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Салтанат ИЛЬЯШОВА,
«Орталық Қазақстан»

Тәуелсіздіктің 
26 жылдығы қарсаңында 
Қарағанды облыстық 
Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 
ХХ сессиясы 
өтті.  Қоғамдық 
келісім кеңесінің 
төрағасы Ерқара 
АЙМАҒАМБЕТОВТІҢ 
төрағалығымен өткен 
сессияда «Жаңғыртудың 
негізі – тұрақтылық, 
бірлік, келісім» атты 
ҚХА XXV сессиясында 
қойылған міндеттер 
негізінде облыс 
тарапынан атқарылған 
қызметтердің 
бағыттары 
қарастырылды. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы-
ның XXV сессиясында мемлекет бас-
шысы өз идеялары негізінде Үкіметке, 
жергілікті әкімдерге, министрліктерге 
бағыт-бағыт бойынша маңызды мін-
деттер жүктеп, бизнес қауымдастық, 
шығармашылық және ғылым өкіл-
деріне   бағдарламалық мақалада 
айтылған жобаларды жүзеге асыруға 
белсене қатысуға және барлық мүм-
кіндіктерін туған елді түлетуге жұм-
сау ға шақырды.

 «Мен өз мақаламда ең алдымен 
болашақ қазақстандықтың болмысын 
айқындап, қандай болуы қажеттігін 
атап өттім. Біріншіден, ол – әлемдік 
бәсекеге қабілетті жасампаз тұлға. 
Екіншіден, алдына нақты мақсаттар 
қойып, соған ұмтылатын прагматик, 
әрі реалист. Үшіншіден, ұлттық біре-
гейлікті нығайтып, ұлтының дамуын 
тежейтін барлық факторлардан бас 
тартатын адам. Төртіншіден, білімнің 
салтанат құруын ең маңызды іс са-
найтын, жаһандық білімнің шыңына 
шыққан жан. Бесіншіден, тек эволю-
циялық даму ғана халқының өсіп-өр-
кендеуіне мүмкіндік беретінін жақсы 
түсінетін саналы азамат. Алтыншы-
дан, ол – түрлі тілдерді меңгерген, 
әлемнің үздік тәжірибелерін алуға 
және заман талаптарына сай өзгеру-
ге қабілетті, сана-сезімі ашық адам», 
– деген болатын XXV сессия бары-
сында Нұрсұлтан Әбішұлы.

Қарағанды облыстық Қазақстан 
халқы Ассамблеясы да Елбасының 
тапсырмасына орай «Туған жер», 
«Қазақстанның 100 жаңа есімі», 
«Жаһандағы заманауи қазақстандық 
мәдениет», «Жаңа гуманитарлық 
білім» жобаларын облысымызда жү-
зеге асыруға тікелей атсалысуда. 

Бүгінгі таңда Ассамблея жұмы-
сы этникалық мәселелерді шешіп 

қана қоймай, тұрақтылық пен дамуға 
қолдау көрсету мақсатында барлық 
қоғамдық күштерді нығайтуға, азамат-
тарды, азаматтық қоғам институтта-
рын, ғылым мен мәдениетті тартуды 
басты жоспарына айналдырған. Атап 
айтар болса, «Достық үйі» базасында  
Қарағанды облыстық Қазақстан халқы 
Ассамблеясы этномәдени бірлестік-
термен «Рухани жаңғыру» бағдарла-
масын жүзеге асыру барысында 500-
ден аса іс-шаралар өткізілді. 

Тәуелсіздік күні қарсаңында өт-
кен кезекті сессия жұмысында атал-
мыш жобалар бойынша атқарылған 
істердің барысы қарастырылып, 
жылға қорытынды жасалды.

Сессияның құрметті қонақтары – 
Қазақстан Республикасындағы Литва 
Республикасы Елшілігінің үшінші хат-
шысы Адомас Давалга мырза және 
Литва Республикасынан арнайы кел-
ген делегаттар.   

Сонымен қатар, облыстық ҚХА 
мүшелері, этномәдени бірлестік же-
текшілері мен мемлекеттік мекеме-
лердің басшылары қатысты.

Қарағанды облыстық Қазақстан 
халқы Ассамблеясының ХХ сес-
сиясын Қоғамдық келісім кеңесінің 

төрағасы Е.Аймағамбетов құттықтау 
сөзбен ашып, ассамблеяның маңызы-
на тоқталды. 

Ерқара Аймағамбетов, Қоғам-
дық келісім кеңесінің төрағасы: 

 – Қазақстан халқы Ассам-
блеясының Нұрсұлтан Назарбаев 
ұсынған қоғамдық келісім мен жал-
пыұлттық бірліктің қазақстандық 
моделінің ядросы ретінде ролі мен 
мәртебесінің конституциялық және 
заңнамалық деңгейде артуы ұлт-
тық саясаттың басты бағыттары 
мен құндылықтары бойынша қоғам-
дық келісімді қалыптастыруға мүм-
кіндік берді.

«Бірлігі бар елдің босағасы берік» 
дейді қазақ халқы. Ел бірлігі мен ішкі 
тұрақтылықты сақтау, қол жет-
кізген стратегиялық табыстарды 
еселеу – біздің алдымызда тұрған 
маңызды міндет. 

Сондықтан облыстық Ассам-
блея мүшелері халықтың ынтымағы 
мен бірлігін одан әрі сақтауға және 
дамытуға өз үлестерін қосады  деп 
сенемін. 

Сіздерге тәуелсіз Отанымыздың 
өсіп-өркендеуі жолындағы еңбекте 
табыс пен сәттілік тілеймін.

Сессия жұмысы барысында Қа-
зақстан халқы Ассамблеясы Кеңесінің 
мүшесі, облыстық «Полония» этномә-
дени бірлестігінің төрағасы Виталий 
Хмелевский «Қазақстан халқы Ассам-
блеясы туралы Ереженің» негізінде 
этномәдени бірлестіктердің атынан 
облыстық Ассамблея төрағасының 
орынбасары болып тағайындалды. 

Шара қонақтары және спикерлер 
пікірлерін білдіріп, ойларын ортаға 
салды. 

Облыстық Қазақстан халқы Ас-
самблеясының XX сессиясының 
соңында салтанатты марапаттау 
рәсімі өткізілді. Қарағанды облы-
сының Қоғамдық келісім кеңесінің 
төрағасы Ерқара Аймағамбетов ха-
лықтың бірлігіне, мәдениетаралық 
диалогты дамытуға және қазақстан-
дық патриотизмді нығайтуға қосқан 
елеулі үлесі үшін Қазақстан халқы 
Ассамблеясының «Бірлік» алтын 
медалін «Шэмэш» еврей орталығы-
ның басшысы И.Кожановская және 
«LITUANICA» қоғамдық бірлестігінің 
төрағасы В.Тварионас иеленді. 

(Жалғасы 3-бетте).

Жуырда Шахтинск 
қаласында 
Қарағанды облысы 
әкімі аппаратының 
«Қоғамдық келісім» 
КММ-нің мұрындық 
болуымен медиация 
институтын 
дамыту мәселелері 
бойынша дөңгелек 
үстел өтті.

Дөңгелек үстелді Қараған-
ды облысы әкімі аппараты-
ның «Қоғамдық келісім» КММ 
медиация бөлімінің басшысы 
С.Шар дарбекова жүргізді. 
Шара барысында Шахтинск 
қаласында медиация инсти-
тутын дамыту жолдары, Қа-
рағанды облысы әкімі аппа-
ратының «Қоғамдық келісім» 
КММ бірлесе жұмыс атқара-
тын медиаторлардың Шах-
тинск қалалық сотымен өзара 
ынтымақтастық мәселелері 
талқыланды. Сонымен қатар, 
қалалық сотының  төрағасы 
медиация институтын кеңі-
нен насихаттау  мақсатында  
қалалардағы кинотеатрларда 
медиация туралы ақпарат-
тық бейнероликтерді тұрақты 
түрде көрсету туралы ұсыныс 
айтып, өз ойын ортаға салды. 
Сондай-ақ, Шахтинск қала-
лық сотындағы медиация ка-
бинетіндегі медиаторлардың 
жұмыс жасау тәртібі, кезек-
шілік ету кестесі, медиатор-
лар тарапынан тұрғындарға  
құқықтық түсіндіру жұмыста-
рын жүргізу мәселелері қа-
ралды.

Өз тілшімізден.
ШАХТИНСК қаласы.

 
 

Елбасы тапсырмасына сәйкес, елімізде жұмыссыздықты 
жою мақсатында «Нәтижелі жұмыспен қамту және 
жаппай кәсіпкерлікті дамыту» бағдарламасы жүзеге 
асуда.

Сағыныш ӘБІЛОВА,
«Орталық Қазақстан»

Аталған бағдарлама мақса-
ты – халықты еңбекпен қамтып, 
табысын молайтуға жағдай 
жасау. Шарапаты мол бағдар-
ламаның кәсіп ашуға ниет ет-
кендер үшін ұтымды тұстары 
көп. Мұнда кепілзат мәселесі 
қиындық тудырмайды. 

Бағдарламаның жұмыс-
сыздықты жоюға арналған 
басқа бағдарламалардан ар-
тықшылығы мол. Атап айтқан-
да, бағдарламаның бірінші 
бағыты бойынша азаматтар 
еңбек нарығына қажетті ма-
мандықтарға тегін оқып қана 
қоймай, шәкіртақысы мен 
жолға кететін шығыны да өте-
леді. Бұл бағыт бойынша ау-
данда жоспарға сәйкес, 178 
адам оқытылуы керек бол-
са, биылғы жылы 278 адам 
оқып, жоспар 156 пайызға ар-
тығымен орындалды. 

Жаппай кәсіпкерлікті да-
мытуға негізделген екінші 

бағыт бойынша 101 адам жал-
пы сомасы 424,1 млн. теңге 
несие алған. Оның ішінде, 
кәсіпкерлігін кеңейту мақса-
тында 52 адам – 274,8 млн. 
теңге, жаңадан кәсіп ашқан 49 
адам – 149,3 млн. теңге қара-
жат алған. Нақтырақ айтқанда, 
«Ауыл шаруашылығын қаржы-
лай қолдау қоры» арқылы 
86 адам – 294,8 млн. теңге, 
«Қарқаралы несие серіктесті-
гі» арқылы 15 адам – 129,3 
млн. теңге алған. 

Бағдарламаның үшінші 
бағыты бойынша «Жастар 
практикасы» арқылы 16 адам 
еңбекпен қамтылды. Ал, әлеу-
меттік жұмыс орындарына 
алынған адамдардың еңбе-
кақысының 35 пайызын мем-
лекет қаржыландырады. Ау-
данда бұл жұмыспен 41 адам 
қамтылған.  

ҚАРҚАРАЛЫ ауданы.

Міне, сондай игі бастама-
ның бірі – Ақтоғай ауылындағы 
Жосалы ықшам ауданында   
ашылған «Алаш» коопера-
тивінің мүшесі А.Абзалбековтің 
мал бордақылау алаңы. 

Салтанатты ашылу рәсімі-
не аудан әкімінің орынбасар-
лары Қ.Нөкеш, А.Аманжолов, 
аудандық бөлім, мекеме мен 
қоғамдық ұйым басшылары қа-
тысып, құттықтады. 

Сонымен қатар, неме-
ресінің қолға алған ісіне 
алғашқы болып Алматтың әже-
сі А.Маймышева сәттілік тілеп, 
аналық ақ батасын берді. Ау-
дандық ауыл шаруашылығы 
бөлімінің басшысы Н.Жаңа-

бергенов осы бастамаға ақ жол 
тілей отырып, А.Абзалбековке 
бөлім тарапынан сый-сияпа-
тын табыстады. 

