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«Ұлытау өңірі» 
газетінің жартыжылдығы-

на  жазылу бағасы: 
жеке тұлғалар үшін - 

1000 теңге, 
мекемелер үщін - 2000 теңге 

АУДАН  БАСШЫСЫ  РЕДАКЦИЯ 

ҰЖЫМЫН  ҚАБЫЛДАДЫ

28 маусым – Байланыс және ақпарат қызметкерлерінің 
күні мерекесі қарсаңында аудан әкімі Х.Омаров аудандық 
«Ұлытау өңірі» газетінің журналистерін қабылдап, төл мере-
келерімен құттықтады.

Аудан басшысы аудандық газеттің журналистерінің 
ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына лайықты үлес 
қосып келе жатқанын айтып, «Ұлытау өңірі» газеті өзінің шыға 
бастаған 1940 жылдың 1 қарашасынан бастап 75 жыл ішінде 
ауданның шежіресін жазып, ұлт ұясы – Ұлытаудың тарихын 
таразылап, кейінгі ұрпаққа мол мұра жасап келеді–дей келе, 

аудандық газет ұжымын құттықтап, әр отбасына бақыт, 
ырыс-береке, шаңырақтарына шаттық, еңбекте табыс 
тіледі. Сондай-ақ, қабылдауда аудандық газеттің қызметкер-
лері Альмира Оспан, Әлия Әбітова, Айгүл Исабаеваларды 
аудан әкімінің Алғыс хатпен марапаттап, бағалы сыйлықтар 
тапсырды.

Аудандық редакция ұжымы аудан әкімінің көрсеткен 
құрметіне ризашылықтарын білдіріп, алғыс айтты.

Өз тілшіміз.

(Жалғасы 6-бетте).

ҰЛЫТАУ 
өңірі

Береке, байлық — бірлікте!

Құрметті 
Байланыс және ақпарат 

қызметкерлері!

  Мемлекетіміздің  өркендеу 
жолында БАҚ қызметкерлерінің 
еңбегі зор. Осы бір қиыны мен 
қызығы қатар жүретін ерекше бір 
салада ерен еңбек етіп жүрген 
баспасөз қызмет өкілдерін төл 
мерекелерімен құттықтаймыз.

Бұқаралық ақпарат құрал-
дарының мемлекетіміздің абы-
ройын асқақтатып, өңірдің 
жетістіктерін насихаттауда 
атқарып  келе жатқан сан қырлы                 
жұмыстарына алғысымыз шексіз.  
Ең алдымен, Елбасының Жар-
лығымен  бұдан былай бұл ме-
рекеге  Байланыс және ақпарат 
қызметкерлерінің күні мәртебесі 
берілді. 

Биыл 28 маусым — Баспасөз 
қызметкерлерінің төл мерекесі 
Рамазан айымен тұспа-тұс келіп 
отыр.

Сіздердің кәсіби мереке-
леріңізбен құттықтай отырып             
жұмыстарынызға үлкен табыстар 
тілейміз. Тек жақсы жаңалықтар-
мен елді қуанта беріңіздер. Журна-
листік ғұмырдың қиындығынан еш 
шаршамай, жұмыстарыңыз тек 
алға баса берсін деп тілейміз.

Мерекелеріңіз құтты болсын!

Аудан әкімі             Х.ОМАРОВ 

Аудандық мәслихаттың
хатшысы               Т. СЕЙТЖАНОВ

Баспасөздің қоғамда қанша-
лықты маңызды орынға ие екендігі 
баршаға аян. Ол ақпарат таратушы, 
қоғамдық пікір қалыптастырушы 
құрал. Газет өзінің жаратылысынан 
шындықтың айнасы, адамгершілік 
пен ізгіліктің үлгісі болып табылады. 
Біздің Ұлытау аудандық «Ұлытау 
өңірі» газеті де 75 жыл бойына 
Ахмет Байтұрсыновша айтсақ, 
«халықтың көзі, құлағы, һәм тілі» 
болып, аудан тарихымен бірге 
жасасып, халықтың мұң-мүддесін 
шешуге, тәрбиелі мәнімен, шығар-
машылық бағытымен үлес қосып 
келеді. 

Газет арқылы адам күн сайын 
басқа жандармен пікір алысады, 

өзін толғандырып жүрген сұрақтарына 
жауап табады, әр нәрседен хабардар 
болып, өзіне бағалы деген дүниені 
тауып, белгілі қорытынды жасайды. Ал 
өскелең ұрпақ баспасөзден қызықты, 
пайдалы материалды күтеді. Жазылған 
мақалаларды ой елегінен өткізіп, жақ-
сы адамның ісін өнеге тұтады. Демек, 
газет, адамды рухани байытады, өсуге, 
өнегелі болуға ұмтылдырады, биіктерге 
жетелейді. Барлық ірі оқиғалар, дүбірлі 
жиындар, басқа да түрлі мәселелер га-
зет бетінен әркез көрініс тауып жатады. 
Осы тұрғыдан келгенде, «Ұлытау өңірі» 
газеті де алдымен ақпараттық бағытты 
басты назарда ұстайтын қоғамдық-са-
яси басылым. Сонымен қатар, бірнеше 
айдарлары арқылы мазмұнды мате-

риалдарымен халыққа қалтқысыз 
қызмет етіп отырғанына да еш шүбә 
келтіруге болмайды. Барлық өмірлік 
мәселені қамтып, оқырманның сұра-
нысын қанағаттандыру бағытында 
редакция ұжымы тыным таппай 
жұмыс жасап келеді. 

Өзінің 75 жылында газет ұлт 
ұясы атанған Ұлытау өңірінің жылна-
масын жасап,  өзіндік бағыт-бағда-
ры, бет-бейнесі бар басылым 
ретінде елге танылды. Өзге де 
басылымдар сияқты талай кезеңді 
бастан өткерді. Қай қоғамда болса 
да ол өз оқырмандарына қалтқысыз 
қызмет етті.

28 маусым – Байланыс және ақпарат қызметкерлері күні

ӨЗІ БІР КҮНДІК, 
                    СӨЗІ МЫҢ КҮНДІК

(«Ұлытау өңірі» газеті Баспасөз күнін 75-ші рет қарсы алып отыр)

Ізтай БЕЛГІБАЕВ
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Елбасымыздың 2012 жылдың 14 
желтоқсанда Қазақстан Республикасы-
ның халқына «Қазақстан - 2050» Стра-
тегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты Жолдауында «Мемлекет 
тәртіпсіздікке мүлдем 
төзбеушілік принципін 
ұстануға тиіспіз».

Кеңеске аудан 
әкімінің орынбасары 
М.Оспанов, аудандық 
прокуроры Қ.Манапов 
және мекеме басшыла-
ры мен село әкімдері  
қатысты. 

Кеңесте талқыла-
нып отырған бірінші 
мәселе Ұлытау ауданы 
прокуратурасының  ау-
дан әкімдігі жанындағы 
құқықбұзушылық про-
филактикасы жөніндегі ведомствоара-
лық комиссияның 2015 жылдың 5 айы 
ішіндегі жасаған жұмыстарын тексеру 
туралы, ал, екінші мәселе  бойынша 
аудан прокуратурасымен ведомствоа-
ралық кеңес отырысына Ұлытау ауда-
нында 2015 жылдың 5 айында қылмыс 
туралы деректердің деңгейінің өсуіне 
байланысты шығарылып отыр.

Бұл жиынды Қ.Манапов өзі ашып, 
баяндамасын жасап, жалпы көтеріліп 
отырған мәселелер жөнінде тарқатып 
айтты.

Ұлытау ауданы көлемінде жеке 
бастары анықталмаған азаматтарды 
жұмыс күші ретінде шаруа қожалықта-
рына тарту; аудан көлеміндегі мал 
бағуды ұйымдастыру жұмыстары және 
ауыл көлеміндегі малдарды бірдейлен-
діру, оларды есепке алу жұмыстарының  
дұрыс жолға қойылуы; азамттардан 
Қазақстан Республикасының қолданы-
стағы заңдарын сыйлауды талап ету 
және оны түсіндіру жұмыстары артта 

қалып отырғаны; жергілікті кенттер 
мен селолық округтері әкімдерінің 
құқықбұзушылықтың алдын алу жұмы-
старын жандандыру болып табылуы; 
аудан көлемінде ақбөкендерді ату, 
заңсыз аңдарды жою деректері басты 
назарда болу керектігі; жаз уақытында 

ауылдық жерлерде суға түсу, демалу 
кезеңінде азаматтардың қауіпсіздігіне 
аса көңіл бөлуді ауылдық округтерінің 
әкімдері мен учаскелік полиция инспек-
торларына тапсырылды. 

Жиын басындағы сұрақтар бойын-
ша  аудан прокуроры  қайта қарап үш 
ай ішінде орындалуы тиіс және де село 
әкімдері мен учаскелік полиция қызмет-
керлеріне осы  мәселелер бойынша қа-
таң тапсырма беріп, жұмысты әрі қарай 
дамытуы керектігін атап айтты.

Кеңесте село әкімдерінің көкейінде 
жүрген сұрақтарын аудан прокурорына 
қойып, қанағаттанарлық жауаптарын 
алды.

Алдағы уақытта алға қойылып оты-
рған мәселелерді уақытылы орындап, 
«жабулы қазан, жабулы күйде қалмау» 
керек екенін айта келіп, тапсырмалар-
ды уақытында тапсырып, халықтың 
қауіпсіздігі мен конституциялық құқықта-
рының сақталуына аянбай еңбек етуіміз 
қажет- деді.

 ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ және МЕМЛЕКЕТТІК 
ОРГАНДАРЫНЫҢ ВЕДОМСТВОАРАЛЫҚ 

КЕҢЕСІ ӨТТІ

Жасұлан АЯШЕВ ұры-қарылар беделді ақсақалдар-
дың шешімдерімен келісіп, жасаған 

істерінің күнәсін мойындайтын, бұл 
баяғыдан бері келе жатқан бітімгер-
шілік. АҚШ-та, Британияда көптеген 
даулы мәселелердің 87-90 пайызы 
сотқа жетпей, бітімгершілік жолмен 
шешіледі. Медиация азаматтық 
және отбасылық басқадай құқықтық 
қатынастарға, еңбекке байланысты 
мәселелерден туындаған қылмыстық 
істер де қолданылады.

Аталған Заңның қолданылысы 
медиаторлардың құқықтық мәрте-
бесін айқындайды.

Заң бойынша Медиатор тізіміне 
тіркелген және дайындықпен өткені 

жөнінде сертификаты бар жоғарғы 
білімді жеке тұлға Медиатор бола 
алады.

 С.Сағатов Ұлытау селосында меди-
атор болу керек екені туралы ұсыныс 
айтты. Алдағы уақытта осы жөнінде 
ұсынысты іске асыру керектігін сөз етті.

Аудандық мәслихаттың депутаты, 
кәсіподақ бөлімінің басшысы Ш. Үмбе-
тов өз жерімізден жастарды оқытып, 
медиатор дайындау керек екенін айтты. 

Жиналғандар бұл шешімді бірауыз-
дан қолдады.

 С.Сағатов мәжілісті қорытындылап, 
өз ықыласын білдірді. 

Жуырда Ұлытау аудандық сотының 
төрағасы Сәрсен Сағатов аудандық 
мекеме басшылары мен қызметкерлері 
«Медиация» туралы Заңының күшіне 
еңгенің халыққа жеткізу мақсатында 
кезекті мәжіліс өткізді. Жалпы мәселе 
бойынша медиацияны ұйымдастыру 
саласындағы қоғамдық қатынастар-
ды реттеп, Заңның атқаратын рөлінің 
қолданылатын аясын түсіндірді. «Меди-
ация» Заңы 2011 жылдың 5-ші тамы-
зынан бастап, күшіне енгені және меди-
ация сөзі латын тілінен аударылғанда 
«бітімгер» деген мағынаны білдіретіні 
баяндалды. Бітімгершілік жалпы қазаққа 
жат ұғым емес екені айтылды. Бұрын 

МЕДИАЦИЯ ЗАҢЫН ХАЛЫҚҚА 
ЖЕТКІЗУ ТУРАЛЫ

Жасұлан АЯШЕВ

Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ

Бүгінгі қоғамның ең өзекті мәселесі 
– сыбайлас жемқорлық болып тұрғаны 
ақиқат! Жұмыр жердегі қай елді алсақ 
та, «қоғамның жегі құрты» атанған осы ін-

детке шалдыққан. Тәуелсіз Қазақстанды 
да соңғы жылдары кеңінен жайлап бара 
жатқан сыбайлас жемқорлықпен күрес 
күн тәртібінен түскен емес. Керісінше сы-
байлас жемқорларды жазалау қатаң си-
пат алып отыр. 2015 жылдан бастап Ел-
басы Н.Ә.Назарбаевтың басшылығымен 
жасалған жаңа бағдарлама қолданысқа 
енді. 2015-2025 жылдар аралығындағы 
елдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл бағдарламасы бойынша, қоғам 
дертінің алдын алу, болдырмау, жолын 
кесу шаралары кешенді түрде жүргізілу-
де. Негізі, сыбайлас жемқорлықпен 
күресу – құқық қорғау орындарының 
ғана емес, әрбір қазақстандық азамат-
тың парызы! Бұл орайда жекелеген 
еңбек ұжымдарында, мекемелерде заң 
орындары өкілдерімен түрлі кездесулер, 
насихат, түсіндірме жұмыстарын жүргізу-
дің маңызы зор.

Апта басында аудан бойынша 
Қорғаныс істері жөніндегі бөлімде (ҚІЖБ) 
дәл осындай кездесу өтті. Оған аудан 

прокурорының көмекшісі, ІІ-сыныпты 
заңгер А.Әзімбаев, «Нұр Отан» пар-
тиясы аудандық филиалы жанындағы 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жөніндегі Қоғамдық Кеңес мүшелері, 
ҚІЖБ-нің жеке құрамы қатысты. Аудан-

дық әскери комиссариат-
тың мәжіліс залында өткен 
кездесуді бөлім басшысы, 
капитан Е.Өткелбаев ашып, 
жүргізіп отырды. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы заңна-
маларға сәйкес жеке құрам 
арасында жүргізіліп жатқан 
жұмыстарға қысқаша шолу 
жасаған бөлім басшысы 
Е.Өткелбаев, алғашқы 
сөзді аудан прокурорының 
көмекшісі А.Әзімбаевқа 
берді. Ол өз сөзінде қазіргі 
қоғамдағы қауіпті дерт – сы-
байлас жемқорлықтың алдын 

алу, болдырмау әрбір қызметкер үшін 
міндетті екенін жеткізе келе, ашық түрде 
пара беруші немесе алушы, лауазымды 
тұлғаға ірілі-ұсақты сый-сияпат жасаушы 
анықталған жағдайда мекеме басшысын 
шұғыл хабардар қылу, арыз-шағымдарды 
тіркеу, қарау уақытылы жүргізілу қажет-
тігін, қызмет бабын асыра пайдаланбау, 
заңбұзушылыққа жол бермеу керектігін, 
т.с.с. атап айтты. ҚІЖБ басшысының 
орынбасары А.Мырхиев бөлімдегі қыз-
мет барысында сыбайлас жемқорлықтың 
орын алу мүмкіндігі бар 18 нүктені 
жеке-жеке саралап берді. Сонымен қатар 
ол, ҚІЖБ көрсететін 8 стандартты қызмет 
түрін талдап айтты.

Кездесуді қорытындылаған бөлім 
басшысы Е.Өткелбаев кездесуге келген 
қонақтарға ризашылық білдіре келе, 
жеке құрам қызметкерлерін заң аясында 
қызмет етіп, сыбайлас жемқорлыққа жол 
бермеуге шақырды.

Суретте: кездесу сәті.
Суретті түсірген Ж.АЯШЕВ.

ЖЕКЕ ҚҰРАММЕН ӨТКЕН КЕЗДЕСУ

Сыбайлас жемқорлыққа – тегеурінді тосқауыл

Жиналғандарды аудан әкімінің 
орынбасары М.Оспанов еліміздің 
қарқынды дамуына, Елбасымыздың 
«Нұрлы жол  – болашаққа бастар 
жол» атты халыққа Жолдауын, «Қа-
зақстан-2050» стратегиясын жүзеге 
асыруға лайықты үлес қосып келе 
жатқан мемлекеттік қызметкерлерді, 
қоғамдық тәртіпті, әр күніміздің ты-
ныштығын сақтауда тынымсыз да 
тыңғылықты еңбек етіп келе жатқан 
полиция қызметкерлерін қос мерекемен 
құттықтап, әр шаңыраққа шаттық, әр 
азаматқа бақыт, істеріне табыс тіледі.

Бұдан кейін аудандық мәслихаттың 
хатшысы Т.Сейтжанов жиналғандарды 

құттықтап, елдің, ауданның әле-
уметтік-экономикалық дамуына, 
қоғамдық тәртіпті сақтауда лай-
ықты үлес қоса берулеріне   тілек-
тестік білдірді.

Салтанатты жиналыста бір топ 
мемлекеттік қызметкерлер мен по-
лиция қызметкерлері аудан әкімінің 
Құрмет грамотасымен, Алғыс 
хатымен марапатталды.

Соңында аудандық ішкі істер бөлімі 
өнерпаздарының хоры орындалды.

Өз тілшіміз.

Мереке мерейі

МЕРЕКЕЛІК 
САЛТАНАТ

Аудан әкімінің мәжіліс залында ҚР Мемлекеттік қызметкерлері мен 
полиция қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне арналған салтанатты 

жиналыс өтті.

Ұлытау 
өңірі
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Ұлытау 
өңірі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Ұлытау аудандық мәслихатының осы 

Регламентi (бұдан әрi – регламент) Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
«Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi 
мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару ту-
ралы» Заңының (бұдан әрi – Заң) 9-бабына, 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 
жылғы 3 желтоқсандағы           № 704 «Мәсли-
хаттың үлгі регламентін бекіту туралы» Жар-
лығына сәйкес әзiрлендi және мәслихат сес-
сияларын, оның органдарының отырыстарын 
өткiзу, оларға мәселелер енгiзу және қарау, 
мәслихат органдарын құру және сайлау, олар-
дың қызметi туралы есептердi, халық алдын-
да мәслихаттың атқарған жұмысы және оның 
тұрақты комиссияларының қызметi туралы 
есептердi тыңдау, депутаттардың сауалдарын 
қарау тәртiбiн, мәслихаттағы депутаттық бiр-
лестiктердiң өкiлеттiктерiн, қызметiн ұйымда-
стыруды, сондай-ақ дауыс беру, аппарат жұ-
мысының тәртiбiн және басқа да рәсiмдiк және 
ұйымдастырушылық мәселелерiн белгiлейдi.

2. Ұлытау аудандық мәслихаты (жер-
гiлiктi өкiлдi орган) – ауданның халқы сай-
лайтын, халықтың еркiн бiлдiретiн және 
Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес оны iске асыру үшiн қажеттi шара-
ларды айқындайтын және олардың жүзеге 
асырылуын бақылайтын сайланбалы орган. 
Мәслихат заңды тұлға құқығын иеленбейдi.

3. Мәслихаттың қызметi Қазақстан Ре-
спубликасының  Конституциясымен,  Заңмен 
және Қазақстан Республикасының өзге де 
нормативтiк-құқықтық актiлерiмен реттеледi.

2-тарау. Мәслихат сессияларын өткiзу 
тәртiбi

1-параграф. Мәслихат сессиялары
4. Мәслихат қызметiнiң негiзгi нысаны 

сессия болып табылады, онда Қазақстан Ре-
спубликасының заңдары бойынша оның құ-
зыретiне жатқызылған мәселелер шешiледi.

