапан» 
Ясли-бақшасы» МКҚК

22

2 «Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданы әкімдігінің «Балдырған» Ясли-
бақшасы» МКҚК

18

3 «Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау 
ауданының білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданы әкімдігінің «Колосок» 
Ясли-бақшасы» МКҚК

30

4 «Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау 
ауданының білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданы әкімдігінің «Родничок» 
Ясли-бақшасы» МКҚК

45

5 «Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданы әкімдігінің «Қарлығаш» Ясли-
бақшасы» МКҚК

32

6 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Рудный орта мектебі» КММ

34 15

7 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Кирилловка орта мектебі» КММ

41 5

8 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Каменноброд орта мектебі» КММ

25 5

9 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Имантау орта мектебі» КММ

50 35

10 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Арықбалық орта мектебі» КММ

50 38

11 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Антоновка орта мектебі» КММ

25 11

12 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Бірлестік орта мектебі» КММ

20

13 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Златогор орта мектебі» КММ

26

14 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Заря орта мектебі» КММ

15

15 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Қаратал орта мектебі» КММ

12

16 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Лавровка орта мектебі» КММ

19

17 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Ақан Борлық орталау мектебі» КММ

10

18 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Верхний Борлық негізгі мектебі» КММ

7

19 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Воскресеновка орталау мектебі» КММ

10

20 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Егінді-Ағаш орталау мектебі» КММ

10

21 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Қарақамыс негізгі мектебі» КММ

12

22 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Наследниковка бастауыш мектебі» КММ

8

23 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Өскен негізгі мектебі» КММ

5

24 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Борлық негізгі мектебі» КММ

11

25 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Целинный бастауыш мектебі»  КММ

11

26 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Сулыкөл бастауыш мектебі» КММ

11

27 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Матвеевка бастауыш мектебі» КММ

10

28 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Комаровка орталау мектебі» КММ

16

29 ЖК Ниятуллаев С.С.  «Балауса» шағын орталығы 50

Мекеме атауы Республикалық бюджет есебінен қаржыландырылатын, 
мектепке дейінгі мекемелердің жанға шаққандағы айына 

қаржыландыру өлшемі.
Бала
бақша 

Мектеп 
жанындағы 
толық күнді 
шағын 
орталық 

Мектеп 
жанындағы 
толық емес 
күнді шағын 
орталық 

Мектеп 
жанындағы 
толық күнді 
шағын 
орталық 
өзіндік

Мектеп 
жанындағы 
толық емес 
күнді шағын 
орталық
өзіндік 

«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданы әкімдігінің «Балапан» Ясли-бақшасы» МКҚК

17742

«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданы әкімдігінің «Балдырған» Ясли-бақшасы» МКҚК

17753

«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданы әкімдігінің «Колосок» Ясли-бақшасы» МКҚК

19146

«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданы әкімдігінің «Родничок» Ясли-бақшасы» МКҚК

18470

«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданы әкімдігінің «Қарлығаш» Ясли-бақшасы» МКҚК

29565

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Рудный орта мектебі» КММ

22707 16883

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Кирилловка орта мектебі»  КММ

17160 40617

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Каменноброд орта мектебі»  КММ

21017 46683

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Имантау орта мектебі»  КММ

19479 9336

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Арықбалық орта мектебі»  КММ

16647 8660

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Антоновка орта мектебі»  КММ

18534 18780

Айыртау  ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 6 маусымдағы  № 210 қаулысына қосымша
2016 жылға Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданында 
мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру 
тапсырысын, жан басына шаққандағы қаржыландыру және 

ата-ананың ақы төлеу мөлшері

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Бірлестік орта мектебі»  КММ

16129

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Златогор орта мектебі»  КММ

11391

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Заря орта мектебі»  КММ

14389

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Қаратал орта мектебі»  КММ

18493

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Лавровка орта мектебі»  КММ

9996

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Ақан Борлық орталау мектебі»  КММ

18033

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Верхний Борлық негізгі мектебі»  КММ

25964

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Воскресеновка орталау мектебі»  КММ

23208

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Егінді-Ағаш орталау мектебі»  КММ

18392

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Қарақамыс негізгі мектебі»  КММ

14319

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Наследниковка бастауыш мектебі»  КММ

25969

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Өскен негізгі мектебі»  КММ

37583

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Борлық негізгі мектебі»  КММ

18000

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Целинный бастауыш мектебі»  КММ

18591

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Сулыкөл бастауыш мектебі»  КММ

18083

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Матвеевка бастауыш мектебі»  КММ

20717

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Комаровка орталау мектебі»  КММ

13130

ЖК Ниятуллаев С.С. «Балауса» шағын орталығы 17938
Мекеме атауы Республикалық бюджет есебінен қаржыландырылатын, 

мектепке дейінгі мекемелердің жанға шаққандағы айына 
төлейтін ата-аналардың төлемі

Бала
бақша 

Мектеп 
жанындағы 
толық күнді 
шағын 
орталық 

Мектеп 
жанындағы 
толық емес 
күнді шағын 
орталық 

Мектеп 
жанындағы 
толық күнді 
шағын 
орталық 
өзіндік

Мектеп 
жанындағы 
толық емес 
күнді шағын 
орталық
өзіндік 

«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 
«Балапан» Ясли-бақшасы» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорыны

3-жасқа 
дейін   
4200

3-жастан 
4500

«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 
«Балдырған» Ясли-бақшасы» мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорыны

3-жасқа 
дейін   
4200

3-жастан 
4500

«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 
«Колосок» Ясли-бақшасы» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорыны

3-жасқа 
дейін   
7200

3-жастан 
7500

«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 
«Родничок» Ясли-бақшасы» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорыны

3-жасқа 
дейін   
7200

3-жастан 
7500

«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 
«Қарлығаш» Ясли-бақшасы» мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорыны

3-жасқа 
дейін   
4200

3-жастан 
4500

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, «Рудный орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

7500

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, «Новосветловка 
орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

6500

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, «Кирилловка орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

6500

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, «Каменноброд 
орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

6500

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, «Имантау орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

6500

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, «Арықбалық орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

6500

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, «Антоновка орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

6500

ЖК Ниятуллаев С.С. «Балауса» шағын орталығы 7500
№ Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымының 

әкімшілік-территориалдық орналасуы 
Жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылатын, 

мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымы 
тәрбиеленушілерінің саны

Бала
бақша 

Мектеп 
жанындағы 
толық күнді 
шағын 
орталық 

Мектеп 
жанындағы 
толық 
емес 
күнді 
шағын 
орталық 

Мектеп 
жанындағы 
толық күнді 
шағын 
орталық 
өзіндік

Мектеп 
жанындағы 
толық емес 
күнді шағын 
орталық
өзіндік 

Айыртау ауданы 503 23 355
1 «Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының 

білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданы әкімдігінің «Балапан» Ясли-бақшасы» МКҚК

20

2 «Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданы әкімдігінің «Балдырған» Ясли-бақшасы» МКҚК

24

3 «Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданы әкімдігінің «Колосок» Ясли-бақшасы» МКҚК

200

4 «Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданы әкімдігінің «Родничок» Ясли-бақшасы» МКҚК

259

5 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Айыртау орта мектебі» КММ 

31

6 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Әлжан орта мектебі» КММ 

15

7 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Аксеновка орта мектебі» КММ 

20

8 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Ақан Борлық орталау мектебі» КММ  

18

9 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Береславка бастауыш мектебі» КММ 

15

10 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Гусаковка орта мектебі» КММ  

21

11 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Дауқара орта мектебі» КММ 

30

12 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Елецкий орта мектебі» КММ 

17

13 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Карасевка орта мектебі» КММ 

15

14 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Қызыл-Әскер орта мектебі» КММ 

16

15 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Казанка орта мектебі» КММ 

21

16 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Кутузовка орталау мектебі» КММ 

20

17 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Лобаново орта мектебі» КММ 

42

18 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Мәдениет орта мектебі» КММ 

10

19 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, «Новосветловка орта мектебі» КММ 

