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Тұрғын үй көмегін 
беру туралы
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назарына!
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КөКейдегі мәселелер 
айтылды

Белқарағай. Ауылдық округ әкімі 
Дәурен Қалибеков пен аудан әкімі 
Қалихан Байғонұсовтың есептік  жи-
ынына  келгендер ауылдық клубқа 
лық толды. Олардың барлығы да қос 
әкімнің  есептерін  ықыласпен тыңдады. 
Топқайың, Сөгір, Белқарағай ауылдары-
нан келген кейбір тұрғындар  өздерін, 
ауылдастарын толғандырып жүрген 
мәселелерді көтеріп, келеңсіздіктің де 
беттерін ашып берді.

Д. Қалибековтың баяндамасында өткен 
жылы Белқарағай орта мектебіне күрделі 
жөндеу, Өрнек және Белқарағай ауылда-
ры жолдарындағы көпірлерге ағымдағы 
жөндеу, Сөгір ауылындағы ауызсу 
мәселесінің шешілгендігі, Белқарағай 
ауылындағы Бейбітшілік көшесіне 
бір су шүмегінің орнатылғандығы, 
Топқайыңдағы бір көшеге қиыршық та-
стар төгіліп тегістелгені айтылды. Соны-
мен қатар, баяндамашы мал және егін 
шаруашылығында атқарылған жұмыстар, 
олардағы қол жеткізілген жетістіктер 
жөнінде де кеңінен мәлімдеді. Округ 
көлемінде туризмді дамытуда атқарылған 
жұмыстар және келешекке құрылған жо-
спарлар да ауыл әкімінің баяндамасынан 
көрініс тапты.

Қалихан Байғозыұлы  отырғандарға 
аудан көлемінде атқарылған, атқарылып 
жатқан және келешекке жоспарланған 
іс-шаралар туралы айта келіп көпшілікті 
әлемді жайлаған дағдарыспен күресуге, 
ауызбірлікпен, жұдырықтай жұмылып, 
еңбек етуге шақырды. Ең алдымен 
отбасының қалыпты, еш нәрседен 
алаңсыз жағдайын жасай отырып, ау-
ылды, ауданды, елімізді дамытуға  ат-
салысуда, өндіріс тиімділігін арттыруда, 
жұмыссыздықты жоюда  әлі де болса 
пайдаланылмай отырылған резервтерді 
қарастырып, іске қосуды, әрбір ер 
азаматтың, биліктің бірінші кезектегі 
міндеті деп таныды. Бұл жиында да ау-
дан әкімі туризмді дамыту,  тұрғындардан 
сүт жинауды ұйымдастыру сияқты 
жұмыстарға бірінші кезекте ауыл әкімі 
жауапты екенін ескертті.  

Алғашқы болып жарыссөзге шыққан 
зейнеткер Берікбол Кәсенов  аудан 
әкімінің  қызметіне табыс, өзіне және 
отбасына зор денсаулық, молшылық 
тілей тұрып, Топқайың ауылының ауыз 
су мәселесін шешуді, жазда қымыз  
өндіретін орындарды ашық су көздерінен 
қашық орналастыруды,  ауданда 
кірпіш шығаратын цех ашуды, оның 
шығаратын бұйымына ауылда сұраныс 
көп екендігін жеткізді. Топқайыңдық 
қария  Қазбек Төпенов  отындық және 
кәделік ағаш алудағы қиындықтарды 
тілге тиек етсе, белқарағайлық Құмар 
Қайдаров  ауылдағы сауын сиырлар жай-
ылатын жайылымдықтардың тарлығы 
туралы айтты. Сондай-ақ, ақсақал  
қазіргі жастардың мүлдем еріншек бо-
лып кеткендігін, басқа шаруаны былай 
қойғанда ,малды бақпай,  қаңғыртып, бос 
қоя беретіндігін, сиырларды да сауып, іс 
қылмайтындығын,  бұрынғы Черняхов-
ский атындағы кеңшардың мыңғырған 
малына жететін жаз жайлауға ешкімнің 
де мал апарғылары келмейтінін ашы-
на айтты. Сөгір ауылының өкілі Зарлы-
хан Дүйсенов өткен жылы орнатылған 
су шүмегін қоршап, қалқалап беруді 
сұрады. Жарыссөзге қатысушылардың 
сұрақтарына аудан, ауыл әкімдері, 
Катонқарағай МҰТП Бас директоры 
Е. Мұстафин, аудандық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы О. Тұрыспаев түсінік 
берді.       

   Жәнібек Қызыр. 

Есептік жиын 

Аудан әкімі мен Соло-
новка ауылдық округі 
әкімінің есептек кездесуінде 
тұрғындар көп болды.  
Және бұл кездейсоқтық 
емес: округте шешімін 
күткен мәселелер жеткілікті. 
Бұларды рет-ретімен айтып 
өту қажет.

Тұрғындар алдында 
есеп берген округ әкімі А. 
Байғонұсов 2014 жылы 
атқарылған жұмыстар тура-
лы баяндады. Баяндамада 
есептік кезеңде әлеуметтік-
экономикалық міндеттерді 
шешуде жергілікті атқарушы 
органның іс-қызметіне жан-
жақты сараптама жасалды. 

Онан соң, есептік баян-
дама жасау үшін сөз аудан 
әкімі Қалиқан Байғозыұлы 
Байғонұсовқа берілді. 

Есептік баяндаманың толық 
мәтіні аудандық «Арай» 
- «Луч» газетінің бетінде 
жарияланғандықтан, оны 
қайталаудың қажеті жоқ. 
Есептік баяндамада 2014 жылы 
атқарушы биліктің жұмысына 
толық сараптама жасалған 
және алдағы уақытта 2015 
жылы ауданның әлеуметтік-
экономикалық анағұрлым 
ауқымды әрі маңызды 
міндеттері анықталған. 

Кездесу барысын-
да негізінен жергілікті, 
округішілік сипаттағы сауал-
дар көптеп қойылды. Оларды 
күнделікті жұмыс барысын-
да шешу қажет. Әсіресе, мал 
ұрлығына қатысты мәселе 
қызу талқыланды. АІІБ-нің 
мәліметі бойынша 2014 жылы 
округ аумағында 26 бас мал 
ұрланған. 

Үй жануарларын ұрлауға 
қатысты сауалдарға жау-
ап бере отырып, АІІБ-нің 
бастығының қызмет бойын-
ша орынбасары, полиция 
подполковнигі М. Бадағұлов 
қылмыстың бұл түрінің өсуінің 
негізгі себебі, ең алдымен 
мал жайылымын нашар 
ұйымдастыру деді. Округ ау-
ылдарында мал табындар-
ды ұйымдастырылғанмен, 
әкімдік мал басын түгелдей 
ұйымдастырып, бағуды жүзеге 
асыра алмады. Әртүрлі себеп-
терге байланысты көптеген 
тұрғындар өз малдарын 
табынға қоспайды. Сондықтан 
да, қараусыз жүрген мал бірден 
мал ұрлаушылардың назары-
на ілігеді. Сондай-ақ, қараусыз 
жүрген мал ауылшаруашылық 
дақылдары егістіктерін де тап-
тайды. 

Жаңа жылдан бастап 
Әкімшілік, Қылмыстық жә-
не басқа да Кодекстер заң-
дылықтарына өзгерістер 
енгізілген. М. Бадағұлов өз 
сөзінде тек қылмыскерлер 
үшін ғана емес, өз мал-
дарын қараусыз жіберіп, 
ауылшаруашылық егістіктерін 
таптауға, елдімекендердегі 
санитарлық нормаларды бұ-
зуға, су көздерін ластауға 
себепкер болатындықтары 
үшін  жазаның қатайғандығын 
ескертті. Сондай-ақ, ол 
есептік кезеңде округте 21 

қылмыс жасалғандығын атап 
өтті.  Олардың ішінде мал 
ұрлығынан өзге ұрлықтың 
15 түрі, 2 бұзақылық, бөгде 
біреудің мүлкін бүлдіру және 
т.б. тіркелген. 

Жалғыз учаскелік инспек-
торға екі ауылды бірдей 
үнемі бақылауда ұстау қиынға 
соғуда. Оған көмек беру үшін 
құрылған сарбаздар отрядтары 
жұмыс  істемейді. Қылмыстар 
мен құқықбұзушылық дерек-
терінің арту себептерінің 
бірі -  азаматтардың кей-
біреулерінде, қылмыс жаса-
ғандардың немесе заңға 
қарсы әрекет еткендердің кім 
екенін біле тұра, сыпайылық 
сақтау жөнінде жалған түсінік 
қалыптасқандықтан, бұл тура-
лы құқыққорғау органдарына 
хабарламайды. Қылмыскерлер 
мұны пайдаланып, өз ойла-
рын жүзеге асырады, ал басқа 
адамдар осының салдарынан 
зардап шегеді. Қоғам мен заң 

сақшылары бірлесе әрекет 
етпейінше, қылмысқа қарсы 
тұру өте қиын,- деп сөзін 
қорытындылады М. Бадағұлов. 

Есептік баяндаманы тал-
қылауға қатысқан зейнеткер-
лер А. Садықов, С. Нұғұманов 
елдімекендердегі санитарлық 
нормаларға қатысты, 
арықтарды тазалау үшін тех-
ника бөлу қажеттігі туралы 
мәселелер көтерді. Арда-
герлер кеңесінің төрағасы У. 
Әлекенов ауданның атқарушы 
билігінің жұмысына оңды 
баға беріп, алдағы қызметіне 
сәттіліктер тіледі және Мало-
нарым ауылында мал емгері 
қажет сонымен қатар ол осы 
ауылда тұруы тиіс деген пікірін 
ортаға салды.  