Егер мәслихаттың сессиясына тиiстi ау-
мақтан мәслихат депутаттарының жалпы са-
нының кемiнде үштен екiсi қатысса, ол заңды. 
Сессия жалпы отырыс нысанында өткiзiледi.

Мәслихаттың шешiмi бойынша сес-
сия жұмысында мәслихат белгiлеген 
мерзiмге, бiрақ күнтiзбелiк он бес күннен 
аспайтын үзiлiс жариялануы мүмкiн. Сес-
сияның ұзақтығын мәслихат айқындайды.

Мәслихаттың әрбiр отырысының алдында 
қатысып отырған депутаттарды тiркеу жүр-
гiзiледi, оның нәтижесiн сессияның төраға-
сы отырыс басталардан бұрын жария етедi.

Мәслихаттың сессиясы, әдетте, 
ашық сипатта болады. Егер бұған қаты-
сып отырған депутаттардың жалпы са-
нының көпшiлiгi дауыс берсе, жабық сес-
сияларды өткiзуге мәслихат сессиясы 
төрағасының немесе мәслихат сессиясына 
қатысып отырған депутаттар санының үштен 
бiр бөлiгiнiң ұсынысы бойынша жол берiледi.

5. Жаңадан сайланған мәслихаттың 
бiрiншi сессиясын депутаттардың осы мәс-
лихат үшiн белгiленген санының кемiнде 
төрттен үш бөлiгi болған кезде, мәслихат 
депутаттары тiркелген күннен бастап отыз 
күндiк мерзiмнен кешiктiрмей аудандық сай-
лау комиссиясының төрағасы шақырады.

6. Мәслихаттың бiрiншi сессиясын ау-
дандық сайлау комиссиясының  төраға-
сы ашады және оны мәслихат сессиясы-
ның төрағасы сайланғанға дейiн жүргiзедi.

Аудандық сайлау комиссиясының төраға-
сы депутаттарға сессия төрағасының кан-
дидатурасын енгiзудi ұсынады, ол бойынша 
ашық дауыс беру жүргiзiледi. Депутаттардың 
жалпы санының көпшiлiк даусын жинаған 
кандидат сайланған болып есептеледi.

7. Мәслихаттың кезектi сессиясы жылы-
на төрт реттен жиi шақырылмайды және оны 
мәслихат сессиясының төрағасы жүргiзедi.

8. Мәслихаттың кезектен тыс сессиясын 
осы мәслихатқа сайланған депутаттар саны-
ның кемiнде үштен бiрiнiң, сондай-ақ аудан 
әкiмінiң ұсынысы бойынша мәслихат сесси-
ясының төрағасы шақырады және жүргiзедi.

Кезектен тыс сессия оны өткiзу тура-
лы шешiм қабылданған күннен бастап бес 
күндiк мерзiмнен кешiктiрiлмей шақырыла-
ды. Кезектен тыс сессияда оны шақыруға 
негiз болған мәселелер ғана қаралады.

9. Аудандық мәслихаттың хатшысы 
мәслихат сессиясын шақыру уақыты мен 
оның өткiзiлетiн орны, сондай-ақ сессия-
ның қарауына енгiзiлетiн мәселелер туралы 
депутаттарға, халыққа және аудан әкiмі-
не сессияға кемiнде он күн қалғанда, ал 

кезектен тыс сессия шақырылған жағдай-
да, кемiнде үш күн бұрын хабарлайды.

Аудандық мәслихаттың хатшысы 
сессияның қарауына енгiзiлетiн мәсе-
лелер бойынша  қажеттi материалдар-
ды  депутаттарға  және  аудан  әкiміне 
сессияға кемiнде бес күн қалғанда, ал ке-
зектен тыс сессия шақырылған жағдай-
да, кемiнде үш күн бұрын табыс етедi.

10. Регламентте белгiленген тәртiппен 
мәслихат сессияларын, мәслихаттың тұрақты 
комиссияларының және өзге де органдары-
ның отырыстарын өткiзу кезеңiнде депутат 
қызметтiк мiндеттерiн орындаудан босаты-
лады, оған жергiлiктi бюджеттiң қаражаты 
есебiнен негiзгi жұмыс орны бойынша орта-
ша жалақысы, бiрақ көрсетiлген қызметте бiр 
жылға дейiнгi жұмыс өтiлi бар аудан әкiмiнiң 
аппарат басшысының жалақысынан аспайтын 
мөлшерде және жол жүру уақыты ескерiлiп, 
мәслихаттың сессиялары, тұрақты комиссия-
лары мен өзге де органдарының отырыстары 
өтетiн мерзiмдегi iссапар шығыстары өтеледi.

11. Сессияның күн тәртiбiн аудандық 
мәслихат жұмысының перспективалы жоспа-
рының, мәслихат хатшысы, мәслихаттың 
тұрақты комиссиялары мен өзге де орган-
дары, депутаттар топтары мен депутаттар, 
аудан әкiмi ұсынған мәселелердiң негiзiн-
де сессияның төрағасы қалыптастырады.

Сессияның күн тәртiбiне ұсыны-
старды сессияның төрағасына жер-
гiлiктi қоғамдастықтың жиналыста-
ры, қоғамдық ұйымдар ұсынуы мүмкiн.

Сессияның күн тәртiбiн талқылау ба-
рысында ол толықтырылуы және өзгертiлуi 
мүмкiн. Сессияның күн тәртiбiн бекiту ту-
ралы мәслихат шешiм қабылдайды.

Күн тәртiбi бойынша дауыс беру әрбiр 
мәселе бойынша жеке өткiзiледi. Егер мәселе-
ге мәслихат депутаттарының көпшiлiгi дауыс 
берсе, ол күн тәртiбiне енгiзiлдi деп есептеледi.

12. Сессияға енгiзiлетiн мәселелердi 
сапалы дайындау үшiн мәслихат хатшы-
сы сессияны дайындау жөнiндегi iс-ша-
ралар жоспарын әзiрлеудi уақтылы ұй-
ымдастырады, оны аудан әкімімен келісім 
бойынша сессия төрағасы бекiтедi. 

13. Мәслихаттың қарауына жататын 
мәселелер бойынша аудандық мәсли-
хаттың сессиясына ауданның, кент және 
ауылдық округ әкiмдерi, жұмысы сессияда 
қаралатын ұйымдардың басшылары мен 
өзге де лауазымды адамдары шақыры-
лады. Сессияларға сессия төрағасының 
шақыруымен бұқаралық ақпарат құралда-
ры, мемлекеттiк органдар мен қоғамдық ұй-
ымдар өкiлдерiнiң қатысуына жол берiледi.

14. Мәслихаттың отырысына шақы-
рылған адамдар үшiн мәжiлiс залында 
арнайы орындар бөлiнедi. Шақырылған 
адамдардың  мәслихат сессиясының жұ-
мысына араласуына, мәслихат сессия-
сының шешiмдерiн қолдайтынын немесе 
қолдамайтынын бiлдiруiне жол берiлмейдi.

Шақырылған  адам тәртiптi өрескел 
бұзған жағдайда, сессия төрағасының 
шешiмi немесе сессияға қатысып отырған 
депутаттардың көпшiлiгiнiң талабы бойын-
ша мәжiлiс залынан шығарылуы мүмкiн.

15. Мәслихаттың отырыстары мәс-
лихат айқындаған уақытта өткiзiледi.

Сессия төрағасы өз бастамасы бой-
ынша немесе депутаттардың дәлелдi ұсы-
ныстары  бойынша  үзiлiстер  жариялай  
алады. Жалпы отырыстың соңында депу-
таттарға қысқа мәлiмдемелер немесе ха-
барламалар жасау үшiн уақыт берiледi, 
олар бойынша жарыссөз ашылмайды.

16. Аудандық мәслихат отырыстарын-
да баяндамалар, қосымша баяндамалар, 
жарыссөзде сөйлеу үшiн және отырыстар-
ды өткiзу тәртiбi бойынша, кандидатуралар-
ды талқылау, дауыс беру, анықтамалар мен 
сұрақтар үшiн сөз сөйлеу регламентiн мәс-
лихат айқындайды. Баяндамашылар мен қо-
сымша баяндамашыларға сұрақтарға жауап 
беру үшiн уақыт бөлiнедi. Егер сөз сөйлеушi 
бөлiнген уақыттан асып кетсе, сессия төраға-
сы оның сөзiн тоқтатады немесе отырысқа 
қатысып отырған депутаттардың көпшiлiгiнiң 
келiсiмiмен сөз сөйлеу уақытын ұзартады.

Мәслихат депутаты бiр мәселе бойынша 
екi реттен артық сөйлей алмайды. Жарыс-
сөздердегi депутаттық сауалдар, түсiндiрме 
және сұрақтарға жауап беру үшiн сөйлеу сөз 
сөйлеу деп есептелмейдi. Сөйлеу құқығын 
басқа депутатқа беруге жол берiлмейдi.

Жарыссөз сессияға қатысып отырған 
депутаттардың көпшiлiгiнiң ашық дауыс бе-
руiмен тоқтатылады. Жарыссөздi тоқтату ту-
ралы мәселе қойылған кезде, сессия төраға-
сы сөз сөйлеуге жазылған және сөйлеген 
депутаттардың саны туралы хабарлайды, 
кiмнiң сөз алуды талап ететiндiгiн анықтайды.

17. Отырысты өткiзу тәртiбi бойынша 
сөз депутатқа сөз сөйлеп тұрған адамның 
сөзi аяқталған соң кезектен тыс берiледi. 
Сессия төрағасы анықтама, депутат-
тық сауал, сұраққа жауап және талқыла-
нып отырған мәселе бойынша түсiндiрме 
беру үшiн кезектен тыс сөз бере алады.

Баяндамашыларға сұрақтар жазба-
ша немесе ауызша түрде берiледi. Жазба-
ша сұрақтар сессия төрағасына берiледi 
және мәслихат отырысында жария етiледi.

2-параграф. Мәслихат актiлерiн қабыл-
дау тәртiбi

18. Егер заңда өзгеше белгiленбесе, мәс-
лихат өз құзыретiнiң мәселелерi бойынша 
мәслихат депутаттарының жалпы санының 
көпшiлiк дауысымен шешiмдер қабылдайды.

19. Шешiмдердiң жобалары сессия төраға-
сына немесе мәслихат хатшысына берiледi.

Сессияның төрағасы немесе мәслихат-
тың хатшысы қарауға қабылданған шешiм-
дердiң жобаларын барлық қажеттi материал-
дарымен бiрге тұрақты комиссияларға  қарау  
және   ұсыныстар  дайындау үшiн жолдай-
ды. Бiр мезгiлде  тұрақты  комиссиялардың  
бiрiне мәслихат актiсiнiң жобасы бойынша 
қорытынды, сессияға қосымша баян-
дама дайындау, қосымша ақпарат жи-
нау және талдау жүргiзу жүктелуi мүмкiн.

Шешiмдердiң жобаларымен жұмыс iстеу 
және басқа да мәселелердi дайындау үшiн 
тұрақты комиссиялар жұмыс топтарын құра 
алады. Қажет болған  жағдайда жұмыс  тобының  
құрамына  басқа  тұрақты   комиссиялардың де-
путаттары тартылуы мүмкiн. Жұмыс тобының 
жұмысына кез келген депутат қатыса алады.

Қазақстан Республикасының заңна-
масында көзделген жағдайларда, ау-

дандық атқарушы органның - аудан 
әкімдігінің ұсынымы бойынша мәслихат 
онымен бiрлескен шешiм қабылдайды.

20. Шешiмдердiң баламалы жобаларын 
мәслихат және оның органдары негiзгi жо-
бамен бiрге қарайды. Сессияға мәселе дай-
ындауға қатысушы тұрақты комиссиялар 
арасында келiспеушiлiктер болған жағдай-
да, комиссиялардың төрағалары және 
сессия төрағасы оларды жою бойынша 
шаралар қабылдайды, қалған келiспеушiлiк-
тер мәслихаттың назарына жеткiзiледi.

21. Сессияда мәселенi қараған кез-
де баяндама, қажет болған жағдайда, 
тұрақты комиссиялардың, жұмыс топ-
тары мен уақытша комиссиялардың қо-
сымша баяндамалары тыңдалады.

Комиссияның баяндамасында жобаға 
енгiзiлген және қайтарылған ұсыныстар 
көрсетiледi, түзетулердi қабылдаудың не-
месе қайтарудың себептерi дәлелденедi.

Қосымша баяндаманың ережелерiмен 
немесе шешiмнiң жобасы бойынша қоры-
тындылармен келiспейтiн тұрақты комис-
сиялар, комиссиялардың және жұмыс топ-
тарының жекелеген мүшелерi өз пiкiрлерiн 
қаралатын мәселе бойынша жалпы жа-
рыссөз басталғанға дейiн баяндай алады.

22. Шешiмнiң жобасын талқылау тар-
мақтар бойынша жүргiзiледi. Жобаларға 
түзетулер ұсынылып отырған өзгерiстер 
немесе толықтырулар нақты тұжырымда-
лып, олардың шешiм жобасының мәтiнiн-
дегi орны көрсетiлiп, жазбаша түрде 
берiледi. Осы талаптарды қанағаттандыр-
майтын түзетулер қарауға қабылданбайды.

23. Мәслихат  сессиясы  күн  тәртiбiнiң  
әрбiр  мәселесi  бойынша  шешiм 
қабылдайды. Бiр мәселе бойынша шешiм-
дердiң бiрнеше нұсқасы енгiзiлген жағдай-
да, олардың әрқайсысы сессияға қа-
тысып отырған депутаттарға берiледi.

Мәслихаттың уақытша комисси-
ясы болып табылатын редакциялық 
комиссия шешiмдердiң ұсынылған 
нұсқаларын қабылдау немесе керi қайтару ту-
ралы өзiнiң пiкiрiн жеткiзедi және дәлелдейдi.

Шешiмдердiң енгiзiлген барлық жоба-
лары дауысқа салынады. Жобалардың 
бiрi негiзге  алынғаннан  кейiн депутаттар 
оған түзетулер қабылдау рәсiмiне кiрiседi.

24. Мәслихат шешiмiнiң жобасына тү-
зетулер болған жағдайда, дауыс беру 
мынадай ретпен жүзеге асырылады:

1) мәслихат шешiмiнiң ұсынылған (пы-
сықталған) жобасы негiзге алынады, ол 
керi қайтарылған жағдайда, түзетулер бой-
ынша одан әрi дауыс беру тоқтатылады;

2) негiзге алынған жобаға кiрмеген барлық 
түзетулер кезек бойынша дауысқа салынады;

3) сессия шешiмi қабылданған түзетулердi 
ескере отырып, тұтастай дауысқа салына-
ды. Шешiмдердiң қабылданбаған жобалары 
және оларға түзетулер бойынша ағымдағы 
сессияда қайта дауыс беруге жол берiлмейдi.

25. Түзетулер жеке-жеке дауысқа салы-
нады, оларға дауыс берудiң ретiн төрағалық 
етушi айқындайды. Өзара қарама-қайшы ке-
летін түзетулер бойынша дауыс беру алдын-
да соңғысын төрағалық етуші оқиды. Түзету 
авторларының олардың мәнi бойынша түсiнiк 
берiп немесе оларды талқылаудан алып тастау 
туралы ұсыныспен сөз сөйлеуiне жол берiледi.

Мәслихат шешiмдерiне өзгерiстер оларды 
қабылдау үшiн белгiленген тәртiппен енгiзiледi.

Сессиялардың хаттамалары сессия-
дан кейiн бiр айдан кешiктiрiлмей басылып, 
заңнамада белгiленген тәртiппен сақталады.

26. Жоспарлардың, аумақтарды әлеумет-
тiк-экономикалық дамыту бағдарламалары-
ның, олардың орындалуы туралы есептердiң, 
аумақты басқару схемаларының жобалары 
және мәслихат сессиясының қарауына шыға-
рылатын басқа да мәселелер, сондай-ақ олар 
бойынша шешiмдердiң тиiстiлiгiне қарай келiсу 
бұрыштамалары қойылған, барлық қажеттi ма-
териалдары қоса берiлген қазақ және орыс тiл-
дерiндегi жобалары мәслихатқа кезектi сесси-
яға дейiн үш апта бұрын мәслихаттың тұрақты 
комиссияларының қарауына енгiзiледi.

27. Аудандық бюджеттің жобасы мәсли-
хаттың тұрақты комиссияларында қаралады. 
Мәслихаттың хатшысы бюджеттiң жобасын 
қарау жөнiндегi депутаттық уақытша жұмыс 
тобын құрады, оның құрамына мәслихат ап-
паратының қызметкерлерi, жергiлiктi атқа-
рушы органдардың өкiлдерi қосылуы мүмкiн.

(Жалғасы 4-бетте)

ҰЛЫТАУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ
РЕГЛАМЕНТІ

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасын-
дағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 9-бабына 
және Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 3 желтоқсандағы № 704 «Мәсли-
хаттың үлгі регламентін бекіту туралы» Жарлығына сәйкес,  аудандық мәслихат 

ШЕШІМ ЕТТІ:
 1. Қоса беріліп отырған Ұлытау аудандық мәслихатының Регламенті бекітілсін.
 2. Ұлытау аудандық мәслихатының 2011 жылғы 23 қаңтардағы І сессиясының «Аудан-

дық мәслихаттың Регламентін бекіту туралы» № 4 шешімі жойылсын.
3. Осы шешім алғаш ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі.

Сессия төрағасы        Н. АҚТАЕВ
Аудандық мәслихаттың  хатшысы       Т. СЕЙТЖАНОВ

ҰЛЫТАУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ 
РЕГЛАМЕНТІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ

Ұлытау аудандық мәслихатының 2014 жылғы 22 сәуірдегі №168 шешімімен бекітілген

ҰЛЫТАУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ ХХ СЕССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

22 сәуір 2014 жыл                                           №168

(Аудандық мәслихаттың 2014 жылғы 22 сәуірдегі №168 шешімі Қарағанды 
облысы Әділет департаментінде 2014 жылдың 23 мамырында тіркеліп, норма-
тивтік-құқықтық актілердің тізіліміне 2649 нөмірімен енгізілді).

ҰЛЫТАУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ ХХ СЕССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

(Ұлытау аудандық мәслихатының регламенті толық 
жарияланбауына байланысты қайта жарияланып отыр).
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4-тарау. Депутаттардың сауалдарын 
қарау тәртiбi

35. Мәслихат депутаты мәслихат құзы-
ретiне жатқызылған мәселелер бойынша 
ресми жазбаша сауалмен әкiмге, тиiстi 
аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы 
мен мүшесiне, прокурорға және орталық 
мемлекеттiк органдардың аумақтық бөлiм-
шелерiнiң, жергiлiктi бюджеттен қаржы-
ландырылатын атқарушы органдардың 
лауазымды адамдарына жүгiнедi.

36. Сессия басталғанға дейiн енгiзiлетiн 
сауалдар сессияның төрағасына, мәслихат 
хатшысына берiледi және оларды сесси-
яның күн тәртiбiне енгiзу туралы мәселе 
шешiлген жағдайда оның отырысында қа-
ралады. Сауал бағытталған органға немесе 
лауазымды адамға мәслихаттың хатшысы 
оның көшiрмесiн жолдайды. Сессияны өткi-
зу барысында енгiзiлетiн сауалдар төраға-
лық етушiге отырыста берiледi.