Мал бордақылау алаңы-
ның ашылу лентасын «Алаш» 
кооперативінің басшысы 
А.Зей  нелғабдин мен кәсіпкер-
дің әжесі А.Маймышева қиды. 

Алмат Абзалбековтің мал 
бордақылау алаңында қазір 
жүзге тарта ірі қара бордақы-
лануда. Кәсіпкер ірі қараны 
мыңға жеткізуді көздеп отыр.

Жандос МАҒЗҰМҰЛЫ.

АҚТОҒАЙ ауданы.

Ақтоғай ауданында «Нәтижелі жұмыспен қамту және 
жаппай кәсіпкерлікті дамыту» бағдарламасы арқылы 
өз кәсібін ашып жатқандар жетерлік. Шағын және орта 
кәсіпкерлікті дамыту мақсатында «Сыбаға», «Игілік» 
тағы басқа бағдарламалар  аясында кәсіпкерлерге 
несиелер беріліп, істері жандандырылда.

Қарағанды 
қаласындағы 
Тәуелсіздік күніне 
арналған той 
«Теміржолшылар» 
мәдениет сарайында 
өткен «Елімнің 
еркіндігі - Тәуелсіздік!» 
атты  салтанатты 
жиыннан бастау алды. 

«Алаштың ұраны – азаттық!» те-
атрландырылған би композициясы 
Қазақстанның тәуелсіз, егеменді ел 
ретінде қалыптасуындағы жүріп өткен 
тарихи жолдарын ашып көрсетті. 

Шара барысында дәстүрлі түрде 
қаламыздың дамуына ерекше үлесін 
қосып жүрген қала тұрғындарына 

  

Салтанат ИЛЬЯШОВА,
«Орталық Қазақстан»

«Қарағанды қаласының Құрметті 
азаматы» атағы, сонымен қатар, қа-
ламыздың әлеуметтік-экономикалық 
дамуына үлесін қосып жүрген қала 
тұрғындары Алғыс хаттармен мара-
патталды. 

* * *
Рухани жаңғыру бағдарламасын 

жүзеге асыру үшін 15 желтоқсанда 
жастардың белсенді жұмысын ма-
дақтау және ынталандыру мақса-
тында «Тәуелсіздік – елдігімнің тіре-
гі» атты салтанатты шара аясында 
«Теміржолшылар» мәдениет сарай-
ында қала әкімінің «Дарын» сыйлығы 
лауреттарын марапаттау рәсімі өтті. 
2017 жылдың сыйлық лауреаттары: 
«Жылдың жас көшбасшысы» ата-
лымы бойынша – Біржан Иманов,  

«Жылдың жас ұстазы» аталымы 
бойынша – Жұлдыз Рахымбаева, 
«Жылдың жас спортшысы» аталы-
мы бойынша –  Абылайхан Жүсіпов, 
«Жылдың жас дәрігері» аталымы 
бойынша – Гүлімай Баймұханова, 
«Жылдың жас тілшісі» аталымы бой-
ынша – Жанбота Елубаев, «Жылдың 
жас жұмысшысы» аталымы бойынша 
– Думан Маралбай. Жеңімпаздардың 
әрқайсысы 100 мың теңге сертифи-
катымен, ал аталым иегерлері Құр-
мет дипломдарымен марапатталды. 
Марапаттау рәсімі барысында барша 
Қарағандының дарынды жастары 
қарағандылықтарды «Мекенім Қа-
зақстан» атты әнімен құттықтады. 

(Жалғасы 2-бетте).
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БЖЗҚ зейнетақы заңнамасын-
да 2018 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап күшіне енетін өзгерістер-
ге байланысты, ағымдағы жылы 
зейнеткерлік жасқа толған және 
толатын салымшылар мен алушы-
ларды, сондай-ақ, 1,2 топтардағы 
мүгедектігі мерзімсіз болып белгі-
ленген адамдарға мынадай мәлі-
меттерді хабарлайды.       

2018 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап, БЖЗҚ-дан міндетті және 
міндетті кәсіптік зейнетақы жарна-
лары есебінен қалыптасқан зейне-
тақы төлемдері зейнеткерлік жасқа 
толған, сондай-ақ, 1,2 топтардағы 
мүгедектігі мерзімсіз болып белгі-
ленген азаматтарға ай сайын тө-
ленетін болады. 

Егер зейнетақы Қорына жүгін-
ген күні зейнетақы жинақтарының 
сомасы ең төмен зейнетақының 
12 еселенген мөлшерінен аспаған 
жағдайда, оларды толығымен алу-
ға болады. (2018 жылы бұл сома 
- 404 940 теңгені құрайды (33 745 
x12). Ал, егер зейнетақы жинақта-
ры бұл сомадан артық болса, онда 
зейнетақы төлемдері тек ай сайын 
жүзеге асырылады.

Осыған байланысты, БЖЗҚ 
биыл зейнеткерлік жасқа толған 
немесе толатын (ерлер – 63 жас, 
әйелдер – 58 жас), сондай-ақ, 1,2 
топтардағы мүгедектігі мерзімсіз 
болып белгіленген салымшылар 
мен алушыларға БЖЗҚ-дан зей-
нетақы төлемдерін 2018 жылдың 
1 қаңтарына дейін қолданыста бо-
латын тәртіпте рәсімдей алатын-
дықтарын хабарлайды. Бұл үшін 
БЖЗҚ бөлімшесіне барып зейнета-
қы төлемдерін рәсімдеу жөніндегі 
өтінішті рәсімдеу қажет.       

Тағы да естеріңізге саламыз, 
салымшылар мен алушылар жоға-
рыда аталған құқықтарын толығы-
мен жүзеге асыруға мүмкіндік алуы 
үшін, БЖЗҚ-ның барлық операция-
лық бөлімшелері 2017 жылдың 30 
және 31 желтоқсаны күндері таңғы 
сағат 9.00-ден 13.00-ге дейін жұ-
мыс істейді.

 
 

  
 

 
 

Қызғалдақ АЙТЖАНОВА,
«Орталық Қазақстан»

Ұлттық ұлық мереке – 
Тәуелсіздік күні қарсаңында 
аймағымыздың өңірлері 
азаттықтың 26-жылын-
да жеткен жетістіктерін 
және бір паш етті. Мұндай 
үрдістен металлургтер 
мекені – Теміртау да қалыс 
қалған жоқ. Бейсенбі күні 
Тәуелсіздік күніне арналған 
салтанатта шаһардың 
биылғы дамуы баяндалып, 
оның экономикасына үлес 
қосып жүрген  азаматтары 
марапатталды. Арасында 
орден иегерлері,  саланың 
үздіктері де бар. Қала 
әкімінің Құрмет грамотасы 
да өз иегерлерін тапты.

Теміртау – Елбасыға қолдау көрсе-
туден дәйім танған емес. Мемлекет бас-
шысының бағдарламалық «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында 
көрсетілген міндеттерді  іске асыруға 
металлургтер де үн қосқан. Биылғы жыл 
айтулы оқиғаларға толы болғаны және 

Тәуелсіздік күніне 
орай, Нұра ауданындағы 
Қайнар ауылында 100 
орындық «Алтын бесік» 
балабақшасы ашылып, 
халықты қуанышқа ке-
нелтті.

Елбасының «Болашаққа бағ-
дар: рухани жаңғыру» бағдар-
ламасында көрсетілген  «Туған 
жер» бағдарламасы аясында 
іске қосылған балабақшаның 
ашылу салтанатында аудан 
әкімі Ниқанбай Омархановтың 
құттықтау хаты оқылды. Сон-
дай-ақ, аудан әкімдігі тарапынан 
плазмалық теледидар сыйға 
тартылды. 

Аталмыш балабақшаның 
іске қосылып, халық игілігіне 
берілуіне зор үлес қосқан  «Қай-
нар» серіктестігінің директоры, 
«Құрмет», «Парасат» орден-
дерінің иегері, аудандық мәсли-
хаттың депутаты Сейітжаппар 
Нығметовке аудан әкімінің «Құр-
мет грамотасы» табысталды.

«Қайнар» серіктестігінің 
күшімен ауылдың әлеуметтік 
саласы толығымен жаңартыл-
ған. Кейінгі он жылда ауылда 10 
пәтерлі үй тұрғызылған. Ауыл-
дың Мәдениет үйі күрделі жөн-
деуден өтіп, аудандық мәдениет 
бөліміне табысталған. Ауылда-
ғы ФАП, спорт кешені, спорттық 
сауықтыру орталығы серіктестік 
еңбеккерлерінің, ауыл тұрғын-
дарының игілігіне жұмыс жүргі-
зуде. Міне, енді, «Алтын бесік» 
балабақшасы есігін айқара 
ашып, бүлдіршіндер қуанышын 
еселеуде. 

Салтанатты шара барысын-
да құрылыс жұмыстарын толық 
мойнына алып, аяқтаған «Қай-
нар» серіктестігінің директоры 
Сейітжаппар Алшынбекұлы ішін 
жиһазбен қамтыған аудандық 
білім бөлімінің басшысы Сал-
танат Мұқановаға ғимараттың 
кілтін табыстады. 

Ауыл ақсақалы Сайлау Тат-
тымбеков бүлдіршіндерге ақ 

батасын беріп, Нұра ауданы 
әкімінің орынбасары Мешітбай 
Жұмановпен бірге балабақша 
лентасын қиды. Ақ жаулықты 
әжелер  шашу шашты.

Елбасының «Болашаққа бағ-
дар: рухани жаңғыру» бағдар-
ламасы негізінде ауылымызға 
ең қажет нысан – балабақшаны 
іске қостық. Ауыл халқы жыл 
артқан сайын артып келеді Тоқ-
саныншы жылдары 1050 бол-
са, қазір 1300-ден астам халық 
мекен етеді. Мектеп жасына 
жетпеген балалар саны жүз 
отызға таяу. Ауылда жұмыссыз 
жан жоқ. Бәрі де еңбекпен қам-
тылған. Балабақшаның жөндеу 
жұмыстарына да сырттан құ-
рылысшы іздегеніміз жоқ. Ауыл 
азаматтарының қолымен жа-
салды. Бас прораб Манат Ша-
лов, құрылысшылар – Қорлан 
Таманова, Асылбек Алишев, 
Мадияр Қарағожин, Марат То-
манов, Балдырған Шалов, Оле-
ся Бергер, Зәмзәгүл Алешева, 
Ирина Федорович, Қайрат Али-
шевтерді атап өтпеске болмас, 
– дейді серіктестік директоры 
Сейітжаппар Нығметов.

Негізінен құрылыс жұмыс-
тарына ауыл тұрғындарынан 
жиырма жұмыс қолы тартылған. 
1950 жылдары тұрғызылған ғи-
маратқа Қарағанды қаласынан 
инженерлік қызметтер, техни-
калық қадағалау және техно-
логиялық қолдау, тұжырымдар 
жасайтын  Владимир Даниль-
ченконың «Стройтехнология» 
серіктестігі сараптама жұмыста-
рын жүргізіп, «ғимаратта қайта 
жөндеу жұмыстарын қолға алу-
ға болады» деп тұжырымдама 
берген.  Содан ауыл ортасында  
бос тұрған ғимараттың қабырға-
сынан бастап шатырына дейін 
жаңартылып, құрылыс жұмыста-
ры басталған. Құрылыс жұмыс-
тарына «Қайнар» серіктестігінен 
40 млн. теңге қаражат жұмсал-
ған.  