«Жас Қанат» ШҚ-ның бас-
шысы А. Матасов мал жа-
юды ұйымдастыру жөнінде 
өз ұсынысын айтты, нақты 
айтқанда, ұжымшар тұсында 
ұйымдастырылатын, сауын 
сиырлардан өзге малдардың 
барлығын жайлауға шығаруды 
ұйымдастыру қажет. Сондай-
ақ, ол Малонарымдағы 
Мәдениет үйінің шатырын, 
балалар алаңының қоршауын 
үлестік бастамамен жүзеге 
асыру жөнінде өз пікірін 
білдірді. 

Ол жерлестерін 1 наурыз-
дан басталатын сүт тапсыру 
науқанына белсене атсалысуға 
шақырды. Анатолий Петро-
вич ауылдастарына мұның 
отбасылық бюджет үшін өте 
тиімді іс екендігін түсіндірді. 
Бұл жұмысты екіжақты, дұрыс 

ұйымдастырған және сүт 
сатып алушылар тарапы-
нан қолма-қол ақшаны дер 
кезінде төлеген жағдайда, ол 
ауылдықтар үшін айтарлықтай 
тиімді болмақ. 

Одан соң, жиында сөз 
сөйлеген кәсіпкерлердің 
ұлттық палатасы филиа-
лының директоры Б. Ере-
жепов, «АгроИнвест» 
ЖШС-нің директоры М. Сай-
лаубаев ауылшаруашылық 
құрылымдарын ірілендіру 
қажеттігі, шаруашылықішілік 
жоспарлар құру, пайда-
ланылмайтын жерлер-
ге салықтардың өсуі және 
алдағы уақытта шағын 
шаруашылықтар шеше ал-
майтын басқа да мәселелерді 
көтерді. 

М. Сайлаубаев зейнеткер  М. 
Махневтың ЖШС мүшелеріне 
жер үлестері үшін өтемақыны 
арттыру жөніндегі өтінішін 
қарауға уәде берді. 

Зейнеткерлікке шыққанға 
дейін прокуратура органда-
рында қызмет еткен, аудандық 
ардагерлер кеңесінің 
төрағасы О. Тұрысбаев ұрлық 
жасалғандығы жайлы ха-
бар беру тәртібі, ұрлықты 
ашу бойынша тұрғындар 
мен АІІБ арасындағы 
ынтымақтастықтың қоғамға 
әкелетін пайдасы, куәгерлерді 
қорғау және т.б. туралы өз 
тәжірибесімен бөлісті. 

Есептік кездесуді 
қорытындылай келе, аудан 
әкімі Қ. Байғонұсов ауылдық 
округ әкімдігінің тұрғындар 
мәселелерін күнделікті 
шешу бойынша жұмыстың 
нашарлағын атап өтті. Бүгінгі 
күні сіздер қойған көптеген са-
уалдар жекелеген тұрмыстық, 
ауылішілік мәселелерге 
қатысты болды, олар жергілікті 
жерде шешімін табуы тиіс. 
Егер, әкім мен   оның аппараты 
бұл мәселелерді дер кезінде 
шешсе, олар дәл қазір есептік 
кездесуде көтерілмес еді,- деді 
ол.

Онан соң, аудан әкімі өткен 
есептік кездесулерде айтылған 
азаматтардың ұсыныстары 
мен өтініштерінің орындалу 
барысы туралы ақпарат берді. 

2015 жыл – мерейтойлық 
даталарға бай. Сондықтан, 
барлық аудандық шара-
лар жоғары деңгейде, 
тұрғындардың белсене 
қатысуымен өткізілуі тиіс. 

Аудан басшысы жергілікті 
атқарушы биліктің іс-
қызметіндегі салықтық база-

ны кеңейту, тұрғындардың 
белсенді бөлігін ауылшаруа-
шылығындағы мемлекеттік 
бағдарламаларға тарту жөнін-
дегі мәселелерді де атап өтті. 
Әсіресе, «Жас Қанат» ШҚ 
негізінде тауарлы-сүт ферма-
сын ашу, тұрғындардан сүт 
жинау мәселелеріне ерекше 
тоқталды. 

Сөз соңында аудан әкімі 
ауылдық округ әкімі мен басқа 
да мемлекеттік органдарға мал 
жайылымын ұйымдастыру, 
ауылдық Мәдениет үйінің ша-
тырын жөндеу, «Сарбаздар» 
отрядтарының  жұмысын 
жандандыру және тұрғын-
дарды қылмыспен және 
құқықбұзушылықпен күреске 
барынша тарту бойынша 
бірқатар тапсырмалар берді. 

Бұл күні Новополяковка 
ауылында да есептік кездесу 
өткізілді. 

Мұнда тұрғындар жолдар 
мен көпірлерді жөндеуге, 
тұрғындарға медициналық 
қызмет көрсетуге, мәдени-
көпшілік жұмыстарға, сүт са-
тып алуды ұйымдастыруға 
қатысты мәселелер көтерді. 

Кездесуге қатысушылардың 
сауалдарына жауап бер-
ген аудан әкімі ең басты-
сы, тұрғындардың «Катон-
қарағай» АНС жүйесі 
бойынша ауылшаруашылығы 
мемлекеттік бағдарлама-
ларына белсене қатысу 
қажет деген пікірін білдірді. 
Бұл уақытқа дейін тұрғындар 
аталмыш бағдарламаларға 
қатысуға белсенділік 
көрсетпеген,- деп атап өтті 
ол. Сондай-ақ, Қ. Байғонұсов 
тұрғындар назарын мал жайы-
лымын сапалы ұйымдастыруға, 
егістіктерде қараусыз 
малдардың жайылуының 
алдын-алуға, асыл тұқымды 
мал шаруашылығын дамы-
ту бойынша «Әмір» ШҚ-
ның болашақта атқаратын  
жұмыстарына аударды. 

Жүзеге асыру үшін белгілі 
бір уақытты қажет ететін са-
уалдар мен мәселелердің 
барлығы бақылауға алын-
ды. Жүгінушілерге олардың 
жүзеге асырылу барысы ту-
ралы жауаптар жазбаша не-
месе аудандық газет арқылы 
берілетін болады. 

Жомарт Жақыпов. 
Сурет автордікі.  

Ең бастысы - бірлесе жұмыс атқару 
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Катонқарағайдың солтүстік 
жағында үш шақырымға 
таяу жерде аттас өзенге 
жақын жерде Қарасу учаскесі 
орналасқан. Кеңшар тұсында 
мұнда қойшылар қыстағы 
болған, мұнда екі отар қой 
ұсталатын.

Экономикалық тоқырау 
кезеңінде қыстақ ұзақ уақыт бос 
жатты: иесіз қалған қыстақтағы 
мал қораларын, оттықтарды 
жарым-жартылай талан-
таражға түсірді. Сондықтан, 
жаңа қожайынға малшылар 
үйін, мал қораларын, басқа 
да қажетті шаруашылық 
құрылыстарын жаңадан салуға 
тура келді. 

Енді міне, қыстақта тіршілік 
пайда болып, қорасы  «Ата-
мекен» шаруа қожалығының 
малына толды. «Сыбаға» 
мемлекеттік бағдарламасының 
арқасында ауылшаруашылық 
құрылымының басшы-
сы Тоқтасын Бәкімбаев 
жеңілдетілген несие алып, 
қазақтың ақбас тұқымды, 
өнімділігі жоғары 144 бас ақбас 
сиырларын сатып алды. 

-Өңірімізде мал шаруашы-
лығын дамыту үшін пайда-
ланған мемлекет көмегі дер 
кезінде болды деп ойлаймын,- 
дейді Тоқтасын Шәуменұлы. –
Өйткені, біздің ауылдарымызда 
біртіндеп мал тұқымы ұсақтап 
кетті, оларға қан алмастыру 
қажет болды. Осы мақсатта екі 
жыл бұрын 23 млн. теңге несие 
ресімдеп, Күршім ауданынан 
асыл тұқымды тайыншалар 
сатып алынды. Олар өткен 
жылдың жазында алғашқы 
төлін бере бастады: 40 бұзау 
алдым, олардың 22-і еркек 
бұзау, 18-і ұрғашы болды. Бұл 
етті бағыттағы мал тұқымы. 
Еліміздегі және Ресейдегі ры-
нокта  қазақтың ақбас тұқымды 
сиырларының еті аса жоғары 
сұранысқа ие. Оларды тиісті 
дәрежеде күтіп, сапалы азық 
берсе, ет сапасы да жоғары 
болмақ. 

Фермадағы жануарлардың 
қоңдылығына  қарағанда, 
олардың күтімі расында да 
жақсы екендігі байқалады. 
Бригадир әрі есепші 
Сүйеніш Оразаевтың тікелей 
басшылығымен жұмыс істеп 
жүрген бақташылар Александр 
Кустов, Нұржан Асқарбеков пен 
Владимир Будаев жануарлар-
ды дер кезінде азықтандырып, 
суарады. Өткен жылдың жа-
зында мал азығы жеткілікті етіп 
әзірленгендіктен, олар жануар-
лар үшін азықты аямай сала-
ды. Шаруашылықта 300 тонна 
сүрлем, 260 тонна шөп, 80 тон-
на жемшөп әзірленген. Айта 
кетерлік жайт, жемшөп үшін 80 
гектар алқапқа арнайы дәнді 
дақылдар себілген, мұндағы 
табиғи-климат жағдайына 
қарай, айтарлықтай жақсы өнім 
алынды. 