37. Сессияда қаралуға тиiс басқа мәсе-
лелерге байланысы жоқ сауал күн тәртiбiне 
жеке мәселе ретiнде енгiзiледi не сессия 
жұмысының соңында бұл үшiн арнайы 
бөлiнген уақытта қаралады. Мәслихат 
сессияның күн тәртiбiн сауалдармен және 
сұрақтармен жұмыс iстеуге уақыт резервi 
көзделетiндей етiп айқындайды. Сессияда 
шешiлуге тиiс басқа мәселелермен байла-
нысты сауалдар күн тәртiбiне енгiзiлмейдi 
және төрағалық етушi оларды сессияда 
тиiстi мәселе бойынша жарыссөздер 
басталғанға дейiн жария етедi.

38. Мәслихат сауалды  қарауды  басқа 
сессияға  ауыстыра  алады. Сауалдарды 
енгiзген депутаттар сессияның күн тәртiбi 
бекiтiлгенге дейiн оларды керi қайтарып 
ала алады. Күн тәртiбi бекiтiлгеннен кейiн 
сауалды қараудан алып тастау мәслихат-
тың шешiмi бойынша жүзеге асырылады. 
Жазбаша түрде берiлген сауалдар сессия-
ның хаттамасына тiркеледi.

39. Депутаттық сауалға жауап бiр айдан 
кешiктiрiлмейтiн мерзiмде жазбаша нысан-
да берiлуi тиiс.

Депутат сауалға берiлген жауап бойын-
ша өз пiкiрiн бiлдiруге құқылы. Прокурорға 
жолданған сауалдар қылмыстық қудалауды 
жүзеге асырумен байланысты болмауы 
тиiс.

5-тарау. Мәслихаттың лауазымды 
адамдары, тұрақты комиссиялары және 
өзге де органдары, мәслихаттың депу-
таттық бiрлестiктерi

1-параграф. Мәслихат сессиясының 
төрағасы

40. Мәслихаттың кезектi сессиясының 
төрағасы мәслихаттың алдыңғы сессиясын-
да оның депутаттарының арасынан ашық 
дауыспен сайланады.

Кандидатураларды енгiзгеннен кейiн 
мәслихат депутаттары ашық дауыс берудi 
жүргiзедi. 

Егер кандидатқа депутаттардың жалпы 
санының көпшiлiгi дауыс берсе, ол сайлан-
ды деп есептеледi.

Мәслихат депутаты күнтiзбелiк бiр жыл 
iшiнде мәслихат сессиясының төрағасы 
болып екi реттен артық сайлана алмайды.

Сессияның төрағасы болмаған жағдай-
да оның өкiлеттiгiн мәслихат хатшысы 
жүзеге асырады.

41. Мәслихат сессиясының төрағасы:
1) мәслихат сессиясын шақыру туралы 

шешiм қабылдайды;
2) мәслихат сессиясын дайындауға 

басшылық жасауды жүзеге асырады, сесси-
яның күн тәртiбiн қалыптастырады;

3) мәслихат сессиясының отырыстарын 
жүргiзедi, мәслихат регламентiнiң сақта-
луын қамтамасыз етедi;

4) мәслихаттың сессиясында қабыл-
данған немесе бекiтiлген мәслихат шешiм-
дерiне, хаттамаларға, өзге де құжаттарға 
қол қояды.

Мәслихат сессиясының төрағасы өз 
функцияларын басқа жұмыстан босатыл-
маған негiзде жүзеге асырады.

42. Егер мәслихат сессиясында дауыс 
беру кезiнде депутаттардың дауысы тең 
бөлiнген жағдайда, мәслихат сессиясының 
төрағасы шешушi дауыс құқығын пайдала-
нады.

2-параграф. Мәслихат хатшысы

43. Бiрiншi сессияда мәслихат депутат-
тар арасынан мәслихаттың хатшысын сай-
лайды, ол тұрақты негiзде жұмыс iстейтiн 
және мәслихатқа есеп беретiн лауазымды 
адам болып табылады. Мәслихат хатшысы 
мәслихат өкiлеттiгiнiң мерзiмiне сайланады.

Мәслихат хатшысы өкiлеттiктерiн Заңға 
және осы регламентке сәйкес жүзеге асы-
рады.

44. Мәслихат хатшысының лауазымына 
кандидатураларды мәслихаттың депутат-
тары мәслихаттың сессиясында ұсынады. 
Ұсынылатын кандидатуралардың санына 
шек қойылмайды. Кандидаттар өздерiнiң 
алдағы қызметiнiң үлгi бағдарламаларымен 
таныстырады. Егер ашық немесе жасырын 
дауыс беру нәтижесiнде мәслихат депутат-
тарының жалпы санының көпшiлiк даусын 
алса, кандидат мәслихаттың хатшысы 
лауазымына сайланды деп есептеледi.

Егер мәслихат хатшысының лауазымы-
на екiден көп кандидат ұсынылған болса 
және олардың бiрде-бiрi сайлану үшiн 
талап етiлетiн дауыс санын ала алмаса, 
неғұрлым көп дауыс алған екi кандидатура 
бойынша қайтадан дауыс беру жүргiзiледi.

Егер қайтадан дауыс беру кезiнде осы 
кандидаттардың бiрде-бiрi депутаттардың 
жалпы санының жартысынан астам даусын 
ала алмаса, қайтадан сайлау өткiзiледi.

45. Мәслихат хатшысының мәслихат-
тың тұрақты комиссияларының құрамына 
кiруге құқығы жоқ. Мәслихат хатшысының 
өкiлеттiктерi мерзiмiнен бұрын тоқтатылған 
жағдайда, жаңа хатшыны сайлау Заңда 
және осы регламентте белгiленген тәртiп-
пен өткiзiледi.

3-параграф. Мәслихаттың тұрақты 
және уақытша комиссиялары

46. Мәслихат өз өкiлеттiгiнiң мерзiмiне 
бiрiншi сессияда депутаттар қатарынан 
мәслихаттың қарауына жататын мәселе-
лердi алдын ала қарау және дайындау, 
оның шешiмдерiн жүзеге асыруға ықпал 
ету, өз құзыретi шегiнде бақылау функция-
ларын жүзеге асыру үшiн тұрақты комис-
сиялар құрады. Тұрақты комиссиялардың 
төрағалары мен мүшелерiн депутаттар 
арасынан ашық дауыс беру арқылы мәсли-
хат сайлайды.

Әрбiр тұрақты комиссияның тiзбесi, 
саны және құрамы жеке-жеке дауысқа 
салынады. Олардың сандық және дербес 
құрамы сессия төрағасының, мәслихат 
хатшысының ұсынысы бойынша айқында-
лады.

Тұрақты комиссиялардың саны жетiден 
аспауға тиiс.

Мәслихаттардың тұрақты комиссия-
лары төрағаларының кандидатуралары 
тұрақты комиссиялардың отырыстарына 
шығарылады. Кандидатуралардың санына 
шек қойылмайды. Мәслихат отырысында 
төрағалардың кандидатураларын талқылау 
әр комиссия бойынша жеке-жеке өткiзiледi.

Тұрақты комиссиялар жұмыс топтарын 
құра алады.

47. Тұрақты комиссиялардың қызметiн 
ұйымдастыру, функциялары мен өкiлеттiк-
терi Заңмен айқындалады.

48. Мәслихаттың қарауына жатқы-
зылған жекелеген мәселелердi сессиялар-
да қарауға дайындау мақсатында мәслихат 
не мәслихаттың хатшысы уақытша комис-
сиялар құруға құқылы. Уақытша комисси-
ялардың құрамын, мiндеттерiн, өкiлеттiк 
мерзiмдерi мен құқықтарын оны құрған 
кезде мәслихат не мәслихаттың хатшысы 
айқындайды.

49. Тұрақты комиссиялар өз бастамасы 
немесе мәслихат шешiмi бойынша көпшiлiк 
тыңдаулар өткiзе алады.

Көпшiлiк тыңдаулар депутаттардың, 
атқарушы органдар, жергiлiктi    өзiн-өзi 
басқару органдары, ұйымдар, бұқаралық 
ақпарат құралдары өкiлдерiнiң, азамат-
тардың қатысуымен осы комиссиялар-
дың кеңейтiлген отырыстары нысанында 
тұрақты комиссиялардың қарауына 
жатқызылған өте маңызды және қоғамдық 
маңызы бар мәселелердi талқылау мақса-
тында өткiзiледi.

Көпшiлiк тыңдаулар өткiзу үшiн депу-
таттар қатарынан жұмыс тобы құрылады. 

Тыңдауларды дайындау үшiн өзге мемле-
кеттiк органдар мен ұйымдардың маманда-
ры жұмылдырылуы мүмкiн.

Тұрақты  комиссия   алда   болатын  
көпшiлiк  тыңдаулардың  тақырыбын бұқа-
ралық    ақпарат    құралдары    арқылы    
халықтың     назарына    жеткiзедi.

Көпшiлiк тыңдауларға тұрақты комис-
сия мүдделi мемлекеттiк органдардың, 
жұртшылықтың, бұқаралық ақпарат құрал-
дарының өкiлдерiн шақырады. Көпшiлiк 
тыңдауларда мәслихаттың басқа тұрақты 
комиссияларының депутаттары қатыса 
алады.

50. Қаралатын мәселелер «Мемлекеттiк 
құпиялар туралы» Қазақстан Республика-
сының Заңына сәйкес мемлекеттiк немесе 
қызметтiк құпияға жатқызылған жағдайлар-
ды қоспағанда, тұрақты комиссиялардың 
отырыстары, әдетте, ашық болады.

Тұрақты комиссиялардың отырыстары 
қажеттiлiгiне қарай шақырылады және егер 
отырысқа олардың құрамына кiретiн депу-
таттардың жалпы санының жартысынан 
астамы қатысса, заңды болып есептеледi.

Тұрақты комиссияның қаулысы комис-
сия мүшелерiнiң жалпы санының көпшiлiк 
дауысымен қабылданады.

Егер комиссияның отырысында дауыс 
беру кезiнде депутаттардың дауысы тең 
бөлiнген жағдайда, тұрақты комиссияның 
төрағасы шешушi дауыс құқығын пайдала-
нады.

Тұрақты комиссияның қаулысы мен 
отырыстың хаттамасына оның төрағасы қол 
қояды, ал бiрнеше тұрақты комиссияның 
бiрлескен отырысы өткiзiлген жағдайда, 
тиiстi комиссиялардың төрағалары қол 
қояды.

4-параграф. Мәслихаттың редакци-
ялық және есеп комиссиялары

51. Мәслихат ашық дауыс беру арқылы 
депутаттар қатарынан құрамы тақ санды 
құрайтын есеп және редакциялық комисси-
яларын сайлайды. Есеп және редакциялық 
комиссияларының құрамына мәслихат 
аппаратының және басқа мемлекеттiк ұй-
ымдардың қызметкерлерi енгiзiлуi мүмкiн.

52. Редакциялық комиссияның құрамы 
қаралатын мәселенiң ерекшелiгi, комиссия 
мүшелерiнiң мамандықтары, бiлiктiлiктерi 
мен жұмыс тәжiрибелерi ескерiле отырып 
қалыптастырылады.

Редакциялық комиссия кезектi сессияға 
да сайлануы мүмкiн.

53. Ашық  дауыс  беру өткiзiлгенде 
есеп комиссиясы дауыс беру және оның 
қорытындысын шығару процесiн ұйымда-
стырады.

Есеп комиссиясы өз құрамынан төраға 
мен комиссия хатшысын сайлайды, оның 
шешiмдерi ашық дауыс беру арқылы 
көпшiлiк дауыспен қабылданады.

Ашық дауыс беру басталмас бұрын сес-
сия төрағасы дауысқа түскен ұсыныстар-
дың санын көрсетедi, олардың мазмұнын 
оқиды.

Жасырын дауыс берудiң уақыты мен 
орнын, оны өткiзудiң тәртiбiн есеп комисси-
ясы мәслихат регламентiнiң негiзiнде бел-
гiлейдi және есеп комиссиясының төрағасы 
хабарлайды. Бюллетеньдер беру тiкелей 
дауыс беру алдында жүргiзiледi, олар 
есеп комиссиясы белгiлеген нысанда оның 
бақылауымен, отырысқа қатысып отырған 
депутаттардың санына тең мөлшерде жаса-
лады және есеп комиссиясының төрағасы 
қол қояды. Белгiленген нысанға сәйкес 
келмейтiн бюллетеньдер санақта есепке 
алынбайды.

5-параграф. Мәслихаттардағы депу-
таттық бiрлестiктер

54. Мәслихат депутаттары саяси парти-
ялардың фракциялары және өзге де қоғам-
дық бiрлестiктер, депутаттық топтар түрiнде 
депутаттық бiрлестiктер құра алады. Мәс-
лихат хатшысы депутаттық бiрлестiктерге 
кiрмейдi. Депутаттың тек бiр ғана депутат-
тық фракцияда болуға құқығы бар.

         
 (Жалғасы 5-бетте).

Ұлытау 
өңірі

ҰЛЫТАУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ
РЕГЛАМЕНТІ

(Жалғасы. Басы 3-бетте).

(Тұрақты комиссиялар уақытша жұмыс 
тобының пiкiрiн ескере отырып, тиiстi не-
гiздемелермен және есептермен аудандық 
бюджеттiң жобасы бойынша ұсыныстар 
әзiрлейдi және оларды ұсыныстарды жинау 
мен бюджеттiң жобасы бойынша қоры-
тынды әзiрлеудi жүзеге асыратын бейiндi 
тұрақты комиссияға жiбередi.

Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi жер-
гiлiктi уәкiлеттi орган сессия басталуынан 
кемiнде екi апта бұрын сессия төрағасына, 
мәслихаттың хатшысына барлық қажеттi 
материалдармен бiрге бюджет туралы 
шешiм жобасының түпкiлiктi нұсқасын 
ұсынады.

Ауданның бюджетiн облыстық бюджет-
тi бекiту туралы облыстық мәслихаттың 
шешiмiне қол қойылғаннан кейiн екi апта 
мерзiмнен кешiктiрмей тиiстi мәслихат 
бекiтедi.

28. Мәслихаттың кезектi сессиясына 
тиiстi жылға арналған жергiлiктi бюджеттi 
нақтылауға қатысты жоспардан тыс мәсе-
лелер енгiзiлген жағдайда, материалдарды 
ұсыну бюджеттiк заңнамада көзделген 
мерзiмдерде жүзеге асырылады.

29. Ауданның  бюджетi нақтыланған кез-
де, мәслихаттың кезектен тыс сессиясында  
оны  шақыру  туралы  шешiм  қабылданған  
күннен бастап екi күн iшiнде тұрақты 
(уақытша) комиссияларда бюджет жобасын 
қарау бойынша жұмыстар жүргiзiледi.

3-тарау. Есептердi тыңдау тәртiбi
30. Мәслихат аудан әкiмiнiң есептерін 

тыңдау жолымен жергiлiктi бюджеттiң, 
аумақтарды дамыту бағдарламаларының 
орындалуын бақылауды жүзеге асырады.

31. Мәслихат «Әкiмдердiң мәслихат-
тар алдында есеп беруiн өткiзу туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентiнiң 
2006 жылғы 18 қаңтардағы №19 Жарлығы-
на сәйкес сессияда аудан әкiмiнiң есебiн 
тыңдайды.

Әкiмнiң (оның мiндетiн атқарушы 
адамның) өзiне жүктелген функциялар мен 
мiндеттердi орындауы туралы есебi және 
ол бойынша шешiмнiң жобасы тиiстi сесси-
ядан үш апта бұрын мәслихаттың тұрақты 
комиссияларының қарауына енгiзiледi.

Әкiм ұсынған аумақтарды дамыту 
жоспарларының, экономикалық және әле-
уметтiк бағдарламаларының орындалуы, 
жергiлiктi бюджеттiң атқарылуы туралы 
есептердi мәслихаттың екi рет бекiтпеуi 
Заңның 24-бабына сәйкес әкiмге сенiмсiздiк 
бiлдiру туралы мәслихаттың мәселе қарауы 
үшiн негiз болып табылады.

32.  Мәслихат сессия төрағасының және 
мәслихат  хатшысының,  тұрақты   комис-
сиялар төрағаларының және мәслихаттың 
өзге органдарының есебiн тыңдайды.

Мәслихат хатшысы жылына кемiнде бiр 
рет мәслихаттың кезектi сессияларында 
мәслихаттың қызметiн ұйымдастыру бой-
ынша атқарылған жұмыс, депутаттардың 
сауалдары мен депутаттық өтiнiштердiң қа-
ралу барысы, сайлаушылардың өтiнiштерi 
және олар бойынша қабылданған шаралар, 
мәслихаттың жергiлiктi өзiн-өзi басқарудың 
өзге де органдарымен өзара iс-қимыл жаса-
уы, мәслихат аппаратының қызметi туралы 
есеп бередi.

Мәслихат сессиясының, мәслихаттың 
тұрақты комиссияларының және өзге де 
органдарының төрағалары жылына кемiнде 
бiр рет мәслихаттың кезектi сессияларында 
жүктелген функциялар мен өкiлеттiктердiң 
орындалуы туралы есеп бередi.

33. Қарағанды облысы бойынша тек-
серу комиссиясының аудандық бюджеттiң 
атқарылуы туралы есебiн мәслихат жыл 
сайын қарайды.

34.Мәслихат жылына кемінде бір рет 
халық алдында мәслихаттың атқарған 
жұмысы, оның тұрақты комиссияларының 
қызметі туралы есеп береді.

Ауыл, кент, ауылдық округ тұрғын-
дарын мәслихаттың есебімен жергілікті 
қоғамдастықтың жиындарында мәслихат-
тың хатшысы, тұрақты комиссиялардың 
төрағалары басқаратын депутаттар тобы 
таныстырады.   
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6-тарау. Депутаттық этика
58. Мәслихат депутаттары:
1) бiр-бiрiне және мәслихат сессия-

ларының, мәслихат комиссиялары мен 
оның жұмыс органдарының жұмысына 
қатысатын барлық басқа да тұлғаларға 
құрметпен қарауға тиiс;

2) өздерi сөз сөйлегенде дәлелсiз 
айыптауларды, мәслихат депутаттары-
ның және басқа тұлғалардың ар-намысы 
мен абыройына нұқсан келтiретiн дөрекi, 
жәбiрлейтiн сөздердi қолданбауға тиiс;

3) заңсыз және зорлық-зомбылық 
әрекеттерге шақырмауға тиiс;

4) мәслихаттың, мәслихаттың тұрақты 
комиссияларының және өзге де органда-
рының қалыпты жұмыс iстеуiне кедергi 
келтiрмеуге тиiс;

5) сөйлеушiлердiң сөзiн бөлмеуге тиiс.
59. Көпшiлiк iс-шараларды өткiзген 

кезде бұқаралық ақпарат құралдарында  
сөз сөйлегенде,  мемлекеттiк  органдар-
дың, лауазымды адамдар мен азаматтар-
дың қызметiне пiкiр бiлдiргенде депутат 
дәлелденген, тексерiлген фактiлердi ғана 
пайдалануы тиiс.

60. Депутат мемлекеттiк органдармен 
және ұйымдармен, бұқаралық ақпарат 

құралдарымен өзара қатынастарда өзiнiң 
депутаттық мәртебесiнiң артықшылығын 
жеке мүддесi үшiн пайдаланбауға тиiс.

61. Мәслихат депутаты өзiне депутат-
тық өкiлеттiгiн жүзеге асыру барысында 
белгiлi болған мәлiметтердi, егер бұл 
мәлiметтер сессиялардың, мәслихаттың 
тұрақты комиссиялары мен оның өзге де 
органдарының жабық отырыстарында 
қаралған мәселелерге қатысты болса, 
жария ете алмайды.