Тазагүл ПІШЕНБАЕВА.

НҰРА ауданы.

ғы №790 бұйрығы «Еңбек сіңірген энер-
гетик» төсбелгісімен Қарағанды мем-
лекеттік индустриалдық университеті 
ректоры Бақыт Жәутіков марапатталды.  
«Еңбек ардагері» белгісіне №2 «Каз-
механомонтаж» ЖШС, бөлім басшысы 
еңбек ардагері Людмила Варварина 
лайық деп танылыпты. «Қарағанды об-
лысының білім саласына еңбегі сіңген 
қызметкері» атағы білім саласының ар-
дагері Валентина Кузьминаға берілді.  
Сонымен бірге, қаланың әлеуметтік-эко-
номикалық өркен жаюы жолында еңбек 
етіп жүрген бірқатар азаматтарға қала 
әкімінің Құрмет грамотасы тапсырылды. 

ТЕМіРТАу қаласы.

шет қалмаған осынау кәсіпкерлердің 
есімі осы салатанатта арнайы аталып, 
құрмет көрсетілді.

Ғалым Әшімов мемлекеттік бағдар-
ламалардың, соның ішінде «Бизнестің 
жол картасы-2020» бағдарламасының 
кәсіпкерлер арасында сұранысты иле-
неген бірегей бағдарлама екенін атап 
өтті. Бағдарлама аясында 14 жоба жү-
зеге асуда. Бұл жобалардың жалпы со-
масы – 1 млрд.792 млн.теңге шамасын-
да екен. 

 

Сейсенбі күні облыс орталығындағы «Нұр Отан» партиясы-
ның ғимаратында ҚР Тәуелсіздігі күніне және Алаш ұлттық-де-
мократиялық парламенттік республикасының 100 жылдығына 
арналған «Алаш Орда мұраты және Тәуелсіздік тағылымы» 
атты жас ғалымдардың аймақтық ғылыми-тәжірибелік кон-
ференция-конкурсы өтті.

Рауан ҚАБИДОЛДИН,
«Орталық Қазақстан»

Игі бастамаға облыстың жастар сая-
саты мәселелері жөніндегі басқармасы, 
«Жас Отан» жастар қанаты және Е.Бө-

кетов атындағы ҚарМу-дің «Тұлғатану» 
ғылыми-зерттеу орталығы ұйытқы бол-
ды. Мұндағы мақсат – Қазақстан қоға-

мын жаңғыртуда Алаш қайраткерлерінің 
шығармашылық мұрасын, ұлт мұраты 
идеясын жастар арасында насихаттау 
және өскелең ұрпақтың азаматтық бел-
сенділігін артыру, жас ғалымдарға қол-
дау көрсету еді.

Шараға қатысушылар қатарында 
облыстың жастар саясаты мәселелері 
жөніндегі басқарма басшысы Мирас 
Құттыбай, «Қасиетті Қазақстан» ғылы-

ми-зерттеу орталығының директоры, 
саясаттанушы Берік Әбдіғалиұлы, ға-
лым, филология ғылымдарының кан-
дидаты, Л.Гумилев атындағы ЕҰу қазақ 
әдебиеті кафедрасының доценті Қайыр-
бек Кемеңгер, филология ғылымдары-
ның докторы, Алаштанушы Сағымбай 
Жұмағұлов және «Тұлғатану» ғылыми-
зерттеу орталығының директоры, та-
рих ғылымдарының кандидаты, доцент 

Нұрсахан Бейсенбекова болды. Ал, 
конференция тізгінін «Тұлғатану» ғы-
лыми-зерттеу орталығының ғылыми 
қызметкері, филология ғылымдары-
ның кандидаты, доцент Айтбай Жұ-
мағұлов алды.

Конференция барысында ға-
лымдар мен зерттеушілер тұшымды 
ойларын ортаға салып, Алаш Орда 
тарихына, оған қатысты тұлғалар 
өмірбаянына, тоқталып тың мәлімет-
тер берді.

Шара соңында жекелеген тұл-
ғалар «Алаш Орда үкіметінің құрыл-
ғанына 100 жыл» естелік медалімен 
марапатталса, конференция-конкур-
сына қатысқан жастар диплом және 
ақшалай сыйлықтарға ие болды.          

(Соңы. Басы 1-бетте).

Тәуелсіздік күні қарсаңында 180 
отбасына «Жаңа орталық» шағын 
ауданындағы жаңа тұрғын үйлерден 
пәтерлер берілді.

Шағынаудандағы пәтерлерді көп-
балалы отбасылар, жетім бала мен 
мүгедек бала асырап отырған жанұя-
лар, бюджеттік ұйымдардың қызмет-
керлері, толық емес отбасылар алды. 
Пәтерлердің бір шаршы метрі 100 
мың теңгені құрайды.

Жалпы, «Жаңа орталық» шағын 
ауданы Қарағандының Оңтүстік-Шы-
ғысында салынып жатыр. Үш 14 және 
16 қабатты үйлерде жалпы ауданы 
59 532 шаршы метрді құрайтын 1128 
пәтер орналасады. Құрылыс жұмыс-
тары толығымен 2018-ші жылы аяқта-
лады деп жоспарлануда. Бүгінгі күні 
екі көпқабатты үйлердегі үш блок-
секция қолданысқа берілді, 552 пәтер 
тапсырылды.

♦ ♦ ♦
Тәуелсіздік күні мерекесі мен 

демалыс күндері Сұрыптау елдіме-
кенінің барлық жас санатындағы тұр-
ғындарына арналған мерекелік бағ-
дарлама ұйымдастырылды.

«Теміржолшылар» мәдениет үйін-
де өткен «Тәуелсіздік – бақыты қаза-

 

 

аян. Соған орай, қалада  экономикалық, 
әлеуметтік салада  тың жобалар іске 
асыпты. Еліміздің бүгінде бағыт-бағ-
дары – айқын. Сондықтан, кәсіпкерлер 
мен қаланың басшылары Президент 
бастамаларына, атап айтқанда «Туған 
жер» жобасына ат салысқанын атай-
ды қала әкімі Ғалым Әшімов. Мәселен, 
қала кәсіпкерлері Теміртаудағы аула-
лық клубтар қалпына келтірілген. Бұл  
демеушіліктер  қайырымдылық негізде 
болса керек. Шаһардың  өркендеуінен 

Ғалым ӘШІМОВ, Теміртау қала-
сының әкімі: 

– Тәуелсіздіктің 26-шы жылына 
Теміртау қаласы да толайым табыс-
тармен жетті. Биылғы жылы қала 
бюджетінің көлемінің өсімі айтар-
лықтай артты. Мысалы, 2016 жылы 
шығыны бойынша, қала бюджеті 7 
млрд.900 млн.теңге болса, биыл 12 
млрд.700 млн.теңгеге жетпек, немесе 
бір жарым есеге артық. Әлеуметтік 
салаға тиісті қаржы үш есе, тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылықта екі, 
жол құрылысында және оны ұстауда 
қаражат бес есеге көбейген.

Білім саласына  қала бюджетінің 55 
пайызы жұмсалса, әлеуметтік қорғау, 
мәдениет, спорт саласына бюджеттің 
13,4 пайызы, тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық және жолға 20 пайыздан 
астамы жұмсалған. Осының нәтижесін-
де аулалық клубтар, балалар алаңда-

ры, жолдар, мектептер мен балабақша-
лар жөндеу көрген.

Қаланың даму барысына тоқталған 
әкім мереке қарсаңында бірқатар темір-
таулықтарды марапаттады. Атап айт-
қанда, ііі дәрежелі «Еңбек даңқы» ор-
дені Теміртау қалалық кәсіпкерлік және 
қызмет көрсету қызметкерлері кәсіпо-
дағының төрағасы Наталья Поповаға, 
«Казмеханомонтаж» ЖШС директоры-
ның орынбасары Күлжанов Айдарға, 
«Водоканалстрой.кз» ЖШС директоры 
Евдокия Нозаренкоға, «Практика Т» 
ЖШС жұмысшысы Геннадий Киселевке 
табысталды. 

Теміртау қалалық кәсіпкерлік және 
қызмет көрсету қызметкерлері кәсіпо-
дағының құрамында 70 кәсіпорын бар 
көрінеді. Бұл ұйым сондағы барлық 
еңбеккерлердің құқын қорғайды екен. 
Құрылғанына 14 жыл болған кәсіподақ 
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ-мен тізе 

қоса еңбек ететіндердің жақтаушысы. 
Наталья ПОПОВА,  ІІІ дәрежелі 

«Еңбек даңқы» ордені Теміртау қала-
лық кәсіпкерлік және қызмет көрсету 
қызметкерлері кәсіподағының төра-
ғасы:

– Бұл марапат – менің еңбегімнің 
жоғары бағасы деп білемін. Бүгін көп-
теген қалалықтар марапатқа ие 
болды. Әсіресе, Теміртау қалалық 
кәсіпкерлік және қызмет көрсету кәсі-
подағының мүшесі болып табылатын 
мердігер ұйымдардың иеленгеніне 
қуаныштымын. Олар бұл марапатқа 
лайық. 

Қазақстан Республикасы Энегрети-
ка министрі 2017 жылғы 8 желтоқсанда-

ғымның!» атты концерттік бағдарла-
мада патриоттық әндер шырқалып, 
Қазақстан халықтарының билері мен 
өлеңдері орындалды.

Сонымен қатар, Тәуелсіздік күніне 
орай, «Алма ТВ» кабельдік теледида-
ры мерекеге қатысушылар арасында 
акция өткізіп, сыйлықтар ойнатты.

Ал, Сұрыптау елдімекенінің жас-
тары үшін мәдениет үйінде «Алға, 
Қазақстан!» атты би кеші ұйымдас-
тырылды. Кешке қатысқан жастар 
арасында «Менің Қазақстаным» та-
қырыбында викторина өткізіліп, кеш 
қатысушылары әсерлі әуенмен көңіл 
көтерді.

Айтулы мереке марапатсыз өткен 
жоқ. Тәуелсіздік күнінде «Теміржол-
шылар» мәдениет үйінің 80-жылдық 
құрметіне байланысты Светлана 
Рыль «Мамандыққа адалдығы үшін» 
номинациясында аталмыш мекеме 
директорының атынан Алғыс хатпен 
және мерейтойлық медальмен мара-
патталды.  

♦ ♦ ♦
16-желтоқсанда Жаңа Майқұдық 

мәдениет үйінде Қазақстан Респуб-
ликасының Тәуелсіздік күніне ар-
налған «Гараж» жастар прайм-тайм 
аймағының ашылуы өтті.  Жастар 
мен балалардың бос уақытын ұйым-
дастыру, жас өрендерге эмоциялық-

жағымды жағдай жасауды мақсат 
еткен шара барысында прайм-тайм 
аймағының барлық артықшылықтары 
мен мүмкіндіктері көрсетілді. Яғни, 
тақырыптық кештерді ұйымдастыру, 
үстел үсті ойындары, викториналар, 
әр түрлі қызықты ойындар, дискотека-
ларды өткізу мен қатар бейнефильм-
дер де көрсетілді. «Гараждың» ашы-
луына 50-ден астам адам қатысты.

