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Бейсенбі, 16 сәуір 2015 жыл 

Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы 
Конституциялық заңының 38-бабы 1-тармағына сәйкес ауылдық округ әкімдерінің, 
учаскелік сайлау комиссияларының ұсынысы бойынша Айыртау аудандық сайлау 
комиссиясы ШЕШТІ: 

 1. Ауданның сайлау учаскелері бойынша дауыс берудің басталуы мен 
аяқталуы (жергілікті уақыт) белгіленсін: 

1. Орловка а. № 2  сайлау учаскесінде  07сағаттан 14 сағатқа дейін; 
2. Красногорка а. № 5  сайлау учаскесінде  07сағаттан 14 сағатқа дейін;
3. Всеволодовка  а. № 23  сайлау учаскесінде  07сағаттан 14 сағатқа дейін;
4. Никольское а. № 26  сайлау учаскесінде  07сағаттан 14 сағатқа дейін;
5. Қоскөл а.  № 30  сайлау учаскесінде  07сағаттан 14 сағатқа дейін;
6. Қарақамыс а. № 35  сайлау учаскесінде  07сағаттан 14 сағатқа дейін;
7. Егіндіағаш а.  № 36  сайлау учаскесінде  07сағаттан 14 сағатқа дейін;

   8. Жақсы-Жалғызтау а. № 64  сайлау учаскесінде  07сағаттан 14 сағатқа дейін;
9. Айыртау а.  № 6  сайлау учаскесінде  07 сағаттан 15 сағатқа дейін;
10.Жұмысшы а.  № 17  сайлау учаскесінде  07 сағаттан 15 сағатқа дейін;
11. Құмтөккен а.  № 19  сайлау учаскесінде  07 сағаттан 15 сағатқа дейін;
12.Үкілі Ыбырай а.  № 20  сайлау учаскесінде  07 сағаттан 15 сағатқа дейін; 
13.Сулыкөл  а.  № 32  сайлау учаскесінде  07 сағаттан 15 сағатқа дейін;
14. Шолақөзек а.  № 37  сайлау учаскесінде  07 сағаттан 15 сағатқа дейін;
15. Кутузовка а.  № 40  сайлау учаскесінде  07сағаттан 15 сағатқа дейін;
16. Петропавловка а.  № 42  сайлау учаскесінде  07сағаттан 15 сағатқа дейін;
17.Борлық а.  № 43  сайлау учаскесінде  07 сағаттан 15 сағатқа дейін;
18. Целинное а.  № 47  сайлау учаскесінде  07 сағаттан 15 сағатқа дейін;
19. Корсаковка а.  № 52  сайлау учаскесінде  07 сағаттан 15 сағатқа дейін;
20. Береславка а.  № 56  сайлау учаскесінде  07 сағаттан 15 сағатқа дейін;

    21. Верхний Бұрлық а.  № 58  сайлау учаскесінде  07 сағаттан 15 сағатқа дейін;
22. Заря а. №61 сайлау учаскесінде  07 сағаттан 15 сағатқа дейін;
23. Әлжан а. №62 сайлау учаскесінде  07 сағаттан 15 сағатқа дейін;
24. Воскресеновка а.  №4 сайлау учаскесінде  07 сағаттан 16 сағатқа дейін;
25. Карасевка а. №18 сайлау учаскесінде  07 сағаттан 16 сағатқа дейін;
26. Қарасай Батыр а. №50 сайлау учаскесінде  07 сағаттан 16 сағатқа дейін;
27. Матвеевка а. №54 сайлау учаскесінде  07 сағаттан 16 сағатқа дейін;
28. Ақанборлық а. №66 сайлау учаскесінде  07 сағаттан 16 сағатқа дейін;
29 . Қаратал а. №27 сайлау учаскесінде  07 сағаттан 16 сағатқа дейін;
30. Светлое а. №38 сайлау учаскесінде  07 сағаттан 17 сағатқа дейін;
31 Аксеновка а. №24 сайлау учаскесінде  07 сағаттан 17 сағатқа дейін;
32. Комаровка а. №15 сайлау учаскесінде  07 сағаттан 17 сағатқа дейін;
33. Никольское-Бурлыкское а. № 25 сайлау учаскесінде  07 сағаттан 17 сағатқа дейін;
34. Шоққарағай а.  № 33  сайлау учаскесінде  07 сағаттан 17 сағатқа дейін;
35. Дауқара  а.  № 34  сайлау учаскесінде  07 сағаттан 17 сағатқа дейін;
36. Горный а.  № 46  сайлау учаскесінде  07 сағаттан 17 сағатқа дейін;
37. Баян а.  № 49  сайлау учаскесінде  07 сағаттан 17 сағатқа дейін;
38. Высокое  а. № 28  сайлау учаскесінде  07 сағаттан 18 сағатқа дейін;
39. Шүкірлік  а.  № 29  сайлау учаскесінде  07 сағаттан 18 сағатқа дейін.
40. Бірлестік а. №21 сайлау учаскесінде  07 сағаттан 18 сағатқа дейін;
41. Сырымбет а. №31 сайлау учаскесінде  07 сағаттан 18 сағатқа дейін;
42. Ағынтай Батыр а. №48 сайлау учаскесінде  07 сағаттан 18 сағатқа дейін;
43. Новосветловка а. №55 сайлау учаскесінде  07 сағаттан 18 сағатқа дейін;
44.  Елецкое а. №7 сайлау учаскесінде  07 сағаттан 18 сағатқа дейін;
Дауыс беруді бастау мен аяқтау уақытының өзгергені туралы сайлаушыларға   хабарлансын. 

Е.МЕРҒАСЫМОВ,  комиссия төрағасы.
Б.ТИЫШТЫҚБАЕВА, комиссия хатшысы.

Айыртау аудандық  сайлау Айыртау аудандық  сайлау 
комиссиясының дауыс берудікомиссиясының дауыс беруді
бастау мен аяқтаудың өзге бастау мен аяқтаудың өзге 
уақытын белгілеу туралы уақытын белгілеу туралы 

2015 жылғы 8 сәуірдегі шешімі2015 жылғы 8 сәуірдегі шешімі

2015 жылдың 26 сәуірінде 2015 жылдың 26 сәуірінде 
елімізде Қазақстан Республикасы елімізде Қазақстан Республикасы 

Президентінің кезектен тыс Президентінің кезектен тыс 
сайлауы өтедісайлауы өтеді

Пасха мерекесі барған сайын 
жаңарып, дамып және өркендеп 
келе жатқан біздің мемлекетіміздің 
нышаны да іспеттес. Қазақстанда 
түрлі этностар мен діни сенімдегі 
азаматтар тату-тәтті өмір сүруде. 
Сенім  мен  береке -бірліктің 
арқасында біз өзіміздің және 

Ресми бөлім

Пасха мерекесімен құттықтадыПасха мерекесімен құттықтады

балаларымыздың бақуатты өмірін 
қамтамасыз етіп, елімізді байыпты 
түрде дамыта аламыз. Қазақстан 
халқы Ассамблеясы ұлтаралық 
және конфессияаралық саясаттың 
еліміздегі барлық этнос пен 
діндерге қарым-қатынасындағы 
табыстарын көрсетуде.

Ауа райының қолайсыздығына 
қарамастан,  сәуірдің  11- іне 
белгіленген  қайырымдылық 
сенбіліг і  облысымызда  да 
қатысушылардың белсенділігі 
жағдайында өтті. Сөйтіп, облыс 
орталығының, басқа да елді 
мекендердің көшелері қысқы 
қоқыстан  біршама  тазарып , 
жасыл желекпен толыға түсті. 
Мәселен, нақ осы күні “Жеңіс” 
саябағының айналасына тазарту 
жұмыстары жүргізіліп, шыршалар 
отырғызылды. Игі іс-шараға облыс 
әкімі Ерік Сұлтанов, соғыс және 

Сенбілік

СЕНБІЛІК СЫЙЫ - ШЫРШАЛАРСЕНБІЛІК СЫЙЫ - ШЫРШАЛАР

тыл ардагерлері мен Қазақстан 
халқы облыстық ассамблеясының 
өкілдері қатысты.
Көшеттер отырғызылған соң 

өңір басшысы іс-шараға жиналған 
ардагерлердің хал-жағдайларын 
сұрастырып, Жеңістің 70 жылдығына 
орай саябақта қайта жаңарту 
жұмыстары жүргізілетіндігін айтты. 
Жобаға сай саябақта “Қаһармандар 
аллеясы” салынады. Отырғызылған 
25 түп сібір шыршасы – сол аллеяның 
бастамасы. Аллея саябақты Есілдің 
жағалауымен байланыстыратын көпір 
іспетті болады. Алдағы аптада саябақта 

тағы да көшеттер отырғызылады.  
Қайырымдылық сенбілігіне әзірлік 

және оны өткізу жөніндегі штабтың 
мәліметіне қарағанда, бұл күні об-
лыс орталығының 500 мың шаршы 
метр аумағы тазаланып, 80 тонна 
қоқыс шығарылды. Сенбілік күні қала 
көшелеріне 70 түп шырша, 20 түп қайың 
егілді. Ескерткіштер мен саябақтар 
абаттандырылды.
Келесі сенбілік 18 сәуір күні өтеді.

Бақытжан ЖОЛДАСҚЫЗЫ,
«Солтүстік Қазақстан».

Суретті түсірген
Талғат ТӘНІБАЕВ.

Сәуірдің 11-інен 12-іне қараған 
түні  Саумалкөл  селосының 
Введения Пресвятой Богоро-
дицы шіркеуінде аудан әкімінің 
орынбасары Мафруза Науано-
ва ауданның православие хри-
стиандарын Пасха мерекесімен 
құттықтап, денсаулық, бақыт пен 
игілік тіледі.
Жиналған жұртшылықты аудан 

әкімініңатынан  құттықтаған Мафру-
за Тасболатқызы: 

«Елбасымыздың салиқалы сая-
саты арқасында біздің елімізде 
бір шаңырақ астындағы әр ұлттың 
өкілдері тату-тәтті, бейбіт өмір сүруде. 
Бұл біздің ең басты құндылығымыз 
болып саналады. Сондықтан, елдегі 
тыныштық пен бейтішліктің, береке-
бірліктің сақталуына үлес қосып 
отырған дін басыларына да айтар 
алғысымыз шексіз. Пасха мейрамы 
баршаңызға құтты болсын, – деді 
аудан басшысының орынбасары.
Өз кезегінде Саумалкөл селосының 

Введения Пресвятой Богородицы 
шіркеуінің шырақшысы иерей Евге-
ний барша жұртшылықты жарқын 
мерекемен құттықтап, олардың от-
басыларына бақыт, денсаулық, 
елімізге бейбітшілік пен келісім 
тіледі.

Өз хабарымыз.



Айыртау таѕы2 16 сәуір 2015 жыл эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

Ұлы  Отан  соғысындағы  Жеңістің  70 
жылдығына орай аудандық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Армия Әбілқайыровтың 
бастамасымен аудандық «Айыртау таңы» 
және «Айыртауские зори» газеттерінің 
редакциясы аудан  жастары  арасында 
өздерінің аталары жайлы жазылған ең үздік 
материалдары (эссе, мақала, өлең) ара-
сында байқау жарияланғанын естеніңізге 
салады. 
Байқау ақпанның 10-ы мен сәуірдің 30-ы 

аралығында өткізіледі. Ең үздік жұмыстар 
аудандық газет беттеріне жарияланады, 
ал жеңімпаздар арнайы мадақтамалармен 
және бағалы сыйлықтармен марапатта-
лады.
Байқау жұмыстарын мына мекен-жайға 

150100, Айыртау ауданы, Саумалкөл ауылы, Конституция көшесі, 72 
үй немесе газеттердің  электронды пошталарына жіберуге болады. 

Байқау
«ЖЕҢІС ҮШІН АТАМЫЗҒА 

МЫҢ АЛҒЫС!»

Бірінші хат жазамыз анамызға,
Қамқоршы қара ағаштай  
      панамызға.
Жау шығып фашист деген   

 біздің басқа,
Сиғызды бір тарының қауызына.
Екінші сәлем жаздым ауылыма,
Мәрзия бірге туған бауырыма.
Бауырдың бірге туған бәрі бірдей,
Қош болсын үлкен ағам   

  Жәнәпия.
Әз бенен Әбілғазы, Мәрзияға,
Маққуза, Кенжеғали балаларға.
Сәлем де сайран салған   

  далаларға,
Хат алмай Шахмансұрды   

 сағынамын,
Бұлтармай командирге   

  бағынамын.
Күні ыстық, түні суық осы жақтың,
Шыбын жан жер таппайды   

 паналарға.
Қанапия атыңды атап тағы  

  жазам,
Бұл жерде олай-бұлай болып  

  кетсем,
Қаламын қай боқтықта жетсе  

  қазам.
Мал-жаны туған елдің тағы  

  аман бол,
Елдегі кәрі-жасың, бала   

  аман бол.
Келед деп бізді күтіп аңсайтұғын,
Кәрілер, балалар тағы аман бол.
Жүсіпбек, Кәкемменен тағы  

  аман бол,
Сәлкенмен, Жәкіш, Бопи   

  өңшең бала,
Қалғаның аты аталмаған тағы  

  аман бол.

Ұлы Жеңіске – 70 жыл!
Майдангер хаты

Əнапия Əбдірахманұлы Сарбұлақ ауылының тумасы. Ұлы Отан 
соғысы басталғанда алғашқылардың бірі болып майданға аттанады. 
Соғыста талай ерліктің үлгісін көрсеткен жерлесіміз 1943 жылы 
ауыр жараланып, госпитальға түседі. Елін, ағайын-туыстарын 
сағынған майдангер енді қайтып келмесін сезді ме екен, қоштасу 
хатын жазып, елге жолдайды. Арада қаншама уақыт өтіп, хаттың 
толық нұсқасы сақталмайды. Сарбұлақ ауылында тұратын 
қарындасы Зəкіриянова Маққуза əжей есте қалғандарын қағазға 
түсіріп, редакциямызға жолдаған екен. Соны оқырмандар назарына 
ұсынғанды жөн көрдік.

Сырымбет, Үлкенкөлмен, Түкті  
  аман бол,
Жігіттің ел қорғайтын бағы   

 аман бол.
Дөңағаш, Ұзынағаш ағаштарым,
Баратын егін салып Кен   

  аман бол.
Доп ойнап, асық атқан   

  жерлерім-ай,
Оралып қайта басар күн   

  боларма- ай
Қаз ұшып, үйрек ұшқан   

  көлдерім-ай,
Көгарай шалғын шөпті жер   

 аман бол.
Кір жуып, кіндігімнің қаны тамған,
Топырағы туған елдің сен   

 аман бол.
Сарбұлақ – бұлақтың ордасы  

  едің,
Оралып қайта татар күн   

  болар ма?
Хат жазған әдейі арнап мен  

  бір балаң,
Дем бітіп, өтіп кетсем осы жерде,
Апажан ақ сүтіңді балаңа   

 кешіре гөр.
Еңбегіңді бұл дүниеде өтей  

  алмадым,
Балаңа борыш қылмай   

  кешіре гөр.
Хат жазған әдейі арнап атым  

  Әнапия,
Бұл жазған өлең емес,   

  көңіл назы.
Сөзімнің ақыры осы болар,
Опасыз бұл дүниеден өтіп   

 кетсем,
Артымда табан басар ізім де жоқ.
Осымен сөзімді мен аяқтайын.

Сан ғасырдай көп күткенім –  
  Ақ таңым,
Ұлы жеңіс, Ұлы той менің бағым.
Жеңіс күні тарихи, қастерлі күн,
Жетпіс жылды тойлаймыз   

 міне бүгін.
Жеңіс күні еске алар   

  Батырларды,
Талай өрім, ержүрек   

  батылдарды.
Естен кетпес соғыстың   

  жаңғырығы,
Қайта келмес қасіретті асулары.
Елін қорғап жараланған адамдар,
Ерлік жасап елге оралған   

 жарандар.
Болмаса да жанымызда   

  біздердің,
Қалды артыңда өшпес   

  мәңгі іздерің.
Бастарынан түрлі азаптар   

 өтсе де,
Соғыс пене қиындықты көрсе де,
Бір жасымай батырлықты   

 көздеген,
Ардагерлер мен Сіздерге   

 бас ием.
Жырыма мен қосамын   

  батырымды,
Өр мінезді ержүрек батылымды.
Бұл фәниден озып кеткен   

 ертеде,

Майдангерлерге 
Ұлы Жеңіс үшін қаншама қазақ елінің біртуар азаматтары қыршын 

болды. Қан бұланған соғыста аты аңызға айналмаса да, біз үшін 
аңыз болған, 1922 жылы Сарыөзек ауылында туған атам – Бес-
таев Қарабатырды жырға қоспасам, ағаттық кеткені. Ұрпақтары 
үшін тəуелсіздікті алып берген аталарымыздың жатқан жерлері 
жəннатта болғай. Осы жырым Сіздерге арналады, қымбатты май-
дангерлер!

Қорған болған өз жеріне, еліне.
Қанын төккен туған өлке елі үшін,
Жанын берген ата-баба кегі үшін.
Майдангердің бірі болған атамды,
Жырламақпын талаптана   

 қарқынды.
Аты атамның Қарабатыр атақты,
Орманшы боп ол жұмысын  

  бастапты.
Жастайынан әскерге де алынып,
Тула атты қалаға да жетіпті.
Қан майданда жарақатты алыпты,
Сұм соғысың аямапты халықты.
Түрлі азап пен қиындықты   

 көрсе де,
Сенім артқан ел үмітін ақтапты.
Ұрпақтарың сол күндерді   

 еске алып,
Ақ қағазға сия қылып қалдырып.
Жасап кеткен ерлігіңді мадақтап,
Жырлап өтем өмір бойы   

  асқақтап.
Қанша жырлап, қанша мақтап  

  жазсам да,
Ақ қағаз бен қара сия жетпейді.
Керек емес, келмесінші соғыс енді  

  ешқашан,
Ұлы жеңіс тойлансыншы, Қазақ  

  деген халқымда.
Сандуғаш ТӨЛЕУОВА,

Егіндіағаш орталау мектебінің 
9 сынып оқушысы.