62. Мәслихат атынан өкiлдiк етуге 
арнайы өкiлеттiгi жоқ мәслихат депутаты 
мемлекеттiк органдармен және ұйымдар-
мен тек қана өз атынан байланысқа түсе 
алады.

63. Мәслихат депутатына өз мiндет-
терiн орындамағаны және (немесе) тиiсiн-
ше орындамағаны, сондай-ақ мәслихат 
регламентiнде белгiленген депутаттық 
этика қағидаларын бұзғаны үшiн Заңның 
21-бабына сәйкес жазалау шаралары 
қолданылуы мүмкiн.

7-тарау. Мәслихат аппаратының 
жұмысын ұйымдастыру

64. Мәслихат пен оның органдарының 
қызметiн ақпараттық-талдамалық, ұй-

ымдық-құқықтық және материалдық-тех-
никалық қамтамасыз ету, депутаттарға 
өздерiнiң өкiлеттiктерiн жүзеге асыруға 
көмек көрсету үшiн мәслихат аппараты 
құрылады.

Мәслихат аппараты жергiлiктi бюджет 
есебiнен қамтылатын мемлекеттiк мекеме 
болып табылады.

Мәслихат аппараты туралы ереженi 
мәслихат бекiтедi.

65. Мәслихат  Қазақстан Республи-
касының заңнамасында белгiленген 
штат саны мен бөлiнген қаражат лимитi 
шегiнде мәслихат аппаратының құрылы-
мын бекiтедi, оны қамтуға және мате-
риалдық-техникалық қамтамасыз етуге 
арналған шығыстарды айқындайды.

66. Мәслихат аппаратының мемле-
кеттiк қызметшiлерiнiң қызметi Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес 
жүзеге асырылады.

Мәслихаттың өкiлеттiк мерзiмi 
аяқталғанда, мәслихат өкiлеттiгi мерзiмi-
нен бұрын тоқтатылған және оның 
депутаттарының жаңа құрамы сайланған 
жағдайларда, мәслихат аппаратының 
мемлекеттiк қызметшiлерiнiң қызметi 
тоқтатылмайды.

Ұлытау 
өңірі 5

55. Депутаттық фракциялар мен топ-
тарды тiркеу мәслихат сессиясында жү-
зеге асырылады, келiп тiркелу тәртiбiмен 
жүргiзiледi және тек ақпараттық сипатта 
болады.

56. Депутаттық бiрлестiктердiң мүше-
лерi:

1) мәслихаттың күн тәртiбi, талқыла-
натын мәселелердi қарау тәртiбi және 
олардың мәнi бойынша ескертулер мен 
ұсыныстар енгiзуi;

2) мәслихат сайлайтын немесе тағай-
ындайтын лауазымды адамдардың канди-
датуралары бойынша пiкiрлерiн айтуы;

3) мәслихат шешiмдерiнiң жобалары-
на түзетулер ұсынуы;

4) депутаттық бiрлестiктiң қызметi үшiн 
қажеттi материалдар мен құжаттарды 
сұратуы мүмкiн.

57. Саяси партияның фракциясы 
өз қызметiнде саяси партияның басшы 
органдарымен өзара iс-қимыл жасайды, 
сондай-ақ саяси партияның қоғамдық 
қабылдау бөлмесiнiң жұмысына қатыса-
ды. Фракция мәслихаттың кемiнде бес 
депутатын бiрiктiруге тиiс. Депутаттық 
топтың құрамында мәслихаттың кемiнде 
бес депутаты болуға тиiс.

ҰЛЫТАУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ
РЕГЛАМЕНТІ

Утвержден Решением Улытауского районного маслихата 
от 22 апреля 2014 года №168

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года 
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и 
Указом Президента Республики Казахстан от 3 декабря 2013 года № 704 «Об утвержде-
нии Типового регламента маслихата», районный маслихат РЕШИЛ:

  1. Утвердить прилагаемый Регламент Улытауского районного маслихата.
  2. Отменить решение І сессии Улытауского районного маслихата от 23 января 2011 

года № 4 «Об утверждении Регламента районного маслихата».
3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней 

со дня первого официального опубликования.

                         Председатель сессии                           Н. АКТАЕВ
Секретарь районного маслихата                  Т. СЕЙТЖАНОВ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА
УЛЫТАУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

РЕГЛАМЕНТ
 УЛЫТАУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Регламент Улытауского 

районного маслихата (далее – регламент) 
разработан в соответствии со статьей 
9 Закона Республики Казахстан от 23 
января 2001 года «О местном государ-
ственном управлении и самоуправлении 
в Республике Казахстан» (далее – За-
кон), Указом Президента Республики 
Казахстан от 3 декабря 2013 года № 704 
«Об утверждении Типового регламента 
маслихата» и устанавливает порядок про-
ведения сессий маслихата, заседаний его 
органов, внесения и рассмотрения на них 
вопросов, образования и избрания орга-
нов маслихата, заслушивания отчетов об 
их деятельности, отчетов о проделанной 
работе маслихата перед населением 
и деятельности его постоянных комис-
сий, рассмотрения запросов депутатов, 
полномочия, организацию деятельности 
депутатских объединений в маслихате, 
а также голосования, работы аппарата и 
другие процедурные и организационные 
вопросы.

2. Улытауский районный маслихат 
(местный представительный орган) –вы-
борный орган, избираемый населением 
района, выражающий волю населения 
и в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан определяющий 
меры, необходимые для ее реализации, 
и контролирующий их осуществление. 
Маслихат не обладает правами юридиче-
ского лица.

3. Деятельность маслихата регулиру-
ется Конституцией Республики Казахстан,  
Законом и иными  нормативными  право-
выми  актами Республики Казахстан.

          
Глава 2. Порядок проведения сес-

сии маслихата
Параграф 1. Сессии маслихата
4. Основной  формой деятельности 

маслихата является сессия, на которой 
решаются вопросы, отнесенные к его 
ведению законами Республики Казахстан.

Сессия  маслихата  правомочна,  
если  на  ней  присутствует не менее 
двух третей от общего числа депутатов 
маслихата. Сессия проводится в форме 
пленарных заседаний.

В работе сессии по решению масли-
хата может быть сделан перерыв на срок, 
установленный маслихатом, но не превы-
шающий пятнадцати календарных дней. 
Продолжительность сессии определяется 
маслихатом.

Перед каждым заседанием маслихата 
проводится регистрация присутствующих 
депутатов, ее результаты оглашаются 
председателем сессии перед началом 
заседаний.

Сессия маслихата, как правило, носит 
открытый характер. Проведение закрытых 
сессий допускается по решению масли-
хата, принимаемому по предложению 
председателя сессии маслихата или од-
ной трети от числа депутатов, присутству-
ющих на сессии маслихата, если за это 
проголосовало большинство от общего 
числа присутствующих депутатов.

5. Первая сессия  вновь избранного 
маслихата созывается председателем 

районной избирательной комиссии не 
позднее чем в тридцатидневный срок со 
дня регистрации депутатов маслихата, 
при наличии не менее трех четвертей 
от числа депутатов, определенного для 
данного маслихата.

6. Первую сессию маслихата открыва-
ет председатель районной избирательной 
комиссии и до избрания  председателя  
сессии  маслихата  ведет ее. 

Председатель районной избиратель-
ной комиссии предлагает депутатам 
внести кандидатуру председателя сессии, 
по которой проводится открытое голосо-
вание. Избранным считается кандидат, 
набравший большинство голосов от 
общего числа депутатов.

7. Очередная сессия маслихата созы-
вается не реже четырех раз в год и ведет-
ся председателем сессии маслихата.

8. Внеочередная сессия маслихата 
созывается и ведется председателем 
сессии маслихата по предложению не 
менее одной трети от числа депутатов, 
избранных в данный маслихат, а также 
акима района.

Внеочередная сессия созывается 

не позднее чем в пятидневный срок со 
дня принятия решения о проведении 
внеочередной сессии. На внеочередной 
сессии рассматриваются исключительно 
вопросы, послужившие основанием для 
ее созыва.

9. О времени созыва и месте прове-
дения сессии маслихата, а также вопро-
сах, вносимых на рассмотрение сессии, 
секретарь районного маслихата сообщает 
депутатам, населению и акиму района не 
позднее чем за десять дней до сессии, а 
в случае созыва внеочередной сессии – 
не позднее чем за три дня.

По вопросам, вносимым на рассмо-
трение сессии, секретарь районного 
маслихата не позднее чем за пять дней 
до сессии, а в случае созыва внеочеред-
ной сессии не позднее чем за три дня 
представляет депутатам и акиму района 
необходимые материалы.

10. В период проведения сессий, 
заседаний постоянных комиссий и иных 
органов маслихата, на время осущест-
вления депутатских полномочий в 
порядке, установленном  регламентом,  
депутат  освобождается  от выполнения 
служебных   обязанностей   с   возмеще-
нием   ему   за   счет   средств   местного 
бюджета средней заработной платы по 
месту основной работы, но в размере, 
не превышающем заработную плату 
руководителя аппарата акима района со 
стажем работы в указанной должности до 
одного года, и командировочных расходов 
на срок проведения сессий, заседаний 
постоянных комиссий и иных органов 
маслихата с учетом времени в пути.

11. Повестка дня сессии формируется 
председателем сессии на основе перспек-
тивного плана работы районного масли-
хата, вопросов, вносимых секретарем 
маслихата, постоянными комиссиями и 
иными органами маслихата, депутатскими 
группами и депутатами, акимом района.

(Продолжение на 8-стр).

 22 апреля 2014 года                                                              №168  

РЕШЕНИЕ ХХ СЕССИИ УЛЫТАУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

РЕШЕНИЕ ХХ СЕССИИ УЛЫТАУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

(Решение №168 районного маслихата от 22 апреля 2014 года зарегистрировано 
Департаментом юстиции Карагандинской области 23 мая 2014 года в список 
нормативно-правовых актов под номером  2649).

(В связи не полной опубликации, регламент 
Улытауского районного маслихата публикуется повторно).
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28 маусым — Байланыс және ақпарат қызметкерлері күні

Бүгінгі «Ұлытау өңірі» – Тәуел-
сіздік жылдарынан кейінгі кезеңде 
де өз оқырманының тілегімен үн-
дескен басылым. Оның таралымы 

жылдан-жылға кеңейіп, қазіргі кездегі 
саны үш мыңға жуықтады. Аудан 
жұртшылығы іздеп жүріп оқитындай 
басылымға айналды. Бұған алды 
40 жылдан, соңы 10 жылдан аса өз 
мамандығына ынта-құлшынысымен, 
ерік-жігерін арнап, үлкен жауапкер-

шіліктің жүгін арқалап, газеттің қыз-
метін абыроймен атқарған талғамы 

күшті, шебер журналист, іскер 
қаламгерлер Мағзұмбек Ма-
шайықұлы, Рақымжан Молды-
баев, Мұхтар Дәуітов, Қайрат 
Жұмабаев сынды жандардың 
тынымсыз еңбегінің үлесі ора-
сан зор демекпіз.

Сондай-ақ, газеттің бас ре-
дакторы Елтынды Дүйсенбаев, 
есепші Патима Құлынбаева, 
іс-қағаз жүргізушісі Айгүл Иса-
беваның да газеттің өсіп-өркен-
деуіне қосар өзіндік үлестері 
бар. Олар баспасөзге жазылу, 
демеушілер тарту, редакци-

яның ішкі құрылымын, материал-
дық-техникалық базасын жетілдіруді 
жіті қолға алып, газеттің әр нөмірінің 
уақытымен дайындалып жарқырап 
шығуына ерекше көңіл бөледі. 

Елдің сөзін сөйлейтін, мемле-
кеттің мүддесін қорғайтын, Елбасы-
ның сарабдал саясатын қолдайтын 
қоғамдық-саяси газеттің журналистері 
сөз құдіретіне жүгініп, қалам қарым-
дылығымен ерекше көзге түсе білген 
жандар. Ең бастысы олардың жазған 
мақалалары оқырман көңілінен шығу-
да. Өйткені, 75 жылдық тарихтан сыр 
шертетін басылымның бүгінгі қызмет-
керлері редакцияда бұрын шығар-
машылық еңбек еткен үлкендердің 
көрсеткен жолымен жүруге тырысып 

келеді. Ұжым 
мүшелері әр кез 
ауызбірлікте, 
ұйымшылдықта 
болып газеттің 
беделін биіктету-
ге бар күш-жігер-
лерін жұмсайды. 
Оның ішінде 
газеттің әр бетін 
түрлі  дизайн-
дармен әрлеп, 
сапалы шығуын 
қамтамасыз 
ететін жауапты 

хатшы әрі дизай-

нер Альмира 
Оспанның, жари-
яланған мақала-
ларда бірде-бір 
қате болмауын, 
тыныс бел-
гілерінің дұрыс 
қойылуын қадаға-
лап отыратын 
корректор Әлия 
Әбітованың, га-
зетті фотолармен 
көркемдеп оты-
ратын фототілші 
Жасұлан Аяшев-
тың де еңбегін 
жоғары бағалау 

қажет. 
Газет көтерер 

тақырыптардың 
да аясы өте кең. 
Ол қоғамдық 
саяси-әлеуметтік 
мәселелермен 
қатар, білім, өнер, 
мәдениетке де 
ерекше назар ау-
дарады. Оқырман-
дарға ой салар-
лықтай түрлі айдарлары да айшықты. 
Аудан жұртшылығына қадірлі болған 
басылым өңірдің жаңалықтарын 
айна-қатесіз шежірелеумен қатар, 
жастар саясаты, отбасындағы бала 
тәрбиесі, жас ұрпақты отансүйгіштікке 
баулу жөніндегі үлкен тақырыптарды 

да үнемі көтеріп отырады. Мемлекет 
мүддесін, халық игілігіне қызмет етуді 
мақсат тұтқан редакцияның тәжіри-
белі журналистері кейінгі буынға 
тәлімгерлік танытудан бір айныған 
емес. 

Атақты ағылшын жазушысы Марк 
Твен «Дүниенің бұрыш-бұрышына 
жарық беретін екі-ақ күш бар. Оның 
бірі аспандағы – күн, екіншісі жерде-
гі – газет», деген екен. Әрине, бұл 
салыстыру тым асыра сілтегендік 
болып көрінгенімен онда айна-қатесіз 
шындық бар екені талассыз. Мұның 
өзі баспасөз қызметкері көтерер жүк-
тің деңгейін танытады. Мен де осы 

қадірменді де құрметті мамандықтың 
иесі болғаныма қуаныштымын. «Га-
зеттің өзі бір күндік, сөзі – мың күндік» 
деген нақыл бар халық арасында. 

Міне, сол, соңында 
мың күндік мақа-
лалар қалдырып, 
талай асудан асып, 
толайым биіктерді 
бағындырған қария 
газет «Ұлытау өңірі» 
газетіне алдағы 
уақытта да абы-
рой-мәртебең арта 
берсін демекпіз.

Суреттерді 
түсірген 

Ж.Аяшев. 

ӨЗІ БІР КҮНДІК,
          СӨЗІ МЫҢ КҮНДІК

Ұлытау 
өңірі

(Соңы. Басы 1-бетте).

Журналистер газетті талқылау үстінде

Тілші Қ.Жұмабаев
Есепші П.Құлынбаева мен 
іс-жүргізуші А.Исабаева 

Газеттің кезекті санын дайындау барысы Фототілші  Ж.Аяшев

Директор-Бас редактор 
Е.Дүйсенбаев
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Қайрат ЖҰМАБАЕВ

Елбасы Н.Назарбаев: «Біздің 
Ұлытауымыз бен Ордабасымыз 
досымызға да, дұшпанымызға 
да ұялмай көрсетер айбарымыз, 
ардағымыз, асылымыз» деген 
болатын. Адамзат баласының 

бүгінге дейінгі ғұмыр шежіресі 
Ұлытаудан бастау алады. Бай-
қоңыр петроглифтері, Қаракеңгір 
өзенінің арнасы маңындағы ғұн 
дәуірінің қорғандары, халқымы-
здың ежелгі мәдениетінің қайта-
ланбас айғақтары. Қола дәуірінің 
сыр сандығының кілті – Талдысай 
қонысы. Ортағасыр мәдениетінің 
үлкен ошағы Басқамыр қалашығы 
екенін археологиялық қазба жұмы-
стары дәлелдесе, көне тарихтың 
әр дәуірінен даланың ғажайып 
ескерткіштері тарихқа тіл бітіре 
алады. Соның бірі – сахаралық 
сәулет өнерінің айшықты ескерт-
кіші Алашахан кесенесі, сәулеті 
сәнгірлеген Жошыхан мазары сол 
заманның барлық алапат-айбарын 
бойына жинақтағандай айна-қа-
тесіз өмір шындығын сақтап 
тұр. Азия барысы атанған Әмір 
Темірдің Алтыншоқыға қалдырған 
белгісі, Тоқтамыс пен Едіге баты-
рдың Ұлытаудың ең ұшар басына 
жерленгені, «Бұланты шайқасы» 
кезінде қазақ жасақтарының Үйта-
ста қалған белгі-бедерлері өткен 
тарихтың куәсі.

Ұлытаудың әрбір тасында, 
жұмыр жерінде сағым даласында 
ғасырлар шежіресінің құпиясы тұ-
нып тұр. Сан ғасырлық тарихы бар 
сәукелелі тас мүсіндер, қаруын 
асынған тас батырлар, беймәлім 
жазулар, Ұлытау мен Арғанаты тау 
сілемдерінің тылсым тыныштығы-
на жан бітіріп, сөйлетіп жіберетін-
дей бүкіл болмыс-бітімі халық 
тарихының қалың қатпарлы арғы 
жағынан сыр ақтарып үн-түнсіз 
мәлім еткендей.

Қазақ тарихының өткені-
не үңілсек, Қазақ хандығының 
жазғы жайлауы Ұлытаудың кең 
байтақ даласында өтті. Қасиеті 
күшті, тылсымы бар киелі тауға 
қазақ хандары тәу етіп атбасын 
бұрған. Қазақ хандығына қарсы 
Мауереннахрдағы шибанилық 
әулет жасақтарының шайқасы 
Ұлытауда болған. Осы «Ұлытау 
шайқасында» Қасым хан жеңіске 
жетті. Әулиетаудың құдіреттілігі 
қолдап, Қасым хан бүкіл қазақтың 
билеушісіне айналды. Қазақ 
хандығының өрлеу кезеңі де осы 
тұста болды. Ұлытаудың арғы-бер-
гі тарихы бүкіл халқымыздың 
тарихы. Ұлытаудың баурайында 
әрбір қазақ ханы ұлықталды. 

Арғанаты бауырындағы әйгілі 
Балбұлақта Үш Жүздің билері 
кеңесті. Осындай терең тарихы 
бар, Үш Жүздің бірлігінің ұйытқысы 
болған қасиетті жер – Ұлытау!