♦ ♦ ♦
Осы күні Жаңа Майқұдық мәде-

ниет үйінде «Тәуелсіздіктің ақ таңы» 
атты мерекелік концерттік бағдарлама 
өтті. Бағдарламаның мақсаты – жас-
тарды Отаны үшін отқа түсетін ел жан-
ды, ел Азаматы етіп тәрбиелеу, бүгінгі 
тәуелсіздікке қалай қол жеткенін зер-
делеу. Еліміздің тәуелсіздік алғалы 26 
жыл ішіндегі жеткен жетістіктерімізбен 
таныстыру. Отанды сүюге, ел байлы-
ғын қорғауға, болашақ Отанымыз Қа-
зақстанды өркендетуіне өз үлестерін 
қосуды үйрету болды.

♦ ♦ ♦
17-желтоқсанда автошабандоз 

раллишілердің қатысуымен «Шахтер» 
стадионында мұз айдынының ашы-
луы өтті.

Айта кету, керек, «Шахтер» ста-
дионындағы мұз айдынын желтоқсан 
айының басынан бастап дайындай 

бастаған. Сол кездің өзінде мұз ай-
дыны жұмысын Тәуелсіздік күні қар-
саңында бастайды деп жоспарланған 
болатын. Жоспарға сай, 16-жело-
тоқсан күні жұмысын бастаған мұз 
айдынының 17-желтоқсанда қысқы 
маусымның салтанатты түрде ашы-
лу рәсімі өтті. Ашылу салтанатына 
қысқы спорт түрлерінің спортсмен-
дері мен автошабандоз раллишілер 
қатысты.

 
♦ ♦ ♦

17 желтоқсанда «Молодеж-
ный» мәдениет үйінің фойесінде 
«Менің елім  Қазақстан» атты жас 
суретшілердің құттықтау-флешмо-
бы өткізілді. Балаларға өздерін на-
ғыз суретші екенін сезінуге мүмкіндік 
беріліп, әр қатысушы өз жұмыстары 
жайлы айтып, қатысушыларды мере-
кемен құттықтады.

Ал, 18 желтоқсанда «Ән – 
көңілдің ажары» атты музыкалық кеш 
өткізілді. Аталар мен әжелерге, соны-
мен қатар, ән сүйетіндерге арналған 
іс-шарада жанға жайлы әндер орын-
далып, билер биленді. Кеш соңында 
түрлі байқауларға қатысқаны үшін 
сыйлықтар таратылып, көңілдері кө-
теріліп қайтты.

19 желтоқсанда «Дүбірлі дода» 
атты спорттық эстафета өткізілді. Бұл 
іс-шарада балаларға тапсырмалар 
беріліп, 2 топқа бөлінген қатысушы-
лардың қайсысы үздік екені анықтал-
ды. Ойынның соңында 2 топ мақтау 
қағазмен марапатталды.

♦ ♦ ♦
18-желтоқсанда С.Сәпиев атын-

дағы Бокс орталығында «Salem 
Kazakhstan-2017» спорттық билері 
бойынша Қарағанды қаласының 
Ашық чемпионаты өткізілді. Юниор-
лар, жастар және ересектер ара-
сында өткен сайысқа Қарағанды, 
Жезқазған, Теміртау қалаларының 11 
клубынан барлығы 240 биші қатысты. 
Сонымен қатар, Қарағанды облысы 
Би спорты федерациясының мүше-
лері де бар.

Айта кету керек, Қарағандылық 
спортсмендер Республиканың үздік 
спортшыларымен бәсекеге түсіп, ҚР 
Чемпионаттарының халықаралық 
турнирлардың, Жастар арасындағы 
Әлем чемпионаттарының жеңімпаз-
дары мен жүлдегерлері атанып жүр.

♦ ♦ ♦
19-желтоқсанда Жаңа Майқұдық 

мәдениет үйінде «Ұлы дала аңызда-
ры» атты туристік слет-фестиваль 
өтті. Фестиваль үш бөлімнен тұрды, 
яғни, туризм негіздері бойынша пе-
дагогтарға арналған оқыту семинары, 
туристік көп сатылы сайыс бойынша 
6-7 сынып оқушылары арасындағы 
командалық жарыс және авторлық 
әндер концерті. Айта кету керек, мұн-
дай форматтағы шара мәдениет үйін-
де алғаш рет ұйымдастырылып отыр.
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2018 жылдың 1 қаңтарынан 
зейнетақы және әлеуметтік 

жәрдемақы мөлшерінің 
өсуі туралы

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап мем-
лекет басшысының тапсырмасына сәйкес 
Қазақстанда ынтымақты немесе зейнеткер-
лер өздері еңбектік деп аталатын  зейнетақы 
8% өседі, бұл болжанған инфляция деңгейі-
нен 2% -ға артық.

Өзге де жәрдемақы түрлері сияқты база-
лық зейнетақы 15247 теңгеге дейін көбейеді. 
Сөйтіп, 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап, 
базалық зейнатақыны қоса есептегенде ең 
төменгі зейнетақы көлемі 49 019 теңгені, ал, 
орташа зейнетақы (базалық зейнетақыны 
қоса есептегенде) 71 333 теңге болады. 

 2018 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап зейнеткерлік жасының 

өсуі туралы
2018 жылдың бірінші жартысында 58-ге 

толатын әйелдерге зейнетақы 58 жас 6 айға 
жеткеннен кейін, яғни,  2018 жылдың 1 шіл-
десінен кейін тағайындалады. Базалық зей-
нетақы тағайындауда олардың 1998 жылдың 
1 қаңтарына дейінгі еңбек өтілінің жиынтығы 
және зейнетақы жинақтау қоры жүйесіне қа-
тысуы есептеледі. 

Ынтымақты (еңбектік) зейнетақы еңбек 
өтіліне қарай тағайындалады және толық 
ынтымақты (еңбектік) зейнетақыны  1998 
жылдың 1 қаңтарына дейін 20 жыл жинақ 
өтілі барлар алады. 

Келесі жылы зейнетке 1960 жылы туған, 
орташа еңбек өтілі 18 жылды құрайтын әйел-
дер шығатын болады, ал, 1970 жылы туған 
әйелдерде еңбек өтілі 10 жылға тең, 1980 
жылдары туған әйелдерде еңбек өтілі мүл-
дем жоқ. Соған сәйкес ынтымақты зейне-
тақы көлемі жинақтық еңбек өтіліне пропор-
циональды түрде қысқаратын болады. 

Мысалы, егер биыл зейнеткерлікке ке-
тетін әйелдің 20 жылдық еңбек өтілі және 
кірісі 100 мың теңгені құраса, онда оның ын-

 
тымақты (еңбектік) зейнетақысы базалықты 
есептемегенде 60 мың теңгені құрайды. 

Еңбек өтілі 15 жыл, кірісі дәл осындай 
екінші бір әйелде зейнетақы 45 мың  теңгеге 
тең болады немесе бірінші әйелге қарағанда 
15 мың теңгеге кем. Бұл тенденция еңбек 
өтілі төмендеген сайын тереңдей түседі. 

2018 жылдың 1 шілдесінен 
базалық зейнетақы тағайындау 

механизміндегі өзгерістер туралы
Бүгінде ол  еңбек өтілі және зейнетақы 

жасына жеткен тұлғаның кірісіне қарамастан 
барлығына бірдей тағайындалады. 

Жаңа механизм базалық зейнетақыны 
1998 жылдың 1 қаңтарына  дейін азаматтар-
дың жинақтаған еңбек өтіліне, 1998 жылдан 
кейінгі зейнетақы жинақтау қоры жүйесіне қа-
тысу кезеңіне және жалпыға ортақ бекітілген 
зейнатақы жасына (58-63/63) жетуіне  қарай 
тағайындауды қарастырады. Сіздің жиынтық 
өтіліңіз неғұрлым көп болса, базалық зейне-
тақыңыздың мөлшері де көбеймек. 

Базалық зенйнетақыны тағайындау үшін 
өтілге1998 жылдың 1 қаңтарына  дейінгі ең-
бек өтілі және 1998 жылдың 1 қаңтарынан  
кейінгі жинақтаушы зейнетақы жүйесіне  қа-
тысу кезеңі есептеледі. 

Сондай-ақ, қатысушы өтілге өзге де әле-
уметік маңызды кезеңдер – үш жасқа дейін 
бала күтіміне кету, 16 жасқа дейін мүге-
дек-баланы күту, дипломаттар жұбайлары-
ның шекарадан тыс елдерде тұруы, жұмысқа 

орналасу мүмкіндігі жоқ жердегі әскерилер, 
күштік құрылым қызметкерлерінің жұбайла-
рының жалпы 10 жылдан аспайтын сонда 
тұру кезеңдері кіреді. 

Ал, базалық зейнетақылық төлемдер  
көлемі сөйте тұра, зейнетақы жүйесіне қаты-
суы 10 жыл  және бір жылдан кем  немесе ол 
жоқ болса,  күнкөріс деңгейінің 54%-на теңе-
седі, ал әрбір 10 жылына оның мөлшері 2%-
ға көбейіп отырады және өтіл 33 және одан 
жоғары болғанда  ол ең төменгі күнкөріс дең-
гейіне теңеседі. 

Мұндай қадам әлеуметтік әділдікті қал-
пына келтіреді – адам көп жыл жұмыс істеген 
болса, соғұрлым зейнетақысы да жоғары. 
Бұл барлық зейнеткерлерге қатысты. База-
лық зейнетақының көлемі  бүгінде азаматтар  
алып отырған зейнетақы көлемінен  төмен 
болмайды. 

2018 жылдың 1 шілдесінен базалық зей-
нетақының  өлшемі 28 284 теңгені құрайды 
немесе  ағымдағы жылдан екі есе артық. 

Еңбек өтілі 10 жыл және кем болса, база-
лық зейнетақының өлшемі өзгеріссіз қалады. 

Мысал келтірейік:
Егер азаматтың  1998 жылдың 1 қаңтары-

на дейін  20 жыл еңбек өтілі және 1998 жыл-
дан соң 15 жыл өтілі болса. 

Мұнда базалық зейнетақы тағайындау 
үшін өтілдің жалпы жиынтығы 35 жыл (20 
жыл еңбек өтілі + 15 жыл зейнетақы жинақтау 
жүйесіне қатысуы). 

2018 жылдың 1 шілдесінен егер азамат-
тың  өтілі 33 жылдан асса, онда база лық 

зей нетақының  мөлшері ең төменгі  күн-
көріс деңгейі  көлемі немесе  28824  тең-
ге – 100%  құрайды, 20 жыл – ең төменгі 
күнкөріс дең гейінің – 74%-ы немесе 20 930 
теңге, 10 жылға дейін – ең төменгі  күнкөріс 
деңгейінің 54%-ы немесе 15 274 теңге. 

Бұл өзгерістер бүгінде зейнетақы алып 
отырған және алдағы жылы зейнетақы жасы-
на келетін облыстың  204 мың зейнеткеріне 
қатысты болмақ.

Бүгінде барлық зейнеткерлік істер қарал-
ды. Қандай да бір қосымша құжаттар  талап 
етілмейді, зейнеткерлік істегі және Мемле-
кеттік корпорацияның Бірыңғай есептік орта-
лығында бар мәліметтер жеткілікті. 

Осыған байланысты мемлекет ынты-
мақты (еңбектік) зейнетақының азаятын 
бөлігіне өтемақы үшін келесідей шараларды 
қарастырды: 

бірінші, жоғарыда атап өткендей, база-
лық зейнетақы тағайындау механизмі  өз-
герді. Яғни, базалық зейнетақы мемлекеттік 
бюджеттен 1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі 
еңбек өтілінен және зейнетақы жинақтау жүй-
есіне қатысу кезеңіне орай тағайындалады. 

