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Конфессияаралық келісімді 
нығайтуға үлес қосқан 

ШҚО діни ұйымдарының 
көшбасшылары марапатталды

Рухани келісім күні қарсаңында облыс 
әкімі Даниал Ахметов аймағымыздың діни 
қызметшілерімен дәстүрлі кездесу өткізіп, 
бірқатар дін қызметшілері мен дінтанушыларды 
конфессияаралық келісімді нығайтуға, дін 
саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асы-
ру және діни сауаттылықты жоғарылатуға косқан 
үлестері үшін марапаттады.  

Шараға мешіт имамдары, орыс пра-
вославиелік, католиктік және протестанттық 
шіркеулердің діни қызметкерлері, дін-
танушылар, ақсақалдар мен ардагерлер, 
мемлекеттік емес ұйым өкілдері қатысты. 

Кездесуге қатысушылар еліміздегі діни 
толеранттылық пен конфессияаралық келісімді 
нығайту мәселелерін қарастырды. Сондай-
ақ, кездесуге этно-мәдени бірлестіктер мен 
мемлекеттік органдардың өкілдері қатысты. 

Облыс әкімі барша жиналғандарды келе 
жатқан Рухани келісім күнімен құттықтады. 

– Бұл күн баршамызды ұлтымызға және 
дінімізге қарамастан біріктіреді. Қазақстанның 
толеранттықты құру және сақтау тәжірибесін 
көптеген елдер іске асыруда. Осы орай-
да ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың сіңірген еңбегі зор, - деді Даниал 
Ахметов өз сөзінде. 

Кездесу қорытындысы бойынша бірқатар 
діни қызметшілер мен дінтанушылар 
конфессияаралық келісімді нығайтуға, дін 
саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге 
асыру және діни сауаттылықты жоғарылатуға 
косқан үлестері үшін, облыс әкімінің мақтау 
қағаздарымен және алғыс хаттарымен марапат-
талды. 

Айта кету керек, бүгінгі таңда Шығыс Қазақстан 
облысында 310 діни ұйым тіркелген. Оның ішінде 
198 мешіт, 41 православиелік және 6 католиктік 
шіркеу, 1 иудей қауымдастығы, 62 протестанттық 
және 2 дәстүрлі емес діни бірлестік бар. 

ШҚО әкімдігінің баспасөз қызметі. 

Істеліп бітті! Үлкен Нарын ауылын-
да жүздеген жылу тұтынушылардың 
көптен бергі армандары жүзеге асты: 
аудан орталығында қазандық пен жылу 
жүйесін қалпына келтіру жұмыстары 
аяқталды. Үйлер мен кабинеттерге көптен 
күткен жылу келді. Бірақ, барлығына 
бірдей емес. Жалпы, коммуналдық 
қызметшілердің жұмыстың қысқы мау-
сымына көшуі – жүйкелерін жұқартты...

Тозығы жетсе де, өз 
мүлкіміз

Қаншама келеке етсек те, 
орталықтандырылған жылу жүйесін жергілікті 
тұрғындар өз мүлкіміз деп санайтын. Өйткені, 
Үлкен Нарын облыс аумағындағы аудандар 
арасында сонау 1990-шы тоқырау жылда-
рында жылумен қамтамасыз ету жүйесін сақтап 
қалған жалғыз аудан. Сонымен қатар, Қазақстан 
тәуелсіздік алған жылдар аралығында мұнда 
жылу трассасы төрт километрге дейін ұзартылды. 
Сондықтан да, негізгі бөлігі атам заманда – 1960-
70 жылдарда салынғандықтан және әбден тозығы 
жеткендіктен, жылу жүйелері мен қондырғыларды 
жаңалауға қаржы бөлу мүмкіндігі туды.

Аталмыш жүйені жаңалау жөніндегі ұсыныс С. Зай 
нулдин әкім болып тұрған кезде – 2009-2010 жыл-
дарда жасалған. Бірер жылдан соң «Нарын Сервис» 
ЖШС-нің директоры Нығмет Шаухин жобалауға тап-
сырыс беру үшін қажетті құжаттарды жинақтаған. 
Бірақ, 2013 жылы облыстық және республикалық 
бюджет жобалары бойынша 2014 жылы Үлкен 
Нарындағы қазандық пен жылу жүйесін жаңалауға 
қаржы қарастырылмаған.

Мәселені шешуге ҚР Парламентінің депутаты Сер-
гей Плотников атсалысты. Сол жылы жұмыстардың 
басталуына 100 млн. теңге бөлінді. Жұмысқа 2013 
жылдың аяғында немесе 2014 жылдың басында, 
қаржы бөлінісімен кірісу қажет еді. Жұмыстарды 
сол уақыттағы «Нарын» МКК бастауы тиіс болған, 
өйткені, жүз пайыздық мемлекеттік үлестегі 
кәсіпорынның, заң бойынша, ешқандай конкурстық 
үрдіссіз-ақ мұндай жобаларды қолға алу мүмкіндігі 
болған. Н. Шаухиннің айтуынша, сол жылдарда ау-
данды басқарған Дәурен Тілеубаев бұл туралы оны 
сендірген.

Сондықтан, уақытты үнемдеп, қыс уақытында 
әуре-сарсаңға түспеу үшін, 2013 жылдың қазан ай-
ында «Нарын» МКК-ы жұмысқа кіріскен. Өз қаржысы 
есебінен кәсіпорын қазандықтың іргетасын құйып, 
темір қондырғылардың бір бөлігін әкелген. Бұған 
дейін бір жыл бұрын аталмыш жоба жайлы сөз 
қозғалғанда-ақ, Бәйтерек монументі орналасқан алаң 
арқылы жылу трассасын жүргізген. Бұл жұмыстарға 
«Нарын» МКК 12 млн. теңгеге таяу қаржы жұмсаған. 
Әйтсе де, барлығы да ойлағандай, армандағандай 
болмады. Нысан тендерге шығарылды. Болжам-
бойынша, мұнда конкурсты аталмыш жұмыстарды 
жүргізуге лицензиясы бар, жүйені жақсы білетін 
тек осы пайдаланушы ұйым ғана ұтып алуы, ал 
ЖСҚ әзірлеу құқығы осы жұмысты жарым-жарты-
лай атқарған жобалау институтына беріледі деп 
күтілген. Бірақ, сметаны әзірлеумен Александр 
Грохотов басқаратын «Градопроект» кәсіпорны 
шұғылданатын болды, ал бас мердігер – Лұқбек Ту-
машинов басқаратын «Элхон» ЖШС-і болып шықты. 

Айтпақтайын, Л. Тумашинов үлкеннарындықтардың 
жерлесі, облыстық мәслихат депутаты, ірі құрылыс 
фирмасының басшысы.

-Біз барлық жұмыстарды «Шығысоблжоба» жоба-
лау институтымен бірлесе ойластыра бастағанбыз: 
оның ішінде – жүктеменің көлемі, жүйелердің сыз-
басы, жинақтау және қазандықтардың қуаттылығы, 
олардың орналасуы және т.б.,- деді таяуда өткен 
аудандық мәслихат сессиясында сөз сөйлеген 
Н. Шаухин. – Бұл жұмыстың шамамен 60 пайы-
зы орындалған болатын. Бірақ, кейіннен, түсініксіз 
жағдайда жобаны әзірлеу Өскемендегі «Градопро-
ект» ЖШС-не беріледі, нәтижесінде ЖСҚ әзірлеу ба-
рысында бірқатар кемшіліктерге жол берілген. Тіпті, 
жұмыс сызбаларында басқа қазандықтар, ал сме-
тада басқа қазандықтар көрсетілген. Және бұл біз 
байқаған бір ғана олқылық. Онан соң, бас мердігер 
жобаны жүзеге асыруға кірісті, біз оған қатыспадық...

Енді, жауапты сәт келгенде, бізге таңдау жасау 
қажет болды: жаңа қазандықты қабылдау қажет, 
немесе одан бас тартып, ескі қазандықтарды 
іске қосып, жылу беру маусымын бастау қажет. 
Атқарылып жатқан жұмыс қарқынын байқап, біз 
ескі қазандықтарды жұмыс қалпында сақтаған едік. 
Әлеуметтік шиеленісті болдырмау үшін, қайткенде де 
жаңа қазандықты қосуға күш салдық, ол қуаттылығы 
жағынан біздің қазандықтарымыздан үш есе артық,- 
дейді Н. Шаухин. 

Талаптар
Сметалық құны 407 млн. тұратын, екі жыл 

аралығында орындалатын жобаны жүзеге асыруға  
-«Элхон» ЖШС-і өткен жылы қазандық ғимаратын 
салудан бастады, ал ағымдағы жылдың мамыр ай-
ынан бастап жылу беру жүйелерін жаңалауға кірісті. 
Әп-сәтте қуатты экскаваторлар аудан орталығының 
сиқын кетірді. Онан соң, жылу трассасын алмастыру 
жұмыстары өте баяу жүргізілді. Аудан орталығындағы 
көшелердің барлығы қазылып, ауылдықтар үшін 
қолайсыздықтар  мен наразылықтар туындатып, 
жылу беру маусымы басталғанға дейін төрт жарым 
айға созылды... Кейін анықталғандай, қазандық пен 
жылу жүйелерін жаңалау бойынша сметаға үйлер 
аралығындағы тозығы жеткен жылу жүйелерін алма-
стыру, қазандықты электр қуатымен қамтамасыз ету 
үшін трансформатор, резервтік дизельді генератор  
сатып алу және орнату, сондай-ақ, жылу жүйесіне 
жылуды тұрақты тұтынушы он беске таяу нысандар-
ды қосу жұмыстары енгізілмеген болып шықты. 

Маусым тақырыбы. Журналистік зерттеу.