«Неменеңе  
жетістің бала 
батыр,
Қариялар 
азайып бара  

жатыр.   
Б і р і  м і н і п 

келместің  кемесіне,
Бірі  күтіп ,  әнекей , 

жағада тұр»,- деген өлең жолдарындағы 
Мұқағали мұңы қазіргі кездің мұңын жырлап 
тұрғандай. Шынында, бізге осы кең байтақ 

еліміз бен тәуелсіздігімізді сыйлаған аталарымыз бен 
апаларымыз азайып бара жатыр. Майдан даласынан туған 
жеріне оралып келген талай батырларымыз қазір жоқтың 
қасы. Ұлы Отан соғысына міне осы жылы 70 жыл толып 
қалды. 1941 жылы еліміздің басына қалың    қара тұман 
орнағанда тегеуріні мықты, намысшыл халқымыз жаудын 
алдында қасқая нық тұрды. Фашистік Германия ойда 
жоқта шабуылды бастап кеткен кезде кеңес адамдары 
байбаламға салмай жауды жеңіп, тәуелсіздікті сақтап қалу 
жолында талмай еңбек етті.
Еңбектеген баладан, таяқ ұстаған қарияларға дейін осы 

жеңіске өз үлестерін қосты. Солардың жанымен, қанымен, 
терімен, көз жасымен, ерлігімен туған жердің топырағы 
жауға таптатылмады. Қазіргі бақытты күндеріміз сол май-
дангер абыздар мен боздақтардың арқасы екені анық. Иә, 
біз қазір бақытты да уайымсыз өмір кешіп жатырмыз. Ал 
олар ше? Олар не көрмеді десеңші... Бір үзім нанға зәру 
болды, аштықтан қырылған жақын адамдарының уайы-
мын кешті, майдан даласында қаншама жолдастарының 
өзен болып ағылған қанын көрді. Сондықтан да, мен 
ардагер атамнан соғыс туралы айтып беруін сұрағанда  
сәл кідіріп қалатын. Әрине, қырғын соғыс туралы кімнің 
айтқысы келеді? Тек рухын көтеретін жеңісті күндері 
туралы болмаса, қалғанын жүрегінің бір түбінде сақтап 
қалған болатын.  
Мен осы мақаламда Ұлы Отан соғысына қатысып, 

сұрапыл соғыстың дәмін татқан  атам Евней Қаппасұлы ту-
ралы сөз қозғағым келеді. Атам Қаппасов Евней Қаппасұлы 
1926 жылы бұрынғы Көкшетау облысы Володар ауданы 
Бірлестік ауылында дүниеге келген. Майдан даласына 1942 
жылы 17 жасында бозбала шағында аттанған.  Байкал 
әскери округіне қарасты 847 артиллеристер полкында 
байланысшы-телефонист болады. Қиыр Шығыста Кіші 
және Үлкен Хинган деген жерде жапондықтармен болған 
жойқын соғыстарға қатысады.Жапонның таулы, тасты 
сусыз даласында әскери бөлімшелерді байланыспен 

Майдангер атам жайлы бір үзік сыр
қамтамасыз етіп 
отырды. Көптеген 
маңызды тапсыр-
малар орындау 
кезінде аса үлкен 
жауапкершілік пен 
табандылықтың 
ү л г і с і н 
көрсеткендігі жай-
лы архивтерден 
тауып оқып көрдік. 
«Елім үшін» деп 
ұрандатқан атам  
Ұлы Жеңіс күнін 
көрді, еліне аман-
есен  оралып 
талай бақытты 
күндер  кешті . 
Соғыста жасаған 
ерліктері үшін 
І-дәрежелі Отан 
соғысы орденімен 
және «Ерлігі үшін», 
«Жауынгерл ік    
ерлігі үшін» ме-
дальдарымен ма-
рапатталды.  
Е л г е  1 9 4 7 

ж ы л д ы ң 
желтоқсанында 

оралады.  Елге оралғаннан кейін талай жылдар жемісті 
еңбек етті. МТС-тан трактор-комбайнға май тасушы 
болды. Тың игеру жылдары «С-6», «СК-4», «Нива», 
«Енисей» маркалы комбайндарда істеді. Әжем  Рузия 
Бәжікенқызымен шаңырақ көтеріп дүниеге  3ұл, 3 қыз 
әкеледі. Оларда қазір әр түрлі саланың маманы болып , 
жемісті еңбек етуде.  Атамның көзі тірісінде 9 мамыр күні 
барлық ағайын-туыстар  болып жиналатын. Атам үшін 
ол күн ерекше қуанышқа толы күн болатын.   Қазірде 
атамның дүниеден озғанына 8 жыл толса да әр жыл сайын 
9 мамыр күні  ерекше аталып өтіледі. Бұл біздің  жылдағы 
дәстүрімізге айналған.  

   Кезінде есімі ұмытылып, еңбегі еленбей кеткен жау-
ынгер қазақ аталарымыз көп. Осы ақтаңдақтарды жою 
жолында өз аталарымыз, ауылдастарымыз жайлы жазу 
біздің бір борышымыз .                     

 Жайнагүл  ҚАППАСОВА, 
Бірлестік орта мектебінің 11 сынып оқушысы.

Қазақстан  Республикасы Білім 
және ғылым министрінің 2015  
жылғы 6 наурыздағы  №118 
бұйрығына сәйкес  жалпы орта 
білім беру ұйымдарында оқу 
жетістіктерін сырттай бағалау 
еліміздің бірқатар мектептерінде 
11 сыныптар үшін ұлттық бірыңғай 
тестілеу түрінде, ал 9 сынып 
оқушылары үшін 4 пән бойынша 
тестілеу түрінде өткізіледі.  
ҰБТ оқу жылының соңында маусым 

айының 1-15 аралығында өткізілсе, 9 
сынып оқушылары үшін тестілеу ре-
спублика бойынша сәуір айының 6-23 
аралығында өткізіледі. Бұл шараға 
біздің ауданымыздың мектептері де 
қатысады. Осы жауапкершілігі мол 
шараны өткізу бойынша аудандық 
білім бөлімінің жоспары негізінде 

Білім беру 

Жауапкершілігі мол шара
үшінші сәуірде №2 Саумалкөл мектеп-
гимназиясының базасында 9 және 
11 сынып оқушыларымен аралық 
бақылау тесті өткізілді. Алдымен 
тестілеуге қатысатын оқушылармен 
аудандық Ұлттық бірыңғай тестілеуді 
өткізу пунктінің жетекшісі Ержан 
Алпысбайұлы Алғожин ОЖСБ тура-
лы нұсқаулық өткізді. 
ОЖСБ–ның  мақсаты, өткізілу 

тәртібі туралы айта отырып, Ержан 
Алпысбайұлы оқушылардың ОЖСБ 
кезіндегі өзін-өзі ұстау, аудитория 
ішіндегі тәртіп ережелерімен, тап-
сырмаларды орындау барысында 
туындайтын кейбір жағдаяттармен 
таныстырып өтті. Оқу жетістіктерін 
сырттай бағалау оған қатысатын 
мектептер мен оқушыларға біршама 
жауапкершіліктер жүктейді. 

Жалпы ОЖСБ-ның  өткізілуіндегі 
негізгі мақсат білім беру ұйымдарынан 
тәуелс із   оқушылардың  оқу 
жетістіктеріне мониторинг жасау бо-
лып табылады. ОЖСБ нәтижелерін 
мониторингтік зерттеулер жүргізетін 
ұйымдар пайдаланады.  ОЖСБ 4 
пән бойынша өткізілетінін, міндетті 
пән-қазақ тілі, қалған үш пәннің 
тізімін ҚР БҒМ-мен белгіленетінін, 
т е с т  т а п с ы р м а л а р ы н ы ң 
мазмұнының жалпы білім беретін 
оқу бағдарламаларына сәйкес 
екендігін оқушыларға түсінікті және 
жатық  түрде айта отырып Ержан 
Алпысбайұлы оқушыларға алда 
тұрған сынақтарынан сүрінбей 
өтулеріне тілектестік білдірді.

Мұрат АШКЕЕВ,
Қызыләскер ОМ-нің мұғалімі.

«Нормативтік құқықтық актілер туралы» 1998 жылғы 24 
наурыздағы  Қазақстан Республикасының Заңының 21-
бабына сәйкес Айыртау аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
Айыртау аудандық мәслихатының 2009 жылғы 10 сәуірдегі  

№ 4-14-4 «Жер салығының ставкаларын жоғарылату тура-
лы» шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде  №13-3-98  тіркелген, 2009 жылғы 22 
мамырда  «Айыртау таңы» газетінде,  2009 жылғы 22 ма-
мырда «Айыртауские зори» газетінде жарияланған) келесі 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:   
Көрсетілген шешімнің кіріспесі келесі редакцияда 

мазмұндалсын:
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдер туралы» (Салық кодексі) Қазақстан Респу-
бликасы 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Кодексінің 
387-бабы 1, 1-1-тармақтарына, 444-бабы 1-тармағына,  
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 28 
қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 
Айыртау аудандық мәслихаты ШЕШТІ:»;

1- тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
 «1. Автотұрақтарға (паркингтерге), автомобильге 

май құю станцияларына бөлінген (бөліп шығарылған) 
және казино орналасқан жерлерді қоспағанда, «Салық 
және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы» (Салық кодексі) Қазақстан Республикасы 
2008 жылғы 10 желтоқсандағы Кодексінің 379, 381, 
383-баптарымен белгіленген жер салығының базалық 
мөлшерлемелері 50 пайызға жоғарылатылсын, соған сәйкес:
      1) жеке тұлғаларға ұсынылған, ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлерге базалық салық мөлшерлемелері;
      2) елді мекендердің жерлеріне (үй іргесіндегі жер 
учаскелерін қоспағанда) базалық салық мөлшерлемелері;
      3) елді мекендердің сыртында орналасқан, өнеркәсіп 
жерлеріне базалық салық мөлшерлемелері.»;
келесі мазмұндағы 1-1 тармағымен толықтырылсын:

ЖОБА
Айыртау аудандық мәслихатының шешімі

Айыртау аудандық мәслихатының 2009 жылғы 10 сәуірдегі  
№ 4-14-4 «Жер салығының ставкаларын жоғарылату  туралы» 

шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы  
« 1-1.   Салық және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) Қазақстан 
Республикасы 2008 жылғы 10 желтоқсандағы 
Кодексінің 378, 444-баптарымен белгіленген жер 
салығының және бірыңғай жер салығының базалық 
мөлшерлемелері он есеге жоғарылатылсын, соған сәйкес:
      1) ауыл шаруашылығы мақсатындағы Қазақстан 
Республикасының жер заңына сәйкес қолданылмайтын 
жерлерге  базалық  салық  мөлшерлемелері ;
      2) ауыл шаруашылығы мақсатындағы Қазақстан 
Республикасының жер заңына сәйкес қолданылмайтын 
жерлерге бірыңғай жер салығының мөлшерлемелері.».

2. Осы шешім алғаш рет ресми жарияланған күннен кейін 
он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

А.ГЛАДКИЙ,
Солтүстік Қазақстан облысы

Айыртау аудандық мәслихатының сессиясының 
төрағасы.                                                

Р.ТІЛЕУБАЕВА,
Солтүстік Қазақстан облысы

Айыртау аудандық мәслихатының хатшысы.                                                                          

«КЕЛІСІЛДІ»
С.МЕЙРАМОВ,

«Қазақстан Республикасы қаржы
Министрлігінің мемлекеттік кірістері

Комитетінің Солтүстік Қазақстан
облысы бойынша мемлекеттік

кірістер департаментінің Айыртау
ауданы бойынша мемлекеттік кірістері

басқармасы» республикалық ММ-нің басшысы.

         Н.ТӨРЕБЕКОВ,
«Солтүстік Қазақстан облысы
         Айыртау ауданының жер

         қатынастары бөлімі» ММ-нің басшысы.



Айыртау таѕы 316 сәуір 2015 жыл  эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

Орталық  сайлау  комиссиясы  2015 жылғы 
26 сәуірге  тағайындалған  Қазақстан  Респу -
бликасы  Президент ін ің  кезектен  тыс  сай -
лауына  шет  мемлекеттер  мен  халықаралық 
ұйымдардан тағы 44 байқаушыны аккредиттеді 
  2015 жылғы 14 сәуірде Орталық сайлау комиссия-
сы «2015 жылғы 26 сәуірге тағайындалған Қазақстан 
Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлау-
ына шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымның 
байқаушыларын аккредиттеу туралы» қаулы қабылдады. 
  Аталған қаулыға сәйкес Ортсайлауком Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ұсынуы 
бойынша  төрт  халықаралық  ұйым  мен  төрт  шет 
мемлеке т тен  4 4  байқаушыны  а к кредит тед і . 
Олардың  25- і  – ТМД-дан  байқаушылар  Миссия-
сынан, 5-еуі – Сайлауды байқау жөніндегі ЕҚЫҰ/
ДИАҚБ-ның Миссиясынан, 4-еуі – Түркітілдес мемле-
кеттер ынтымақтастығы кеңесінен, 3-еуі - Түркітілдес 
елдердің Парламенттік Ассамблеясынан, сондай-
ақ үш байқаушы – Қытай Халық Республикасынан, 
2-еуі – Молдова Республикасынан және бір-бірден 
– Хорватия Республикасы мен Бельгия Корольдігінен. 
  Осылайша, 2015 жылғы 14 сәуірдегі жағдай бойынша 
Ортсайлауком халықаралық ұйымдардың үш Миссиясы-
нан (ЕҚЫҰ/ДИАҚБ, ТМД және ШЫҰ), екі халықаралық 
ұйым (Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесі 
және Түркітілдес елдердің Парламенттік Ассамблеясы) 
мен 33 шет мемлекеттен 496 байқаушыны аккредиттеді. 
  Сонымен қатар Қазақстан Республикасы Сыртқы 
і с тер  министрл і г і  31  мемлекеттен  бұқаралық 
ақпарат  құралдарының  134 өкілін  аккредиттеді . 
Осы  сәтке  шет  мемлекеттердің ,  халықаралық 
ұйымдардың  байқаушылары  мен  шетелдік  БАҚ-
тардың өкілдері, барлығы 630 адам аккредиттелді. 
Шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың 
байқаушыларын аккредиттеуді Ортсайлауком 2015 
жылғы 20 сәуірге дейін жүргізеді.

Қазақстан Республикасы 
Орталық сайлау комиссиясының 

баспасөз қызметі.

ОСК шет мемлекеттер 
мен халықаралық 

ұйымдардан 
44 байқаушыны 
аккредиттеді

1 3  сәу і рде  ҚР 
Президенттігіне үміткер 
Н .На з а р б а е в тың 
республикалық сай-
лауалды штабы Батыс 
Қазақстан облысында 
бірқатар кездесулер 
өткізді. Атап айтқанда, 
Орал қаласының сту-
дент жастарымен, БҚО 
машина жасау компа-
ниясы мен «АКАС» 
агрофирмасының 
жұмысшыларымен 
және  этномәдени 
о р т а л ы қ т а р ды ң 
өкілдерімен кездесіп, 
сайлауалды бағдарламаларымен таныстырды.
Делегация құрамында – Қазақстан Республикасы Президенттігіне Үміткер 

Н.Ә.Назарбаевтың Республикалық қоғамдық штабының жетекшісі Мұхтар Құл-
Мұхаммед, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары, ҮЕҰ өкілдері, ғылыми және 
шығармашыл зиялылар, белгілі қоғам және мәдениет қайраткерлері, әйгілі спорт-
шылар бар.
Күннің бірінші жартысында штаб өкілдері Батыс Қазақстанның машина жа-

саушыларымен кездесті. Кездесу барысында жұмысшылар Президенттің ҮИИД 
бағдарламасы арқасында олардың зауыттары Қазақстандағы өзге зауыттар секілді 
қарқынды түрде дамығандығын атап өтті.

«Қазақстан Нұрсұлтан Әбішұлының басшылығымен Тәуелсіздік жылдарында 
индустриялық дамуда үлкен жетістіктерге жетті. Жаңа инновацияларды енгізу, 
өндірістің жаңғыруы - мұның барлығы Мемлекет басшысының жүргізіп отырған 
саясатының арқасы» дейді зауыт жұмысшылары.

«Біздің Елбасының есімі Қазақстандағы тұрақтылықпен, ауызбіршілікпен тікелей 
байланысты. Қарапайым халыққа ең алдымен тыныштық, тұрақтылық, бейбітшілік 
қажет. Мұның барлығына Нұрсұлтан Әбішұлымен қол жеткіздік» дейді аталған зауыт 
жұмысшысы Татьяна Пантелеева.
Мұнан кейін штаб өкілдері облыстағы ең ірі ЖОО-ның бірі Жәңгір хан атындағы 

Батыс Қазақстан аграрлы-техникалық университетінің студент жастарымен кездесті. 
Университет жыл сайын 5000-ға жуық түлекті қанаттандырады.
Білімнің сапасы мен жастарды қолдау мәселесі Мемлекет басшысының назары-

нан тыс қалған емес. Соның бір айғағы ретінде «Болашақ» бағдарламасын айтуға 
болады. Елбасының бастамасымен жүзеге асып жатқан айтулы жобаның арқасында 
ондаған мың қазақ студенті әлемнің ең үздік университеттерінде білімдерін жетілдірді. 
Сондықтан да, Қазақстанның жастары Н.Назарбаевты қолдайды» дейді аталған 
экономика факультетінің түлегі Зәмзәгүл Сұлтанова.
Күннің екінші жартысында республикалық сайлауалды штаб өкілдері «Ақас» 

Агрофирма» сүт өнімдері фермасының жұмысшыларымен кездесті.
«Біздің Президент еңбектенуші халық Қазақстанда ешқашан жұмыссыз қалмайды деп 

айтқан болатын. Елбасы бізге қорған болып отыр. Сондықтан біз Нұрсұлтан Әбішұлының 
бұдан әрі де елді басқаруын қалаймыз» дейді ферма жұмысшысы Әлия Жұмашева.
Сонымен қатар, штаб өкілдері облыстағы этномәдени бірлестіктердің өкілдерімен 
жүздесті. Өңірде  бейбіт пен келісімде 90-нан астам этностың өкілдері өмір сүруде, 
48 этномәдени бірлестік өз қызметін жүргізуде. ҚХА мүшелері Қазақстандағы 
бейбітшілік пен келісімді нығайтудағы Елбасының баға жетпес рөлін ерекше атады. 
Олар өздерін Елбасының негізгі халықтық тірегі санайды және 26 сәуірде барша 
қазақстандықтарды жалғыз дұрыс таңдау – бейбітшілік, бірлік, тұрақтылық пен  
гүлдену үшін, яғни, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа дауыс беруге шақырады.

(Ресми ақпарат).

Дұрыс таңдау – бейбітшілік пен гүлдену үшін

14 сәуірде Қазақстан Респу-
бликасы Президенттігіне үміткер 
Н.Ә.Назарбаевтың республикалық 
сайлауалды штабы Атырау об-
лысында болды. Мұнда канди-
дат өкілдері Ұлт көшбасшысы 
жақтастарының форумына қатысып, 
облыс активімен, Атырау мұнай өңдеу 
зауыты мен «ШевронМұнайГазИнк» 
компаниясының жұмысшыларымен 
кездесті. 
Делегация құрамында – Қазақстан 

Республикасы Президенттігіне Үміткер 
Н.Ә.Назарбаевтың Республикалық 
қоғамдық штабының жетекшісі Мұхтар 
Құл-Мұхаммед, «Нұр Отан» партия-
сы төрағасының бірінші орынбасары 
Бауыржан Байбек, ҚР Парламенті 
Мәжіліс ін ің  депутаттары ,  ҮЕҰ 
өкілдері, ғылыми және шығармашыл 
зиялылар, белгілі қоғам және мәдениет 
қайраткерлері, әйгілі спортшылар бар.
Алдағы сайлауда Елбасыға өз 

қолдауларын білдіру үшін «Жайық» 
спорт сарайына облыстың мыңдаған 
тұрғындары жиналды. Сөйлеген 
сөздерінде олар Қазақстанның табы-
сты дамып жатқаны үшін Мемлекет 
басшысына алғыстарын білдірді.
Одан әрі Салтанат сарайында РҚШ 

мүшелерінің Атырау облысының еңбек 
ардагерлерімен кездесуі болды.
Еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, 

өңірдің құрметті тұрғыны Ілия Жақанов 
өз  сөзінде  Мемлекет  басшысы 
саясатының әлеуметтік-экономикалық 
қана емес, сондай-ақ мәдени саладағы 
табысты дамуға да бағытталғанын 
қадап айтты.

«Мемлекет басшысының бастама-
сымен «Мәдени мұра» бағдарламасы 
іске асырылды, соның арқасында 
әлемдегі түрлі кітапханалар мен 
мұрағаттардан, біздің еліміз үшін ерек-
ше маңызы зор бірегей жәдігерлер 
табылып, Қазақстанға әкелінді», - деді 
Ілия Жақанов.
Өз  кезег інде  еңбек  ардагері 

Любовь  Монастырская  бүг інг і 
қазақстандықтардың – ынтымағы 
жарасқан бір үлкен отбасы болуына, 
Нұрсұлтан Назарбаевтың арқасында 
дүниеге келген Қазақстан халқы 
Ассамбеясының атқарып жатқан 
қызметінің зор екенін атап өтті.

«Ассамблеяның әр сессиясында, 
әр форумында біздің Елбасымыз 
бейбітшілікті, келісім мен халықтардың 
бірлігін үнемі жақтаумен келеді. Біздің 
бәрімізге – ұлы Лидеріміз Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаевтың 
маңайына топтасқан – бір ұлт 
екенімізді түсінудің маңызы 
зор», - деді Любовь Мона-
стырская.
Түстен кейін РҚШ мүшелері 

Атырау мұнай өңдеу зауыты 
қызметкерлерімен жүздесті. 
Ұжымның атынан зауыт 
қызметкері Әлфия Гумеро-
ва сөз сөйледі. Ол еңбек 
адамының  қажетт іл і г ін 
Мемлекет  басшысының 
біреулерден есту арқылы ғана 
білмейтінін және еліміздегі 
барлық еңбеккерлердің оның 
қамқорлығын сезетінін атап 
өтті.