23

20 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Сырымбет орта мектебі» КММ 

20

21 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Целинный орта мектебі» КММ 

15

22 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Шалқар орта мектебі» КММ 

15

23 «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ, «Шүкірлік негізгі мектебі» КММ 

14

Мекеме атауы Жергілікті бюджет есебіненқаржыландырылатын, 
мектепке дейінгі мекемелердің жанға шаққандағы 

айына қаржыландыру өлшемі. 
Бала
бақша 

Мектеп 
жанындағы 
толық күнді 
шағын 
орталық 

Мектеп 
жанындағы 
толық емес 
күнді 
шағын 
орталық 

Мектеп 
жанындағы 
толық күнді 
шағын 
орталық 
өзіндік

Мектеп 
жанындағы 
толық емес 
күнді шағын 
орталық
өзіндік 

«Солтүстік Қазақстан облысы  Айыртау ауданының білім 
бөлімі» ММ, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы 
әкімдігінің «Балапан» Ясли-бақшасы» МКҚК

58967

Жалғасы 4-бетте.
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«Солтүстік Қазақстан облысы  
Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау 
ауданы әкімдігінің «Балдырған» 
Ясли-бақшасы» мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық 
кәсіпорыны

64076

«Солтүстік Қазақстан облысы  
Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау 
ауданы әкімдігінің «Колосок» 
Ясли-бақшасы» мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық 
кәсіпорыны

24133

«Солтүстік Қазақстан облысы  
Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау 
ауданы әкімдігінің «Родничок» 
Ясли-бақшасы» мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық 
кәсіпорыны

20203

«Солтүстік Қазақстан облысы  
Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау 
ауданы әкімдігінің «Қарлығаш» 
Ясли-бақшасы» мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық 
кәсіпорыны

2919

«Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Айыртау 
орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

6758

«Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Әлжан 
орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

11417

«Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Аксеновка 
орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

7575

«Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 
«Ақан Борлық орталау мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі 

11625

«Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Береславка 
бастауыш мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

8744

«Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Гусаковка 
орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі 

8758

«Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Дауқара 
орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

6311

«Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Елецкий 
орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

7706

«Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Карасевка 
орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

10894

«Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Қызыл-
Әскер орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

8870

«Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Казанка 
орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

9016

«Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Кутузовка 
орталау мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

9525

«Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Лобанов 
орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

5375

«Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Мәдениет 
орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

15033

«Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 
«Новосветловка орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

17123

«Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Сырымбет 
орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

7533

«Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Целинный 
орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

9933

«Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Шалқар 
орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

10100

«Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, «Шүкірлік 
негізгі мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

10381

Жалғасы. Басы 3-бетте.
Мекеме атауы Жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылатын, 

мектепке дейінгі мекемелердің жанға шаққандағы 
айына қаржыландыру өлшемі. 

Бала
бақша 

Мектеп 
жанындағы 
толық күнді 
шағын 
орталық 

Мектеп 
жанындағы 
толық емес 
күнді 
шағын 
орталық 

Мектеп 
жанындағы 
толық күнді 
шағын 
орталық 
өзіндік

Мектеп 
жанындағы 
толық емес 
күнді шағын 
орталық
өзіндік 

Ағымдағы жылдың бірінші тоқсанында Солтүстік Қазақстан облысы бой-
ынша мемлекеттік қызмет істері департаментімен Петропавл қаласында 
орналасқан Мемлекеттік корпорация филиалдарының операциялық 
залдарында Департаменттің телефон нөмірлері көрсетілген қызмет 
алушылардың шағымдары мен пікірлері үшін жәшіктер орнатылған. 
Сонымен қатар, жәшіктер облыстық және қалалық әкімдік, ішкі істер, 
мемлекеттік кірістер департаменттері, Петропавл қаласының ІІД және 
Аграрлық үй ғимараттарында орналастырылған.
Мемлекеттік қызмет көрсету саласында азаматтардың заңды құқықтары 

мен мүдделерін қорғау мақсатында және мемлекеттік қызметшілермен 
қызмет әдебін сақтау мәселесі бойынша азаматтар 8 (7152) 50-24-19, 
46-74-46 телефондарға хабарласа алады.

Ќызмет алушылардыѕ Ќызмет алушылардыѕ 
назарына аќпаратназарына аќпарат

Соңғы жылдары 
елімізде екпеден бас 
тартатын ата-аналар 
саны еселеп арта 
түскен. Мамандар мұны 
тұрғындардың діни 
көзқарасымен байла-
ныстырады. Мәселен 
соңғы деректерге 
сүйенсек, Ақтөбе об-
лысында 2132 баланың 
ата-анасы екпеден бас 
тартқан. Бұл туралы 
облыстың денсаулық 
сақтау басқармасының 

басшысы Әсет Қалиев мәлімдеп отыр. Оның 
айтуынша, бас тартқандардың басым бөлігі 
Ақтөбе қаласында,  1171 адамды құраған. Соны-
мен қатар, Темір ауданында  287 және Мұғалжар 
ауданында  258 бала тіркелген. Ата-аналары 
екпеден бас тартқан 1247 балаға туылғалы 
бірде-бір екпе салынбаған.
Өткен 2014-2015 оқу жылында Ақтөбенің 

Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қаласында 
оқушылар туберкулезбен жаппай ауырған бо-
латын. Сол кезде дәрігерлер қауіпті дерттің 
дендеуінің себебін алдын-ала екпе алмаған 
балалардың көптігімен байланыстырған еді. 
Қазірдің өзінде бұл аудан екпеден бас тар-
ту бойынша алдыңғы қатарда екен. Екпеден 
қашып, ауруын барынша жасырған ата-аналар 
балаларының басын өлімге тігіп отырғаны 
өкінішті.
Мамандардың айтуынша, Ақтөбе қаласында 

діни ұстанымына қарай екпеден бас тартушы-
лар саны айтарлықтай артып, жыл сайын жүз 
сәбимен толығып отырады екен. Дәрігерлер 
бүгіннің өзінде дүние есігін ашқаннан бері 
түрлі  жұқпалы аурудан екпе алмаған мыңнан 
астам сәби тіркелгенін айтып дабыл қағуда. 
Түрлі себептермен екпе алмайтын балалар 
«ертеңгі күні бір сырқаттың жаппай тарауына 
себеп болуы мүмкін» дейді мамандар. Өйткені,  
жаңа туылған сәби бір жасқа толғанша  түрлі 
вирустық  жұқпалы аурудан қорғайтын он екі 
екпе алуы тиіс екен. Бірақ, бұдан түбегейлі бас 
тартқан ата-аналар өте көп.
Екпе жасау қаншалықты пайдалы деген сұрақ 

қазіргі таңда ең көп талқыланып жатқан 
мәселе десек те болады. Екпе жасау дұрыс емес 
дейтіндер өз қарсылықтарын шариғатпен бай-
ланыстырады. Олар: «Ислам екпе жасатуға 
тыйым салады», «Екпе жасату – тағдырға 
қарсы шығу», «Вакцинация – шайтанның зәрі» 
деп біледі. Ал, медицина саласының мамандары 
ғылыми тәжірибелерге сүйеніп, екпе жасату 
дұрыс әрі қажет дейді.
Деректерге сүйенсек, Қазақстанда жыл сайын 

4 миллионға жуық адам 21 түрлі инфекциялық 
ауруға қарсы егіледі екен. Ал иммундау ша-
раларына бөлінетін қаржы соңғы 7 жылда 12 
есеге артып, 15 миллиард теңгеге жеткен. 
Екпе ектірудің оң нәтижесін де көріп отыр-
мыз. Мәселен, соңғы жылдары оба, күйдiргi, 
тырысқақ, конго-қырым қанды безгегі, полио-
миелит сынды аса қауiптi жұқпалы дерттер 
елімізде тіркелмеген.
Дегенмен, осы екпе төңірегінде даулы 

