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Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси 
апталыќ газеті

Жуырда аудан əкімі аппа-
ратының ұйымдастыруымен  
Алмалы ауылдық округінде 
көшпелі семинар-кеңес 
өткізілді. Семинарға аудан əкімі 
аппаратының қызметкерлері, 
аудандық жұмыспен қамту жəне 
əлеуметтік бағдарламалар, 
аудандық жер қатынастары, 
қаржы бөлімдерінің басшылары, 
аудандық ауыл шаруашылығы 
бөлімі басшысының орын-
басары, аудандық Əділет 
басқармасының басшысы, 
жылжымайтын мүлікті тіркеу 
орталығының директоры, 
Сарқан қаласы, ауылдық 
округтердің əкімдері жауапты 
мамандары шақырылды. Соны-
мен қатар, семинар жұмысына 
Алматы облысы əкімінің бас ин-
спекторы Абдрахманова Жан-
нат Тұрысбекқызы қатысты. 

Семинар барысында Ал-
малы ауылдық округінің 
əкімі Асқар Тұрғамбеков 
ауылдық округтің əлеуметтік-
экономикалық дамуы жəне 
жергілікті өзін-өзі басқару 
жүйесін қалыптастыруда 
атқарылып жатқан жұмысы 
туралы ақпарат берді. Одан 
кейін Алмалы ауылдық округі 
əкімі аппаратының бас ма-
маны Орынбасар Ахметова, 
аудандық жұмыспен қамту жəне 
əлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің басшысы Орал-

●Семинар-кеңес

Ашыќ пiкiр алмасты
бек Тертюбаев, аудандық 
ауыл шаруашылығы бөлімі 
басшысының орынбасары Ма-
дина Төлеуова, аудандық жер 
қатынастары бөлімінің басшысы 
Ғазиз Есжанов, аудандық Əділет 
басқармасының басшысы Əнуар 
Сейпейов сөз алып, мемлекеттік 
ұйымдарда іс қағаздарды 
жүргізу тəртібі, жаңа формат-
ты атаулы əлеуметтік көмек, 
округтерде кооперативтерді 
құру, ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлерді 
анықтап, мемлекет меншігіне 
қайтару жұмыстары жəне 
2017-2019 жж. аралығындағы 
жер пайдаланушылардың 
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туралы жəне тіркеуде жоқ жыл-
жымайтын мүліктерді тіркеуге 
алу жөнінде атқарылуы тиіс 
мəселелер талқыланды.

Жиынға қатысушылар 
күн тəртібіндегі маңызды 
мəселелерге қатысты жəне 
өздерін толғандырған 
мəселелер бойынша сұрақтар 
қойып, ойларын ортаға сал-
ды. Сондай-ақ, семинарға 
қатысушылар Алмалы ауы-
лында орналасқан əлеуметтік 
нысандардың жұмысымен та-
нысты.

Өз тілшіміз.

Өткен сейсенбіде қант 
қызылшасын өсірудің нақты тех-
нологиясын үйрету мақсатында 
Сарқан ауданының Бақалы ауы-
лында «Айша-Амир» сервистік 
дайындау орталығының база-
сында семинар өтті. Семинарға 
Алматы облысы əкімінің орын-
басары Серікжан Бескемпіров, 
облыстық ауылшаруашылығы 
басқармасының басшысы Сексен-
бай Бекішов, Сарқан ауданының 
əкімі Ерғазы Қошанбеков, 
Сарқан, Алакөл, Ақсу, Ескелді, 
Көксу аудандарының қызылша 
өсірушілері қатысып, тəтті 
түбірден мол өнім алудың жөн-
жобасымен жан-жақты таны-
сты. 

Семинарға қатысушылар ал-
дымен Серікжан Есімжановтың 
жетекшілігіндегі «Айша-Амир» 
СДО-ның  200 гектар қызылша 
егістігінде болып, арам шөптен 
ада жайқалған жасыл өскін 
алқабын аралады. Жиналғандарды 
«Жетісу» əлеуметтік-кəсіпкерлік 
корпорациясының қант қызылшасы 
саласының сарапшысы, 
ауылшаруашылық ғылымының 
кандидаты А.Бексұлтанов осы 
орталықтың тəтті түбірді тұқым 
себуден өнім алуға дейінгі 
аралықтағы технологиялары-
мен, егістікке қатысатын жаңа 
техникалардың ерекшеліктерімен 
таныстырып, Сарқан аудандық 
ауылшаруашылығы бөлімінің басшы-

сы Н.Мұқашев аудан бойынша қант 
қызылшасын өндірумен айналыса-
тын орталықтардың, қожалықтардың 
жетістіктерін өз сөзіне арқау етті.
Семинарды Алматы облысы 
əкімінің орынбасары С.Бескемпіров 
ашып жүргізді.Қызылшашылар 

«Жетісу» əлеуметтік-кəсіпкерлік 
корпорациясының сарапшысы 
А.Бексұлтановтың қант қызылшасын 
өсірудегі жаңа технологиялар, агро-
фон қалыптастыру, өнімділікті артты-
ру бағытындағы лекциясына қызыға 
ден қойды. Сонымен қатар «Агролинк 

Россия» фирмасының менеджері 
И.Стрелюк қант қызылшасы алқабын 
зиянкестер мен арамшөптерден 
қосымша қол күшін қолданбай 
химиялық препараттар арқылы 
арылтудың жолдарын таныстыр-
ды. Ресейдің «Щелково Агрохим» 

фирмасының пестицидтер таратуда 
көш басында тұрғандығын атап өткен 
лектор тұқымды өңдеуден өткізуден 
бастап қызылша алқабында кезең-
кезеңімен атқарылатын өңдеу 
жұмыстарына қолданылатын дəрі-
дəрмектер мен тыңайтқыштар 

түрлерін атап өтті. Бұл 
зиянкестерге қарсы 
қолданылатын герби-
цидтер Жетісу өңірі 
қызылшашылары үшін 
таңсық емес. Семинар-
да сонымен қатар эко-
номика ғылымдарының 
докторы А.Шарипов 
ынтымақтаса жұмыс 
істеуде кооператив 
құрудың тиімділігі ту-
ралы, Қазақ ғылыми-
зерттеу институтының 
қант қызылшасы 
бөлімінің меңгерушісі 
К . Қ о н ы с б е к о в 
қант қызылшасын 
дамытудың қазіргі 
жағдайы мен перспек-
тивасы жайында лекция 
оқып, тыңдаушылар на-
зарын аударды. 

А у д а н д а р д а н 
келген қызылшашылар өздерін 
толғандырған сауалдарға жауап-
ты осы басқосудан тауып, ортақ 
тақырып бойынша ақпараттар алма-
сты. 

Ж. МАҚАТҰЛЫ.

●Семинар

Ќант ќызылшасы: 
т±ќымнан µнiмге 

дейiн

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев  «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын-
да кəсіби мемлекеттік аппаратын қалыптастыру міндетін басты орынға 
қойып отыр.   Осыған сəйкес мемлекеттік аппаратты кəсібилендіру 
кезеңдерінің бірі - іс басындағы мемлекеттік қызметшілерді кешенді 
аттестаттаудан өткізуді қарастырады. Бұл үшін жетілдірілген таңдау 
əдістемелері мен кəсіби даярлық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимылды күшейту арқылы мемлекеттік қызметтің кадр құрамын 
сапалы жақсарту көзделген. Оның ішінде, мемлекеттік қызметке 
орналасу тəртібін модернизациялау, атқарған қызметінің нəтижесі бой-
ынша еңбекақы төлеу, жаңа Əдеп кодексі, мемлекеттік қызмет туралы 
заңнаманың қабылдануы-жоспарланып отырған реформаның негізгі 
шаралары болмақ. 

Бүгінгі таңда, іс басындағы «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік 
қызметшілері кешенді аттестаттаудан өтті. Аттестаттаудың басты 
мақсаты – мемлекеттік қызметшілердің кəсіби дайындық деңгейін жəне 
атқаратын лауазымдарына сəйкестігін айқындау болып табылады.          

Аттестациялау  кезеңдері- бағалау парағын дайындау, жеке 
құзіреттерді бағалайтын тестен өту жəне жоғары аттестаттау ко-
миссиясы немесе тиісті деңгейдегі аттестаттау комиссияларында 
əңгімелесуден өтуден тұрады.

Кешенді аттестаттау негізінде аудандық комиссия құрылып,  
үшінші деңгей бойынша аттестациялауға жатқызылған  66 мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілер əңгімелесуден өтті. Оның 24-і ер азамат бол-
са, 42-сі əйел азаматшаны құрайды.  Комиссияның шешімімен 59-ы (89 
пайыз) атқаратын лауазымына сай, 7-уі (11 пайыз) мемлекеттік лауазы-
мын жоғарылатута ұсынылды. 

Аттестация- қызметшілердің кəсіби құзыреттілік пен жеке 
қасиеттер деңгейін жаңа талаптарға сəйкестігін анықтау қажеттілігімен 
негізделген жəне реформа жағдайында мемлекеттік аппаратының 
кадрлық əлеуетін əділдікпен бағалап, тиімді пайдалануға жəрдемдеседі. 
Бұл өз күшіне сенетін жəне мансапқа жетуге талпыныс білдіретін 
азаматтарға  жақсы мүмкіндік болып табылады.

  Қ.АБДРАХМАНОВ,
Сарқан аудандық мəслихатының хатшысы,

 аудандық аттестациялау комиссиясының мүшесі.

Мемлекеттік ќызмет-
абыройлы міндет

Аудан əкімдігінің үлкен мəжіліс за-
лында Астана күніне арналған салта-
натты жиын өтті. Астана  қаласының  
негізі 1830 жылы Есіл өзенінің 
жағасында қаланды.   Алғашында  
Ақмола  əскери  бекінісі атанған  елді 
мекенге  1862 жылы  қала  мəртебесі 
берілді. Ақмола 1863 жылы округ, 1867-
68 жылы уезд орталығына  айналды. 
1961 жылы  26 желтоқсанда тың өлкесі 
құрылып, Ақмола оның орталығы  бол-
ды. Қала  атауы  Целиноград   болып 
өзгертілді.Ал,  1997 жылы 20 қазанда 
Республика Президенті Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаев Ақмола қаласын 
Қазақстан Республикасының астана-
сы деп жариялау туралы Жарлыққа 
қол қойды. 1998 жылы 6 мамырда 
Елбасының Жарлығы-мен Қазақстан 
Республикасының астанасы Ақмола 
қаласы болып жəне Елорданың атауы 
Астана болып өзгертіл де шілденің 6-сы Астананың туған күні болып таныл-
ды. Осы жылдар ішінде Астана Қазақстанды да əлемге əйгілі етті.Сарыарқа 
төсінен бой көтерген Астана бүгінде еліміздің мақтанышына, даламыздың 
көркіне айналып отыр.

Қазақстан Республикасының Гимнімен салтанатты бастауын алған 
жиында аудан əкімі Ерғазы Қошанбеков құттықтау лебізін ортаға салып, 
«Қазақстан Республикасының үздік мемлекеттік қызметкері» Республикалық 
конкурсына белсенді түрде қатысқаны жəне еліміздің тұрақты дамуы мен 
мемлекеттік қызмет беделін көтеруге қосып жүрген үлесі үшін Мөлдір 
Жапанаеваға Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Қайрат 
Қожамжаровтың Алғыс хатын, Елбасы, Партия төрағасы Н.Ə.Назарбаевтың 
салиқалы саясатын насихаттап, елдің əл-ауқатын арттыруға бағытталған 
партияның «Қазақстан – 2021: Бірлік.Тұрақтылық.Жасампаздық» сайлауал-
ды бағдарламасын жүзеге асыруға қосқан қомақты үлесі жəне азаматтық 
белсенділігі үшін Мадияр Қожахметовке «Нұр Отан» партиясы Сарқан 
аудандық филиалы төрағасының, аудан əкімінің Алғыс хатын табыс етті. Со-
нымен бірге Астана күніне орай «Нұр Отан» партиясына қабылданған пар-
тия мүшелері Гүлмира Долдаеваға, Баян Қажыкенге, Нұржан Абишеваға 
партиялық билеттер тапсырылды.

Жиында аудандық «Сарқан» газетінің директоры-бас редакторы Жомарт 
Игіман, аудан жастары атынан, Астананың құрдасы Гауһар Абдолдаева 
құттықтау лебіздерін ортаға салды. Астана күніне арналған мерекелік кеш 
аудандық мəдениет үйі қызметкерлерінің əн-шашуларымен ажарлана түсті.

М.АЙТОВА.
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2017 жылғы 29 маусымда аудандық қорғаныс істері бөлімінде Талдықорған гарнизоны 
əскери прокурорының орынбасары, əділет подполковнигі А.Рустембековтың қатысуымен Сарқан 
ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің жеке  құрамымен «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл Заңнамасының талаптары жəне оларды бұзғаны үшін туындайтын жауапкершілік тура-
лы» тақырыбында жиналыс өтті. Жиын барысында А.Рустембеков сыбайлас жемқорлық қаупін 
азайту маңыздылығын атап, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың жаңа ережелерімен та-
ныстырып, түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлық көріністерін 
анықтау мақсатында сауалнама жүргізіліп, бейнероликтер көрсетілді.

Өз тілшіміз.

Жауапкершілік жүгі жеңіл емес

Ағымдағы жылдың 29 маусым күні аудандық партия филиалының 
ғимаратында "Ардагерлерді ардақтайық" партиялық жобасын жүзеге 
асыруға зор үлес қосқан партия мүшелеріне құрмет көрсетілді. 
Аталмыш шараға мемлекеттік мекемелердің, "Жас Отан" жастар 
қанатының өкілдері мен қариялар қатысты. Шара барысында аудандық 
ардагерлер кеңесінің төрағасы Қ.Жанасбеков Елбасы қабылдаған 
көптеген іс-шаралар бірінші кезекте жас ұрпаққа арналғаны тура-
лы айтып, ауданның құрметті азаматшалары Р.Бояринова жəне 

Ш.Асқарғалиева жастарға деген өз батасын берді. Жастар атынан В.Рубашкин мен 
А.Заманбек осындай жарқын өмір үшін ата-əжелерге өз алғысын білдірді. Сонымен қатар, 
«Ардагерлерді ардақтайық» партиялық жобасының аудан көлемінде жүзеге асыру бары-
сында белсенділік танытқан партия мүшелеріне Алғыс хаттар табысталды, оның ішінде 
Қарашыған ауылдық округі əкімі аппаратының бас маманы Айым Нұржанова мен Алма-
лы ауылдық округі əкімі аппаратының жастар істер жөніндегі əдіскер-нұсқаушысы Данияр 
Байдуалиев марапатталды. Осындай аға буын мен жас ұрпақтың салиқалы сұхбаттары 
рухани жаңғырудың маңыздылығын терең түсінуге мүмкіндік беретіндіктен, буынаралық 
сабақтастықты жалғастыру қажеттігі сөзсіз.

С.ТӨЛЕУОВА,
«Нұр Отан» партиясы 

аудандық филиалының консультанты.

Тозаңды қара күйе
Дəнді дақылдарының жаппай 

таралған ауруы. Ауру қоздырғышы кəдімгі 
саңырауқұлақтар (Еuтусоtа) бөліміне, Ба-
зидиомицеттер (Basidiomycetes) класына, 
қаракүйе (Ustilaginales) қатарына жатады. 
Ауру белгілері бидай мен арпаның тозаңды 
қара күйесі бір-біріне өте ұқсас, масақ жоғарғы 
жапырақ қынабынан шыққан кезде байқалады, 
оның тек өзекшесі ғана сақталып, қалған 
мүшелері толығымен қара күйе тозаңына ай-
налады. Тозаңды қара күйенің қоздырғышы 
екі вегетациялық кезеңде дамиды. Бірінші 
жылы гүлдеген кезде залалданады, ауру 
екінші жылы арпаның масақтануы кезінде 
байқалады. Ауру қоздырғышы ауа ағынымен 
егіске таралып, гүлдеп тұрған масаққа 
қонады, тамшы ылғал болған жағдайда өніп, 
аналықтың мойны арқылы болашақ ұрыққа 
жетеді. Ауру қоздырғышы тұқымда 3 жылдан 
аса уақытқа сақталады. Аурудың таралуына 
ауаның ылғалдылығы 70-75%-дан жоғары бо-
луы, себілген сорттың ауруға бейімділігі неме-
се гүлдену кезінде тамшылы-сұйық ылғалдың 
болуы  қолайлы.

 Күрес шаралары:  тұқымды себер алдын-
да Селест топ 312,5 к.с.1,0-1,8 л/га, Раксил, 
6% с.е.к. 0,4 л/га, Барьер, 6% 0,4 л/га препа-
раттарымен дəрілеу жəне ауруға төзімді сорт 
себу. 

Э.АКИМОВА,
«РФДжБƏО» РММ Алматы облысы

 Сарқан аудандық филиалының фи-
топологы.                   

Алѓыс хат табысталды

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 118-бабына сəйкес, жылжымайтын мүлікке меншік 
құқығы мемлекеттік тіркеуден өткен кезден бастап пайда болады.

Ал, «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды жəне онымен жасалатын мəмілелерді мемлекеттік 
тіркеу туралы» заңына сəйкес, жеке жəне заңды тұлғалар құқық (құқық ауыртпалығы) туындауы үшін 
заңдық факт басталған, оның ішінде шартты нотариат куəландырған, сот шешімі күшіне енген, өзге де 
құқық белгілеуші құжаттар берілген сəттен бастап алты айдан кешіктірмей мемлекеттік тіркеу туралы 
өтінішпен жүгінуге тиіс. Меншік құқығы уақтылы тіркелмеген жағдайда Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің (бұдан əрі Кодекс) 460-бабына сəйкес жеке тұлғаларға 
10, заңды тұлғаларға 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Кодекстің 811-бабына 
сəйкес, əкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қысқартылған іс жүргізу тəртібі қарастырылған. 
Яғни, тұлға айыппұлды жеті тəулік ішінде төлеген жағдайда, көрсетілген айыппұл сомасының елу пайыз  
мөлшері ғана төленеді. Мүлікті толыққанды иелену үшін мемлекеттік тіркеуден өткізу қажеттілігін əрбір 
азамат түсінуі жəне білуі тиіс.