«Елбасы біздің аймақтың 
дамуына әрқашанда ерек-
ше көңіл бөлді. Бүгінгі күні 
біздің зауытта екі көлемді 
инвестжоба – хош иістелген 
көмірсутегі өндіру және 
тереңде өңделетін мұнай 
өнімдерін өндіру іске асыры-
луда. Зауыт заманауи үлгілер 
бойынша жабдықталған, 

жаңа технологиялар енгізілуде. Біздің 
аймаққа көптеген миллиард инвести-
циялар тартқан Нұрсұлтан Назарбаев 
болмағанда, осының бірі де болмас 
еді», - деп атап айтты Ә.Гумерова.
Зауыт жұмысшылары да Еңбек Ада-

мын қолдағаны үшін Елбасына алғыс 
айтты.

«Өндіріс цехының жұмысшысы 
ретінде мен жыл сайын бізде жаңа 
жұмыс орындарының пайда болуының, 
еңбек жағдайының жақсаруының, 
жетістіктерміздің артуының куәсімін. 
Осының бәрі біздің ертеңгі күнге де-
ген сенімімізді арттырады, сондықтан 
да мен өз отбасымның игілігі үшін, 
яғни, еліміздің игілігі үшін еңбек етемін 
және
менің елімнің гүлдене түсуі үшін Ел-

басына дауыс беремін!», - деді Атыру 
мұнай өндіру зауытының хош иістелген 
көмірсутегі өндіру кешенінің операторы 
Қасиет Лұқпанов.
Кездесулер барысында Атырау 

облысының халқы алдағы сайлауда 
өздерінің Нұрсұлтан Назарбаевқа 
дауыс  беретіндерін  бірауыздан 
мәлімдеді. 

(Ресми ақпарат).

БОЛАШАҚҚА БЕРІК БАҒДАР

10 сәуірден бастап әр азамат сайлаушылар тізімдеріндегі өзі туралы 
деректерді тіркелген жері бойынша сайлау учаскесінде тексере 

алады 
Конституцияға  және  сайлау 

заңнамасына сәйкес он сегіз жасқа 
толған әр азаматтың сайлауда дауыс 
беру құқығы бар. 
Сайлаушының бұл құқығын іске асы-

ра алуы үшін әкімдіктер сайлаушылар 
тізімдерін жасайды және мәліметтердің 
растығы мен толықтығына жауапты 
болады. 
Азаматты  нақтылы  сайлау 

учаскесіндегі сайлаушылар тізіміне 
енгізу үшін оның осы сайлау учаскесінің 
аумағында тұратын жері бойынша тіркелу 
фактісі негіз болып табылады. 

5 сәуірде сайлау туралы заңға 
сәйкес әкімдіктер тиісті учаскелік 
сайлау комиссияларына акт бойынша 
сайлаушылардың  жаңартылған 
тізімдерін тапсырды. 
Әкімдіктердің, сайлау комиссиялары 

мен мүдделі мемлекеттік органдардың 
сайлаушылар тізімдерін нақтылау 
бойынша бірлесіп жүргізген жұмысының 
нәтижесінде белсенді сайлау құқығына 
ие азаматтардың жалпы саны 2015 
жылғы 1 қаңтардағы деректермен 
салыстырғанда 213 мың адамға артты. 
10 сәуірден бастап сайлаушылардың 
жаңартылған тізімдері учаскелік сайлау 
комиссияларының үй-жайларында 
танысу үшін ұсынылады және әрбір 
сайлаушы өзі туралы деректерді тікелей 
сайлау учаскелерінде дауыс беру күніне 
дейін және сайлау күні тексере алады. 
Ол үшін учаскелік сайлау комиссиясына 

жеке басын куәландыратын, сондай-
ақ тұрғылықты жерінде тіркелгенін 
растайтын құжаттармен (мекенжай 
анықтамасы немесе азаматтарды тіркеу 
кітабы) келіп, сайлаушылар тізімімен 
мұқият танысу қажет. 
Мекенжай анықтамасын сайлаушы 

халыққа қызмет көрсету орталығында 
(ХҚО), «электрондық үкімет» порталында 
(электрондық-сандық қолтаңбасы - ЭСҚ-
сы болған жағдайда) немесе ХҚО-да 
орналасқан ҚҚП-терминалдан ЖСН 

арқылы ала алады. 
Сайлаушының тегі тізімде болмаған 

немесе  өзі  туралы  деректерде 
дәлсіздіктер жіберілген жағдайда, 
сайлаушы көрсетілген құжаттар негізінде 
өзін тізімге кіргізуді немесе қажетті 
түзетулер енгізуді талап ете алады. 
Мүмкіндіктері шектеулі адамдардың 

сайлау учаскелеріне қолжетімділігін 
қамтамасыз ету мақсатында ҚР ОСК 
олардың кедергісіз және қауіпсіз 
кіріп-шығуы үшін сайлау учаскелерін 
мүмкіндігінше құралдармен (арнайы 
пандустар, тұтқалар және т.б.) жабдықтау 
туралы өтінішпен әкімдіктерге жүгінді. 
Сайлаушылар туралы ақпаратты 

нақтылау  үшін  республиканың 
әрбір  ауданы  мен  қаласында 
мамандандырылған Call-орталық 
құрылды. Ел бойынша олардың саны 
441. Өзінің ауданындағы немесе 
қаласындағы Call-орталығына телефон 
шалып, сайлаушы сондай-ақ өзінің 
сайлаушылар тізіміне енгізілгені, қай 
сайлау учаскесінде тіркелгені туралы 
мәліметтерді біліп, сонымен қатар өзі 
туралы деректерді тексере алады. Call-
орталықтарының телефондары туралы 
ақпарат жергілікті бұқаралық ақпарат 
құралдарында жарияланады. 
Демалыс үйлерiнде, санаторийлерде, 

тұрақты емдеу-профилактикалық 
мекемелерiнде, шалғайдағы және 
қатынасу қиын аудандарда орналасқан 
азаматтар тұратын мекендерде, алыс 
мал шаруашылығы учаскелерiнде, 
тергеу изоляторлары мен уақытша 
ұстау изоляторларында, Қазақстан 
Республикасына қарайтын және дауыс 
беретiн күнi жүзуде жүрген кемелерде 
құрылған сайлау учаскелерi бойынша 
дауыс берудi өткiзетiн күнi аталған 
мекемелер мен ұйымдарда немесе 
кеме бортында болатын азаматтар 
енгізіледі. 
Әскери бөлiмдер бойынша оларда 

тұратын әскери қызметшiлердiң барлығы, 

сондай-ақ олардың отбасы мүшелерi және әскер бөлiмдерi 
орналасқан жерлерде тұратын басқа да сайлаушылар 
енгiзiледi. Әскери бөлiмдерден тыс жерлерде тұратын 
әскери қызметшiлер сайлаушылар тiзiмiне тұрғылықты жерi 
бойынша жалпы негiзде енгiзiледi. 
Шет мемлекеттердегi Қазақстан Республикасының 

өкiлдiктерi жанындағы сайлау учаскелерi бойынша тиiстi 
шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзiмдi шетелдiк 
iссапарда жүрген әрi Республиканың жарамды паспорты 
бар барлық азаматтар енгiзiледi. 
Шет мемлекеттерге жеке шақыру бойынша, қызметтік, 

іскерлік және туристік сапарға келген азаматтар учаскелiк 
сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және 
олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген 
жарамды паспорты болса, сондай-ақ сайлаушылар тiзiмiне 
енгізілуі тиіс. 
Жатақханаларда тұратын, күндізгі бөлімде оқитын 

студенттер мен аспиранттар жатақхананың тұрған жері 
бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі, ал жатақханада 
тұрмайтындар ХҚО-ға жүгініп, жатақхананың немесе ЖОО-
ның орналасқан мекенжайы бойынша уақытша тіркеле 
алады. Бұдан кейін олар сондай-ақ жатақхананың немесе 
ЖОО-ның орналасқан жері бойынша сайлаушылар тізіміне 
енгізіледі. 
Қазақстан Республикасының аумағында өзінің елді 

мекенінен тыс шыққан жағдайда елдің кез келген учаскесінде 
дауыс беру құқығына арналған есептен шығару куәлігі 
мүмкіндік береді. 
Оны сайлаушы тіркелген жері бойынша учаскелік 

сайлау комиссиясында жазбаша өтініші мен жеке басын 
куәландыратын құжатты ұсынуы бойынша 10 сәуірден бастап 
25 сәуірде 18.00 сағатқа дейінгі кезеңде ала алады. 
Сонымен қатар азамат уәкілетті тұлғаға өз атына есептен 

шығару куәлігін алу құқығына нотариат растаған сенімхатты 
беруге құқылы. 
Бұл басқа елді мекенге кетіп қалған, өз учаскесіне келу 

мүмкіндігі жоқ сайлаушылардың есептен шығару куәлігін 
алып, сайлауға қатысуына мүмкіндік береді. 
Бұл ретте бір елді мекеннің шегінде есептен шығару 

куәліктері берілмейтінін есте сақтау маңызды. 
Дауыс беру күні есептен шығару куәлігі мен сайлаушының 

жеке басын куәландыратын құжатты ұсынған жағдайда 
учаскелік сайлау комиссиясы оны барған жері бойынша 
сайлаушылар тізіміне енгізеді. 

Қазақстан Республикасы 
Орталық сайлау комиссиясының 

баспасөз қызметі.
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14 сәуірде ҚР Президенттігіне 
кандидат Әбілғазы Құсайынов 
Ақтөбе көлік, коммуникация және 
жаңа технологиялар колледжінің 
ұжымымен кездесті. 
Кездесу барысында Әбілғазы 

Құсайынов мекеме жұмысшыларын өз 
сайлауалды тұғырнамасының негізгі 
бағыттарымен таныстырды.
Ә .Құсайынов  атап  өткендей , 

экологиялық проблемалар күрделі 
әрі өзекті болып табылады.

«Экология – адамзат тіршілігінің 
ма ңы з ды  фа к т о ры .  Б і з д і ң 
айналамыздағының бәрі – табиғат, 
біздің өмір сүріп жатқан ортақ әлеміміз. 
Технология ілгері дамыған сайын, «жа-
сыл» орта осалданып барады.
Табиғат ресурстарын мақсатты әрі 

жоспарлы пайдалану, қоршаған орта-
ны ластанудан қорғау, мемлекеттік 
бақылаудың жоспарлы жүйесін енгізу 
ең басты міндетімізге айналуы тиіс», 
- деп атап өтті Ә.Құсайынов.
Кездесу барысында кандидат, 

сондай-ақ, әлем бойынша бірегей 
табиғи кеңістіктердің күрт азайып бара 
жатқанын сөз етті.
Мысалға, Жер шарындағы халқы 

көп аймақтарда жаһандық экожүйенің 
маңызды бөлшегі – батпақты жерлердің 
90 пайызы мүлде жойылған.
Бүгінде, бір адамды азық-түлікпен 

қамтамасыз етуге қажетті жердің 
көлемі, әлем бойынша, 21,9 гектарға 
тең. Ал Жер шарының биологиялық 
мүмкіндігі 15,7 гектарды ғана
қ ұ райды .  Яғни ,  ө здер і ң і з 

байқағандай, Жерді мекендейтін 7 
миллиард адамның әрбіреуін таза, 
ластанбаған, құнарлы жермен қамту 
үшін кем дегенде 6,2 гектар жетіспейді. 
Бұл өте күрделі мәселе», - деді 
Ә.Құсайынов.
Кандидат 19 ғасырдың соңынан бері 

әрбір жаңа онжылдық алдыңғысына 
қарағанда жылынып бара жатқанын 

ҚР Президенттігіне үміткер Ә.Құсайынов Ақтөбеде 
колледж ұжымымен кездесті

13 сәуірде ҚР Президенттігіне кандидат Әбілғазы Құсайынов 
Ақтөбе облысының жұртшылығымен кездесті. 
Кездесу барысында Әбілғазы Құсайынов жиын қатысушыларын 

экологиялық мәселелерді айқындап, шешуге негізделген өз сайлауалды 
бағдарламасының басты бағыттарымен таныстырды.

«Алдымен, басты міндеттерімізді айқындап алайық. Экологиялық 
проблема – табиғаттың құрылымы мен қызметін бұзатын қоршаған 
ортадағы теріс құбылыстар. Бұл дегеніңіз, адамзат тұрмысынан туындаған 
антропогендік түрлену.
Экологиялық түйткілдер адамзаттың күрт өскен өнеркәсіптік әрекетінің 

айналаға әсерінен туындап отыр.
Қазірдің өзінде адамдар күн сайын еселеніп келетін экологиялық 

дағдарыс жағдайында өмір сүріп жатқаны жасырын емес. Ол барша 
өркениеттің дағдарысына айналып барады», - деді ҚР Президенттігіне 
кандидат.
Ә.Құсайыновтың айтуынша, экологиялық жүйе қызметі мен адам 

қоғамының табиғатпен қарым-қатынасы арасында тепе-теңдік жоқ.
Одан әрі кандидат жиналған жұртты адамзат қоғамы алдында тұрған 

маңызды жаһандық экологиялық проблемалармен таныстырды, атап 

Экологиялық мәдениет қазіргі қоғамның маңызды 
бөлігіне айналуы керек

мәлім етті. 20 ғасырдан бері 
орташа ауа температурасы 0,74 
градусқа өсті. Мұның үштен екі 
бөлігі соңғы отыз жылға тиесілі. 
Тұрақты температуралық көрсеткіш 
ғасырлар бойы сақталып келген 
табиғат үшін бұл үлкен өзгеріс», - 
деді Әбілғазы Құсайынов.

Көптеген елдерде жасыл техно-
логия өндіріске енгізілмей келеді, 
тіпті, оны жатырқап отырғандар 
қаншама. Табиғи ресурстар кешенін 
біріктіретін ортақ термин – эколо-
гияны күйзеліске ұшыратқан мұндай 
күрделі жағдай амалсыз ертеңгі күнің 
туралы алаңдатады.

«Экология – біздің ортақ үйіміз, 
ғаламшарымыз туралы ғылым. 
Ғаламшарымыз жалғыз, сондықтан 
оны көзіміздің қарашығындай 
сақтауымыз керек», - дейді канди-
дат.
Өз сөзінде Ә.Құсайынов әрбір 

азаматты экология мәселесіне 

белсене  араласуға  шақырды . 
Экологиялық тепе-теңдікті сақтау 
және өнеркәсіптік қауіпсіздікті ұснату 
идеясын насихаттауда азаматтық 
қоғам  өкілдерінің  рөлі  орасан. 
Қоғамдық ұйымдар бұл жұмысқа 
білек сыбанып кірісуі керек.
Экология мен табиғатты қорғау 

мәселесінде азаматтық белсенділікті 
дамыту қажет.
А д а м д а р  с а н а л ы  т ү р д е 

экологиялық тепе-теңдікті сақтап, 
табиғаттың шынайы келбетін сақтау 
қажеттілігін сезінулері керек.
Сонымен қатар колледж ұжымымен 

к е з де суде  Ә .Құ сайынов тың 
республи калық  сайлауалды 
штабының жетекшісі Рүстем Жола-
ман сөз сөйледі.
Р .Жо л а м а н  э к о л о г и я л ы қ 

проблемалардың өзектілігі мен 
оларды  дер  кез інде  шешудің 
маңыздылығына тоқталды.

«ҚР  Президентт і г іне  канди -
дат Ә.Құсайынов экология мен 
биологиялық әртүрлілікті сақтау 
маңыздылығына назар аудартуды 
көздейді.
Сондай-ақ ол экологиялық білімге 

де үлкен мән беріп отыр. Жалпы 
білім беретін мектептерде міндетті 
пән енгізе отырып, экология мен 
оның қауіпсіздігі туралы түсінік 
қалыптастыру ,  сонымен  қатар 
тұрақты экологиялық-ағартушылық 
жұмыстар жүргізу экологиялық және 
өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы білім 
берудің маңызды қадамдары болып 
табылады.
Біз жастайынан балаларымыздың 

санасына экология, қауіпсіз және 
экологиялық дұрыс өмір сүру тура-
лы қарапайым ұғымдарды сіңіріп, 
табиғатты және қоршаған ортаны 
күтіп, қорғауға тәрбиелеуіміз керек», 
- деді Р.Жоламан. 

(Ресми ақпарат).

айтқанда: қоршаған ортаның ла-
стануы, парниктік газдардың зияны, 
ғаламшардың «озон қабатының» 
сөгілуі және т.б.
Адамның іс-әрекетінен қоршаған 

ортаның ластануы барлық жер 
қыртыстарын: атмосфера, гидрос-
фера мен литосфераны қамтып, 
өткір мәселеге айналып барады.
Оның  іш і нде  б і р і нш і  әр і 

маңыздысы – жаһандық климаттың 
өзгеруі. Адамның өнеркәсіптік 
тұрмыс -т іршіл і г інен  түз ілген 
парникт ік  газдардан  климат 
антропогендік өзгеріске ұшырады.
ХІХ ғасырда температура 0,1 

градусқа өсті. ХХ ғасырда бұл өсім 
әр жыл сайын 0,3 градусқа жетті. 
Ал ХХІ ғасырдың 15 жылында 

орташа жылдық температура 0,8 
градусқа жылып отыр.
Ғаламшардың жаһандық жылы-

нуы мұздықтарды ерітіп қоймай, 
топырақтың беткі қабатын қуратып 
отыр. Бұл үлкен қауіп төндіруде.
Климат өзгерісінің зардабын, ең 

алдымен, ауылшаруашылық жайы-
лымдар тартып отыр, шаруашылық 
мақсаттағы жерлердің 63%-ы 
эрозияға ұшыраған. Жыл сайын 
шөл даланың жалпы аумағы 27 
млн гектарға кеңіп келеді. Сондай-
ақ, жаһандық жылынудан жаңа ау-
рулар туып, қауіпті микроағзалар 
пайда болады.
Адам өз іс-әрекетінен туындаған 

э к о л о г и я л ы қ  а у ы т қ у д ы ң 
құрбанына  айналып  отыр : 
кейбір мәліметтерге сенсек, су 
ресурстарының, атмосфералық 
ауа мен жер қыртысының ласта-
нуынан туындаған аурулардан 
әлем бойынша адамдардың 40%-ы 
өмірден өтіп жатыр.
Ә .Құсайыновтың  айтуын -

ша ,  фото х имиялық  т ү т і н, 
қышқыл жаңбыр, топырақтың 
құнарсыздануы, ормандардың 
құртылуы, құрғақшылық, ауадағы 
қауіпті  қалдықтар ,  биосфера 
генофонының азаюы сынды қауіпті 
экологиялық құбылыстар, біздер, 
адамдар үшін, қалыпты жағдайға 
айналды.
Осы орайда қуат көзі мен табиғат 

ресурстарын үнемдеу мәселесін де 
назардан тыс қалдырмау керек.
Біз – адамдар, жаңартылмайтын 

ресурстарды жойып, флора мен 
фаунаны  талқандап ,  табиғат 
циклін бұздық – бір
сөзбен айтқанда, бізді жаратқан 

табиғатқа өзіміз зиян келтіріп от-
ырмыз», - деді Құсайынов.