Суат – жақын, жануарларды 
суаруға Қарасу өзеніне апа-
рады. Бұрынғы су мұнарасы 
да қалпына келтірілген. Өткен 
жылдың күзінде қыстаққа 
желі тартылып, электр қуаты 
берілді. Ветеринарлық қызмет 
көрсету деңгейі де жоғары. 

Жалпы, малшылар жұмысты 
жоғары жауапкершілікпен, 
атқаруда.  Өйткені,  мал ба-
сын сатып алуға жұмсалған 
қаржыны банкке қайтару қажет.  

-Мұндай мемлекеттік қолдау 
жасалған жағдайда, ауылдық 
жерлерде еңбек еткісі кел-
ген әрбір адам өз ісін ашып, 
тұрмысын жақсартуға болады,- 
деп әңгімесін жалғастырды 
Т. Бәкімбаев. –Мысалы, 
«Сыбаға» бағдарламасы 
бойынша несие алсаңыз, 
алғашқы екі жылда несиені 
қайтармайсыз, «каникул» 
беріледі. Ал екі жылдың ішінде 
мал басын екі есеге арттыруға 
болады. «Қазагроқаржы» АҚ 

арқылы жеңілдетілген не-
сие алуға болады: небәрі   6 
пайыз үстемемен, кепілдік  
қажет емес. Мұндай пайыз-
бен тұтынушылық несие ала 
алмайсыз. Оның үстіне мем-
лекет селекциялық жұмыстар 
үшін жәрдемқаржы бөледі. 
Мысалы, әрбір сиырға жы-
лына 20 мың теңгеден. Біздің 
шаруашылықта асыл тұқымды 
төрт бұқа бар. Биылғы жылдың 
күзінде біз тұрғындарға асыл 
тұқымды өгіздер сата ба-
стаймыз. Сатып алушыларға 
олардың әрбір басы үшін 
154 мың теңге көлемінде 
жәрдемқаржы беріледі. 
Бұл жұмыстардың барлығы 
тұрғындар малдарының 
тұқымын жақсартуға ба-
ғытталған. Егер біз тым 
болмағанда, 20 өгіз сатсақ, бұл 
жақсы көрсеткіш. Сондықтан, 
мен қазақтың ақбас тұқымды 
ірі-қара малын өсіретін, мал 
тұқымын асылдандыратын әрі 
бордақылайтын шаруашылық 
құруды ойластырып отырмын. 

Істі қолға алған екенсің, 
оны тыңғылықты атқару 
қажет. «Атамекен» ШҚ бас-
шысы Тоқтасын Бәкімбаевтың 
тұжырымы осындай. Және бұл 
оның атқарған ісінен көрініп 
тұр. Мысалы, шаруашылықта 
малды технология бойынша 
соятын құрал-жабдықтары 
бар пункт бірнеше жыл бойы 
жұмыс істеп тұр.  Тоқтасын 
мал шаруашылығы саласын-
да кластерлік өндіріс құруға 
ұмтылуда. Өткен жылдан ба-
стап ол «Жайлау» мемлекеттік 
бағдарламасын жүзеге асыру 
бойынша оператор болды, За-
йсан ауданынан жергілікті қой 
шаруашылығы үшін 700 бас 
баис тұқымдас, 100 бас мери-
нос қой тұқымын сатып әкелді. 

Шамиль Багаутдинов.
Сурет автордікі.  

Мал қыстату

Қарасудағы мал ҚыстағыАтАмды мАқтАн тұтАмын

Сұраңыз-жауап береміз

жер телімдерін ресімдеу туралы 

Менің атам 
Е л е у с і з о в 
Кенжал Ұлы 

Отан соғысына қатысқан. Ол 
1916 жылы Теректідегі  ірі 
саудагер және малшының 
отбасында  дүниеге келген. 
Сол жылы оның әкесі қаза 
тауып, менің атам жетім 
қалады. 

Алтын шығаратын кеніші 
бар Теректі ауылы өте 
үлкен болған: ол жоғарғы 
және төменгі болып, екіге 
бөлінген.  XX ғасырдың  50-
ші жылдарында Теректідегі 
алтын шығаратын кеніш 
жабылып,  тұрғындар Ново-
березовка ауылына қоныс 
аударған. Жас тайынан 
әкесіз қалған менің атам 
және оның екі ағасы ере-
сектермен бірдей еңбек 
етіп, отбасын асырайды. 
Ержеткен соң, Красная По-
ляна ауылына көшіп келеді. 
1939 жылдың қазан айын-
да атамды Қызыл Әскер 
қатарына шақырады. Ол За-
байкалье әскери округінде 
атқыш болып қызмет етті. 
1940 жылдың 1 қаңтарында 
әскери ант қабылдаған. 

1941 жылдың 22 маусы-
мында фашистік Германия 
ешқандай ескертусіз КСРО-
ға шабуыл жасайды. 

Менің атам қызмет еткен 
76-шы атқыштар бригадасы 
бұйрық бойынша заттарын 
вагонға тиеп, поездбен бүкіл 
Сібір арқылы Мәскеуге бет 
алады. Теміржолға түскен 
ауыртпалықтың кесірінен, 
олар жолда үш ай жүреді. 
Атам қызмет еткен полк 
тиісті жерге жеткен соң, 
Мәскеуді қорғауға жіберіледі. 

КСРО астанасын қорғау  өте 
қиынға соғады. Сол жылы 
қыс өте суық болады, әрі 
азық-түлік, киім-кешек пен 
қару жетіспейді. 

Атам Мәскеу түбіндегі 
шайқастарға қатысқан 
және 1943 жылы неміс 
авиациясының шабуылы 
кезінде оң қолынан жеңіл 
жарақат алады. Біраз уақыт 
медсанбатта емделіп, атам 
қайтадан майданға атта-
нады. Дәл сол 1943 жылы 
Курск иініндегі  шайқастарға 
қатысады. Атамның айту-
ынша, бұл өте қорқынышты 
жағдай болған, авиацияның 
жаппай бомбалауы мен 
артиллериялық  ша-
буылдан соң, танкілер 
қарсы шығады.  Әскери 
техникалардың гүрсілінен 
құлақ тұнатындай болған, 
танктер бетпе-бет шайқасқа 
шығады, шаң мен түтіннен 
ештеңе көрінбейді, бұл 
шайқаста кеңестік әскерлер 
жауды талқандаған, бұл 
Ұлы Отан соғысының 
шешуші шайқастарының 
бірі болған. Кейіннен осын-
дай шайқастардың бірінде, 
жауға қарсы шабуылға 
шыққанда атам оң бүйірінен 
ауыр жарақат алады. Жара 
өте ауыр болғандықтан, 
атам ұзақ уақыт ес-түссіз 
жатады. Оны санитарлар 
тауып алып, медсанбатқа 
жеткізеді. Мұнда қарт хи-
рург оның жарасын тазалап, 
атамды тылдағы госпитальға 
жібереді.  Госпитальда атам 
жарты жыл емделеді, онан 
соң, әскери қызметке жарам-
сыз деп танылып, тылдағы 
Чита қаласына шаруашылық 

взводқа қызметке жіберіледі. 
Осылайша, атам Ұлы Жеңісті 
Чита қаласында қарсы ала-
ды. 

Ұлы Отан соғысына 
қатысушы ретінде атам Отан 
соғысы орденімен және «За 
боевые заслуги» медальда-
рымен марапатталады. 1946 
жылдың 10 мамырында 
атам туған ауылына қайтып 
оралады. 

Соғыстан оралған соң, 
қираған шаруашылықты 
қалпына келтіруге белсене 
атсалысады. Ерен еңбегі 
үшін көптеген марапаттау-
лар мен Алғыс хаттарға ие 
болады. Ауылдық Кеңестің 
депутаты болып сайланып, 
«Ерен еңбегі үшін» медаль-
дарымен марапатталған, 
еңбек екпіндісі ретінде 
Мәскеудегі КСРО БХШЖ 
(ВДНХ) көрмесіне қатысқан. 
Зейнет демалысына шыққан 
соң да, қол қусырып қарап 
отырмады, ұжымшарға 
қолынан келген көмегін 
көрсетті. 

1950 жылы атам менің 
әжеме үйленіп, екеуі от-
басында сегіз бала-
ны тәрбиелеп, өсірді. 
Солардың бірі – менің әкем. 
Ересектердің айтуынша, 
менің атам өте мейірімді, 
қайырымды, жақсы адам 
болған. Ұлы Жеңіске өз 
үлесін қосқан атамды  мен 
мақтан тұтамын. 

Қуаныш Кенжалов,
Новоберезовка орта 

мектебінің  10 сынып 
оқушысы. 

Ұлы  Жеңістің  70  жылдығы  қарсаңында

29 қаңтар күні «Тікелей желі» арқылы жер 
қатынастары бөлімінің басшысы Берістенов Айдарбек 
Тайниғазыұлы тұрғындар сауалдарына жауап берді. 

Таисья Александрова, 
Үлкен Нарын ауылы.

Үй құрылысына қа-жетті 
құжаттарды рәсімдеудегі 
жаңа талаптар?