ЖЫЛуҒА ЖЕТЕр ЖоЛДЫҢ 
АЗАБЫ

“Халық қаһарманы” 
атағын берді

Н ұ р с ұ л т а н 
Н а з а р б а е в т ы ң 
Ж а р л ы ғ ы м е н 
Қазақстан Рес-
п у б л и к а с ы н ы ң 
ғарышкері  Ай-
дын Айымбетовке 
«Халық қаһарма-
ны» атағы берілді.

Президент Ай-
дын Айымбетовке 

«Халық қаһарманы» атағын беру туралы 
қаулы етті.

“Ғарыш кеңістігін игеруге сіңірген аса 
зор еңбегі, ғарышқа ұшу кезінде көрсеткен 
батырлығы мен ерлігі үшін Қазақстан 
Республикасының ғарышкері Айдын Ақанұлы 
Айымбетовке «Халық қаһарманы» атағы 
беріліп, айрықша ерекшелік белгісі – Алтын 
Жұлдыз бен «Отан» ордені тапсырылсын. 
Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі”, – делінген қаулыда.

Еске сала кетейік, Айдын Айымбетов 
ғарышта он күн болып, маңызды зерттеулер 
жүргізген болатын. Халықаралық ғарыш стан-
циясынан оралған Айымбетовті Президент 
Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі күтіп алды.

Ғаламтордан.



 
23.10.2015 жыл

(Соңы. Басы 1-бетте)

2 - бет

Осы уақытқа дейін жылу беріліп келген 
көппәтерлі үйлердің басым бөлігі қосылмаған. 
Темір бетонды науалар да жеткіліксіз бо-
лып шықты. Жобалық-сметалық құжатта жер 
астындағы коммуникациялық сызбалар да 
белгіленбеген, осының салдарынан аракідік 
су құбырларының жарылуы мен телефон бай-
ланысы жүйелерінің үзілуі орын алды. Айта 
кетерлік жайт, егер «Қазақтелеком» мамандары 

траншеяларды орған кезде ізінше, қадағалап 
отырмағанда, мұндай олқылықтар әлдеқайда жиі 
болар еді. Бір мәрте үзілген телефон байланысы 
желісін бірлесе отырып, бірнеше күннің ішінде 
іске қосты. Ал әрбір жалғау – байланыс сапасын 
нашарлататындығы белгілі. Бір сөзбен айтқанда, 
сметаның алғашқы жасалған үлгісі ешқандай 
сынды көтермейтін болып шықты. 

Мұнан өзге, су құбырларын алмастыру 
жұмыстары да жобада тек 800 метр ұзындықта ғана 
қарастырылған. Су құбырларының анағұрлым 
тозған қалған бөлігін мердігер өз қаржысы есебінен 
алмастырды. Тот басқан құбырлардан аққан 
су науаларға толып, дәнекерлеу жұмыстарына 
көп кедергі жасады.  Тиектеу арматуралары да, 
негізінен, істен шыққан, жұмысшылар судың 
қай жерден жабылатынын білмей, ұзақ іздеді. 
Осының барлығы жұмыстарға айтарлықтай 
кедергі жасады. Үлкеннарындықтар күңкілдеп, 
мердігер бригада мүшелерінің жұмыс істегеннен 
гөрі, қарап отырғаны көп деп, жұмыстардың баяу 
жүргізілгендігіне реніш білдіре бастады... 

Достар арасында ауызбірлік 
болмағанда

Аудан әкіміне «Нарын Сервис» ЖШС-нің дирек-
торы хат жазып, нысанда санитарлық нормалар 
мен ережелер талаптарының көптеп бұзылуына, 
жұмыстардың баяу жүргізіліп жатқанына және 
тапсырыс беруші мен бақылаушы органдардың 
немқұрайлылығына наразылық білдірді. 

15 қыркүйекте, жылу беру маусымының ба-
сталуына тура бір ай қалғанда, аудан әкімі 
Қалиқан Байғонұсовтың тапсырмасы бойынша 
оның орынбасары Жанболат Тыныбековтың 
кабинетіне әртүрлі пікірдегі және бір-біріне өзара 
наразылықтары бар бір топ мамандар жиналды. 
Пікір алмасуға ТКШ бөлімінің басшысы С. Гав-
рилов, «Нарын Сервис» ЖШС-нің директоры Н. 
Шаухин, сәулет және құрылыс бөлімінің басшысы 
Б. Молдабаев, «Элхон» ЖШС-нің бас инженері Қ. 
Қадырбеков, «Градопроект» ЖШС-нің директоры 
А. Грохотов, Үлкен Нарын «ШҚ АЭК» АҚ ЖШС-нің 
директоры А. Татықов келді. Өзара пікірлескен екі 
жақ мердігердің таяу арада жұмысты аяқтауға ша-
ралар қабылдайтындығы, КТПН орнататындығы, 
электр қуатын қосатындығы, жылу трасса-
сын тексеріп, қазандықты жылу беру маусы-
мына дейін жұмысқа даярлауы туралы шешім 
қабылдады. Жобалаушы жобалық-сметалық 
құжаттарға түзету енгізіп, сметада жылумен 
қамтамасыз етілуі қарастырылмаған нысандарды 
қосу үшін сметалық есептер жасап, ол бойынша 
мемлекеттік сараптаманың қорытындысын алуы 
тиіс. Және «Нарын Сервис» ЖШС-і нысандарды 
жылу жүйесіне қосуда көмек көрсететін болады. 

Айта кетерлік жайт, Н. Шаухиннің мәлімдеуінше, 
жылу беру жүйесін пайдаланушы ұйымның 
мамандары бас мердігерге жылу трасса-
сын жаңалау бойынша ішкі мердігерлік қағида 
негізінде жұмыстарға көмек көрсетуді ұсынған 
бірақ, олардың ұсынысы қабылданбады.  Бұл 
түсінікті де. Өйткені, қайткенмен де, «Нарын Сер-

вис» ЖШС-і – бәсекелес ұйым ғой...
Жылумен қамтамасыз ету нысанын пайдалануға 

берудің соңғы мерзімі... 2015 жылдың 1 
желтоқсаны деп белгіленуі – өте таңданарлық 
жайт. Бұл уақытта Шығыс Қазақстанда аяз 40 
градусқа жетеді. Ал, әлеуметтік маңызды, тіршілік 
көзімен қамтамасыз ету нысанында – жылу-
мен қамтамасыз ету жүйесіндегі жұмыстардың 
барлығы 1 қазаннан кешіктірілмей, аяқталуы тиіс.

Оның үстіне, электр қуатымен 
қамтамасыз ететін резервтік 
қондырғының жоқтығына ешкім қатты 
алаңдамады да. Өйткені, қазандықтың 
бүкіл жұмысы электр қуатымен бай-
ланыс ты, егер қырық градустық аяз-
да электр желісінде немесе қосалқы 
станцияда апат болса қайтпек?! Неме-
се, құдай сақтасын, атышулы кезекпен 
(веерлік) ажыратулар болса ше?

Үлкеннарындықтар Ленин және 
Қ. Дамитов атындағы мектептердің 
тұсынан өтетін жылу жүйесін жаңалау 
бойынша жұмыстардың оқу жылы 
басталғанға дейін аяқталмағанына 
наразы болды. Балалар, әсіресе 
жаңбырлы күндерде үй мен мектеп 
арасында балшықты езуге мәжбүр 
болды. Жан-жағынан арматура 
шыбықтары сорайған, жабылмаған 

төртбұрышты темір-бетонды құдықтар да қауіп 
төндірді. Өйткені, екінші ауысымда оқитын 
оқушылар, негізінен тәуліктің қараңғы уақытында 
қайтады, олар аңшылардың аңға қазған апанын-
дай орға құласа, кім жауап бермек?

Міне, осы жұмыстардың 
барлығын мердігерлер 
абыр-сабыр атқаруға 
кірісті. Мұндай жағдайда 
атқарылған жұмыстың сапа-
сы қандай болары белгілі. 

Кінәлау мен 
ақталу

-Біз бизнестің әлеуметтік-
жауапкершілігі аясын-
да, жобаға енгізілмеген 
жұмыстарды өз қаржымыз 
есебінен атқарамыз деп ай

тарлықтай қаржы 
жоғалттық,- дейді «Элхон» 
ЖШС-нің директоры Л. Тума-
шинов. – Бірақ, ең бастысы, 
жүйені жылу беру маусы-
мы басталғанда іске қосып 
үлгердік.

-Шала жасалған жоба 
– тапсырыс беруші мен 
жобалаушының кінәсі,- дейді С. Гаврилов. – Тап-
сырма алған соң, «Градопроект» ЖШС-нің маман-
дары жүйені бойлап, тиісті зерттеу жұмыстарын 
жүргізбеді. Бұл құжаттың мемлекеттік сарапта-
мадан қалай өткеніне таң қаламын. Өйткені, бұл 
жоба баланс ұстаушы ретінде не ТКШ бөлімімен, 
немесе, пайдаланушы ұйым ретінде «Нарын 
Сервис» ЖШС-мен келісілмеген.

-Жобалаушылар келіп, көрді, бірақ, учаскені 
түгел араламады, - деп сөзге араласты Б. Мол-
дабаев. –Ал ЖСҚ әзірлеуге техникалық шарттар-
ды, жылу трассасының сызбасын біз пайдалану-
шы ұйымнан алдық. Трансформаторға қатысты 
айтар болсақ, жобада орталық қазандықты 
бұрынғы, қолданыстағы КТП-ға қосу көрсетілген. 
Қарапайым сөзбен айтқанда, трансформатордың 
қуаттылығы мен жаңа қазандық қондырғыларының 
тұтынушылығы дұрыс есептелмеген. Техникалық 
кеңестің екі отырысы өткізілді, мұнда түзетулер 
енгізілді. Жобаға аздаған өзгертулер енгізу тура-
лы шешім қабылданды.