«Айналамыздың бәрі өзгеріске 

ұшырады – аңдар қырылып, сирек 
өсімдіктер жойылып кетті, аралдар-
ды су басып, табиғи апаттар тұтас 
қалаларды қиратуда.
Со ғ ан  қ арамас т ан,  адам -

дар техникалық баспалдақтағы 
серпілісін жалғастырып, ғаламшарға 
тұтынушылық қатынасын тоқтатар 
емес. Табиғаттың құнарын соңғы 
тамшысына дейін сорып алуға дай-
ын.
Адамзат қоршаған ортаны құртып 

бара жатқан іс-әрекетін тоқтатпаса, 
жағдай қиындауы мүмкін.
Сол себепті, бүгінде экология 

ғылымына биологияның бір сала-
сы деп қарамай, оған әлдеқайда 
тереңнен бойлау қажет», - деді 
кандидаттың Ақтөбе облысындағы 
сайлауалды штабының жетекшісі 
Игілік Сағиев.

«Экологиялық мәдениет қазіргі 
қоғамның маңызды бөлігіне айналуы 
керек.
Табиғатты қорғау, табиғат ре-

сурстарын  дұрыс  пайдалану 
мәселелеріне қоғам назарын тарту 
жұмыстарын күшейту маңызды.
Кәсіпорын мен ұйымдардың жер 

қойнауын, су ресурстарын, орман, 
қазба байлықтары мен өзге де 
табиғат ресурстарын дұрыс пайда-
лануларына мемлекеттік бақылау 
енгізу қажет.
Топырақтың, жер беті және жер 

асты суларының ластануына жол 
бермеуге қоғам назарын күшейту 
керек.
Сул а р  жә не  о рма н д а р ды 

қорғау, өсімдік және жануарлар 
әлемін қорғай отырып, сол арқылы 
атмосфераның ластануына тосқауыл 
қою маңызды.
Өнеркәсіптік қауіпсіздік жүйесін 

енгізу қажет», - деді Ә.Құсайынов. 
(Ресми ақпарат).
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14 сәуірде ҚКХП ұсынған ҚР 
Президенттігіне кандидат Тұрғын 
Сыздықов Орал қаласындағы Батыс-
Қазақстан аграрлық-техникалық 
университетінде студенттер және 
оқытушылармен кездесу өткізді. 
Кездесу барысында ҚР Президенттігіне 

кандидат партия жұмысы мен өзінің 
сайлауалды тұғырнамасының негізгі 
бағыттарымен таныстырды.

«Қазақстанның  Коммунистік 
Халықтық партиясы – коммунистік 
идеяны ұстанатын азаматтардың ерікті 
бірлестігі.
Біздің жұмысымыз қоғамдық дамудың 

тұтас материалистік теориясы ретінде 
марксизм-ленинизм идеясына негізделіп 
құрылған.
Біз өз жұмысымызды әділ қоғам 

туралы марксистік-лениндік түсініктерді 
сақтай отырып құруға және осы арқылы 
әділетсіз тұстарын жоюға тырысамыз.
Соңғы жылдары халықаралық 

ұйымдардың диетологтары дабыл 
қағуда.
Барлық батыс елдері дұрыс өмір сал-

тын қолданбау, тамақтану мәдениетін 
ұстанбау және фаст-фудтың кесірінен 
семіздік, жүрек-қантамыр аурулары, 
қандағы қант деңгейінің өсуі, есту, көру, 
қол-аяқ жұмысының бұзылуы сынды 

денсаулық ақауларынан зардап шегіп 
отыр.
Бүгінде дәрігерлер батыс елдеріндегі 

тұрғындар арасында семіздіктің өршуін 
тез тамақтану немесе фаст-фудтың кесірі 
деп біледі. Фаст-фуд тағамдарының кері 
әсеріне қарамастан үлкен қалаларда 
оның тұтынушылары күн санап өсуде. 
Тұтастай алғанда, фаст-фуд секілді тез 
дайындалатын өнімдер, газды сусындар 
– медиа жарнамалардың арқасында 
әлемге тез таралып кетті.
Түрлі арнайы дәмдеуіштер және тез 

дайындалатын тағамдарды тұрақты 
қолдануыларына бой алдырту арқылы 
фаст фуд тағамдарынан бүгінде қауіп 
туындауда.
Мұндай тағамдарды сатып алатын 

және қолданатын әлемнің барлық 
адамдары, әсіресе жастар батыстық 
корпорациялардың пайдасы үшін өз 
денсаулықтарын және өмірлерін қатерге 
тігуде.
Фаст-фудтың құрамында көптеген 

консерванттар, ас дәмдеуіштер, бояулар, 
тағам қоспалары секілді түрлі химиялық 
қоспалар бар екендігі ғалымдар тарапы-
нан дәлелденді. Сонымен қатар оның 
құрамына денсаулық зиянды мөлшерден 
тыс қант және тұз қосылады. Әрбір 
гамбургердің құрамындағы қатерлі және 

белгісіз токсинді зат-
тар трансмайлар – 
канцерогендер түрлі 
қатерлі ісік аурула-
рына шалдықтырып, 
адам ағзасын бой 
алдыртып  және 
біртіндеп улауда.
Т.Сыздықовтың 

айтуынша, фаст 
фудпен  қ а т а р 
тұтынушылардың 
денсаулығына түрлі 
газдалған сусын-
дар да кері әсерін 
тигізуде. Кейбір 
с у с ы н д а р д ы ң 
құрамы Менделеев 
кестесін елестетіп, 
адамның ас қорыту 
жүйес інде  кер і 
химиялық  әсер 
береді.
Көптеген елдер-

де фаст фудтың 
кесірінен туындаған 
семіздік ауруы ұлтқа 
төнген  қауіппен 
теңестірілген деді 

Т.Сыздықов.
Адамгершілік, қайырымдылық, сенім, 

бірізділікті жоғалтудың аз ақ алдында 
тұрған адамдар жеке басының өсуі мен 
дамуына көңіл аудармайды. Сонымен 
қатар, олар бұқаралық қолданушыларға 
арналған медиа-өнімдерді автоматты 
түрде қолданатын тұтынушыларға ай-
налады. Бұның қатарына жеңіл өмірді 
суреттейтін, жалғанға толы және жан-
сыз өнімдерді жатқызуға болады деді 
Т.Сыздықов.
Т.Сыздықовтың ойынша әсіресе 

батыстық мультфильмдер және 
компьютерлік ойындар көңілге кірбің 
ұялатады.
Телевизор және гаджеттердің экран-

дарынан тек қана арамзалық, азғындық 
және мәдениетсіздік төгілуде.
Кездесу соңында президенттікке кан-

дидат Т.Сыздықов студенттер және 
оқытушылардың кейбір сұрақтарына 
жауап беріп өзінің алдағы сайлауалды 
жұмыс жоспарымен бөлісті.
Одан  әрі  кездесу  барысын-

да облыстық сайлауалды штабтың 
жетекшісі С.Жарылғасымов сөз алып, 
қысқаша түрде сайлауалды науқанның 
насихат жұмыстары және іс-шаралар 
туралы айтып берді.
Сонымен қатар, бүгін Т.Сыздықовтың 

Шығыс Қазақстан және Қарағанды 

облыстық сайлауалды штабтары 
өткізген іс-шаралары туралы баяндап 
берді.
Өскеменде кандидаттың сайлау-

шыларымен екі кездесуі өтті. Кезде-
суде Тұрғын Сыздықов сайлауалды 
бағдарламасының басты бағыттарымен 
таныстырды және сұрақтарға жауап 
берді.
Кандидаттың сенімді тұлғалары 

тұрғындар  арасында  насихат 
жұмыстарын жүргізуде.
Павлодар облыстық сайлауал-

ды штабының жетекшісі үгіт-насихат 
науқаны кезінде партияның ба-
сты назары батыстық мәдениет пен 
құндылықтардың кері әсеріне бөлініп 
отырғанын мәлім етті.
Кандидат тың  сайлауалды 

тұғырнамасы Қазақстан Коммунистік 
Халықтық партиясының идеяларын 
насихаттап, марксизм-ленинизм идея-
ларына негізделіп құрылған.
Сайлаушылар коммунистердің 

көзқарасы, өмірдің мазмұны және 
ережелері туралы хабардар болуда
Қарапайымдылық және еңбексүйгіштік, 

шашпалық пен ысырапшылыққа 
жол бермеу нағыз лениншілдерге тән 
қасиет.
Ұжымдық және бірегейлік партия 

құрылымының негізі. ҚКХП мүшесі 
дегеніміз тек өзінің қамын ойламай, 
жолдастарына көмекке келуге әзір болу, 
ұжымның мүддесін өзінікінен жоғары 
қою демек.
Коммунистік партияның мүшесі батыс 

қоғамының теріс ықпалына берілмеуі 
керек, қоғамдық идеалдарды батыстық 
тұтынушылық стандарттардың алмасты-
руы жастарды «тоғышар тұтынушыға» 
айналдыруы мүмкін.

«Еуропалық елдерде тұтынушылық 
қоғам құрылымдарының қалыптасуынан 
туындағын батыстық мәдениет 
дағдарысы батыстық өркениеттің 
әмбебап құндылықтар мен әлеуметтік 
тұрмыс-тіршілік нормаларына деген 
наразылықтарына қарама-қайшы келу-
де, - делінген кандидаттың сайлауалды 
тұғырнамасында.
Бұл күні Қарағанды қаласында да 

батыстық өмір құндылықтары туралы 
сөз қозғалды.

«Батыс  жастары  отбасылық 
құндылықтар, дәстүр, бірізділік, 
үлкендерді құрметтеу, отансүйгіштік 
сияқты адамгершілік қасиеттерге мүлде 
жат тұтынушылық стандарттармен өмір 
сүріп жатыр. Мұның бәрі рухани ни-
гилизмге үндейтін ашық насихаттың 

ҚР Президенттігіне кандидат Т.Сыздықов 
БҚО студенттерімен кездесті

13 сәуірде Астана қаласында 
ҚР Президенттігіне кандидат 
Т.Сыздықов пен Республикалық 
сайлауалды штабтың жетекшісі 
А.Қоңыров кезектен тыс сайлауды 
бақылау жөніндегі Республикалық 
қоғамдық комиссияның өкілдерімен 
кездесті. 
Тараптар сайлауалды науқанының 

барысы туралы сұқбаттасты, сайлау 
комиссиялары жұмысында қоғамдық 
бақылаудың  маңыздылығына 
тоқталды.
Т.Сыздықов комиссия өкілдеріне 

штаб жұмысын хабардар етті, наси-
хат материалдарымен таныстырды, 
аймақтардағы шаралар және алдағы 
жұмыс жоспары туралы айтып берді.
Қазақстанда сайлау насихатын 

өткізуге барлық мүмкіндік жасалған. 
Сайлау науқанын жүргізу барысында 
аймақтық сайлау комиссиялары та-
рапынан берілген кеңестер мен тиімді 
заң талаптары, БАҚ-тың мәселелерді 
толықтай қамтуы, Орталық сайлау 
комиссиясы тарапынан дайындалған 
әдістемелік нұсқаулықтар – мұның 
барлығы сайлау науқанын қалыпты 
және келеңсіз өткізуге толық мүмкіндік 
береді – деп атап өтті кандидат.
А.Қоңыров бақылаушылардың наза-

рына ҚКХП кандидатының үгіт насихат 
материалдары БАҚ-та толық жарық 
көріп отырғандығын жеткізді.
Сайлау науқаны басталғалы бері 

БАҚ-пен тығыз қарым-қатынастың 
нәтижесінде 40 жуық Интернет 
желілерінде біздің кандидатымыз 

салдары. Мұндай қоғамда өмір сүретін 
адамдарың өмірлік қағидаттары – 
жалқаулық және материалдық ашкөздік, 
толық моральдік жауапсыздық», - деп 
атап өтті кездесу барысында сенімді 
тұлғалар.
Батыстық үлгінің ең негізгі қауіпті 

көріністері – компьютерлік ойын-
дар, фильм-блогбастерлер, сапасыз 
әдебиет арқылы кең тараған зорлық-
зомбылық, қаталдық культтері. Шектеулі 
тұтынушылыққа тәрбиелейтін жаппай 
зорлық-зомбылық насихаты жастарды өз 
торына түсіріп, ақыл-есінен, адамгершілік 
қасиеттерінен айыруда. Сол арқылы 
адам өмірі құнсызданып барады.
Кандидаттың хабарлауынша, сананың 

классикалық әмбебап құндылықтары 
және әлеуметтік өмірдің шарттары жойы-
луда.
Батыстың кемшіліктері әсіресе 

мәдение т  саласында  анық 
байқалады. Себебі, тұтыну, көп 
жағдайда, материалдық қажеттілікті 
қанағаттандыруды өмірдің мәні деп 
қарастырады.
Батыс адамы бірте-бірте адамгершілік 

құндылықтарын жоғалтуда. Кез келген 
әдіспен айналасынан ерекшеленіп, өзіне 
назар аудартқысы келеді. Батыстық 
мәдениет бизнестің бір тармағына, 
ал оның басты шарттары шектеулі 
материалдық құндылықтарға айналды.
Өмірдің мәні материалдық мүдделерін 

қанағаттандыруға, ал барлық қоғамдық 
үрдістер бизнеске бағытталған.
Мықты моральдік негізі, түп тамы-

ры, ұлттық санасы, қандайда бір діни 
ұстанымдары мен ұлттық рухани идея-
лары болмаса, ондай елдің болашағы 
да жоқ.
Батыс мәдениетінің аясында 

тәрбиеленген адам өмірдің мәнін 
тұтынушылықтан іздейді.
Мемлекеттің басты байлығы – 

оның адамдары. Салауатты, зайыр-
лы ұлт қағидаттары адамға нәресте 
шағынан сіңірілуі керек. Балалар тек 
пайдалы тағамдарды тұтынып, дене 
шынықтырумен айналысып, сезім, 
сыйластық және құрмет сияқты 
отбасылық құндылықтарды танып өсуі 
керек.
Адамдар зияткерлік, білімпаздықтарын 

жоюда және келешек ұрпақтарының 
және өздерінің денсаулықтарын құртуда. 
Жастар дәстүрлі құндылықтар мен 
қоғамдық идеалдарды танып өскенде 
ғана батыстық мәдениеттің ықпалынан 
құтылады. 

(Ресми ақпарат).

Батыс стандарттарының теріс ықпалы талқыланды

және сайлауалды штаб туралы 100 
деген материал және баспа бұқаралық 
ақпарат құралдарында 20-дан аса 
мақала жарық көрді.
Жалпы алғанда, сайлау науқаны 

бас тал ғ алы  республи калық 
штабтың ұйымдастыруымен Тұрғын 
Сыздықовтың  Қазақстанның  5 
аумағында сайлаушылармен 11 
кездесуі өтті.

ҚКХП  кандидатының  наси -
хат автокеруені Ақмола, Солтүстік 
Қазақстан, Қостанай, Павлодар және 
Шығыс-Қазақстанда болды.
Бүгінгі күнде сайлауалды науқанға 

облыс орталықтарының 203 қалалық 
және аудандық комитет, 2000 аса 
бастапқы  партиялық  бірлестік 
қамтылған. Аймақтық штабтар сайлау-
шылармен кездесу ұйымдастыруда. 

Насихат  жұмыстары 
партияның  бастапқы 
өкілдіктерінде  қолға 
алынған.
Кездесу соңында, қос 

тарап кездесу барысын-
да ашық және пайдалы 
сұқбат болғандығын атап 
өтті.
С о ным ен  қ а т а р , 

Т .Сыздықовтың  Ал -
маты  және  Павло-
дар облыстарындағы 
а йма қ ты қ  с а й л а у -
а л д ы  ш т а б т а р ы 
да  өз  жұмыстарын 
жалғастырды.
Талдықорған қаласында 

сенімді тұлғалар ба-
тыс стандарттарының 
теріс ықпалы туралы 
талқыланды.

«Ба ты с  жа с т а ры 
отбасылық құндылықтар, 
дә с т ү р ,  б і р і з д і л і к , 
үлкендерді құрметтеу 
сияқты  адамгершілік 
қасиеттерге мүлде жат 

тұтынушылық стандарттармен өмір 
сүріп жатыр. Мұның бәрі рухани ни-
гилизмге үндейтін ашық насихаттың 
салдары.
Мұндай қоғамда өмір сүретін 

адамдарың өмірлік қағидаттары – 
жалқаулық және материалдық ашкөздік, 
толық моральдік жауапсыздық», - деп 
атап өтті Алматы облыстық сайлауал-
ды штабтың жетекшісі.

Батыс қоғамында әлеуметтің одан 
әрі жеткілікті өрбуі үшін тұлғаның 
моральдік-психологиялық дамуы мой-
ындалмайды.
Айтылған мәселелердің бастауын 

ҚКХП жанұялық-туысқандық және 
ұлттық ерекшеліктерді ескермейтін 
батыс құндылықтарын кең насихатта-
луынан көреді.
Сонымен қатар, ҚКХП кандидаты 

Т.Сыздықовтың бағдарламасы Павло-
дар қаласында талқыланды.
Шетелдік жаттанды тақырыптар 

БАҚ, киноөнімдер, түрлі танымал 
ток-шоулар және журналдар арқылы 
таралуда. Алғашқы болып өзінің 
құндылығын жанұя және неке инсти-
туттары жоғалтуда.
Жанұялық өмірдің мұндай көлеңкелі 

жақтары өлшем және тең құқылық 
ретінде беріліп жат үлгілер мен өмірлік 
шарттарды көзсіз көшіру адамилықтан 
ауытқуға, жекелей енжарлыққа, 
азаматтық немқұрайдылыққа әкеледі.
Бүгін буындары қатып үлгермеген 

әлемнің барлық жастары батыстық 
киімдерді киеді, шетел әуендерін 
тыңдайды, голливудтық фильмдерді 
және сериалдарды көреді.
Батыс сән үлгісінің ең қауіпті 

көріністері - компьютерлік ойындар, 
фильм-блокбастерлер, сапасыз 
әдебиет арқылы кең таралған зорлық-
зомбылық, қаталдылық культтері.
Мұның барлығы – бос уақыт өткізу 

емес, бұл тұтыну мәдениетінің жалпыға 
бірдей таралу үрдісі. 

(Ресми ақпарат).
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«Сенің дауысың - сенің болашағың!» байқауының 
қатысушылары ОСК төрағасының атынан арнайы 

алғыс хатқа ие болады
13 сәуірде «Сенің дауысың - сенің болашағың!» 

постерлер байқауының 5 қатысушысы ОСК 
төрағасының атынан арнайы алғыс хаттарға ие 
болады.
Бұл жөнінде ҚР Президенті жанындағы Орталық 

коммуникациялар қызметінің брифингінде «Қаламгер 
Азамат» жас тілшілер қоғамдық қорының төрағасы Айдар 
Қырықбай айтты.

- «Сенің дауысың - сенің болашағың!» постерлер 
байқауының жеңімпаздарын марапаттау салтана-
ты Алматы қаласында өтеді. Жеңімпаздар бағалы 
сыйлықтарға ие болады. Ал Орталық сайлау комиссия-
сы төрағасының атынан 5 адамға арнайы алғыс хат 
тағайындалады. Сонымен қатар демеушілердің атынан 
арнайы сыйлықтар бар. Арнайы номинациялар қазылар 
алқасының кезекті жиналысында нақтыланатын бо-
лады, - деді.
Байқау  өт іп  жатқан  «E l . kz»  Әлеуметт і к 

ж е л і с і н і ң  а т ы н а н  а р н а й ы  н о м и н а ц и я 
қарастырылғандығын  айтқан  «Қазконтент» 
АҚ  атқарушы  директоры  Диас  Есдәулетов :
- Жеңімпаздар халықтық дауыс беру арқылы 
анықталады. Гран-приге ең көп дауыс жинаған 
қатысушы ие болады. Онымен қоса қазылар алқасы 
байқауға келіп түскен барлық жұмыстарды қарап 
шығып, олардың таңдаған үздік жұмыстары бойынша 
да арнайы марапаттар болады, - деп атап өтті.
Айта кетейік, «Сенің дауысың - сенің болашағың!» по-

стерлер байқауы 17 наурыз күні басталған болатын. Байқау 
«Sailau2015.el.kz» арнайы тұғырнамасы аясында «El.kz» 
Әлеуметтік желісінің базасында өтіп жатыр. Бүгінгі күні 
оған 600-ге жуық адам қатысуда. Конкурстық жұмыстарды 
қабылдау 15 сәуір күні аяқталып, 20 сәуір күні Алматы 
қаласында жеңімпаздарды марапаттау салтанаты өтеді. 
Байқаудың соңы көрмеге ұласады деп жоспарлануда.