Күнделікті тəжірибеден көріп отырғанымыздай, азаматтар көп жағдайда тиісті мүліктің заңнамаға 
сəйкес тіркелмегендігін мұрагерлік құқықты рəсімдеу кезінде не мүлікті сату, кепілге қою арқылы несие 
алу кезінде біліп жатады. Яғни, азаматтарымыз жылжымайтын мүлікке құқық белгілеуші құжаттарын 
шығартқанымен, ондаған жылдар бойы өзінің иелігіне өткізбей жүре береді. Тек қажеттілік туындаған 
жағдайда ғана тіркеу органдарына жүгініп, тіпті, кей жағдайлар негізсіз арыз-шағымдардың туындауына 
əкеледі. Уақтылы рəсімделген мүлік уақытыңыз бен қаражатыңызды үнемдейтінін ескеріңіз.

Ж.БИБОСЫНОВ, 
Сарқан аудандық Əділет басқармасының маманы.

Уаќтылы рəсiмделген м‰лiк ќаржыны 
‰немдейдi

ЭКСПО — индустрилизацияның симво-
лы. Техникалық жетістіктер мен техниканың 
өзін назарға салатын халықаралық көрме. 
«ЭКСПО» көрмелерінде əлемнің барлық 
мемлекеті өздерінің ең үздік технологиялық, 
ғылыми, мəдени жетістіктерін көрсетеді. 
Олар жаһандық дамудың жаңа күн тəртібін 
қалыптастырады. Мұндай іс-шараға барлық 
құрлықтың ондаған елінен миллиондаған адам 
қатысады. Бəсі биік бəсекеде Астананың жеңіп 
шығуы бекерден бекер емес. Оған бірнеше 
факторлар ықпал еткендігі аян.          Көп жылғы 
тарихы бар «ЭКСПО» көрмесі техникалық 
жəне технологиялық жетістіктерді, сондай-
ақ оған мүше елдердің тарихын, дəстүрі 
мен мəдениетін көрсету үшін өткізіледі. Бұл 
көрме бүкіл əлемдік қоғамдастықтың жəне 
оны тамашалаушы миллиондаған адамның 
назарын өзіне аударатын ірі оқиға болып са-
налады. Сонымен қатар, «ЭКСПО» көрмесі 
экономикалық, əлеуметтік, мəдени дамудың 
жаңа үрдістерін қалыптастыру алаңы қызметін 
атқарады. Көрмеге қатысушы мемлекеттер 
өздерінің энергия саласындағы техникалық 
жетістіктерімен барша жұртты тəнті етеді. 
EXPO-2017 жылы 10 маусым мен 10 қыркүйек 
аралығында өтеді. Халықаралық көрмеде 
əрбір мемлекет өздерінің павильондарын 25 
га жер көлеміне салатын болады. Бұл көрмеге 
5 млн.-нан астам адам келеді деп жоспарла-
нуда. Əрбір келген адам 130 $ ақша əкелетінін 
ескерсек, бізге түсетін пайда 520–910 млн.-
ға дейін деп жоспарлануда. ЭКСПО бізге не 
береді? Елдің дамуындағы экономикалық 
тиімділігі қандай? Біріншіден, бұл еліміз үшін 
үлкен абырой болмақ. Ауқымы жағынан Олим-
пиада ойындары мен əлемдік футбол чемпио-

Кезекті «Экспо-2017» халықаралық көрмесін 
өткізетін ел мəртебесі Қазақстанның елорда-
сы Астана қаласына беріліп, өтіп жатқаны 
баршаға мəлім.  «ЭКСПО-2017» көрмесінің ба-
сты тақырыбы ретінде «Болашақтың энергия-

сы» атты тақырыпты ұсынылу себебі, ол ең алдымен, баламалы энергия көздерін да-
мытуды қоса алғанда, энергетикадағы сапалы өзгерістер жолы мен оны тасымалдау 
тəсілдерін іздестіруге бағытталғандығы болып табылады. 

натынан кейінгі орында тұрған көрмені ТМД 
кеңістігінде тұңғыш рет Қазақстан өткізгелі 
тұр. Бұл бізге берілген сенім квотасы һəм 
Елбасының дəрежесін сыйлау болса керек. 
Əрі сыртқы саясаттағы табысымыз бен елді 
біріктіріп, тұтастыра түсетін уақыттық ны-
шан. Екіншіден, Астанаға 3 айдың ішінде 5 
миллионның үстінде адам келеді деп күтіліп 
отыр. Бұл миллиондардың ішінде инвестор-
лар да, туристер де, журналистер де бо-
лады. Демек, Қазақстанға ақпараттық шу, 
туристік қызығушылық һəм инвестициялық 
климат жағынан болсын, бұл көрме əбден 
тиімді. Үшіншіден, көрме Астананың 
инфрақұрылымына үлкен серпіліс əкеледі. 
Жаңа қонақүйлер салынады, жаңа жұмыс 
орындары ашылады, жеңіл рельсті трамвай 
жолдары салынып, сауда-саттық дамиды. 
Шағын жəне орта бизнес өркендейді. Жəне 
бұл көрме елдегі новаторлық рухты жанудың, 
ғылымға ұмтылуға құлшыныс берудің таптыр-
мас тетігі. Төртіншіден, Астана көрмесінің бас 
тақырыбы — «Болашақ қуаты». Жасыл техно-
логияларды дамыту, балама қуат көздерін табу 
мəселесі өзекті боп тұрған заманда 2017 жылғы 
көрме талай бастаманы іске асыру кілтіне ай-
налады. Бесіншіден, ЭКСПО-ны өткізу тари-
хына қарасаңыз, үлкен көрмелердің құрметіне 
əр ел өзінің техникалық мүмкіндігін паш ету 
үшін сəулет туындыларын салуға тырысқан. 
Алтыншыдан, көрме өтіп біткен соң қалған 
павильондардың біразы ғылыми зертханалар, 
ғылыми орталықтар, зерттеу институттары 
ретінде қолданылады. Бұл павильондардың 
негізінде «Зерттеу орталығы» құрылып, оны 
«Назарбаев университеті» АҚ-ына бекітіп 
береді.

Өз тілшіміз.

Еліміз Тəуелсіздік алғалы мемлекет 
дамуының негізгі мəселелері қолға алын-
ды, атап айтқанда: экономиканы нарықтық 
жүйеге көшіру, саяси тұрақтылығымызды 
нығайту, шекарамызды бекіту, астанамыз-
ды орнықтыру. Бұл істер ойдағыдай жүзеге 
асырылды. Келешегіміздің кемелді бо-

Ел м‰ддесi–жастарды тəрбиелеу

Болашаќ 
ќуаты

луы үшін елжанды, рухани бай, əрі білікті ма-
мандар ауадай қажет. Осыған орай ұрпақты 
тəрбиелеуде ұлттық құндылықтардың маңызы 
ерекше. Бай салт-дəстүріміз, ауыз əдебиетіміз 
жəне соған негіз болған асыл дініміз исламды 
насихаттау, оны өмірімізге енгізу ұлт дамуының 
қайнар көзі болып табылады.  Жастарға 

ұлттық тəрбиені көбірек дарыту арқылы 
ұлттық тəрбиелік құндылықтарымызды има-
ни тəрбиемен сабақтастыра отырып, əрбір 
мұсылман адамның шаңырақ көтеріп, ұрпақ 
сүюі, тəрбиелі ұрпақ өсіру міндеті болып та-
былады.

С.БАЙГЕНЖЕНОВ,
 Лепсі ауылдық округінің ақсақалдар 

алқасының мүшесі.
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Сарқан аудандық мəслихатының 2016 жылғы 20 желтоқсандағы «Сарқан  ауданының 2017-2019 жылдарға арналған 
бюджеті  туралы» № 13-63 шешіміне  өзгерістер енгізу туралы 

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 106-бабының 4-тармағына, «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы      23 қаңтардағы Қазақстан Ре-
спубликасы Заңының 6-бабының 1-тармағының     1) тармақшасына сəйкес, Сарқан аудандық мəслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Сарқан аудандық мəслихатының 2016 жылғы 20 желтоқсандағы  «Сарқан ауданының 2017-2019 жылдарға арналған 
бюджеті туралы»  № 13-63 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4050 тіркелген, 2017 
жылдың 13 қаңтарында «Сарқан» аудандық газетінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:  көрсетілген шешімнің 1-тармағы 
жаңа редакцияда баяндалсын:  «1. 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 жəне  3-қосымшаларға сəйкес, 
оның ішінде 2017 жылға келесі көлемдерде бекітілсін: 1) кірістер 5 578 557 мың теңге, оның ішінде: салықтық түсімдер 323 101 
мың теңге; салықтық емес түсімдер 30 605 мың теңге; негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 10 450 мың теңге; трансферттер 
түсімі 5 214 401 мың теңге, оның ішінде: ағымдағы нысаналы трансферттер 661 167 мың теңге; нысаналы даму трансферттері  703 
454 мың теңге; субвенциялар  3 849 780 мың теңге; 2) шығындар  5 611 610  мың теңге.  3) таза бюджеттік кредиттеу  19 778 мың 
теңге, оның ішінде: бюджеттік кредиттер  34 035 мың теңге; бюджеттік кредиттерді өтеу 14 257 мың теңге; 4) қаржы актив-
тер мен операциялар бойынша сальдо 0 теңге; 5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 52 831 мың теңге; 6) бюджет тапшылығын  
қаржыландыру  (профицитін пайдалану)   52 831мың теңге.».

2. Көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сəйкес жаңа редакцияда баяндалсын. 
3. Осы  шешімнің  орындалуын  бақылау Сарқан аудандық мəслихатының «Экономика саласы, қаржы, салық жəне бюджет, 

шағын жəне орта кəсіпкерлікті дамыту, аграрлық мəселелер, экология жөніндегі» тұрақты комиссиясына жүктелсін.
 4. Осы шешім 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.   
Сарқан аудандық мəслихатының кезектен тыс 19 сессиясының төрағасы                  М. Тусупов
Сарқан аудандық  мəслихатының хатшысы                                                                Қ. Абдрахманов
2017 жылы 21 маусымда Алматы облысының Əділет департаментінде нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеу Тізілімінде 4251 нөмірімен тіркелген.           
Сарқан аудандық мəслихатының 2017 жылғы  «9» маусымдағы «Сарқан  ауданының   мəслихатының 2016 жылдың   20 желтоқсандағы «Сарқан 

ауданының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті  туралы» №13-63 шешіміне өзгерістер  енгізу туралы» № 19-88 шешіміне қосымша
Сарқан аудандық мəслихатының 2016 жылғы 20 желтоқсандағы «Сарқан ауданының   2017-2019 жылдарға арналған бюджеті туралы» № 13-65 

шешімімен бекітілген 1-қосымша
                                  Сарқан ауданының 2017 жылға арналған бюджеті

Санаты                             Сомасы   (мың теңге)
 Сыныбы 
  Ішкі сыныбы 
   Атауы 
      І. КІРІСТЕР       5 578 557   
1   Салықтық түсімдер          323 101   
 01  Табыс салығы            45 900   
  2 Жеке табыс салығы            45 900 
 04  Меншiкке салынатын салықтар          250 480   
  1 Мүлiкке салынатын салықтар          181 240  
  3 Жер салығы              4 905   
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық            56 885   
  5 Бірыңғай жер салығы             7 450   
 05  Тауарларға, жұмыстарға жəне қызметтерге салынатын iшкi салықтар           20 981   
  2 Акциздер              2 456   
  3 Табиғи жəне басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер              4 275
  4 Кəсiпкерлiк жəне кəсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар             14 250   
 08  Заңдық мəнді іс-əрекеттерді жасағаны жəне (немесе)  оған уəкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе 
                                                                    лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер                5 740   
  1 Мемлекеттік баж               5 740   
2   Салықтық емес түсiмдер              30 605   
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер                2 950  
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер                2 950   
 06  Өзге де салықтық емес түсiмдер           27 655
  1 Өзге де салықтық емес түсiмдер           27 655
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер           10 450
 03  Жердi жəне материалдық емес активтердi сату            10 450
  1 Жерді сату             10 450
4   Трансферттердің түсімдері         5 214 401
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер          5 214 401
  2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер         5 214 401

Функционалдық топ                                  Сомасы                   (мың теңге)
 Кіші функция 
  Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі 
   Бағдарлама 
    Атауы 
     
    II.Шығындар    5 611 610 
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер        384 034  
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы жəне басқа 
                                                                                             органдар        342 491  
  112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының аппараты          16 392   
   001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының қызметін қамтамасыз ету 
                                                                                             жөніндегі қызметтер          15 966  
   003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары         426
  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты          102 985  
   001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
                                                                                             қызметтер      90 668 
   003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 11 887
   107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен 
                                                                                              іс-шаралар   өткізу 430
  123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің 
                                                                                              аппараты        223 114  
   001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің 
                                                                                             қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер        217 523  
   022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары          5 591
 2   Қаржылық қызмет          24 200  
  452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі          24 200  
   001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау жəне  коммуналдық 
                                                                                               меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
                                                                                               қызметтер           14764  
   003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу               670   
   010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару,  жекешелендіруден кейінгі қызмет 
                                                                                              жəне   осыған байланысты дауларды  реттеу           1 881      
   018 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары            6 885
 5   Жоспарлау жəне статистикалық қызмет          17 343  
  453  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне бюджеттік жоспарлау 
                                                                                              бөлімі          17 343  
   001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру жəне 
                                                                                             дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер          15 453   
   004  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары            1 890
02    Қорғаныс            2 980   
 1   Əскери мұқтаждар            2 343   
  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты            2 343   
   005 Жалпыға бірдей əскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар            2 343   
 2   Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру               637   
  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты               637   
   007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы 
                                                                                             қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу жəне оларды сөндіру 
                                                                                             жөніндегі іс-шаралар               637   
03    Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі               801   
 9   Қоғамдық тəртіп жəне қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер               801   
  485  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі жəне автомобиль 
                                                                                             жолдары бөлімі               801   
   021 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету               801   
04    Бiлiм беру     3 162 953
 1   Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту        281 230  
  464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі        281 230  
   009 Мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету        107 321  
   040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске 
                                                                                             асыруға        173 909  
 2   Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру     2 698 670  
  464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі       2 523 706  
   003 Жалпы білім беру     2 480 329  
   006 Балаларға  қосымша білім беру          43 377  
  465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру жəне спорт 
                                                                                              бөлімі           62 504  
   017 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру          62 504  
  467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі        112 460
   024  Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру объектілерін салу жəне 
                                                                                              реконструкциялау         112 460
 9   Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер        183 053  
  464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 183 053  
   001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
                                                                                              жөніндегі қызметтер          11 446   
   004 Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім 
                                                                                              беру жүйесін ақпараттандыру            10 500  
   005 Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін 
                                                                                             оқулықтар мен оқу-əдiстемелiк кешендерді сатып алу жəне жеткізу          72 647   
   007 Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын жəне мектептен тыс 
                                                                                              іс-шараларды өткiзу            2 065   
   012 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары              241
   015 Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы 
                                                                                             (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай 
                                                                                              қаражат төлемі          18 190   
   067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының 
                                                                                              күрделі шығыстары        67 964  
06    Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамсыздандыру        399 138
 1   Əлеуметтiк қамсыздандыру          37 305  
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 
                                                                                             бағдарламалар бөлімі          37 305  
   005 Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек             3 475  
   016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жəрдемақылар          9 052  
   025 «Өрлеу» жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу 24 778
 2   Əлеуметтiк көмек       325 731   
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 
                                                                                             бағдарламалар бөлімі        325 731  
   002 Жұмыспен қамту бағдарламасы          154 628   
   004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, əлеуметтік қамтамасыз 
                                                                                             ету, мəдениет, спорт жəне ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан 
                                                                                             Республикасының заңнамасына сəйкес əлеуметтік көмек көрсету          12 524   
   006 Тұрғын үйге көмек көрсету          26 749  
   007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген 
                                                                                             топтарына əлеуметтік көмек          19 423  
   010 Үйден тəрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз    
                                                                                              ету            2 723 
   014 Мұқтаж азаматтарға үйде əлеуметтiк көмек көрсету          37 674  
   017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сəйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті 
                                                                                              гигиеналық құралдармен жəне ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, 
                                                                                              жеке көмекшілермен қамтамасыз ету          46 458  
   023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету        25 552
 9   Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де 
                                                                                              қызметтер          36 102  
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 
                                                                                              бағдарламалар бөлімі          36 102  
   001 Жергілікті деңгейде халық үшін əлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды 
                                                                                             қамтамасыз етуді   іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
                                                                                              қызметтер           24 075  
   011 Жəрдемақыларды жəне басқа да əлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу 
                                                                                              бойынша қызметтерге ақы төлеу            2 072  
   021 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 6 412
   050 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету жəне өмір сүру 
                                                                                             сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске
                                                                                              асыру            3 543   
07    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық          693 633 
 1   Тұрғын үй шаруашылығы 149 339
  467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 140 260
   003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне (немесе) салу, 
                                                                                             реконструкциялау 70 635
   004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жəне (немесе) 
                                                                                             жайластыру 69 625
  487  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жəне 
                                                                                             тұрғын үй инспекциясы бөлімі            9 079  
   001 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жəне тұрғын үй қоры саласында жергілікті 
                                                                                             деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер            8 838  
   003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 241
 2   Коммуналдық шаруашылық          524 294  
  487  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жəне 
                                                                                             тұрғын үй инспекциясы бөлімі          524 294 
   015 Шағын қалаларды үздіксіз жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету          58 560 
   016 Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 15 000
   028 Коммуналдық шаруашылықты дамыту 39 475
   029 Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамыту          411 259 
 3   Елді-мекендерді көркейту 20 000
  123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің 
                                                                                             аппараты 20 000
   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 20 000
08    Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістiк        553 136  
 1   Мəдениет саласындағы қызмет          59 744  
  455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамыту
                                                                                              бөлімі          59 744  
   003 Мəдени-демалыс жұмысын қолдау          59 744  
 2   Спорт            9 647   

Аудандық мəслихаттың шешімі Решение районного маслихата
О внесении изменений в решение Сарканского районного маслихата  от 20 декабря 2016 года  № 13-63

 «О бюджете Сарканского района  на 2017-2019 годы» 
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,  подпунктом 1) пун-

кта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении 
в Республике Казахстан», Сарканский районный  маслихат РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Сарканского районного маслихата от 20 декабря 2016 года № 13-63 «О бюджете Сарканского района на 
2017-2019 годы» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4050, опубликован 13 
января 2017 года в районной газете «Саркан») следующие изменения: пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить районный бюджет на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2017 год в 
следующих объемах: 1) доходы 5 578 557 тысяч тенге, в том числе: налоговые поступления 323 101 тысяч тенге; неналоговые 
поступления 30 605 тысяч тенге; поступления от продажи основного капитала 10 450 тысяч тенге; поступления трансфертов 5 
214 401 тысяч тенге, в том числе: целевые текущие трансферты 661 167 тысяч тенге; целевые трансферты на развитие 703 454 
тысяч тенге; субвенции 3 849 780 тысяч тенге; 2) затраты  5 611 610 тысяч тенге;  3) чистое бюджетное кредитование 19 778 тысяч 
тенге, в том числе:  бюджетные кредиты 34 035 тысяч тенге; погашение бюджетных кредитов 14 257 тысяч тенге; 4)  сальдо по 
операциям с финансовыми активами 0 тенге. 5)  дефицит (профицит) бюджета (-) 52 831 тысяч тенге. 6) финансирование дефи-
цита (использование профицита) бюджета  52 831 тысяч тенге.».