мәселелер көп. Өткен жылы 1 қазаннан бастап 
елімізде арнайы мемлекеттік бағдарламаға 
сәйкес жатыр мойыны қатерлі ісігінің алдын 
алу үшін адам папилломасы вирусына қарсы 
вакцина салынып, артынша Павлодар облысы 
Баянауыл ауданында осы ауруға қарсы егілген 
екі оқушы қыз аурухананың жансақтау бөлімінен 
бір-ақ шыққан еді. Бұдан соң халықтың ек-
пеге қарсылығы, тіпті, үдей түсті. Ал, ма-
мандар «Кез келген вакцинациядан кейін 
баланың ағзасы оған өтпелі реакциямен жауап 
қайтарады. Себебі, бұл мерзім ішінде ағзаны 
инфекциядан қорғайтын күш жинақталуы ке-
рек. Бөгде зат енген денеде міндетті түрде 
әртүрлі реакциялар орын алатыны анық. 
Алайда, мұндай реакциялардың зардаптары 
инфекциялардың зиянымен салыстырғанда түк 
емес» дейді.  Соңғы жылдары елімізде жатыр 
мойны ісігіне шалдығатын нәзік жандылардың 
қатарының артқанын ескерсек, препаратты 
қабылдаған кездегі өтпелі реакцияға бола егу-
ден бас тарту болашақта үлкен ауруға әкеліп 
соғатындығын да ұмытпау керек секілді. Осы 
орайда екпені ектіру ем бе, әлде дерт пе деген 
оймен медицина және дін мамандарының пікіріне 
жүгінгенді жөн санадық. 
Мария ОМАРОВА, Х.Жұматов атындағы 
Гигиена және эпидемиология ғылыми 
орталығының директоры, медицина 
ғылымының докторы, профессор:

– Менің ойымша, әлі де болса екпеге қатысты 
анық ақпараттар халыққа жеткіліксіз. Со-
дан кейін халық қарақшылық жолмен шекара 
асып келген түрлі дискілерді көріп, екпе жөнінде 
теріс ақпараттың жетегіне еріп жүр. Елімізде 
инфекциялық ауруларға қарсы алғашқы вакцина-
ция бала дүниеге келген соң төрт күн ішінде салы-
нады. Бұл туберкулез бен «В» вирусты гепатитіне 
қарсы егіледі. Ал, бала екі, үш, төрт айға толғанда 
«В» вирусты гепатитіне, полиомиелит, көкжөтел, 
дифтерия, сіреспе, гемофильді инфекцияға қарсы 
салынады. Халық арасында екпенің тиімділігін 
кеңінен насихаттай түсу керек. Мәселен, соңғы 20 
жыл ішінде қызамықпен ауыру 291 есеге, көкжөтел 
– 21 есеге, дифтерия – 96 есеге, эпидемиялық па-
ротит – 122 есеге төмендеген. Сондай-ақ, екпе 

Саламатты Қазақстан 

ЕКПЕ ДЕРТТЕН САҚТАЙДЫ
егу басталғанға дейінгі уақытпен салыстырғанда 
балалар арасындағы «В» вирустық гепатитімен 
ауыру 137 есе азайды. Осы секілді ақпараттар 
халыққа кең насихатталуы қажет. Бүгінгі таңда 
әр елдің балаларға, ересек адамдарға арналған 
вакцина салудың өзіндік ережелері бар. Қазақстан 
1995 жылдан бастап 2008 жылдың ортасына дейін 
сол кестемен жұмыс жасап келді. 2008 жылдан 
бері Үкімет қаулысы бойынша ұлттық кесте-
ге қосымша вакциналар енгізілді. Вакцинацияның 
көмегімен түрлі инфекциялардан болатын ауру-
ларды барынша қысқартуға, тіпті ауруды жоюға 
да болатынын көріп отырмыз. Полиомиелит, диф-
терия, қызылша секілді көптеген инфекциялардың 
таралуы осыған дейін әлемдік медицинада үлкен 
мәселе болып келген еді. Бүгінде екпе бұл мәселені 
толығымен шешті. 

Темірғали ЖҰМАШ, ҚР ДСМ Туберку-
лез мәселелері ұлттық орталығының 

меңгерушісі:
– Қазір интернет кеңістігінде екпенің зиянын 

есептеген статистика өріп жүр. Ақпараттардың 
жалған екенін бірден білуге болады. Сол ғылыми 
зерттеусымақтар медициналық журналдарда 
емес, біреулердің блогында ілулі тұрады. Блог деген, 
кім не жазғысы келсе, соны жазатын жер емес пе? 
Көптеген мемлекеттердің тәжірибесінен көріп от-
ырмыз. Халыққа екпе жасауға бірнеше жыл кедергі 
жасалса, жұқпалы аурулар үлкен бір аумақтарға 
таралып кетеді. Жаппай иммунизация жасау кедей, 
тұрғылықты жері нашар аумақтар үшін де жақсы 
нәтиже көрсетіп жатыр. Екпе – ғалымдар мен 
медицина қызметкерлерінің бірнеше ғасыр бойы 
іздеп, тапқан дәрісі. Мен күллі мұсылмандарды 
арандатуға ермеуді, вакцинация жасауға қарсы 
болмауға шақырамын. Екпе жасатқан адамдардың 
тек 5%-ы ғана дифтериямен ауырады екен. Иммуни-
зация жасаудың арқасында жыл сайын қызылшадан, 
көкжөтелден, дифтериядан, сіреспе ауруы салда-
рынан өлетін адамдардың 2-3 миллионға азайды.  

Жалғас САДУАХАСҰЛЫ, «E-Islam» 
порталының бас редакторы, философия 
ғылымының кандидаты, дінтанушы.

– Біздің Конституциядағы сияқты исламда да 
ең құнды нәрсе – адам өмірі. Ислам адам өмірін 
сақтауға, оны қорғауға әмір етеді. Сондықтан да 
Алла тағала адам денсаулығына зиян келтіретін 
нәрселерді арам етіп, пайдалы дүниелерді адал 
қылған. Ал енді түрлі дерттердің алдын алатын 
вакцинацияға келер болсақ, шариғатта бұған 
қарсы анық тиым салынбаған. Керісінше, дін ислам 
адам денсаулығын қорғау мақсатында кез-келген 
дертке қарсы күресуге шақырады. Мына мысалға 
назар салайық, халифа Омар (р.а) өз заманында Шам 
еліне сапарға шығады.  Жолда сол елдің оба ауруы-
на шалдыққанын естіп, онда кірмей, «Пайғамбар 
(с.ғ.с) бір жерде оба болса, ол жерден шығуға не-
месе кіруге рұқсат бермейтін» деп, кері оралған. 
Халифаның мақсаты әлгі індетті жан-жаққа 
тарқатпай сол орында қалдыру еді. Қазіргі тілмен 
айтқанда, сол аймаққа карантин жариялаған. 
Ал енді Әбу Һурайра есімді сахаба пайғамбардың 
(с.ғ.с.) мынадай хадисін келтіреді: «Алла барлық 
ауруға шипасын қосып жаратқан».  Келесі хади-
сте: «Өлімнен басқа барлық аурудың шипасы бар». 
Яғни, адам шалдыққан дертіне қарсы ем жолын 
іздеуі міндетті. Өйткені, аталмыш хадисте әрбір 
дерттің нақты шипасы айтылмаған тек, жалпы 
түрде кез келген аурудың шипасы бар екені ғана 
көрсетіледі. Осылайша пайғамбар (с.ғ.с.) адам ба-
ласын түрлі дерттің шипасын іздеуге шақырады. 
Басқаша айтқанда «ауырып ем іздегенше, ауыр-
майтын жол ізде» десек те болады. Ал вакцина 
салдыру – осындай дерттердің алдын алудың бір 
шарасы деп қарауымыз керек. Ойымды мына мы-
салмен нақтылағым келіп отыр. Исламдағы бес 
парыздың бірі – қажылық рәсімін алайық. Осындай 
қасиетті сапарға шыққалы тұрған қажыларымыз 
Мекке шаһарына аттанбас бұрын міндетті 
түрде түрлі ауруларға қарсы екпе салдырады. Бұл 
қажылық сапарына шығу шарттарының бірі. Мұны 
салмаған адам қажылыққа бара алмайды. Демек, 
екпе алу арқылы адам өзін әртүрлі аурулардан 
қорғайды екен. 
Расында да, жер шарын түгел жайлаған оспа 