Екінші, зейнетақы жарналарының ауда-
рылымын үздіксіз қамтамасыз ету үшін 2014 
жылдан бастап, республикалық бюджеттен 1 
жасқа дейін бала күтімімен отырған жұмыс 
істейтін әйелдердің 10% зейнетақылық жар-
наларын субсидиялай бастады. 

Үшінші, жинақ көлемін ұлғайту үшін жұ-
мыс берушінің өз қаражаты есебінен өз жұ-
мыскерінің пайдасына 2020 жылы енгізілетін 

шартты жаңа жинақтау зейнетақысы бойын-
ша 5% аударып тұру  міндеттілігін заңнама 
арқылы бекітті. 

Аталған көздерден алатын зейнетақы-
ның көлемі әйелдердің жинақтаушы зей-
нетақы жүйесіне  қатысу кезеңіне және 
зейнетақы жарналарын үздіксіз аударуына  
байланысты болады. 

Сондықтан, келесі жылдан бастап ке-
зеңмен зейнетақы жасын ұлғайтудағы басты 
міндет – зейнетақы жинағын ұлғайту  мүмкін-
дігін ұсыну болып табылады. Ол 2018 жыл-
дан бастап 2028 жыл аралығында 10 жыл 
бойы, яғни, әйелдерге әлеуметтік қолайлы 
зейнетақы деңгейін қамтамасыз ету үшін 
жыл сайын 6 айдан жүзеге асырылады. 

Әйелдердің ерте зейнеткерлікке 
шығу мүмкіндіктерін 

сақтау туралы
Әйелдердің зейнеткерлікке ерте шығу 

үшін барлық жеңілдіктер сақталады. 
Біріншіден, бес бала туған әйелдер 53 

жасында зейнеткерлікке шығуға құқылы. 
Мұнда зейнетақы тағайындау үшін еңбек 
өтілі жас балаларға күтім жасаған уақыты 
есептеледі. Бірақ ол жалпы 12 жылдан ас-
пауы тиіс. 

Екіншіден, төтенше және Семей ядро-
лық сынақ полигоны аса радиациялық қауіпті 
аймақта 5 жылдан кем емес тұрған әйелдер 
45 жасында зейнеткерлікке шығады (еңбек 
өтілі 20 жыл). 

Үшіншіден, жинақтаушы зейнетақы қоры-
на қатысушы үшін зейнетақылық жинақ жет-
кілікті болғанда немесе зейнеткерлік аннуи-
тетті сатып алғанда жедел түрде 50 жаста 
шығу құқы сақталды. 

Зейнетақылық  жинақтауға міндетті зей-
неткерлік төлемдер, міндетті кәсіби зейнет-
ақылық төлемдер және ерікті төлемдер жа-
тады. Қаражат жетпеген жағдайда үшінші 
тұлғаның (жары, балалары және өзге де 
санаттағы) жарналарын аннуитеттік сатып 
алуды  қолдануға болады. 

 
2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 

әлеу меттік қорғау саласындағы 
мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға 

қатысты өзгерістер туралы
2018 жылдың 1  қаңтарынан бастап мү-

гедектік, асыраушысынан айырылған бойын-
ша жәрдемақылар және жаңа тәсіл бойынша 
саналған және 28284 теңгені құрайтын ең 
төменгі күнкөріс деңгейінің өсуіндегі өзгері-
стерге байланысты базалық зейнетақы кө-
бейеді. 

Сондай-ақ, аталған күннен бастап, мүге-
дектерге және мүгедек-балалардың арнайы 
мемлекеттік жәрдемақысы мүгедектік бой-
ынша базалық әлеуметтік жәрдемақымен 
біріктірілетін болады. Нәтижесінде мүмкіндігі 
шектеулі жандарға жәрдемақы тағайындау 
үшін қажетті құжаттарды жинау және тапсы-
ру жеңілдейді. Алатын төлемдердің көлемі 
азаймағандықтан мүгедектердің құқы бұзыл-
майды. 

Сонымен бірге, 2018 жылдың 1 қаңта-
рынан бастап айлық есептік көрсеткіш 2405 
теңге, толық еңбек өтілінде жасына қарай 
тағайындалатын ең төменгі зейнетақы 33745 
теңге (2018 жылы тағайындалатындар үшін) 
болатынын мәлімет үшін атап өтеміз. 

Еңбек, әлеуметтік қорғау және 
көші-қон комитетінің  Қарағанды облысы 

бойынша департаменті.

 
  

Елдегі Қоғамдық келісімді нығай-
туға, Қазақстан халқының бірлігін 
қамтамасыз етуге елеулі үлес қосқаны 
үшін Қазақстан халқы Ассамблеясы-
ның Құрмет грамотасы және Алғыс ха-
тымен Е.Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университетінің филосо-
фия және мәдениет теориясы кафед-
расының профессоры, Қазақстандағы 
діни жағдайды зерттеу зертханасының 
меңгерушісі, философия ғылымдары-

(Соңы. Басы 1-бетте).

Виталий Альбертович 
ХМЕЛЕВСКИЙ.

1976 жылы Қарағанды қаласында дү-
ниеге келген. 

Біліктілігі бойынша экономист, заңгер.
Еңбек жолын 1998 жылы «КаР-Тел» компа-

ниясында Қарағанды облысы бойынша өңірлік 
менеджер, «K-Mobile» ұялы операторы болып 
бастаған. 

2001 жылы Атырау қаласындағы «Office solutions» ЖШС филиалын 
басқарған. Бүгінде Қарағандыдағы «Мобитекс» ЖШС басқарушысы қыз-
метін атқаруда. 

2010 жылы Қарағанды облыстық «Polonia» поляк қоғамына төраға 
ретінде сайланған. 

2010 жылдан Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшесі. «Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығы», «Қазақстан халқы Ассамбле-
ясының 20 жылдығы», «Қарағандының 80 жылдығы»  медальдарымен 
марапатталған. 

2011 жылдан Қазақстан поляктарының Одағы төрағасының 
орынбасары. 

2016 жылдан Қарағанды қаласының Қоғамдық Кеңесінің 
мүшесі. 

2017 жылдан Қазақстан халқы ассамблеясы-
ның кеңесінің мүшесі. 

Отбасылы, екі ұл тәрбиелеуде.

ның докторы Б.Кәріпбаев, Жезқазған 
бизнес және көлік колледжінің директо-
ры, Жезқазған қалалық мәслихатының 
депутаты, филология ғылымдарының 
кандидаты С.Жумкина, Қали Байжанов 
атындағы «Мерей» ансамблінің солисі 
Л.Пропищан марапатталды.

Қарағанды облысы әкімінің құрмет 
грамотасымен облыстың қоғамдық-са-
яси өміріне белсенді қатысқаны үшін 
және жеке еңбек үлесі үшін «100 жаңа 
есім» ұлттық жобасының жеңімпазы, 
Қарағанды мемлекеттік медицина 
университетінің профессоры, жоғарғы 
санатты хирург Н.Абатов, «100 жаңа 
есім» ұлттық жобасының жеңімпазы, 
Қарағанды мемлекеттік медицина уни-
верситетінің профессоры, медицина 
ғылымдарының докторы Р.Әлімхано-

ва, «100 жаңа есім» ұлттық жобасы-
ның жеңімпазы, Қарағанды қаласының 
ІІБ Жаңа-Майқұдық полиция бөлімінің 
учаскелік инспекторы, полиция майоры 
Д.Алтаев, «100 жаңа есім» ұлттық жо-
басының жеңімпазы, жаттықтырушы, 
«NOMAD MMA» аралас жекпе-жегі 
ұлттық стилінің негізін қалаушы С.Ан, 
«100 жаңа есім» ұлттық жобасының 
жеңімпазы, кәсіпкер А.Тосқанбаев ма-
рапатталды. 

Сонымен қатар, Е.Бөкетов атын-
дағы Қарағанды мемлекеттік универ-
ситеті заң факультетінің азаматтық 
және еңбек құқығы кафедрасының 
меңгерушісі М.Жасқайратқа, «Вайнах» 
шешен-ингуш этномәдени бірлестігі» 
қоғамдық бірлестігінің төрағасының 
орынбасары А.Зәуірбековке, «Строй 
с нами» ЖШС директоры А.Цойға, 
Қарағанды облыстық Қазақстан халқы 
Ассамблеясы Аналар кеңесінің мүшесі 
К.Төлеухановаға табысталды.

Сессияның қорытындысы бойын-
ша аймақтағы қоғамдық келісім мен 
жалпыұлттық бірлікті нығайту сала-
сында нақты тапсырмалар берілді.

ҚАРАҒАНДЫ қаласы.
Суретті түсірген  Д.КУЗМИЧЕВ.
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Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы 
Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, облыстық 
мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Қарағанды облыстық мәслихатының  2016 жылғы 12 жел-
тоқсандағы  VI сессиясының №131 «2017-2019 жылдарға арналған 
облыстық бюджет туралы» шешіміне (Нормативтік-құқықтық акті-
лердің мемлекеттік тіркеу тізіліміне №4066 болып тіркелген,  2016 
жылғы 31 желтоқсандағы «Орталық Қазақстан» №202 (22307), 2016 
жылғы 31 желтоқсандағы «Индустриальная Караганда» №167-168 
(22112-22113) сандағы газеттерінде, электрондық түрде Қазақстан 
Республикасы нормативтік-құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде  2017 жылғы 10 қаңтарында  жарияланған), келесі өзгеріс-
тер енгізілсін:

1-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
«1. 2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2017 жылға келесі кө-
лемдерде бекітілсін:

1)  кірістер –  209046867 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер  бойынша – 47702642 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 4263609 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер бойынша – 21399 

мың теңге;
трансферттер түсімдері бойынша – 157059217 мың теңге;
2) шығындар – 208115614 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 15082930 мың теңге:
бюджеттік кредиттер  – 17061161 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 1978231 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – алу 

92261 мың теңге:
қаржы активтерін сатып – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 

92261 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – алу 14059416 мың теңге; 
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдала-

ну) – 14059416 мың теңге: 
қарыздар түсімдері – 16067948 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 2099731 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 91199 

мың теңге.»;
3-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«3. 2017 жылға арналған облыстық бюджетке,  аудандар (об-
лыстық  маңызы бар қалалар) бюджеттеріне кірістерді бөлу норма-
тивтері келесі мөлшерлерде белгіленсін:

1) жеке табыс салығы бойынша: 
төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын:
Бұқар жырау, Қарқаралы, Осакаров,  Шет аудандарына, 

Жезқазған, Қарағанды, Қаражал, Приозерск, Саран,  Теміртау қа-
лаларына – 50 пайыздан, Абай ауданына – 83 пайыз, Балқаш қа-
ласына – 88 пайыз, Нұра ауданына – 93 пайыз, Ақтоғай ауданына 
– 95 пайыз, Ұлытау ауданына, Шахтинск қаласына – 99 пайыздан, 
Жаңаарқа ауданына, Сәтбаев қаласына – 100 пайыздан; 

төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын:
Абай, Ақтоғай, Бұқар жырау, Жаңаарқа, Қарқаралы, Нұра, 

Осакаров,  Ұлытау, Шет аудандарына, Балқаш, Жезқазған, Қара-
ғанды, Қаражал, Приозерск, Саран,  Сәтбаев, Теміртау, Шахтинск 
қалаларына – 100 пайыздан;

төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыс-
тарынан ұсталатын:

Абай, Ақтоғай, Бұқар жырау, Жаңаарқа, Қарқаралы, Нұра, 
Осакаров,  Ұлытау, Шет аудандарына, Балқаш, Жезқазған, Қара-
ғанды, Қаражал, Приозерск, Саран,  Сәтбаев, Теміртау, Шахтинск 
қалаларына – 100 пайыздан;

2) әлеуметтік салық бойынша: 
Қарағанды қаласына – 48 пайыз, Жезқазған,  Қаражал, Прио-

зерск, Саран, Теміртау қалаларына – 50 пайыздан, Бұқар жырау 
ауданына – 65 пайыз, Нұра, Осакаров аудандарына – 70 пайыздан, 
Шет ауданына – 73 пайыз, Балқаш каласына – 83 пайыз, Қарқа-
ралы ауданына – 85 пайыз, Шахтинск қаласына – 91 пайыз, Абай 
ауданына – 96 пайыз, Ұлытау ауданына – 99 пайыз,  Ақтоғай, Жа-
ңаарқа аудандарына, Сәтбаев қаласына – 100 пайыздан.»;

8 – тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
«8. Қарағанды облысы әкімдігінің 2017 жылға арналған ре-

зерві 135074 мың теңге сомасында бекітілсін.»;
нұсқалған   шешімнің   1, 4, 5    қосымшалары   осы   шешімнің    

1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
2. Осы шешім 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа 

енеді.