Ықылым заманнан қазақтың 
тыныс-тіршілігімен біте қайнасқан 
ежелгі қоныс, ескі жұрт. Ұлытау 

исі қазақтың барлық руларының 
алтын діңгегі. Қазақ халқы небір 
қиын-қыстау кезеңді сұрапыл 
айқасты басынан өткерді. Баты-
рлары, билері халқына жерұйық 
іздеді. Сол замандағы саяси, 
әлеуметтік және жағрафиялық 
тарихи деректерге сүйенсек, 
көшпенділікке қолайлы сулы-нулы 
өлке Ұлытау болды. Осыған аса 
мән берген Найманның Бағаналы 
тайпасы, Шақшақ Жәнібек Тархан 
мен Тілеулі батырлардай тұлға-
ларды дүниеге әкелген арғындар 
мен қыпшақтардың бір бөлігі 
қауымдасып осы өлкені жайлады. 
Жоңғарларға қарсы жойқын шай-
қаста ұлт бірлігін сақтап, жұды-
рықтай жұмылған арғын, найман, 
қыпшақтар жауға да, дауға да бір-
ге аттанды. Елдің елдігін сақтап, 
ердің ерлігін көрсетті. Әр рудың 
асыл текті ерлері, қас батырлары 
болды. Солардың бірі – Бағаналы 
Найманның Жырық тармағынан 
тараған аса көрнекті, тарихи тұлға 
– Төлек Өтепұлы. Ол – Ұлытау 
бөктерінде ел туын көтерген 
Сандыбай батырдың әкесі, аға 
сұлтан Ерденнің атасы. Ауызша 
деректерге сүйенсек, Төлек батыр 
1683 жылы туылып, 1760 жылы 
дүние салған.

Ағылшын суретшісі Джон 
Кэстльдің жазған күнделігіндегі 
деректерге сүйенсек, Жәнібек 
батырдың елшілері Төлек мырза, 
Өтеген батыр, Малабай, Өтегесін, 
Шөмекей, Көшелек ел абыройын 
сақтаған сенімді жандар еді – деп 
баяндалады. Ер Төлекті сөздің 
түйінін айтуға, ел бірлігін сақтауға, 
даулы мәселелердің ақ пен қара-
сын ажыратуға шешуші істерге 
аттандырып отырған. Оның қайсар 
мінезі, тура сөйлейтін өткір сөзі 
ағайын арасындағы дау-жанжал-
ды шешуге үлкен септігін тигіз-
ген. «Төлек түлетіп шығарады, 
Лепес індетіп шығарады» деген 
нақыл сөз осыдан қалған. Тарихи 
мәліметтер бойынша баяндасақ, 
Төлек – Шақшақ Жәнібек Тар-
ханның және Әбілхайыр ханның 
саясаттас серігі, жорықтас жолда-
сы, қол бастаған батыры ретінде 
суреттеледі. Ел арасына кеңінен 
таралған Төлек батыр туралы 
нақты шындықты ашатын болсақ, 
белгілі жырау Жөкей Шаңғыт-
байұлының «Бөгенбай батыр» 

дастанында Төлек батырдың «Қа-
рақұм» шайқасындағы ерен ерлігі 
суреттелген:

«Пошымы басқалардан 
                             бөлек батыр,
Айлакер, аңдасуға 
                              зерек батыр
Бағаналы әскерін бастап келді
Ақырып арыстандай 
                             Төлек батыр.
Дамылсыз ұрыс салған 
                                Бөгенбайға,
Жеткізді Орта жүзден 
                              көмекті ақыр
Жоңғарларға дамыл бермей 
                           қырғын жасап,
Құрдымға су толды ма, 
                             қан толды ма.
Болғандай бір керемет
                мың күн қасап» – деп 

азаттық жолындағы айқаста Төлек 
батырдың батылдығын, ерлігін дөп 
басып суреттеген.

Ал, енді Шәді төре Жәңгірұлы-
ның «Абылайхан» дастанында 
Төлектің есімі Жоңғар басқын-
шыларына қарсы шайқаста кілең 
танымал тұлғалардың арасынан 
көрінеді. Осы дастаннан үзінді 
келтірсек, онда былай делінген:

«Қазыбек Қаздауысты, 
                            ер Жәнібек
Бөгенбай Қанжығалы,  
                  Қоңырат Мәмбек
Уақтан – Сары, Баян, 
                   Қыпшақ Шорман
Арғыннан – Жолай палуан,  
                      Найман Төлек – 

деген тұстарын өлең шумағынан 
байқаймыз. Осы айғақтар Төлек 
батырдың есімін асқақтатып, 
жоңғарларға қарсы жойқын 
қырғында қазақтың бетке ұстар 
тұлғаларымен иық тіресіп, тең 
дәрежеде қатар жүргенін аңғара-
мыз.

Белгілі қаламгер Қуаныш 
Ахметовтың «Ұлы Даланың Ұлы-
тауы» атты кітабында осы өлкенің 
сан қилы оқиғаларын, бұрын 
ғылыми айналысқа түспеген 
мұрағат деректерін анық көреміз. 
Онда Төлек батыр жоңғарларға 
қарсы шайқаста қолбасшы ретінде 
танылғанын Шақшақ Жәнібек 
Тарханның ақылшы-кеңесшісі 
болғанын тарихи шындыққа 
жанастырып шынайы айғақтармен 
дәлелдейді. Төлек батыр есімі 
елге танылған кезде ел құрметі-
не бөленген шақта 1760 жылы 
дүние салған. Оның сүйегін елі 
ардақтап, Сарыарқадан сексен 
көш алыстағы Түркістанға жеткізіп, 
Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне 
жерлеген.

Биылғы жылдың мамыр 
айында Төлек бабамыздың 17 
ұрпағы Әзірет Сұлтан мемлекеттік 
тарихи-мәдени қорық-мұражайына 
ұсыныс хатпен шығып, ғылыми 
кеңестің қаулысымен Төлек батыр 
Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде 
жерленгенін дәлелдеп, тарихи 
тұлғалардың тізіміне енгізді. 
Бұған ұрпақтары атынан тікелей 
атсалысқан «Ұлытау» ұлттық 
тарихи-мәдени және табиғи 
қорық-мұражайы директорының 
орынбасары, Төлек батырдың 
ұрпағы Талғат Әбжаппаровтың 
сіңірген еңбегі орасан зор.

Қазақ хандығының 550 жыл-
дығында Төлек батырдың есімі 
қайта жаңғырып, тарихи тұлға-
лардың тізіміне енді. Бұл – біздің 
Ұлытау халқы үшін үлкен мәртебе, 
келешек ұрпақ үшін тарихи мұра.

Қазақ хандығына – 550 жыл

ҰЛЫТАУ – ҰЛТ БІРЛІГІН  
                              САҚТАҒАН ЕЛ, 
ТӨЛЕК – ЕЛ ҮМІТІН 
                                 АҚТАҒАН ЕР

Бұл ғибадаттың зекет деп 
аталуы – қалған байлықтың көбе-
юіне, әрі берушінің күнәларынан 
тазаруына себеп болатындығынан. 
Алла Тағала құранда, өзінің әмір-
лерін орындап, тыйған тыйымда-
рын жасамаған құлдарын ақыретте 

сый-сияпатқа кенелтіп, өзінің 
мархаметіне бөлейтіндігі турасын-
да сөз беріп, уәде еткен. Зекет те 
Алла Тағаланың әмірлерінің бірі. 
Зекет беруші Алла Тағаланың 
ризашылығына шомылары сөзсіз. 
Құран-Кәрімде: «Негізінен иман 
келтіріп, ізгі іс істегендер, намазды 
толық орындап, зекет бергендер, 
олар үшін Раббыларының қасында 
сыйлық бар. Оларға қорқу жоқ, әрі 
олар қайғырмайды» (Бақара сүресі 
277-аят).

Малы, алтын, күмісі, т.б. 
байлығы нысап мөлшеріне жететін 
адам, сол байлығынан зекет 
бермей Алла тағаланың әмірін 
орындамай, байлықтарын сараң-
дық жолға жұмсаса, сараңдық 
соңы қатерге апарып соғуы мүмкін. 
Құран-Кәрімде: «Қазыналарыңды 
Алла жолына аямаңдар, сараң-
дық жасап, бастарыңды қатерге 
тікпеңдер, жақсылық жасаңдар, ізгі 
жандарды Алла шын дос тұтады» 
(Бақара сүресі 195-аят). Бауырлар, 
«сараңдық» деген жаман амал 
жайлы, Пайғамбарымыз (с.ғ.с.)-да 
былай» деген: «Сараң адам тақуа 
болса да жәннатқа кірмейді». 

Жалпы, зекет жайлы 
Құран-Кәрімде 27 жерде намазбен 
бірге ескертіледі. Осынша көп 
ескертілуі оған берілген маңыз-
дылықты көрсетеді. Иә, бауырлар, 
мен өткен ғасырларда, яғни Мұса 
(ғ.с.) Пайғамбардың кезіндегі бір 
оқиғаны жаза кетуді жөн көрдім. –
Бірде Мұса (ғ.с.) бір кісінің намазды 
көп оқығанын көріп: «Иә, Раббым, 
бұл кісі қалай көп намаз оқи-
ды?–деп сұрады. Сол кезде Алла 
Тағала: «Иә, Мұса (ғ.с.) бұл кісі 
бір күнде мың рәкат намаз оқыса 
да, мың құлды азат етсе де, мың 
рет Қажыға барса да дүниесінен 
зекет бермейінше ешбірі қабыл 
болмас» делінген. Сонымен қатар 
байлығы нысап мөлшеріне жете 
тұра зекет бермегендерді не күтіп 
тұрғанын Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) 
былай деген: «Күніне аспаннан 
72 түрлі жамандық пәле түседі, 
оның біреуі яхудилерге, енді 
біреуі насарларға, қалған 70-і әдейі 
зекет бермегендерге» деген. Тағы 
бірқатар хадистерде: «малдарың-
ды зекет беру арқылы қорғаңдар, 
ауруларыңды садақа беру арқылы 
емдеңдер, бастарыңа келетін 
пәлелерге тілейтін дұғаларыңмен 
дайындалыңдар», «Зекет бермеген 
қауымдарды Алла тағала міндетті 
түрде жоқшылық пен аштыққа 
ұшыратады», «Байлықтарының 
зекетін бермесе, көк жаңбырынан 
құр қалады», «Төрт түрлі адам 
қабірден тұрғанда бірден тозаққа 
барар. Солардың біреуі шамасы 
жетіп тұрса да малынан зекет 
бермеген адам» деген.

Бауырлар! Ендігі осы зекет-
тің мөлшерлерін жазар болсам, 
олар төмендегідей: күміс зекеті: – 
күмістің нысап мөлшері 200 дирһа-

мы бар кісі, яғни 595 грамм. Кім-
де-кімнің 595 грамм күмісі болса, 
оның қырықта бірін зекет етіп беруі 
парыз; алтын зекеті: – алтынның 
нысап мөлшері 85 грамм. Осы ал-
тынның 85 грамның 2.125 грамын 
зекет ретінде беріледі. Бұл – 2,5 
пайыз, яғни 85 грамның қырықта 

бірін беру парыз; сиыр зекеті – 30 
басқа екі жасар тана. 40 басқа үш 
жасар сиыр, 60 басқа екі жасар екі 
тана, 70 басқа екі жасар бір тана 
және үш жасар бір сиыр. 80 басқа 
үш жасар екі сиыр, 90 басқа екі 
жасар үш тана, 100 басқа екі жасар 
екі тана және үш жасар бір сиыр, 
120 басқа үш жасар үш сиыр не-
месе екі жасар төрт тана; қой мен 
ешкі зекеті – 40-120 бас аралығына 
бір бас, 121-200 аралығына екі бас, 
201-399 аралығына үш бас, 400-
499 аралығына төрт бас. Егер мал 
басы 500-ге жетсе әрбір 100 басқа, 
біреуден қосылып отырылады; 
жылқының зекеті – жылқының құны 
есептеліп, сол құнының қырықта 
бірі зекет ретінде беріледі; түйенің 
зекеті – түйе зекетінің нысап 
мөлшері, берілетін түйе арықтық, 
семіздік жағынан орта күйде және 
ұрғашы болуы шарт. Семіз болса 
тіпті жақсы. Еркек түйенің тек құны 
беріледі. 5-9 басқа бір қой, 10-14 
басқа екі қой, 15-19 басқа үш қой, 
20-24 басқа төрт қой, 25-35 басқа 
екі жасар ұрғашы бір түйе, 36-45 
басқа үш жасар ұрғашы бір түйе, 
46-60 басқа төрт жасар ұрғашы 
бір түйе, 61-75 басқа бес жасар 
ұрғашы бір түйе, 76-90 басқа үш 
жасар екі ұрғашы түйе, 91-120 
басқа төрт жасар ұрғашы екі түйе 
мен әр 5 түйе үшін бір қой, яки ешкі 
беріледі. 145-149 басқа төрт жасар 
екі түйе мен екі жасар бір түйе 
беріледі, 150-ге жеткенде төрт жа-
сар үш түйе беріледі. Бұдан кейін 
174-ке дейін әр 5 түйе үшін бір қой, 
яки ешкі беріледі, 175-185-ке дейін 
төрт жасар 3 түйе мен екі жасар 
бір түйе беріледі, 186-195-ке дейін 
төрт жасар 3 түйе мен үш жасар 
бір түйе беріледі, 196-200-ге дейін 
төрт жасар 4 түйе беріледі. Бұдан 
кейін 150-ден кейінгі 50 түйеде жа-
салған есеп 200-ден кейінгі әр 50 
түйеде де қолданылады. Баубақша 
және егіс өнімдерінде мына екі 
жолдың біреуімен алынады. Егер 
егіс құдық, су тартатын аппарат 
сияқты нәрселермен суарылып, 
дәрі-дәрмек себу секілді еңбек 
жұмсалып, өнім алынатын болса, 
өнімнің 5%-ы, ал егер егіс жаңбыр 
суы, өзен суы сияқты сулармен 
суарылса, өнімнің онда бірі, яғни 
10%-ы зекет ретінде алынады.

Құрметті бауырлар! Ора-
заларыңыз қабыл болсын. 
Алла Тағала елімізге, әр 
шаңыраққа бақыт пен берекені, 
тыныштықты мәңгі нәсіп етсін. 
Байлығы,  зекеттің нысап мөл-
шеріне жететін бауырлар, зекет 
беруіңіз, сауабы мол болғандай, 
әдейі бермеудің күнә екені және 
қияметте де осы дүниеде де 
азабы бар екенін ұмытпайық. 
Алланың берген байлығын, 
Алла разылығы үшін жұмсайық.

С.ОРЫНБАЕВ,
аудан мешітінің 

бас имамы.

Оразаң қабыл болсын, ұстаған жан!

ЗЕКЕТ БЕРУ —
 ПАРЫЗЫҢ

Бисмиллаһир-Рахманир-Рахим! 
Құрметті мұсылман бауырлар!

Құрметті Рамазан айында зекет беру, жағдайы яғни 
байлық иесіне парыз. Зекет – араб тілінен аударғанда 

көбею, өсу, берекеттену, берекетке бату сияқты мағына-
ларды білдіреді. Ал зекеттің шариғаттағы терминдік 
мағынасы нысап көлеміне жететін байлыққа ие болған 

мұсылман байлығының белгілі бір бөлігін жылына бір 
рет Алла Тағаланың ризалығы үшін құранда белгіленген 

адамдарға берілуі. 
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письменном или устном виде. Письмен-
ные вопросы подаются председателю 
сессии и оглашаются на заседании 
маслихата.

Параграф 2. Порядок принятия 
актов маслихата

18. Маслихат по вопросам своей ком-
петенции принимает решения большин-
ством голосов от общего числа депутатов 
маслихата, если иное не установлено 
законом.

19. Проекты решений передаются 
председателю сессии или секретарю 
маслихата.

Принятые к рассмотрению проекты 
решений с приложением всех необ-
ходимых материалов направляются 
председателем сессии или секретарем 
маслихата в постоянные комиссии для 
рассмотрения и подготовки предложений.   
Одновременно   одной   из   постоянных   
комиссий  могут  быть 

поручены подготовка заключения по 
проекту акта маслихата, содоклада на 
сессию, проведение сбора и анализа 
дополнительной информации.

Для работы над проектами решений 
и подготовки других вопросов постоян-
ные  комиссии  могут  создавать  рабочие 
группы. При необходимости в состав 
рабочей группы могут привлекаться 
депутаты из других постоянных комис-
сии. В деятельности рабочей группы 
может принимать участие любой депутат. 
В случаях, предусмотренных законо-
дательством Республики Казахстан, по 
представлению районного исполнитель-
ного органа – акимата района, маслихат 
принимает совместное с ним решение.

20. Альтернативные проекты реше-
ний рассматриваются маслихатом и его 
органами одновременно с основным про-
ектом. При наличии разногласий между 
постоянными комиссиями, принимающи-
ми участие в подготовке вопроса сессии, 
председателями комиссий и председа-
телем сессии принимаются меры по их 
преодолению, оставшиеся разногласия 
доводятся до сведения маслихата.

21. При рассмотрении вопроса на 
сессии заслушиваются доклад, а при 
необходимости и содоклад постоянных 
комиссий, рабочих групп и временных 
комиссий.

 В докладе комиссии указывают-
ся вошедшие в проект и отклоненные 
предложения, аргументируются причины 
принятия или отклонения поправок.

 Постоянные комиссии, отдельные 
члены комиссии и рабочих групп, несо-
гласные с положениями содоклада или 
заключениями по проекту решения, могут 
изложить свои мнения до начала общих 
прений по рассматриваемому вопросу.

22. Обсуждение проекта решения 
проводится по  пунктам. Поправки к 
проектам подаются в письменном виде с 
четкими формулировками предлагаемых 
изменений или дополнений, указанием 
их места в тексте проекта решения. Не 
удовлетворяющие этим требованиям по-
правки к рассмотрению не принимаются.

23. Сессия маслихата принимает 
решения по каждому вопросу повестки 
дня. При внесении по одному вопросу не-
скольких вариантов решений каждый из 
них вручается присутствующим на сессии 
депутатам.

Редакционная комиссия, являющаяся 
временной комиссией маслихата, выска-
зывает и аргументирует свое мнение о 
принятии или отклонении предложенных 
вариантов решений.

На голосование ставятся все внесен-
ные проекты решений. После принятия 
одного из проектов за основу депутаты 
приступают к процедуре принятия попра-
вок к нему.

24. При наличии поправок к про-
екту решения маслихата голосование 
осуществляется в следующей последова-
тельности:

1) предложенный (доработанный) 
проект решения маслихата принимается 
за основу, а при его отклонении дальней-
шее голосование по поправкам прекра-
щается;

2) на голосование поочередно ставят-
ся поправки, не включенные в принятый 
за основу проект;

3) решение сессии ставится на 
голосование в целом с учетом приня-
тых поправок. Повторное голосование 
по отклоненным проектам решений и 
поправкам к ним на текущей сессии не 
допускается.

25. Поправки вносятся на голосо-
вание раздельно, последовательность 
которого определяется председатель-
ствующим. Перед голосованием по 
взаимоисключающим поправкам послед-
нее зачитывается председательствую-
щим. Допускается выступление авторов 
поправок с разъяснениями их сути или с 
предложением о снятии их с обсуждения.

Изменения в решения маслихата 
вносятся в порядке, установленном для 
их принятия.

Протоколы сессий отпечатываются не 
позднее чем через месяц после сессии и 
хранятся в установленном законодатель-
ством порядке.

26. Проекты планов, программ соци-
ально-экономического развития терри-
тории, отчетов об их исполнении, схем 
управления территорией и другие выно-
симые на рассмотрение сессии маслиха-
та вопросы, а также проекты решений по 
ним на казахском и русском языках с ви-
зами согласования по принадлежности с 
приложением всех необходимых матери-
алов вносятся в маслихат за три недели 
до очередной сессии на рассмотрение 
постоянных комиссий маслихата.

27. Проект бюджета района рас-
сматривается в постоянных комиссиях 
маслихата. Секретарь маслихата создает 
временную рабочую депутатскую группу 
по рассмотрению проекта бюджета, в со-
став которой могут быть включены работ-
ники аппарата маслихата, представители 
местных исполнительных органов.