2.   Приложение  1  к  указанному  решению  изложить  в  новой  редакции согласно приложению к настоящему решению. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Сарканского районного маслихата 

по «По сфере экономики, финансов, налогов и бюджета, развития малого и среднего предпринимательства, аграрных вопросов, 
экологии».

4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель внеочередной  19 сессии Сарканского районного маслихата                            М. Тусупов
Секретарь Сарканского районного маслихата                                                                                  К. Абдрахманов
Зарегистрировано 21 июня 2017 года в государственном Реестре нормативно правовых актов в департаменте юсти-

ции Алматинской области за №4251.
Приложение к решению Сарканского районного маслихата    от «9»  июня 2017 года № 19-88  «О внесении изменений  в решение  Сарканского рай-

онного маслихата   от 20 декабря 2016 года № 13-63  «О бюджете  Сарканского района на на 2017-2019 годы» 
 Приложение 1 утвержденное решением Сарканского  районного маслихата от 20 декабря 2016 года № 13-63 «О бюджете Сарканского района на 

2017-2019 годы»
Бюджет Сарканского района на 2017 год

Категория      Сумма (тысяч тенге)
 Класс 
  Подкласс 
   Наименование 
   I. Доходы       5 578 557  нор
1   Налоговые поступления          323 101   
 01  Подоходный налог            45 900   
  2 Индивидуальный подоходный налог            45 900   
 04  Налоги на собственность          250 480   
  1 Hалоги на имущество          181 240   
  3 Земельный налог              4 905   
  4 Hалог на транспортные средства            56 885   
  5 Единый земельный налог              7 450   
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги            20 981   
  2 Акцизы              2 456   
  3 Поступления за использование природных и других ресурсов              4 275   
  4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности            14 250   
 08  Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу 
                                                                   документов уполномоченными на то государственными органами или должностными
                                                                   лицами              5 740   
  1 Государственная пошлина              5 740   
2   Неналоговые поступления            30 605   
 01  Доходы от государственной собственности              2 950   
  5 Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности              2 950   
 06  Прочие неналоговые поступления            27 655   
  1 Прочие неналоговые поступления            27 655   
3   Поступления от продажи основного капитала            10 450   
 03  Продажа земли и нематериальных активов            10 450   
  1 Продажа земли            10 450  
4   Поступления трансфертов        5 214 401   
 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного управления        5 214 401   
  2 Трансферты из областного бюджета       5 214 401  
Функциональная группа
 Сумма                 (тысяч тенге)
 Функциональная подгруппа 
  Администратор бюджетных программ 
   Программа 
    Наименование 
     
    ІІ.Затраты      5 611 610  
01    Государственные услуги общего характера         384 034   
 1   Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  
                                                                                             государственного управления         342 491   
  112  Аппарат маслихата района (города областного значения)           16 392   
   001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного 
                                                                                              значения)           15 966   
   003 Капитальные расходы государственного органа                 426   
  122  Аппарат акима района (города областного значения)         102 985 
   001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного 
                                                                                             значения)           90 668   
   003 Капитальные расходы государственного органа            11 887   
   107 Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на 
                                                                                              неотложные затраты 430
  123  Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского
                                                                                              округа         223 114   
   001 Услуги по обеспечению деятельности акима  района в городе, города районного 
                                                                                             значения, поселка, села, сельского округа         217 523   
   022 Капитальные расходы государственного органа              5 591   
 2   Финансовая  деятельность           24 200   
  452  Отдел финансов района (города областного значения)           24 200   
   001 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и 
                                                                                             управления коммунальной собственностью района (города областного 
                                                                                             значения)           14 764   
   003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения                670   
   010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная 
                                                                                             деятельность и регулирование споров, связанных с этим             1 881   
   018 Капитальные расходы государственного органа              6 885   
 5   Планирование и статистическая деятельность           17 343   
  453  Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного 
                                                                                             значения)           17 343   
   001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития 
                                                                                             экономической политики,системы государственного планирования            15 453   
   004 Капитальные расходы государственного органа              1 890   
02    Оборона             2 980   
 1   Военные нужды             2 343   
  122  Аппарат акима района (города областного значения)             2 343   
   005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности             2 343   
 2   Организация работы по чрезвычайным ситуациям                637   
  122  Аппарат акима района (города областного значения)                637   
   007 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) 
                                                                                             масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы 
                                                                                              государственной противопожарной службы                637   
03    Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная 
                                                                                             деятельность                801   
 9   Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности                801   
  485  Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного 
                                                                                              значения)                801   
   021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах                801   
04    Образование      3 162 953   
 1   Дошкольное воспитание и обучение         281 230   
  464  Отдел образования района (города областного значения)         281 230   
   009 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и 
                                                                                             обучения         107 321   
   040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях 
                                                                                              образования         173 909   
 2   Начальное, основное среднее и общее среднее образование      2 698 670   
  464  Отдел образования района (города областного значения)      2 523 706   
   003 Общеобразовательное обучение      2 480 329  
   006 Дополнительное образование для детей           43 377   
  465  Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)           62 504   
   017 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту   62 504   
  467  Отдел строительства района (города областного значения)         112 460   
   024 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего
                                                                                             среднего образования         112 460   
 9   Прочие услуги в области образования         183 053   
  464  Отдел образования района (города областного значения)         183 053  
   001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 
                                                                                              образования            11 446   
   004 Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования 
                                                                                              района (города областного значения)           10 500   
   005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для 
                                                                                             государственных учреждений образования района (города областного 
                                                                                             значения)           72 647   
   007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного 
                                                                                             (городского) масштаба             2 065   
   012 Капитальные расходы государственного органа                 241   
   015 Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание 
                                                                                             ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения 
                                                                                             родителей           18 190   
   067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и 
                                                                                             организаций           67 964   
06    Социальная помощь и социальное обеспечение         399 138   
 1   Социальное обеспечение           37 305   
  451  Отдел занятости и социальных программ района (города областного 
                                                                                              значения)           37 305   
   005 Государственная адресная социальная помощь             3 475   
   016 Государственные пособия на детей до 18 лет             9 052   
   025 Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту «Өрлеу»           24 778   
 2   Социальная помощь         325 731 
  451  Отдел занятости и социальных программ района (города областного 
                                                                                              значения)         325 731   
   002 Программа занятости         154 628   
   004 Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам 
                                                                                             здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии 
                                                                                              в сельской местности в соответствии с законодательством Республики 
                                                                                              Казахстан           12 524   
   006 Оказание жилищной помощи           26 749   
   007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям 
                                                                                             местных представительных органов           19 423   
   010 Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на 
                                                                                             дому             2 723   
   014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому           37 674   
   017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и 
                                                                                             предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в 
                                                                                             соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида           46 458   
   023 Обеспечение деятельности центров занятости населения           25 552   
 9   Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения           36 102   
  451  Отдел занятости и социальных программ района (города областного 
                                                                                              значения)           36 102   
   001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 
                                                                                             обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения           24 075   
   011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных 
                                                                                              выплат             2 072   
   021 Капитальные расходы государственного органа              6 412   
   050 Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни 
                                                                                             инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы             3 543   
07    Жилищно-коммунальное хозяйство  693 633   
 1   Жилищное хозяйство         149 339   
  467  Отдел строительства района (города областного значения)         140 260   
   003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального 
                                                                                             жилищного фонда           70 635   
   004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной 
                                                                                             инфраструктуры           69 625   
  487  Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города 
                                                                                             областного значения)             9 079   
   001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 
                                                                                              жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда             8 838   
   003 Капитальные расходы государственного органа                241   
 2   Коммунальное хозяйство        524 294   
  487  Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города 
                                                                                             областного значения)         524 294   
   015 Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов           58 560   
   016 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 15 000
   028 Развитие коммунального хозяйства 39 475
   029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения         411 259   
 3   Благоустройство населенных пунктов 20 000
  123  Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского 
                                                                                             округа 20 000
   008 Освещение улиц населенных пунктов 20 000
08    Культура, спорт, туризм и информационное пространство         553 136   
 1   Деятельность в области культуры           59 744   
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  465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру жəне спорт 
                                                                                             бөлімі            9 647  
   001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру жəне спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
                                                                                             асыру жөніндегі қызметтер            5 673  
   004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 241
   006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар 
                                                                                             өткiзу               805   
   007 Əртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама 
                                                                                             командаларының мүшелерiн дайындау жəне олардың облыстық спорт жарыстарына 
                                                                                             қатысуы            2 928   
 3   Ақпараттық кеңiстiк          49 323  
  455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамыту
                                                                                              бөлімі          33 944  
   006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi          32 939 
   007 Мемлекеттiк тiлдi жəне Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 1 005
  456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі          15 379   
   002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер          15 379   
 9   Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге 
                                                                                             де қызметтер          434 422  
  455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамыту 
                                                                                             бөлімі          422 372 
   001 Жергілікті деңгейде тілдерді жəне мəдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты
                                                                                             іске асыру жөніндегі қызметтер            6 477   
   010 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 421
   032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының 
                                                                                             күрделі шығыстары 415 474
  456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі          12 050   
   001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту жəне азаматтардың 
                                                                                             əлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
                                                                                             қызметтер          11 451   
   006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 599
10    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған 
                                                                                             ортаны жəне жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 155 365
 1   Ауыл шаруашылығы 127 640
  462  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі          17 733   
   001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
                                                                                             асыру жөніндегі қызметтер          17 492   
   006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 241
  473  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі          109 907 
   001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
                                                                                              жөніндегі қызметтер 10 701
   003 Мемлекеттік  органның күрделі шығыстары 241
   006 Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру
            933  
   007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды жəне жоюды ұйымдастыру 2 500
   008 Алып қойылатын жəне жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер 
                                                                                             мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу          6 221  
   009 Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды
                                                                                             жүргізу               635   
   010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сəйкестендіру жөніндегі іс-шараларды 
                                                                                             өткізу            5 803  
   011 Эпизоотияға қарсы іс- шаралар 82 873
 6   Жер қатынастары            17 112  
  463  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі            17 112  
   001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу
                                                                                             саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер            8 886   
   006 Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, 
                                                                                             кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге 
                                                                                             орналастыру 1985
   007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 6 241
 9   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау жəне жер 
                                                                                             қатынастары саласындағы басқа да қызметтер          10 613  
  453  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне бюджеттік жоспарлау 
                                                                                             бөлімі          10 613  
   099 Мамандардың əлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру            10 613
11    Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі          24 449  
 2   Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі          24 449  
  467  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі            15 898  
   001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
                                                                                              жөніндегі қызметтер            9 657   
   017 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 6 241
  468  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет жəне қала құрылысы
                                                                                              бөлімі            8 551  
   001 Жергілікті деңгейде сəулет жəне қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
                                                                                              асыру жөніндегі қызметтер            8 310   
   004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 241
12    Көлiк жəне коммуникация          152 892 
 1   Автомобиль көлiгi          145 813 
  123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің 
                                                                                             аппараты            6 000 
   013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде 
                                                                                             автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету            6 000  
  485  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі жəне автомобиль 
                                                                                             жолдары бөлімі          139 813  
   023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету         43 223 
   045 Аудандық  маңызы бар автомобиль жолдарын жəне елді-мекендердің көшелерін күрделі 
                                                                                             жəне орташа жөндеу 96 590
 9   Көлiк жəне коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер            7 079  
  485  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі жəне автомобиль 
                                                                                             жолдары бөлімі            7 079  
   001 Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары саласындағы 
                                                                                              мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер            6 634  
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 445
13    Басқалар          34 879  
 3   Кəсiпкерлiк қызметтi қолдау жəне бəсекелестікті қорғау            9 063   
  469  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік бөлімі            9 063  
   001 Жергілікті деңгейде кəсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
                                                                                             асыру жөніндегі қызметтер            6 622  
   003 Кəсіпкерлік қызметті қолдау 2 200
   004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 241
 9   Басқалар          25 816  
  123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің 
                                                                                             аппараты          22 604  
   040 «Өңірлерді дамыту» 2020 жылға бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық 
                                                                                             дамытуға жəрдемдесу бойынша шараларды іске асыру          22 604  
  452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі            3 212   
   012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының 
                                                                                             резерві             3 212   
15    Трансферттер 47 350
 1   Трансферттер 47 350
  452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 47 350
   006 Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді 
                                                                                              қайтару 3964
   051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер 43 361
   054 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 
                                                                                             есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) 
                                                                                             нысаналы трансферттердің сомасын қайтару 25
     ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу          19 778 
    Бюджеттік кредиттер           34 035  
10    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған 
                                                                                             ортаны жəне жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары          34 035   
 9   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау жəне жер 
                                                                                             қатынастары саласындағы басқа да қызметтер          34 035  
  453  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне бюджеттік жоспарлау 
                                                                                              бөлімі          34 035  
   006 Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік 
                                                                                             кредиттер          34 035  

Санаты  Cомасы        
 (мың теңге)
 Сыныбы 
  Ішкі сыныбы 
    Атауы 
     
    Бюджеттік кредиттерді өтеу 14 257
5    Бюджеттік кредиттерді өтеу 14 257
 01   Бюджеттік кредиттерді өтеу 14 257
  1  Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 14 257

Функционалдық топ
 Сомасы
(мың теңге)
 Кіші функция 
  Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі 
   Бағдарлама 
    Атауы 
    ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0

Санаты Cомасы         
(мың теңге)
 Сыныбы 
  Ішкі сыныбы 
   Атауы 
    
   V. Бюджет тапшылығы (профициті)               -52 831
   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)   52 831
7   Қарыздар түсімі    67 184
 01  Мемлекеттік ішкі қарыздар  34 035
  2  Қарыз алу келісімшарттары  34 035
8   Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 33 149
 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 33 149
  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 33 149

Функционалдық топ
 Сомасы
(мың теңге)
 Функционалдық кіші топ 
  Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі 
   Бюджеттік бағдарлама 
    Атауы 
    Қарыздарды өтеу 14 353
16    Қарыздарды өтеу 14 353
 1   Қарыздарды өтеу 14 353
  452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 14 353
   008 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын 
                                                                                              өтеу 14 257
   021 Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді 
                                                                                              қайтару        96

   003 Поддержка культурно-досуговой работы           59 744   
 2   Спорт             9 647   
  465  Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)             9 647   
   001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере 
                                                                                             физической культуры и спорта             5 673   
   004 Капитальные расходы государственного органа                 241   
   006 Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) 
                                                                                              уровне                805   
   007 Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по 
                                                                                              различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях             2 928   
 3   Информационное пространство           49 323  
  455  Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)           33 944   
   006 Функционирование районных (городских) библиотек           32 939   
   007 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана             1 005   
  456  Отдел внутренней политики района (города областного значения)           15 379   
   002 Услуги по проведению государственной информационной политики           15 379   
 9   Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного 
                                                                                              пространства         434 422   
  455  Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)         422 372   
   001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития 
                                                                                             языков и культуры             6 477   
   010 Капитальные расходы государственного органа  421   
   032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и 
                                                                                             организаций         415 474   
  456  Отдел внутренней политики района (города областного значения)           12 050   
   001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 
                                                                                             информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма 
                                                                                             граждан           11 451   
   006 Капитальные расходы государственного органа                 599   
10    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные 
                                                                                             территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные 
                                                                                             отношения         155 365   
 1   Сельское хозяйство         127 640   
  462  Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)           17 733   
   001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского
                                                                                             хозяйства           17 492   
   006 Капитальные расходы государственного органа                 241   
  473  Отдел ветеринарии района (города областного значения)         109 907   
   001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере 
                                                                                             ветеринарии           10 701   
   003 Капитальные расходы государственного органа                 241   
   006 Организация санитарного убоя больных животных                933   
   007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек             2 500   
   008 Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, 
                                                                                             продуктов и сырья животного происхождения             6 221   
   009 Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням 
                                                                                             животных                635   
   010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных 
                                                                                              животных             5 803   
   011 Проведение противоэпизоотических мероприятий           82 873   
 6   Земельные отношения           17 112  
  463  Отдел земельных отношений района (города областного значения)           17 112   
   001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных 
                                                                                             отношений на территории района (города областного значения)             8 886   
   006 Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного
                                                                                             значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел 1 985
   007 Капитальные расходы государственного органа              6 241   
 9   Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  хозяйства, охраны 
                                                                                             окружающей среды и земельных отношений           10 613   
  453  Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного 
                                                                                              значения)           10 613   
   099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов           10 613   
11    Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная 
                                                                                             деятельность           24 449   
 2   Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность           24 449   
  467  Отдел строительства района (города областного значения)           15 898   
   001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 
                                                                                             строительства             9 657   
   017 Капитальные расходы государственного органа              6 241   
  468  Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного 
                                                                                              значения)             8 551   
   001 Услуги по реализации государственной политики  в области  архитектуры и 
                                                                                             градостроительства на местном уровне               8 310   
   004 Капитальные расходы государственного органа                 241   
12    Транспорт и коммуникации         152 892   
 1   Автомобильный транспорт         145 813   
  123  Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского 
                                                                                              округа             6 000   
   013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, 
                                                                                              поселках, селах, сельских округах             6 000   
  485  Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного 
                                                                                              значения)         139 813   
   023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог           43 223  
   045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц 
                                                                                              населенных пунктов           96 590   
 9   Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций             7 079   
  485  Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного 
                                                                                              значения)             7 079   
   001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 
                                                                                              пассажирского транспорта и автомобильных дорог              6 634  
   003 Капитальные расходы государственного органа                 445   
13    Прочие           34 879   
 3   Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции             9 063   
  469  Отдел предпринимательства района (города областного значения)             9 063   
   001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития 
                                                                                              предпринимательства             6 622   
   003 Поддержка предпринимательской деятельности 2 200
   004 Капитальные расходы государственного органа                 241   
 9   Прочие           25 816   
  123  Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского 
                                                                                              округа           22 604   
   040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы 
                                                                                              развития регионов до 2020 года           22 604   
  452  Отдел финансов района (города областного значения)             3 212   
   012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного 
                                                                                             значения)              3 212   
15    Трансферты           47 350   
 1   Трансферты           47 350   
  452  Отдел финансов района (города областного значения)           47 350   
   006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 3 964
   051 Трансферты органам местного самоуправления           43 361   
   054 Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, 
                                                                                             выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального 
                                                                                             фонда Республики Казахстан 25
    ІІІ. Чистое бюджетное кредитование           19 778   
    Бюджетные кредиты           34 035   
10    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные 
                                                                                             территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные 
                                                                                              отношения           34 035   
 9   Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  хозяйства, охраны 
                                                                                              окружающей среды и земельных отношений           34 035   
  453  Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного
                                                                                              значения)           34 035   
   006 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки 
                                                                                              специалистов           34 035   