-Біз жобаны тапсырыс берушінің ұсынған 
құжаттарына сәйкес жасадық,- деп түсіндірді А. 
Грохотов. –Нақты айтқанда, біз тек тапсырыс 
бойынша жұмыс істедік.  Өз бетімізше сметаға 
ештеңе қоса да, ала да алмаймыз. Сызбаны 
алған соң, біз келіп, тапсырысқа сәйкес барлығын 
тексердік.

Демек, бұл шалағайлықтарға кінәлі сараптамаға 
жіберер алдында жобалық-сметалық құжаттарға 
қол қойған аудандық сәулет, құрылыс және қала 
құрылысы бөлімі (Б. Молдабаев) болып шықты. 
Әйтсе де, ТКШ, жолаушылар көлігі және авто-
мобиль жолдары бөлімі (С. Гаврилов) ауылдық 
әкімдік (А. Ахметов) «Нарын Сервис» ЖШС-і 

аталмыш сәтсіз жоба жүзеге асырыла бастағанда 
қайда қараған? Мұны ешкім көрмеген бе? Неліктен 
бізде іс біткенде барлығын түзету, өзгерту енгізу 
сияқты әрекеттер жаман дәстүрге айналуда? Мы-
салы, мектеп құрылысы бойынша – тамыздың 
соңғы күндерінде, ал жылумен қамтамасыз ету 
жүйелерінде – жылу беру маусымының алғашқы 
күндерінде...

Ал, мердігер «Элхон» ЖШС-не қатысты айтар 
болсақ, ол – жылу және сумен қамтамасыз ету 
бойынша жобаларды алғаш рет тек Катонқарағай 
ауданында ғана жүзеге асырып отырған жоқ. 
Осыған қарағанда, фирманың бұл бағыттағы 
тәжірибесі жеткілікті. Неліктен фирма істі баста-
мас бұрын не тапсырыс берушіге, не жобалаушыға 
ешқандай талаптар қоймаған?! Демек, жоба-
ны аяғына дейін жеткізіп, оның сметалық құнын 
қайта есептеуді ешкім қаламаған! Неліктен бұлай 
болғандығы – жорамал.

Пайдалануға қабылдаймыз
...15 қазанда, іске қосу сәтті жүзеге асырылған 

соң, «Нарын Сервис» ЖШС-і қазандықты 
қабылдап алды. Нақты айтқанда, бұдан былайғы 
бүкіл жауапкершілікті қызмет көрсетуші ұйым өз 
мойнына алды. Үйлер мен мекемелерге (жылу 
беру жүйесіне қосылғандарға) жылу келді, ал 
шенеуніктер бір «жеңіл тыныс алды». Бұл туралы 
«Нарын Сервис» ЖШС-нің директоры Н. Шаухин 
былай деді:

-Біз қазандықты төмендегі шарттарды қоя оты-
рып, қабылдадық:

-жобаға енгізілген барлық өзгерістердің жұмыс 
сызбалары мен техникалық шешімдері, қажет 

болған жағдайда, сарпатамасы да ұсынылсын. 
Олар – қабырғалық материалдардың 
құрылғылары (зауытта жасалған сэнгвич-па-
нельдерге алмастыру), қазандықтарды, күл 
шығарғышты, көмір беріп тұратын механизмді ал-
мастыру, металлокаркасты өзгерту;

-резервтік уату қондырғысы мәселесін шешу;
-көмір беріп тұратын (уату қондырғысының 

бункері) және күл шығаратын қондырғыларға 
қалқа жасау;

-көмір беріп тұратын резервтік бір рельсті аспа-
лы жол және оның үстімен жылжып жүретін жүк 
көтергіш тетікті (монорельс) үлкеніне алмастыру.

Біз мұның бәрін қағаз жүзінде бекіттік,- деді 
Нығмет Қисабекұлы.

Әлі Үлкен Нарынның сырт көрінісін реттеу 
қажет. Қираған бордюрлер мен тротуарларды, 
қоршауларды қалпына келтіру, қазылған транше-
яларды тегістеу қажет. Мамандардың айтуынша, 
бұл жұмыстар алдағы жазда істелмек, өйткені, 
босаған топырақ отыруы керек екен.

Бірақ, мұны мердігер ұйым істей ме? Әлде, де-
путат Тумашинов жақсылық жасай ма? Өйткені, 
құрметті оқырман, бұл жұмыстар – жылу жүйесі 
жүргізілген жерлерді қайтадан көркейту мәселесі 
жобада қарастырылмаған. Нәтижесінде – оған 
қаржы да бөлінбеген.

...Аудан орталығы Үлкен Нарында, 19 қазан күні 
таңертең, жылу жүйесіне қосылмай қалған нысан-
дарды жылуға қосу жұмыстары жалғастырылып 
жатты. Бұл жұмыстарды «Нарын Сервис» ЖШС-і 
атқаруда. Жылу барлығына келеді...

Шамиль Багаутдинов.
Сурет автордікі. 

жылуға жетер жолдың азабы



 
23.10.2015 жыл 3 - бет

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы 
Бюджет кодексінің 109-бабына, «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 
6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Катонқарағай 
аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1. «Катонқарағай  ауданының  2015-2017 жылдарға  арналған 
бюджеті туралы» Катонқарағай аудандық мәслихатының 2014 
жылғы 23 желтоқсандағы № 28/206-V шешіміне (нормативтік 
құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 3607 нөмірмен 
тіркелген,  2015 жылғы 16, 23, 28, 30 қаңтардағы,           6 ақпандағы 
№ 4, 5, 6, 7, 8 «Арай»  газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер 
мен толықтыру енгізілсін: 

1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«2015-2017 жылдарға арналған Катонқарағай ауданының 

бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 
2015 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

1) кірістер – 4 091 189,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 388 598,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 6 921,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 25 643,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 3 670 027,0 мың теңге;
2) шығындар – 4 093 075,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 38 584,0 мың теңге, соның ішінде: 
бюджеттік кредиттер – 47 568,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 8 984,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша саль-

до – 4 500,0 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 4 500,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 

мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 44 970,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 

– 44 970,6  мың теңге.».
Аудандық мәслихаттың шешімімен бекітілген 1, 2, 5, 6, 7  

қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5  қосымшаларына сәйкес 
жаңа редакцияда жазылсын.

Осы шешімнің 6 қосымшасына сәйкес 10 қосымшамен 
толықтырылсын.

2. Осы шешім 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізіледі. 

 Д. Бралинов, аудандық мәслихат хатшысы.                                               
Б. Тоқтағанов, сессия төрағасы. 

 

«Катонқарағай  ауданының 2015-2017 жылдарға  арналған бюджеті туралы» Катонқарағай аудандық мәслихатының 2014 жылғы 
23 желтоқсандағы № 28/206–V шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы  

 Катонқарағай аудандық мәслихатының  2015 жылғы 22 қыркүйектегі 32/254-V шешіміне 1 қосымша
          Катонқарағай аудандық мәслихатының   2014 жылғы 23 желтоқсандағы №28/206-V шешіміне 1 қосымша

  2015 жылға арналған Катонқарағай ауданының бюджеті 
Санаты

Б а р л ы қ 
к і р і с т е р         
( м ы ң 
теңге)

 Сыныбы
  Ішкі сыныбы

   Атауы
1 2 3 4 5

   I.Кірістер 4091189,0
1   Салықтық түсімдер 388598,0

 01  Табыс салығы 151207,0
  2 Жеке табыс салығы 151207,0
 03  Әлеуметтiк салық 111539,0
  1 Әлеуметтік салық 111539,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 96582,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 39305,0

  3 Жер салығы 12064,0

  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 41913,0
  5 Бірыңғай жер салығы 3300,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметт

ерге салынатын ішкі салықтар 26665,0

  2 Акциздер 1845,0

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды 
пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 13422,0

  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi 
жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 11220,0

  5 Ойын бизнесіне салық 178,0

 08  

Заңдық маңызы бар әрекеттерді 
жасағаны және (немесе)  оған уәкілеттігі 
бар мемлекеттік органдар немесе 
лауазымды адамдар құжаттар бергені 
үшін алынатын міндетті төлемдер

2605,0

  1 Мемлекеттік баж 2605,0
2   Салықтық емес түсiмдер 6921,0

 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 1037,0

  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға 
беруден түсетін кірістер 1025,0

  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген 
кредиттер бойынша сыйақылар 12,0

 04  

М е м л е к е т т і к  б ю д ж е т т е н 
қаржыландырылатын, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
бюджетінен (шығыстар сметасынан) 
ұсталатын және қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер салатын 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, 
өндіріп алулар

525,0

  1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін 
түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік 
бюджеттен қаржыландырылатын, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар 
с м ета с ы н а н )  ұ с та л ат ы н  ж ә н е 
қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекемелер салатын айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

525,0

 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 5359,0

  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 5359,0

3   Негізгі капиталды сатудан түсетін тү
сімдер 25643,0

 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген 
мемлекеттік мүлікті сату 4477,0

  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  
мемлекеттік мүлікті сату 4477,0

 03  Жердi және материалдық емес актив
тердi сату 21166,0

  1 Жерді сату 7366,0
  2 Материалдық емес активтерді сату 13800,0

4   Трансферттердің түсімдері 3670027,0
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрға

н  органдарынан түсетiн трансферттер 3670027,0

  2 О бл ы с т ы қ  б юд ж ет т е н  т ү с ет i н 
трансферттер 3670027,0

(Жалғасы газеттің келесі санында)

Функционалдық топ
Сомасы 

(мың 
теңге)

 Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi

  Бағдарлама
   Атауы
1 2 3 4 5

   II. Шығындар 4093075,6
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 374288,0

 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
мәслихатының аппараты 13085,0

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

13085,0

  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0,0

 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 
аппараты 97160,0

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

85282,0

  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 11878,0

 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, 
кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 173806,0

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

169234,0

  022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 4572,0

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

  001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
бюджетін орындау және  коммуналдық 
меншігін басқару саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

0,0

  003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды 
жүргізу 0,0

  010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті 
басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет 
және осыған байланысты дауларды реттеу 

0,0

  018 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0,0

 453  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 0,0

  001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік 
жоспарлау жүйесін қалыптастыру және 
дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

0,0

  004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
экономика және қаржы бөлімі 31346,0

  001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
экономикалық саясаттын қалыптастыру мен 
дамыту, мемлекеттік жоспарлау,  бюджеттік 
атқару және коммуналдық меншігін басқару  
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

30179,0

  003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды 
жүргізу 507,0

  010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті 
басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет 
және осыған байланысты дауларды реттеу 

500,0

  015 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 160,0

 471  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі 16886,0

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

14386,0

  018 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2500,0

 454  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі 25408,0

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

24758,0

  007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 390,0

  032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары

260,0

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

16597,0

  001

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

16307,0

  013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 290,0

 494  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
кәсіпкерлік және өнеркәсіп  бөлімі 0,0

  001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және 
ө н е р к ә с і п т і  д а м ы т у  с а л а с ы н д а ғ ы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

0,0

  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0,0
02   Қорғаныс 18826,0

 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 
аппараты 18826,0

  005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару 
шеңберіндегі іс-шаралар 12326,0

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

6500,0

03   Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, 
қылмыстық-атқару қызметі 0,0

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

0,0

  021 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін 
қамтамасыз ету 0,0

04   Бiлiм беру 2292054,0

 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, 
кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 196525,0

  004 Мектепке дейінг і  тәрбие мен оқыту 
ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 82784,0

  041
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында 
мемлекеттік білім беру тапсырысын іске 
асыруға 

113741,0

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

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

0,0

  003 Жалпы білім беру 0,0

  005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
мемлекеттік білім беру мекемелер үшін 
оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді 
сатып алу және жеткізу

0,0

  006 Балаларға қосымша білім беру 0,0

  015

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

0,0

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

0,0

  067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары

0,0

 465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
дене шынықтыру және спорт бөлімі 0,0

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

 471  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі 2090094,0

  004 Жалпы білім беру 1907002,0

  009
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
мемлекеттік білім беру мекемелер үшін 
оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді 
сатып алу және жеткізу

14739,0

  005 Балалар мен жасөспірімдерге қосымша 
білім беру 56891,0

  028 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт 
бойынша қосымша білім беру                     34979,0

  020
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-
аналарының қамқорынсыз қалған баланы 
(балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына 
ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері 

17056,0

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

56324,0

  067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары

3103,0

 466  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі 5435,0

  037 Білім беру объектілерін салу және 
реконструкциялау 5435,0

06   Әлеуметт iк  көмек және әлеуметт iк 
қамсыздандыру 247430,9

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

  030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы 
(балаларды) асырап бағу 0,0

 471  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі 781,0

  030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы 
(балаларды) асырап бағу 781,0

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

246649,9

  001

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

23194,0

  002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 23884,0

  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

22140,0

  005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 5208,0
  006 Тұрғын үйге көмек көрсету 1200,0

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

37049,0

  010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек 
балаларды материалдық қамтамасыз ету 1688,0

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

1272,9

  014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек 
көрсету 45972,0

  016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік 
жәрдемақылар 17739,0

V шақырылған Катонқарағай аудандық мәслихатының 2015 жылғы 22 қыркүйектегі   №32/254-V шешімі

Нормативтік құқықтық акт 2015 жылғы 05 қазанда нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 4160 болып енгізілген.
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Азық-түлік бАғАсын АуыздықтАуғА күш сАлынАды
Облыстық мәслихат сессиясы

Таяуда аймақ басшысы Даниал 
АХМЕТОВТЫҢ қатысуымен облыстық 
мәслихаттың кезекті отыз екінші сессия-
сы болып өтті. Селекторлық режимде өткен 
сессияда жергілікті атқарушы органдардың 
өңірдің азық-түлік қауіпсіздігін қамту бойын-
ша қабылдап отырған шаралары мен жылы-
ту маусымына дайындық қорытындылары 
туралы баяндамалар жасалып, Глубокое ау-
даны әкімінің, облыстық жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру 
басқармасы басшысының сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағдарламасын 
орындау жөніндегі есебі, агроөнеркәсіптік ке-
шен, экология, қоршаған ортаны қорғау және 
табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану 
мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияның 
есебі тыңдалды.

Сессияда облыстық сайлау комиссиясының 
төрағасы Ерсайын Нәбиев биылғы 13-қыркүйекте 
Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының шығып 
қалған депутатының орнына №7 Строительный  
сайлау округі бойынша сайлау өткенін мәлім етті.

– Сайлау науқаны барысында үш кандидат 
ұсынылды. Олардың біреуін саяси партия ұсынды, 
екеуі – өзін-өзі ұсынғандар. Округтік сайлау ко-
миссиясы мәслихаттар депутаттығына кандидат-
тар ретінде үш адамды тіркеді. Олардың біреуі 
тіркелгеннен кейін жеке өтініші бойынша өз  кан-
дидатурасын алып тастады. 13-қыркүйекте 14 сай-
лау учаскесінде дауыс беру де ұйымдастырылды. 
Сайлаушылардың келуі 80,2 пайызды құрады. 
Сайлау қорытындылары  бойынша облыстық 
мәслихаттың депутаты болып сайлаушылар 
дауысының 86 пайызын жинаған  Владимир Го-
ловатюк сайланды. Сайлау науқаны сайлау 
заңнамасы нормаларының талаптарына  сәйкес 
өтті. Шығыс Қазақстан облыстық аумақтық сай-
лау комиссиясына шағымдар мен өтініштер  келіп 
түскен жоқ, – деді Ерсайын Нәбиев.

Жиында жаңадан сайланған халық қалаулысы 
да сөз алып, өзіне сенім танытып, дауыстарын  
берген тұрғындарға алғысын жеткізді.

Тұрақтандыру қорын толтыру – ба-
сты назарда

Сессияда талқыға салынған алғашқы мәселе 
– өңірдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету  
бойынша қабылданған шаралар, бұл жөнінде 
облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы  
басшысының орынбасары Асуат Насыров баян-
дама жасады.

Шығыс Қазақстанда азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету бойынша облыстың атқарушы ор-
гандары қабылдаған шаралардың бірі аймақтық 
тұрақтандыру қорын құру болды. Ол негізгі тамақ  
өнімдерінің бағасын тежеу үшін қолданылады. 

– Өскемен мен Семей қалаларында қордың 
өнімдерін сататын 145 сауда орны бар, оның 
ішінде  Өскеменде – 76, Семейде – 69. Жергілікті 
ауылшаруашылық тауарын өндірушілерден фью-
черс шартымен 533,4 миллион теңгеге 9 700 тон-
на көкөніс сатылып алынған. 

Қазіргі уақытта аудандарда уақытша 
тұрақтандыру қорлары құрылуда, – деді баянда-
машы.

Осы ретте ауыл шаруашылығы саласы 
басшыларының облыс әкімі берген кейбір тап-
сырмаларды  оындамай отырғаны белгілі  бол-
ды. Айталық, аймақ басшысы осы жылдың 
1-қазанына дейін тұрақтандыру қорына екі мың 
тонна картоп сатып алу жөнінде міндет қойған. 
Алайда, әзірге аталмыш өнімнің тек 700 тоннасы 
ғана қор қоймаларына жеткізіліпті. Тапсырманың 
неліктен уақытында орындалмағанына ауыл 
шаруашылығы басқармасы басшысының орын-
басары Асуат Насыров пен «Ертіс» әлеуметтік 
кәсіпкерлік корпорациясының төрағасы Манар-
бек Сапарғалиев тұщымды жауап бере алма-
ды. Облыс әкімі мемлекеттік қызметкерлердің 
жауапсыздығын қатаң  сынға алды.

– Жуық арада осыған қатысты арнайы комиссия 
құрылып, бір апта ішінде мән-жайды тексеретін 
болады, – деп ескертті Даниал АХМЕТОВ.

Бұл ретте тұрақтандыру қорына осыдан үш 
жыл бұрын 500 тонна өсімдік майының нарықтық  
бағадан үш есе қымбатқа сатылып алынғаны да 
тілге тиек етілді.

Жемқорлықпен күрес тұрақты 
жүргізіледі

Облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламаларды үйлестіру басқармасының 
басшысы Айжан Садықованың сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағдарламасын 
орындауы жөніндегі есептері тыңдалды.

А. Садықова өз баяндамасында атап өткендей, 
мемлекеттік органдар қызметкерлерінің құқықтық 
сауаттылығын арттыруға, заң бұзушылықтың ал-
дын алуға, сыбайлас жемқорлық көріністеріне 
төзбеушілікті қалыптастыру және мемлекеттік 
органдар мен азаматтардың өзара іс-қимылының  
айқындығын қамтамасыз етуге бағытталған іс-
шараларды жүргізуде.

Жүргізілген сараптамалар нәтжесі көрсеткендей, 
ауданда мемлекеттік қызметшілермен орын 
алған заң бұзушылықтардың дені құқықтық 
сауаттылықтың төмендігінен мемлекеттік сатып 
алу жүйесі  заңнамаларын толық білмеушілікте ту-
ындап отыр. Мәселен, ағымдағы жылда аудандық 
жер қатынастары саласында сыбайлас жемқорлық 
бойынша заң бұзушылық анықталып, Глубокое 
аудандық жер қатынастары бөлімінің басшысы 
Сергей Кимасов жауапкершілікке тартылған. 