-Үй құрылысына немесе 
жеке тұрғын үй салуға, ҚР 
Жер Кодексінің 50-ші ба-
бына сәйкес, алғашында 2 
жыл мерзімге беріледі. Жер 
үлескесін игерген соң, жеке 
меншікке өтеді. 

-Жеке косалқы шаруа-
шылық жүргізу үшін жеке 
меншікке қанша көлемде 
жер беріледі?

-ҚР Жер Кодексінің 50 
бабының 2 тармағына сәйкес, 
Қазақстан Республикасы аза-
маттарына жер үлескелері 
жеке меншікке ақысыз келесі 
мөлшерде беріледі: қосалқы 
шаруашылық жүргізуге – 
0,25 га суармалы емес және 
0,15 га суармалы жерлерде, 
тұрғын үй құрылысына – 0,10 
га.

Бұл мақсатқа ақысыз 
қосымша жер үлескелері 
берілмейді. Оған қоса, 
жоғарыда көрсетілген жер 
үлескілердің максимал-
ды мөлшерлерін, жергілікті 
жағдай мен ерекшеліктерді 
ескере отырып,    өкілетті 
және  жергілікті атқару орган-
дары иеленді.

Бұл ережелер, жер үлескісін 
жеке меншікті иесінен са-
тып алынатын жағдайларға 
қатысы жоқ. 

Федор Уалиев, Яры ауы-
лы.

 -«Касер Жас» ЖШС-де 

жер үлескіміз бар. Біздің 
жасымыз ұлғайғандықтан, 
үлесімізді ұлымыздың 
атына аударсақ деп еді. 
Соның жолы қалай бола-
ды? 

-Сіздер мұны нотариус 
арқылы ұлдарыңызға мұра 
ретінде аударуыңызға бола-
ды.  

Светлана Козуб, Новохай-
рузовка ауылы. 

-Бізде өзіміздің ша-
руа қожалығымыз бар. 
Егіндік 60 гектар жерімізді 
«Приморское» ЖШС-
не бергенбіз. Енді оны 
қайтып қайтарып алсақ 
болады?

-ЖШС құрылтайшылық 
келісімшартқа сәйкес, ЖШС 
басшылығы жер иесінің тілегі 
бойынша, оны қайтарып бе-
руге тиіс, өйтпеген жағдайда 
сіз жеріңізді сот арқылы 
қайтарып алу мүмкіндігіңіз 
бар.

Айтқұмар Жүкешев, Сол-
датово ауылы. 

  -Маған шабындық жер 
керек еді. Ол үшін ша-
руа қожалығын құру ке-
рек пе? Және оны қалай 
заңдастыруға болады?

  -Шабындық жер алу үшін 
шаруа қожалығын құрудың 
қажеті жоқ. Сіз бес жылға 
дейін мерзімге жер үлескісін 
рәсімдеуіңізге болады.

  Төлеген Бекішев, Үлкен 
Нарын ауылы.  

-Мен Абылайхан көшесі 
114 үйдің тұрғынымын. Үй 
алдында заңдастырылған 

көлікжайым бар. Бірақ 
осы көлікжайымның дәл 
алдындағы 7-8 метр бос 
орынға өзге адамдар 
көліктерін қойып қояды 
да, мен көлігімді гараж-
дан шығаруға жолды 
бөгеп тастайды. Сол 7-8 
метр жер үлескісін қалай 
заңдастырсам?

-Ауылды елдімекеннің 
ішінде жер үлескілерін 
заңдастыру үшін, алды-
мен аудандық сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс 
бөлімінен рұқсат алған соң, 
аудандық жер комиссиясы 
қарап, құжаттар рәсімделеді.   

Раиса Марилова, Алтын-
бел ауылы.

-Біздің жер үлесіміз «Най-
ман» ШҚ-да. Үлесімізді 
оған қосқанда келісім-
шарт жасасқанбыз. Ал 
қазір ол бізге еш нәрсе 
төлемейді, шөпті де 
олардан сатып алуға 
мәжбүрміз. Не істесек бо-
лады?

-Егер қожалық келісім-
шарт талаптарын орын-
дамаған жағдайда, мәселе 
сот арқылы шешіледі. 
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2015 жылғы 28 қаңтар                                            Өскемен қаласы
1. «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының  Конституциялық 

Заңының 101-бабы 4-тармағы негізінде мәслихаттардың шығып қалған депутаттарының орнына сай-
лау 2015 жылғы  29 наурызға тағайындалсын:  

Курчатов қалалық мәслихатының № 7 сайлау округі бойынша
Глубокое аудандық мәслихатының №7, № 13 сайлау округтері бойынша;
Катонқарағай аудандық мәслихатының №10, №5 сайлау округтері бойынша;
2. «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының  Конституциялық 

Заңының 113-бабы 1-тармағы негізінде сайлау іс-шараларын өткізудің келесі мерзімдері белгіленсін:

- Депутаттыққа кандидаттар ұсыну 2015 жылғы 28 қаңтарда   басталады және 2015 жылғы  28 
ақпанда аяқталады. 

- Депутаттыққа кандидаттарды тіркеу 2015 жылғы  4  ақпанда   басталады және 2015 жылғы  4 на-
урызда  аяқталады.

- Сайлау алдындағы үгіт  2015 жылғы  5 наурызда басталады және 2015 жылғы 28 наурызда 00-00 
сағатта аяқталады («Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық Заңының 27-
бабы        2-тармағы және 32 -бабы).

                                                                                  Е.А. Набиев, ОАСК төрағасы.  
                       Г.П. Романовская, ОАСК хатшысы.  

«Облыстық мәслихаттардың шығып қалған депуттарының орнына сайлау өткізуді 2015 
жылғы  29 наурызға тағайындау жөнінде» ҚАУЛЫСЫ

Шығыс Қазақстан облыстық аумақтық сайлау комиссиясы

   Катонқарағай аудандық аумақтық комиссиясының хабарламасы
 

Катонқарағай аудандық мәслихатының №10 Аққайнар және №5  Солоновка сайлау округтері бойынша депутаттарды сайлау                                                                                                                                           
                                                       комиссиясының  орналасқан жерлері және сайлау округтерінің шекаралары   

Округтің нөмірі, атауы Орналасқан мекен жайы, телефоны Шекарасы
№5 Солоновка сайлау округі Солоновка ауылы, мектеп ғимараты, Қапышев көшесі 3, тел,2-34-40 Солоновка, Малонарымка, Сенное, Ульяновка, Бесүй, Қаражал ауылдары шекараларында

№ 10 Аққайнар сайлау округі Аққайнар ауылы, ауылдық клуб үйінің ғимараты, Абай көшесі 31,                  
тел.5-07-90  Мойылды, Жаңа Үлгі, Аққайнар, Ақмарал, Қызыл Жұлдыз ауылдары шекараларында

 «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сәуірдегі Заңының 
97-бабы 2-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-
өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының       6-бабы 
1-тармағының 15) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Әлеуметтік тұрғыдан 
қорғалатын азаматтарға телекоммуникация қызметтерін көрсеткені үшін абоненттік төлемақы 
тарифінің көтерілуіне өтемақы төлеудің кейбір мәселелері туралы» 2009 жылғы 14 сәуірдегі № 512, 
Тұрғын үй көмегін көрсету ережесін бекіту туралы» 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2314, «Тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын 
бекіту туралы» 2014 жылғы 05 наурыздағы № 185 қаулыларына сәйкес, Катонқарағай аудандық 
мәслихаты ШЕШТІ:

1. Қоса   берілген    тұрғын үй  көмегін  көрсетудің  мөлшері  мен тәртібін 
айқындау қағидасы бекітілсін.
2. Осы  шешім  алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

                                                                                Г.Ағажаева, сессия төрағасы.
Д.Бралинов, аудандық маслихаттың хатшысы.

Шығыс Қазақстан облыстык Әділет департаментінде Нормативтік құқықтық актілердің 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2015 жылы 20 қаңтарда 3643 нөмірімен тіркелген.

V шақырылған Катонқарағай аудандық мәслихатының 2014 жылғы 23 желтоқсандағы №28/214-V шешімі
Тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшері мен тәртібін айқындау қағидасын бекіту туралы

Тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшері мен тәртібін айқындау қағидасы
1.Жалпы ережелер
1. Осы тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшері 

мен тәртібін айқындау қағидасы (бұдан әрі 
– Қағида) «Тұрғын үй қатынастары туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің «Әлеуметтік тұрғыдан 
қорғалатын азаматтарға телекоммуникация 
қызметтерін көрсеткені үшін абоненттік төлемақы 
тарифінің көтерілуіне өтемақы төлеудің кейбір 
мәселелері туралы» 2009 жылғы 14 сәуірдегі 
№ 512, «Тұрғын үй көмегін көрсету ережесін 
бекіту туралы» 2009 жылғы  30 желтоқсандағы 
№ 2314, «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттарын бекіту туралы» 2014 жылғы 5 
наурыздағы № 185 қаулыларына сәйкес әзірленді 
және тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшері мен 
тәртібін айқындайды.