ҚазАқпарат.

Сайлау қарсаңында арнайы сайт іске қосылды
Елімізде кезектен тыс Президент 

сайлауы қарсаңында Elektion2015.
kz деген атаумен арнайы сайт іске 
қосылды. Оның негізін қалаушы 
белсенді блогер Бауыржан Садиев 
жобаны жүзеге асырудың астарында 
көптеген мақсаттар мен міндеттер 
көзделгендігін мәлімдеді.

-  Осы  к үндер і  әлеумет т і к 
желілердегі бейресми әрі негізсіз 
ақпараттар ағынының көптігінен, 
электронды ақпарат тұтынушылар 
назарына  нақтыланған  ресми 
мәліметтер жетпей жатады. Осы 
олқылықтың орнын толтыру үшін 
біз бүгін осындай сайтты үкіметтің 
немесе қандай да бір шенеуніктердің 
қатысуынсыз, қоғамдағы белсенді 
азаматтардың қолдауымен іске 
қостық. Бұл жерде біздің көздегеніміз 
– сайлаушыларымызды анық әрі 

ресми ақпарттармен қамтамасыз 
ете отырып, олардың қоғамдық 
белсенділігі мен сауаттылығын 
арттыруды көздедік, - дейді ол.
Айта кетейік, Elektion2015.

kz сайты аясында бірнеше желілі 
қызметтер көрсетеді. Оның ішінде, 
кез-келген тұтынушы еркін пайдала-
нып, қалауынша бөлісе алатындай 
халықтық жаңалықтар мен өздерін 
қызықтырған тақырыптарда пікір 
алмасып, көзқарастарын білдіру 
үшін арнайы чатты да қолдана 
алады. Сайлауалды қызықты са-
раптама мен бейнематериалдарды 
және осы тақылеттес тақырыптағы 
жаңалық тарды  әлеуме т т і к 
желілерде ілгерілету болып табы-
лады екен.
Бауыржан Садиевтің айтуы 

бойынша, сайт халықтың наза-

рын сайлауалды кампаниясына 
шенеуніктердің немесе партия 
белсенділерінің үгіт-насихатынсыз 
ел азаматтары арқылы аудару бо-
лып табылады.   

- Сайт «Үміткерлерді талқылау», 
«Сайлаушылардың тізімі», «Ең 
белсенді облыс» сынды бірқатар 
сайлауалды  тақырыптарға 
арналған сервистерден тұрады. 
Со ным ен  қ ат а р  с а йтта 
«Қолданушылардан жаңалық» бөлімі 
іске қосылған. Оған кез-келген аза-
мат қызықты жаңалығын салып, 
қолданушылармен бөлісе алады. 
Ал арнайы әлеуметтік бөлімде 
твиттердің жаңалықтары сайлау-
алды хэштегтермен біріктірілген 
түрде көрініп тұратын болады, 
- дейді жасақтаушы.

(Ресми ақпарат).

Жуырда өз жұмысын бастаған «Сайлауды байқау жөніндегі 
республикалық қоғамдық комиссия» республикалық қоғамдық 
бірлестігінің облыстық филиалы маңызды науқанға белсене 
қатысатын ерікті байқаушыларға арналған семинар-тренинг 
өткізді. Достық үйінде ұйымдастырылған аталмыш шараға облыс 
орталығының 90-ға жуық ерікті байқаушысы қатысты.

«Солтүст ік  Қазақстан  облысының  Азаматтық  альянсы 
қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігінің төрағасы Сергей 
Худяковтың айтуынша, әр қазақстандық үшін зор маңызға ие саяси 
науқан белгіленген заң талаптарына сай ұйымдастырылып, тиісті 
деңгейде өткізілуге тиіс.  

– Біздің мақсатымыз – сайлау туралы заңнамалар мен жалпы 
мойындалған халықаралық ұстанымдарға сай әділ сайлау өткізу, 
сондай-ақ, оның барысында заңдылықтың сақталуын байқаумен 
бірге азаматтардың сайлау құқығын қорғау. Сәуірдің 26-сына 
дейін аудандарда және облыс орталығында ерікті байқаушылар 
үшін сайлау туралы заңдылықты түсіндіруге арналған семинар-
тренингтер өткізуді жоспарлап отырмыз. Байқаушыларды әдістемелік 
құралдармен таныстырамыз, – деді Сергей Герольдович.
Сайлауды заңнама аясында жоғары деңгейде ұйымдастыру 

үшін алдымен сайлау комиссиялары мүшелерінің өздері заңды 
жақсы білулері керек. Бүгінгі жиынның мақсаты да сайлау туралы 
заңнамаларды жан-жақты түсіндіру болды. Осыған орай залда 
отырған әрбір қызылжарлық «Байқаушы күнделігімен» танысты.
Қазір облыстық филиалда еріктілерден байқаушылар құрамын 

жасақтау жұмысы аяқталған. Өңірде 709 сайлау учаскесі болса, оның 
89-ы облыс орталығында орналасқан. Бүгінде барлық учаскелер 
байқаушылармен қамтамасыз етілген. Олардың қатарында жоғары 
оқу орындарының оқытушылары, мұғалімдер мен зиялы қауым 
өкілдері бар.

Қанат АТАМАНОВ,
«Солтүстік Қазақстан».

БАЙҚАУШЫЛАР МІНДЕТТЕРІН 
ПЫСЫҚТАДЫ

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссия-
сы қабылдаған “2015 жылғы 26 сәуірге тағайындалған 
Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен 
тыс сайлауына халықаралық ұйымдар мен шет 
мемлекеттердің байқаушыларын аккредиттеу туралы” 
қаулыға сәйкес үш халықаралық ұйым мен төрт шет 
мемлекеттен 50 байқаушы аккредиттелді. Олардың 
37-сі – ТМД байқаушылары миссиясынан, 2-еуі – ШЫҰ 
байқаушылары миссиясынан, 4-еуі – Түркітілдес 
мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінен, сондай-ақ, 
екі байқаушыдан – Латвия Республикасы, Румыния 
мен Украинадан, бір байқаушы – Эстония Республи-
касынан.

ТАҒЫ 50 БАЙҚАУШЫ АКРЕДИТТЕЛДІ
Осылайша, 2015 жылғы 10 сәуірдегі жағдай бойынша 

Ортсайлауком халықаралық ұйымдардың үш миссиясы-
нан (ЕҚЫҰ/ДИАҚБ, ТМД және ШЫҰ), екі халықаралық 
ұйым (Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесі 
мен Түркітілдес мемлекеттердің Парламенттік Ассам-
блеясы) мен 32 шет мемлекеттен 452 байқаушыны 
аккредиттеді. Шет мемлекеттер мен халықаралық 
ұйымдардың байқаушыларын аккредиттеуді Ортсай-
лауком 2015 жылғы 20 сәуірге дейін жүргізеді.
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Сыртқы 

істер министрлігі 31 мемлекеттен бұқаралық ақпарат 
құралдарының 134 өкілін аккредиттеді.

ҚазАқпарат.

Бүгінде тіркелгендердің жалпы саны 630 адамға жетті Сайлау бары-
сын байқауға келген шетелдік байқау шыларды тіркеу әлі де жалғасуда. 
Осыған орай кеше Орта лық сайлау ко миссиясының отырысы өтіп, 
онда «2015 жылғы 26 сәуірге тағайындалған Қазақстан Республи-
касы Президентінің кезектен тыс сайлауына шет мемлекеттер мен 
халықаралық ұйым ның байқаушыларын аккредиттеу туралы» қаулы 
қабылданды. Қаулыға сәйкес, Ортсайлауком еліміздің сыртқы саясат 
ведом  ствосының ұсынысымен кезектен тыс президенттік сайлауды 
байқау үшін төрт халықаралық ұйым мен төрт шет мемлекеттің 44 
байқаушы сын аккредиттеді. Қабылданған құ жат тың мәтінін Орталық 
сайлау ко миссиясының мүшесі Татьяна Охлопкова жария етті. 
«Оның ішінде ЕҚЫҰ/ДИАҚБ Байқаушылар миссиясынан – 5, ТМД 
Байқаушылар миссиясынан – 25, екі халықара лық ұйымнан, атап 
айтқанда, Түркітілдес елдердің Парламенттік Ассам блеясы мен 
Түркі тілдес мем лекеттер Ын тымақтастығы кеңесі нен – 7, төрт шет 
мемлекеттен – 7 байқаушы. Халықаралық ұйым дар мен шет мемле-
кеттерден бай қау  шыларға сәйкесінше куәлік беріл сін», – деді Татьяна 
Витальевна. Бұл ретте, үш байқаушының Қытай Халық Республика-
сынан, Молдова Республикасынан – 2, ал Хорватия Республикасы мен 
Бельгия Корольдігінен бір-бірден байқаушы келгендігін айта кету керек. 
Сонымен, 2015 жылғы 14 сәуірдегі жағдай бойынша Орталық сайлау ко-
миссиясы халықаралық ұйымдардың үш миссиясынан (ЕҚЫҰ/ДИАҚБ, 
ТМД және ШЫҰ), екі халық аралық ұйым (Түркітілдес мемлекеттер 
Ынтымақтастығы кеңе сі және Түркітілдес елдердің Пар ламенттік Ассам-
блеясы) мен 33 шет мемлекеттен 463 байқаушыны аккредиттеді. Бұдан 
басқа, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі 31 мемлекет-
тен бұқаралық ақпарат құралдарының 134 өкілін аккредиттегені мәлім 
болып отыр. Жалпы айтқанда, шет мемлекеттердің, халықаралық 
ұйымдардың байқаушылары мен шетелдік БАҚ-тардың өкілдерін 
қосқанда барлығы 630 адам аккредиттеуден өткен. Т.Охлопкова 
брифинг барысында халықаралық ұйым дардың (ЕҚЫҰ/ДИАҚБ мен 
ТМД) екі миссиясы тіркелген кү нінен бастап жұмыстарына кірісіп 
кеткендігін айтты. ОСК мү шесінің мәлімдеуінше, бұл миссиялар 
өкілдері қазіргі кезде өңірлерде сайлауды ұйым дастырушылармен, 
прези денттікке кандидаттармен және науқанға қатысы бар басқа да 
адамдармен кездесулер өткізуде. Тағы бір белгілі болғаны, осы және 
келесі апталарда елімізге қысқа мерзімдік байқауға келетіндер саны 
күрт арта түспек. Бұл орайда, аккредиттеуден өткізудің соңғы мерзімі, 
шет мемлекеттермен халықаралық ұйымдардың байқаушылары 
үшін үстіміздегі жылдың 20 сәуірі екендігін де қаперге сала кеткен 
жөн. Жалпы, Т.Охлопкова сайлау үдерісін байқауға саяси партиялар 
өкілдері де қатысатындығын айта келіп, қазіргі кезде елімізде 9 саяси 
құрылымның тіркеуде екендігін жеткізді. Сонымен қатар, сайлау ба-
рысын қоғамдық бірлестіктер мен коммерциялық емес ұйымдардың 
және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері де байқай алатыны 
атап өтілді. Сайлау учаскесіне келген халықаралық байқаушылар 
саны жағынан шектелмейді және өздерімен бірге аудармашылар да 
алып жүрулеріне рұқсат етілген. Сөз орайы келгенде, отандық және 
халықаралық байқаушылардың өкілеттігі бірдей екендігін айта кеткен 
жөн. Ал сайлау учаскесінде кандидаттың бір сенім білдірілген адамы 
мен бұқаралық ақпарат құралдарының бір өкілі қатыса алатыны да 
ортаға салынды. Байқаушылар, бұқаралық ақпарат құралдарының 
және кандидаттардың сенім білдірілген адамдары өкілдері сайлау 
барысын толық қадағалауға және сайлауды ұйымдастырушылардан 
ақпараттар алуға құқықтары бар екендігі де алға тартылды.

 Асқар ТҰРАПБАЙҰЛЫ, 
«Егемен Қазақстан».

Аккредиттеу әлі жалғасады



Айыртау таѕы 716 сәуір 2015 жыл  эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА

Тұрғындар назарына!
«Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігінің  

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Солтүстік Қазақстан 
облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Айыртау 
аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» РММ 
лауазымды тұлғалары қызметтік этика талаптарын бұзған, заңсыз іс-

қимылдар жасаған, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылар 
деректері болған жағдайда өтініш беру үшін халық назарына облыстағы 
қызмет органдары жетекшілерінің телефондарын ұсынады. 

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігінің 
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Солтүстік Қазақстан об-
лысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ

1. Департамент басшысы – Марат Бөрібайұлы Жексембин – 8-(7152)-
52-14-37,

2. Басшының орынбасары –Юрий Евгеньевич Пузиков – 8-(7152)-41-
20-61,

3. Басшының орынбасары –Татьяна Леонидовна Горлова – 8-(7152)-
41-12-84.

«Айыртау аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау  
басқармасы» РММ
Басшысы  - Әбділман Хайроллаұлы Хайруллин – 8-(71533)-27-186.
«Айыртау аудандық тұтынушылардығ құқықтарын қорғау 

басқармасы» РММ-нің жеке сұрақтар бойынша қабылдау кестесі:  
қабылдау СҚО Айыртау ауданы, Саумалкөл селосы, ТҚҚ басқармасы 
ғимаратында күнделікті жүргізіледі. 
Қабылдауға 8-(715-33)-27-186 телефоны арқылы алдын ала жазылуға 

болады. 
«Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігінің  

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Солтүстік Қазақстан 
облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ай-
ыртау аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» 
РММ мәлімдейді:
Жеке және заңды тұлғалардың құқықтық тұлғаларының құқықтарының 

қорғалуын және сөз бостандығы мен заңды көзқарастарын сақтау, сыбай-
лас жемқорлықтық құқық бұзушылықтың алдын алу, тұрғындармен шұғыл 
түрде байланыс жасау мақсатында басқармамен  «Ашық есік күні» өткізу 
жоспарланып отыр. 
Жүргізу уақыты мен орны: аптаның әр жұма күндері сағат 9.00-ден 18.30-ға 

дейін,  мекен-жайы: Саумалкөл ауылы, Ықшам ауданы. «Ашық есік күнінің» өту 
барысында мекеме мен ұйымдардан келушілерді және кәсіпкерлік субъектілер 
мен жеке тұлғаларды толғандыратын сұрақтарға жауап берумен қатар маман 
кеңесі де ұйымдастырылады. 

Әбділман ХАЙРУЛЛИН,
Айыртау аудандық ТҚҚ басқармасының басшысы. 

«Ыстық желі» телефоны
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы заңды түсіндіру бойын-

ша тұтынушылар үшін «Ыстық желі» телефоны жұмыс істейді.
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау бойынша барлық қызықтыратын 

сұрақтар бойынша кеңесті 8(7152) 52-04-40, 8(7152) 52-14-36 телефондары 
бойынша хабарласуға болады.

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР
   «Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық филиалы ғимаратының 2-ші 
қабатында жалпы алаңы 17 шаршы метр бөлме жалға беріледі. Өрт 
сөндіру дабылы, су. Жалға беру құнына коммуналдық қызмет көрсетулер 
кіреді.
Анықтамалар телефоны: 22-722, 79-062.

*  *  *
1 мамыр сағат 10-00-де «Компания Углежог» ЖШС-нің Айыртау ауданы 
Лавровка селосы мекенжайы бойынша орналасқан көмір жағуға арналған 
пештерді орналастыру жұмыс жобасының талқылауы өтеді. 
Барлық сұрақтар мен ұсыныстар келесі электрондық мекенжай бойынша 
қабылданады: mail@atmosfera.kz   

*  *  *
«Компания Углежог» ЖШС-і Айыртау ауданы Лавровка селосының орта 
мектебінде сағат 10-00-де табиғатты қорғау шаралары жоспарының 
талқылауы өтеді. 
Барлық сұрақтар мен ұсыныстар келесі электрондық мекенжай бойынша 
қабылданады: mail@atmosfera.kz   

*  *  *
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Сарыөзек ауылының 
бұрынғы тұрғындарына Ұлы Отан соғысында қаза тапқан 
боздақтардың рухына 2015 жылдың 9 мамырында ас берілетінін 
хабарлайды. 
    Барлық ұйымдастыру мәселелері бойынша Саумалкөл ауылында 
тұратын Өтеулин Еркетайға 8(715-33) 52-052 телефоны арқылы 
хабарласуға болады.

Ақсақалдар алқасы.

Өзінің өмірінің денсаулығын қадағалайтын адамдар бөлмедегі экологиялық 
қауіп тудыратындардың тізімінде «Радиоактивті радон газы» жиі кездестіреді. 
Адон газын бөлмеде анықтау жоғары дәреже анықтамасын көрсетеді. Радон- 
ол түссіз және иіссіз инертті газ. Аудадан 7,5 есе ауыр болып келеді. Адам 
ағзасына ауа жұту арқылы енеді. Жоғары концентрациясы бар радон газын 
ауамен жұту өкпе ауруына соқтыру мүмкін. 222 радон мен оның ауадағы 
изотоптарының негізгі көзі жер қыртыстары (бірінші қабаттарда 90% дейін) 
және құрылыс материалдары(~10%). Радон көбінесе су құбырындағы су-
мен (радоны жоғары артезиан суын қолданғанда) және бөлме жылытатын 
және тамақ әзірлейтін арнайы табиғи газ арқылы кіреді. Радонның көп 
шоғырланған жерлерінің бірі бір қаббатты ауылдағы үйлер жатады. Радон 
концентрациясының өсуі желдетудің тоқтап қалуына әкеледі. Жылу беру 
кезінде  бөлменің ауа температурасы қалыпты температудан түсуі мүскін. 
Бұл құбылыс радонның бөлме ішінде таралуына ғана әкелеп соқпай, со-
нымен қатар грунт құмынан келген радон бөлме ішіне жайылуы мүмкін. 
Құрылыс материалдарының ішінде үлкен қауіпті  тау қатпарлары(гранит, 
пемза, туф), ал қауіптілік дәрежесі төмен – ағаш, мәрмәр, табиғи гипс. Су 
құбырындағы радон қайнатқаннан және тұмбаға қойған кезде жойылады. 
Бірақ жуыну бөлмесінде ыстық суды жаққан кезде радон концентрациясы 
өсуі мүмкін. Радон түссіз, иіссіз, яғни оны арнайы құрылғыларсыз байқау 
мүмкін емес. Радон анықтайтын арнайы құрылғы  - радиометр. Бұл газ бен 
оның қосымшалары қауіпті альфаларды шығарды, олар тірі ағзаларды 
өлтіреді. Радиактивті радон газынан қорғау үшін арнайы магнезильді 
қоспалар жасалады. Оларды бетон мен еден арасындағы аралыққа  жағады. 
Магнезильді қоспаларда микропорлар мен микрожарылғыштар болмайды. 
Ол қатып қалған магнезиттин бір ерекшелігі болып келеді, онда өрілген 
талшық түрінде кристалынатын магния оксихлориді кездеседі.

Азамат ТҮСІПБЕКОВ,
ҚРҰЭМ ТҚҚК «СҚО СЭСО» РМҚК Айыртау ауданы филиалы 

зертханасының директоры.