Облыс әкімінің тапсырмасы негізінде конкурстық 
рәсімдерді уақытында және сапалы өткізу 
мақсатында ауданда мемлекеттік сатып алудағы 
өзекті мәселелерді қарау жөнінде жұмыс тобы   
құрылып, қызмет етуде. Ал Айжан Садықова 
сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша 
басқарма жұмысы барлық бағыттағы қызметтердің 
тиімділігін арттыруға бағытталғандығын атады.   
Оның баяндауынша, басқарманың сайтында «Сы-
байлас жемқорлыққа жол жоқ!» бөлімі құрылған.

Аталған бөлім «Қоғамдағы сыбайлас 
жемқорлыққа төзбеуді қалыптастыру» жо-
басын іске асыру барысында келіп түскен 
сұрақтарға жауаптардан, мемлекеттік сатып 
алу туралы заңнаманың  сақталуына бақылау 
жасау нәтижелері туралы ақпараттардан және 
азаматтарға арналған сенім  телефонынан 
тұрады.

Басқарма қызметкерлерінің қатысуымен «Сы-
байлас жемқорлық – қоғамға төнген қауіп», «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрестің қосымша 
шаралары» тақырыптарында құқықтық жаппай 
оқыту курстары тұрақты жүргізіледі. Сыбайлас 
жемқорлықпен күрес туралы заңға енгізілген 
өзгерістермен таныстыру жасалып, әлеуметтік 
зерттеу материалдары көрсетілген.

Қалалар мен аудандардың жергілікті атқарушы 
органдарымен «Жұмыспен қамтудың жол картасы  
– 2020» бағдарламасына және «Өрлеу» қанатқақты 
жобасына қатысу үшін халықты   ақпараттандыру 
мақсатында ұтқыр топтар құрылған. 

Бұлардан басқа жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламаларды үйлестіру басқармасы, «Ауыл  
шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ 
облыстық филиалы, халықты әлеуметтік қорғау   
департаменті, мемлекеттік зейнетақы төлеу 
орталығы, облыстық прокуратура өкілдері арасы-
нан да ұтқыр топтар құрылып, олар облыстың 19 
өңірінде 211 ауылдық елдімекенде жұмыс бабы-
мен болған.

Өңір жылыту маусымына 
дайындықты аяқтап келеді

Облыстық энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасының бас-
шысы Айтқазы Шерубаев тұрғын үй-коммуналдық 
қызметтерді, жылумен қамту ұйымдарын, тұрғын 
үй қорын және әлеуметтік-мәдени мақсаттағы 
нысандарды жылыту маусымына дайындау 
қорытындылары туралы ақпарат берді.

Оның айтуынша, облыстағы маңызды 
нысандардың қысқы жылыту маусымына әзірлігі 
ойдағыдай. Облыс орталығында «Өскемен жылу 
желілері» АҚ меншік қаражаты есебінен 788 
млн. теңгенің  жөндеу-дайындау жұмыстарын 
жүргізуде.

Семей қаласы бойынша «Теплокоммунэнер-
го» МКК меншік қаражаты есебінен жалпы сома-
сы 168  млн. теңгеге жөндеу жұмыстарын орын-
дап жатыр. Облыстық бюджеттен қосымша 45 
млн. теңге  бөлінген. Есептік кезеңде қуаты 100 
Гкал/ сағаттан жоғары қазандықтардың қысқа 
дайындығы 80- 85 пайыз болып отыр. Олардың 
саны облыста 53 болса, соның 45-і толық дай-
ын. Қуаттылығы 100  кл/сағаттан төмен 664 
қазандық түгелдей әзірленсе, 85 шақырым жылу 
желісі толық көлемде   жөнделген. 493 шақырым 

су өткізу-кәріз жүйесі жөндеу көрген. Барлық 
ЖЭО директорларымен шұғыл кеңестер өткізіліп, 
қысқа дайындық барысы пысықталған. Қазіргі 
кезде алғашқы жылу беру   кезеңінде қосылатын 
қазандықтар толығымен дайындықта. Ал қалған 
жылу қазандықтары   белгіленген кесте бойынша 
қазанның 25-і мен  қарашаның 17-сі аралығында, 
яғни, қатты суық  түскенде жұмысқа кірісетін бо-
лады. Сондай-ақ, жылу желілерінің дайындығы 97 
пайызды,  сумен  қамту және су бұру желілерінің 
жылыту маусымына әзірлігі 93 пайызды құрайды.

Өңірдегі білім беру, денсаулық сақтау салалары 
нысандары, әлеуметтік қорғау мекемелері жылы-
ту  маусымына жүз пайыз әзір. Білім берудің 926, 
денсаулық сақтаудың 705 нысаны жылыту  мау-
сымына сақадай сай. Тұрғын үйлердің әзірлігі 97 
пайызды құрайды. Қазіргі уақытта  жоспарланған 
4207 тұрғын баспананың 4074-сі жылу қабылдай 
алады. Баспаналардың дайындығы Өскеменде 
96, Семейде 95, Зырян ауданында 96 пайыз-
ды құрап отыр. Басқарма басшысының  айту-
ынша, қазір нысандарды жылуға қосу баста-
луда. Бірінші кезекте жылу бюджеттік сала  
мекемелеріне және  толықтай әзірліктегі тұрғын 
үйлерге берілмек. 7-қазандағы жағдай бойын-
ша білім беру саласының 40, денсаулық сақтау 
саласының 31, әлеуметтік қорғау мекемелерінің 
38,  тұрғын үйлердің 56 пайызы жылуға қосылған. 
Сондай-ақ, Айтқазы Шерубаев Семей қаласының 
қысқа әзірлік мәселесіне жеке тоқталып, жыл 
көлемінде атқарылған дайындық жұмыстарын  
баяндады. Жылыту маусымында алаңдауға еш 
негіз жоқтығын айтты. Дегенмен, бұл арада дай-
ын жылуды үйлеріне дейін жеткізуде көп дүние 
тұрғындардың өздеріне де байланысты екенін жа-
сырмады. Сонымен бірге, Зырян қаласының жы-
лыту маусымыа әзірлігі де бақылауға алынғанын 
атады. Өкінішке қарай, Жарма ауданының Шуақ 
кентінде айтарлықтай мәселе бар. Мұндағы  
«Еңбек- Өскемен» мекемесіне қарасты тоғыз 
үйдің жылыту жүйесі дайын болғанымен, жертөле  
бөлігі қысқа толық дайындықсыз, ашық күйде 
жатқан көрінеді. Жанар-жағармай қоры да тым 
жеткіліксіз. Оның өзін қарызға алып отырған жай-
лары бар. 

Ал облыс көлемінде жанармай, отын қорын 
жасақтау бойынша барлық шаруашылық  нысан-
дарымен келісім-шарттар жасалып, тасымалдау 
кестеге сай жүргізілетін болады.

Тұрақты комиссия Алакөл мәселесін 
шешуге атсалысып жүр 

Агроөнеркәсіптік кешен, экология, қоршаған 
ортаны қорғау және табиғат ресурстарын 
ұтымды пайдалану мәселелері жөніндегі тұрақты 
комиссияның төрағасы Ержан Нұрбаевтың есебі  
тыңдалды.

Комиссия төрағасы өз есебінде депутаттар тобы 
көтеріп, сол бойынша бүгінде тиісті жұмыстар  
атқарылып келетін өңір үшін аса өзекті бірқатар 
мәселеге тоқталды. 

Айталық, облысымызда экологияға аса қауіпті 
сынап сынды затты қабылдау және  залалсыздан-
дыру жұмысымен айналысатын мекемелер жоқтың 
қасы. Тұрғындар сынабы бар заттарды тұрмыстық 
қалдықтармен бірге лақтырады, ол топыраққа, 
одан әрі жерасты суларына қосылса, үлкен зиян 
тигізетінін елеп жатқандар шамалы. Сол себепті 
сынабы бар заттарды жою инфрақұрылымын жа-
сау қажет. 

– Сондай-ақ, тек Шығысымыздың ғана емес, 
бүкіл еліміздің туристік әлеуеті зор орны болып  
саналатын Алакөлдің де қордаланған мәселелері 
жетерлік. Көл жағасындағы демалыс  базаларының 
тұрмыстық қалдықтары мен кәріз сулары сол 
маңнан қазылған шұңқырларға төгілуде. Бұл да 
жерасты суларын, сонымен қатар, көл суын лас 
тауы ықтимал. 

Сонымен қатар, Алакөлдің жағасы жыл санап 
мүжіліп, су бері қарай, яғни Қабанбай ауылы-
на қарай жақындап келеді. Бұл үрдісті тоқтату 
үшін арнайы  бөгендер салынуы тиіс, – деді осы 
жазда бір топ әріптесімен көл жағасына барып, 
мәселенің мән- жайын біліп қайтқан депутат.

Сессия барысында депутат Рая Рахимова об-
лыс әкімінен келер жылы дәрігерлерді біліктілік 
арттыру сапарларына жіберу үшін қанша 
қаражат қарастырылғанын сұрады. Өйткені, 
бұл – өте   маңызды мәселенің бірі. Дәрігерлер 
үздіксіз оқытудан, курстардан өтіп тұруы тиіс. 

(Басы.Соңы 5-бетте)
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Сонымен қатар, Алакөлдің жағасы жыл санап 
шайылып, су бері қарай, яғни Қабанбай ауылы-
на қарай жақындап келеді. Бұл үрдісті тоқтату 
үшін арнайы  бөгендер салынуы тиіс, – деді осы 
жазда бір топ әріптесімен көл жағасына барып, 
мәселенің мән- жайын біліп қайтқан депутат.