Постоянные комиссии с учетом мне-
ния временной рабочей группы выраба-
тывают предложения по проекту бюджета 
района с соответствующими обосно-
ваниями и расчетами и направляют их 
в профильную постоянную комиссию, 
которая осуществляет свод предложе-
ний и подготовку заключения по проекту 
бюджета.

Местный уполномоченный орган по 
бюджетному планированию не позднее 
чем за две недели до начала сессии 
представляет председателю сессии, 

секретарю маслихата окончательный 
вариант проекта решения о бюджете с 
приложением всех необходимых матери-
алов.

Бюджет района утверждается соот-
ветствующим маслихатом не позднее 
двухнедельного срока после подписа-
ния решения областного маслихата об 
утверждении областного бюджета.

28. При внесении на очередную 
сессию маслихата внеплановых вопро-
сов, касающихся    уточнения     местного    
бюджета    на    соответствующий     год, 

представление материалов осу-
ществляется в сроки, предусмотренные 
бюджетным законодательством.

29.  При  уточнении  бюджета   райо-
на  на внеочередной сессии маслихата 
в течение двух дней со дня принятия 
решения о ее созыве проводится работа 
по рассмотрению проекта бюджета в 
постоянных (временных) комиссиях.

Глава 3. Порядок заслушивания 
отчетов

30. Маслихат осуществляет контроль 
за исполнением местного бюджета, 
программ развития территорий путем 
заслушивания отчетов акима района.

31. Маслихат заслушивает на сессии 

отчет акима района в соответствии с Ука-
зом Президента Республики Казахстан от 
18 января 2006 года № 19 «О проведении 
отчетов акимов перед маслихатами».

Отчет акима (лица, исполняющего его 
обязанности) о выполнении возложенных 
на него функций и задач и проект реше-
ния по нему вносятся на рассмотрение 
постоянных комиссий маслихата за три 
недели до соответствующей сессии.

Двукратное неутверждение масли-
хатом представленных акимом отчетов 
об исполнении планов, экономических и 
социальных программ развития террито-
рий, местного бюджета является осно-
ванием для рассмотрения маслихатом 
вопроса о выражении недоверия акиму в 
соответствии со статьей 24 Закона.

32. Маслихат заслушивает отче-
ты  председателя сессии и секретаря 
маслихата, председателей  постоянных 
комиссий и иных органов маслихата.

Секретарь маслихата не реже одного 
раза в год на очередных сессиях масли-
хата отчитывается о проделанной работе 
по организации деятельности маслихата, 
ходе рассмотрения запросов депутатов 
и депутатских обращений, обращениях 
избирателей и принятых по ним мерам, 
взаимодействии маслихата с иными орга-
нами местного самоуправления, деятель-
ности аппарата маслихата.

Председатели сессии маслихата, 
постоянных комиссий и иных органов 
маслихата не реже одного раза в год на 
очередных сессиях маслихата отчи-
тываются о выполнении возложенных 
функций и полномочий.

33. Отчет ревизионной комиссий по 
Карагандинской области об исполнении 
бюджета рассматривается маслихатом 
ежегодно.

34. Маслихат не реже одного раза в 
год отчитывается перед  населением о 
проделанной работе маслихата, деятель-
ности его постоянных комиссий.

Отчет маслихата представляется на-
селению сел, поселков, сельских округов 
на сходах местного сообщества группой 
депутатов, возглавляемой секретарем 
маслихата, председателями постоянных 
комиссий.

Глава 4. Порядок рассмотрения 
запросов депутатов

35. Депутат маслихата по вопросам, 
отнесенным к компетенции маслихата, 
обращается с официальным письмен-
ным запросом к акиму, председателю и 
члену соответствующей территориальной 
избирательной комиссии,  прокурору  и  
должностным  лицам территориальных 
подразделений 

центральных государственных орга-
нов, исполнительных органов, финанси-
руемых из местных бюджетов.

36. Запросы, вносимые до начала 
сессии, подаются председателю сессии, 
секретарю маслихата и рассматриваются 
на ее заседании при решении вопроса 
о включении их в повестку дня сессии. 
Копия запроса направляется секретарем 
маслихата органу или должностному 
лицу, которым он адресован. Запросы, 
вносимые в ходе проведения сессии, 
подаются председательствующему на 
заседании.

37. Запрос, не связанный с другими 
вопросами, которые предстоит рассмо-
треть на сессии, включается в повестку 
дня самостоятельным вопросом либо 
рассматривается в конце работы сессии 
в специально отведенное для этого 
время. Маслихат определяет повестку 
дня сессии таким образом, чтобы в ней 
был предусмотрен резерв времени для 
обращения с запросами и вопросами. 
Запросы, связанные с другими вопроса-
ми, которые предстоит решить на сессии, 
не включаются в повестку дня и оглаша-
ются председательствующим на сессии 
до начала прений по соответствующему 
вопросу.

(Продолжение на 9-стр).
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РЕГЛАМЕНТ
 УЛЫТАУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

Предложения к повестке дня сессии 
могут представляться председателю сес-
сии собраниями местного сообщества, 
общественными объединениями.

Повестка дня сессии при ее обсужде-
нии может быть дополнена и изменена. 
Об утверждении повестки дня сессии 
маслихат принимает решение.

Голосование  по повестке дня про-
водится раздельно по каждому вопросу. 
Вопрос считается внесенным в повестку 
дня, если за него проголосовало боль-
шинство депутатов маслихата.

12. Для качественной подготовки 
вопросов, вносимых на сессию, секре-
тарь маслихата своевременно организует 
разработку плана мероприятий по под-
готовке сессии, который утверждается 
председателем сессии по согласованию 
с акимом района. 

13. По вопросам, относящимся к 
ведению маслихата, на сессии районного 
маслихата приглашаются акимы района, 
поселков и сельских округов, руководи-
тели и иные должностные лица органи-
заций, работа которых рассматривается 
на сессии. Допускается присутствие на 
сессиях представителей средств мас-
совой информации, государственных 
органов и общественных объединений по 
приглашению председателя сессии.

14. Для лиц, приглашенных на засе-
дание маслихата, отводятся специаль-
ные места в зале заседаний. Не допуска-
ются вмешательство приглашенных лиц 
в работу сессии маслихата, проявление 
одобрения или неодобрения решений 
сессии маслихата района.

Приглашенное лицо, в случае грубого 
нарушения порядка, может быть уда-
лено из зала заседаний по решению 
председателя сессии или требованию 
большинства присутствующих на сессии 
депутатов.

15. Заседания маслихата проводятся 
в определенное маслихатом время.

Председатель сессии может объявить 
перерывы по собственной инициативе 
или мотивированному предложению 
депутатов. В конце пленарного заседа-
ния отводится время для выступления 
депутатов с краткими заявлениями и 
сообщениями, прения по которым не 
открываются.

16. Регламент выступлений на 
заседаниях районного маслихата для 
докладов, содокладов, выступлений в 
прениях и по порядку ведения заседания, 
обсуждения кандидатур, голосования, 
справок и вопросов определяется мас-
лихатом. Докладчикам и содокладчикам 
отводится время для ответов на вопросы. 
В случае, если выступающий превысил 
отведенное время, председатель сессии 
прерывает его выступление или с со-
гласия большинства присутствующих на 
заседании депутатов продлевает время 
для выступления.

Депутат маслихата может выступить 
по одному и тому же вопросу не более 
двух раз. Не считаются выступлениями 
в прениях депутатские запросы, высту-
пления для дачи пояснений и ответов на 
вопросы. Передача права на выступле-
ние другому депутату не допускается.

Прения прекращаются открытым 
голосованием большинством присутству-
ющих на сессии депутатов. При поста-
новке вопроса о прекращении прений 
председатель сессии информирует о 
числе записавшихся и выступивших 
депутатов, выясняет, кто настаивает на 
предоставлении слова.

17. Слово по порядку ведения за-
седания предоставляется депутату вне 
очереди после окончания предыдущего 
выступления. Председатель сессии мо-
жет предоставить вне очереди слово для 
справки, депутатского запроса, ответа на 
вопрос и дачи разъяснений по обсуждае-
мому вопросу.

Вопросы докладчикам подаются в 

(Начало на 5-стр).
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более половины голосов от общего 
числа депутатов, проводятся повторные 
выборы.

45. Секретарь маслихата не вправе 
состоять в постоянных комиссиях мас-
лихата.   При   досрочном   прекращении  
полномочий  секретаря  маслихата 

выборы нового секретаря проводятся 
в порядке, установленном Законом и 
настоящим регламентом.

Параграф 3. Постоянные и времен-
ные комиссии маслихата

46. На срок своих полномочий масли-
хат образует на первой сессии из числа 
депутатов постоянные комиссии для 
предварительного рассмотрения и подго-
товки вопросов, относящихся к ведению 
маслихата, содействия проведению в 
жизнь его решений, законов, осущест-
вления в пределах своей компетенции 
контрольных функций. Председатели и 
члены постоянных комиссий избираются 
маслихатом открытым голосованием из 
числа депутатов.

Перечень, количество и состав ка-
ждой постоянной комиссии ставятся на 
голосование отдельно. Их численный и 
персональный состав определяется мас-
лихатом по предложению председателя 
сессии, секретаря маслихата.

Количество постоянных комиссий не 
должно превышать семи.

Кандидатуры председателей постоян-
ных комиссий маслихатов выдвигаются 
на заседании постоянных комиссий. 
Число кандидатур не ограничивается. 
Обсуждение на заседании маслихата 
кандидатур председателей проводится 
отдельно по каждой комиссии.

Постоянные комиссии могут образо-
вывать рабочие группы.

47. Организация деятельности, функ-
ции и полномочия постоянных комиссий 
определяются Законом.

48. В целях подготовки к рассмотре-
нию на сессиях отдельных вопросов, 
отнесенных к ведению маслихата, мас-
лихат либо секретарь маслихата вправе 
образовывать временные комиссии. 
Состав, задачи, сроки полномочий и пра-
ва временных комиссий определяются 
маслихатом либо секретарем маслихата 
при их образовании.

49. Постоянные комиссии по соб-
ственной инициативе или решению 
маслихата могут проводить публичные 
слушания.

Публичные слушания проводятся с 
целью обсуждения наиболее важных и 
общественно значимых вопросов, отне-
сенных к ведению постоянных комиссий, 
в форме расширенных заседаний этих 
комиссий с участием депутатов, пред-
ставителей исполнительных органов, 
органов местного самоуправления, орга-
низаций, средств массовой информации, 
граждан.

Для проведения публичных слуша-
ний создается рабочая группа из числа 
депутатов. Для подготовки слушаний 
могут привлекаться  специалисты иных 
государственных органов и организаций.

Постоянная комиссия через сред-
ства массовой информации доводит до 
сведения населения тему предстоящих 
публичных слушаний.

На публичные слушания постоянная 
комиссия приглашает представителей  
заинтересованных  государственных 
органов, общественности, 

средств массовой информации. На 
публичных слушаниях могут участвовать 
депутаты маслихата из других постоян-
ных комиссий.

50. Заседания постоянных комиссий, 
как правило, открытые, за исключением 
случаев, когда рассматриваемые вопро-
сы в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О государственных секретах» 
отнесены к государственной или служеб-
ной тайне.

Заседания постоянных комиссий 
созываются по мере необходимости и 

считаются правомочными, если на них 
присутствует более половины от общего 
числа депутатов, входящих в их состав.

Постановление постоянной комиссии 
принимается большинством голосов от 
общего числа членов комиссии.

Председатель постоянной комиссии 
пользуется правом решающего голоса в 
случае, если при голосовании на заседа-
нии комиссии голоса депутатов разделят-
ся поровну.

Постановление постоянной комиссии 
и протокол заседания подписывает ее 
председатель, а в случае проведения со-
вместного заседания нескольких посто-
янных комиссий подписывают председа-
тели соответствующих комиссий.

Параграф 4. Редакционная и счет-
ная комиссия маслихата

51. Маслихат открытым голосованием 
из числа депутатов избирает в нечетном 
количестве составы счетной и редакци-
онной комиссий. В состав счетной и ре-
дакционной комиссии могут включаться 
работники аппарата маслихата и других 
государственных организаций. 

52. Состав редакционной комиссии 
формируется с учетом специфики рас-
сматриваемого вопроса, специальности, 
квалификации и опыта работы членов 
комиссии.

Редакционная комиссия может изби-
раться и на очередную сессию.

53. При проведении открытого голо-
сования счетная комиссия организует 
процесс голосования и подведения его 
итогов.

Счетная комиссия избирает из сво-
его состава председателя и секретаря 
комиссии, ее решения принимаются 
большинством голосов при открытом 
голосовании.

Перед началом открытого голосо-
вания председатель сессии указывает 
количество предложений, ставящихся на 
голосование, зачитывает их формули-
ровки.

Время и место тайного голосования, 
порядок его проведения устанавли-
ваются счетной комиссией на основе 
регламента маслихата и объявляются 
председателем счетной комиссии. Вы-
дача бюллетеней производится непо-
средственно перед голосованием, они 
изготавливаются под контролем счетной 
комиссии по установленной ею форме в 
количестве, равном числу присутствую-
щих на заседании депутатов, и подписы-
ваются председателем счетной комис-
сии. Бюллетени неустановленной формы 
при подсчете не учитываются.

Параграф 5. Депутатские объеди-
нения в маслихатах

54. Депутаты маслихата могут соз-
давать депутатские объединения в виде 
фракций  политических партий и иных  
общественных объединений, депутатских 
групп. Секретарь маслихата не может 
входить в депутатские объединения. 
Депутат имеет право состоять только в 
одной депутатской фракции.

55. Регистрация депутатских фракций 
и групп осуществляется на сессии масли-
хата, производится явочным порядком и 
носит исключительно информационный 
характер.

56. Члены депутатских объединений 
могут:

1) вносить замечания и предложения 
по повестке дня маслихата, порядку 
рассмотрения и существу обсуждаемых 
вопросов;

2) высказывать мнения по кандидату-
рам должностных лиц, которые избира-
ются или назначаются маслихатом;

3) предлагать поправки к проектам 
решений маслихата;

4) запрашивать материалы и доку-
менты, необходимые для деятельности 
депутатского объединения.

57. Фракция политической партии в 
своей деятельности взаимодействует с 

руководящими органами политической 
партии, а также участвует в работе обще-
ственной приемной политической партии. 
Фракция должна объединять не менее 
пяти депутатов маслихата. В составе де-
путатской группы должно быть не менее 
пяти депутатов маслихата.

Глава 6. Депутатская этика
58. Депутаты маслихата:
1) должны с уважением относиться 

друг к другу и ко всем другим лицам, 
участвующим в работе сессий маслиха-
та, комиссий маслихата и его рабочих 
органов;

2) не должны  употреблять в своих 
выступлениях необоснованные обвине-
ния, грубые, оскорбительные выражения, 
наносящие ущерб чести и достоинству 
депутатов маслихата и других лиц;

3) не должны призывать к незакон-
ным и насильственным действиям;

4) не должны препятствовать нор-
мальной работе маслихата, постоянных 
комиссий и иных органов маслихата;

5) не должны прерывать выступаю-
щих.

59. Выступая в средствах массовой 
информации при проведении публичных 
мероприятий, комментируя деятельность 
государственных органов, 

должностных лиц и граждан, депутат 
должен использовать только достовер-
ные, проверенные факты.

60. Депутат не должен использовать 
в личных целях преимущество своего 
депутатского статуса во взаимоотноше-
ниях с государственными органами и 
организациями, средствами массовой 
информации.

61. Депутат маслихата не может раз-
глашать сведения, которые стали ему из-
вестны при осуществлении депутатских 
полномочий, если эти сведения касаются 
вопросов, рассмотренных на закрытых 
заседаниях сессий, постоянных комиссий 
маслихата и иных органов маслихата.

62. Депутат маслихата, не имеющий 
специальных полномочий на представи-
тельство маслихата, может вступать в 
отношения с государственными органами 
и организациями только от своего имени.

63. На депутата маслихата за 
неисполнение и (или) ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей, а также 
нарушение правил депутатской этики, 
установленных регламентом маслихата, 
могут налагаться меры взыскания в соот-
ветствии со статьей 21 Закона.

Глава 7. Организация работы аппа-
рата маслихата

64. Для информационно-аналити-
ческого, организационно-правового и 
материально-технического обеспечения 
деятельности маслихата и его органов, 
оказания помощи депутатам в осущест-
влении их полномочий образуется аппа-
рат маслихата.

Аппарат маслихата является государ-
ственным учреждением, содержащимся 
за счет местного бюджета.

Положение об аппарате маслихата 
утверждается маслихатом.

65. Маслихат утверждает структу-
ру аппарата маслихата, определяет 
расходы на его содержание и материаль-
но-техническое обеспечение в пределах 
установленного законодательством Ре-
спублики Казахстан лимита численности 
и выделенных средств.

66. Деятельность государственных 
служащих аппарата маслихата осущест-
вляется в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

С истечением срока полномочий 
маслихата, в случаях досрочного прекра-
щения полномочий маслихата и выборов 
нового состава его депутатов, деятель-
ность государственных служащих аппа-
рата маслихата не прекращается.

РЕГЛАМЕНТ
 УЛЫТАУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

38. Маслихат может перенести рас-
смотрение запроса на другую сессию. 
До утверждения повестки дня сессии 
запросы могут быть отозваны внесшими 
их депутатами. После утверждения по-
вестки дня сессии снятие запроса с рас-
смотрения осуществляется по решению 
маслихата. Запросы, поданные письмен-
но, прилагаются к протоколу сессии.

39. Ответ на депутатский запрос 
должен быть дан в письменной форме в 
срок не позднее одного месяца.

Депутат вправе выразить свое 
мнение по ответу на запрос. Запросы, 
адресованные прокурору, не могут быть 
связаны с осуществлением уголовного 
преследования.

Глава 5. Должностные лица, по-
стоянные комиссии и иные органы 
маслихата, депутатские объединения 
маслихата

Параграф 1. Председатель сессии 
маслихата

40. Председатель очередной сессии 
маслихата избирается на предыдущей 
сессии маслихата из числа его депутатов 
открытым голосованием.

После выдвижения кандидатур депу-
татами маслихата проводится открытое 
голосование. 

Кандидат считается избранным, если 
за него проголосовало большинство от 
общего числа депутатов.

Депутат маслихата не может быть 
избран председателем сессии маслихата 
более двух раз в течение календарного 
года.

При отсутствии председателя сессии 
его полномочия осуществляются секре-
тарем маслихата.

41. Председатель сессии маслихата:
1) принимает решение о созыве сес-

сии маслихата;
2) осуществляет руководство под-

готовкой сессии маслихата, формирует 
повестку дня сессии;

3) ведет заседания сессии маслихата, 
обеспечивает соблюдение регламента 
маслихата;

4) подписывает решения маслихата, 
протоколы, иные документы, принятые 
или утвержденные на сессии маслихата.

Председатель сессии маслихата 
осуществляет свои функции на неосво-
божденной основе.

42. Председатель сессии маслихата 
пользуется правом решающего голоса в 
случае, если при голосовании на сессии 
маслихата голоса депутатов разделяются 
поровну.

Параграф 2. Секретарь маслихата
43. На первой сессии маслихат 

избирает из числа депутатов секретаря 
маслихата, который является должност-
ным лицом, работающим на постоян-
ной основе и подотчетным маслихату. 
Секретарь маслихата избирается на срок 
полномочий маслихата.