Категория Сумма
(тысяч тенге)
 Класс 
  Подкласс 
    Наименование 
     
    Погашение бюджетных кредитов 14 257
5    Погашение бюджетных кредитов 14 257
 01   Погашение бюджетных кредитов 14 257
  1  Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета 14 257

Функциональная группа
 Сумма                 (тысяч тенге)
 Функциональная подгруппа 
  Администратор бюджетных программ 
   Программа 
    Наименование 
    ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0

Категория Cумма
(тысяч тенге)
 Класс 
  Подкласс 
   Наименование 
    
V. Дефицит  (профицит) бюджета               -52 831
   VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета  52 831
7   Поступления займов 67 184
 01  Внутренние государственные займы 34 035
  2  Договоры займа 34 035
8   Используемые остатки бюджетных средств 33149
 01  Остатки бюджетных средств 33 149
  1  Свободные остатки бюджетных средств 34 149
Функциональная группа  Сумма                 (тысяч тенге)
 Функциональная подгруппа 
  Администратор бюджетных программ 
   Программа 
    Наименование 
    Погашение займов 14 353
16    Погашение займов 14 353
 1   Погашение займов 14 353
  452  Отдел финансов района (города областного значения) 14 353
   008 Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим 
                                                                                              бюджетом 14 257
   021 Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного 
                                                                                              бюджета       96

Жоба
Сарқан аудандық коммуналдық меншікке сот шешімімен түскен иесіз қалдықтарды

басқару Ережесін бекіту туралы ШЕШІМ
2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 19-1 тармағы 3 

тармақшасына, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы «Респу-
блика меншігіне  түскен сот шешімімен иесіз қауіпті болып танылған қалдықтарды басқару Ережесін 
бекіту туралы» № 229 бұйрығына сəйкес, Сарқан аудандық мəслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1.Коммуналдық меншікке сот шешімімен түскен иесіз қалдықтарды басқару Ережесі аталған 
шешімнің қосымшасына сəйкес бекітілсін.

2.Осы шешім    əділет    органдарында   мемлекеттік тіркеуден өткен соң Ресми жəне мерзімді ба-
спа басылымдарында, сондай-ақ  Қазақстан Республикасы Үкіметі айқындаған интернет-ресурсында 
жəне Сарқан аудандық мəслихатының интернет ресурсында жариялау «Сарқан аудандық тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысына 
(Ж.К.Мынбаевтың келісімі бойынша) жүктелсін.

3.Осы шешімнің орындалуын бақылау  Сарқан аудандық мəслихатының тұрақты комиссиясына 
жүктелсін. 

4.Аталған шешім алғашқы ресми жарияланғаннан он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

Сарқан аудандық мəслихатының  сессиясының төрағасы                                                       

Сарқан аудандық мəслихатының хатшысы                                              Қ.Абдрахманов.

Проект
Об утверждении Правил  управления бесхозяйными отходами, признанными реше-
нием суда поступившими в  коммунальную собственность Сарканского района

 Р Е Ш Е Н И Е

В соответствии с подпунктами 3) статьи 19-1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 
2007 года, Приказом Министра энергетики Республики Казахстан «Об утверждении Правил управления бесхо-
зяйными опасными отходами, признанными решением суда поступившими в республиканскую собственность» 
от 20 марта 2015 года № 229, Сарканский районный  маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые Правила управления бесхозяйными отходами, признанными решением суда 
поступившими в коммунальную собственность согласно приложению  к настоящему решению. 

2. Возложить на руководителя государственного учреждения "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной инспекции города Саркан" (по согласованию Ж.К.Мынбаева) опубликование настоящего решения 
после государственной регистрации в органах юстиции в официальных и периодических печатных изданиях, 
а также на интернет-ресурсе, определяемом Правительством Республики Казахстан, и на интернет-ресурсе 
районного маслихата.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Сарканского рай-
онного маслихата.

4.Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования.

 Председатель  сессии Сарканского  районного маслихата

 Секретарь Сарканского районного  маслихата                                                                     К.Абдрахманов.
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Жергілікті полиция 
қызметіне жүктелген 

негізгі  міндеттер
Жергілікті полиция қызметіне жүктелген 

негізгі міндеттер – құқық бұзушылықтың ал-
дын алу, қоғамдық тəртіпті сақтау, əкімшілік 
құқық бұзушылық істері бойынша өндіріс, 
хаттама түріндегі қылмыстық əрекет 
бойынша сотқа дейінгі тергеу, ішкі істер 
органдарының арнайы қабылдағыштары 
мен қабылдап-тарату орындарында құқық 
бұзушыларды ұстау. Сонымен қатар, 
жергілікті полиция қызметіне жедел жағдай 
жөнінде келіп түскен ақпараттарды сарап-
тау мен жинақтау, қылмыстар, қоғамдық 
тəртіпті бұзу жəне басқа да төтенше 
жағдайлар жөніндегі хабарламаларға 
кідіріссіз əрекет ету, кезекші тəуліктерде 
қылмыстарды «ізін суытпай» ашуда шұғыл 
шараларды жүргізу. Осылайша мемле-
кет басшысының бастамасымен құрылған 
жергілікті полиция қызметіндегі айқын 
ерекшелік – ол халыққа есеп беру мен 
қызметтің ашықтығы. Жергілікті атқарушы 
органдар мен бірлесе отырып қылмыс пен 
əкімшілік құқық бұзушылыққа жол бер-
меу алдын алу жəне халыққа адал қызмет 
атқару.

Е.КАСЫМБАЕВ,                                                                                            
 Сарқан АІІБ ЖПҚ УПИ –ры, полиция 

лейтенанты.

ЖЕКЕ БАСТЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫНА 
ҚОЛ СҰҒАТЫН ƏКIМШIЛIК 
ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР

73-бап. Отбасы-тұрмыстық қатынастар 
аясындағы құқыққа қарсы əрекеттер

1. Құқық бұзушымен отбасы-тұрмыстық 
қатынастардағы адамдарға сыйламаушылық 
көрсетiлiп, былапыт сөйлеу, қорлап тиiсу, 
кемсiту, үй тұрмысындағы заттарды бүлдiру 
жəне олардың тыныштығын бұзатын, 
жеке тұрғын үйде, пəтерде немесе өзге де 
тұрғынжайда жасалған басқа да əрекеттер, 
егер бұл əрекеттерде қылмыстық жазаланатын 
іс-əрекет белгiлерi болмаса, –ескерту жасауға 
не үш тəулiкке дейiнгi мерзiмге əкiмшiлiк 
қамаққа алуға əкеп соғады. 2. Осы баптың 
бiрiншi бөлiгiнде көзделген, əкiмшiлiк жаза 
қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап 
жасалған əрекеттер –он тəулiкке дейiнгі 
мерзiмге əкiмшiлiк қамаққа алуға əкеп соғады. 
3. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген, осы 
Кодекстiң 50-бабының екінші бөлiгiне сəйкес 
əкiмшiлiк қамаққа алу қолданылмайтын адам-
дар жасаған əрекеттер бес айлық есептiк 
көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға əкеп 
соғады.

Ескертпе. Осы Кодекстің мақсаты үшін 
отбасы-тұрмыстық қатынастар деп ерлi-
зайыптылар, бұрынғы ерлi-зайыптылар, бiрге 
тұратын немесе бiрге тұрған адамдар, жақын 
туыстар, ортақ баласы (балалары) бар адам-
дар арасындағы қатынастар түсiнiледi.

Р.УСТЕМБЕКОВ,
Сарқан АІІБ ЖПҚ УПИ-ры
полиция подполковнигі.

Меніңше, əр адамның өмірінде 
достың орны ерекше. Дос деген кім? 
Осы сұраққа мен былай жауап берер 
едім. Дос деген сені сөзсіз түсінетін, 
қиын сəттерде қасыңнан табылатын, 
күлсе бірге күлетін, жыласа бірге жы-
лайтын жаныңа жақын жан.

 Менің достарым-екінші жанұям. 
Олар маған кез келген жағдайда көмек 
қолын созуға даяр тұрады. Басыңа 
қиындық түскен кезде тек нағыз до-
стар ғана сенен бас тартпайды. Бірақ, 
қазіргі кезде нағыз достар өте аз. 
Жалған достықтар көптеп кездесуде. 
Əрине, оның арты жақсылыққа алып 
келмейді. Пейілі таза, шынайы əрі адал 
дос тапқан адам – бақытты. «Доссыз 
өмір бос»  деп  халық босқа айтпай-
ды. Жақындарымызды ұмытпайық, 
қауышып-кездесіп, бір-бірімізге адал 
дос болайық. Осы қатал заман-
да бойымыздағы жақсы қасиеттерді 
жоғалтпайық.

Нұрай АЛИБЕКОВА.
Сарқан қаласы.

●Пікір
Дос тањдай бiлемiз бе?

Сарқан қаласында ұзақ жылғы еңбегінің зейнетін 
көріп жүрген қариялар аз емес. Жуырда адал еңбегімен 
айналасына танымал Сейіт Сүлейменов 80 жасқа толды.

Сейіт ақсақал осыдан сексен жыл бұрын шілденің 
10-нда Бақалы ауылында, XVII партсьезд колхозында 
дүниеге келген екен. Сол өңірде Аққұдық, Тасқұдықта 
балалық шағы өтіп, жалаңаяқ жар кешіп, қызылаяқ қыр 
кешіп жүріп есейеді. 

-Біздің балалық шақ қиын кезеңге тура келді. Той-
ып тамақ ішпесек те таң бозынан торғай шырылдаған 
сəттен тұрып сам жамырап, қараңғы түскенше шөп ма-
ялап, қара жерді тырмалап, жүдеу жұрттың жыртығын 
жамауға септігімізді тигіздік, - деп еске алады балалық 
шағын Сейіт ақсақал. – Бастауыш класты осы өңірден 
бітіріп, маңдайымызға бұйырған мамандықты еншіледік. 
Құрылысшы болдым, балаларымның анасы Шəкен 
апаң екеуіміз 53 жыл бірге ғұмыр кешіп, Көкөзек со-
вхозында жаңа үйлер салдық. Қаншама ауылдастың 
қоныс тойының бел ортасында болдық. Осы совхоздың  
шаруашылық нысандарының бой көтеруіне үлес қостық.

Сейіт ақсақал бұл күндері бала-шағаларының, туған-
туыстарының ортасында, немерелерінің қызығын көріп 
бақуатты тұрмыс кешуде. Əпкесі Ақан 92 жаста, өзінен 
кейінгі Қожамсейіт, Жансейіт, Əлсейіт атты інілері, 

Ақмарал, Ақылтай сынды қарындастары бар. Зайыбы Шəкен екеуі ұлдары Мəжит, Сəбит, 
Ғабиттің, қыздары Бақытжан, Гүлжан, Тоғжан, Балжан, Алмажанның өсіп-өркендегенін көрді, 
балаларынан тоғыз немере, алты шөбере сүйді.

-Шəкен апаларың осыдан үш жыл бұрын дүниеден өтті. Қазір кенже ұлым Ғабиттің қолында 
тұрамын. Келіндеріме дəн ризамын, күйеубалаларым Қанатбек, Абай, Айдындар да ата деп 
құрақ ұшып тұрады. Еңбегімнің өтеуі бар, шөберелерімді алдайтын зейнетақым бар, балала-
рыма сый-құрметім бар. Тағдырыма ризамын, - дейді Сейіт ақсақал. 

Балаларынан бақыт тапқан аға буын өкілдерінің алаңсыз қарттығына сүйсінбеске бола 
ма?

Ж.МАҚАТҰЛЫ.

●Мерей

Балалары – баќыты

Ақпараттық хабарлама
«Азаматтарға арналған үкімет» міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру  

шеңберіндегі аударымдар мен жарналарды қабылдау үшін ағымдағы есеп шоты 
ашылғанын ескертеді. Осы жылдың 1 шілдесінен бастап МƏМС Қазақстанда жұмысын 
бастайды. 

Əрбір жұмыс беруші өзі үшін жəне өзінің қызметкерлері үшін Міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорына аударымдар мен жарналарды аударатын болады. «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы жеке сəйкестендіру нөмірлері  негізінде аударымдар мен 
жарналарды есептеу жəне оларды Міндетті əлеуметтік медициналық  сақтандыру қорына ау-
даратын операторы болып белгіленді. 

Ұйымдар, кəсіпорындар жəне басқа да төлеушілер ашылған  ағымдағы шотқа аударымдар 
мен жарналарды келесі деректемелер бойынша тұрақты түрде аудару тиіс:

Бенефициар:  «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;
Бенефициар банкі: «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;
БСК: GCVPKZ2A
ЖСК: KZ92009MEDS368609103
БСН: 160440007161
 Сонымен қатар міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бойынша ауда-

рымдар мен жарналарды аудару  кезінде төлемдерді тағайындаудың келесі кодтарын (ТТК) 
пайдалану қарастырылған:  

121- Міндетті əлеуметтік медициналық  сақтандыруға аударымдар;
122-Міндетті əлеуметтік медициналық  сақтандыруға жарналар;
123 - Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдың 
уақытылы аударылмағаны үшін өсімақы;
124- Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналардың 
уақытылы аударылмағаны үшін өсімақы.

«Азаматтарға арналған» үкімет мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ Алматы облысы 
бойынша филиалы – ХҚКО депертаментінің Сарқан аудандық бөлімі.

Еңбек нарығында тұрақтылықты 
сақтау үшін 2017 жылға арналған халықты 
жұмыспен қамтуға жəрдемдесу Кешенді жо-
спары жасалған, оның аясында 1652 адам-
ды қамту жоспарланған.

Бүгінгі таңда жыл басынан бастап жұмыс 
жөнінде жұмыспен қамту орталығына 
өтініш білдіргендердің саны – 1185 адам, 
оның 523-і жұмыссыздар. Есептік кезеңнің 
соңында жұмыспен қамту органдарында 
есепте тұрған жұмыссыздардың саны 809 
адам, оның ішінде 345 жұмыссыздар.

Халықты жұмыспен қамту орталығы 
арқылы  жұмыссыздықтан əлеуметтік 
қорғау шараларымен 889 адам  қамтылған, 
олардың ішінде 43 адам əлеуметтік жұмыс 
орындарына, 37 адам жастар практи-
касына, 386 адам  тұрақты жұмысқа 
орналастырылған, кəсіптік дайындықты 120 
адам өтуде. 

Еңбек нарығында жұмыссыздықты бір 
қалыпта ұстауға жəне жұмыссыздарды 
уақытша жұмыспен қамтамасыз ету 
үшін жолдамамен қоғамдық жұмыстар 
ұйымдастырылады. Биылғы жылға 
қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыруға 
жергілікті бюджет есебінен 65531 мың 
теңге қаралып, 550 адамға жолдама беру 
жоспарланған, 303 жұмыссыз азамат-
тар жіберіліп, қала, ауылды көркейту, 

Ж±мыссыздыќтан əлеуметтiк ќорѓау ша-
раларымен ќамтылѓан азаматтар

экологиялық көгалдандыру, мəдени ша-
ралар өткізуге көмек көрсету жұмыстарын 
атқаруда. 

Жыл басынан жұмыс іздеу мақсатымен  
22 мүмкіндігі шектеулі азаматтар жүгінді. 
Оның 12-сі қоғамдық жұмысқа тартылды. 
Əлеуметтік жұмыс орындарына 1 азамат 
жіберілді. Тұрақты жұмыспен 10 азамат 
қамтылды. 3 -і қалаған мамандықтары бой-
ынша кəсіптік оқуға жіберілді.

2017 жылы 667 жаңа жұмыс орны 
ашылу жоспарлануда. Осы жылдың 
жартыжылдығында  аудан бойынша  278 
жаңа жұмыс орындары ашылды, бұл 
жылдық жоспардың – 41,7  пайызын құрады.  