Сессия барысында депутат Рая Рахимова об-
лыс әкімінен келер жылы дәрігерлерді біліктілік 
арттыру сапарларына жіберу үшін қанша 
қаражат қарастырылғанын сұрады. Өйткені, 
бұл – өте   маңызды мәселенің бірі. Дәрігерлер 
үздіксіз оқытудан, курстардан өтіп тұруы тиіс. 
Осы мәселені  үнемі жіті назарда ұстап отыратын 
аймақ басшысы бұл істің жалғасатынын, келер 
жылдың  бюджетінде аталмыш мақсаттар үшін 
шамамен 350 миллион теңге қарастырылғанын 
атап көрсетті.

Облыстық мәслихаттың жаңа 
хатшысы сайланды

Сессия барысында облыстық мәслихаттың 
жаңа хатшысы сайланды. Хатшы болып жуыр-
да мәслихат депутаты болып сайланған Влади-
мир Головатюк атанды. Оның кандидатурасын 
жиналған депутаттар бірауыздан қолдап, дауыс 
берді. Ал бұрынғы хатшы Григорий Пинчук басқа  
лауазымға ауысты. Өз сөзінде жаңа хатшы өзіне 
артылған сенім үшін әріптестеріне алғысын 
білдіріп, облыс пен ел игілігі үшін барлық білімі 
мен іскерлігін, тәжірибесін жұмсайтынын айтты.

Владимир Головатюк 1953 жылы Өскеменде 
дүниеге келген. Томск политехникалық инсти-
тутын тәмамдаған. 2011 жылы Халықаралық 
бизнес университетінің «Мемлекеттік және 
жергілікті басқару» мамандығы бойын-
ша магистратурасын бітірген. Еңбек жолын 
қорғасын-мырыш  комбинатында бастады. 
Одан кейін 1978-1997 жылдар аралығында 
«Шығысмашзауыт» ААҚ-да электр слесарі, 
инженертехнолог, құю зауытының директоры-
нан бастап, «Шығысмашзауыт»АҚ-ның вице-
президенті қызметіне дейін көтерілді. Владимир 
Головатюк Өскемен қалалық  мәслихатының ІІІ 
және IV шақырылымдарының депутаты, 2009 
жылы Өскемен қалалық мәслихатының хатшы-
сы болып сайланды. 2013 жылы Өскемен қаласы 
әкімінің орынбасары қызметіне тағайындалған.

Ержан Әбіш,
Дәурен Аллабергенұлы

Азық-түлік бАғАсын 
АуыздықтАуғА күш 

сАлынАды
(Соңы. Басы 4-бетте)

Еліміздің ауылшаруашылық саласын 
дамытуға бағытталған республикалық 
«Сыбаға», «Құлан», «Алтын асық», 
«Ырыс» бағдарламаларының өңірімізде 
жүзеге асырылу барысы қалай? Аталмыш 
бағдарламалардың сала дамуына тигізер 
игілігін қаншалықты тиімді пайдалана алып 
жүрміз? Облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасы басшысының орынбасары Ер-
бол Қуанышевтың айтуынша, ағымдағы 
жылдың 9 қыркүйегіндегі мәлімет бойынша 
«Сыбаға» бағдарламасымен 2015 жылы об-
лыста 5172 бас ірі қара мал алу көзделсе, 
соның бес мыңы ет бағытындағы аналық мал 
және 172 басы асыл тұқымды бұқалар.

Қазіргі уақытта аталған бағдарлама аясында 
«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ облыстық 
филиалы арқылы несиеге 2 734 бас ірі қара малы 
сатылып алынған. Оның 63-і – аталық мал басы. 
Бұл барлық тапсырыстың 53 пайызын құрайды. 
Бағдарламаға Тарбағатай (103%), Көкпекті (97%), 
Зайсан (94%), Абай (73%), Үржар (54%) аудан-
дары белсенділікпен қатысқан. Семей қаласы 
нақты жоспары болмағанымен де 361 бас ірі қара 
мал алған.

Керісінше Бородулиха, Шемонаха, Зырян, 
Ұлан, Глубокое аудандары мен Риддер қаласы 
бағдарлама бойынша бірде-бір мал алмаған. 
Сондай-ақ, Аягөз (14%), Катонқарағай (18%), 
Жарма (32%), Бесқарағай (43%) аудандарының 
көрсеткіштері де облыстық орташа көрсеткіштен 
төмен болып отыр.

Облыстық салалық басқарма өкілінің айтқанына 
сенер болсақ, жыл аяқталғанға дейін «Сыбаға» 
бағдарламасы бойынша кемшіліктердің орнын 
толтырып, алға қойылған жоспар-тапсырманы 
орындауға әлі де мүмкіндіктер бар. Мәселен, 
2014 жылдың сәйкес мерзімінде жоспардың 
орындалуы тек 31 пайызды ғана құраса, жыл 
соңына дейін 114 пайызға орындалған.

«Құлан» бағдарламасы бойынша 2 136 бас 
жылқы алу жоспарланса, оның 136 басы айғыр. 
Бүгінгі уақытта 2 265 бас сатылып алынып, жо-
спар 106 пайызға орындалған.

«Құланды» Күршім (463%), Көкпекті (409%), 
Аягөз (324%), Абай (236%), Катонқарағай (178%), 
Жарма (113%) аудандары межеден асыра 
орындаған. Ал облыстық орташа көрсеткіштен 
Тарбағатай (72%), Ұлан (72%), Үржар (45%) ау-
дандары, Семей қаласы (43%) және Зайсан ау-
даны (17%) төмен қалып отыр. Өкінішке қарай, 
Өскемен, Риддер қалаларында, Бесқарағай, Бо-
родулиха, Глубокое, Зырян, Шемонайха аудан-

дарында нәтиже нөлге тең. Ал бағдарлама бой-
ынша 2015 жылға бөлінген қаржы қазіргі уақытта 
толықтай игерілген көрінеді.

«Алтын асық» бағдарламасы бойынша биылға 
30 600 бас қой, соның ішінде 600 бас қошқар 
алуға тапсырма берілген. Орындалғаны 5 756 
бас қой немесе жоспардың 19 пайызы.

Тарқатып айтар болсақ, Аягөз ауданы – 1690 
(69%), Көкпекті ауданы – 1301 (58%), Ұлан ау-
даны – 890 (38%), Тарбағатай ауданы – 1099 
(35%) және Семей қаласы – 341 (15%) бас қой 
сатып алған. Қалған аудандар тарапынан бірде-
бір бас қой алынбаған. Сала мамандарының 
пікірінше, қазіргі уақытта қой етіне сұраныстың 
жоқтығынан және қой басы санының аздығынан 
бағдарламамен көзделген жоспар-тапсырманы 
орындау мүмкін болмауда.

– «Ырыс» бағдарламасы бойынша «Ауыл 
шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-
ның қаржыландыруы арқылы 2015 жылы сегіз 
сүт-тауарлы фермасын құру міндеті қойылған. 
Оның төртеуі 100 басқа, қалған төртеуі 50 басқа 
шақталған. Келіп түскен тоғыз тапсырыстың 
қазіргі уақытта екеуі ғана қаржыландырылған. 
Олар – Глубокое ауданындағы «Восход» шаруа 
қожалығы мен Семей қаласындағы «Көпежан» 
фермерлік шаруашылығы.

Бесқарағай ауданындағы «Бекарыс» 
фермерлік шаруашылығының 50 басқа арналған 
сүт-тауарлы фермасының тапсырысы Астана 
қаласында орталық аппаратта қаралу үстінде. 
Бұлардан бөлек Ұлан, Жарма, Аягөз ауданда-
рынан түскен 140, 100 және 50 басқа арналған 
сүт-тауарлы ферманың тағы үш жобасы «Ауыл 
шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-на 
қарауға ұсынылған. Сонымен қатар, Шемонайха 
(1) және Үржар (2) аудандарынан келіп түскен үш 
тапсырыс бойынша қажетті құжаттары жинасты-
рылуда, – дейді Ербол Үсенғалиұлы.

Аймақ басшысы Даниал АХМЕТОВ жоғарыда 
аталған республикалық бағдарламалардың 
өңірде жүзеге асырылуына қатысты айтқанында 
облыс шаруаларына олардың мүмкіндігін ба-
рынша тиімді пайдалану, қалалар мен аудандар 
арасындағы мүмкіншілікті ескеру және қалалы 
жерде мал ұстауға қажетті жайылымның жоқтығын 
назарға алу керектігін баса атап өткенін ескерер 
болсақ, бұл бағдарламалармен жұмыс істеу ба-
рысында олардың маңызын түсіндіру, насихаттау 
жұмыстарын қалалар мен аудандарда белсенді 
түрде жүргізген дұрыс.

Дәурен Аллабергенұлы.

«Сыбаға» мен «ырыСтың» игілігін қашан көреміз?

Сабақта, сабақтан тыс уақытта, спорт 
секцияларында дене тәрбиесін күн сайын 
ұйымдастырып, қолайлы жағдайлар жа-
сау мектепке дейінгі тәрбие мекемелерінде, 
әр мектепте жүзеге асырылып келеді. Ал 
оқушыларға арнайы өтетін дене тәрбиесі 
сабағынан білікті ұстаздар дәріс береді. 
Денешынықтыру пәні мұғалімі кездейсоқ келе 
салған адам емес, ол да жастайынан спортты 
сүйетін, өз ісіне жан-тәнімен берілген адам. 
Самар ауылындағы Ж.Болғанбаев атындағы 
орта мектептің денешынықтыру пәні мұғалімі, 
спорт ардагері Болат Исаев осындай адам.