2. Тұрғын үй көмегi жергiлiктi бюджет қаражаты 
есебiнен осы елдi мекенде тұрақты тұратын аз 
қамтылған отбасыларға (азаматтарға):

1) жекешелендiрiлген тұрғын үй-жайларда 
(пәтерлерде) тұратын немесе мемлекеттiк тұрғын 
үй қорындағы тұрғын үй-жайларды (пәтерлердi) 
жалдаушылар (қосымша жалдаушылар) болып 
табылатын отбасыларға (азаматтарға) тұрғын 
үйдi (тұрғын ғимаратты) күтiп-ұстауға жұмсалатын 
шығыстарға;

2) тұрғын үйдiң меншiк иелерi немесе жалдау-
шылары (қосымша жалдаушылар) болып табы-
латын отбасыларға (азаматтарға) коммуналдық 
қызметтердi және телекоммуникация желiсiне 
қосылған телефонға абоненттiк төлемақының өсуi 
бөлiгiнде байланыс қызметтерiн тұтынуына;

3) жергiлiктi атқарушы орган жеке тұрғын 
үй қорынан жалға алған тұрғын үй-жайды 
пайдаланғаны үшiн жалға алу төлемақысын 
төлеуге беріледі.

Аз қамтылған отбасылардың (азаматтардың) 
тұрғын үй көмегiн есептеуге қабылданатын 
шығыстары жоғарыда көрсетiлген бағыттардың 
әрқайсысы бойынша шығыстардың сомасы 
ретiнде айқындалады.

3. Тұрғын үй көмегi тұрғын үйдi (тұрғын 
ғимаратты) күтiп-ұстауға арналған ай сайынғы 
және нысаналы жарналардың мөлшерiн 
айқындайтын сметаға сәйкес, тұрғын үйдi (тұрғын 
ғимаратты) күтiп-ұстауға арналған коммуналдық 
қызметтер көрсету ақысын төлеуге жеткiзушiлер 
ұсынған шоттар бойынша көрсетiледі.

Коммуналдық қызметтердi жеткiзушiлер 
«Катонқарағай ауданының жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ (бұдан әрі 
– уәкілетті орган) табиғи монополияларды рет-
теу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi уәкiлеттi 
органмен келiсiлген коммуналдық қызметтерге 
тарифтердi, олардың өзгерiстерiн ұсынады. 
Тұрғын үй көмегiн есептеу кезiнде қызмет 
көрсетушiлер ұсынған жылудың шығындалуы 

тұрғын үй алаңының әлеуметтiк нормалары 
шегiнде есепке алынады.

Көмірдің құнын есептеу үшін тұрғын үй көмегін 
есептеген тоқсанның алдындағы тоқсанның соңғы 
айындағы жағдай бойынша облыстық статистика 
департаменті ұсынған аудан бойынша орташа 
баға қолданылады.

2. Тұрғын үй көмегін тағайындау тәртібі
4. «Тұрғын үй көмегін тағайындау» мемлекеттік 

қызметін уәкілетті орган көрсетеді.
5. Тұрғын үй көмегін тағайындау үшін отба-

сы (азамат, не сенімхат бойынша оның өкілі) 
тоқсан сайын Қазақстан Республикасының Ин-
вестициялар және даму жөніндегі министрлігінің 
Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат 
комитетінің «Халыққа қызмет көрсету орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кәсіпорныны (бұдан әрі – ХҚКО) 
немесе «электронды үкімет» www.egov.kz веб-
порталына (бұдан әрі – портал) өтініш береді 
және «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметінің 2014 жылғы 5 наурыздағы № 
185 қаулысымен бекітілген «Тұрғын үй көмегін 
тағайындау» мемлекеттік қызметі стандартының 
9 - тармағына сәйкес құжаттар тізбесін ұсынады.

6. Алғаш өтініш жасаған кезде тұрғын үй көмегі 
қажетті құжаттар тізбесімен бірге өтініш берген ай-
дан бастап тағайындалады.

7. Өтініш беруші тұрғын үй көмегін тағайындауға 
тоқсан сайын өтініш жасаған кезде, тұрғын үй 
көмегі өтініш жасаған тоқсанда құжаттарды ұсыну 
мерзімінен тәуелсіз тоқсанға тағайындалады. 
Егер алдыңғы тоқсанда құжаттар ұсынылмаған 
жағдайда тұрғын үй көмегін есептеу өтініш берген 
айдан бастап жүзеге асырылады.

8. Жергiлiктi жылумен жылытылатын 
жеке тұрғын үйлерде тұратын отбасыларға 
(азаматтарға) тұрғын үй көмегi өтiнiш берген айдан 
тәуелсiз жылына бiр рет тоқсанға тағайындалады.

9.  Тұрғын үй көмегі:
1) жеке меншігінде бір бірліктен артық тұрғын 

үйі (пәтері, үйі) бар немесе тұрғын үй-жайларын 
жалға берген; 

2) құрамында жұмысқа жарамды, бірақ жұмыс 
істемейтін, оқымайтын, әскер қатарында қызмет 
етпейтін және жұмыспен қамту мәселелері бойын-
ша уәкілетті органда тіркелмеген тұлғалары бар, 
келесі тұлғаларды қоспағанда: бірінші және екінші 
топтағы мүгедектерді, 18 жасқа дейінгі мүгедек-
балаларды, сексен жастан асқан тұлғаларды 
күтетін тұлғаларды, үш жасқа дейінгі баланы 
тәрбиелеумен айналысатын аналарды;

3) құрамында заңды некеде тұрған, бірақ 
жоқ жұбайының тұрғылықты жерін білмейтін 
(көрсетпейтін) және осы мәселе бойынша құқық 
қорғау органдарына өтініш жасамаған тұлғалары 
бар;

4) егер ата-аналары ажырасқан және өздерімен 
бірге тұратын балаларына алимент өндіру туралы 
талап бермеген отбасыларға көрсетілмейді.

10. Отбасының жұмыссыз мүшелері ұсынған 
жұмыстан немесе жұмысқа орналасудан дәлелсіз 
себептермен бас тартқан, өз еркімен қоғамдық 
жұмыстарға қатысуды, оқуды немесе қайта оқуды 
тоқтатқан отбасылар жұмысқа орналасуды, оқуды 
және қайта оқуды қайта бастағанға дейін тұрғын 
үй көмегін алу құқығынан айырылады. 

11. Тұрғын үйдi (тұрғын ғимаратты) күтiп-
ұстауға, электр жүйесiмен, газбен қамтамасыз 
етуге арналған шығыстар өтiнiш берген тоқсанның 
алдындағы тоқсанға орта есеппен ескерiледi. 
Сумен қамтамасыз ету, су бұру, жылу энергия-
сы, қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару, теле-
коммуникация қызметтерi үшiн шығыстар қызмет 
көрсетушiлердiң тарифтерi бойынша ескерiледi.

12. Суық және ыстық сумен қамтамасыз етуді, 
газбен қамтамасыз етуді тұтынуды есепке алу 
құралдары бар тұтынушылар үшін есептеу-
ге алынатын шығындар алдыңғы тоқсандағы 
нақты шығындар бойынша белгіленген тарифтер 
шегінде анықталады.

13. Үйлерде орталықтандырылған жылыту 
болмаған жағдайда жылытуға және ыстық сумен 
қамтамасыз етуге төлем мөлшері электр энер-
гиясына есептелген сомадан үйге ортақ есепке 
алу құралдары бар үйлерді жылытуға жылу энер-
гиясын тұтыну нормалары және ыстық сумен 
қамтамасыз етуге белгіленген тарифтер шегінде 
есептеледі. 

14. Құрамында зейнеткерлер, мүгедектер, 
мүгедек балалар, жетімдер, қамқорлықтағылар, 
төрт және одан да көп кәмелеттік жасқа толмаған 
балалары бар отбасыларды қолдау мақсатында 
тұрғын үй көмегін есептегенде тоқсандық кіріс 
Қазақстан Республикасының заңнамалық 
актілерімен уақыттың сәйкес кезеңіне белгіленген 
екі айлық есептік көрсеткішке түзетіледі 
(кемітіледі). 

15. Тұрғын үй көмегін тағайындаған кезде келесі 
шарттар қолданылады:

1) өтініш беруші заңды некеде тұрса, бірақ за-
йыбы сол мекен-жай бойынша тіркелмеген бол-
са – ерлі-зайыптылардың екеуінің де табыстары 
есептеледі және тұрғын үй көмегі туралы өтініш 
берген зайыбының мекен-жайы бойынша тұрғын 
үй көмегі тағайындалады;

2) өтініш берушінің үйінде ата-ана құқығынан 
айырылмаған және басқа жерде тіркелген ата-ана-
сы бар 18 жасқа дейінгі бала тіркелген жағдайда – 
баланың ата-анасының табыстары есептеледі.

16. Тұрғын үй көмегін ұсыну үшін негіз уәкілетті 
органның шешімі болып табылады.

17. Тұрғын үй көмегін алушылар 10 жұмыс күні 
ішінде уәкілетті органды өз тұрғын үйінің меншік 
нысанының, отбасы құрамының, оның жиынтық 
табысы мен мәртебесінің кез келген өзгерістері 

туралы хабардар етеді. 
Өтініш берушілер ұсынылған мәлiметтердiң 

дұрыстығы үшiн заңнамамен белгіленген тәртіпте 
жауапты болады.

18. Негізсіз алынған тұрғын үй көмегiнің со-
малары алушымен ерiктi түрде, ал бас тартқан 
жағдайда заңнамамен белгіленген тәртіпте 
қайтарылуға жатады. 