дертінің де көзі алғаш рет тек 1978 жылы вакци-
нация көмегімен жойылған. Ал, 2002 жылы әлемнің 
көптеген елдерінде, соның ішінде Қазақстанда 
полиомиелиттi жою жұмыстары кеңінен қолға 
алынып, елімізде бұл дерт соңғы рет 1995 жылы 
тіркеліпті. Сондай-ақ, Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының деректеріне сүйенсек, әртүрлі 
вакциналардың арқасында жылына әлем бойынша 
3 миллиондай сәби ажал тырнағынан аман қалып, 
тағы 750 мыңдайы мүгедек болу қаупінен арылады 
екен. Өкінішке қарай, қазіргі таңда 3 миллиондай 
сәби вакцинасы табылмаған түрлі жұқпалы аурулар-
дан көз жұмады.
Айта кетер жайт, бірқатар мемлекеттер екпе 

алмаған балалар айналасындағы басқа балаларға 
қауіп төндірмес үшін, екпеден бас тартқан ата-
аналардың балаларын балабақшаға, мектепке 
қабылдаудан бас тартқан. Елімізде қазір дүние есігін 
ашқалы бірде бір қауіпті жұқпалы дертке қарсы екпе 
алмаған сәбилер балабақшаға, мектепке барып жүр. 
Ал дәрігерлер мұндай балалар болашақта қоғам 
үшін қауіпті дегенді айтады. Сондықтан, дәрігерлер 
«енді мемлекет тарапынан мұндай ата-аналарға 
нормативті-құқықтық шектеулер қою керек» дейді. 
Бірқатар елдерде болған мұндай жағдайлар 
мемлекеттік деңгейдегі осындай шешімдер қабылдау 
арқылы шешуге қол жеткізілгенін ескерсек, бізге де 
заңдық тұрғыдан бір тыйымның қажет екені сезіледі.

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ. 
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Рамазанова Марал Тұрғынбекқызы – «СҚО Айыртау ауданының 
экономика және қаржы бөлімі» ММ басшысы -  әр аптаның сейсенбі күні 
сағат 11.00-ден 13.00-ге дейін қабылдайды. Тел. 21-681.
Шатько Наталья Николаевна - «СҚО Айыртау ауданының экономика 

және қаржы бөлімі» ММ басшысының орынбасары әр аптаның бейсенбі 
күні сағат 11.00-ден  13.00-ге дейін қабылдайды.
Мекен-жайы: Саумалкөл с.. Ш.Уәлиханов көшесі,44. Тел.22-192.

СЕНІМ  ТЕЛЕФОНЫ
Мемлекеттік қызметкерлермен қылмыс жасау фактілерін, құқық 

бұзушылықтарын және Ар-намыс кодексінің талаптарын сақталмаулары 
туралы қоңырау шалып хабарлай алады. «Солтүстік Қазақстан об-
лысы Айыртау ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінде 22-192 сенім телефоны қызмет етеді.

*   *   *

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
экономика және қаржы бөлімі» ММ азаматтардың 

жеке мәселелері бойынша 2016 жылдың ІІІ тоқсанына 
арналған  қабылдау кестесі 

Ақпараттық хабарламалар

САТЫЛАДЫСАТЫЛАДЫ
3 бөлмелі үй, ас үй, сенек, сарай, монша, гараж, су құбыры.
Скнарева көшесі, 39 үй.
Телефоны: 21-988. 87023537083.

*   *   *
Брустан тұрғызылып, кірпішпен қапталған үй сатамын. ауласы 

жабық, гараж, монша.
Сырымбет ауылы. Телефон: 54-7-15. 87051725083

Терроризммен күрес бойынша облыстық штаб бұған дейін Солтүстік 
Қазақстан облысы аумағында бекітілген бірқалыпты «сары» террористік 
қауіптілік деңгейінің әрекет ету мерзімі 2016 жылдың 16 тамызына
дейін ұзартылғанын хабарлайды.

*   *   *
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының әкімдігі 2016 жылғы 

4 шілдедегі сағат 11.00-де  өткен мемлекет меншігіндегі пайдалануға 
берілмеген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер телімдерін жалға алу 
құқығын беру жөніндегі конкурстың қорытындысы туралы хабарлайды.
Конкурста ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін 49 жыл мерзімге 

жер телімдерін жалға алу құқығын жеңген болып келесі конкурсқа 
қатысушылар танылды:
№ Конкурсты ұтып алғандардың заңды мекен-жайы, атауы 

1 «Agro Ground» ЖСШ, Саумалкөл с., ЖДС к. 11 б
2 Е.С. Қалиев, Саумалкөл с., Ементаев к. 8/2
3 «Асанали» ФҚ, басшы Омарова А.К., 

Саумалкөл с., Мира к. 15/2
4 У.К. Наримбетов, Заря с.
5 С.С. Бектемисов, Көкшетау қ., М.Горького к. 86/4 
6 «БТ» ШҚ, басшы Тұралинова Р.А., Саумалкөл с., Ақан-Сері к. 39/1
7 «Агрофирма «Жер-Ана» ЖШС, Саумалкөл с., Умышев к., 2
8 «Сыздыков» ШҚ, басшы Сыздыков К.М., Елецкий с. 
9  «Никольское – Агро» ЖШС, Никольское с., Заимка Целинная к., 15

10 «Кайрат» ШҚ, басшы Мұқажанов Т.К., Саумалкөл с., ЖДС к. 20/13
11 Ж.С. Жүсіпов, Қарақамыс с.

Ауданның жер қатынастары бөлімі.

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
кәсіпкерлік бөлімі» ММ азаматтарды жеке мәселелері 

бойынша 2016 жылдың ІІІ тоқсанына арналған 
қабылдау кестесі

Солтүстік Қазақстан облысы Айртау ауданының  мемлекеттік 
кеңсенің кәсіпкерлік бөлімінің  басшысы  Әбілқайырова Гүлмира 
Армияқызы  азаматтарды  қабылдау  жүргізіледі,аптаның  әр 
сейсенбі  және  бейсенбісі сағат 10.00-ден 13.0-ге дейін мекен-жай:
Солтүстік-Қазақстан облысы  Айыртау  ауданы, Саумалкөл  село-

сы  көшесі Ш.Уалиханова, 44 
СЕНІМ  ТЕЛЕФОНЫ

«Солтүстік Қазақстан  облысы Айыртау ауданының кәсіпкерлік  
бөлімі» сыбайлас жемқорлықпен күресуі  жәнеде мемлекеттік 
қызметкерлердің ар-намыс  кодексінің  анықтау  деректің  бұзушылығы  
қалыптасқан сенім телефоны -22-2-92

ДҮЙСЕНБІ, 25 ШІЛДЕ 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қ а т ы с у ы м ен  к о н ц е р т  8 : 0 0 
«Таңшолпан». 10:00 «Микки мен 
Дональд ұсынады: Спортшы Гуфи». 
М\х. 10:30 «ТОБОТ». М\х. 11:00 
«Дара жол» 12:25 «ДАУА». 13:00 
«Бірге таңдаймыз!». 14:10 «Келін». 
Т\х. 15:00 «Әйел бақыты». . 16:40 
«Сурайя». Т\х. 17:30 KAZNEWS 17:55 
«Бүгінгі күннің батырлары». 18:05 
«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 18:35 «СУ-
РАЙЯ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 20:20 
«СЕРПІЛІС» 21:05 «АЯУЛЫ АРМАН». 
Т\х. 22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 23:25 
KAZNEWS 0:15 «SPORT.KZ» 0:35 
«Серпіліс» 1:20 «Ғасырлар үні». Д\ф. 
1:55 «Менің Қазақстаным!» 2:25 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 

ХАБАР 
07:02 «Біздің  үй» 08:00 Т \х . 