 Жұмыскерлерді босату жəне жарты-
лай жұмыспен қамтылу жағдайы тұрақты 
бақылауға алынған. Өндірістік үдерістерді 
тұрақтандыру, еңбек құқықтарын 
қамтамасыз ету жəне жұмыскерлерді 
жұмысқа орналастыру сұрақтары бойынша 
əкімдік, бизнес субъектілері, кəсіподақтар 
арасында қабылданған меморандумның 
мониторині жүргізілді. 2017  жылдың    1 
маусымына  шағын мекемелерімен  88  ме-
морандум қабылданды.

Ж.БАКЕЕВА,
жұмыспен қамту секторының 

меңгерушісі.    

2018 жылға  шетелдік жұмыс күшіне 
квота белгілеу үшін ағымдағы  жылдың  13 
шілдесіне дейін  Сарқан аудандық жұмыспен 
қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар 
бөліміне қажеттілік шетелдік жұмыс күшін 
тартуға сураныстарыңызды тапсыруды 
сұраймын. Сұраныс мемлекеттік жəне орыс 
тілдерінде  жазбаша түрде тапсырылады.

Қажетті нысандарды  Сарқан ауданы  
жұмыспен қамту бөлімінің             3 қабат 11 
кабинет, байланыс тел 2-18-03  алуларыңызға 
болады.

Для установлении квот на иностранную 
рабочую силу на  2018 год работодателям  до 
13 июля текущего года необходимо дать по-
требность на привлечение иностранной ра-
бочей силы в отдел занятости и социальных 
программ Сарканского района. Потребность 
сдаются в письменном виде на государствен-
ном и русском языках.

Необходимые формы можете получить  
в отделе занятости Сарканского района 3-й 
этаж, 11 кабинет, тел 2-18-03.

Жұмыс берушілердің наза-
рына 

К сведению 
работодателей

ҚР ƏҚБТК-НІҢ 200-БАП. ҚР ЗАҢНАМАСЫНЫҢ АЛКОГОЛЬ 
ӨНІМІН ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ ТАЛАПТАРЫН БҰЗУ 

      
1. Жиырма бір жасқа дейінгі адамдарға алкоголь өнімін өткізу-тиісті қызмет түріне лицензияның 

қолданысын тоқтата тұрып, жеке тұлғаларға – он, шағын кəсіпкерлік субьектілеріне – қырық, орта 
кəсіпкерлік субьектілеріне – сексен, ірі кəсіпкерлік субьектілеріне бір жүз жиырма айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға əкеп соғады.

2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, əкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл 
ішінде қайталап жасалған əрекет – 

Тиісті қызмет түріне лицензияның қолданысын тоқтата тұрып, жеке тұлғаларға – жиырма, 
шағын кəсіпкерлік субьектілеріне – сексен, орта кəсіпкерлік субьектілеріне – бір жүз қырық, ірі 
кəсіпкерлік субьектілеріне бір жүз сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға 
əкеп соғады.

3.Мейрамханаларда, барларда жəне дəмханаларда өткізуді қоспағанда, алкоголь өнімін: 
сағат 23-тен келесі күнгі сағат 8-ге дейін;этил спиртінің көлемді үлесі отыз пайыздан асатында-
рын сағат 21-ден келесі күнгі сағат 12-ге дейін бөлшек сауда арқылы өткізу – Тиісті қызмет түріне 
лицензияның қолданысын тоқтата тұрып, жеке тұлғаларға – он, шағын кəсіпкерлік субьектілеріне 
– қырық, орта кəсіпкерлік субьектілеріне – сексен, ірі кəсіпкерлік субьектілеріне бір жүз жиырма 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға əкеп соғады.

4. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, əкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде 
қайталап жасалған əрекет –тиісті қызмет түріне лицензияның қолданысын тоқтата тұрып, жеке 
тұлғаларға – жиырма, шағын кəсіпкерлік субьектілеріне – сексен, орта кəсіпкерлік субьектілеріне 
– бір жүз қырық, ірі кəсіпкерлік субьектілеріне бір жүз сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
айыппұл салуға əкеп соғады.

А.МУХАН, 
Сарқан АІІБ-нің ЖПҚ-нің УПИ-ры, 

полиция лейтенанты.                                                                    

Заңдылық пен құқықтық тəртіп — қоғам 
өмірінің басты əлеуметтік құндылығы, 
адамзаттың өмір сүруінің негізі. Олар-
ды қамтамасыз ету де бүкіл қоғамның, 
əсіресе, мемлекеттің атқаратын қызметінің 
негізгі бағыты. ҚР заңдылық пен құқықтық 
тəртіпті қамтамасыз ететін органдар 
еліміздің тəуелсіздік алуына байланы-
сты, қалыптасып, орнықты; Бұл органдар 
қызметінің құқықтық негізі ҚР нормативтік 
құқықтық базаға сүйенетін күрделі жүйенің 
көрінісі болып табылады; -Заңсыздықты 
жою үшін ең алдымен қылмыстықты 
күшейтетін; құқық бұзушылықтарды 
жасауға жағдай жасайтын; заңды бұзуға 
əкелетін барлық объективтік факторларға 
көңіл бөлу қажет. -Заңдылық пен құқықтық 
тəртіпті күшейтетін алғышарттарға қолайлы 
моральдік — психологиялық орта жа-
тады, онда заңды құқық жəне құқықтық 
қатынастарға қатысушылардың міндеттері 
іске асырылады. -Экономикалық өрлеу 
еліміздің дамуы үшін өте маңызды. 
Қоғамдағы əлеуметтік шиеліністерді жой-
ып, түрақтандырып, халықтың əл-ауқатын 
арттырып, материалдық жағдайы жақсарту, 
экономикамызды біртіндеп нығайту 
заңдылық пен құқықтық тəртіпті реттеп, 
қалыпты күйге келтірудің басты жолдары.

Д.МЕИРБАЕВ,
Сарқан АІІБ-нің ҰУИ-ның полиция 

сержанты.

ҚҰҚЫҚТЫҚ ТƏРТІП

Əлхамдулилла, ата-бабамыз сан 
ғасырлардан бері аңсап өткен тəуелсіздікке 
қол жеткізудің арқасында асыл дініміздің 
қайнар бұлақтарымен қайта қауышып жатыр-
мыз. Халқымыз дербестікпен бірге дəстүрлі 
мəдениетіне, тілі мен дініне толыққанды ие бо-
лып, оларды заманға сай дамытуға мүмкіндік 
алды. Өшкеніміз жанып, ұмытқанымыз жады-
мызда жаңғырды. Мұның барлығы Қазақ елінің 
ұстанған бағыт-бағдарының дұрыстығын, 
ата-баба жолынан айнымағандығын білдіреді.
Енді ұлт жадынан ұмытыла бастаған има-
ни құндылықтарды қайта жандандырудың 
реті келді. Бұл тұрғыда біз қазақ қоғамына 
тыңнан жаңа дүние əкеліп жапсырып жатқан 
жоқпыз. Бар болғаны кезінде баһадүр баба-
ларымыз салып кеткен, кейіннен көмескі тар-
та бастаған соқпақтың сүлдерін тауып, соны 
қайтадан сара жолға айналдыруға тырысуда-
мыз. Мақсатымыз – ұлттық табиғатымызбен 
сабақтас шариғаттағы мазһабымыз бен 
танымдық мектебімізді тұғырлап, асыл 
дүниелерімізді, жауһарларымызды жарыққа 
шығару, үзілгенімізді жалғап, жоғалтқанымызды 

Зайырлы ќоѓам:Дiн мен дəст‰р
±штастыѓы

түгендеу, сан ғасырлық тарихы бар діни 
дəстүрлерімізді қалпына келтіру. Сол арқылы 
қазақтың толыққанды ұлтқа, Алаштың іргелі 
елге айналуы үшін қолдан келгенше үлес қосу.
Дін мұраттарын қалың бұқараға ұғынықты етіп 
жеткізу үшін де алдымен қазақтың тілі мен тари-
хын, мəдениеті мен əдебиетін жетік білу қажет. 
Имамдар мен уағызшыларымызға осындай та-
лап қойылады. Сонымен қатар, ұлттық таным 
мен əдет- ғұрыптардың мұсылманшылықпен 
сабақтастығын саралап көрсететін сүбелі 
еңбектер де жазылуы керек. Қолыңыздағы 
кітап сондай игі бастаманың жемісі. Мұнда 
қазақы əдет-ғұрыптардың басым бөлігінің има-
ни ұстанымнан алынғандығы, дəстүр мен діннің 
біте қайнасып бөлінбес дүниеге айналғандығы 
туралы əңгімеленеді. Халқымыздың мұсылман 
үмбетінің бір мүшесі екендігі нақтыланады. 
Енді осы игі бастаманың жалғасын табарына 
үміт етеміз.

Тыныштай ТҰЯҚОВ, 
Көктерек ауылдық округінің 

ақсақалдар алқасының төрағасы.
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Ен жайлап кең даланы дүрілдеген,
Мойнына жүген ноқта ілінбеген.
Еркін ек сардаланың сарбаздары,
Тізесі жау алдында бүгілмеген.

Келді де басқа мынау қиын заман,
Өзіне өз дүниесі бұйырмаған.
Зорлықпен бар мал мүлкін тартып алса,
Тып-тыныш қалай жатсын үйінде адам. 
Əлек сап коммунистер қырып-жойды, 
Тəңірге «құдай жоқ» - деп сиынбаған.

Əкелерім бай да емес, кедей де емес 
орташа шаруа болатын. Орыс шаруаларымен 
бірлесіп егін егіп, мал өсіріп ел қатарлы күн 
кешті.

Ал шешем Жібек осы күнгі Арасан-Ақтөбені 
жайлаған Қонақбай руынан Бөлеке-Төлеке 
деген байдың қызы. Ақтөбе малға жай-
лы, қысы жылы, қыс бойы жылқы тебіндеп 
жайылыммен шығатын ол кезде. Ағайынды 
екеуіне сегіз жүздей жылқы біткен. Арғы ата-
лары Құдас-Тілес деген атақты батыр болған. 
Қалмақтармен соғыста аты шыққан қос батыр 
еді. Осы күнгі Алматыға баратын бас жолдың 
бойындағы 6 километрдей қорым орналасқан 
жотада ең алғаш осы қос батыр жерленген. 
Осы күнге дейін үлкендер Құдас-Тілес жо-
тасы деп атайды. Совет өкіметі орнап, ел 
ішіндегі байлардың малдарын конфескелеп, 
өздерін ұстап қамай бастайды. 1928 жылы 
Бөлеке-Төлекені де конфискелейді. Оған 
дейін осы дүрмекті сезіп бірталай малдарын 
сатып, алтын-күміске айналдырады. Елдің 
болашағын ойлап еліне қамқор болған озық 
ойлы, көзі ашық байлардың соңына түсіп 
қудалау басталды. Қарағашта алғаш мектеп 
ашып жер-жерден оқытушы білімді азамат-
тарды шақырып бала оқытқан, елім деп еңбек 
еткен алаш азаматтарының газет-журнал 
шығаруларына қаржылай көмек беріп, қамқор 
болған Жетісудағы атақты байлар Маман-
Тұрысбектердің ұрпақтарын қудалап-айдап, 
жер аударып жіберді.

Енді Бөлеке-Төлекеге де кезек келетіні ай-
дан анық еді.  Бұларға елден кетпеске амал 
қалмады. Он бес-жиырмадай жылқысын жа-
сырып, қара үңгірдің бір сайына айдап бастап, 
сырттай бақылап жүреді. Өздері жайлауға 
шығып оншақты үй бір ауыл болып, бес жүздей 
қоймен отырған. Бір күні төрт-бес солдат ел 
ішіндегі екі шолақ белсендімен келіп, өрістен 
Бөлекенің малын айдап əкетеді. Көнбеске шара 
жоқ. Ол кезде 70-80 саулықтың қозысын алып 
көгендеп, бір уақыт қойды сауып, сонан соң 
қозыларын көгеннен ағытып қосып жіберетін. 
Қойларды айдап бара жатқандарға: «Ей, ана 
ауылда көгендеулі жас қозылары бар, солар-
ды қосып əкетіңдер, обал ғой, əлі отықпаған, 
босқа аштан қырылады», - дейді əкем.

Бастығы орыс офицері «Мынау не деп 
тұр», - десе «Мына қойлардың ауылда жас 

қозылары бар, соны қосып айдап əкетіңдер 
деп тұр», - дейді.

-Сенбеңіз бұл алдап тұр. Бұлар байлар, 
бандылар. Қытайға қашуға дайын отыр. 
Тыққан қарулары бар, бізді ауылына апарып, 
атып бастайды. Өздері бір түнде Қытай 
асып кетеді, - дейді шолақ белсендінің біреуі. 
Олар қойды айдап кете барады. 

-Жібек апам айтады: - Əкем қап-қара бо-
лып түтігіп кетіпті. Қой жоқ, аттан түсіп 
жатыр.

-Мына қозыларды бүгін бауыздаңдар, 
бəрібір аштан өледі. Қойды өкімет адамдары 
айдап əкетті,- деді əкем.

-Əлі ауызынан уызы кеппеген жас 
қозыларға обал ғой,- деп ауыл адамдары шу-
лап кетті.

-Ендеше əрбір үй оннан-бестен шамаларың 
келгенше бөліп алыңдар. Сиыр сауып, сүт 
беріп, мүмкін аман алып қаларсыңдар, - деп 
əкем көптің уəжіне тоқтайды. Ертесінде екі 
атпен жайлаудан түсіп, əкем екеуміз Ақтөбеге 
қыстауға келдік. Үйде тығулы жатқан қоржынды 
ашты. Сатқан малының  құнына шағып алтын-
күміс, құйма алтындар жинапты. Тай тұяқ 
алтын, сырға, жүзік, сақина, білезік сынды 
алтын-күмістен жасалған, неше түрлі əшекейлі 

заттар, құйма күміс алтындар салынған 
кішігірім қоржын толы бұйымдарды алдық. Бір 
кезде əкем жүктің арасынан жібек орамалға 
ораулы сабы алтын күміс жалатқан қанжарды 
қынынан суырып алып, жүзін сипалап көп от-
ырды. Нағызы аталарынан қалған болу керек. 
Оны да қоржынға салғысы келіп тұрды да, 
ақыры қынына қайта салып белдігін шешіп 
беліне байлап алды. Екеуміз қоржынды алып, 
екі атқа мініп бүгінгі Аманбөктер совхозының 
үшінші бөлімшесі тұстағы таудың Ақжар деп 
аталатын сайына келдік. Сайды өрлеп, ат жүре 
алмайтын жерге дейін келдік. Аттан түсіп екі 
атты «мə, мына аттарға ие бол, мен келген-
ше» деп тапсырды да өзі қоржынды арқалап 
жартастарға өрмелеп, жоғарылап кетіп қалды. 
Мен аттарды шылбырынан ұстап жайып көп 
тұрдым. Күн еңкейіп, түс ауып барады. Əкем əлі 
жоқ. Мен қорқа бастадым. Бір кезде сай ішінен 
өлген малдың жемтігіне жиналған қарақұстар 
бірден шулап, аспанға ұшып шыға келді. Аттар 
үркіп қашып кетті. Беліме байламай бос ұстап 
тұрғаным жақсы болды. Əйтпесе, мені сүйреп 
өлтіретін еді. Жылап қала бердім. Біраздан 

●Таным

кейін əкем де келді. 
Əкем екеуміз жаяу-жалпылап түнделетіп 

шаруашылықтың сауын фермасына, сауын-
шылар қосына жеттік. Шай ішіп, біраз демалып, 
шаршап ұйықтап кетіппіз. Түн ішінде ауылдан 
іздеушілер де жетті. Екі ат ауылға барыпты. 
Екеуін біреулер өлтіріп кеткен екен деп екі-үш 
кісі іздеп шығыпты.

-Аман-есен үйге келдік. Ақыры көп 
кешікпей Қытай асып кеттік. Бұл отбасын-
да айтыла бермейтін өте құпия еді. Бəлкім 
үй-ішінің бір екі адамынан басқалары білмеуі 
де мүмкін. Содан 1955 жылы жиырма жеті 
жылдан кейін елге оралдық. Əкеміздің Ескелді-
Доскелді деген екі баласының ұрпақтары 
бар осы күні. Кейін Қытайдан келіп, алтын-
күміс салынған қоржынды əкеміз алып кетті 
ме, жоқ келе алмай Ақжарда бір жартастың 
қуысында жатыр ма екен, кім білсін, - деп ана-
мыз Жібек Бөлекеқызы өлерінен біраз бұрын 
айтқан еді. «Шіркін, сол қоржын толы қазына 
кімге бұйырды екен» дейміз біз аңызға бергісіз 
бұл дерекке сене алмай.                                           

Жексембек МЫҚТЫБАЕВ.

Суретте: Жібек Бөлекеқызы.

Аќжарда ќалѓан 

АЛТЫН

Қасиетті рамазан айы мұсылман үшін 
Алланың рақымы мен шапағатына бөленетін, 
сауабы мен берекесі мол ай. Рамазан айының 
рамазан айы болуының өзіндік себептері бар. 
Біріншіден, бұл айда Құран түсті. Екіншіден, 
исламның бес парызының бірі оразаны осы 
айда ұстауға əмір етілді. Үшіншіден, мың айға 
тең келетін Қадір түні осы айдың еншісінде. 
Рамазан айының шарапаты мен сауабы тек 
ораза ұстаумен ғана шектелмейді.Бұл айда 
жасалған кəпір амалдарымыз үшін сауап 
жазылмақ. Сол сауабы мол амалдардың бірі-  
аузы берік жанға ауыз аштыру.

Ауыз аштыру сауабы мол амал. Рама-
зан айы кірісімен мұсылмандар бір-бірлерін 

Р а м а з а н – м е й і р і м д і л і к , 
қайырымдылық айы дейміз. Осы 
кезеңде ауылымыз-дың бас имамы 
Байманақов  Алмас «Ер Төстік» бала-
лар бақшасының балаларына көптеген 
ойыншықтар сыйға тарту етіп, игілікті іс 
атқарды. Балалардың қуанышында шек 
жоқ. Оларға қуаныш сыйлағаныңызға 
ұжым атынан шын жүректен алғыс айта-
мыз.Алланың нұры жаусын!