3. Тұрғын үй көмегінің мөлшері және тұрғын 
үйді ұстау және коммуналдық қызметтерді тұтыну 
нормативтері

19. Тұрғын үй көмегi телекоммуникация желiсiне 
қосылған телефон үшiн абоненттiк төлемақының, 
жеке тұрғын үй қорынан жергiлiктi атқарушы ор-
ган жалдаған тұрғын үйдi пайдаланғаны үшiн 
жалға алу ақысының ұлғаюы бөлiгiнде тұрғын 
үйдi (тұрғын ғимаратты) күтiп-ұстауға арналған 
шығыстарға, коммуналдық қызметтер мен байла-
ныс қызметтерiн тұтынуға нормалар шегiнде ақы 
төлеу сомасы мен отбасының (азаматтардың) осы 
мақсаттарға жұмсаған шығыстарының шектi жол 
берiлетiн деңгейiнiң арасындағы айырма ретiнде 
айқындалады.

20. Отбасының шектi жол берiлетiн 
шығыстарының үлесi отбасының жиынтық табы-
сына қарай 10 % мөлшерiнде белгiленедi.

21. Тұрғын үй көмегінің мөлшерін есептеу 
кезінде келесі нормалар ескеріледі:

1) алаңдар:
жалғыз тұратын азаматтар үшін – 30 шаршы 

метр;
2 адамнан тұратын отбасы үшін – 30 шаршы 

метр;
3 және одан артық адамдардан тұратын отбасы 

үшін – әрқайсысына 18 шаршы метрден, бірақ 90 
шаршы метрден артық емес;

2) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін 
пайдалануға арналған шығын – 1 шаршы метрге 
30 теңге; 

3) айына 1 адамға газ шығыны – 5,5 кг.;
4) бiр айға электр энергиясын тұтыну – әр 

тұратын адамға 90 кВт, жалғыз тұратын зейнет-
керлер мен мүгедектер үшін – 120 кВт. Тепло-
фондар арқылы жылытылатын тұрғын үйлер үшiн 
1 шаршы метрді жылытуға электр энергиясының 
шығыны – айына 38,9 кВт есептеледі;

5) тұрғын үй құрылысының жалпы ауданының 1 
шаршы метріне көмірдің шығыны – 129,8 кг, бірақ 
бір үйге 5000 кг артық емес.

4. Тұрғын үй көмегін төлеу
 22. Тұрғын үй көмегін төлеу екінші деңгейдегі 

банктер арқылы алушылардың дербес шоттарына 
аудару жолымен жүзеге асырылады.

5. Қорытынды ережелер
23. Осы Қағидалармен реттелмеген қатынастар 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сәйкес реттеледі.

Катонқарағай аудандық 
мәслихатының  депутаттарын сай-
лайтын №5 Солоновка округтік сай-
лау комиссиясының құрамы:

Кашкимбаев Алмат Женисулы, ко-
миссия төрағасы

Самсонов Василий Павлович, ко-
миссия төрағасының орынбасары

Есенгазина Гульнар Слямовна, ко-
миссия хатшысы

Комиссия мүшелері: Бутабаева Алия 
Туркистановна, Емельбаев Фархат 
Кийзатович, Нугуманова Жанна Алек-
сандровна, Закариянова Гаухар Со-
ветбековна 

Мекенжайы: Солоновка  ауылы 
№857 Солоновка  учаскелік сай-

лау комиссиясының құрамы:
Умбетеева Асель Семейгазыевна, 

комиссия төрайымы
 Сапаргалиев Кайрат Кадылбекович, 

комиссия төрайымының орынбасары
Мейренбаева Сайра Бияшевна, ко-

миссия хатшысы  
Комиссия мүшелері: Рамазанова 

Алмагуль Кокаевна, Кубешов Шалкар 
Кайратович, Назарова Баян Солтан-
бековна, Старичкова Светлана Викто-
ровна. 

 Мекенжайы: Солоновка  ауылы                                                                           
№858 Малонарымка учаскелік 

сайлау комиссиясының құрамы:
Отчегарова Роза Бабагумаровна, ко-

миссия төрайымы  
Алембаев Оралкан Иханбаевич, ко-

миссия төрайымының орынбасары 
Мурзаханов Еркинбек Кенжегалиу-

лы, комиссия хатшысы  

Комиссия мүшелері: Ашимбаева 
Динара Сыдыкжановна, Бектурганова 
Зияш Муктаровна, Касенов Аслан Со-
ветович, Матасов Анатолий Петрович. 

 Мекенжайы: Малонарымка  ауылы.
№865 Бесүй учаскелік сайлау 

комиссиясының құрамы:
Осинина Татьяна Ивановна, комис-

сия төрайымы  
Осинина Наталья Михайловна, ко-

миссия төрайымының орынбасары  
Джадринова Ольга Николаевна, ко-

миссия хатшысы.   
Комиссия мүшелері: Савченко Васи-

лий Иванович, Дюсембинова Тамара, 
Джадринов Сергей Ботанович, Джа-
дринов Даулет Чаяхметович.  

 Мекенжайы: Бесүй ауылы.
№866 Сенное  учаскелік сайлау 

комиссиясының құрамы:
Белякин Николай Александрович, 

комиссия төрағасы
Краскова Надежда Григорьевна, ко-

миссия төрағасының орынбасары 
Овчинникова Олеся Геннадьевна, 

комиссия хатшысы    
Комиссия мүшелері: Белякина Ольга 

Николаевна, Ганина Людмила Алексе-
евна, Кусманова Анар Казизовна, Пер-
мяков Виктор Васильевич.  

№867 Қаражал  учаскелік сайлау 
комиссиясының құрамы:

Даутова Кульсагат Саденовна, ко-
миссия төрайымы  

Кустубаев Айтказы, комиссия 
төрайымының орынбасары  

Егорина Нина Васильевна, комиссия 
хатшысы    

Комиссия мүшелері: Бочкарева Ва-
лентина Ивановна, Мухамеджанова 
Жанат Сулеймановна, Мухаметжанов 
Бактыжан, Бухряков Владимир Ивано-
вич.  

Мекенжайы: Қаражал ауылы.
№868 Ульяновка учаскелік сайлау 

комиссиясының құрамы:
Исинева Карлыгаш Акатовна, комис-

сия төрайымы    
Ахметжанова Альмира Мерзиянов-

на, комиссия төрайымының орынба-
сары    

Касымжумартова Гульжамал Саги-
дулдиновна, комиссия хатшысы    

Комиссия мүшелері: Айтпаева Бек-
зат Джумабаевна, Касымжумартов 
Узак Сагидулдинович, Ахметжанов 
Кайрат, Уалканов Сатыбалды. 

Мекенжайы: Ульяновка ауылы
Катонқарағай аудандық 

мәслихатының  депутаттарын сай-
лайтын №10 Аққайнар округтік сай-
лау комиссиясының құрамы:

Асанова  Манзия Кадылкановна, ко-
миссия төрайымы    

Курманов Муратхан Тушантаевич, 
комиссия төрайымының орынбасары    

Мынгынова Гульжибек, комиссия 
хатшысы    

Комиссия мүшелері:Жакияров Ал-
мас Байгажинович, Омарова Нурба-
глан Казизовна, Кусманова Назига 
Кадылкановна, Елеубаева Гульнур 
Шакеновна. 

Мекенжайы: Аққайнар ауылы,  Абай 
кошесі   31, тел-50790                                                                                                      

№876 Мойылды учаскелік  сайлау 

комиссиясының құрамы:
Оразбаева Анар Алпысбаевна, ко-

миссия төрайымы      
Жунусов Бейбит Аленович, комис-

сия төрайымының орынбасары      
Дюсупова Айгуль Аскаровна, комис-

сия хатшысы    
Комиссия мүшелері: Кусаинова 

Джаныл Камариевна, Касаинов Ай-
бек Кадылбекович, Турдыгожин Серик 
Аскерханович, Маратбеков Даулет 
Маратбекұлы.  

Мекенжайы: Мойылды  ауылы
№877 Жаңаүлгі  учаскелік  сайлау 

комиссиясының құрамы:
Нургалиева Гульназ Кажимуратовна, 

комиссия төрайымы        
Жанапин Сабит Мухтарбекович, ко-

миссия төрайымының орынбасары        
Калиева Айгуль Кадыровна, комис-

сия хатшысы.    
Комиссия мүшелері: Кобелекова Са-

мига Оразовна, Нурбаева Кульбаршин 
Кумашевна, Мукамжаров Айбек Комек-
баевич, Байгулинов Жанат Кожахмето-
вич  

Мекенжайы: Жаңаүлгі  ауылы
№879  Аққайнар учаскелік  сайлау 

комиссиясының құрамы:
Курманов Сереткан Альпешович, ко-

миссия төрағасы  
Алдабергенев Азат Салкынбекович, 

комиссия төрағасының орынбасары  
Коконева Бакыт Медеубековна, ко-

миссия хатшысы    
Комиссия мүшелері:  Касымканова 

Жайнагуль, Жаманбаева Салтанат 
Кайсабековна, Кокабаева Раушан Рай-

хановна, Бухарбаева Гаухар Тойбаза-
ровна.  