«Әселдің құрбы-құрдастары» 08:50 
«Аймақтар аламаны» 10:00 Дайджест 
новостей 10:15 Т\с. «Осколки» 11:05 
«Магия кухни» 11:40 «Экономкласс» 
11:50 «Подари детям жизнь» 11:55 
«Тағдыр тартысы» 12:30 Т\х. «Ма-
хаббатым жүрегімде»-2 13:20 Т\с. 
«Королева игры» 14:15 Т\с. «Катина 
любовь» 15:05 Рио-де-Жанейрода 
өтетін XXXI Жазғы Олимпиада-2016 
ойындарының күнделігі 15:15 «Өмір 
сабақтары» Д\ф 15:50 Т\х. «Бажалар» 
16:20 «Әр үйдің сыры басқа» Д\ф 
16:55 Дневник XXXI Летних Олимпий-
ских игр-2016 в Рио-де-Жанейро 17:05 
Т\с. «Агенты справедливости» 17:55 
«Қайсар жандар» 18:20 «Біздің үй» 
19:10 Т\х. «Махаббатым жүрегімде»-2 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Арнайы хабар» 21:00 Итоги дня 21:30 
Т\с. «Осколки» 22:25 Т\с. «Агенты 
справедливости» 23:15 «Тағдыр 
тартысы» Д\ф 23:50 Қорытынды 
жаңалықтар 00:20 «Сотқа жеткізбей» 
Д\ф 00:50 «Өмір сабақтары» Д\ф 
01:35 «Әр үйдің сыры басқа» Д\
ф02:00 Қорытынды жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-

РЛЕРМЕН 6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-
МЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 10:00 «ЖДИ 
МЕНЯ» 11:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
11:10 «П@УТINA» 11:35 «ӘН ДА-
РИЯ» 12:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:30 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 14:50 Кино 
«КОСАТКА» 16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
19:00 Кино «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-
КАМИ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:50 Кино «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
22:00 «БАСТЫ  ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 23:50 Кино 
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 2:00 «П@
УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:10 
«ЖИТЬ ЗДОРОВО» 

СЕЙСЕНБІ, 26 ШІЛДЕ 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қ а т ы с у ы м ен  к о н ц е р т  8 : 0 0 
«Таңшолпан». 10:00 «Микки мен 
Дональд ұсынады: Спортшы Гуфи». 
М\х. 10:25 «ТОБОТ». М\х. 10:50 
«Аяулы арман». Т\х. 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «МӘҢГІЛІК АСПАН 
АСТЫНДА».  Д \ф .  13 :00 «Бірге 
таңдаймыз!». 14:10 «Келін». Т\х. 
15:00 «Әйел бақыты». . 16:40 «Су-
райя». Т\х. 17:30 KAZNEWS 17:55 
«Табыс сыры». 18:15 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА». 18:35 «СУРАЙЯ». Т\х. 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «АЯУЛЫ АРМАН». Т\х. 22:00 
«КЕЛІН». Т\х. 22:55 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 23:25 KAZNEWS 
0:15 «Мәңгілік аспан астында». Д\ф. 
0:45 «Айтуға оңай...» 1:30 «Қылмыс 
пен жаза». 1:55 «Ғасырлар үні». 
Д\ф. 2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 

ХАБАР 
07:02 «Біздің  үй» 08:00 Т \х . 

«Әселдің құрбы-құрдастары» 08:50 
«Аймақтар аламаны» 10:00 Т\с. 
«Осколки» 10:55 «Магия кухни» 11:30 
«Подари детям жизнь» 11:35 «Тағдыр 
тартысы» Д\ф12:10 Т\х. «Махаббатым 
жүрегімде»-2 12:55 Т\с. «Королева 
игры» 13:50 Т\с. «Катина любовь» 
14:40 Рио-де-Жанейрода өтетін XXXI 
Жазғы Олимпиада-2016 ойындарының 
күнделігі 14:50 М\ф. «Динофроз» 
15:15 «Подари детям жизнь» 15:20 
Т\х. «Бажалар» 16:15 «Әр үйдің 
сыры басқа» Д\ф 16:50 Дневник 
XXXI Летних Олимпийских игр-2016 
в Рио-де-Жанейро 17:00 Т\с. «Аген-
ты справедливости» 17:50 «Тағдыр 
жолы» 18:20 «Біздің үй» 19:10 Т\х. 
«Махаббатым жүрегімде»-2 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Бюро 
расследований» 21:00 Итоги дня 21:30 
Т\с. «Осколки» 22:25 Т\с. «Агенты 
справедливости» 23:15 «Тағдыр 
тартысы» Д\ф 23:50 «Арнайы хабар» 
00:15 Қорытынды жаңалықтар 00:45 
«Сотқа жеткізбей» Д\ф 01:15 «Өмір 
сабақтары» Д\ф 01:45 «Әр үйдің 
сыры басқа» Д\ф 02:20 Қорытынды 
жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-

РЛЕРМЕН 6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-
МЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 10:00 Кино 

«СКЛИФОСОВСКИЙ 4» 11:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 11:10 «П@УТINA» 11:35 
«ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 12:30 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 13:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». 14:50 Кино«КОСАТКА» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 
«ПУСТЬ  ГОВОРЯТ» 19:00 Кино 
«МЕЖДУ  НАМИ ,  ДЕВОЧКАМИ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:50 
Кино  «ДОЛГИЙ  ПУТЬ  ДОМОЙ» 
22:00 «БАСТЫ  ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 23:50 Кино 
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 2:00 «П@
УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:30 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:10 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 

СӘРСЕНБІ, 27 ШІЛДЕ 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қ а т ы с у ы м ен  к о н ц е р т  8 : 0 0 
«Таңшолпан». 10:00 «Питер Пэн». 
М\х. 10:25 «ТОБОТ». М\х. 10:50 «Аяу-
лы арман». Т\х. 11:45 «Айтуға оңай...» 
12:30 «МӘҢГІЛІК АСПАН АСТЫНДА». 
Д\ф. 13:00 «Бірге таңдаймыз!». 14:10 
«Келін». Т\х. 15:00 «Әйел бақыты». . 
16:40 «Сурайя». Т\х. 17:30 KAZNEWS 
17 :50  «Жарқын  бейне» .  18 :15 
«Шытырман». Балаларға арналған 
бағдарлама 18:35 «СУРАЙЯ». Т\х. 
19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:05 «АЯУЛЫ АРМАН». 
Т\х. 22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 23:25 
KAZNEWS 0:15 «Мәңгілік  аспан 
астында». Д\ф. 0:45 «Айтуға оңай...» 
1:35 «Бүгінгі күннің батырлары» 1:50 
«Ғасырлар үні». Д\ф. 2:25 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
Әнұран 

ХАБАР 
07:02 «Біздің  үй» 08:00 Т \х . 

«Әселдің құрбы-құрдастары» 08:50 
«Аймақтар аламаны» 10:00 Т\с. 
«Осколки» 10:55 «Магия кухни» 
11:30 «Подари детям жизнь» 11:35 
«Тағдыр тартысы» Д\ф 12:10 Т\х. 
«Махаббатым жүрегімде»-2 12:55 Т\с. 
«Королева игры» 13:50 Т\с. «Катина 
любовь» 14:40 Рио-де-Жанейрода 
өтетін XXXI Жазғы Олимпиада-2016 
ойындарының күнделігі 14:50 М\ф. 
«Динофроз» 15:15 «Подари детям 
жизнь» 15:20 Т\х. «Бажалар» 16:15 
«Әр үйдің сыры басқа» Д\ф 16:50 
Дневник XXXI Летних Олимпийских 
игр-2016 в Рио-де-Жанейро 17:00 
Т\с. «Агенты справедливости» 17:50 
«Қайсар жандар» 18:20 «Біздің үй» 
19:10 Т\х. «Махаббатым жүрегімде»-2 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Тағдыр жолы» 21:00 Итоги дня 21:30 
Т\с. «Осколки» 22:25 Т\с. «Агенты 
справедливости» 23:15 Дневник меж-
дународной гонки по ралли-трейдам 
«Silk Way Rally»-2016 23:25 «Тағдыр 
тартысы» Д \ф00:00 Қорытынды 
жаңалықтар 00:30 «Сотқа жеткізбей» 
Д\ф01:00 «Арман қанатында» 01:20 
«Әр үйдің сыры басқа» Д\ф01:50 
Қорытынды жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-