Спорт ең алғаш бесінші сыныпта секцияға кел-
ген күннен бастап кішкентай Болаттың жүрегін 
жаулап, бүкіл өмірінің ажырамас бөлігіне ай-
налды. Сондықтан да болар, мектеп бітіріп, 
мамандық таңдауға келгенде еш ойланбастан 
денешынықтыру пәні мұғалімі мамандығын 
таңдады. Үйдегілер оған мал дәрігері немесе 
басқа мамандыққа оқуға кеңес береді. Алайда, ол 
өз таңдауына берік еді.

Алғашқы жылы жолы болмай, институтқа 
құжатын екі жылдан соң тапсырды, өйткені, жас 
жігітті әскери міндетін өтеуге шақырған еді. Бо-
рышын өтеп келген Болат бірден институттың 
даярлық бөліміне түсіп, бір жылдан соң негізгі 
оқуға қабылданды. Дегенмен, ол өзі таңдаған 
факультетке емес, еңбек пәні мұғалімін да-
ярлайтын топқа қабылданды. Бірақ алдына 
мақсат қоя білетін жігіт бірінші курс аяқтала са-
лысымен, қайтадан құжатын тапсырып, діттеген 
мақсатына жетеді. Бұл табандылығын ол спорт-
пен шұғылданғанынан деп біледі.

– Осылайша, мен институтты жай аяқтадым. 

Қолға диплом тиген 1979 жылдан бастап Самар 
ауылына жолдамамен келдім де, осында қалып 
қойдым, – дейді Болат аға.

Табиғатында сөзге аса көп жоқ оны шәкірттері 
туралы әңгіме айтқанда тоқтату мүмкін емес.

Болат сабағын оқыта жүріп, талай чемпион-
дарды тәрбиеледі. Оның еркін күрестен тәлім 
алған шәкірттері талай мәрте боз кілемде 
белдесіп, жүлделі орындарды иемденді. Олардың 
қатарында Т.Дайынов, Қ.Айтышевты атауға бола-
ды. Ал енді қыздар волейболы соңғы жылдары 
Болат ағаның арқасында аудан, облыс қана емес, 
республикаға танымал болды.

2000 жылдан бері қыздар тобын волейболдан 
жаттықтыра бастағанда шәкірттерін кәнігі көзімен 
тани біліп, талапты орнымен қойған ұстаздың 
тәрбиеленушілері көп ұзамай нәтиже көрсете 
бастады. 2003 жылы аудан чемпионы болған 
қыздар командасы облыстық «Сәулетай» мектеп 
оқушылары спартакиадасында екінші орын алды. 
Осы сәттен бастап-ақ, олардың жұлдыздары жан-
ды. 2011 жылы облыс чемпионы атанды. Рид-
дер, Өскемен қалаларында өткен республикалық 
турнирлерде ылғи да бірінші орын алып жүрді. 
Команданың қыздары толықтай ауданның құрама 
командасы деп саналады. Өйткені, олардың 
барлығы дерлік команда мүшелері. Облыстық 
құрама команда сапында Әсел Мусина, Бұлбұл 
Аманова, Жадыра Ибраева, Жібек Дулатпае-
ва, Қымбат Дулатпаева және бірнеше қыз ойна-
ды. Жадыра Ибраева облыстық құрама коман-
да құрамында Президент жүлдесі үшін өткен 
жарысқа қатысып, жақсы нәтиже көрсетті.

Жақында волейболдан спорт шеберлігіне кан-
дидат атанды. Бұл қыздарды бүкіл Қазақстан 

таниды. Оларды өздерінің командаларында 
ойнау үшін шақырып, барлық жағдайды жасау-
ды ұсынады. Мысалы, Зәуре Толықпаева Аста-
нада жұмыс істейді, ал ірі жарыстар болғанда 
оны ұшақпен алып келеді. Спорттың арқасында 
қыздар Қазақстанның түкпір-түкпірін аралады. 
Мәселен, Әнел Бауыржанова Италияға барып 
қайтты. Әнел Таранова, Сәуле Тұяқпаева, Жа-
дыра Бөлембаева, Дүйсембай Еңлік командаға 
еңбегі сіңіп, мол тәжірибе жинаған спортшылар. 
Қазір келесі жас буын өсіп келеді.

– Қыздар командасымен жұмыс істеу оңай емес. 
Олардың психологиясы да өзгеше. Сондықтан да 
маған әрқайсысының тілін таба білу қиын. Де-
генмен, ұзақ жылғы тәжірибенің арқасында бұл 
тығырықтан шыға аламыз. Қыздар да түсіністікпен 
қарап, ылғи да көмектерін аямайды. Өзара 
түсіністік орнаған командада жеңіске жету рухы 
ылғи да басым болады, – дейді Болат Исаұлы.

Спорт кеудесінде намыс оты жанған адамдар-
ды баурап та алады, жаулап та алады. Спорт – 
оқушылардың денсаулығын нығайтатын, дене 
күшін, қозғалыс дағдыларын және моральдық-
еріктік қасиеттерін дамытатын дене тәрбиесінің 
құралы. Ал соны бала бойына сіңіретін дене 
тәрбиесі пәнінің мұғалімі, жаттықтырушы. 
Болат Исаұлы сияқты спортқа берілген 
жаттықтырушының түлектері қашанда жеңіс 
тұғырынан түспейтіні заңдылық. Күні кеше ғана 
өткен аудандық спартакиадада Самар ауылдық 
округінің қыздар командасы жүлделі бірінші орын-
ды ешкімге бермеді.

Клара Нұрпейісова
Көкпекті ауданы.
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6 - бет 23.10.2015 жыл

Инвестиция

кәсіпкерлерге көрсетілетін көмек көп

Биыл Баспаналы Болғандар 
көп

Соңғы жыл-
дары аймақта 
құрылыстың 
қ а р қ ы н 

алғандығына баршамыз куә болып 
отырмыз. Облыс орталығын айтпағанда, 
өңірдің түкпір-түкпірінде жыл сайын 
жаңа мектептер, ауруханалар мен өзге 
де ғимараттар бой көтеріп, көптеген 
шығысқазақстандықтар баспанаға қол 
жеткізуде.

Облыстық сәулет және қала құрылысы 
басқармасының басшысы М.Отарбаевтың 
айтуынша, биыл  өңірде 2020 жылға 
дейін  аймақтарды дамыту бағдарламасы, 
сондай-ақ, «Нұрлы жол – болашаққа ба-
стар жол» Жолдауы аясында тұрғын үй 
құрылысының салалары мен инженерлік 
инфрақұрылымдарын тартуға барлық 
қаражат көздерінен 24 486,254 млн. теңге 
бөлінген.

Осы жылы 316 мың текше метрден астам 
тұрғын үй пайдалануға беріледі деп жоспар-
ланып отыр. Бұл әрине, жақсы көрсеткіш. 
Мәселен, өткен жылғымен салыстырғанда 
4,8 пайызға көп. Мәліметтерге сүйенсек, 
облыста 172 мың шаршы метрден астам 
тұрғын үй қолданысқа енгізілді. Бұл 1147 
үй мен 1716 пәтер, – дейді басқарма 
басшысы. Әсіресе, облыстың ауданда-
рында көппәтерлі үйлердің бой көтеріп 
келе жатқандығын ерекше атап  өтуге 
болады. Мәселен, жуықта Глубокое 
ауданының орталығында 100 пәтерлі 
тұрғын үй қолданысқа енгізіліп, мұндағы 
арендалық пәтер кезегінде тұрғандардың 
саны біршама қысқарды.  Сол сияқты 108 
пәтерлі баспана Көкпекті ауданында да са-
лынып, жүзден астам отбасы қоныс тойын 
тойлады. 

Облыста тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі салымшыларына арналып са-
лынып жатқан баспана  құрылысында 
ілгерілеу бар. Мәселен, биыл 100 пәтерлі 
тұрғын үйдің құрылысы аяқталып, пәтер  
иелеріне кілттері табысталса, тағы 13 үйдің 
құрылысы жүргізілуде.

Басқарма басшысының айтуынша, 
«Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы 
негізінде Риддерде 60 пәтерлі үйдің 
құрылысы аяқталып, пайдалануға берілсе, 
Үржар ауданында медициналық-әлеуметтік 
орталықтың жанынан балаларға арналған 
қосымша ғимарат жалғанған, сондай-
ақ,  Катонқарағай ауданында мектеп 
оқушыларына арналған жатақхана бой 
көтерді. Аягөзде қызметтік  жатақхана са-
лынып, аудан орталығындағы бірқатар 
бюджеттік мекеме қызметкерлердің баспа-
намен қамтылуына жол ашты.

Семей мен Өскемен қалаларында 
коммерциялық баспаналар құрылысы да 
қолға алынған. Облыс орталығында мұндай 
жеті үй бой көтерсе, Семей қаласында 294 
пәтерлі алты үй салынған екен.

– Бүгінде облыста бюджеттік қаржы және 
жеке құрылыс компаниялар қаржысымен 
66 көппәтерлі  тұрғын үйдің құрылысы 
жүргізіліп жатыр. Олардың арасында жас 
отбасыларға арналған алты, әлеуметтік 
аз қамтылғандарға арналған 17 үй бар, – 
дейді М.Отарбаев.

Жыл соңына дейін облыста жеке құрылыс 
компаниялар және мемлекеттік бюджет 
қаражаты есебінен салынып жатқан тағы 
27 баспана қолданысқа енгізіліп, жүздеген 
отбасы баспанамен қамтылатын болады.

Лаура Тілеубайқызы.

Нұрлы жол - болашаққа бастар жол

Мен ол кісіні кішкентай кезімнен білемін. Зайсан 
ауданындағы бертін Біржан, бұрындары Рожков деп 
аталатын ауылымыздың ескі ауылындағы ескі мектеп-
те қосымшадан бізге сабақ бергені есімде.