С.ӨТЕШов,
сессия төрағасы, 

облыстық мәслихаттың хатшысы.

Қарағанды облыстық мәслихаты ХІІ сессиясының ШЕШІМІ
30 қараша, 2017 жыл            №252            Қарағанды қаласы

Қазақстан Республикасы,  Әділет Министрлігі, Қарағанды облысы,  Әділет департаменті
Нормативтік-құқықтық акт 2017 жылғы 13.12 нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №4482 болып енгізілді.

Қарағанды облыстық  мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы  VІ сессиясының 
«2017-2019 жылдарға арналған  облыстық бюджет туралы» №131  шешіміне өзгерістер  енгізу туралы 

Қарағанды облыстық мәслихатының  2017 жылғы 30 қарашадағы XII сессиясының  №252 шешіміне 1 қосымша
Қарағанды облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы VI сессиясының  №131 шешіміне 1 қосымша

2017 жылға арналған облыСТыҚ бюджЕТ
Санаты                                                                                                                                                                                                       "Сома 
       Сыныбы                                                атауы                                                                                                                                      (мың 
             Iшкi сыныбы                                                                                                                                                                                 теңге)"
1 2 3 4 5

I. Кірістер 209046867
1 Салықтық түсімдер 47702642

01 Табыс салығы 19520271
2 Жеке табыс салығы 19520271

03 Әлеуметтiк салық 15989293
1 Әлеуметтiк салық 15989293

05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 12193078
3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 12193078

2 Салықтық емес түсiмдер 4263609
01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 328257

1 "Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері" 183841
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 107229
6 Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар 18153
7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 19034

02 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызмет-
терді) өткізуінен түсетін түсімдер 

6

1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызмет-
терді) өткізуінен түсетін түсімдер

6

04 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюд-
жетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 

1609870

1 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1609870

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 2325476
1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 2325476

3 негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 21399
01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 21399

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 21399
4 Трансферттердің түсімдері 157059217

01 Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 2552836
2 Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер 2552836

02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 154506381
1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 154506381

261 Облыстың білім басқармасы 138831
052 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін 

арттыру, даярлау және қайта даярлау
138831

9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 3879503
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 111018

034 Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары 111018
261 Облыстың білім басқармасы 3768485

001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 175925
005 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 60704
007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу 159035
011 Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагоги-

калық консультациялық көмек көрсету
80179

012 Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу 94434
013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 17607
019 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру 19567
029 Әдістемелік жұмыс 275044
067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 836521
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер  2049469

05 денсаулық сақтау 29376925
1 Кең бейiндi ауруханалар 828239

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 828239
004 Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, бастапқы медициналық-

санитариялық көмек және медициналық ұйымдар мамандарының жіберуі бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің 
стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсетуі

828239

2 Халықтың денсаулығын қорғау 2313269
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 1593399

005 Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдауыштары мен препараттарын өндіру 857898
006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер 558020
007 Салауатты өмір салтын насихаттау 177481

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 719870
038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау 719870

3 Мамандандырылған медициналық көмек 12506465
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 12506465

009 Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланыс-
ты күйзелістен және мінез-құлқының бұзылуынан зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету

6123107

019 Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету 648429
020 Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету 1280055
021 Онкогематологиялық аурулармен ауыратын науқастарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету 516500
022 Созылмалы бүйрек функциясының жетіспеушілігі бар, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті 

жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ ағзаларды транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету 
1207073

026 Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанды ұйыту факторларымен қамтамасыз ету 685764
027 Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препа-

раттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау
1970005

036 Жіті миокард инфаркті бар науқастарды тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету 75532
4 Емханалар 5008957

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 5008957
014 Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және балаларға арналған және емдік 

тағамдардың арнаулы өнімдерімен қамтамасыз ету
4476589

038 Тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде скринингтік зерттеулер жүргізу 481386
039 Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті  қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің 

амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет 
көрсетуі

50982

5 Медициналық көмектiң басқа түрлерi 2796451
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 2796451

011 Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, жедел медициналық көмек 
көрсету және санитариялық авиация

2742546

029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 53905
9 Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер 5923544

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 5923544
001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы  мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 200593
008 Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру 1025106
013 Патологоанатомиялық ашып тексеруді жүргізу 18561
016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету 6547
018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер 49854
030 Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары 24061
033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары 4598822

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 7861637
1 Әлеуметтiк қамсыздандыру 5179338

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 3216433
002 Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықта-

рында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
652310

013 Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 
орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер 
үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

1843567

014 Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету 

92277

015 Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек 
балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

579633

047 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Өрлеу» жобасы бойынша келісілген қаржылай 
көмекті енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 

48646

261 Облыстың білім басқармасы 1962905
015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру 1765964
037 Әлеуметтік сауықтандыру 196941

2 Әлеуметтiк көмек 832021
256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 832021

003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 832021
9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 1850278

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 1722176
001 Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету  және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру 

саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
118741

007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 9181
011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 118
018 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру 66834
019 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға 

бағытталған, ағымдағы іс-шараларды іске асыру
15560

037 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіп-
керлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағытталған, іс-шараларын іске асыруға берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

317733

044 Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру 23019
045 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықта-

рын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын 
іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

246160

046 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

191123

053 Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету 60872
067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 160487
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 512348

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 25031
077 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 

2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
25031

270 Облыстың еңбек инспекциясы бойынша басқармасы 103071
001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы  мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 103071

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 12856823
1 Тұрғын үй шаруашылығы 5916110

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 656141
047 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық 

елді мекендердің объектілерін жөндеу
656141

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 72074
043 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық 

елді мекендердің объектілерін жөндеу
72074

261 Облыстың білім басқармасы 252791
064 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық 

елді мекендердің объектілерін жөндеу
252791

273 Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 125842
016 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық 

елді мекендердің объектілерін жөндеу
125842

285 Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 66677
010 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық 

елді мекендердің объектілерін жөндеу
66677

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 4742585
014 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін 

жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері 
2176885

034 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды 
жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

2565700

2 Коммуналдық шаруашылық 6940713
279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 6819445

001 Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

92404

005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 10578
010 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға 

берілетін нысаналы даму трансферттері
1971769

030 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру 
жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 

1370556

032 Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және 
жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау 

472943

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 2075933
114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 825262

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 121268
030 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 121268

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 11006381
1 Мәдениет саласындағы қызмет 2915754

273 Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 2840696
005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 403354
007 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету 605918
008 Театр және музыка өнерін қолдау 1831424

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 75058
027 Мәдениет объектілерін дамыту 75058

2 Спорт 5815205
285 Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 5669041

001 Жергіліктті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 72221
002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 26606
003 Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының  мүшелерін дайындау және республикалық және 

халықаралық спорт жарыстарына қатысуы 
5243335

005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 8270
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары 268043
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 50566

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 146164
024 Cпорт объектілерін дамыту 146164

3 Ақпараттық кеңiстiк 1442565
263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 581307

007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 581307
264 Облыстың тілдерді дамыту басқармасы 112114

001 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 52030
002 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 60084

273 Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 749144
009 Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету 244219
010 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 504925

4 Туризм 3759
275 Облыстың кәсіпкерлік басқармасы 3759

009 Туристік қызметті реттеу 3759
9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер 829098

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 218660
001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 211160
005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 7500

273 Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 402169
001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет және архив ісін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 

қызметтер 
88417

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 3803
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 195550
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 114399

283 Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы 208269
001 Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер 116954
005 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 91315

09 отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 599266
1 Отын және энергетика 599266

279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 599266
081 Елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдас-

тыру және жүргізу
599266

10 ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар 
дүниесін қорғау, жер қатынастары

15863661

1 Ауыл шаруашылығы 15009080
255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 14755305

001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 103807
002 Тұқым шаруашылығын қолдау 815729
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 9500
014 Ауыл шаруашылығы таурларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау 190582
020 Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын артты-

руды және көктемгі егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті жанар-жағармай материалдары мен басқа да 
тауар-материалдық құндылықтардың құнын арзандатуды субсидиялау

207325

029 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар 11950
041 Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге 

арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандату
1136536

045 Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау 42582
046 Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс маши-

налары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу
5182

047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау 425690
050 Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу 5460247
053 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды 

субсидиялау
4975883

054 Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға есептелген қосылған құн салығы шегінде бюджетке 
төленген қосылған құн салығының сомасын субсидиялау 

57550

055 Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік 
міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

308803

056 Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг 
кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау

939859

057 Ауыл шаруашылығы өнімін мал шаруашылығы саласындағы терең қайта өңдеу өнімдерінің өндірісі үшін қайта өңдеу 
кәсіпорындарының оны сатып алуға жұмсайтын шығындарын субсидиялау

61290

060 Жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара кепілдендіру 2790
719 Облыстың ветеринария басқармасы 253775

001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер  59612
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 10294
028 Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер 2480
030 Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасына арналған ветеринариялық препа-

раттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды 
сақтауды және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды 
(жеткізуді) ұйымдастыру

32878

040 Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтау үшін, қызметкелердің жеке қорғану 
заттарын, аспаптарды, құралдарды, техниканы, жабдықтарды және инвентарды орталықтандырып сатып алу

23593

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 124918
2 Су шаруашылығы 112858

254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 112858
003 Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 96395
004 Ерекше авариялы су шаруашылығы құрылыстары мен гидромелиорациялық жүйелердi қалпына келтiру 16463

3 Орман шаруашылығы 350811
254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 350811

005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 350811
5 Қоршаған ортаны қорғау 257395

254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 193234
001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 83121
008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар  108423
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 1690

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 64161
022 Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту 64161

6 Жер қатынастары 133517
251 Облыстың жер қатынастары басқармасы 73534

001 Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 38724
010 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 9500
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 25310

725 Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 59983
001 Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 

жөніндегі қызметтер
59983

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 712546
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 606296

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 540111
001 Жергілікті деңгейде құрлыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 

қызметтер
185979

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 12732
114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 341400

724 Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы 66185
001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 

қызметтер
64176

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2009
9 Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы өзге де қызметтер 106250

277 Облыстың өнеркәсіп және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 106250
001 Жергілікті деңгейде өнеркәсіп және индустриалдық-инновациялық даму мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 

қызметтер
96550

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 9700
12 Көлiк және коммуникация 15442471