РЛЕРМЕН 6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-
МЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 10:00 Кино 
«СКЛИФОСОВСКИЙ 4» 11:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 11:10 «П@УТINA» 11:35 
«ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 12:30 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 13:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». 14:50 «КОСАТКА». Заключи-
тельные серии 16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
19:00 Кино «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧ-
КАМИ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:50 Кино «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
22:00 «БАСТЫ  ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 23:50 Кино 
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 2:00 «П@
УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:30 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:10 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 

БЕЙСЕНБІ, 28 ШІЛДЕ 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қ а т ы с у ы м ен  к о н ц е р т  8 : 0 0 
«Таңшолпан». 10:00 «Питер Пэн». 
М\х. 10:25 «ТОБОТ». М\х. 10:55 
«Аяулы арман». Т\х. 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «ӘСКЕРИ АТТАШЕ». 
Д\ф. 13:00 «Бірге таңдаймыз!». 14:10 
«Келін». Т\х. 15:00 «Әйел бақыты». . 
16:40 «Сурайя». Т\х. 17:30 KAZNEWS 
17:55 Тәуелсіздікке 25 жыл. «Арнайы 
сұхбат» 18:15 «Шытырман». 18:35 
«СУРАЙЯ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 
20:30 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 «АЯУ-
ЛЫ АРМАН». Т\х. 22:00 «КЕЛІН». Т\х. 
22:55 «ҰЛЫ ДАЛА БАЛАСЫ». 23:05 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
23:35 KAZNEWS 0:25 «Дауа». 0:55 
«Айтуға оңай...» 1:35 Тәуелсіздікке 25 
жыл. «Арнайы сұхбат» 1:55 «Ғасырлар 
үні». Д\ф. 2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 Әнұран 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 08:00 Т\х. 

«Әселдің құрбы-құрдастары» 08:25 
Дневник международной гонки по 
ралли-трейдам «Silk Way Rally»-2016 
09:00 «Аймақтар аламаны» 10:10 Т\с. 
«Осколки» 11:05 «Магия кухни» 11:40 
«Подари детям жизнь» 11:45 «Тағдыр 
тартысы» Д\ф12:20 Т\х. «Махаббатым 
жүрегімде»-2 13:10 Т\с. «Королева 
игры» 14:05 Т\с. «Катина любовь» 
14:55 Рио-де-Жанейрода өтетін XXXI 
Жазғы Олимпиада-2016 ойындарының 
күнделігі 15:05 Мультсериал. «Фар-
хат» 15:30 «Подари детям жизнь» 
15:35 Т\х. «Бажалар» 16:30 «Әр 

үйдің сыры басқа» Д\ф 17:05 Дневник 
XXXI Летних Олимпийских игр-2016 
в Рио-де-Жанейро 17:15 Т\с. «Агенты 
справедливости» 18:05 «Ду-думан» 
19:10 Т\х. «Махаббатым жүрегімде»-2 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Қайсар жандар» 21:00 Итоги дня 
21:30 Т\с. «Осколки» 22:25 Т\с. «Аген-
ты справедливости» 23:15 «Тағдыр 
тартысы» Д \ф23:50 Қорытынды 
жаңалықтар 00:20 «Сотқа жеткізбей» 
Д\ф00:50 «100 бизнес-тарихы» 01:10 
«Қайсар жандар» 01:40 «Әр үйдің 
сыры басқа» Д\ф02:10 Қорытынды 
жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-

РЛЕРМЕН 6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-
МЕН  7:15 «САПА  БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-
МЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 10:00 
Кино «СКЛИФОСОВСКИЙ 4» 11:00 
«БAСТЫ  ПАТРУЛЬ» 11:10 «П@
УТINA» 11:35 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 12:30 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:30 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 14:50 Кино «ОТЕЦ 
ПОНЕВОЛЕ» 16:40 «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 17:50 «РОДИНА» 19:00 
Кино «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:50 
Кино  «ДОЛГИЙ  ПУТЬ  ДОМОЙ» 
22:00 «БАСТЫ  ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 23:50 Кино 
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 2:00 «П@
УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:30 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:10 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 

ЖҰМА, 29 ШІЛДЕ 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қ а т ы с у ы м ен  к о н ц е р т  8 : 0 0 
«Таңшолпан». 10:00 «Питер Пэн». 
М\х. 10:25 «ТОБОТ». М\х. 10:50 «Аяу-
лы арман». Т\х. 11:45 «Айтуға оңай...» 
12:30 «Ұлы дала баласы». 12:40 
«САРБАЗДЫҢ ҮЛГІЛІ ЖҰБАЙЫ». 
Д\ф. 13:00 «Бірге таңдаймыз!». 14:10 
«Келін». Т\х. 15:00 «Әйел бақыты». . 
16:40 «Сурайя». Т\х. 17:30 KAZNEWS 
17:55 «ИМАН АЙНАСЫ» 18:15 «Шы-
тырман». 18:35 «СУРАЙЯ». Т\х. 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «Сәлем, Қазақстан!». 22:30 
«КЕЛІН». Т\х. 23:20 «ҰЛЫ ДАЛА 
БАЛАСЫ». 23:30 «Сіз не дейсіз?» 
23:55 KAZNEWS 0:45 «Айтуға оңай...» 
1:25 «Иман айнасы» 1:50 «Бүгінгі 
күннің батырлары» 2:05 «Ғасырлар 
үні». Д\ф. 2:35 «Сіз не дейсіз?» 3:00 
Әнұран 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 08:00 Т\х. 

«Әселдің құрбы-құрдастары» 08:25 
Дневник международной гонки по 
ралли-трейдам «Silk Way Rally»-
2016 08:50 «Аймақтар аламаны» 
10:00 Т\с. «Осколки» 10:55 «Магия 
кухни» 11:30 «Экономкласс» 11:40 
«Тағдыр тартысы» Д\ф12:15 Т\х. 
«Махаббатым жүрегімде»-2 13:05 Т\с. 
«Королева игры» 14:00 Т\с. «Катина 
любовь» 14:50 Рио-де-Жанейрода 
өтетін XXXI Жазғы Олимпиада-2016 
ойындарының күнделігі 15:00 Муль-
тсериал. «Фархат» 15:25 «Подари 
детям жизнь» 15:30 Т\х. «Бажалар» 
16:00 Т\х. «Кеңесшілер» 16:30 «Әр 
үйдің сыры басқа» Д\ф17:05 Дневник 
XXXI Летних Олимпийских игр-2016 
в Рио-де-Жанейро 17:15 Т\с. «Агенты 
справедливости» 18:05 «Ду-думан» 
19:10 Т\х. «Махаббатым жүрегімде»-2 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Сильные духом» 21:00 Итоги дня 
21:30 Т\с. «Осколки» 22:25 Қайрат 
Баекенов пен «Формат» тобының «Ма-
хаббат» атты концерті 00:30 «Тағдыр 
тартысы» Д \ф01:00 Қорытынды 
жаңалықтар 01:30 «Сотқа жеткізбей» 
Д\ф02:00 «Әр үйдің сыры басқа» Д\ф 
02:30 Қорытынды жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ӘЙЕЛ  СЫРЫ…» 6:45 

«ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  7 :15  «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ 
УТРО» 10:00 Кино «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ 4» 11:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
11:10 «П@УТINA» 11:35 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» 12:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:30 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 14:50 
Ералаш 15:20 Любимое кино. «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 17:30 «ЖДИ МЕНЯ». 
КАЗАХСТАН 18:40 «ЕВРАЗИЯ ЛОТО». 
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВ-
НЫЕ НОВОСТИ» 20:50 Кино «ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 23:40 «ТРИ АККОРДА» 1:50 
«П@УТINA» 2:10 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:20 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:00 
«ВСЕ  МЫ  ЛЮДИ» 3:45 «ЖИТЬ 
ЗДОРОВО» 