Маман түсініктемесі
Пәтеріңіздегі радон газы

ДҮЙСЕНБІ, 20 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН 

07.00-17.00 техникалық үзіліс 17:00 
«Менің Қазақстаным» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕК ЖАРДЫ» 18:10 «Айналайын» 
18:50 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ» 19:35 «Жедел 
жәрдем» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:55 «СЫРҒАЛЫМ» 
Т/х 22:45 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 
22:55 «КЕЛІН» Т /х  23:45 «СІЗ  НЕ 
ДЕЙСІЗ?» 0:15 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:45 «Өзек 
жарды» 1:05 «Көкпар» 1:45 «Дауа» 2:15 
«Шынжүректен!» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 «Жетi күн» 11:00 «Әр үйдің сыры 
басқа» 11:35 «Подари детям жизнь» 11:40 
«Магия кухни» 12:15 М/с «Маша и мед-
ведь» 12:25 М/с «Мишки Гамми» 12:50 М/с 
«Белка и стрелка» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 «Семейные мелодрамы» 14:00 Т/с 
«Улыбка пересмешника» 15:00 Новости 
15:15 «Бұйымтай» 15:55 «Өмір сабақтары» 
16:25 Т/с «Пәленшеевтер» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 17:45 
«Қызық times» 18:00 Новости 18:15 «Қызық 
times» 19:00 «ТВ Бинго» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Арнайы хабар» 21:00 
Новости 21:30 Т/с «Слово офицера» 22:00 
Т/с «А у нас во дворе» 22:50 «Жекпе-жек» 
23:35 «Бұйымтай» 00:20 «Әр үйдің сыры 
басқа» 00:55 «Айтұмар» 01:45 «Арнайы 
хабар» 02:15 «Бюро расследований» 
02:45 «Арнайы хабар» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 13:00 
«ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Күнделік 13:10 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA» 
14:30 Т/с «ПАУТИНА-5» 15:30 «112» 15:40 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:40 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» 18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 20:00 
«НОВОСТИ В 20:00» 20:40 «Сүйген жар» 
ҮНДІ Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 
«П@УТINA» 23:45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» 
Дневник 23:55 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ» 1:40 «П@УТINA» 2:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 2:50 «Джодха және Акбар» 
ҮНДІ Т/Х 3:35 «Контрольная закупка» 

СЕЙСЕНБІ, 21 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  « Т А ҢШОЛП АН »  1 0 : 0 0 
«Сырғалым» Т/х 10:50 «Айтуға оңай...» 
11:35 «Жедел  жәрдем» Т /х  12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Ұлы жеңіске - 70 
жыл» 12:55 «SPORT.KZ» 13:15 «Алаң» 
14.00-16.00 техникалық үзіліс 16:00 
«Келін» Т/х 16:55 «Жарқын бейне» 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕК ЖАРДЫ» 
18:10 «Айналайын» 19:10 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА» 19:35 «Жедел жәрдем» Т/х 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:55 «СЫРҒАЛЫМ» Т/х 22:45 «ҰЛЫ 
ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:55 «КЕЛІН» 
Т/х 23:45 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:15 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:45 
«Өзек жарды» 1:05 «Сыр-сұхбат» 1:35 
«Шарайна» 2:00 «Жарқын бейне» 2:30 
«Түнгі студияда НұрланҚоянбаев» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 М/с 
«Маша и медведь» 10:25 М/с «Мишки 
Гамми» 10:50 М/с «Белка и стрелка» 
10:55 «Подари детям жизнь» 11:00 
Новости 11:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
11:45 «Магия кухни» 12:20 Т/с «Слово 
офицера» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
«Семейные мелодрамы» 14:00 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 15:00 Новости 15:15 
«Бұйымтай» 15:55 «Өмір сабақтары» 
16:30 Т/с «Пәленшеевтер» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 17:45 
«Экономкласс» 18:00 Новости 18:15 Т/с 
«Сұлтан Сүлейман» 19:05 «Біздің үй» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Бюро расследований» 21:00 Новости 
21:30 Т/с «Слово офицера» 22:00 Т/с «А 
у нас во дворе» 22:50 «Арнайы хабар» 
23:20 «Бұйымтай» 00:05 «Әр үйдің сыры 
басқа» 00:40 «Айтұмар» 01:30 «Арнайы 
хабар» 02:00 «Бюро расследований» 
02:30 «Арнайы хабар» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 13:00 
«ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Күнделік 13:10 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 «П@
УТINA» 14:30 Т/с «ПАУТИНА-5» 15:30 
«112» 15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с «ВЗГЛЯД 
ИЗ ВЕЧНОСТИ» 20:00 «НОВОСТИ В 
20:00» 20:40 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 21:40 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «Джодха 
және Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 «П@УТINA» 
23:45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Дневник 
23:55 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» 1:40 
«П@УТINA» 2:05 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
2:50 «Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 3:35 
«Контрольная закупка» 

СӘРСЕНБІ, 22 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  « Т А ҢШОЛП АН »  1 0 : 0 0 
«Сырғалым» Т/х 10:50 «Айтуға оңай...» 
11:35 «Жедел  жәрдем» Т /х  12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Ұлы жеңіске - 
70 жыл» 12:55 «Заң және біз» 13:35 
«Қылмыс пен жаза» 14:00 «Поэзия 
әлемі» 14:30 «Айдаһар мінген шабан-
доздар» М/х 14:55 «Джунгли кітабы» М/х 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 «КЕЛІН» 
Т/х 17:00 «Ұлтмақтанышы» Д/ф 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕК ЖАРДЫ» 
18:10 «Айналайын» 19:10 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 19:35 «Жедел жәрдем» Т/х 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:55 «СЫРҒАЛЫМ» Т/х 22:45 
«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:55 «КЕЛІН» 
Т/х 23:45 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:20 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:50 
«Өзек жарды» 1:15 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 
1:45 «Ас болсын!» 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 М/с 
«Маша и медведь» 10:25 М/с «Мишки 
Гамми» 10:50 М/с «Белка и стрелка» 
10:55 «Подари детям жизнь» 11:00 
Новости 11:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
11:45 «Магия кухни» 12:20 Т/с «Слово 
офицера» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
«Семейные мелодрамы» 14:00 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 15:00 Новости 15:15 
«Бұйымтай» 15:55 «Өмір сабақтары» 
16:25 Т/с «Пәленшеевтер» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 17:45 «100 
бизнес-историй» 18:00 Новости 18:15 
Т/с «Сұлтан Сүлейман» 19:10 «Біздің 
үй» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналады 
«Мен көрген соғыс» 20:45 Д/ф «Бірлігіміз 
жарасқан 20 жыл» 21:00 Новости 21:30 
Т/с «Слово офицера» 22:00 Т/с «А у 
нас во дворе» 22:50 «Біздің үй» 23:40 
«Бұйымтай» 00:25 «Әр үйдің сыры басқа» 
01:00 «Айтұмар» 01:50 «Арнайы хабар» 
02:20 «Бюро расследований» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 13:00 
«ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Күнделік 13:10 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 «П@
УТINA» 14:30 Т/с «ПАУТИНА-5» 15:30 
«112» 15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с «ВЗГЛЯД 
ИЗ ВЕЧНОСТИ» 20:00 «НОВОСТИ В 
20:00» 20:40 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 21:40 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «Джодха 
және Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 «П@УТINA» 
23:45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Дневник 
23:55 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» 1:40 
«П@УТINA» 2:05 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
2:50 «Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 3:35 
«Контрольная закупка» 

БЕЙСЕНБІ, 23 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  « Т А ҢШОЛП АН »  1 0 : 0 0 
«Сырғалым» Т/х 10:50 «Айтуға оңай...» 
11:35 «Жедел  жәрдем» Т /х  12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР  12:45 «Ұлы  жеңіске 
- 70 жыл» 12:55 «Агробизнес» 13:20 
«Журналистікзерттеу» 13:40 «Сіз не 
дейсіз?» 14:10 «Жан жылуы» 14:35 
«Айдаһар мінген шабандоздар» М/х 
14:55 «Джунгли кітабы» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 17:00 «Қазақ 
даласының  құпиялары» Д /ф  17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕК ЖАРДЫ» 
18:10 «Айналайын» 19:10 «ИНДУСТРИЯ-
ЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 19:35 
«ҚЫЗДАР» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:55 «СЫРҒАЛЫМ» 
Т/х 22:45 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:55 
«КЕЛІН» Т/х 23:45 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:20 ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:50 «Өзек жарды» 1:10 «Қылмыс пен 
жаза» 1:30 «Қазақ даласының құпиялары» 
Д/ф 2:00 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 
2:30 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа күн» 

мма 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 М/с 
«Маша и медведь» 10:25 М/с «Мишки 
Гамми» 10:50 М/с «Белка и стрелка» 
10:55 «Подари детям жизнь» 11:00 
Новости 11:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
11:45 «Магия кухни» 12:20 Т/с «Слово 
офицера» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
«Семейные мелодрамы» 14:00 Т/с «Улыб-
ка пересмешника» 15:00 Новости 15:15 
«Бұйымтай» 15:55 «Өмір сабақтары» 
16:25 Т/с «Пәленшеевтер» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 17:45 
«Бизнес сыры» 18:00 Новости 18:15 Т/с 
«Сұлтан Сүлейман» 19:05 «Жекпе-жек» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 70-
летию Великой Победы посвящается «Моя 
история войны» 20:45 «Жерұйық» 21:00 
Новости 21:30 Т/с «Слово офицера» 22:00 
Т/с «А у нас во дворе» 22:50 «Біздің үй» 
23:40 «Бұйымтай» 00:25 «Әр үйдің сыры 
басқа» 01:00 «Айтұмар» 01:50 «Арнайы 
хабар» 02:20 «Бюро расследований» 
02:50 «Арнайы хабар» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 13:00 
«ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Күнделік 13:10 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 «П@
УТINA» 14:30 Т/с «ПАУТИНА-5» 15:30 
«112» 15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с «ВЗГЛЯД 
ИЗ ВЕЧНОСТИ» 20:00 «НОВОСТИ В 
20:00» 20:40 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 21:40 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «Джодха 
және Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 «П@УТINA» 
23:45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Дневник 
23:55 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» 1:40 
«П@УТINA» 2:05 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
2:50 «Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 3:35 
«Контрольная закупка» 

ЖҰМА, 24 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  « Т А ҢШОЛП АН »  1 0 : 0 0 
«Сырғалым» Т/х 10:55 «Айтуға оңай...» 
11:40 «Қыздар» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:40 «ИМАН АЙНАСЫ» 13:05 «Инду-
стрияландыру: Ұлттық өндіріс» 13:25 
«Көкпар» 14:10 «Ұлы жеңіске - 70 жыл» 
14:25 «Айдаһар мінген шабандоздар» М/х 
14:45 «Бала мен бетпе-бет» 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 17:05 «ЖАН 
ЖЫЛУЫ» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 
«ӨЗЕК ЖАРДЫ» 18:10 «Ғасырларүні» 
18:40 «Жайдарман» Үздік  әзілдер 
19:00 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» 19:35 
«ҚЫЗДАР» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:55 «Шынжүректен!» 
22:45 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:55 
«КЕЛІН» Т/х 23:45 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:15 ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:50 «Өзек жарды» 1:10 Кино «Жансебіл» 
2:30 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 М/с «Маша 
и медведь» 10:25 М/с «Мишки Гамми» 
10:50 М/с «Белка и стрелка» 10:55 «Пода-
ри детям жизнь» 11:00 Новости 11:15 «Әр 
үйдің сыры басқа» 11:45 «Магия кухни» 
12:20 Т/с «Слово офицера» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 «Семейные мелодра-
мы» 14:00 Т/с «Улыбка пересмешника» 
15:00 Новости 15:15 «Бұйымтай» 15:55 
«Өмір сабақтары» 16:25 «Ұлт саулығы» 
17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 «Бармысың, 
бауырым?» 18:00 Новости 18:15 Т/с 
«Сұлтан Сүлейман» 19:05 «Орталық 
Хабар» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Сильные духом» 21:00 Новости 
21:30 «Жеті ән» 23:00 Кино «Поезд на 
Юму» 01:10 Кино «Бәрі Мэриге ғашық» 
03:05 «Арнайы хабар» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
12:55 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA» 14:30 
Т/с «ПАУТИНА-5» 15:30 «112» 15:40 
«ПАУТИНА-5» 16:40 «ЖДИ МЕНЯ» КА-
ЗАХСТАН 17:50«ПОЛЕ ЧУДЕС» 18:55 Т/с 
«ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 20:00 «НОВО-
СТИ В 20:00» 20:40 «Сүйген жар» ҮНДІ 
Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 
«Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 
«П@УТINA» 23:45 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ» Высшая лига 1:45 «П@
УТINA» 2:05 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 2:30 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:15 «Джодха 
және Акбар» ҮНДІ Т/Х 4:00 «ТАҢҒЫ ПО-
ШТА» 4:30 «Контрольная закупка» 

СЕНБІ, 25 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:10 «Қымызхана» 8:40 «АГРОБИЗНЕС» 
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 10:05 «ДАУА» 10:40 
«Ас болсын!» 11:25 «Әзіләлемі» 13:00 
«БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ» 13:45 «ПОЭЗИЯ 
ӘЛЕМІ» 14:15 «Сұңқар» Т/х 15:50 Муль-
тфильм 16:00 Кино «Джунгли падишасы» 
17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «Джунгли 
падишасы» 18:40 Елена Әбдіхалықованың 
концерті 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:00 
«СЕНБІЛІК КЕЗДЕСУ» 22:35 «ЖАЙ-
ДАРМАН» 0:10 ЖАҢАЛЫҚТАР  0:40 
Кино  «Жаңалықжаршылары» 2 :40 
«Ғасырларүні» 3:10 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
07:02 «Ду-думан» 08:30 «Мир в кар-

тинках» 08:55 «Бармысың, бауырым?» 
09:40 «Продвопрос» 10:00 «Спорт без 
границ» 10:25 «Тур де Хабар» 10:55 М/ф 
«Принцесса Лилифи» 12:10 Кино «Джордж 
из Джунглей-2» 13:40 «Орталық Хабар» 
14:35 «Жеті ән» 16:20 Кино «Сумерки» 
18:30 «С чего начинается Родина» Д/ф 
19:00 Н.Тілендиевтің 90-жылдығына 
арналған «Құстар қайтып барады» атты 
Д/ф 19:45 «Бенефис-шоу» 21:00 «Жетi 
күн» 22:00 Кино «Последний легион» 
23:50 Кино «Ешкімге тіс жарма» 02:00 
«Үндіс» Т/х 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 Т/с «АРИСТОКРАТЫ» 7:40 

«ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:05 «П@УТINA+» 8:50 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 9:00 
Новости 9:10 «СМАК» 9:45 Кино «ХОЧУ 
ЗАМУЖ» 11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:05 
«ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 13:00 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 13:30 «101 КЕҢЕС» 14:00 «П@
УТINA+» 14:50 «ГОРЬКО!» 15:50 Кино «ЛА-
БИРИНТЫ СУДЬБЫ» 20:00 «НОВОСТИ 
В СУББОТУ» 20:30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.
KZ» Второй сезон 21:30 «КЕШКІ КЕЗ-
ДЕСУ» 22:50 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 
23:10 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 23:35 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 23:55 Кино «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН» 1:45 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
2:30 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 3:00 «101 
КЕҢЕС» 3:20 «АРИСТОКРАТЫ» 

ЖЕКСЕНБІ, 26 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 8:05 «Қымызхана» 
8:30 «АҚСАУЫТ» 9:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 
10:00 ЖАҢАЛЫҚТАР  10:05 «БҮГІН 
ЖЕКСЕНБІ» 10:35 «БАЛАМЕН БЕТПЕ-
БЕТ» 10:55 Мультфильм 11:10 «КАПИТАН 
ҚОҚИҚАЗ» М/ф 12:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:20 «Қазақстанбиәлемі» 12:35 «Ұлттық 
шоу» 14:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 14:10 «КЕЛ-
БЕТ» 14:40 Концерт 16:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
16:15 Кино «МеніңатымҚожа» 17:50 М/ф 
18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 18:20 «Әзіләлемі» 
19:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 19:20 «Әзіләлемі» 
20:00 «АПТА.КZ» 21:05 «Сағындырған 
әндер-ай!» 22:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 22:10 
«Сағындырған әндер-ай!» 23:10 «АЛАҢ» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:15 Кино «Транссібір 
экспресі» 1:15 ЖАҢАЛЫҚТАР 1:30 Кино 
«Транссібір экспресі» 2:15 «КӨКПАР» 
3:00 «АПТА.КZ» 

ХАБАР 
07:02 «Ду-думан» 08:30 «Айбын» 

09:00 «Жетi күн» 10:00 «Ас арқау» 10:20 
«Спорт әлемі» 10:50 Кино «Небесный 
тихоход» 12:15 М/ф «Принцесса Лилифи 
и маленький единорог» 13:30 М/ф: «Қозы 
Көрпеш - Баян Сұлу», «Ақ қаз» 13:45 
«Бенефис-шоу» 15:00 «Бұйымтай» 15:40 
«Өмір сабақтары» 16:10 Кино «Ирония 
любви» 17:50 «Әсем әуен» Концерт 18:30 
Концерт группы «Орда» 19:50 «Қызық 
times» 21:00 «Жетi күн» 22:00 Кино 
«Курьер» 23:35 Всемирная серия бокса 
«Кондоры Аргентины» - «Астана Арланс» 
01:35 Кино «Доктор Парнастың қиялы» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 

6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 6:45 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 7:00 Т/с «АРИСТОКРА-
ТЫ» 8:35 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-
МЕН 8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 
9:00 Новости 9:10 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 
«КАЗЛОТО» 10:45 Шоу «ЛУЧШИЙ ГОРОД.
KZ» Второй сезон 11:55 «КЕШКІ КЕЗ-
ДЕСУ» 13:05 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 13:40 
«101 КЕҢЕС» 14:05 «ӘН ДАРИЯ» 15:00 
«УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 15:40 «ДОБРЫЙ 
ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 16:50 Кино «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО» 21:00 «АНАЛИТИКА» 22:00 
«П@УТINA+» 23:05 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 2:05 
«ӘН ДАРИЯ» 2:45 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 3:10 
«101 КЕҢЕС» 3:30 «АРИСТОКРАТЫ» 
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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. 
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.20-0-32.

СЕНІМ  ТЕЛЕФОНЫСЕНІМ  ТЕЛЕФОНЫ
Мемлекеттік  қызметкерлермен  қылмыс  жасау  фактілерін, 

құқық бұзушылықтарын және Ар-намыс кодексінің талаптарын 
сақталмаулары туралы қоңырау шалып хабарлай алады. 

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының экономика және 
қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінде 20-0-32 сенім телефоны 
қызмет етеді.

*   *   *

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының экономика және қаржы ауданының экономика және қаржы 

бөлімі» ММ азаматтардың жеке мәселелері бөлімі» ММ азаматтардың жеке мәселелері 
бойынша 2015 жылдың ІІ тоқсанына бойынша 2015 жылдың ІІ тоқсанына 

арналған  қабылдау кестесіарналған  қабылдау кестесі

 Мен адам болып өмірге келген соң өзімнің өмір жолымды 
дұрыс бағыттауға лайық тұлғаны үлгі тұтуым керек деп 
ойлаймын. Әрине, жақсы адамдар аз емес. «Жаныңда жүр 
жақсы адам» демекші менің өмірімде ерекше орын алатын, 
адам болып қалыптасуыма мейірім махаббатын сіңірген 
аяулы анам он жеті жасында тұрмыс құрып өмірге он үш 
бала әкелген. Соның төртеуін жер қойнауына тапсырып 
қайғы жұтқан адам, сөйте жүріп ол өз өмірінде отыз жеті 
жылын жұмыспен өткізген. Баланы өмірге әкеліп, әрі жұмыс 
істеп жүру анамызға оңай болған жоқ әрине. Оның үстіне ол 

Оқырман хаты

Өмірімдегі ақылшымӨмірімдегі ақылшым
кісінің айтуы бойынша менің әкем әскер қатарында төрт жыл 
болғанда да анам үйде әкемнің әке-шешесін бағып отырған. 
Анамның дәл орта жасында әкеміз қайтып кетті. Шиеттей 
балалармен анамыз қанша бейнет көрді. 
Тың игеруге қатысқан. Өзінің таза еңбегі мен 

адамгершілігінің арқасында жұмыста беделді болғаны 
үшін және тоғыз баланы бағып, тәрбиелеп өсіргені үшін 
үкімет тарапынан омырауында екі бірдей медаль жарқырап 
тұр. Ол әрине менің мақтанышым. Мен үшін менің анам - 
менің көшбасшым. Анамның есімі Молдахметова Рабиға 
Әбдірахманқызы жасы сексенге келді. Осы жасқа келгенше 
ешкімге қиянат жасамаған, біреудің ала жібін аттамаған, 
балаларын бауырмалдыққа, сүйіспеншілікке, сыйластыққа, 
адамгершілікке тәрбиелей білді. «Жақсының жақсылығын 
айт, нұры тасысын» дегендей анамды қалай мақтасам да, 
мен үшін лайықты жан деп білемін. Балаларыма анамның 
жүріп өткен өмір жолын айтып мақтан тұтып жүремін. Ол 
кісінің бізге берген тәрбиесі, менің бойыма нұр құйғандай бо-
лып тұрады. Анам «Балапандарым, балаларым, әкелеріңнің 
абыройын ақтар адам болыңдар!» -деп ақылын санамызға 
сіңірумен келеді. 
Анамыз тек шындықты айтып, үлкенге құрмет кішіге 

ізеттілік жасай білуге тәрбиеледі. Мен осы анамнан үлгі алып, 
өсіп жетілдім. Әрқашан ақылын есте сақтап, бұлжытпай 
орындауға тырысамын. «Ана көрген тон пішер, әке көрген 
оқ жонар» - демекші мен анам сияқты болуға тырысамын. 
Мейрімі мол анамның жүрегі жылы, қолы кең, кеңпейілді, 
осындай асыл жан қасымызда әрқашан нұрын төгіп жүре 
берсін деймін. Өмірдің талай қиыншылығын көрсе де ақиқат 
жолынан ауытқымай балаларын бағып, өсіріп, тәрбиелеп, 
аналық махаббатын аялай, аямай сіңіріп, сыйластығының 
арқасында шаңырағымызды шайқалтпаған асыл анам өз 
өмірімнің көшбасшысы деп толық сеніммен айта аламын.