1 Автомобиль көлiгi 4123447
268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 4123447

002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 1216159
003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 1496835
007 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне көлік инфрақұрылымын дамытуға  берілетін нысаналы 

даму трансферттері
323155

025 Облыстық автомобиль жолдарын және  елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу 1087298
4 Әуе көлiгi 178691

268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 178691
004 Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша тұрақты ішкі әуетасымалдарды субсидиялау 178691

9 Көлiк және коммуникациялар саласындағы  өзге де қызметтер 11140333
268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 11140333

001 Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 70534
005 Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау 1284713
011 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 13352
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 9771734

13 басқалар 17656484
3 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 1773342

275 Облыстың кәсіпкерлік басқармасы 1773342
001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 82439
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 7023
005 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті 

қолдау
28000

008 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойын-
ша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

1546153

015 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде шағын және орта 
бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру

55000

027 Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара 
кепілдендіру

54727

9 Басқалар 15883142
257 Облыстың қаржы басқармасы 135074

012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 135074
279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 1389503

035 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

1368308

084 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды 
іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

21195

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 14358565
084 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды 

іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері
14358565

14 борышқа қызмет көрсету 147594
1 Борышқа қызмет көрсету 147594

257 Облыстың қаржы басқармасы 145117
016 Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді 

төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
145117

274 Облыстың мемлекеттік активтер және сатып алу басқармасы 2477
012 Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету 2477

15 Трансферттер 54667616
1 Трансферттер 54667616

257 Облыстың қаржы басқармасы 54667616
007 Субвенциялар 50934748
011 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару 1826997
017 Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару 70452
024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы 

нысаналы трансферттер
351259

052 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, 
пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару

983590

053 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен 
бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

500570

III. Таза бюджеттік кредиттеу 15082930
бюджеттік кредиттер 17061161

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 693213
9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 693213

275 облыстың кәсіпкерлік басқармасы 693213
013 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға 

жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру
693213

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 11625296
1 Тұрғын үй шаруашылығы 11625296

279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 4898676
046 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін 

реконструкция және құрылыс үшін кредит беру
4898676

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 6726620
009 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға және салуға кредит беру 6726620

10 ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар 
дүниесін қорғау, жер қатынастары

4169016

1 Ауыл шаруашылығы 3570000
255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 3570000

037 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға 
жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру

3570000

9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да 
қызметтер

599016

255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 507928
025 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік 

кредиттер
507928

258 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 91088
007 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік 

кредиттер
91088

13 басқалар 573636
3 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 573636

275 Облыстың кәсіпкерлік басқармасы 573636
010 Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру 300000
069 Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру 273636

Функционалдық топ                                                                                                                                                                                Сома              
       Кіші функция                                                                атауы                                                                                                        (мың теңге)
                бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                            бағдарлама
1 2 3 4 5 6

II. Шығындар 208115614
01 жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2756632

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 1600948
110 Облыс мәслихатының аппараты 110417

001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 97354
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 13063

120 Облыс әкімінің аппараты 1206503
001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер   920930
004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 110289
007 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 28550
009 Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету 

және өткізу
25913

013 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету 120821
282 Облыстың тексеру комиссиясы 284028

001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер  284028
2 Қаржылық қызмет 492345

257 Облыстың қаржы басқармасы 395967
001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөнін-

дегі қызметтер
380642

013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 15325
274 Облыстың мемлекеттік активтер және сатып алу басқармасы 1053

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

1053

718 Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 95325
001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 

қызметтер
85168

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 10157
5 Жоспарлау және статистикалық қызмет 515347

258 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 515347
001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясат-

ты іске асыру жөніндегі қызметтер
29412

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 485935
9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 147992

269 Облыстың дін істері басқармасы 147992
001 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 133135
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 809
004 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 222
005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 13826

02 Қорғаныс 512363
1 Әскери мұқтаждар 39583

296 Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы 39583
003 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 30348
007 Аумақтық қорғанысты дайындау және облыстық ауқымдағы аумақтық қорғанысы 9235

2 Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 472780
287 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорға-

ныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы
147881

002 Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары 142358
004 Облыс ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 5523

296 Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы 324899
001 Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 163843
009 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 21500
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 139556

03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 14481655
1 Құқық қорғау қызметi 14481655

252 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы 13750502
001 Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету  саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру жөніндегі қызметтер 
10929605

003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу 1730
006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2522371
013 Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру қызметтері 65219
014 Әкімшілік тәртіппен тұткындалған адамдарды ұстауды ұйымдастыру 27251
015 Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру 67053
024 Дағдарыстық жағдай қаупі төнген және туындаған кезде іс-қимылдар бойынша оқу-жаттығу жүргізу 17000
025 Халықаралық маңызы бар іс-шараларды өткізу уақытында қоғамдық тәртіпті сақтауды қамтамасыз ету 120273

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 731153
053 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу 731153

04 бiлiм беру 24173560
1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 14163

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 14163
007 «Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін 

салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері"
7163

011 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау 7000
2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 9544042

261 Облыстың білім басқармасы 3611197
003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру 1786353
006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру 1735349
056 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне  тілдік курстар өтілінен өткен мұғалімдерге үстемақы 

төлеу үшін және оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге үстемақы төлеу үшін берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

89495

285 Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 3444300
006 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 2921236
007 Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру 523064

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 2488545
008 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 

объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттерi
1962184

012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 526361
4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 10518236

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 415115
043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 256369
044 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау 

көрсету
158746

261 Облыстың білім басқармасы 10103121
024 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 10103121

5 Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру 217616
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 78785

003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау 78785

Санаты
        Сыныбы                                                   атауы
                Iшкi сыныбы

Сома 
(мың теңге)

1 2 3 4 5
бюджеттік кредиттерді өтеу 1978231

5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1978231
01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1978231

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 1809262
2 Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару 168969

Функционалдық топ
         Кіші функция                        
                   бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                                   бағдарлама                              атауы

Сома   (мың теңге)

1 2 3 4 5 6
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо -92261
Қаржы активтерді сатып алу 0

Санаты
          Сыныбы                                                   атауы
                         Iшкi сыныбы

Сома  
(мың теңге)

1 2 3 4 5
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 92261

атауы Сома  (мың теңге)
1

V. бюджет тапшылығы (профициті)
VI. бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 

2
-14059416
14059416

(Басы. Жалғасы 6-бетте).



Қарағанды облысы әкімдігінің Қаулысы
16 қараша, 2017 жыл                                                 73/02                                                  Қарағанды қаласы                         

«Тұрғын үй көмегін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентін бекіту туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2015 жылғы 

7 желтоқсандағы № 69/07 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы, Әділет Министрлігі  
Қарағанды облысы, Әділет департаменті  

Нормативтік-құқықтық акті 2017 жылғы 4.12 нормативтік-құқықтық  
актілдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №4459 болып енгізілді

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi 
мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы» 
Заңына, Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 
сәуірдегі «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тура-
лы» Заңына, Қазақстан Республикасының 2016 жыл-
ғы 6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңына, 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрінің 2017 жылғы 22 маусымдағы «Тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемле-
кеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2015 жылғы 9 сәуірдегі № 319 бұйрығына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» № 376 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мем-
лекеттік тіркеу тізіліміне № 15387 болып тіркелген) 
сәйкес Қарағанды облысының әкімдігі Қаулы ЕТЕДІ:

1. «Тұрғын үй көмегін тағайындау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы» Қа-
рағанды облысы әкімдігінің 2015 жылғы  7 желтоқ-
сандағы № 69/07 қаулысына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3597 болып 
тіркелген, 2016 жылғы 16 қаңтарда № 5 (21 950) «Ин-
дустриальная Караганда», 2016 жылғы 16 қаңтарда 
№ 9-10 (22 115) «Орталық Қазақстан» газеттерінде, 
2016 жылғы 15 қаңтарда «Әділет» ақпараттық-құ-
қықтық жүйесінде жарияланған) келесі өзгерістер 
енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген «Тұрғын үй кө-
мегін тағайындау»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентінде (әрі қарай - регламент):

3 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:
«3. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі - тұр-

ғын үй көмегін тағайындау туралы хабарлама (бұдан 
әрі - хабарлама) немесе мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет

стандартының 10-тармағында көзделген жағ-
дайларда және негіздер бойынша мемлекеттік кыз-
метті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап 
(бұдан әрі – бас тарту туралы дәлелді жауап).»;

5 тармағы келесі редакцияда мазмұндалсын:
«5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің 

құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұ-
ны, оның орындалу ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі құ-
жаттарды қабылдауды және тіркеуді іске асырады 
– 15 минут. 

Нәтижесі – тиісті құжаттарды қабылдағаны ту-
ралы қолхат;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы 
құжаттармен танысады –  30 минут. 

Нәтижесі – орындау үшін жауапты орындаушы-
ны белгілеу;

3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты 
орындаушысы құжаттардың толықтығын тексереді – 
күнтізбелік 9 (тоғыз) күн. 

Нәтижесі – хабарламаны немесе бас тарту ту-
ралы дәлелді жауапты дайындау;

4) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы 
құжаттармен танысады –  30 минут. 

Нәтижесі – хабарламаға немесе бас тарту тура-
лы дәлелді жауапқа қол қою;

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі көр-
сетілетін қызметті алушыға хабарлама немесе бас 
тарту туралы дәлелді жауап береді – 15 минут. 

Нәтижесі – мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
көрсету жөніндегі журналында көрсетілетін қызметті 
алушының қолы.»;

7 тармақтың 5) тармақшасы келесі редакцияда 
мазмұндалсын:

«5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі 
көрсетілетін қызметті алушыға хабарлама немесе бас 
тарту туралы дәлелді жауап береді – 15 минут.»;

10 тармақтың  1) тармақшасы келесі редакция-
да мазмұндалсын:

«1) 1-үдеріс – МК операторының қызмет көрсе-
туі үшін МК АЖ автоматтандырылған жұмыс орнында 
(бұдан әрі – АЖО) логин мен парольді енгізуі (автор-
ландыру үдерісі);»;

10 тармақтың  11) тармақшасы келесі редак-
цияда мазмұндалсын:

 «11) 9-үдеріс – көрсетілетін қызметті алушы-
ның МК операторы арқылы қызмет қорытындысын 
(хабарлама немесе бас тарту туралы дәлелді жауап) 
алуы.»;

11 тармақтың 12) тармақшасы келесі редакция-
да мазмұндалсын:

«12) 8-үдеріс – көрсетілетін қызметті алушының 
порталмен қалыптастырылған қызмет қорытындысын 
(электронды құжат нысанындағы хабарлама немесе 
бас тарту туралы дәлелді жауап) алуы. Электронды 
құжат көрсетілетін қызмет берушінің уәкілетті тұлға-
сының ЭЦҚ қолдану арқылы құрылады.»;

регламентке  3-қосымша  осы қаулының  қо-
сымшасына  сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.