СЕНБІ, 30 ШІЛДЕ 
ҚАЗАҚСТАН

6:55 Әнұран 7:00 KAZNEWS 7:45 
Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 9:00 «Сенбілік 
таң». 10:05 «Әзіл  әлемі» 11:15 
«БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ». 12:00 «АС 
БОЛСЫН!» 12:30 «Ұлы дала бала-
сы». 12:40 «Сағындырғын әндер-
ай!». 14:20 «Бәрекелді». 15:30 «КӨК 
БАЙРАҒЫМ, ЖЕЛБІРЕ!». Композитор 
Бейбіт Дәлденбайдың шығармашылық 
кеші. 17:00 Кино «Жұмбақ жәрдемші» 
18:40 «Өмірдің өзі новелла». Т\х 19:30 
KAZNEWS 20:05 «Үздік әндер» 21:00 
«Дара жол» 22:35 «ҰЛЫ ДАЛА БА-
ЛАСЫ». 22:45 «Елге сәлем!». Арман 
Бексұлтанның шығармашылық кеші. 
0:55 KAZNEWS 1:30 Кино «Галактика 

сақшылары» 
ХАБАР 

07:02 «Тамаша» 08:00 «Әсем 
әуен» 08:30 «Қызық times» 09:40 
«Продвопрос» 10:05 Дневник между-
народной гонки по ралли-трейдам 
«Silk Way Rally»-2016 10:30 М/ф. «Дух 
живого леса» 11:45 Кино. «Препод» 
13:20 «Жанды дауыс» 15:20 «Тур 
де Хабар» 15:50 Т\х. «Болашағым 
ө з  қолымда»  1 7 : 3 0  «Отаным 
менің» 19:40 «Бенефис-шоу» 21:00 
Жаңалықтар дайджесті 21:15 Мега-
хит. «Крадущийся тигр, затаившийся 
дракон» 23:25 Кино. «Мисс Поттер» 
00:55 Қазақстан театры 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 6:15 

«МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:10 «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 8:00 «ТАҢҒЫ ПО-
ШТА» 8:35 «П@УТINA» 9:00 «СМАК» 
9:40 Кино «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» 
11:35 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:00 «112. 
НЕДЕЛЯ» 12:25 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». 13:25 «П@УТINA+» 14:25 
«УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 15:00 «ТРИ 
АККОРДА» 17:00 Кино «ПОЗДНИЕ 
ЦВЕТЫ» 20:50 ПРЕМЬЕРА. «БИБЛИ-
ОТЕКАРИ». 21:45 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:00 «П@УТINA+» 23:50 Мировое 
кино. «ПАРНИ ИЗ АБУ-ГРЭЙБ» 1:35 
«112. НЕДЕЛЯ» 1:55 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ» 2:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 
3:40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 4:30 
«ТАҢҒЫ ПОШТА» 

ЖЕКСЕНБІ, 31 ШІЛДЕ 
ҚАЗАҚСТАН

6:55 Әнұран 7:00 KAZNEWS 7:35 
Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 9:00 Фильм 
«Нарния хроникалары: Ханзада Ка-
спиан» 11:15 «БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ». 
12:00 «Сәлем, Қазақстан!» 13:25 
«Ұлы дала баласы». 13:35 Ақылбек 
Жеменейдің шығармашылық кеші. 
15:45 Мелодрама «Лиззи Магуайр» 

17:25 «Сағындырғын әндер-ай!». 
Ретроконцерт 18:40 «Әзіл әлемі» 
20:30 «Апта kz» 21:05 «ҰЛЫ ДАЛА 
БАЛАСЫ». 21:15 «ҰЛЫ ДАЛА БА-
ЛАСЫ». 22:15 Драма «Алдар Көсе» 
23:30 «Әзіл әлемі» 1:00 «Сәлем, 
Қазақстан!» 2:20 «Өмірдің өзі но-
велла». Т\х 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:00 «Әсем 

әуен» 08:30 «Тур де Хабар» 09:00 
Жаңалықтар 09:15 «ТВ Бинго» 10:15 
«Ас арқау» 10:35 «Айбын» 11:00 
Сказки братьев Гримм. «Братец и 
сестрица» 12:05 Кино. «Синдбад и 
Минотавр» 13:35 Людвиг Минкус. 
«Баядерка». Балет 14:55 «Жанды 
дауыс» 17:00 Т\х. «Болашағым өз 
қолымда» 18:40 «Қызық times» 19:45 
«Бенефис-шоу» 21:00 Дайджест но-
востей 21:15 Мегахит. «Боец» 23:05 
Т\х. «Құрбылар» 01:20 Қазақстан 
театры 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «112. НЕДЕЛЯ» 6:20 «МОД-

НЫЙ ПРИГОВОР» 7:15 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ» 8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:25 «П@УТINA» 8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ» 9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 
«КАЗЛОТО». 10:55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
12:00 «БОЛЬШОЙ ПАТРУЛЬ» 12:25 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 13:25 
«ТОЙ БАЗАР» 14:25 Семейное кино. 
«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 4: КОНТИ-
НЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ» 16:00 «ДО-
БРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 17:00 
Кино «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 20:50 
ПРЕМЬЕРА .  «БИБЛИОТЕКАРИ». 
21:35 «П@УТ INA+» 22:30 «ТОЙ 
БАЗАР» ның тұсаукесері 23:30 «Го-
лосящий КИВИН» 2:00 «П@УТINA+» 
2:45 «БОЛЬШОЙ ПАТРУЛЬ» 3:05 
«ДЖОДХА  ЖӘНЕ  АКБАР». 3:45 
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 4:35 «ТАҢҒЫ 
ПОШТА»
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Сырымбет ауылдық округі әкімінің 
азаматтарды қабылдау кестесі

 «Сырымбет ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің әкімі 
Сүлейменов Дулат Қабдрашитұлы әр аптаның дүйсенбі күні сағат 15.00-ден 
18.00-ге дейін азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері мен 

лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқық бұзушылықтарды, 
Ар-намыс кодексін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды 
бұзу фактілерін хабарлай аласыздар. 

«Сырымбет ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
54-786 сенім телефоны қызмет етеді.

Қызғалдақтай құлпырып өсіп 
келе жатқан сүйкімді, балдай 
тəтті қызымыз Əлмағанбет Айша 
Еркінқызын 26 шілдеде 1 жасқа 
толуымен құттықтаймыз! 
Ботақанымыздың жасына жас 

қосылып, күн көзіндей күлімдеп, 
ғұмыр жасы ұзақ болып, өмірде тек 
қуанышқа кенеле беруіне тілектеспіз! 
Əрқашан да Алланың назарын-
да, бақыттың базарында болып, 
ақылына көркі сай сұлу бойжеткен 
бол дейміз.
Өзіңсің ғой еркелеткен жаны-

мыз,
Нұрымызда өзіңсің ғой, сəніміз!
Саған игі, ұзақ ғұмыр тілеумен,
Туған күнді хош көреміз бəріміз!
Игі тілекпен: əжесі – Үмітжан, 

нағашы ата-əжесі – Серікбек-
Бақытгүл, ата-апасы Сейілбек-Жұмаш, ата-анасы, ағасы – 
Ердəулет.

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.

ЖадынамаЖадынама

Жүсіпов  Жақсылық Мейірханұлы, бөлім басшысы, апта сайын әр 
жұма күні сағат 15.00-ден 17.00-ге дейін, 15 кабинет, Айыртау ауданының 
әкімдігі.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«СҚО Айыртау ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінде 

8 71533 21921 сенім телефоны қызмет етеді. Осы телефон арқылы Сіз 
аудан тұрғындары, ауданның мемлекеттік қызметкерлерімен қылмыс 
жасау фактілерін, құқықбұзушылықтарын және Этикалық кодексінің 
талаптарының сақталмаулары туралы қоңырау шалып хабарлай аласыз. 
Ақпарат құпиялылығы сақталады.