Майгүл НҰРЖАНОВА.
Жұмысшы ауылы.

Әңгімеміздің  арқауы  болып 
отырған жан – Кенжеболатов Марат 
Оразғалиұлы – Саумалкөл қазақ орта 
мектебінің 1-санаттағы тарих мұғалімі. 
Мектебіміздің алғашқы ардагер 
ұстаздарының бірі. Ұшырған түлектері 
жоғарғы оқу орындарын бітіріп, отбасын 
құрып, Қазақстанның түпкір-түпкірінде 
еңбек етуде. Сабырлы, биязы мінезімен 
достарына да, ұжымға да сиымды әрі 
сыйлы Марат Оразғалиұлы – білімі 
өнеріне сай, жан-жақты, ұстаз деген 
ұлағатты атауға лайық азамат.  

«Жақсының жақсылығын айт – нұры 
тасысын», – демекші, жаныңда жүрген 
жанның жақсылығын көпке паш еткеннің 
еш айыбы жоқ деп ойлаймын.  

 Марат Оразғалиұлы 1969 жылдың 
12-сәуірінде Айыртау ауданына қарасты 
Сарыбұлақ аулында Оразғали атамыз 
бен Мәйкен апамыздың шаңырағында 
дүниеге келген. Мәйкен апа жас кезінен 
гармошка, домбырада ойнап, ән ай-
туды ұнатқан. Анасының бойындағы 
өнерге деген құштарлық кішкентай 
Мараттың да бойына дарыған. Марат 
Көкшетау қаласындағы Біржан Сал 

Жаныңда жүр жақсы адам

Әріптес жайлы үзік сырӘріптес жайлы үзік сыр

атындағы музыка училищесін 1988 
жылы аяқтағаннан кейін Алматыдағы 
Құрманғазы атындағы консерваторияға 
түсіп тұрған жерінен әскер қатарына 
аттанып кетеді. 
Әскери борышын атқарып кел-

геннен кейін 1991-1994 жылдары 
ауданымыздың Ақан Сері атындағы 
мәдениет үйінде қызмет атқарады. 
Өзіндей өнерлі жастардың басын қосып, 
«Тамаша» ойын-сауық отауының ашы-
луына ұйытқы болды. 1991 жылы Ай-
ыртау ауданының тұрғындарын «Қазақ 
тілі» қоғамымен бірлесе отырып, Тәуелсіз 
Қазақстанның 5 жылдық мерейтойына 
орай ұйымдастырылған аудандық тіл 
мерекесінің тұсаукесерінде өзі құрған 
алғашқы қазақ фольклор ансамблінің 
концерттік бағдарламасымен таны-
стырды. Бірнеше дүркін Ақан Сері, 
Үкілі Ыбырай, Біржан сал әндерінің 
байқауына қатысып, лауреат атанды. 
Осы күнге шейін Айыртау өлкесінің 

әнші-ақындары әндерінің халық ара-
сында кеңінен таралуына көп еңбек 
сіңіріп келеді. Үкілі Ыбырайдың 
«Қалдырғаны», Ақан  Серінің 

«Балқадишасы», «Маңмаңгері» 
Мараттың орындауында ерекше күйге 
енеді. Тек қана өнерменен шектел-
мей, ұстаздық жолды да таңдаған 
Мәкең Көкшетаудағы Шоқан Уәлиханов 
атындағы университеттің тарих 
факультетін ойдағыдай тамамдап, 
1996 жылы аудан орталығындағы қазақ 
мектебінің тарих пәні мұғалімі қызметін 
бастайды. Өмірлік жары Меруерт екеуі 
Абылай, Әнел, Алуа атты  сүйкімді 
балапандардың мейірімді ата-анасы 
болып отыр. Тұңғыштары Абылай 
биыл мектеп бітіргелі отырса, қыздары 
Әнел – 7-сынып оқушысы, ал кішкентай 
Алуа 2 жасқа қадам басып отыр. 
Мараттың жұбайы Меруерт те өмірін 
бала тәрбиесіне арнаған білікті педагог. 
Алматыдағы Қыздар педагогикалық 
институтын  мектепке дейінгі тәлім 
беруші-тәрбиеші мамандығы бойынша 
бітірген Меруерт «Колосок» балалар 
бақшасының әдіскері. 
Марат Оразғалиұлы тек тарих-

пен шектелмей,  музыка мектебінде 
де бүлдіршіндерге қазақтың қара 
домбырасының сыры мен жырын та-
ныстырып, Құрманғазы, Дәулеткерей, 
Тәттімбет күйлерінен дәріс беріп жүр.
Адам өміріндегі ең үлкен қуаныш – 

бала.  «Өсер бала өнегелі іске құмар... 
білгені, көргені көп адам ғана білімді де, 
өнерлі де бола алады», – деген Абай 
данамыздың сөзінің жаны бар. Өнегелі 
ісімен өрге жүзген Марат әріптесіміздің 
өнер жолын қуып келе жатқан ұлы 
Абылай – ауданымыздың күміс көмей 
әншісі. «Атадан ұл тумас па? Ата жо-
лын қумас па?» – деп те жай айтпаған-
ау бабаларымыз. Абылай ағасынан 
қалыспай сахына төріне Әнел де 
шығып жүр. Баланың өнерлі де өнегелі 
болуы отбасынан екеніне дау жоқ. 
Білім кемесінде бірлесіп жүзіп келе 

жатқан Мәкең мен Меруерттің от-
басына қажымас қайрат, мұқалмас 
жігер, баянды бақыт пен махаббат, 
осылардың бәрін игеретін мықты 
денсаулық тілеймін. Мәке! Сенің 
ұжымдағы орның бөлек, ерекше. 

Зүбайраш СЕЙІТҚАСЫМ, 
Саумалкөл қазақ орта мектебі.

Егіндіағаш ауылының тұрғыны, біздер үшін түн ұйқысын төрт бөліп, 
ақ сүт беріп өсірген аяулы да ардақты анамыз, мейірімді әжеміз Рабиға 
Әбдірахманқызы Молдахметова 12 сәуірде адам өмірінің айтулы бір 
белесі – 80 жасқа толды.
Отбасымыздың шырайын келтіріп отырған қымбатты анамызды, 

әжемізді туған күнімен құттықтап, деніне саулық, басына амандық, ұзақ 
өмір және жер бетіндегі бар жақсылықты тілейміз! Шаңырағымыздан 
ырыс-береке кетпей, бойыңыздағы күш-қайратыңыз таусылмай, біздің 
қызық-қуанышымызға кенеліп, берекемізді тасытып жүре беріңіз дей 
отыра, мына өлең жолдарын арнаймыз:
Ана деген - мәңгілікке қолдаушың,
Ана деген – тайсалмайтын қорғаушың!
Ана деген – жан сырласы баланың,
Ана деген – бұл тартуы Алланың!
Ақ тілекпен: ұлдары-келіндері, қыздары-күйеу балалары, 

немерелері-жиендері.

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

Былтыр ғана ортамызда жайраңдап жүрген 
асқар таудай әкеміз, асыл жарым, Сарыөзек 
ауылының тумасы, өмірінің соңғы жылдары 
Қаратал ауылында ғұмыр кешкен Мұхтар 
Қабылқайұлы Имантаевтың бақилық болғанына 
да бір жыл толып отыр. Қапияда ардақтымыздан 
қол үзіп, жан жүрегімізді мұңды шер басты. Амал 
нешік, тағдырдың жазуы осы болар. Қара жер 
қойнауына енсе де, оның ажал құшқанына әлі 
күнге дейін сене алар емеспіз. Өйткені, оның 
жарқын бейнесі мәңгі есте сақталмақ. Осынау 
бескүндік жалған дүниеде бірде-бір пендеге 
кесірін тигізбеген асылымыз өзінің ақжарқын, 
жадыраңқы мінезімен ағайыны сыйлар азаматтың 

бірі болып еді. Аллаға да жақсы адам керек болғаны ғой. Енді марқұмның 
жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жаны жәннатта болғай деп тілеу ғана. 
Көзден кетсе де көңілден кетпеген ардақтымызға Алла тағала пейіштің 
нұрын шашсын.
Сұм ажал бізді налытты,
Әкемізді алып сағынтты.
Жазмышқа сенбей жүргенде,
Жылы да болып қалыпты.
Еске алушылар: жұбайы Сәуле, балалары, туған-туысқандары.  

*   *   *
Ардақты ұлым, арқа сүйер бауырым Мукей 

Ерлан Жұмабайұлының бізден ажырап, 
оралмас жақта жатқанына сәуірдің 12-і күні екі 
жыл болды.
Судай аққан уақыт жүректегі жараны, 

көкіректегі қайғыны үстемесе, азайтар емес... 
Сағыныштан сарғайып, Ерланның әрбір сөзін, 
жүріс-тұрысын, киім киісін, басқан жерлерін 
еске аламыз. Тағдырдың жазғанына шара бар 
ма? Артында қалған балаларының амандығын 
тілейміз. Жатқан жерің жайлы болып, Алла иман 
байлығын берсін дейміз.
Еске алушылар: анасы Сәулеш, інісі Асан.

ЕСКЕ АЛУ

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы бойынша ТЖ бөлімі» 
ММ жұма сайын азаматтардың жеке мәселелері бойынша қабылдау 
жүргізеді. 
Сейсенбі сайын сағат 11.00-ден 13.00-ге дейін, ал сәрсенбі күндері  

сағат 16.00-ден 18.00-ге дейін бөлім бастығы, өртке қарсы қызмет майоры 
Ғазизов Ермек Ебрағимұлы азаматтарды Саумалкөл селосы, Ықшам 
ауданда, 22 үйде қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫСЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы бойынша ТЖ бөлімі» 
ММ-де 8(7152) 52-21-72, 8(7152) 52-24-54 27-227 және Қазақстан 
Республикасының ІІМ Төтенше жағдайлар Комитетінің 8(7172) 74-15-42  
сенім телефондары қызмет істейді.  
Сенім телефондары арқылы сіздер Айыртау ауданының төтенше 

жағдайлар бөлімінің мемілекеттік қызметкерлер мен лауазымды 
тұлғалардың тарапынан жіберілген құқық бұзушылықтарды, Ар-намыс 
Кодексін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды бұзу 
фактілерін хабарлай аласыздар.
Ақпарат құпялылығы сақталады.

2015 жылдың ІІ тоқсандағы «Солтүстік 2015 жылдың ІІ тоқсандағы «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы Қазақстан облысы Айыртау ауданы 

бойынша ТЖ бөлімі» ММ-де азаматтарды бойынша ТЖ бөлімі» ММ-де азаматтарды 
қабылдау кестесіқабылдау кестесі



Айыртау таѕы 916 сәуір 2015 жыл  эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет 
кодексінің 104-бабы 5-тармағына, 106-бабына, 111-бабы 1-тармағына, 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы  23 
қаңтардағы Заңының 6-бабы 1-тармақ 1) тармақшасына сәйкес, Айыр-
тау аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1. Айыртау аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы      
№ 5-34-1 «2015-2017 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджеті 
туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді  мемлекеттік  тіркеу 
Тізілімінде           № 3051 2014 жылғы 09 қаңтарда тіркелген, 2015 жылғы 
15 қантарда «Айыртау таңы» газетінде, 2015 жылғы 15 қантарда 
«Айыртауские зори» газетінде жарияланған) келесі өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілсін: 

1- тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:    
«1. 2015-2017 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджеті 

тиісінше 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2015 жылға мынадай 
көлемде бекітілсін: 

1) кірістер –  3504 226,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 624 339,5 мың теңге;
салықтық  емес түсімдер бойынша – 5 900,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсімдер – 10 637,0 мың теңге;
трансферттер түсімдері бойынша – 2 863 350,0 мың теңге;
2) шығындар – 3 490 569,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 59 314,0 мың теңге, оның ішінде: 

бюджеттік кредиттер – 77 298,0  мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 17 984,0 мың теңге;                          
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо –  5 

400,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алуға – 5 400,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (артықшылығы) –  - 51 056,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (артықшылығын пайдалану) 

– 51 056,5  мың теңге, оның ішінде:
қарыздардың түсуі – 77 298,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу –31 639,5 мың теңге;
бюджет қаражатын пайдаланылатын қалдықтары – 5398,0 мың теңге.»;
  7- тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:    
«7. 2015 жылға арналған аудан бюджетінде республикалық бюджет-

тен мақсатты трансферттер келесі көлемде есепке алынсын:
   1) 170 904,0 мың теңге - мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік 

қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлеріне, сондай-ақ жергілікті бюд-
жеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың 
жұмыскерлеріне  лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары 
үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге;

2) 97 812 мың теңге - мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында 
мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға;

3) 81 233,0 мың теңге - үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін артты-
рудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеруге;

4) 150,0 мың теңге- мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге;
5) 641,0 мың теңге - 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік 

жәрдемақылар төлеуге;
6) 12 929,0 мың теңге - халықты әлеуметтік қорғауға және оған көмек 

көрсетуге, соның ішінде:  мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен 
қамтамасыз ету нормаларын көбейту;

7) 21 969,0 мың теңге - Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына 
арналған іс-шараларды өткізуге, соның ішінде:  бір жолғы материалдық көмек 
көрсету - 21 751,0 мың теңге,  материалдық көмекті төлегені үшін екінші 
деңгейлі банктерге комиссиялық сыйақы -218,0 мың теңге;

8)  1 271 мың теңге – азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдерінің 
штат санын ұстауға;

9)  4 952   мың теңге – агроөнеркәсіптік кешеннің  жергілікті атқарушы 
органдарының бөлімшелерін ұстауға.»;

9- тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:  
«9. 2015 жылға арналған аудан бюджетінде облыстық бюджеттен мақсатты 

трансферттер келесі көлемде есепке  алынсын, соның ішінде :
1) 3 647,0 мың теңге - Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс 

жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге;
2) 8 331,0 мың теңге -энзоотика ауруларына қарсы алдын алу іс-

шараларын өткізу;
3) 4458,0 мың теңге -2014 жылға арналған аудан бюджетінде Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 19 маусымдағы  № 636 қаулысымен 
бекітілген «Жұмыспен қамту 2020 жол картасын бекіту туралы» (бұдан 
әрі Жұмыспен қамту 2020 жол картасы) Жұмыспен қамту 2020 жол 
картасы аясында әлеуметтік-мәдени объектісін және инженерлік-көлік 
инфрақұрылымы және елді мекендерді абаттандыруға  тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығын жөндеуге қоса қаржыландыруға;

4) 6 875 мың теңге – оқулықтарды  сатып алуға және жеткізуге;
5) 4 298 мың теңге – интернет желісінің  қызметтерін ұсынуға.»; келесі 

мазмұндағы 10-1 тармағымен толықтырылсын:
«10-1. 8 қосымшаға сәйкес аудан бюджетіндегі қаржылық жыл басына 

қалыптасқан бюджеттік қаражаттың бос қалдықтары және 2014 жылы 
пайдаланылмаған республикалық және облыстық бюджеттерден берілген 
нысаналы трансферттерді қайтару есебінен шығыстар көзделсін.»;
көрсетілген шешімнің 1, 5, қосымшалары осы шешімнің 1, 2 

қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын (қоса беріледі);
осы шешімнің 3 қосымшасына сәйкес 8 қосымшамен толықтырылсын 

(қоса беріледі).
2. Осы шешім 2015  жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енеді.

Қ.МАХМЕТОВ,
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық 

мәслихатының ХХХVI кезекті сессиясының төрағасы.
Р.ТІЛЕУБАЕВА,

Солтүстік қазақстан облысы Айыртау аудандық 
мәслихатының хатшысы.

Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 
жылдың 08 сәуірінде № 3195 тіркелген, Айыртау ауданының мәслихат 
аппаратының maslihat-airtau.sko.kz. сайтында жарияланған.  