Ж.ЖАСАКБАЕВА,
«Ер Төстік» балалар бақшасының 

тəрбиешісі.

Оразањыз кабыл болсын , ±стаѓан жан!

ауыз ашарға шақыра бастайды. «Ер Төстік» 
балалар бақшасы аузы берік адамдарды ауыз 
ашарға шақырып, рамазан айының сауапты 
да игілікті амалдарының бірін орындауға
ниет білдірді.

Қонаққа шақырумен адамдар арасындағы 
қарым–қатынастар жақсара түседі. 
«Оразаңыз қабыл болсын, ұстаған жан!»    
Бəріміздің тілеген дұғаларымыз қабыл бол-
сын. Алла бізге салихалы ұрпақ нəсіп етсін!

Елеңдейсің тұрып ап таң азанда,
Өтті, міне, биылғы оразаң да.
Аман-есен жетейік, ал, ағайын
Рамазаннан келесі рамазанға!

Рамазан – 
ќайырымдылыќ  

айы

Елбасымыз Н.Назарбаевтың 2017 
жылғы 31 қаңтардағы «Қазақстанның 
үшінші жаңғыруы: жаһандық бəсекеге 
қабілеттілік» атты Жолдауында сы-
байлас жемқорлықпен күрес туралы  
айтылғаны барлығына мəлім. Сыбайлас 
жемқорлықпен күресте көп нəрсе бүкіл 
қоғамның белсене атсалысуына байланы-
сты жəне жалпы жұртшылықтың жек көруі 
- сыбайлас жемқорлықпен күрестің қуатты 
құралына айналуы тиіс.

Қарашыған ауылдық округі бой-
ынша  аталған мəселеге қатысты 
жұмыстар атқарылуда. Атап айтсақ, ауыл 
тұрғындарына ай сайын жадынамалар 
таратылып, дөңгелек үстелдер, кездесу-
лер өткізіліп тұрады. Мекемелерде ар-
найы дайындалған плакаттар, баннерлер 
əзірленіп, ілінуде. Келешекте де осы секілді 
жұмыстар өз жалғасын табатыны сөзсіз.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мəдениетті қалыптастыруда өскелең 
ұрпақпен жұмыс қағидаты маңызды рөл 
атқарады. Өскелең ұрпақты сыбайлас 
жемқорлыққа жас кезінен бастап тəрбиелеу 
əлеуметтік мəселелерді жоюға мүмкіндік 
береді. Сондықтан, əрбір қазақстандық, 
əрбір отбасы сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес – бүкіл қоғамның ісі екенін 
түсінуі керек.

 
А.НҰРЖАНОВА,

Қарашыған ауылдық округі əкімі 
аппаратының бас маманы,

«Төлебаев» БПҰ-ның мүшесі.

Ќоѓамныњ басты 
мiндетi

Аудандық кітапханада 2017жылдың мау-
сым айының 27 жұлдызында ауданымызға 
белгілі Еңбек Ері Мұқаметбек Сайранбекұлы 
Сатылғанов атамыздың үлкен іргелі еңбегі 
«Өмір өткелдері » атты кітабының тұсаукесер 
рəсімі болып өтті.  Жаңа кітаптың тұсауын 
кесу мəртебесі аудандық кітапхана директо-
ры Мукаметкалиева Гулнар Мерхатқызына 
берілді. 

Атамыздың «Өмір өткелдері» атты еңбегі 
, өмір тарихы Ұлы Отан соғысынан кейінгі 
жылдардан бастау алатын, Кеңестік жүйедегі 
ел дəулетін елеулі үлес қосқан , қарапайым 
еңбек адамы , осы кітаптың авторы 
Мұқаметбек Сайранбекұлы Сатылғановтың 
шыққан тегі балалық жастық шағы , ел 
мүддесі жолындағы еңбегі жан жақты 
баяндалған. Жастайынан  өмірдің ащысының 
да , тұщысының да дəмін татып, кез келген 
адамның өмірінде бола бермейтін , талай 
сергелдеңді басынан өткерген атамыз кітабы 
жайлы, өз өмірі жайлы, отбасы жайлы өзі ба-
яндап өтті.

Кітапханашы Күлпаш Құдайбергенқызы 
Мұқаметбек Сайранбекұлының еңбек жолын-

Т±саукесер

10-21 маусым аралығында «Болашақ» 
жазғы демалыс лагерінің 1-кезеңі 
ұйымдастырылды. Лагерге аз қамтылған, көп 
балалы жəне  бастауыш сынып балалары 
тартылды. Осы аталған уақытта 20 оқушы 
демалып, өз денсаулықтарын нығайтты.
Оның ішінде 12 оқушы аз қамтылған отбасы-
нан, ал  8 оқушы ақылы келіп отыр. Мектеп 
директоры Қ.Кильчабаев сөз сөйлеп, ла-
герге келген балаларды қарсы алып, шағын 
сыйлықтар,сусындар,балмұздақтар берілді.
Лагерь басшысы Л. Алыбаева, тəрбиешілер: 
Т.Райымбекова, А.Ахмет балаларды ойын за-
лына концерттік бағдарламаны тамашалауға 
кіргізді. Мектептің өнерлі балалары келген 
қонақтарға əн айтып, би де билеп берді.
Концерттік бағдарламадан кейін лагерь 
тəрбиешілері  балаларды  күн тəртібімен,өрт 
жəне өмір  қауіпсіздігімен, суға түсуге барғанда 
ескеретін сақтық ережелерімен таныстырып, 
қолдарын қойдырды.Балаларды даладағы 
жаттығу алаңына апарып,асхананы,жуынатын 
жерлермен таныстырды.Лагерь жетекшісі ата-
аналармен жиналыс өткізіп,əркайсысынан 
«Арыз» қабылдады. Балалар сағат 12.30.-түскі 

Мен туып-өскен ауылымды – Алмалыны 
мақтан тұтамын. Ауыл əкімі Тұрғамбеков Асқар 
Жүнісұлының ұйымдастырушылық қабілеті 
арқасында Алмалы жыл санап, ай санап, күн 
санап ажарланып келеді. Көшелеріміз тазар-
ды, қаладағыдай кешкі жарық, ағаш көшеттері, 
алуан түрлі гүлзарлар көшелердің, қоғамдық 
орындардың көркін үстемелей түсуде.

Рамазан айында Алладан тілек тілеп 
мешітке жиі ат басын бұрдық. Мешіт маңы да 
айнадай тазаланып, гүлмен көмкеріліп, ауылда 
білікті басшы, мешітте жөн-жосық білетін имам 
барлығын айғақтап тұрды. Алмалы ауылының 
имамы Байманақов Алмас Аязбекұлы ораза 
айында мұқтаж отбасыларын, жалғыз ба-
сты, көп балалы аналарды ұдайы назарда 
ұстап, ұн, азық-түлік бөліп, қолдан келген 
жəрдемін жасады. Көпшілікке қайырымдылық 
көмегін ұсынатындар қатарында Абай 
ауылдық мешітінің имамы Ерлан молданы да 
алғыспен атап өткеніміз орынды. Алтын бесік 
– ауылымыздың еңсесін көтеретін атымтай жо-
марттар сапы нығая бергей!

Ұлжан МАЙТАСОВА.
Алмалы ауылы.

Ауыл азаматымен 
ажарлы

 ЖАЊА ¦РПАЌ, 
Н¦РЛЫ ЖАЗ  

да алған мемлекеттік наградаларымен , ма-
рапаттауларымен таныстырып, өз құттықтау 
лебізін білдірді.Тұсаукесер рəсімі Мəдениет 
үйінің қызметкерлері Рыспаева Гульбахар мен 
Ашкенова Ляззаттың атамызға арналған өлең 
жолдарын мəнерлеп оқуымен жалғасын тап-
ты. Шарамызға арнайы келген қонақтарымыз 
Ақжолов Нүсіпхан аға жəне Мұқаметбек 
атамыздың ұлдары, қыздары, келіндері мен 
немерелері өз құттықтауларын жеткізді.    

М.ҚҰРМАНБАЕВА,
аудандық кітапхананың 

кітапханашысы.

астарын ішіп,13.15-те үйлеріне қайтарылды.
Келесі күні сағат 8.00-де балалар 

қабылданып, даладағы алаңға ертеңгілік 
жаттығу жасауға шықты.Таңғы ас ішерде 
«Ас дəмді болсын!»-деп,ішіп болғаннан кейін 
«Аспазшы апайларға рахмет!»-деп «Арпа, 
бидай ас-екен.Алтын күміс тас екен»-деп 
ұрандар айтылды. Аспазшы апайлары: Н. 
Мухамадиева жəне Г.Бижақсынова тамаша, 
дəмді ас дайындап отырды.Əр күнді мəнді 
–сəнді өткізу үшін байқаулар, іс-шаралар, 
жорықтар, жарыстар ұйымдастырылды. Екінші 
күні «Бір ел- бір тағдыр» тақырыбында салта-
натты кеш өтіп жақсы нəтиже көрсеткені үшін: 
Оралбекқызы Қарақат, Нұртілеу Мади, Жа-
купов Дияс, Богдан Əлім марапатталды. Ал 
үшінші күні «Біз бақытты баламыз» фотосурет-
тер байқауында «Қылқалам шебері»-атанған 
Амангелді Əліхан, Нұртілеу Нұрсұлтан,Адіхан 
Жібек.Төртінші күні «Балалық шақтың карта-
сы» туристік байқауы ұйымдастырылды сонда: 
Богдан Əмір,Əбілмұрат Мейіржан,Көпжасар 
Гүлім жақсы нəтижелер көрсетті.Ал бесінші 
күні Балқаш көліне саяхаттап барып балалар 
суға шомылып, құмға қыздырынып,ойындар 
ойнап жақсы демалып қайтты.Келесі күні 
эстафеталық ойындар ұйымдастырылып: 
Қайратбек Бек, Амангелді Сұлтан, Абдильдае-
ва Анар жеңіске жетті.Жетінші күні «Театрдың 
ғажайып əлемі» сахналық көріністер 
ұйымдастырылды жəне «Білгіштер бекеті» 
байқауында: Ахметова Аружан,Сансызбай 
Алима, Кəкімжан Кəусар,Төлеухан Нұрхан 
жеңімпаз атанды.Тоғызыншы күні «Отбасы 
бақыт мекені» байқауында: Сапиева Дилья-
ра, Əуелхан Дариға, Армия Абылай мара-
патталды.Соңғы күні концерттік бағдарлама 
ұйымдастырылып, жабылу рəсімі өтті. 
Оқушыларды мақтау қағазымен марапаттап 
əркімнің жетістіктері бойынша сыйлықтар 
беріліп, мерекелік дастархан басында сөз 
сөйлеп, жақсы көңілмен қоштасып аман-есен 
үйлеріне қайтарылды. Балаларымыздың 
бақытты балалық шақтары қызықты өтсін.

Л. АЛЫБАЕВА,
лагерь жетекшісі.   
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ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 17 шілде

Сейсенбі-Вторник 18 шілде

Сəрсенбі-Среда  19 шілде

Бейсенбі-Четверг 20 шілде

Сенбі-Суббота 22 шілде

Жексенбі-Воскресенье 23 шілде

ШАРАЙНА

Жұма-Пятница 21 шілде

Тез арада кірпіштен салынған, орталыққа 
жақын 4 бөлмелі Жандосов көшесі №2/1 
үй сатылады.  Жаздық ас үйі, көлік тұрағы, 
10 сотық жері, монша, бау-бақшасы, қора-
жайы бар. Су үйдің ішіне жүргізілген. Сонымен 
қатар газосварка, үй жиһаздары, жүріп тұрған 
3,5 тонналық АВИА 31 КСИ маркалы борто-
вой, термофургон жүк көлігі (дизель) сатыла-
ды. 1,2 млн. теңге, бағасы келісімді. Вариант 
бар. Хабарласыңыздар тел.: 87029511395, 
87016558313, 87073558313.

1978 жылы кірпіштен салынған үй сатыла-
ды, үйдің суы, моншада да су бар, көлік тұрағы, 
бастырма (поднавес), қора жайлары бар, мал 
ұстағанға ыңғайлы, 20 сотық жерімен. Бау-бақша 
суғарғанға суы да мол. Хабарласыңыздар: 
Ғ.Мүсірепов (Серегина) көшесі №11, байла-
ныс телефондары 87017401711, 87017650028, 
87017569581. 

Кез келген талғамдағы алтын, күміс 
əшекей бұйымдарды арзан бағамен сата-
мын. «Жетісу» сауда үйі, №17 бутик.

Орталықта орналасқан екі қабатты 5 
бөлмелі үй жерімен сатылады. Үйдің монша-
сы, гаражы, орталық канализацияға қосылған, 
суы бар. Сауда-саттыққа қолайлы жерде 
"Достық" мейрамханасына таяу орналасқан. 
Сарқан қаласы, Қабанбай батыр 83/3, Тел: 
87011236200, 87011236698.  

Продается действующий магазин 
"Мөлдір" по ул. Горького №45. Кухонный 
гарнитур недорого в хорошем состоянии,  
стол деревянный низкий, стол деревян-
ный высокий 6 м,  пылесос, детская коля-
ска и детский стол в хорошем состоянии,  
недорого. Сот: 8 777 2038914.

Поменяю не жилое помещение под 
офис по ул. Ленина 100 кв.1 на центр, 
район базара, возможны варианты. Тел: 
87018231792, 87057356015, 87057356011.

Требуется сиделка с проживанием. 
Зарплата 50000 тг. Обращаться по тел: 
87771718346, 87715541039.

Очень срочно продается дом по 
ул. Шолохова №26/2. Обращаться по 
сот.87072134840, 87479889709, 8 777 
8515834.

ЕСКЕ АЛУ

Аманбөктер ауылында туған, күні кеше ғана артымызда 
жүрген, артымнан ерген аяулы қарындасым, біреуімізге əпке, 
сіңлі бола білген Ахметкалиева Камила Ахметсапақызының да 
өмірден өткеніне бір жыл болды. «Дүние жалған, адам мейман» 
- деген осы ғой. Бəріміз де бұл дүниеге келіп – кетер қонақпыз. 
Тіршілік – тұтамдап таусылар шақта, бұл фəнимен қош айтысып, 
мəңгілік сағынышқа айналып кете барады. Қанаты бүтін сұңқар, 
тұяғы бүтін тұлпар жоқ.

Кішіпейіл, ағайын – туысқа жайдарлы едің,
Жанұямыздың мейірімді айбары едің.
Тəңірдің күтпеп едік мұндай сыйын, 
Қапыда қатты соқты дүлей құйын.
Тəнті едік біз əр сөзіңе, мінезіңе,
Жанымыз сағыныштан жүр езіле,
Мəңгілік жатқан жерің жайлы болып, 
Иманың жолдас болсын бір өзіңе.
21 шілде күні сағат 12:00-де «Дархан» мейрамханасында 

марқұмның бір жылдық асы беріледі. Ағайын, туған – туыстар, 
құда – жекжаттар, сыныптас достарын шақырамыз.

Сағына еске алушылар: бауыры Аманғали, жеңгесі Ал       
тын, əпке – сіңлілері мен Ахметкалиевтар əулеті.

Сарқан қаласында ғұмыр кешкен асыл жар, аяулы ана, мейірімді 
əже Роза Өміржанқызының арамыздан кеткеніне бір жыл өте 
шықты. Айналасына шуақ таратып жүретін ақжарқын анамызды 
сағынышпен еске алып, жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жаны 
жəннатта, тəні рахатта болсын деген ізгі ниетті марқұмның рухына 
бағыштаймыз.

Атар əлі алдымыздан таң күліп,
Есіміңді шырқатармыз əн қылып.
Кетсең дағы мына бізден алыстап,
Біз өзіңді ұмытпаймыз мəңгілік.
Шілденің 14-інде сағат 12:00-де "Жетісу" мейрамханасын-

да берілетін анамыздың асына ағайын-туыс, құда-жекжат, дос-
жарандарды шақырамыз. 

Еске алушылар: ері – Əбілмансұр, балалары, немерелері, 
ағайын-туғандары.

Көктерек ауылында туып-өскен аққөңіл де ақпейіл до-
сымыз Альдекенов Жəнібек Мəлікұлының тірлік сапары 
шектелгеніне 10 жыл болды. Досқа адал, ағайынға бауыр-
мал азаматтың соңында жақсы ісі, жарқын ізі, көркем мінезі 
қалды. Біздің жүрегімізде ардақты досымыз даладай дарқан 
мінезімен, кеңпейілділігімен, адал да қамқор көңілімен мəңгі 
есте сақталады.

"Жəнібек" деген сай едің ғой атыңа,
Таудай едің құс қонбаған басына.
Амал қанша, ажал жетті, шара жоқ,
Қараймыз тек суретіңе, тасыңа...

Еске алушы: сыныптасы Асылбекова Эльмира 
Қожағалиқызы.

Сарқан қаласында тірлік кешкен Досумбеков Əсет 
Сұрауғабылұлы тірі болса 45 жасқа толар еді. Амал 
не, ортамызды ойсыратып өмірден өткеніне үш жыл өте 
шығыпты. Ағайын-туыс, құда-жекжат, дос-жарандары асыл 
азаматты сағына еске алады.

Аңсаймыз біз ғұмыр бойы ізіңді,
Бойымызға ізгі істерің тізілді.
Көз көргендер ұмытпайды, бауырым,
Пейіш нұры аймаласын жүзіңді.
Жатқан жері торқа болсын. Иманы жолдас болсын!

Сағынышпен еске алушы: əпкесі Гүлмира. 

Сарқан қаласы, Шаврова көшесі №34 үй са-
тылады. 4 бөлмелі, алдында сарай, көлік тұрағы, 
монша, бау-бақшасы бар. Орталыққа жақын 
орналасқан. Үйде су жүйесі жүргізілген.  Ғаламтор 
желісі орнатылған. Жиһазбен бірге сатылады. 
Бағасы: 2 800000 тг  Хабарласыңыздар: тел. 
2-14-07, 87056753174, 87788066575.