Біржан ауылында математика пәнінің Бәтіш Уәзірханова, 
Гүлнар Сәбиева, Қанипа Абусағитова мен Ғалия Ақтаева 
сынды білгір мұғалімдері болды. Мен осы мақаламды 
Ғалия ұстазға арнамақпын. Біз ол кезде бастауыш сынып 
оқушылары болатынбыз. Кейіннен жаңа ауылдағы жаңа 
мектепке ауысқанда да осы бір көзі көкшілдеу, әдеміше 
келген ақсары апай орта сыныптарда математикадан сабақ 
берді. Ол ұзақ жылдар Зайсан ауданындағы Аманкелді орта 
мектебінде ұстаздық етті. Жолдасы марқұм Еркін аға екеуі 
сол  ауылда  тату-тәтті өмір   сүрді. Тағдырдың   жазуы   шы-
ғар, ақкөңіл Еркін аға кенеттен келген науқастан қырыққа  
қараған шағында  қайтыс болды. Бұл кезең еліміздің 
егемендігін енді  алып, етек-жеңіміздің әлі түзелмеген кезі 
еді. Ұл мен қыздарымен қалған Ғалия мойымады. Өскемен 
қаласына қоныс аударып, ұстаздық жолын жалғастырды.

Бүгінде Өскемен қаласындағы Ахмет Байтұрсынов 
атындағы №20 жалпы білім беретін орта мектепте матема-
тика пәнінен сабақ беретін Ғалия Ақтаеваның шәкірттері 
бүгінде қоғамның әр саласында еңбек етуде. Оның 
мұғалімдік іс-тәжірибесі қала мектептерінде таратылып, 
қолданысқа ие болуда. Ол жастардан қалыспай, замана-
уи әдіс-тәсілдерді меңгеріп, шәкірттерінің білімі жолын-
да талмай еңбек етуде. Үстіміздегі жылы зейнетке шығып 
отырған Ғалия Ақтаеваның облыстық «Даңқ» кітабына 
есімі жазылған. Қалалық «Жыл мұғалімі-2012» байқауында 
үшінші орын алса, оқушыларын ұлттық бірыңғай тестілеуге 
дайындағаны үшін қалалық білім бөлімінің, облыстық 
білім басқармасының алғыс хаттарымен, грамоталарымен 
бірнеше рет марапатталған. Оқушылары қалалық, облыс 
тық, республикалық пәндік олимпиадалар мен жарыстарда 
жүлделі орындардан көрініп жүр.

Бақытжан Баянбаев
Өскемен.

Әріптестеріне іс-тәжірибесі 
таратылды

Облыс орталығында Инвестициялар және 
даму министрлігі  инвестициялар жөніндегі 
комитетінің бас сарапшысы Мәнсия Бы-
тымбаева мен «KAZNEX INVEST» экс-
порттау және инвестициялар жөніндегі 
Ұлттық агенттігі» АҚ-ның менеджері Ғалым 
Калменовтің қатысуымен дөңгелек үстел 
ұйымдастырылды. Оның жұмысына 
жергілікті бизнес өкілдері шақырылды.

Облыстық кәсіпкерлік және индустриялық-
инновациялық даму басқармасы басшысының 
міндетін атқарушы Мағаша Сайдуақасова Шығыс 
Қазақстан еліміздегі экономикасы ширақ дамып 
келе жатқан өңірлердің бірі екенін атап өтті. 
Аймақтың кәсіпкерлері маңызды мемлекеттік 
және салалық бағдарламаларға белсене 
қатысып келеді. 

2014 жылы облыстағы өнеркәсіптік 
кәсіпорындар 1098 млрд. теңгенің өнімдерін 
шығарды. Бұл көрсеткіш 2013 жылмен 
салыстырғанда 10 пайызға артық. Облыстың 
негізгі капиталына құйылатын инвестициялардың 
көлемі де арту үстінде. Өткен жылы негізгі 
капиталға құйылған инвестициялардың жал-
пы көлемі 345,5 млрд. теңгені құраса, бұл 2013 
жылмен салыстырғанда 112,5 пайыз артық, 
республикалық өсу көрсеткіші 103,9 пайыздан 
аспаған. Ал облыстың инвестиция көлемі жалпы 
республикалық көлемнің 5,3 пайызын құрайды. 
Шетелден тартылатын инвестициялар көлемінің 
өсімі өткен жылы 31 пайызға жеткен.

Үдемелі индустриялықинновациялық даму 
мемлекеттік бағдарламасы басталғалы Инду-
стрияландыру картасына облыста құны 846,2 
млрд. теңге болатын 76 жоба енгізілген. Осы 
уақыт аралығында аймағымызда 221 млрд. 
теңгенің 47 жобасы жүзеге асып, жеті мыңнан 
астам жұмыс орны ашылды. Олардың тең жарты-
сы жоспарланған деңгейге жетіп, тұрақты жұмыс 
істеуде. Инвесторларды тарту жұмысын тиімді 
ұйымдастыру мақсатында «Ертіс» ӘКК» АҚ-
да 2013 жылдан бастап инвесторларға қызмет 

көрсету орталығы жұмыс істейді. Қазір өңірдің 
инвестициялық жобаларының базасы жасалған. 
Онда енгізілген 513 миллион теңгенің 100-ден 
астам жобасын жүзеге асыратын инвесторлар 
іздестірілуде. 

Инвестициялар жөніндегі комитеттің бас са-
рапшысы Мәнсия Бытымбаева елімізде шетелдік 
және отандық инвесторларға қарастырылған 
жеңілдіктер жөнінде айтып берді. Бұл бағытта 
әсіресе, агроөнеркәсіптік кешендерге, қайта 
өндірушілердің жобаларына басымдық беріліп, 
қосымша жеңілдіктер көзделген. 

– Ешқандай әлемдік дағдарыстарға, 
экономикалық қиындықтарға қарамастан 
елімізде инвесторларға берілетін көмектер 
кеңейтіліп жатыр. Оған дәлел – 2014 жылы Бура-
бай қаласында өткен отандық инвесторлардың 
жиынында «Инвестициялар туралы» Заңға 
жаңа екі өзгеріс енгізілді, – деді бас сарапшы. 
Баяндамашы түсіндіргендей, мемлекет тара-
пынан берілетін инвестициялық көмектің төрт 
түрі бар екен. Бұған дейін кәсіпкерлер қандай 
да бір инвестициялық жобаның аясында ше-
телден технологиялық құрал-жабдықтарды, 
шикізат өнімдерін импорттау кезінде кедендік 
баж салығынан босатылса және мемлекеттің 
меншігіндегі бос тұрған әкімшілік ғимараттар, 
жер телімі инвесторларға тегін берілсе, енді 
былтырғы қабылданған заң бойынша басым 
бағыттағы инвестициялық жобаларға субсидия 
беру көзделген. Қазір субсидия мен салықтық 
жеңілдіктер көбіне қайта өңдеуші кәсіпорындарға 
беріледі. Сол салаға басымдық беріліп отыр. 
Мысалы, инвесторға технологиялық құрал-
жабдықтарға, құрылыс-монтаждау жұмыстарына 
кеткен шығындардың 30 пайызына дейін мемле-
кет қайтарып береді. Инвестор кеткен шығынның 
30 пайызын үш жылда бөліп ала алады. 

Бұл аяғынан жаңа тұрып келе жатқан заңды 
тұлғалар үшін үлкен көмек екені сөзсіз. Одан 
кейін салықтық жеңілдіктер бар: корпоративтік 
салықтан 10 жылға босатылған, жер, 

мүлік салығы алынбайды. Инвестициялық 
жеңілдіктерді пайдалануға шетелдік те, отандық 
да инвесторлар құқылы, тек олар Қазақстанның 
инвестициялық жобасын іске асыратын заңды 
тұлға болулары керек. Мәнсия Бытымбаева 
субсидия алу үшін біздің облыстан әлі өтінім 
түсе қоймағанын айтты. Жай инвестициялық 
жобаларға арналған жеңілдіктерді алғандар бар, 
алып та жатыр, бірақ жерлестеріміздің арасын-
да басым бағыттарға берілетін жеңілдіктерді 
пайдаланғандар жоқ.

Айта кету керек, Заңдағы өзгерістер 2015 
жылдың 1-қаңтарынан күшіне енген. Осы 
тақырыпты  жалғастырған «KAZNEX INVEST» 
экспорттау және инвестициялар жөніндегі 
Ұлттық агенттігі» АҚ-ның менеджері Ғалым Кал-
менов агенттіктің негізгі мақсаты кәсіпкерлерге 
елімізге инвестиция тартуда, сондайақ, отандық 
өнімдерді жақын және алыс шетелге шығаруда 
көмек көрсету екенін айтты. 

Агенттікте өткен жылдан бері омбудсмен 
институты жұмыс істейді. Заңды тұлғалар 
инвестициялық жеңілдіктерді алуда қандай 
да бір кедергілерге жолықса, аталмыш 
құрылымның көмегіне жүгінулеріне болады. 
Ғалым Калменов өздерінен әділдік іздеп келген 
екі шығысқазақстандық кәсіпорынға қолұшын 
бергенін жеткізді. 

Өткен жылы шетелдік инвесторлардан 100-ден 
астам проблеманы қамтыған 70 шағым түсіпті. 
Менеджер ол проблемалардың басым бөлігі та-
бысты шешілгенін айтты.

Жиында жергілікті кәсіпкерлер өздерін 
толғандырған проблемалармен бөлісіп, 
сұрақтарына нақты жауап алды. Мәнсия Бытым-
баева Үржар ауданындағы қайта құрылған құс 
фабрикасы салықтық жеңілдіктерді пайдалана 
алатынын ескертті.

Айна Ескенқызы.