Айыртау аудандық мәслихатының
(V шақырылымның ХХXVI сессиясы) 

2015 жылғы 30 наурыздағы №5-36-4 шешімі
Айыртау аудандық мәслихатының 2014 жылғы 

24 желтоқсандағы «2015-2017 жылдарға арналған 
Айыртау ауданының бюджеті туралы» 

№ 5-34-1 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы

Айыртау  аудандық  мәслихатының
2015 жылғы  30  наурыздағы № 5-36-4  шешіміне

1 қосымша
Айыртау  аудандық  мәслихатының

2014 жылғы  24 желтоқсандағы № 5-34-1 шешіміне
1 қосымша

2015 жылға арналған Айыртау ауданының бюджеті
Санаты Атауы Сома,                                

мың  теңге Сыныбы

 Ішкі сыныбы
1 2 3 4 5

   1) Кірістер 3 504 226,5
1   Салықтық түсімдер 624 339,5
 03  Әлеуметтiк салық 291 526,0
  1 Әлеуметтік салық 291 526,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 180 090,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 107 540,0
  3 Жер салығы 7 650,0
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 58 400,0
  5 Бірыңғай жер салығы 6 500,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге 

салынатын iшкi салықтар
145 470,5

  2 Акциздер 4 600,0
  3 Табиғи және басқа да ресурстарды 

пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
121 839,5

  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi 
үшiн алынатын алымдар 18 950,0

  5 Ойын бизнесіне салық 81,0

 08  Заңдық  маңызы  бар  әрекеттерді 
жасағаны және (немесе)  оған уәкілеттігі 
бар мемлекеттік органдар немесе лауа-
зымды адамдар құжаттар бергені үшін 
алынатын міндетті төлемдер 7 253,0

  1 Мемлекеттік баж 7 253,0
2   Салықтық емес түсiмдер 5 900,0
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 4 400,0
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беру-

ден түсетін кірістер
3 200,0

  9 Мемлекет меншігінен түсетін басқа да 
кірістер

1 200,0

 06  Басқа да  салықтық емес түсiмдер 1 500,0
  1 Басқа да  салықтық емес түсiмдер 1 500,0
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін 

түсімдер
10 637,0

 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген 
мемлекеттік мүлікті сату

2 500,0

  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  
мемлекеттік мүлікті сату

2 500,0

 03  Жердi және материалдық емес активтердi 
сату

8 137,0

  1 Жерді сату 8 137,0
4   Трансферттердің түсімдері 2 863 350,0
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған 

органдарынан түсетiн трансферттер
2 863 350,0

2 Облыстық бюджеттен түсетiн транс-
ферттер

2 863 350,0

Функционалдық 
топ Атауы

Сома,                                
мың  
теңге Әкiмшi

 Бағдарлама
1 2 3 А  

   2) Шығындар 3490 569,0
01   Жалпы  сипаттағы  мемлекетт iк 

қызметтер 289 831,1
 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) 

мәслихатының аппараты 13 062,0
  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) 

мәслихатының қызметін қамтамасыз 
ету жөніндегі қызметтер 13 062,0

 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
әкімінің аппараты 74 043,0

  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
әкімінің қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер 74 043,0

 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар 
қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің 
аппараты 165 924,1

  001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар 
қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер 165 324,1

022 Мемлекетт ік  органның  күрделі 
шығыстары 600,0

 458  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі 9 117,0

  001 Жергілікті  деңгейде  тұрғын  үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолау-
шылар көлігі және автомобиль жолдары 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 9 117,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы 
бөлімі 27 685,0

  001 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономикалық саясаттың 
қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік 
жоспарлау, бюджеттік атқару және 
коммуналдық  меншіг ін  басқару 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 24 787,0

  003 Салық салу мақсатында мүлікті 
бағалауды жүргізу 1 958,0

  010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті 
басқару, жекешелендіруден кейінгі 
қызмет және осыған байланысты дау-
ларды реттеу 940,0

02   Қорғаныс 7 377,0
 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) 

әкімінің аппараты 7 377,0
  005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару 

шеңберіндегі іс-шаралар 6975,0
  006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) 

ауқымындағы төтенше жағдайлардың 
алдын алу және оларды жою 300,0

  007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала 
өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке 
қарсы қызмет органдары құрылмаған 
елдi мекендерде өрттердің алдын 
алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-
шаралар 102,0

04   Бiлiм беру 2 601 918,3
 464  Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) білім бөлімі 2 578 827,3
  001 Жергілікті  деңгейде  білім  беру 

саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 9 430,0

  003 Жалпы білім беру 2 267 497,3
  005 Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) мемлекеттік білім беру 
мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-
әдiстемелiк кешендерді сатып алу және 
жеткізу 28 167,4

Функционалдық 
топ

Атауы
Сома,                                
мың  
теңгеӘкiмшi

Бағдарлама
  006 Балаларға қосымша білім беру 18 602,0
  009 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 

ұйымдарының қызметін қамтамасыз 
ету 121 906,0

  015 Жетім баланы (жетім балаларды) және 
ата-аналарының қамқорынсыз қалған 
баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асы-
раушыларына ай сайынғы ақшалай 
қаражат төлемдері 20 277,0

  022 Жетім баланы (жетім балаларды) және 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
баланы (балаларды) асырап алғаны 
үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы 
ақша қаражатын төлеуге арналған 
төлемдер 746,0

  029 Балалар  мен  жасөспір імдердің 
психикалық денсаулығын зерттеу және 
халыққа психологиялық-медициналық-
педагогикалық консультациялық көмек 
көрсету 9 657,0

  040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында 
мемлекеттік білім беру тапсырысын іске 
асыруға 97 812,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары 4 732,6

 465  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) дене шынықтыру және спорт 
бөлімі 23 091,0

  017 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт 
бойынша қосымша білім беру 23 091,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк 
қамсыздандыру 168 942,7

 451  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жұмыспен қамту  және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 162 619,0

  001 Жергілікті  деңгейде  халық  үшін 
әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен 
қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 25 242,0

  002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 24 514,0
  004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық 

сақтау ,  біл ім  беру ,  әлеуметт ік 
қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және 
ветеринар мамандарына отын сатып 
алуға Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек 
көрсету 878,0

  005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 4 214,0
  006 Тұрғын үйге көмек көрсету 874,0
  007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі 

бойынша мұқтаж азаматтардың жекеле-
ген топтарына әлеуметтік көмек 15 147,0

  010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек 
балаларды материалдық қамтамасыз 
ету 1 185,0

  011 Жәрдемақыларды және басқа да 
әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу 
мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы 
төлеу 1 835,0

  014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк 
көмек көрсету 32 536,0

  016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік 
жәрдемақылар 12 266,0

  017 Мү г е д е к т е р д і  о ң а л т у  ж е к е 
бағдарламасына сәйкес, мұқтаж 
мүгедектерді міндетті гигиеналық 
құралдармен  және  ымдау  т іл і 
мамандарының қызмет көрсетуін, жеке 
көмекшілермен қамтамасыз ету 18 312,0

  052 Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс 
жылдығына арналған іс-шараларды 
өткізу 25 616,0

 464  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім бөлімі 6 323,7

Функционалдық 
топ

Атауы

Сома,                                
мың  
теңгеӘкiмшi

Бағдарлама
  030 Патронат тәрбиешілерге берілген бала-

ны (балаларды) асырап бағу 6 323,7
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 87 169,7
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар 

қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің 
аппараты 33 810,0

  008 Елд і  мекендердег і  көшелерд і 
жарықтандыру 14 685,0

  009 Елді  мекендердің  санитариясын 
қамтамасыз ету 2 000,0

  010 Жерлеу орындарын ұстау және туыста-
ры жоқ адамдарды жерлеу 182,0

  011 Елді мекендерді абаттандыру мен 
көгалдандыру 16 943,0

 458  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі 48 500,0

  012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің 
жұмыс істеуі 39 000,0

  058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау 
және су бұру жүйелерін дамыту 9 500,0

 464  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім бөлімі 4 458,0

  026 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы 
бойынша қалаларды және ауылдық 
елді мекендерді дамыту шеңберінде 
объектілерді жөндеу 4 458,0

472  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы бөлімі 401,7

 003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын 
үйін жобалау және (немесе) салу, рекон-
струкциялау 80,6

 007 Қаланы және елді мекендерді абаттан-
дыруды дамыту 321,1

08   Мәдениет ,  спорт ,  туризм  және 
ақпараттық кеңістiк 109 044,0

 455  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) мәдениет және тілдерді да-
мыту бөлімі 76 815,0

  001 Жергілікті деңгейде тілдерді және 
мәдениетті дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 8 042,0

  003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 34 066,0
  006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың 

жұмыс iстеуi 30 309,0
  007 Мемлекеттік тілді және Қазақстан 

халықтарының басқа да тілдерін да-
мыту 498,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары 3 900,0

 456  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ішкі саясат бөлімі 17 661,0

  001 Жерг іл і к т і  деңгейде  ақпарат , 
мемлекетт іл і к т і  нығайту  және 
азаматтардың әлеуметтік сенімділігін 
қалыптастыру саласында мемлекеттік 
саясатты  іске  асыру  жөніндег і 
қызметтер 8 754,0

  002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу 
жөніндегі қызметтер 5 580,0

  003 Жастар  саясаты  саласында  іс-
шараларды іске асыру 3 327,0

 465  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) дене шынықтыру және спорт 
бөлімі 14 568,0

Функционалдық 
топ

Атауы
Сома,                                
мың  
теңгеӘкiмшi

Бағдарлама
  001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру 

және спорт саласындағы мемлекеттік са-
ясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 7 006,0

  006 Аудандық (облыстық маңызы бар 
қалалық) деңгейде спорттық жарыстар 
өткiзу 1 095,0

  007 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан 
(облыстық маңызы бар қала) құрама 
командаларының мүшелерiн дайындау 
және олардың облыстық спорт жары-
старына қатысуы 6 467,0
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10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, 
қоршаған ортаны және жануарлар 
дүниесін қорғау, жер қатынастары 129 211,0

459  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы 
бөлімі 14 042,0

 099 Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі 
жөніндегі шараларды іске асыру 14 042,0

462  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі 15 771,0

 001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 15 771,0

 463  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жер қатынастары бөлімі 10 996,0

  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
аумағында жер қатынастарын реттеу 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 8 459,0

  004 Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi 
жұмыстарды ұйымдастыру 2 537,0

 473  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ветеринария бөлімі 88 402,0

  001 Жергілікті деңгейде  ветеринария 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 7 357,0

003 Мемлекетт ік  органның  күрделі 
шығыстары 2 000,0

  006 Ауру жануарларды санитарлық союды 
ұйымдастыру 390,0

  008 Алып қойылатын және жойылатын ауру 
жануарлардың, жануарлардан алы-
натын өнімдер мен шикізаттың құнын 
иелеріне өтеу 3 040,0

  009 Жануарлардың энзоотиялық аурулары 
бойынша ветеринариялық іс-шараларды 
жүргізу 8 331,0

  010 Ауыл шаруашылығы жануарларын 
сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды 
өткізу 3 300,0

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

құрылыс қызметі 12 058,0
 472  Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы бөлімі 12 058,0

  001 Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет 
және қала құрылысы саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 8 661,0

  013 Аудан аумағында қала құрылысын 
дамытудың кешенді схемаларын, 
аудандық (облыстық) маңызы бар 
қалалардың, кенттердің және өзге де 
ауылдық елді мекендердің бас жоспар-
ларын әзірлеу 3 397,0

12   Көлiк және коммуникация 28 181,0
Функционалдық 

топ Атауы
Сома,                                
мың  
теңгеӘкiмшi

Бағдарлама
 458  Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі 28 181,0

  023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету 26 681,0

  037 Әлеуметтік маңызы бар қалалық 
(ауылдық), қала маңындағы және 
ауданішілік қатынастар бойынша жолау-
шылар тасымалдарын субсидиялау 1 500,0

13   Басқалар 53 296,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар 

қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің 
аппараты 37 791,0

  040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы 
шеңберінде өңірлерді экономикалық 
дамытуға жәрдемдесу бойынша шара-
ларды іске асыру 37 791,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы 
бөлімі 7 000,0

  012 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жергілікті атқарушы органының 
резерві 7 000,0

 
469  Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) кәсіпкерлік бөлімі 8 505,0

  001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 8 505,0

14   Борышқа қызмет көрсету 1 721,1

 459  

Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы 
бөлімі 1 721,1

  021

Жергілікті атқарушы органдардың 
облыстық бюджеттен қарыздар бойын-
ша сыйақылар мен өзге де төлемдерді 
төлеу бойынша борышына қызмет 
көрсету 1 721,1

15   Трансферттер 1 819,1
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) экономика және қаржы 
бөлімі 1 819,1

  006 Нысаналы пайдаланылмаған (толық 
пайдаланылмаған) трансферттерді 
қайтару 1 819,1

   3) Таза бюджеттік кредиттеу 59 314,0
   Бюджеттік кредиттер 77 298,0
10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, 
қоршаған ортаны және жануарлар 
дүниесін қорғау, жер қатынастары

77 298,0

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

77 298,0

  018 Мамандарды әлеуметтік қолдау шара-
ларын іске асыруға берілетін бюджеттік 
кредиттер 77 298,0

Санаты
Атауы

Сома,                                
мың  
теңге

 Сыныбы
 Ішкі сыны-

бы
5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 17 984,0
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 17 984,0
  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген 

бюджеттік кредиттерді өтеу
17 984,0

   4) Қаржылық активтермен операциялар 
бойынша сальдо

5 400,0

Функционалдық 
топ Атауы 

Сома,                                
мың  
теңге Әкімші 

 Бағдарлама
   Қаржалық активтерді сатып алу 5 400,0
13   Басқалар 5 400,0

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

5 400,0

  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капита-
лын қалыптастыру немесе ұлғайту 5 400,0

Санаты
Атауы

Сома,                                
мың  
теңге

 Сыныбы
  Ішкі сыны-

бы
6   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан 

түсетін түсімдер
0,0

 01  Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан 
түсетін түсімдер

0,0

  1 Қаржы активтерін ел  ішінде  сатудан 
түсетін түсімдер

0,0

   5) Бюджеттің тапшылығы (профициті) -51 056,5
   6 )  Бю д ж е т т і ң  т а пшы лы ғ ы н 

қаржыландыру (профициті пайдалану)
51 056,5

7   Қарыздар түсімі 77 298,0
 01  Мемлекеттік ішкі қарыздар 77 298,0
  2 Қарыз алу келісім-шарттары 77 298,0
Функционалдық 

топ Атауы
Сома,                                
мың  
теңге Әкімші

 Бағдарлама
16   Қарыздарды өтеу 31 639,5
 459  Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) экономика және қаржы 
бөлімі

31 639,5

  005 Жергілікті атқарушы органның  жоғары 
тұрған бюджет алдындағы борышын 
өтеу

31 639,5

Санаты
Атауы

Сома,                                
мың  
теңге

 Сыныбы
 Ішкі сыны-

бы
8

  
Бюджет қаражаттарының пайдаланы-
латын қалдықтары

5 398,0 

 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 5 398,0 
  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 5 398,0 

Айыртау аудандық мәслихатының  
2015 жылғы  30 наурыздағы № 5-36-4 шешіміне

2 қосымша
Айыртау аудандық мәслихатының 2014 жылғы

24 желтоқсандағы № 5-34-1 шешіміне
5 қосымша

2015 жылға арналған селолық округтар 
бойынша бюджеттік бағдарламалар

Функционалдық 
топ Атауы

Сома,                                
мың  
теңге Әкiмшi

 Бағдарлама
1 2 3 А  

01   Жалпы  сипаттағы  мемлекетт iк 
қызметтер 165 924,1

 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар 
қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің 
аппараты 165 924,1

  001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар 
қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер 165 324,1

   оның ішінде селолық округтар бойын-
ша:  

   Арықбалық селолық округі әкімінің 
аппараты 14 933,0

   Антоновка селолық округі әкімінің ап-
параты 12 762,1

   Володар селолық округі әкімінің ап-
параты 17 682,0

   Гусаковка селолық округі әкімінің ап-
параты 11 810,0

   Елецкий селолық округі әкімінің аппа-
раты 7 961,0

   Имантау селолық округі әкімінің аппа-
раты 12 716,0

   Казанка селолық округі әкімінің аппа-
раты 10 680,0

   Қаратал селолық округі әкімінің аппа-
раты 9 421,0

   Қамсақты селолық округі әкімінің ап-
параты 11 867,0

   Константиновка селолық округі әкімінің 
аппараты 9 995,0

   Лобаново селолық округі әкімінің ап-
параты 11 720,0

   Нижнийборлық селолық округі әкімінің 
аппараты 9 702,0

   Сырымбет селолық округі әкімінің ап-
параты 11 516,0

   Украин селолық округі әкімінің аппа-
раты 12 559,0

022 Мемлекетт ік  органның  күрделі 
шығыстары 600,0
оның ішінде селолық округтар бойын-
ша:
Володар селолық округі әкімінің ап-
параты 600,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 33 810,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар 

қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің 
аппараты

33 810,0

Функционалдық 
топ Атауы

Сома,                                
мың  
теңгеӘкiмшi 

Бағдарлама
  008 Елд і  мекендерде г і  көшелерд і 

жарықтандыру 14 685,0
   оның ішінде селолық округтар бойын-

ша:  
   Арықбалық селолық округі әкімінің 

аппараты 423,0
   Антоновка селолық округі әкімінің ап-

параты 1 065,0
   Володар селолық округі әкімінің ап-

параты 10 446,0
   Гусаковка селолық округі әкімінің ап-

параты 535,0
Казанка селолық округі әкімінің аппа-
раты 936,0

   Имантау селолық округі әкімінің аппа-
раты 150,0

   Қамсақты селолық округі әкімінің ап-
параты 451,0

   Лобанов селолық округі әкімінің аппа-
раты 287,0

   Нижнийборлық селолық округі әкімінің 
аппараты 301,0

   Сырымбет селолық округі әкімінің ап-
параты 91,0

  009 Елді  мекендердің  санитариясын 
қамтамасыз ету 2 000,0

   оның ішінде селолық округтар бойын-
ша:  

   Володар селолық округі әкімінің ап-
параты 2 000,0

  010 Жерлеу орындарын ұстау және туыста-
ры жоқ адамдарды жерлеу 182,0

   оның ішінде селолық округтар бойын-
ша:  

   Володар селолық округі әкімінің ап-
параты 182,0

  011 Елді мекендерді абаттандыру мен 
көгалдандыру 16 943,0

   оның ішінде селолық округтар бойын-
ша:  

   Арықбалық селолық округі әкімінің 
аппараты 1 800,0

   Антоновка селолық округі әкімінің ап-
параты 1 400,0

   Володар селолық округі әкімінің ап-
параты 8 873,0

   Гусаковка селолық округі әкімінің ап-
параты 300,0

   Елецкий селолық округі әкімінің аппа-
раты 300,0

   Имантау селолық округі әкімінің аппа-
раты 300,0

   Казанка селолық округі әкімінің аппа-
раты 400,0

   Қаратал селолық округі әкімінің аппа-
раты 300,0

   Қамсақты селолық округі әкімінің ап-
параты 635,0

   Константиновка селолық округі әкімінің 
аппараты 635,0

   Лобанов селолық округі әкімінің аппа-
раты 100,0

   Нижнийборлық селолық округі әкімінің 
аппараты 300,0

   Сырымбет селолық округі әкімінің ап-
параты 600,0

   Украин селолық округі әкімінің аппа-
раты 1 000,0

Функционалдық 
топ

Атауы
Сома,                                
мың  
теңгеӘкiмшi 

Бағдарлама
13   Басқалар 37 791,0
 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар 

қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің 
аппараты 37 791,0

  040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы 
шеңберінде өңірлерді экономикалық 
дамытуға жәрдемдесу бойынша шара-
ларды іске асыру 37 791,0

   оның ішінде селолық округтар бойын-
ша:  

   Арықбалық селолық округі әкімінің 
аппараты 800,0

   Антоновка селолық округі әкімінің ап-
параты 1 600,0

   Володар селолық округі әкімінің ап-
параты 29 491,0

   Гусаковка селолық округі әкімінің ап-
параты 400,0

   Елецкий селолық округі әкімінің аппа-
раты 400,0

   Имантау селолық округі әкімінің аппа-
раты 500,0

   Казанка селолық округі әкімінің аппа-
раты 400,0

   Қаратал селолық округі әкімінің аппа-
раты 500,0

   Қамсақты селолық округі әкімінің ап-
параты 400,0

   Константиновка селолық округі әкімінің 
аппараты 500,0

   Лобанов селолық округі әкімінің аппа-
раты 1 000,0

   Нижнийборлық селолық округі әкімінің 
аппараты 500,0

   Сырымбет селолық округі әкімінің ап-
параты 900,0

   Украин селолық округі әкімінің аппа-
раты 400,0

Айыртау аудандық мәслихатының  
2015 жылғы  30 наурыздағы № 5-36-4 шешіміне

3 қосымша
Айыртау аудандық мәслихатының 2014 жылғы

24 желтоқсандағы № 5-34-1 шешіміне
8 қосымша

2015 жылдың 1 қаңтарына  қалыптасқан 
бюджеттік қаражаттың бос қалдықтарын 

бағыттау
Кірістер:
Ұлғайту:

Са
на
ты

Сы
ны

бы
Іш
кі

 с
ы
ны

бы
Ер

ек
ш
ел
ік
те
р

Атауы
Сома,                                
мың  
теңге

8    Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын 
қалдықтары

5 398,0

 01   Бюджет қаражаты қалдықтары 5 398,0
  1  Бюджет қаражатының бос қалдықтары 5 398,0
   01 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 5 398,0
Барлығы:  5 398,0
Шығыстар:
Ұлғайту:
Функционалдық топ

Атауы 
Сома,                                
мың  
теңге

Әкiмшi
Бағдарлама

Кіші 
бағдарлама

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

1 819,1

  006 000 Пайдаланылмаған  (толық 
пайдаланылмаған) нысаналы 
трансферттерді қайтару

1 819,1

16 459   Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) экономика және 
қаржы бөлімі

3 578,9

  005 000 Жергілікті атқарушы органның  
жо ғары  т ұр ған  бюджет 
алдындағы борышын өтеу

3 578,9

Барлығы:  5 398,0