Сарқан қаласы, Қабанбай батыр көшесі № 24 
үйде орталық жылуға қосылған, интернет, теле-
фоны бар 2 бөлмелі пəтер сатылады. Пəтер 
бірінші қабатта орналасқан, көршілері тыныш. 
Орталықта тұрған пəтердің жанында мектеп, 
балабақша, қонақ үй, əкімдік, прокуратура, Почта, 
Қазақтелеком, Халық банк бар. Бағасы келісімді. 
Хабарласыңыздар.87759172201, 87051165516.

Продам диван-книжку с двумя большими 
креслами, комод, кухонный уголок мягкий со 
столом размер 1,8 х 0,9 в хорошем состоя-
нии, а также новый стол-книжку на металли-
ческих ножках. Обращаться по тел.2-29-23, 
сот.87022569705, 87714160277.

Сарқан қаласы, Уəлиханов көшесіндегі 
4 бөлмелі №12 үй сатылады. Үйде монша, 
суы, бау-бақша, жаздық ас үй, көлік тұрағы, 
мал ұстағанға қора бар жəне жанында 2 мек-
теп, аурухана, балабақша, колледж жақын 
жерде. Хабарласыңыздар үй тел.2-23-97, 
ұялы.87029403050.

4 бөлмелі үй сатылады, үйде жаздық ас 
үй, моншасы бар, бақшасы үлкен, суы еркін 
ағады, орналасқан жері салқын өзен жағасы. 
Хабарласыңыздар Жароков көшесі №44, үй 
тел.2-53-86, 87770231845, 87771712541.

Продам или обменяю две 2-х комнатные 
квартиры по ул. Пушкина кв.8, ул. Валихано-
ва №20, кв.6 на частный дом. Контактные 
телефоны 87759185028, 87775144384.

Куплю чеснок оптом. Обращаться по 
сот.87017187578, 87051117578.

Требуются швеи в швейный цех по 
адресу Горная №5, Политехнический кол-
ледж. Обращаться сот.87775010917.

Алматы облыстық ішкі істер департаментінен 
Мынбаев Оналбек Беделхановичтің аты-
на 06.10.2015 жылы берілген АЛ-13874 
нөмірлі қызметтік куəлік жоғалуына бай-
ланысты тауып алған адамдардың мына 
ұялы телефондарға хабарласуын сұраймыз                   
8-776-666-81-66. Қомақты сүйіншісі дайын. 

Сантехникалық қызмет. Сантех-
нические услуги. Тел: 87471323315, 
87029820699.

«Дархан» мейрамханасының жаны-
нан ашылған Сəн салонына шаштараз, 
маникюр-педикюр мамандары қажет. 
Хабарласыңыздар: 87025329598.

Сарқан қаласындағы ескі автовокзал 
(Қонаев,5) ғимаратынан шаштаразға 40 
шаршы метр орын берілетінін хабарлаймыз. 
Хабарласыңыз: 87015551414, 87013216969.

ҚАЗАҚСТАН 
17.00 «Міндетті медициналық сақтандыру» Арнайы 
жоба 17.25 «Күмбір де күмбір тербетіп» 17.30 КЕШКІ 
АҚПАРАТ 17.50, 00.20 «ЭХРО –ҒЫЛЫМ МЕКЕНІ» 
18.00 «Мəселе» 18.35, 02.10 «Көңіл толқыны» 19.00 
«АҚ ПЕН ҚАРА» 20.00, 23.45 БАСТЫ АҚПАРАТ 20.30, 
00.30  «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21.25 Т/х «СҰҢҚАР» 22.15 
Т/х «ЕРТҰҒЫРЫЛ» 23.10, 01.40 «ТҮНГІ СТУДИЯДА  
Н.ҚОЯНБАЕВ» 01.25 EXPO ақпарат.  

ХАБАР 
17.02  Т/х «КӨРІМДІК» 17.15, 18.55 «EXPO life» 17.20 
«7 əн» 19.00, 23.50, 01.25 Қорытынды жаңалықтар 
19.35 «ТАЙНЫ И СУДЬБЫ ВЕЛИКИХ КАЗАХОВ» 
20.25 «Бетпе-бет» 21.00 Итоги дня 21.35 Т/с «Вишне-
вый сезон» 22.30 Т/х «ТАЙТАЛАС» 23.20 «Заң бой-
ынша» 00.25 «Ауырмайтын жол ізде» 00.55 «Өмір 
сабақтары»    

ЕВРАЗИЯ  
17.00  Жаңалықтар  17.10 «Угадай мелодию» 
18.00«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 18.45 «Кешкі кездесу» 
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45 Т/с «СЛОМАН-
НЫЕ СУДЬБЫ» 22.30 «П@утина» 01.45 Т/х «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 02.30 Т/х «Джодха жəне Акбар 
03.30 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 04.15 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» 

ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 09.30 ТАҢҒЫ 
АҚПАРАТ 10.00  М/ф «Жүйріктер сайысы» 10.25 
«Тапқыр Вик» м/ф 10.50, 18.15 «Қызық екен...» 
11.35  Т/х «СҰҢҚАР» 12.25  Т/х «ҚАЛАМПЫР» 13.00, 
00.45 ЕХРО АҚПАРАТ 13.15 «Бірге таңдаймыз!» 
16.00  «Көңіл толқыны»  16.40,19.00 Т/х «АҚ ПЕН 
ҚАРА» 17.30 КЕШКІ АҚПАРАТ 17.50, 01.50 «100 
бизнес бастауы» 18.10 «Інжу-маржан» 20.00, 23.45 
БАСТЫ АҚПАРАТ 20.30 «Айтуға оңай...» 22.15 Т/х 
«ЕРТҰҒЫРЫЛ»  23.10, 02.100 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
Н.ҚОЯНБАЕВ» 00.20 «Қылмыс пен жаза» 00.55 
«Айтуға оңай»  

 ХАБАР  
07.02, 00.55 «Өмір сабақтары» 07.30, 00.25 «Ау-
ырмайтын жол ізде» 08.00, 17.20 «7 əн»  09.45 М/с 
«Звездные войны: Война клонов» 10.15 Т/с «ОСКОЛ-
КИ» 11.15, 22.30 Т/х «ТАЙТАЛАС» 11.55, 15.40, 17.15, 
18.55 «EXPO life» 12.00, 23.20 «Заң бойынша» деректі 
драмасы 12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.00 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 14.00   Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 

15.00 Т/х «КӨРІМДІК» 15.45 «Біздің үй» 16.45 «Тағдыр 
тартысы» 19.00, 23.50, 01.25 Қорытынды жаңалықтар 
19.35 «Давайте говорить!» 20.20 «Взгляд в будущее» 
21.00 Итоги дня 21.35 Т/с «ВИШНЕВЫЙ СЕЗОН»   

 ЕВРАЗИЯ 
06.00  «ВЕРОНИКА МАРС» 06.45 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 07.30 «Доброе утро» 10.00 Главные 
новости 10.55  «Басты патруль» 11.05  «Той заказ» 
11.45, 13.25, 22.30  «П@утина» 12.30  «Пендеміз 
ғой» 15.00 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 16.50 
«Пусть говорят»  18.00 Басты жаңалықтар 18.45 
«Кешкі кездесу» 20.00 «Главные новости» 20.45 Т/с 
«МЕЗАЛЬЯНС» 01.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»  
02.30 Т/х «Джодха жəне Акбар» 03.30 «Жить здорово» 
04.15 «Модный приговор» 

 

ҚАЗАҚСТАН 
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 09.30 ТАҢҒЫ 
АҚПАРАТ 10.00 М/ф «Жүйріктер сайысы» 10.25 М/ф 
«Тапқыр Вик» 10.50, 18.15 «Қызық екен» 11.35, 21.25 
Т/х «СҰҢҚАР» 12.25 Т/х «ҚАЛАМПЫР» 13.00, 00.45 
ЕХРО АҚПАРАТ 13.15 «Бірге таңдаймыз» 14.10 , 22.15 
Т/х «ЕРТҰҒЫРЫЛ» 15.00 «ƏЙЕЛ  БАҚЫТЫ» 16.40, 
19.00 Т/х «АҚ ПЕН ҚАРА» 17.30 КЕШКІ АҚПАРАТ 
17.50, 01.50 «Кəсіп пен нəсіп» 18.05 «Күмбір де 
күмбір тербетіп» 20.00, 23.45  БАСТЫ АҚПАРАТ 20.30, 
00.45  «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 23.10, 02.05 «Түнгі сту-
дияда Н.Қоянбаев» 00.20 «АҚСАУЫТ» 02.40 «Көңіл 
толқыны»   

ХАБАР  
07.02, 15.30 «Біздің үй» 08.00, 17.20 «7 əн» 09.45 М/с 
«Звездные войны: Война клонов» 10.15 Т/с «ОСКОЛ-
КИ» 11.15, 22.25 Т/х «ТАЙТАЛАС» 11.55, 15.10, 17.15, 
18.55  «EXPO life» 12.00, 23.15   «Заң бойынша» 
деректі драмасы 12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.00 Т/с  
«ТАКАЯ РАБОТА» 14.00 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬ-
НИЦА» 14.45 Т/х «КӨРІМДІК» 15.15 «Білу маңызды» 
16.30 «Тағдыр тартысы» д/д 17.00 «Важно знать» 
19.00,23.45, 01.25 ЖАҢАЛЫҚТАР 19.35   «Давайте 
говорить!» 20.25 Бетпе-бет 20.55 По сути 21.00 Итоги 
дня 21.35 Т/с «ВИШНЕВЫЙ СЕЗОН»  00.25 «Ауыр-
майтын жол ізде» 00.55 «Өмір сабақтары» деректі 
драмасы   

ЕВРАЗИЯ  
06.00  «ВЕРОНИКА МАРС» 06.45  Басты жаңалықтар 
07.30 «Доброе утро» 10.00 Новости 10.55  «Басты 
патруль» 11.05  «ТОЙ ЗАКАЗ» 11.45, 13.25, 22.30 
«П@утина» 12.30   «Пендеміз ғой» 15.00 Т/с «РАДИ 

ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ»  16.50 «Пусть говорят» 18.00 
Жаңалықтар 18.45 «Кешкі кездесу» 20.00 «Главные 
новости»  20.45 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 01.45 Т/с 
«КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 02.30 Т/х «Джодха жəне 
Акбар» 03.30 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 04.15 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 

 
ҚАЗАҚСТАН

06.05  Концерт 07.00 «Таңшолпан» 09.30 Таңғы 
ақпарат 10.00 М/ф «Жүйріктер сайысы» 10.25 М/ф 
«Тапқыр Вик» 10.50, 18.15 «Қызық екен» 11.35, 21.25 
Т/х «СҰҢҚАР» 12.25, 00.55 Т/х «ҚАЛАМПЫР» 13.00 
ЕХРО АҚПАРАТ 13.15 «Бірге таңдаймыз» 14.10, 22.15 
Т/х «ЕРТҰҒЫРЫЛ» 15.00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ»  16.40, 
19.00 Т/х «АҚ пен ҚАРА» 17.30 Жаңалықтар 17.50, 
00.20 «Келбет» 20.00, 23.45 Басты ақпарат 20.30, 
00.55 «Айтуға оңай...»  23.10, 02.20  «Түнгі студия-
да» 00.45 «ЕХРО ақпарат» 01.50 «Ас болсын» 02.50 
«Көңіл толқыны»  

 ХАБАР 
07.02, 15.30  «Біздің үй» 08.00, 17.20  «7 əн» 09.45 
М/с «Звездные войны: Война клонов» 10.15 Т/с 
«ОСКОЛКИ» 11.15, 22.30 Т/х «ТАЙТАЛАС» 11.55, 
15.10 17.15, 18.55 «ЕХРО LIFE» 12.00, 23.20 «Заң 
бойынша» 12.30 «Сиқырлы ас үй»  13.00 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 14.00 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 
14.45 Т/х «КӨРІМДІК» 15.15 «Білу маңызды» 16.30 
«Тағдыр тартысы» 17.00 «Важно знать» 19.00, 02.55 
Жаңалықтар 19.35 «Давайте говорить» 20.20 «Взгляд 
в будущее» 21.00 Новости 21.35 Т/с «Вишневый се-
зон» 23.15 Международный турнир по ММА FIGHT 
NIGHTS GLOBAL 71    

ЕВРАЗИЯ 
06.00  «ВЕРОНИКА МАРС» 06.45 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 07.30 «Доброе утро» 10.00 Новости 
10.55 Басты патруль 11.05 Той заказ 11.45, 13.25, 
22.30 «П@утина» 12.30 «Пендеміз ғой» 15.05 Т/с 
«РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 16.50 «Пусть говорят» 
18.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 18.45 «Кешкі кездесу» 
20.00 «Главные новости»  20.45 Т/с «НЕНАВИЖУ И 
ЛЮБЛЮ» 01.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 02.30 
Т/х «Джодха жəне Акбар» 03.30 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
04.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

ҚАЗАҚСТАН  
06.00, 03.50 ƏНҰРАН 06.05 Концерт 07.00 
«Таңшолпан»  09.30 ТАҢҒЫ АҚПАРАТ 10.00 М/ф 
«ЖҮЙРІКТЕР САЙЫСЫ» 10.30 М/ф «ТАПҚЫР 
ВИК» 10.50, 18.15 «Қызық екен...» 11.35, 22.00 Т/х 
«СҰҢҚАР» 12.25 «Інжу-Маржан» 13.00, 02.25 ЕХРО 
ақпарат 13.15 «Бірге таңдаймыз!» 14.10, 22.50 Т/х 
«ЕРТҰҒЫРЫЛ» 15.00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ»  16.40, 19.00 
Т/х «АҚ ПЕН ҚАРА» 17.30 КЕШКІ АҚПАРАТ 17.50 «РУ-
ХАНИ ЖАҢҒЫРУ. Шетелдегі қазақ диаспоралары» 
Арнайы жоба 18.10 «Күмбір де күмбір тербетіп» 20.00, 
00.45 БАСТЫ АҚПАРАТ 20.35  «Сəлем, Қазақстан!» 
23.45 «Парасат майданы» 00.20 «Қылмыс пен жаза» 
01.20 «Дара жол»  02.40 «Көңіл толқыны»   

ХАБАР    
07.00, 03.00 ҚР ƏНҰРАНЫ 07.02 «Біздің үй» 08.00 
«7 əн» 09.45 М/с «Звезные войны. Война клонов» 
10.15 Сериал «ОСКОЛКИ» 11.15, 23.30 Т/х «ТАЙ-
ТАЛАС» 11.55, 15.40, 17.15, 18.50 «ЭКСПО life» 
12.00, 01.30 «Заң бойынша» деректі драмасы 12.30 
«Сиқырлы ас үй» 13.00 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 
14.00 Сериал «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 15.00, 
19.35 Т/х «КӨРІМДІК» 15.45 «Біздің назарда» 16.15 
Т/х «ПƏЛЕНШЕЕВТЕР» 16.45 «БІЛІМ» 19.00, 00.20  
Жаңалықтар 20.10 «Арнайы  хабар» 20.40 «Бюро рас-
следований» 21.00 Итоги дня 21.35 Х/ф «МУШКУТЕ-
РЫ» 02.00 «Ауырмайтын жол ізде» деректі драмасы 
02.30 «Өмір сабақтары» деректі драмасы   

ЕВРАЗИЯ    
06.00  Т/с «Вероника Марс»  06.45 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 
07.00, 18.00 Жаңалықтар  07.45 «ДОБРОЕ УТРО» 
10.00, 20.00  «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 10.55 «БАСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 11.05 «ТОЙ ЗАКАЗ» 11.45, 13.25,  23.15 
«П@утина» 15.00 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 16.45 
«ЖДИ МЕНЯ» 18.45 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 20.45 «Поле 
чудес»»  21.55, 00.00 Т/с «С ЛЮБИМЫМ НЕ РАССТА-
ЮТСЯ»  02.30 Т/х «ДЖОДХА ЖƏНЕ АКБАР» 03.30 
«Жить здорово» 04.15 «Модный приговор»  

 

ҚАЗАҚСТАН 
06.00, 03.50 ҚР ƏНҰРАНЫ 06.05  Концерт  07.10, 
02.50 «Көңіл толқыны» 07.55 Т/х «АЙНАЛАЙЫН» 
09.00 «Сенбілік таң» 09.40 «ЖАСАЙ БЕР, ҚАЗАҚ 
ЕЛІ!» концерт 11.25«Ас болсын!» 12.00 «Тəй-тəй» 
шоу  12.35 М/ф «Вольт» 14.10 «Өзіл əлемі» 14.45 Т/х 
«ҒАШЫҚ ЖҮРЕК» 18.20 «ЖАЙДАРМАН» 20.00, 02.20  
МƏСЕЛЕ 20.35 «Көңілашар»  22.10  «ДƏЛ СОҚҚЫ» 
биографиялық фильм 00.40 Т/х «ШЕРЛОК»   

ХАБАР    
07.00, 03.00 ҚР ƏНҰРАНЫ 07.02 «Қалжың қоржыны»  
08.30 «Əсем əуен» 09.00 «Өзін-өзі тану» 09.15 «Про-
двопрос» 09.30 «Əңгіменің ашығы» ток-шоу  10.15 
«Я - чемпион» 10.40, 14.25, 16.15, 20.55 «ЕХРО 
life» 10.45 М/ф «Фархат» 11.15 М/с «Вспыш и чуудо-
машинки» 12.15 «Хабарлайын» 13.15  «Қызық times» 
14.30 Т/х «АҚЫЛДЫҢ КІЛТІ» 16.20 Концерт 18.00 
«Экспедиция-25» 18.25 «Ду-думан» 19.00 «Бенефис - 
шоу» 21.00 «7 күн» 22.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 00.30 
Т/х «25 шақырым» 01.30 «ҚАЗАҚТЫҢ ТЕАТРЫ»    

ЕВРАЗИЯ      
06.00  «Идеальный ремонт» 06.45  «Вероника Марс» 
08.25, 14.15, 03.00, 05.20 «П@утина»  09.00 «Смак» 
09.40 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 11.40 «Фа-
брика грез» 12.05 «ТАМАША СИТИ»  13.15, 03.50  
«ƏЙЕЛ СЫРЫ...» 16.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» 21.00  «Кешкі кездесу» 22.15 «ТОЙ БАЗАР» 
00.00 БОЛЕЙ ЗА НАШИХ! АРМАН АШИМОВ. «М1 
СНАLLENGE 80» 01.30 «БИБЛИОТЕКАРИ»  03.50 
«ƏЙЕЛ СЫРЫ...» 04.35 «ТАМАША СИТИ»  