*   *   *    

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінде 2016 жылдың ІІІ тоқсанында жеке 
тұлғалар мен заңды тұлғалар өкілдерін қабылдау 

кестесі

Айыртау ауданы Сырымбет ауылының тұрғыны, Сулыкөл ауылының 
тумасы Қожаев Сейпеш (шын аты Сейфолла) биылғы жылы 80 жасқа 
толып отыр. 
Мен және жасы кіші бауырларымыз 

оны Бәтә деуші едік. Сондықтан да, 
құрметті де, қадірлі ағамыз Бәтә! 
Сізді 80 жасқа толған мерейтойыңызбен 

шын жүректен құттықтаймыз! Зор 
денсаулық, ұзақ та, қайырлы ғұмыр 
тілейміз!
Әлпештеп ұл-қыздарын   

   мәпелеген,
Атыңнан айналайын әке деген.
Мерейің сексендегі үстем   

   болсын,
Ұрпағыңды биіктерге жетелеген.
Өзіңмен жалғас едік анамызбен,
Сізге сүйеу, ал бізге панамызбен.
Мерейтойлар басқа да   

  бола берсін,
Ағайын-туыс, бала-шағамызбен, – деген игі тілекпен құрсақтас 

бауырларыңның атынан інің Сапар қажы.
Ақмола, Астана, Көкшетау, Сулыкөл, Елецкий.

*   *   *

Ана – жүрек, жүректі 
құдіретте.

Ана – тірек, тіректі құрметте,
Ана – шыңың, шыңыңа сағынып 

жет.
Ана – күнің, күніңе табынып өт.
Анам Гүлбаһром Әбілмәжінқызы 

арайлы Сырымбет баурайында 1926 
жылы 17 шілде күні дүниеге келіпті. 
Аштықтың заһарын, соғыстың 
қаһарын, жетімдіктің зарын тар-
тып өскен анам 13 нәрестені жарық 
дүниеге әкелген «Батыр ана» еді. 
45 жыл ұстаз болған анам бар са-
налы ғұмырын бала тәрбиесіне 
арнады. Оның шәкірттерінің «сенің 
анаң тек қана ұстаз емес біздің ана-
мыздай болды» деген жүрекжарды 
пікірлері мен үшін орден, медальдар-
дан да қымбат еді. Әкемізден ерте 
айырылсақ та, анам қиындыққа мой-
ымай, балаларын оқытып, жоғары 
білім беріп өсірген бақытты ана еді. 
Зейнет демалысына шыққан кезде, 

балаларына қыдырып барып көңілі 
жадырап жүретін. Әттең, адам өмірі 
уақыт еншісінде ғой, анамның уақыт 
тезінен қарттыққа сыр беріп, таяққа 
сүйеніп жүргені көңілге қаяу түсірсе де, 
оның жанымызда жүруі балалары үшін 
демеу болатын. Анам балаларына 
ақыл кеңесін айтып жөн сілтейтін, ол 
бір сөзінде:

- Құлындарым, мен қартайып, қимыл-
әрекеттерім бояулап, күш-қуатым 
қайтып, қазір далаға шығып келудің 
өзі мұң болуда. Ендігі бар сүйенішім 
қолымдағы балдағым ғана. Оның үстіне 
аяғымның да әлі кетіп, таяқпен де 
жүре алмайтын халге жақындадым, 
осы кезде сендер менен намыстанбай 
маған демеу болыңдар. Өйткені, мен 
үшін сендердің жанымда жүргендерің 
үлкен бақыт екен.
Тіптен қолдарымның да қуаты кетіп, 

алдыма келген тағамды да жеудің өзі 
мұң болуда. Бұл жағдайда сендер 
менен арланбай маған күтім жасауға 
тырысыңдар. Өйткені, мен сендердің 
қамқорлықтарыңа зәрумін. Жас 
ұлғайған сайын есте сақтау қабілетім 
де кеміп келеді, сөйлесіп отырған кезде 
айтқалы жатқан ойларымды ұмытып 
қалатын сәттер жиілеп кетті, осы кезде 
көңілдеріңе жақпас сөздерді айтып 
қалсам, ренжімей мені кешіре біліңдер, 
боталарым. Ешкім мәңгі өмір сүрмейді. 
Бірақ өмірді сүйген кісі мәңгілік қалуға 
емес, келешек өмірін өркендетуді 
көксейді. Мен сол тілегіме жеттім, ол 
балаларым. Енді жүрегім тоқтағанша он 
бір баламның амандықтарын тілеумен 
өтермін.
Сендер балаларыңа ақылшы болып, 

ата-ананы қадірлеуді үйретіңдер, әке 
мен ана бәрімізде біреу ғана. Ендеше, 
боталарым түн ұйқысын төрт бөліп 
бесікке бөлеген анаңның дүниемен 
қоштасар сәтінде жанымда болыңдар! 
– деп айтқан анамның әзиз сөздері 
көкіректе жатталып қалды. 
Қасиетті Құранның «Исра» сүресінің 

23-24 аяттарында Алла Тағала: 
«Раббың тек қана өзіне құлдық жа-
сауды, әке-шешеңізге жақсы қарауды 
бұйырды. Ал егер олардың бірі неме-
се екеуі де қолдарыңда тұрған кезде 
қартайса, оларға «үһ» деп те айтпа. 
Сондай-ақ, оларға зекіме және оларға 
сыпайы сөйле. Мейіріммен оларға 
құшақ жайып ата-анаңа былай деп дұға 
жаса: «О, Раббым! Олар мені кішкентай 
күнімде қалай мәпелеп өсірген болса, 
оларды солай мейіріміңе бөлей көр» 
деген. 
Анамның соңғы сәтінде балалары, 

келіндері, немерелері оның жанынан 
табылдық... Бірақ, не істейсің, Алланың 
жазған жазмышына! Анамның отты 
көзі сөніп бара жатса да «құлындарым, 
бақытты болыңдар» деген әуелі сөзі 
көкірегімде әлі күнге дейін күмбірлеп 
тұр-ау. Жаның жәннатта, иманың кәміл 
болсын, аяулы Анам!

Ерсін ЕРҒАЛИЕВ.

Тағзым
Анамды еске алсам...Анамды еске алсам...

Алматы, Казақстан, 2016 жылғы 7 шілде – Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қоры қызмет көрсетуді жетілдіре отырып, салымшылар 

(алушылар) үшін байланыс орталығына  қоңырау шалатын 1418 - қысқа 
нөмірін іске қосты. 
Енді БЖЗҚ салымшылары (алушылары) күн сайын сағат 8:00-ден 20:00-ге 

дейін қысқа әрі тез жатталатын нөмірді тере отырып, Қорға қоңырау шалып, 
өздеріне керекті барлық сұрақ бойынша кеңес алатын болады. 
Осы нөмірге ҚР кез келген ұялы байланыс операторының телефон 

нөмірінен және стационарлық (қалалық) телефоннан қоңырау шалу тегін 
әрі қолжетімді.

1418 нөмірі қалалық телефоннан тегін қоңырау шалынатын «БЖЗҚ» АҚ 
байланыс орталығының 8 800 080 11 77 нөмірімен қатар жұмыс істейтін 
болады. 
БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасы Қаржы 
Министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру» ММ арқылы 
БЖЗҚ-ның құрылтайшысы әрі акционері болып табылады.  Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі «БЖЗҚ» АҚ-ның зейнетақы активтерін 
сенімгерлікпен басқарады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы 
активтерін басқару тиімділігін арттыру жөніндегі ұсынымдар жасау 
функциялары Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін 
Ұлттық Қорды басқару кеңесіне берілді. 
Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, 

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

«БЖЗҚ» АҚ Баспасөз орталығы
БАҚ үшін байланыстар: press@enpf.kz   

«БЖЗҚ» АҚ 1418 қысқа нөмірін «БЖЗҚ» АҚ 1418 қысқа нөмірін 
іске қостыіске қосты