Мекенжайы: Аққайнар  ауылы ,Абай 
көшесі   31, тел-50790                                                                                                    

№880 Қызыл-Жұлдыз учаскелік 
сайлау комиссиясының құрамы:

Магзумов Болатбек Нуржакыпович, 
комиссия төрағасы    

Бексолтанов Кокчетау Женисхано-
вич, комиссия төрағасының орынба-
сары    

Мадришова Мереке Мукатаевна, ко-
миссия хатшысы    

Комиссия мүшелері: Чайзадина Ме-
реке Ануарбековна, Кожраимов  Аль-
берт  Катьятович, Бактыбаева Асем 
Асылхановна, Касенов Меирбек Зака-
риянович  

Мекенжайы: Қызыл-Жұлдыз ауылы, 
Абай көшесі   31, тел-20908                                                                                                      

№882 Ақмарал учаскелік сайлау 
комисиясының құрамы:

Азылханов Ермек, комиссия 
төрағасы      

Дюзбаева Салтанат Мусаиповна, ко-
миссия төрағасының орынбасары      

Сарбасова Алмаш Мубараковна, ко-
миссия хатшысы    

Комиссия мүшелері:Жумукаева 
Мергуль Самарбековна, Жаксылыкова 
Райгуль Маняповна, Сатинов Буранбай 
Каиргазинович, Голиков Владимир Фи-
липпович.  

Мекенжайы: Ақмарал ауылы, Ма-
ралды көшесі   8, тел-20832                                                                                                     

М. Тлеубаев, ААСК төрағасы.
Т. Тлеудинова, ААСК хатшысы. 



    

 4 - бет04.02.2015 жыл

Директор-редактор 

Жомарт Жақыпов

Телефондар:
Директор-редактор - 8(72-341) 2-90-60, 
Тілшілер - 2-11-53, 2-19-79.  
Бухгалтер -  2-19-96. 
Компьютер цехы (факс) - 2-14-60. 
Катондағы тілшілер қосыны - 2-13-71.
Мекенжайы: 070900, Үлкен Нарын ауы-
лы, Абылайхан көшесі, № 96 үй.
 e-mail: arai-luch@mail. ru 

Құрылтайшы: 
ШҚО Қаржы басқармасы.
Өкілетті орган: ШҚО Ішкі 

саясат басқармасы. 

Компьютерлік  беттеу 
 операторы: 

  Жайдары Нұрғазина
Газет нөмірі 

бойынша кезекші: 
Жанар Қасымханова

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және Ақпарат министрлігінде тіркеліп,  25. 06. 2013 
жылы № 13707-Г тіркеу туралы куәлік берілген. 
Жарияланған мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді. Қолжазбалар 
өңделмейді және қайтарылмайды. W белгісі қойылған мақалалар жарнама ретінде жариялана-
ды. Газет «Арай»- «Луч» ЖШС-нің компьютерлік цехында теріліп, беттелді.  
Мекенжайы: 070900, Үлкен Нарын ауылы, Абылайхан көшесі, № 96 үй.
Газет “Шығыс - Ақпарат” ЖШС баспаханасында басылды. Өскемен қаласы, Космос к-сі, 6/3.
Тел: 8 (723-2)75-15-38. Жарнамалар мен хабарландырулар мәтіндерінің дұрыстығы үшін редак-
ция жауап бермейді.

Газет  сәрсенбі, жұма күндері қазақ және орыс тілдерінде шығады.
Офсетті  басылым. Көлемі 1  баспа табақ. Индексі: «Арай» 6 айға - 19313, 12 айға - 19351; 

«Луч» -  6 айға -19314    12 айға - 19352.   Нөмірдің таралымы -  3193 дана:   «Арай»-1875,  «Луч»-
1290. № 5699 тапсырыс.

Құрметті жеке тұлғалар!

  

2015 жылдың 5 ақпанында сағат 11.00-ден 
12.00-ге дейін «Тікелей желі» арқылы №1 аудандық аурухананың 
бас дәрігері Сәуле Исайқызы Байгереева мен Катонқарағайдағы 
ауданаралық аурухананың бас дәрігері Арқабек Шаймарданұлы 
Қадырбаевқа  өз сауалдарыңызды 8723-41-2-11-53 (аудандық 
«Арай»- «Луч» газетінің редакциясы), Катонқарағайдағы тілшілер 
қосынындағы 2-13-71 телефондарына  жолдай аласыздар.

Сауалдарды алдын ала да 2-19-79, 2-90-60, 8(723-42) 2-13-71  
телефондары арқылы жолдауға болады. 

Тікелей желі

Құрметті аудан тұрғындары!

Еске алулар

Екі бөлмелі пәтер сатылады. Бағасы келісім бойынша.
Мекен-жайы: Үлкен Нарын ауылы, Абылайхан көшесі, 110, 

7 пәтер. Тел. 2-06-72; 87776215866.   Көңілің қалай тоқ болар?!
Сағынбай қалай жүреміз?!
Жасқа толса қос жанар -
Жарқылдап қалай күлеміз?!
54-ке толар шағыңда -
Аттанып кеттің бақиға
Қандай-ед сенің барыңда? -
Күйдеміз бүгін «аһ» ұрған
Қайтерсің өмір бір сағым,
Жылап жүрміз зарлап та.
Бақытты болсын ұрпағың,
Жаның болсын жәнатта!
Сағына еске алушылар: жары - 

Қаншайым, балалары - Дәурен, Шы-
нар, Назгүл, Құралай, немерелері - 
Даян, Аян, Ералы, Диас, Ілияс, Алим, 
Алан, Сұлтан. 

Өрел ауылының тумасы САрБАСов 
ӘЛІМҚАН ЗЕйНоЛЛАұЛы көзі тірі бол-
са 2 ақпан күні 58 жасқа толар еді.

Үштөбе ауылының тумасы, Үлкен На-
рын ауылының тұрғыны болған аудандық 
ішкі істер бөлімінің ардагері, полиция май-
оры ҚАБДығАЛИЕв БАйМұхАМБЕТ 
СЕйІТМұхАМБЕТұЛыНың мезгілсіз 
дүние салғанына 40 күн толуына байланы-
сты сағынышпен еске аламыз. 

 Жан едің қиындықтан тартынбаған,
Ақпейіл, ақкөңіл ең жарқылдаған.
Тең едің біздер үшін асқар белге,
Ұмытылмас өзің берген жақсы өнеге.
Ілесіп жүргендейсің көшке әлі,
Асыл бейнең сақталар есте мәңгі.
Еске алушылар: зайыбы, балалары, 

немерелері және туған-туысқандары.

«Арай» - «Луч» ЖШС-нің ұжымы аудандық газеттің бұрынғы ре-
дакторы Нұрсадықов Қуаныш Дәулетханұлына және оның туған-
туысқандарына әкелері 

Дәулетхан Нұрсадықұлының 
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл 

айтады. 

Катонқарағай аграрлық-техникалық колледж  ұжымы Үштөбе 
ауылындағы мектепте ұзақ жылдар басшылық еткен, білім беру 
ісінің және Ұлы Отан соғысының ардагері 

Дәулетхан Нұрсадықұлының 
қайтыс болуына байланысты,  марқұмның отбасына, балала-

ры мен туған-туысқандарына  қайғыларына ортақтасып көңіл 
айтады.

6 ақпан күні сағат 12.00-де «Нұржау» мейрам-
ханасында марқұмның аруағына арналып құран-
қатым түсіріліп, ас беріледі. Сол асқа туған-
туысқандарды, жора-жолдастарын, әріптестерін, 
құда-жекжаттарымызды, ауылдастарымызды 
шақырамыз.  

Катонқарағай ауданы бойын-
ша салық басқармасы «Қазақстан 
Республикасының азаматтарына, 
оралмандарға және Қазақстан 
Республикасында тұруға ықтияр 
хаты бар адамдарға олардың 
мүлікті жария етуіне байланысты 
рақымшылық жасау туралы» ҚР 
Заңын  іске асыру мақсатында 
Қазақстан Республикасы 
аумағының шегiнен тыс жерлердегі 
мүлiктi жария ету үшін, Мүлiктi жа-
рия ету өткізілетіні туралы  хабар-
лайды.

Мүлiктi жария ету 2014 жылғы 1 
қыркүйектен басталды және 2015 
жылғы 31 желтоқсанда аяқталады.

Мүлiктi жария етуге ұсыну 
үшін құжаттарды қабылдау 2014 
жылғы 1 қыркүйектен басталады 
және 2015 жылғы 30 қарашада 
аяқталады. 

Жария етілетін мүлік бойын-
ша ұсынылатын мәліметтердің 
толықтығы мен дұрыстығы үшін 
субъектілер жауаптылықта бола-
ды.

Жария ету субъектілері 
Катонқарағай ауданы, Үлкен На-
рын ауылы Амангелді көшесі, 
№64 мекенжайында орналасқан    
Катонқарағай  аудандық салық 
басқармасына, мынадай 
құжаттарды табыс етеді:

1) Заңға 1-қосымшаға сәйкес ны-
сан бойынша екi данада мүлiктi жа-
рия етудi өткiзуге арналған өтiнiш 
(бұдан әрi – өтiнiш);

2) өтінішті берген кезде 
түпнұсқасын көрсете отырып жеке 
басын куәландыратын құжаттың 
көшiрмесі;

3) ҚР аумағының шегiнен тыс 
жерлердегі жылжымайтын мүлiк 
және шетел мемлекетінде тіркелген 
заңды тұлғалардың жарғылық 
капиталындағы қатысу үлесі бой-
ынша құжаттар, осындай мүлiкке 
құқық белгiлейтiн құжаттың нотари-
алды куәландырылған көшiрмесi;

4) эмитенттерi шетел 
мемлекетінде тіркелген бағалы 
қағаздар бойынша құжаттар, 
бағалы қағаздар бойынша 
құқықтарды есепке алудың тиiстi 
жүйесiндегi дербес шоттан үзiндi 
көшірме не резидентi бағалы 
қағаздардың эмитентi болып табы-
латын мемлекеттiң заңнамасында 
белгіленген осы бағалы қағаздарға 
меншiк құқығын растайтын өзге де 
құжат;

5) мүліктің сатып алу құнын не-
месе бағалау құнын растайтын 
құжат.