 

ҚАЗАҚСТАН  
06.00, 02.15 ҚР ƏНҰРАНЫ 06.05   Концерт 08.00 Т/х 
«АЙНАЛАЙЫН» 09.05 «АҚСАУЫТ» 09.30 М//ф 11.15 
«ДАРА ЖОЛ» 12.25  «Сəлем, Қазақстан!» 13.55 
«МЕН ЖҰЛДЫЗБЫН» комедиясы 15.35 Т/х «ҒАШЫҚ 
ЖҮРЕК» 18.45 « Көңіл толқыны» 19.00 «АПТА KZ» 
19.35 «Бірінші студия» 20.25 «КӨҢІЛДІ ТАПҚЫРЛАР 
АЛАҢЫ» 22.20 «ӨМІР-ДАСТАН»  00.40 «ТРАНССІБІР 
ЭКСПРЕСІ»    

ХАБАР  
07.00, 03.00 ҚР ƏНҰРАНЫ 07.02 «Қалжың қоржыны» 
08.00 «Əсем əуен» 09.00 «Самопознание»  09.15 «Ас 
арқау» 09.30 «Бенефис -шоу» 10.45 «Тайны и судьбы 
великих казахов» 11.40, 14.00, 17.25  «ЕХРО life» 11.45 
М/ф «Фархат» 12.15 М/ф 14.05 Т//х «ТЯНЬ-ШАНЬ 
ЖЕР СІЛКІНІСІ» 15.50 «Ду-думан» 17.00 «Мечты 
сбываются» 17.30 «Смағұл Елубай-70 жас» деректі 
фильмі  18.00 Кино «ӨКІНІШ»  19.45 «Қызық times» 
21.00 «7 күн» 22.00  Х/ф «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 
00.45 Т/х  «25 ШАҚЫРЫМ» 01.45 «Қазақстан театры»  

  ЕВРАЗИЯ  
 06.00, 04.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 06.45  Т/с «Ве-
роника Марс» 08.15, 21.00, 01.40 «П@утина» 08.50 
«Воскресные беседы» 09.05 Х/с «ЦЕНА ЛЮБВИ» 
12.50, 03.50 «Əйел сыры» 13.45, 02.15 «ОТАН ДЕП 
СОҚҚАН ЖҮРЕГІ» 15.50 Х/ф «ОДИН НА ОДИН» 17.00 
« ШАМАНКА» детектив 22.00  «Тамаша сити» 23.00 
«КВН. ЛЕТНИЙ КУБОК В СОЧИ»   
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Сен туѓан к‰н, мерекењмен!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сарканский политехнический колледж объявляет прием абитуриентов

на 2017 - 2018 учебный год по следующим специальностям:

На базе 9 класса со сроком обучения 2 года 10 месяцев:
1. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования (с русским языком 

обучения)
2. Мастер ПО эксплуатации И ремонту машин И механизмов (с казахским язы-

ком обучения)
3. Повар (с русским языком обучения)
На базе 11 класса со сроком обучения 10 месяцев:
1. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования (с русским языком 

обучения)
2. Электрогазосварщик (с русским языком обучения)
3. Тракторист-машинист сельско-хозяйственного производство (с русским язы-

ком обучения)
Обучение и одноразовое питание бесплатное. Отличникам и хорошистам 

выдается стипендия. Иногородним предоставляется общежитие. Наш адрес: 
г.Саркан, ул. Койбагарова №5 Телефон: 2-55-98; 2-52-83.

Іздеу саламыз
Менің анам Жайнақбаева 

Мағира Түсіпқызы туған бауырын 
іздейді. Əкелері қайтқан соң өгей 
анасы Қанипа апа 9 айлық бала-
сын алып Лепсі өңіріне көшіп кет-
кен. Анам 1940 жылғы, бауыры 1948 
немесе 1949 жылы туылған болу 
керек. Бауырының нақты есімін 
білмейді, Тұрар болуы мүмкін дейді. 
Өздері Аягөз қаласында тұрған. Елі 
Қаракесек ішінде Көшім. Анамның ба-
уыры туралы дерек білетіндер 8 777 
6529162 нөміріне хабарласса екен. 

Іздеу салушы: Павлодар 
қаласынан Исабаева Нұргүл 
Бабатайқызы. 

Жаймашуақ жаз жетті жүректерге жылуын төгіп. Жыл бойына тынбай еңбек ет-
кен үлкендер мен тоғыз ай бойы білім алып, тəрбиеге сусындаған балалар да мəз-
мейрам. Шат-шадыман көңіл күйге бөленудің де себебі бар. Өйткені жаз – демалып, 
тынығатын, күш-қуат жинайтын мамыражай мезгіл. Айнала құлпырып, табиғат ана 
түрленетін, гүлденетін мезгіл...

Осы орайда əлеуметтік тапсырыс шеңбері аясында «Парыз» Сарқан ауданының 
еріктілері жастар қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен 23-25 маусым күндері 
аралығында Жоңғар Алатау МҰТП - не қарасты « Үлкен Басқан» демалыс аймағында 
көп балалы жəне əлеуметтік аз қамтылған балаларға арналған «Тeam building» жазғы 
лагері өтті.

Лагерь бағдарламасына сəйкес жастардың уақыттары тиімді пайдаланып, мəдени, 
спорттық, танымдық шаралары ұйымдастырылды. Демалыс көңілді де қызықты өтті. 
«Үлкен Басқан» демалыс орынында танымдық, шығармашылық, спорттық ойындар 
жəне көңілді эстафеталар ұйымдастырылды. Үш күніміз əр түрлі шараларға толы: 
«Туған жердің табиғаты» атты сурет байқауы, «Лагерь жұлдызы» атты караоке батл 
байқауы, кешкі кинотеатр, «Көңілді мəре» эстафета, «Айбын» əскери патриоттық жа-
рысына балалар белсене қатысты.

Балалар 3 күн ішінде жақсы көңіл-күймен, зор қызығушылықпен, ұйымдасқан 
түрде жазғы лагерьді аяқтады. Жазғы лагерьдің жабылу салтанатында балалар 
өздерінің көңіл-күйлерімен бөлісіп, əн айтып, би билеп, жеңімпаз жəне белсене 
қатысқан оқушылар мақтау қағаздарымен бағалы сыйлықтармен марапатталды. 
«Парыз» Сарқан ауданының еріктілері балалардың жазғы демалысын ұмытылмастай 
етіп іске асыруға бар күш-жігерін салды.

                                                                                    
А.ЖОЛБАРЫС,  

 «Парыз» Сарқан ауданының                                                       
  еріктілері   ЖҚБ-ның кеңесшісі. 

«Тeam building» жазѓы лагерi

5 маусым күні М. Жұмабаев мектебінің 
мұғалімдері бір топ оқушыларды облыс 
орталығы Талдықорған қаласына бір күндік 
лагерьге апарды. Біз ол жерде музейге ба-
рып, ішінен көптеген бұйымдар көріп, өте 
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Алмалы ауылында туып-өскен қызғалдақтай 
құлпырған балдызымыз Қызайбаева Салтанат 
Серікқызы Көкшетаудан теңін тауып, 16 шілде күні 
тұрмысқа шығайын деп жатыр. Ата-бабамыздың 
салтымен құда күтіп, қыз ұзату тойын жасап анасы 
Гүлназ, аға-жеңгелері қарындастарына бақыт тілеп 
шығарып салуға дайындық жасап жатқан жайы бар. 
Біз əпке-жезделері бір ауыздан Салтанатқа барған 
жерде бағың жансын дей келе бірер шумақ жолдап 
отырмыз. 

Атыңнан айналайын балдызым-ай,
Үш ағаңның ортасында ерке өскен жалғызым-ай.
Биязысың, сүйкімдісің, сұлусың,
Ұқсатамын өзіңді хан қызына-ай.
Бағың жансын балдызым Салтанатым,
Кезім келді тойыңда əн салатын.
Кезім келді Көкшеде бажам бар деп,
Алты алашқа айғайлап жар салатын.
Барған жерде сағың сенің сынбасын,
Нəзік сезім жүрегіңді тыңдасын.
Бақыт тілеймін бажа екеуіңе өмірде,
Сүйген жүрек тек махаббатты жырласын.
Жезделерің тілейді саған бақыт,
Көкшеден бажа таптың жатып-жатып.
Оңтүстіктен солтүстікке кеттің қалқам,

  Н.Островский атындағы гуманитарлық-
экономикалық мектеп-лицейі бірінші тамыз-
дан бастап 2017-2018 оқу жылында мектеп 
алды даярлық тобы мен  1-сыныпқа келетін 
оқушыларды тамыздың 01.08.17.ж.-15.08.17. 
ж. аралығында дайындық сабақтарына 
шақырады.
Телефон   2-19-34, 3-48-06.
Мектеп əкімшілігі.

Гуманитарно - экономическая школа-
лицей им. Н. Островского объявляет набор 
детей на 2017-2018 учебный год в класс пред 
школьной подготовки и в 1 класс. С 1 августа 
будут проходить подготовительные занятия 
для учащихся 1- го и  класса пред школьной 
подготовки.
Телефон   2-19-34, 3-48-06.
Администрация школы.

ХАБАРЛАНДЫРУ ОБЬЯВЛЕНИЕ

«Мəңгілік ел жастары - индустрияға 
«Серпін»  əлеуметтік жобасы бойынша  
солтүстік жəне батыс  аймақтардың ЖОО мен 
кəсіптік-техникалық білім беру ұйымдарына 
талапкерлерді оқуға шақырамыз.  

Білім гранттарына ие болған студент-
терге жатақхана беріледі жəне  оқу орнын 
бітіргеннен кейін жұмысқа орналастыру 
қарастырылған. 

ЖОО-дың білім гранттарына 
үміткерлердің құжаттарын қабылдау 
ағымдағы жылдың 23-31 шілде аралығында  
жүргізілдеді. 

Қабылдау комиссиясының мекен-
жайы: Талдықорған қаласы,  І.Жансүгіров 
атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 
байланыс телефондары: 8/7282/ 401343,  
87071602195  

Кəсіптік-техникалық білім беру 
ұйымдарына  қабылдау шілде-тамыз айла-
ры аралығында  Талдықорған сервис жəне 
технология колледжінде (Тəуелсіздік көшесі 
173) жүргізіледі.

Байланыс телефондары: 8/7282/ 
401343,  87071602195  

ТАЛАПКЕРЛЕР НАЗАРЫНА! Тұрғындар назарына
Қазіргі таңда Сарқан АІІБ-нің 

қызметкерлері «Жоңғар Алатау» 
Мемлекеттік ұлттық табиғи паркі ұжымымен 
жəне ҚР ҰҚК-нің №2484 «Покатиловка» 
əскери бөлімімен бірлесіп, Аманбөктер 
ауылының тауларында ҚР Қызыл кітабына 
еңген «Ақшыл секпілгүлдің»-тамырын 
заңсыз қазғандарды ұстауға бағытталған 
жұмыстар атқаруда. Осы гүлдің тамырын 
заңсыз қазғандардан жалпы салмағы 150 кг 
гүл тамыры алынды. Айыптылардың үстінен 
ҚР Қылмыстық Кодексінің 339 бабы бой-
ынша қылмыстық іс қозғалып, заңды түрде 
жазасын алу үшін, қылмыстық істер аудан 
сотына жолданды. Қызыл кітапқа енген 
өсімдіктер мен гүл тамырын қазудан аулақ 
жүрген абзал.

   Ж.ШУРАЕВ,
Сарқан  АІІБ-нің аға анықтаушысы, 

полиция капитаны.

   Хабарлама
Алматы облысы  Əділет 

департаменті басшысының орынба-
сары  Пилалов Кайрат Асанович жеке 
тұлғаларды жəне заңды тұлғалардың 
өкілдерін  28.07.2017 жылы сағат 10.00-
ден 13.00.-ге дейін қабылдайтынын ха-
барлайды. 

Сарқан аудандық əділет 
басқармасы. 

Сарқан қаласы, Жамбыл көшесі 
44, 

керемет əсер алдық. Содан кейін му-
зейден шығып Талдықорғанның көрікті 
жерлерін араладық. Сити плюске ба-
рып, балалар ойындарын ойнадық. 
Əрбір сыныптан балалар болса да 
бір үйдің баласындай өте тамаша күн 
өткіздік. Сынып жетекшіміз Айгерім 
Жұмаханова апай бізді апарғаннан кейін 
қасымыздан бір елі қалмады. Біз апайы-
мызбен жəне де мектеп мұғалімдерімен 
уақытымызды көңілді өткіздік. Жаз 
айын балалардың бəрі жақсы көретін 
шығар. Жазда бітпейтін қызықтар өте 
көп қой. Суға шомылғанды өте жақсы 
көреміз. Суға түскенді ұнатпайтын бала 
жоқ шығар деп ойлаймыз. Жазды өте 
жақсы көреміз.

Перизат ЕЛЕМЕС, Жібек 
ХАСЕНҒАЛИ, 

М. Жұмабаев мектебінің 3 а сынып 
оқушылары. 

Қойлық ауылы.

Қазақ халқының ұлы ойшылы Абай 
Құнанбаев өзінің қара сөздерінде «Адам 
баласын заман өсіреді, кімде-кім жаман 
болса, оған замандастарының бəрі кінəлі» 
деп ұлағатты сөз айтқан. Бұл жағдаят 
адам, қоғам, мемлекет дамуының маңызды 
қырларын ашып көрсетеді. Сондықтан, 
мемлекеттің жастарды тəрбиелеуге, тəні 
сау жəне рухани бай жастар ортасын 
қалыптастыру үшін қолайлы жағдайлар 
жасауға ерекше көңіл бөлуі өте маңызды.

Қазіргі таңда дүние жүзінде көп дінділік 
құбылысы белең алып, олардың уақыт 
өткен сайын дамуы, қанат жаюы жəне бет-
бейнелерінің заман ағымына сай үнемі 
өзгеріске түсіп отыруы, іштей бөлшектенуі 
немесе бірігу процестері орын алуда. Өз 
кезегінде, аталмыш құбылыс халықаралық 
қарым-қатынастардың күрделенуіне, тіпті 
қарулы қақтығыстар мен қантөгістерге əкеліп 

Дiн жəне жастар

Қалай жетем деп тұрмын басым қатып.
Бағың жансын балдызым басыңдағы,
Аман болсын сүйген жарың қасындағы.
Аруағы Арғын-Найман қолдап сені,
Жоғары қарай домаласын тасың тағы.

 
ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: əпке-жезделерінің атынан Алмалы ауылынан Тоқсанбайқызы Сара, 
Магнатұлы Сатыбалды.

соқтыруда. Олай болса, Қазақстан Респу-
бликасы да əлемдік қауымдастықтардың 
белсенді мүшелерінің бірі ретінде, бұл про-
цеске лайықты жауап қайтаруға дайын болуға 
тиіс. Бүгінгі таңда ел арасында үлкен мəселе 
туғызып, халықты алаңдатқан жайттың бірі – 
түрлі діни ағымдардың ел арасына ішкерілей 
еніп, жастарымыздың санасын улауы екендігі 
баршаға мəлім. Жастардың арасында діни 
ұғымды қалыптастыру, оның түп қазығын 
ұғындыру үшін терең білімді мамандардың 
қажет екендігі айтпаса да түсінікті. Қазіргі 
таңда діни ағымдардың іс-əрекеттерін, қызмет 
бағыттарын дер кезінде анықтап, олардың 
əсерінен халқымызды сақтандыру, қорғау ба-
сты мақсатымыз болып отырғаны анық. Олай 
болатыны, түрлі діни ағымдар проблемасы 
біздің қоғамымыз бен мемлекетіміздің бірігіп 
атқаратын кезекті мəселесіне айналып отыр. 
Сондықтан жастарымыз алтын уақыттарын 

озық білім алуға жұмсап, өз істерінің нағыз 
маманы болуға ұмтылуы тиіс. Осы мақсатта 
жыл басынан бері Сарқан ауданының жастар 
ресурстық орталығының ұйымдастыруымен 
орталық мешітте, колледж қабырғаларында  
Мешіт имамының қатысуымен кездесулер, 
дөңгелек үстелдер өтті. Тыңдаушыларға 
бейбітшілік пен татулық тұрғысында уағыз-
насихат айтып, асыл дініміздің – адамзатты 
ынтымаққа, өзара түсіністікке, бір-біріне деген 
сүйіспеншілікке бастайтындығы, сондай-ақ 
Құран Кəрім аяттары мен Пайғамбарымыздың 
хадистерінің басым көпшілігі бірлік пен 
бауырмалдыққа шақыратындығы туралы ай-
тып берілді. Біз отаншыл жəне өжет Сарқан 
жастарының мемлекет пен қоғам тарапы-
нан білдіріп отырған сенімді ақтайтынына 
күмəнданбаймыз.

А.КУБЕНТАЕВ,
«Алматы облысы жастар ресурстық 

орталығы» КММ-нің филиалы «Сарқан 
жастар

 ресурстық орталығының» жетекшісі. 

Нашаќорлыќ - ќауiптi дерт
Елімізде есірткі заттарын дайындау, сақтау, 

тасымалдау жəне сату əрекеттеріне тыйым 
салынған. Алайда, есірткіге тəуелділер арасын-
да кəмелет жасына толмағандардың аса қауіпті 
дерт – нашақорлыққа салынуы алаңдатады. 
Жылдан жылға есірткі қолданудың əсерінен 
жасалған қылмыстар саны да артып келеді. 

Қорыта айтқанда, қылмыстар мен 
зұлымдық атаулының туындауына əкеліп 
соқтыратын нашақорлық жəне есірткі бизнесіне 
қарсы күресті өрістету баршамыздың басты 
міндетіміз.

М.ЖАРМУХАМБЕТОВ, 
АІІБ-нің ЖПҚ УПИ,

полиция аға лейтенанты.                                       