Секретарь маслихата осуществляет 
полномочия в соответствии с Законом и 
настоящим регламентом.

44. Кандидатуры на должность се-
кретаря маслихата выдвигаются депу-
татами маслихата на сессии маслихата. 
Количество выдвинутых кандидатур не 
ограничивается. Кандидаты выступа-
ют с примерными программами своей 
предстоящей деятельности. Кандидат 
считается избранным на должность 
секретаря маслихата, если в результате 
открытого или тайного голосования он 
получил большинство голосов от общего 
числа депутатов маслихата.

       Если на должность секретаря 
маслихата было выдвинуто более двух 
кандидатур и ни одна из них не набрала 
требуемого для избрания числа голосов, 
проводится повторное голосование по 
двум кандидатурам, получившим наи-
большее число голосов.

Если при повторном голосовании 
ни один из этих кандидатов не набрал 

Ұлытау 
өңірі
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ЛОТ

№

Нысаналы 
мақсаты

Жер учаскесінің орналасқан 
жері (шаруашылық орталыққа 
дейінгі орташа қашықтық)

Көлемі 
гектар 
(га)

Жалға 
беру 
мерзімі 
жыл

Жер учаскесінің 
қысқаша 
сипаттамасы (балл 
бонитеті)

1 2 3 4 5 6
1 Шаруа 

қожалығын 
жүргізу үшін

Аманкелді с/о, Сарлық 
селосынан оңтүстік шығысқа 
қарай  40 км. жерде

348 10 жыл
жайылым-345га         
басқа түрі-3га ,           
балл бонитеті-12

2 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Мибұлақ с/о, Мибұлақ 
селосынан солтүстік 
батысқа қарай 74 км жерде

376 10 жыл
жайылымы-372 га,          
басқа түрі-4 га,              
балл бонитет-1

3 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Ұлытау с/о, Ұлытау 
селосынан солтүстік 
шығысқа қарай  8 км. жерде

140 10 жыл
жайылым-138га,              
басқа түрі-2 га,              
балл бонитеті-12

4 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Қарсақбай к/о, Қарсақбай 
кентінен оңтүстікке қарай  46 
км. жерде

1980 10 жыл
жайылым-1968га            
басқа түрі-12га.           
балл бонитеті-11

5 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Терісаққан с/о, Терісаққан 
селосынан оңтүстік батысқа 
қарай  27 км. жерде

420 10 жыл
егістік-170 га            
жайылым-249га             
басқа түрі-1га                    
балл бонитеті-17

6 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Мибұлақ селолық округі, 
Мибұлақ селосының 
солтүстік шығысында 52 км 
жерде. 

3000 10 жыл
жайылымы-2995 
га,  басқа түрі-5га,            
балл бонитет-9 

7 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Қаракеңгір с\о, Бозтұмсық 
селосынан оңтүстік батысқа 
қарай 12 км жерде

1340 10 жыл
жайылымы-1333 
га,  басқа түрі -7 
га, балл бонитеті 
-11

8 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Қарсақбай к/о, Қарсақбай 
кентінен оңтүстік шығысқа  
қарай 30 км жерде 

2500 10 жыл
жайылымы-2494 
га,  басқа түрі-6 га,             
балл бонитет-8

9 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Мибұлақ с/о, Мибұлақ 
селосынан  солтүстік 
батысқа қарай 64 км. жерде

2000 10 жыл
жайылым-1987га       
басқа түрі-13га               
балл бонитеті-6

10 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Егінді с/о, Егіндіден 
солтүстік батысына қарай 8 
км жерде

120 10 жыл егістігі-120 га,             
балл бонитет-22

11 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Егінді с/о, Егіндіден 
солтүстік батысына қарай 7 
км жерде

65 10 жыл егістігі-65 га,               
балл бонитет-22

12 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Егінді с/о, Егіндіден 
солтүстік батысына қарай 
7,5 км жерде

100 10 жыл егістігі-100 га,             
балл бонитет-24

13 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Қаракеңгір с/о, Бозтұмсық 
селосынан солтүстік 
шығысқа қарай 16 км жерде

608 10 жыл
 жайылым-603га             
басқа түрі-5га                    
балл бонитеті-7

14 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Қоскөл с/о, Қоскөл 
селосынан оңтүстік шығысқа 
қарай 46 км жерде 

1000 10 жыл
жайылымы-990 га,        
басқа түрі-10,   
балл бонитет-6

15 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Қоскөл с/о, Қоскөл 
селосынан оңтүстік шығысқа 
қарай 30 км жерде 

500 10 жыл
жайылымы-462 га,         
басқа түрі-38 га,              
балл бонитет-3

16 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Қоскөл с/о, Қоскөл 
селосынан оңтүстік шығысқа 
қарай 80 км жерде

345 10 жыл
жайылымы-341 га,         
басқа түрі-4 га,  
балл бонитет-10

17 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Қоскөл с/о, Қоскөл 
селосынан  оңтүстік батысқа 
қарай 30 км  жерде

956  
жайылым-866га            
басқа түрі-90га                  
балл бонитеті-2

18 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Қаракеңгір с/о, Бозтұмсық 
селосынан оңтүстік шығысқа 
қарай 9 км жерде

339  
жайылым-336га          
басқа түрі-3га                    
балл бонитеті-10

19 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Жанкелді с/о, Байқоңыр 
селосынан солтүстік 
батысқа қарай 40 км жерде

3000 10 жыл
жайылым-2950га        
басқа түрі-50га                 
балл бонитеті-8

20 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Борсеңгір с/о, Борсеңгір 
селосынан солтүстік 
шығысқа қарай 17 км жерде

3000 10 жыл
жайылым-2990га          
басқа түрі-10га                 
балл бонитеті-9

21 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Қарсақбай к/о, Қарсақбай 
кентінен оңтүстікке қарай 28 
км жерде

1000 10 жыл
жайылымы-973 га,         
басқа түрі-27 га,         
балл бонитет-11

22 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Алғабас с/о, Бетбұлақ 
селосынан шығысқа қарай 
84 км жерде Жаксыайыртау 
аумағы

2500 10 жыл
Жайылымы -2491 
га, басқа түрі -9 га,            
балл бонитет-8

23 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Қарсақбай к\о, Қарсақбай 
кентінен оңтүстікке қарай 40 
км жерде

440 10 жыл
Жайылымы-437 
га, басқа түрі -3 га, 
балл бонитет-6

24 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Алғабас с/о, Бетбұлақ 
селосынан оңтүстік шығысқа 
қарай 10 км жерде

650 10 жыл
Жайылымы-647 
га, басқа түрі -3,               
балл бонитет-7

25 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Егінді с/о, Егінді селосынан 
солтүстік батысқа қарай 30 
км жерде

500 10 жыл
е г і с т і к - 4 9 9 г а                 
басқа түрі -1га                         
балл бонитеті-18

26 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Егінді с/о, Егіндіден 
солтүстік батысына қарай 13 
км жерде

80 10 жыл егістігі-80 га, балл 
бонитет-19

27 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Егінді с/о, Егіндіден 
солтүстік батысына қарай 12 
км жерде

72 10 жыл егістігі-72 га, балл 
бонитет-19

28 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Егінді с/о, Егіндіден 
солтүстік батысына қарай 14 
км жерде

100 10 жыл егістігі-100 га, 
балл бонитет-22

29 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Аманкелді с/о, Сарлық 
селосынан солтүстік 
батысқа қарай  45 км. жерде

480 10 жыл
жайылым-476га             
басқа түрі - 4га                     
балл бонитеті-12

30 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Алғабас селолық округі, 
Сарыбұлақ қыстағынан 
оңтүстік шығысқа қарай 9 км 
жерде

3500 10 жыл
жайылымы-3488 
га, басқа түрі-
1 2 г а , б а л л 
бонитет-3

31 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Ұлытау с/о, Ұлытау 
селосынан оңтүстік шығысқа 
қарай 54 км жерде

2822 10 жыл
жайылым-2808га            
басқа түрі-14га               
балл бонитеті-12

32 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Қарсақбай к/о, Қарсақбай 
кентінен оңтүстік батысқа 
қарай  25 км. жерде

2400 10 жыл
жайылым-2384га           
басқа түрі-16га                  
балл бонитеті-8

33 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Сарысу селолық округі, 
Сарысу селосының оңтүстік 
батысында 140 км жерде. 

929 10 жыл жайылымы-929га,          
балл бонитет-4

34 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Мибұлақ селолық округі, 
Мибұлақ селосының 
солтүстік шығысында 49 км 
жерде. 

3000 10 жыл
жайылымы-2992 
га, басқа түрі-
8 г а , б а л л 
бонитет-11

35 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Сарысу селолық округі, 
Сарысу селосының солтүстік 
шығысында 52 км жерде. 

2220 10 жыл
жайылымы-2212 
га,  басқа түрі-8га,                
балл бонитет-8

36 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Ұлытау ауданының босалқы 
жерлері, Сарлық селосынан 
солтүстік батысқа қарай  84 
км жерде

1000 10 жыл
жайылым-992га             
басқа түрі -8га                
балл бонитеті-8

37 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Ұлытау с/о, Ұлытау 
селосынан солтүстікке қарай 
6 км жерде

178 10 жыл
шабындық-178 га 
жайылым-164га          
басқа түрі-1га                 
балл бонитеті-8

38 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Аманкелді с/о, Сарлық 
селосынан оңтүстік батысқа 
қарай  12 км  жерде

1200 10 жыл
жайылым-1195га          
басқа түрі-5га                   
балл бонитеті-7

39 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Қарсақбай к/о, Қарсақбай 
кентінен солтүстік шығысқа 
қарай  36 км  жерде

1800 10 жыл
жайылым-1793га         
басқа түрі-7га                   
балл бонитеті-6

40 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Мибұлақ с/о, Мибұлақ 
селосынан  солтүстік 
батысқа қарай 55 км. жерде

6000 10 жыл
жайылым-5981га               
басқа түрі-19га                  
балл бонитеті-11

41 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Терісаққан с/о, Терісаққан 
селосынан оңтүстік батысқа 
қарай  18 км жерде

1100 10 жыл
егістік-120 га           
жайылым-970га          
басқа түрі-10га                    
балл бонитеті-14

42 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Қарсақбай к/о, Қарсақбай 
кентінен оңтүстікке қарай  83 
км  жерде

6000 10 жыл
жайылым-5970га 
басқа түрі-30га        
балл бонитеті-10

43 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Қаракеңгір с/о, Бозтұмсық 
селосынан оңтүстік батысқа 
қарай 50 км жерде

2490 10 жыл
 жайылым-2478га          
басқа түрі-12га                  
балл бонитеті-8

44 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Қаракеңгір с/о, Бозтұмсық 
селосынан оңтүстікке қарай 
46 км жерде

4000 10 жыл
 жайылым-3981га            
басқа түрі-19га                  
балл бонитеті-11

45 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Сарысу с/о, Жыланды 
селосынан солтүстік-
шығысқа қарай 48 км жерде

950 10 жыл
 жайылым-945га            
басқа түрі-5га                    
балл бонитеті-7

46 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Ұлытау ауданының 
Қызылорда облысына 
ұзақ мерзімге пайдалануға 
берілген жерлер, Мибұлақ 
селосынан оңтүстік батысқа 
қарай  130 км жерде

3400 10 жыл
жайылым-3395га          
басқа түрі-5га                  
балл бонитеті-5

47 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Мибұлақ с/о, Мибұлақ 
селосынан  оңтүстік 
шығысқа қарай 58 км жерде

5000 10 жыл
жайылым-4992га            
басқа түрі-8га                    
балл бонитеті-8

48 Шаруа 
қожалығын 
жүргізу үшін

Сарысу с/о, Сарысу 
селосынан оңтүстік батысқа 
қарай 19 км жерде

428 10 жыл
Жайылымы-426 
га,  басқа түрі 
-2 га, балл 
бонитет-11

     

Қарағанды облысы, «Ұлытау ауданының әкімдігі» ММ-сі ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы  жер учаскелерін жалға беру жөнінде конкурс жариялайды

Конкурсқа белгіленген тәртіппен тіркелген Қазақстан Республикасының азамат-
тары жіберіледі. Конкурсқа ұсынылып отырған жер учаскелерін тиімді және жер 
заңнамалары талаптарына сәйкес пайдалану міндеттеледі. Конкурсқа қатысуға 
өтінім құжаттары конкурс өткізу жөніндегі ақпараттық хабарламаның  баспасөз 
басылымдарында жарияланған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде Қараған-
ды облысы, Ұлытау ауданы, Абай көшесі, №22 ғимаратта орналасқан «Ұлытау 
ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ-де 2015 жылдың 26 шілде күні сағат 
18.00-ге дейін қабылданады. Өтінім құжаттары салынған конверттерді ашу рәсімі 
2015 жылғы 27 шілде күні сағат 11-00 де мына мекен-жайда: Қарағанды облысы, 
Ұлытау ауданы, Абай көшесі №27 үйде орналасқан, Ұлытау ауданы әкімдігі ғима-
ратының мәжіліс залында өтеді.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген жеке тұлғаның конкурстық өтінімінде 
мынадай мәліметтер болуға тиісті: жеке тұлғаның куәлігінің ( төлқұжат ) немесе 
уақытша куәлігінің көшірмесі; конкурсқа қатысуға өтінім ( түпнұсқасы ). Конкурсқа 
қатысуға ниет білдірген қатысушы бір немесе бірнеше жер учаскесіне конкурстық 
өтінім ұсына алады; қатысушы ұсынатын бизнес-жоспар немесе ауылшару-
ашылық дақылдар өндіру үшін қажетті ауылшаруашылық машиналары көрсетілген 
ерікті түрде дайындалған жер учаскесін пайдалану бағдарламасы және оларды 
сатып алу (жалға алу, қызмет көрсетуді сатып алу) шартының көшірмесі; білімі 
туралы дипломының көшірмесі және ауылшаруашылығы саласындағы еңбек 
қызметі және жұмыс өтілі туралы мәліметтері бар өмірбаяны; қатысушыға, конкур-
стық комиссия жеңімпазды анықтағанда ескерілетін, өзі туралы басқа да сенімді 
ақпараттарды ұсынуға болады.

Конкурсқа байланысты қосымша деректерді Қарағанды облысы, Ұлытау 
ауданы, Абай көшесі №22 «Ұлытау аудандық жер қатынастары бөлімі» ММ-
нен  алуға болады,  байланыс телефоны/факс:  8(71035)21322.

Конкурстық комиссия.

Ұлытау 
өңірі
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№ 
Зем.

участ-
ка

Целевое 
назначение

Месторасположение 
зем.участка среднее 

растояние от 
хозяйственного центра

Площадь 
(гектар)

Срок 
аренды 

лет.

Краткая 
характеристика 

зем.участка 
(состав и виды 

угодий балл 
бонитета)

1 2 3 4 5 6
1 Для ведения 

крестьян.хоз
Амангельдинский 

сельский округ, 40 км к 
юго-востоку от с. Сарлык

348 10 лет
пастбища-345га 

прочие-3га         
балл бонитет-12

2 Для ведения 
крестьян.хоз

Мибулакский с/о, 74 
км к северо-западу от 

с.Мибулак   
376 10 лет

пастбища-372га 
прочие-4 га         

балл бонитет-1

3 Для ведения 
крестьян.хоз

Улытауский сельский 
округ, 8 км к северо-

востоку от села Улытау
140 10 лет

пастбища-138га 
прочие-2га         

балл бонитет-12

4
Для ведения 
крестьян.хоз

Карсакпайский 
поселковый округ, 46 
км к югу от поселка 

Карсакпай
1980 10 лет

пастбища-1968 
га прочие-12 га,                      
балл бонитет-11

5
Для ведения 
крестьян.хоз

Терсакканский сельский 
округ, 27 км к юго-западу 

от села Терсаккан
420 10 лет

пашня-170 га 
пастбища-249га 

прочие-1га,                  
балл бонитет-17

6 Для ведения 
крестьян.хоз

Мибулакский сельский 
округ,  52 км  к северо-

востоку от село Мибулак
3000 10 лет

пастбища-2995 га 
прочие-5 га, балл 

бонитет-9

7 Для ведения 
крестьян.хоз

Каракенгирский  с/о, 
12 км к юго-западу от 

с,Бозтумсык
1340 10 лет

пастбища-1333 га 
прочие-7 га, балл 

бонитет-11

8 Для ведения 
крестьян.хоз

Карсакпайский п/о, 30 
км к юга-востоку от 

п.Карсакпай 
2500 10 лет

пастбища-2494 га 
прочие-6 га, балл 

бонитет-8

9 Для ведения 
крестьян.хоз

Мибулакский сельский 
округ, 64 км к северо-

западу от села Мибулак
2000 10 лет

пастбища-1987га 
прочие-13га     

балл бонитет-6

10 Для ведения 
крестьян.хоз

Егиндинский с/о, 8 км 
на севера запад от 

с.Егинди
120 10 лет пашня-1987га         

балл бонитет-22

11 Для ведения 
крестьян.хоз

Егиндинский с/о, 7 км 
на севера запад от 

с.Егинди
65 10 лет пашня-65га         

балл бонитет-22

12 Для ведения 
крестьян.хоз

Егиндинский с/о, 7,5 
км на севера запад от 

с.Егинди
100 10 лет пашня-100га         

балл бонитет-24

13
Для ведения 
крестьян.хоз

Каракенгирский 
сельский округ, 16 км к 
северо-востоку от села 

Бозтумсык
608 10 лет

 пастбища-603га 
прочие-5га         

балл бонитет-7

14 Для ведения 
крестьян.хоз

Коскольский с/о, 46 км к 
юго-востоку от с.Косколь 1000 10 лет

 пастбища-990 
га прочие-10 га         
балл бонитет-6

15 Для ведения 
крестьян.хоз

Коскольский с/о, 30 км к 
юга-востоку от с.Косколь 500 10 лет

 пастбища-462 
га прочие-38 га         
балл бонитет-3

16 Для ведения 
крестьян.хоз

Коскольский с/о, 80 км к 
юга-востоку от с.Косколь 345 10 лет

 пастбища-341га 
прочие-4 га  балл 

бонитет-10

17 Для ведения 
крестьян.хоз

Коскольский сельский 
округ, 30 км к юго-западу 

от села Косколь
956 10 лет

пастбища-866га 
прочие-90га         

балл бонитет-2

18
Для ведения 
крестьян.хоз

Каракенгирский 
сельский округ, 9 км 

к юго-востоку от села 
Бозтумсык

339 10 лет
пастбища-336га 
прочие-3га, балл 

бонитет-10

19
Для ведения 
крестьян.хоз

Жанкельдинский 
сельский округ, 40 км к 
северо-западу от села 

Байконур
3000 10 лет

пастбища-2950га 
прочие-50га         

балл бонитет-8

20
Для ведения 
крестьян.хоз

Борсенгирский сельский 
округ, 17 км к северо-

востоку от села 
Борсенгир

3000 10 лет
пастбища-2990га 

прочие-10га         
балл бонитет-9

21 Для ведения 
крестьян.хоз

Карсакпайский п/о, 28 км 
к югу от п,Карсакпай 1000 10 лет

пастбища-973 
га прочие-27 га         
балл бонитет-11

22
Для ведения 
крестьян.хоз

Алгабаский с/о, 84 
км к юга-востоку 
село Бетбулак, 
около месности  
Жаксыайыртау