Шетел валютасында көрсетілген 
мүлік құны ҚР ұлттық валюта-
сына – теңгеде өтініш берілген 

күнге Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі белгілеген ресми 
бағам бойынша қайта есептеледі;

6) мүлікті жария ету үшін алым-
ды  төлегенін растайтын құжат.

Шет тілінде ресімделген құжаттар 
нотариалды куәландырылған қазақ 
немесе орыс тіліндегі аудармасы-
мен ұсынылуы тиіс.

Алым ҚР аумағының шегiнен тыс 
жерлердегі жылжымайтын мүлiкті, 
эмитенттерi шетел мемлекетінде 
тіркелген бағалы қағаздарды, 
шетел мемлекетінде тіркелген 
заңды тұлғалардың жарғылық ка-
питалына қатысу үлесін (бұдан 
әрі – Қазақстан Республикасы 
аумағының шегiнен тыс жерлердегі 
мүлiкті) жария ету кезінде алына-
ды. 

Алым мүлікті жария ету-
ге құжаттарды табыс еткенге 
дейін Қазақстан Республикасы 
аумағының шегiнен тыс жерлердегі 
мүлiктің сатып алу құнының не-
месе бағалау құнының он пайызы 
мөлшерінде төленеді.

Алым сомасының бюджетке 
есептелуі алым төленгенін растау 
болып табылады.

 Катонқарағай ауданы бойын-
ша салық басқармасы.

 Салық төлеушілердің  назарына !

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы  жерлерге 
салынатын жер салығының балл бонитеттері бой-
ынша базалық ставкаларының ұлғаюына байланы-
сты, 2015 жылдың 20 ақпанына дейін, 5-10 жылға 
жер учаскелерін жалға алған жеке тұлғаларды 
құжаттарымен, уәкілетті органның  жер учаскелерін 
пайдаланғаны үшін төлемақыны қайталап есептеуі 

үшін, мемлекеттік кірістер басқармасына (салық 
төлеушілермен жұмыс атқару бөліміне )  шақырамыз.

Жеке тұлғалар төлемақы сомаларын 2015 жылдың  
25 ақпанынан кешіктірмей төлеуі  қажет .

Катонқарағай ауданы бойынша мемлекеттік 
кірістер басқармасы.

Катонқарағай ауылындағы орталық базар маңында «Нұр Зай-
сан» дүкенінің қасында орналасқан «Диас» шаруа қожалығының 
сауда нүктесі жұмыс жасайды. Сауда-
да:

- күнбағыс майы - 5л - 850тг.;
- күнжара (жмых) - 1 қап - 900 тг.;
- сұлы - 1 қап - 1000 тг.;
- дробленка - 1 қап - 1200 тг.

Катонқарағай аудандық «Балалар музыка мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын – 1 
бірлік  (G-4 санаты бойынша) (мектеп директорлары) 
лауазымдық жалақысы еңбек еткен жылдарына байла-
нысты 81627-90255 теңгені құрайды.

Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымының дирек-
торы

Лауазымдық міндеттері: Балаларға арналған қосымша 
білім беру ұйымдарын ұйымның Жарғысына және басқа 
да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес басқарады. 
Мәдени-демалыс қызметі, дене шынықтыру және спортты 
дамыту саласындағы әлеуметтік, қосымша білім беретін, 
коммуникативті қызметтерді көрсету бойынша құрылымдық 
бөлімшелердің жұмысы мен өзара әрекетін ұйымдастырады.

Басқарудың заманауи әдістері негізінде жұмысты бол-
жайды және жоспарлайды. Шағын аудандарды дамытудың 
әлеуметтік-педагогикалық бағдарламаларын әзірлеуді және 
бекітуді ұйымдастырады. Білім беру сапасын бақылауды 
жүзеге асырады, білім беру процесі кезінде ұйымның білім 
алушыларының және қызметкерлерінің өмір қауіпсіздігі мен 
денсаулығына қажетті жағдай жасайды. Педагогикалық 
кеңестің жұмысын басқарады.

Білім беру және тәрбиелеу мәселелері бойынша алыс 
және жақын шетелдер балаларына арналған қосымша білім 
беру ұйымымен өзара тиімді ынтымақтастықты кеңейту бой-
ынша шараларды жүзеге асырады, заманауи ақпараттық 
технологияларды белсенді пайдаланады және дамыта-
ды. Басқару құрылымын анықтайды, балаларға арналған 
қосымша білім беру ұйымының қаржы-шаруашылық қызметін 

басқаруды жүзеге асырады. Білім алушылар контингентін 
қалыптастырады. Педагогикалық қызметкерлер мен 
әдістемелік бірлестіктер жұмысын үйлестіреді, қамқоршылық 
кеңес пен қоғамдық ұйымдар, оның ішінде балалар ұйымдары 
қызметіне ықпал етеді.

Есепті, оқу-материалдық базаларды сақтауды және 
толықтыруды, санитарлық-гигиеналық режим, еңбекті сақтау 
және техника қауіпсіздігі қағидаларын сақтауды қамтамасыз 
етеді. Педагогикалық кадрлар мен қосалқы персоналдарды 
іріктеу және орналастыруды жүзеге асырады, олардың кәсіби 
шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды.

Жұртшылықпен байланысты жүзеге асырады, білім 
алушылардың ата-аналарымен (оларды алмастырушы 
тұлғалармен) жұмысты үйлестіреді. Есептілікті дайындау 
және қажетті ұсынысты қамтамасыз етеді. Барлық органдар-
да ұйымның мүддесін қорғайды және Қазақстан Республика-
сы заңнамаларында тыйым салынбаған өзге де қызметтерді 
жүзеге асырады.

Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Консти-
туциясы және Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, 
«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан 
Республикасының кодексі, Қазақстан Республикасының 
«Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер ту-
ралы», «Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары 
туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 
«Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтар 
мен балалардың қараусыз қалуының алдын алу тура-
лы» Заңдарын және білім беруді дамытудың бағыттары 
мен келешегін анықтайтын басқа да нормативтік құқықтық 

актілерді, балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдары 
жұмысының бейіні және оның ерекшеліктерін, жасөспірім 
және жеткіншек жастағы психологияның жас ерекшеліктерін, 
әртүрлі әлеуметтік ортадағы психология, әлеуметтану және 
жұмыс ерекшелігін, жалпы және отбасы педагогикасының 
негіздерін, экстремалды жағдайларды анықтау әдістерін, 
жасөспірімдер мен жастар үшін консультациялар жүргізу 
әдістерін, қиын жасөспірімдермен және жастармен жұмысты 
ұйымдастыру, педагогика, педагогикалық психологияны, 
педагогикалық ғылым мен практика жетістіктерін, экономика, 
қаржы-шаруашылық қызметі, еңбек туралы заңнамаларын, 
еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі, өртке қарсы күрес норма-
лары мен ережелерін, санитарлық ережелер мен нормалар-
ды.

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары педагогикалық 
білімі немесе тиісті бейін бойынша жоғары білімі, білім беру 
ұйымдарындағы педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл 
немесе басшылық лауазымдағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл. 
Құжаттарды толығымен нотариалды куәләндырылған (жеке 
бас күәлігі, білім туралы құжат көшірмесі, еңбек кітапшасының 
көшірмесі, өзінде бар біліктілік санатының куәлігі), бұрынғы 
жұмыс орнынан мінездеме, медициналық куәләндырудан 
өтуі туралы, сотты болмағандығы туралы анықтама ұсынуы 
қажет.

070908 Катонқарағай ауданы Үлкен Нарын ауылы Та-
таев көшесі 15 үй «Катонқарағай ауданының білім беру 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі. Анықтама телефоны: 2-14-
40

«Катонқарағай ауданының білім беру бөлімі» ММ-і бос азаматтық лауазымға 
орналасуға КОНКУРС жариялайды

Мен желтоқсан айының 22 жұлдызында 
қатты ауырып Катонқарағай ауылындағы №2 
аурухананың хирургия бөліміне түстім. Сол 
кездегі білікті оташы дәрігерлер С.Т. Токимов- 
пен Д.М. Оразбаев маған шипалы қолдарымен ем 

жасап, қатарға қосты. Мен ем алып жатқанда Өрелден, Катон-
нан екі ауыр науқасқа ота жасап, бір апта ішінде қастарынан 
бір адым кетпей күні-түні қарап, өлім аузынан алып қалды. Сон-
да осы жасқа келгенде, дәрігердің жұмысы, оның жауапкершілігі 
өте үлкен екеніне көзім жетті.

Ем алған он күннің ішінде науқастардың жағдайын бас дәрігер 
А.Ш. Қадырбаев үнемі өз бақылауында ұстап, күнделікті 
жағдайымызды біліп отырды.

Жаны жомарт, қолы жеңіл, азаматтығы жоғары ақ халатты 
жандарға барлық науқастар атынан аталық алғысымды «Арай» 
газеті арқылы жеткізгім келеді. Жұмыстарына жеміс тілеймін! 
Қолдарың дерт көрмесін! Сіздерге Алланың нұры жаусын!

Ізгі тілекпен: Солдатово ауылының тұрғыны 
Ерғали Нұрмұхаметов.

Алғыс айтқым келеді...