2500 10 лет
Пастбищ-2491 га, 

др.угодия-9 га, 
балл бонитет-8 

23 Для ведения 
крестьян.хоз

Карсакпайский с/о, 40 км 
к югу от п.Карсакпай 440 10 лет

Пастбищ-437 га, 
др.угодия-3 га, 
балл бонитет-6

24 Для ведения 
крестьян.хоз

Алгабасский с/о, 10 
км к юго-востоку от 

с.Бетбулак
650 10 лет

Пастбищ-647 га, 
др.угодия-3 га, 
балл бонитет-7

25 Для ведения 
крестьян.хоз

Егиндинский сельский 
округ, 30 км к северо-

западу от села Егинды
500 10 лет

пашня-499га  
прочие-1га         

балл бонитет-18

26 Для ведения 
крестьян.хоз

Егиндинский с/о, 13 
км на севера запад от 

с.Егинди
80 10 лет Пашня-80 га, 

балл бонитет 19

27 Для ведения 
крестьян.хоз

Егиндинский с/о, 12 
км на севера запад от 

с.Егинди
72 10 лет Пашня-72 га, 

балл бонитет -19

28 Для ведения 
крестьян.хоз

Егиндинский с/о, 14 
км на севера запад от 

с.Егинди
100 10 лет Пашня-100 га, 

балл бонитет-22

ГУ «Акимат Улытауского района» Карагандинской областей объявляет конкурс по предоставлению  
земельных участков в аренду для ведения сельскохозяйственного производства

29
Для ведения 
крестьян.хоз

Амангельдинский 
сельский округ, 45 км к 
северо-западу от села 

Сарлык
480 10 лет

пастбища-476га 
прочие-4га         

балл бонитет-12

30
Для ведения 
крестьян.хоз

Алгабасский сельский 
округ,  9 км  к юго-
востоку от зимовки 

Сарыбулак
3500 10 лет

пастбища-3488 
га прочие-12 га         
балл бонитет-3

31 Для ведения 
крестьян.хоз

Улытауский сельский 
округ, 54 км к юго-восто-

ку от села Улытау
2822 10 лет

пастбища-2808га 
прочие-14га         

балл бонитет-12

32
Для ведения 
крестьян.хоз

Карсакпайский 
поселковый округ, 25 км 
к юго-западу от поселка 

Карсакпай
2400 10 лет

пастбища-2384га 
прочие-16га        

балл бонитет-8

33 Для ведения 
крестьян.хоз

Сарысуский сельский 
округ,  140 км  к юго-

востоку от село Сарысу
929 10 лет Пастбищ-929 га, 

балл бонитет-4

34 Для ведения 
крестьян.хоз

Мибулакский сельский 
округ,  49 км  к северо-

востоку от село Мибулак
3000 10 лет

Пастбищ-2992 
га, др.угодия-8га, 
балл бонитет-11

35 Для ведения 
крестьян.хоз

Сарысуский сельский 
округ,  52 км  к северо-

востоку от село Сарысу
2220 10 лет

Пастбищ-2212 га, 
др. угодия-8га, 
балл бонитет-8

36
Для ведения 
крестьян.хоз

Земли запаса 
Улытауского района, 84 
км к северо-западу от 

села Сарлык
1000 10 лет

пастбища-992га 
прочие-8га       

 балл бонитет-8

37
Для ведения 
крестьян.хоз

Улытауский сельский 
округ, 6 км к северу от 

села Улытау
178 10 лет

сенокос-178 га 
пастбища-164га 

прочие-1га         
балл бонитет-8

38
Для ведения 
крестьян.хоз

Амангельдинский 
сельский округ, 12 км 
к юго-западу от села 

Сарлык
1200 10 лет

пастбища-1195га 
прочие-5га         

балл бонитет-7

39
Для ведения 
крестьян.хоз

Карсакпайский 
поселковый округ, 36 

км к северо-востоку от 
поселка Карсакпай

1800 10 лет
пастбища-1793га 

прочие-7га       
балл бонитет-6

40 Для ведения 
крестьян.хоз

Мибулакский сельский 
округ, 55 км к северо-

западу от села Мибулак
6000 10 лет

пастбища-5981га 
прочие-19га         

балл бонитет-11

41
Для ведения 
крестьян.хоз

Терсакканский сельский 
округ, 18 км к юго-западу 

от села Терсаккан
1100 10 лет

пашня-120 га 
пастбища-970га 

прочие-10га         
балл бонитет-14

42
Для ведения 
крестьян.хоз

Карсакпайский 
поселковый округ, 83 
км к югу от поселка 

Карсакпай
6000 10 лет

пастбища-5970га 
прочие-30га       

 балл бонитет-10

43
Для ведения 
крестьян.хоз

Каракенгирский 
сельский округ, 50 км 
к юго-западу от села 

Бозтумсык
2490 10 лет

 пастбища-2478га 
прочие-12га         

балл бонитет-8

44 Для ведения 
крестьян.хоз

Каракенгирский 
сельский округ, 46 км к 
югу  от села Бозтумсык

4000 10 лет
пастбища-3981га 

прочие-19га         
балл бонитет-11

45
Для ведения 
крестьян.хоз

Сарысуский сельский 
округ, 48 км к северо-

востоку от села 
Жыланды

950 10 лет
пастбища-945га 

прочие-5га       
балл бонитет-7

46

Для ведения 
крестьян.хоз

Земли долгосрочного 
пользования 

Кызылординской 
области Улытауского 
района, 130 км к юго-

западу от села Мибулак

3400 10 лет
пастбища-3395га 

прочие-5га        
балл бонитет-5

47 Для ведения 
крестьян.хоз

Мибулакский сельский 
округ, 58 км к юго-

востоку от села Мибулак
5000 10 лет

пастбища-4992га 
прочие-8га         

балл бонитет-8

48 Для ведения 
крестьян.хоз

Сарысуский с/о, 19 км к 
юго-западу от с.Сарысу 428 10 лет

Пастбищ-426 га, 
Др.угодия -2 га, 
Балл бонитет-11

         

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В конкурс допускаются физические и юридические лица Республики Казахстан зареги-
стрированные в установленном порядке. Возлагаются обязательства по рациональному ис-
пользованию земельных участков и в соответствий требований земельных законодательств 
выставляемых на конкурс. 

Заявление и документы на участия  в конкурс принимаются после опубликования ин-
формационного сообщения в периодических печатных изданиях в течений 30-календарных 
дней в ГУ «Отдел земельных отношений Улытауского района»    расположенный по адресу 
с.Улытау Улытауского района ул.Абая, 22 до 18-00 часов 26 июля 2015 года.

Процедура вскрытия конвертов с конкурсными заявлениями проводится 11-00 часов 
27 июля 2015 года в зале заседаний районного акимата по адресу с.Улытау Улытауского 
района, ул.Абая.27   

Конкурсная заявка физических и юридических лиц изъявившие желание участвовать в 
конкурсе должна содержать: копию удостоверения личности, заявку на участие в конкурсе 
(оригинал), участник изъявивший желание участвовать в конкурсе, предоставляет свою 
конкурсную заявку на один или несколько земельных участков, предлагаемый участни-
ком бизнес план или производственную программу использования земельного участка 
в произвольной форме с указанием фактического наличия необходимых с/х машин для 
возделывания сельскохозяйственных культур, и представить копию договора  на их приобре-
тение, копию диплома об образований и автобиографию с указанием сведений о трудовой 
деятельности и стаже работы в отраслях сельского хозяйства, участник может предоставить 
и иную достоверную информацию о себе, которая может быть учтена конкурсной комиссией 
при определений победителя конкурса.

       Дополнительные сведения можно получить в ГУ «Отдел земельных отношений  Улы-
тауского района» с.Улытау ул.Абая телефон/факс:  8(71035)21322.

Конкурсная комиссия.

Ұлытау 
өңірі
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Елтынды ДҮЙСЕНБАЕВ

Ұлытау аудандық «Ұлытау өңірінің» газеті редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

ГАЗЕТТІҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ: «Ұлытау ауданының әкімдігі» 

Газетте жарияланған мақала 
авторларының пікірі редакци-
яның көзқарасына сәйкес келе 

бермейді.

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет, 
ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде 

тіркелген №2199-Г куәлігі берілген. Астана қаласы. 
07.08.2001ж.

Хабарландыру мен құттық-
таулардың мазмұнына редакция 
жауап бермейді. Мақалалардың 
нақтылығы үшін автор жауапты.

Газет «Ұлытау өңірі» редакциясының компьютер орталығында беттеліп, Қарағанды қаласындағы 
«Қарағанды Полиграфия» ЖШС-нің баспаханасында басылады. Ермеков көшесі, 33 үй.

МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ: 
инд: 101500
Қарағанды облысы,
Ұлытау ауданы,
Абай көшесі, 23- үй.
Тел: 2-13-72; 2-11-22
эл.пошта: 
ulytau-oniri@mail.ru

Газет аптасына бір рет шыға-
ды, Таралымы - 1550 дана

Көлемі - 3 баспатабақ
Тапсырыс - 25

Ұлытау 
өңірі

Таяуда  Ұлытау селосында 
өмірден қыршын кеткен жас 

өрен Қазыбек Қайратұлын 
еске алуға байланысты шағын 
футболдан  турнир болып 
өтті. Еске алу турнирін Қа-
зыбектің ата - анасы, бауы-
рлары өз қаражаттарына                                    
ұйымдастырды. Турнирге 
барлығы 12 команда қаты-
сты. Ұлытаудың өз басынан 
8 команда және Қаракеңгір 
ауылының командасы, Жезді 
қалашығынан 2 команда, 
Жезқазған қаласының коман-
далары қатысып тартысты 
ойын өткізді. Ойын бастал-
мастан бұрын марқұмның 
рухына Ұлытау аудандық 
мешітінің бас имамы С.О-
рынбаев құран бағыштап, 
жиналған жұрт қол жайып, 
«марқұмның рухы жаны жән-
натта, тәні рахатта болсын» 
деп дұғасын тіледі.  Осыдан 
кейін сөз алған аудандық спорт 
бөлімінің басшысы М.Оразалин 
Қазыбектің кішкентай кезінен 
спортқа жақын екенін жүйрік 

екенін тілге тиек етті. Қазы-
бектің әкесі Қайрат Далабаев   
қатысып отырған командаларға 
алғысын білдіріп, осы турнир 

жылда өткізіліп тұруына ұсы-
нысын айтып, командаларға 
сәттілік тіледі.

Ойын бойынша 12 команда 
А және Б тобынан болып  екі 
топқа бөлінді. Жеребе тар-

тылып командалар бір бірінің 
қарсыластарын анықтап алып, 
әр топ өзара бір-бірімен ойын 

ойнап шықты. Екі топтан 1 
және 2-орын алған командалар 
жартылай финалға жолдама 
алды. Олар аудандық Мәде-
ниет үйі қызметкерлері, 92 
құрамасы, Қаракеңгір ауылы-
ның  және Ұлытау жастары 
командалары. Ақтық кезеңге 
92 құрамасы мен Ұлытау 
жастар командасы шықты. 
Жалпы ойынның қорытындысы 
бойынша 3-орын аудандық 
Мәдениет үйінің командасына, 
2-орын 92 құрамасына бұй-
ырса, ал турнирдің жеңімпазы 
болып Ұлытау жастар құрама-
сы танылды. Ойын соныңда 
командаларға Мақтау қағаз-
дары мен медальдар, бағалы 
сыйлықтар және Жеңіс кубогы 
табыс етілді. «Осы турнир әлі 
жалғасын табады» деп барлық 
қатысушылар бір-бірлерімен 
қол алысып, жылы лебіздірін 
білдірді. Ойын соныңда барлық 
қатысқан командалар естелікке 

суретке түсіп, алаңда бір-
бірімен қарсылас болғанымен, 
өмірде шын достар екенін 
таныта білді. 

 ЕСКЕ АЛУ ТУРНИРІ 
ӨТКІЗІЛДІ

Жасұлан АЯШЕВ

Сондықтан, қазіргі даму кезеңі 
білім беру жүйесінің алдында 
оқыту үрдісін технологияландыру 
мәселесі басты орынға қойылып 
отыр. Осыған орай Ұлытау ауда-
нында маусым айының 22-сі мен 
шілде айының 2-сі аралығында 
«Мектепке дейінгі білім беруде 
инновациялық-педагогикалық тех-
нологияларды қолдану» тақыры-
бындағы біліктілікті арттыру курсы 
өтуде. Курсқа Байқоңыр селолық 
округінен 3, Терісаққан селолық 
округінен 1, Егіндіден 1, Қаракең-
гірден 2 және Аманкелді селолық 
округінен 2 дәріс алушы азаматтар 
қатысты.

Курс бағдарламасының мазмұ-
нына оқыту әдістері заманауи 
идеялар, бала тәрбиелеудегі жаңа 
тәсілдер, сыни тұрғыдан ойлауға 
үйрету, ақпараттық-коммуникаци-
ялық технологияларды пайдалану, 
талантты және дарынды бала-
ларды оқыту, жас ерекшеліктеріне 

сәйкес білім беру және оқыту, білім 
берудегі басқару және көшбас-
шылық туралы толық мағлұмат 
алдық. Курс барысында бізді қы-
зықтыратын сұрақтар мен мәселе-
лер өте көп болды.

Оқудың жаңа мазмұнын игеру 
немесе жобалау процестерін 
дайындауда әріптестермен шағын 
топтарда әрекеттесу арқылы орын-
далады. Топтық жұмыс нәтиже-
сінде ой білдіру, тұжырымдар мен 
ұстанымдарды, жобалау көзқа-
растарын, үлгілерін ортаға салу 
психологиялық тұрғыдан жеңілірек 
екендігі байқалды. Осы курстың 
мақсаты бала әрекетінің нәти-
жесін бақылау мен бағалаудағы 
оң өзгерістер, сыни тұрғысынан 
қарастыру, өзара әрекеттесу ба-
рысында үнемі кінәламай ыңғайлы 
жағдай жасауға талпыну, олардың 
өздеріне деген сенімін қалыпта-
стыру. Менің түсінгенім жіберілген 
қателіктерді түзетуге ешқашан кеш 

емес тек, осы мақсатқа жету жо-
лында талмай жұмыс атқаруымыз 
керек. «Өрлеу» БАҰО» АҚ фили-
алы Қарағанды облысы бойынша 
педагогикалық қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру әкімшілігін 
басқарып отырған п.ғ.д. Сәулеш 
Мұқановаға айтар алғысымыз 
шексіз.

Курста бізге дәрістер мен 
тәжірибелік сабақтар көбінде 
шынайы өмірден дәлелді мысал-
дармен түсіндіріп отырғаны ұнады. 
Курстан өзіме он күн бойы білім 
мен қызықты қажетті ақпараттар 
алдым. Курс заман талабына сай 
әртүрлі тақырыптарда қызықты 
және жоғары дәрежеде жүргізіл-
ді. Осы курстың жүргізілуі біздің 
жұмыс істеу қабілетімізге көп 
әсер етіп, шабытымызды оятты. 
Сондықтан, маңызды да, қажетті 
дәріс оқыған Қалмағанбетова 
Назгүл Төреқожақызына дән риза 
болдық. Тыңдаушылар атынан ізгі 
адал сезіммен, ықыласты көңілмен 
рахметімізді айтамыз, «өте жақсы» 
деген бағаменен сертификат ие-
леніп, балабақшамызға қайттық.

Дәріске қатысқан 
ұстаздар тобы.

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСЫ ӨТУДЕ
ҚР Президенті Н.Назарбаев өз Жолдауында айтқандай: 

«Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына 
ену үшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды 

дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең 
ететін – білім». 

АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ 
НАЗАРЫНА!

Кәсіпкерлікті қолдау мен қорғау мақсатында және жеке 
кәсіпті дамытуға кедергі болатын заңсыз тексерулерді бол-
дырмау, бақылау және қадағалау заңнамалары талаптарын 
түсіндіру бағытында 9 шілде күні ауданның Кәсіпкерлер 
палатасы және аудандық Прокуратураның бастамасымен  
«Кәсіпкер және Шенеунік» атты акция өтетінін хабарлаймыз. 
Бұл акцияда заңнамадағы проблемалық өзгерістер жөнінде 
семинар өтеді және кәсіпкерлердің жеке шағымдары тыңда-
лады.

Өтетін орны: Ұлытау селосы, Абай көшесі, 27 үй (аудан-
дық әкімдіктің ғимараты). 

Акция жайлы толық ақпаратты мына мекен-жайдан 
Абай көшесі 18-2  ала аласыздар. Байланыс телефоны: 
8(71035)21415.

 Қарағанды облысы кәсіпкерлер палатасы 
Ұлытау ауданындағы филиалы.

Ұлытау 
өңірі

Аудандық ауруханада 
халықтың денсаулығын 
сақтауда өздерінің білімін, 
тәжірибесін жұмсап, қал-
тқысыз қызмет етіп жүрген 
медицина қызметкерлері аз 
емес. Солардың бірі елдің 
алғысын алып, абыройға 
бөленіп жүрген аурухана-
ның медбикесі Сейітмаған-
бетова Сәуле Құрманға-
лиқызы. Оның бұл салада 
еңбек еткеніне биыл 33 

жыл болды. Осы жылдар ішінде 
өзіне мол тәжірибе жинақтаған 
Сәуле қаншама жанның сырқаты-
ның айығуына қамқорлық жасап, 
қаншама отбасына қуаныш сый-
лады десеңізші. Ол Жезқазған 
қаласындағы медицина учили-
щесін 1982 жылы бітіріп шығып, 
өзінің туған жері Ұлытауға келіп, 
аудандық ауруханаға медбибі 
болып орналасады. Училищеде 
алған білімін тәжірибемен алма-
стыру әрине, оңай емес. Алайда, 
Сәуле тәжірибелі медбибілердің 
қасында болып, мамандығын 
тез-ақ меңгеріп кетті. Қазір оның 
білімі жоғары оқу орнын бітір-
ген дәрігерлерден кем түспейді 

десек артық айтқандық болмас. 
«Біздің Сәуле білімі жағынан 
ешкімнен де кем түспейді. 
Келген сырқаттарды күлімдеп 
қарсы алып, шипалы сөзімен де, 
күлімдеген көзімен де емдетеді. 
Кейбір сырқаттар «Сәуленің 
алдынан шыққанда сырқатымыз-
дан айығып кеткендей, жеңілдеп 
шығамыз» деп алғыстарын айтып 
жатады» – дейді әріптестері.

Сәуле Құрманғалиқызы өз 
ортасында беделді. Аты аудан 
тұрғындарына белгілі, алғыстан 
алқа таққан абыройлы жан. Оның 
алар асуы, шығар биігі әлі алда. 
Елге сыйлы медбике Сәуленің 
алдағы еңбегіне де табыс, бақыт, 
отбасына ырыс-береке тілейміз.

МЕРЕЙЛІ  МЕДБИБІ

ҚР Президенті, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың, «Ұлт жоспа-
ры – 100 қадам баршаға арналған қазіргі заманғы мемле-
кет» атты ұлы істерге, жарқын болашаққа бастайтын 

ұлт жоспар – 100 қадам – Елбасымыздың алысты бол-
жайтын көрегендігін тағы да айқын көрсетіп тұр. Мұнда 

ел халқының жағдайын одан әрі жақсартудың нақтылы 
қадамдарын айқындап берген. Барлық саланы қарқынды 

дамытудың жолдары нақтыланған. «... жоспардың негізгі 
мақсаты – аурулардың сыртқы белгілерін сылап-сипап 

қою емес, оларды жүйелі емдеу болып табылатын қоғам 
мен мемлекетті түбегейлі қайта өзгертуге негіз 

қалайды» деп көрсетілген.
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РЫСКҮЛДІҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

Бір топ құрбы-құрдастары атынан.