2. «Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма-
сы» мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындайтын 
қажетті шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс 
әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

4. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күн-
нен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Е.Қошанов,
Қарағанды облысының әкімі.                                                        

Қарағанды облысы әкімдігінің
2017 жылғы «16» қараша №73/02 қаулысына қосымша 

 «Тұрғын үй көмегін тағайындау»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

«Тұрғын үй көмегін тағайындау» мемлекеттік қызмет көрсетудің 
бизнес-үдерістерінің анықтамалығы

Қарағанды облысы әкімдігінің Қаулысы
16 қараша, 2017 жыл                                             73/06                                                      Қарағанды қаласы                         

«Кемтар балаларға арнаулы түзеу ұйымдары мен басқа да 
ұйымдарға медициналық, арнаулы бiлiм және арнаулы әлеуметтiк 

қызметтердi алуы үшiн жолдама беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет  регламентін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы, Әділет Министрлігі  
Қарағанды облысы, Әділет департаменті  

Нормативтік-құқықтық акті 2017 жылғы 6.12 нормативтік-құқықтық  
актілдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №4463 болып енгізілді

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 
сәуірдегі «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер ту-
ралы» Заңына, Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрінің 2017 жылғы 14 наурыздағы «Кем-
тар балаларға арнаулы түзеу ұйымдары мен басқа да 
ұйымдарға медициналық, арнаулы бiлiм және арнау-
лы әлеуметтiк қызметтердi алуы үшiн жолдама беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту 
туралы» № 120 (Нормативтік құқықтық актілерді мем-
лекеттік тіркеу тізілімінде № 15317 болып тіркелген) 
бұйрығына сәйкес, Қарағанды облысының әкімдігі 
Қаулы ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Кемтар балаларға арнаулы 
түзеу ұйымдары мен басқа да ұйымдарға медицина-
лық, арнаулы бiлiм және арнаулы әлеуметтiк қызмет-
тердi алуы үшiн жолдама беру» мемлекеттік көрсеті-
летін қызмет регламенті бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс 
әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін. 

3. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күн-
нен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Е.Қошанов,
Қарағанды облысының әкімі.  

Қарағанды облысы әкімдігінің 2017 жылғы «16» қарашадағы
№ 73/06 қаулысымен бекітілген

«Кемтар балаларға арнаулы түзеу ұйымдары мен басқа да ұйымдарға 
медициналық, арнаулы бiлiм және арнаулы әлеуметтiк қызметтердi алуы үшiн 

жолдама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1. Жалпы ережелер

1. «Кемтар балаларға арнаулы түзеу ұйымда-
ры мен басқа да ұйымдарға медициналық, арнаулы 
бiлiм және арнаулы әлеуметтiк қызметтердi алуы 
үшiн жолдама беру» мемлекеттік қызмет (бұдан әрі 
– мемлекеттік қызмет) көрсетудің қызмет берушісі 
Қарағанды облысының психологиялық-медициналық-
педагогикалық консультациялары болып табылады 
(бұдан әрі - көрсетілетін қызмет беруші).  

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттар 
топтамасын қабылдауды және нәтижесін беруді көр-
сетілетін қызмет беруші арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз 
түрінде.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі:
1) Қазақстан Республикасының Білім және ғы-

лым министрінің 2017 жылғы 14 наурыздағы № 120 
«Кемтар балаларға арнаулы түзеу ұйымдары мен 
басқа да ұйымдарға медициналық, арнаулы бiлiм 
және арнаулы әлеуметтiк қызметтердi алуы үшiн жол-
дама беру» мемлекеттік қызмет стандартын бекіту 
туралы» бұйрығымен бекітілген  (Нормативтік құқық-
тық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15317 
болып тіркелген) «Кемтар балаларға арнаулы түзеу 
ұйымдары мен басқа да ұйымдарға медициналық, 
арнаулы бiлiм және арнаулы әлеуметтiк қызметтердi 
алуы үшiн жолдама беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (бұдан әрі – стандарт) 1-қо-
сымшасына сәйкес нысан бойынша жолдама беру;

2) ата-аналарға консультативтік көмек көрсету.

2. Мемлекеттік қызметтер көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимылы 

тәртібін сипаттау
4. Стандартының 9 тармағында көрсетілген 

құжаттардың бар болуы, мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет бойынша көрсету рәсімнің (әрекеттің) баста-
луына негіз болып табылады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің 
құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұ-
ны, оның орындалу ұзақтығы:

1-рәсім-тіркеуші немесе медициналық статист 
қызмет алушының құжаттар топтамасын тексеруді 
жүзеге асырады – 5 (бес) минуттан көп емес;

2-рәсім-басшының құжаттар топтамасын қа-
рауы – 10 (он) минуттан көп емес;

3-рәсім- көрсетілетін қызмет беруші маман-
дарының құжаттар топтамасын қарауды, консуль-
тативтік көмек беруді жүзеге асыруы – 15 (он бес) 
минуттан көп емес;

4-рәсім-басшы жолдаманы қалыптастырып, нә-
тижеге қол қояды– 5 (бес) минуттан көп емес;

5-рәсім-тіркеуші немесе медициналық статист 
мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін береді – 5 

(бес) минуттан көп емес. 
6. Құжаттарды басшының қарауына жіберу 

осы Регламенттің 5 тармағында көрсетілген 1-әрекет 
бойынша, нәтиже болып табылады. Көрсетілген қыз-
мет беруші мамандарына жіберу осы Регламенттің 5 
тармағында көрсетілген 2-әрекет бойынша нәтиже 
болып табылады, бұл осы Регламенттің 5 тармағын-
да көрсетілген 3-әрекеттің орындалуына негіз болып 
табылады. Құжаттар пакетін қарастыру, кеңес беруді 
жүзеге асыру осы Регламенттің 5 тармағында көр-
сетілген 3-әрекет бойынша нәтиже болып табылады, 
бұл 4-әрекеттің орындалуына негіз болып табылады. 
Жолдаманы құрастыру осы Регламенттің 5 тармағын-
да көрсетілген 4-әрекет бойынша нәтиже болып та-
былады, бұл осы Регменттің 5 тармағында көрсетіл-
ген 5-әрекеттің орындалуына негіз болып табылады. 
Қызмет алушыға мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижесін беру осы Регламенттің 5 тармағында көр-
сетілген 5-әрекет бойынша нәтиже болып табылады.

3. Мемлекеттік қызметтерді көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара 
іс-қимылы тәртібін сипаттау

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде қа-
тысатын көрсетілетін қызметті берушілердің, құры-
лымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:

1) тіркеуші немесе медициналық статист;
2) басшы;
3) мамандар.
8. Мемлекеттік қызмет көрсетуге қажетті рәсім-

дердің (іс-қимылдардың) сипаты:
1) құжаттар топтамасын тексеру, басшыға жі-

беру (5 минут);
2) құжаттардың басшымен қаралуы (10 минут);
3) құжаттар топтамасын қарау, консультативтік 

көмек беру  (15 минут);
4) жолдаманы қалыптастыру және нәтижеге 

қол қою (5 минут);
5) тіркеуші немесе медициналық статист мем-

лекеттік қызмет көрсету нәтижесін беруі (5 минут).
9. Рәсімдердің сипаты осы регламенттің қо-

сымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің 
бизнес-процестерінің анықтамасында көрсетілген.

4. «азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясымен және (немесе) өзге де 

көрсетілетін қызметті берушілермен өзара 
іс-қимыл тәртібін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет 

көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді 
пайдалану тәртібін сипаттау

10. Мемлекеттік қызмет автоматтандырылма-
ған және «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы арқылы көрсетілмейді.

«Кемтар балаларға арнаулы түзеу ұйымдары мен басқа да ұйымдарға медициналық, арнаулы бiлiм және 
арнаулы әлеуметтiк қызметтердi алуы үшiн жолдама беру» мемлекеттік қызмет регламентіне қосымша

«Кемтар балаларға арнаулы түзеу ұйымдары мен басқа да ұйымдарға медициналық, арнаулы бiлiм 
және арнаулы әлеуметтiк қызметтердi алуы үшiн жолдама беру»  мемлекеттік қызмет көрсетілуінің 

бизнес-процестерінің анықтамасы

Қарағанды облысы әкімдігінің Қаулысы
16 қараша, 2017 жыл                                        73/01                                               Қарағанды қаласы                         

Қарағанды облысы әкімдігінің 2016 жылғы 30 мамырдағы № 37/04  
«Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламенттерін бекіту туралы» қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы, Әділет Министрлігі  
Қарағанды облысы, Әділет департаменті  

Нормативтік-құқықтық акті 2017 жылғы 4.12 нормативтік-құқықтық  
актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №4460 болып енгізілді

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Заңына, Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 
сәуірдегі «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тура-
лы» Заңына, Қазақстан Республикасының 2016 жыл-
ғы 6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңына, 
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі 
№ 279 «Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мем-
лекеттік тіркеу тізілімінде №11342 болып тіркелген) 
сәйкес Қарағанды облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қарағанды облысы әкімдігінің 2016 жылғы 30 
мамырдағы № 37/04 «Әлеуметтік-еңбек саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенттерін бекі-
ту туралы» қаулысына (Нормативтік құқықтық акті-
лерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3882 болып 
тіркелген, 2016 жылғы 08 шілдеде «Әділет» ақпа-
раттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) төмендегі 
өзгерістер енгізілсін:

1) 10) тармақшасы мынадай редакцияда 
мазмұндалсын:

«10) «Жұмыс берушілерге тиісті әкімшілік-ау-
мақтық бірліктің аумағында еңбек қызметін жүзеге 
асыру үшін не корпоративішілік ауыстыру шеңберінде 
шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру және ұзар-
ту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;»;

2) көрсетілген қаулымен бекітілген «Шетелдік 
қызметкерге жұмысқа орналасуға және жұмыс бе-
рушілерге тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік аумағында 
еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс 
күшін тартуға рұқсат беру және ұзарту» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының қосым-
шасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін. 

2. «Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма-
сы» мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындайтын 
қажетті шараларды қолдансын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс 
әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

4. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күн-
нен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Е.Қошанов, 
Қарағанды облысының әкімі.                                             

Қарағанды облысы әкімдігінің
2017 жылғы 16 қарашадағы № 73/01 қаулысына Қосымша

Қарағанды облысы әкімдігінің
2016 жылғы 30 мамырдағы № 37/04 қаулысымен бекітілген

«Жұмыс берушілерге тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында 
еңбек қызметін жүзеге асыру үшін не корпоративішілік ауыстыру 

шеңберінде шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру және ұзарту» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1 бөлім.  Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы «Қара-

ғанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші). 

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті 
көрсету нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі; 
2) www.egov.kz, www.elicense.kz «электрондық 

үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жү-
зеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – 
электрондық (ішінара автоматтандырылған) және 
(немесе) қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – 
«Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсеті-
летін қызмет стандарттарын бекіту туралы»  Қазақс-
тан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік 
даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 
бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемле-
кеттік тіркеу Тізілімінде   № 11342 болып тіркелген) 
бекітілген «Жұмыс берушілерге тиісті әкімшілік-ау-
мақтық бірліктің аумағында еңбек қызметін жүзеге 
асыру үшін не корпоративішілік ауыстыру шеңберінде 
шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру және ұзар-
ту»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  
(бұдан әрі – стандарт) 1-қосымшасындағы нысан 
бойынша жұмыс берушілерге тиісті әкімшілік-аумақ-
тық бірліктің аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру 
үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға берілген қайта 
ресімделген рұқсат және ұзартылған рұқсат (бұдан 
әрі – шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат) не осы 
стандарттың 10-тармағында көзделген негіздер бо-
йынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту 
туралы уәждемелі жауап.

4. Мемлекеттік қызметті көрсетудің нәтижесін 
беру нысаны – электрондық және (немесе) қағаз 
түрінде.
2 бөлім.   Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 

көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл 

тәртібінің сипаттамасы
5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша 

рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін 
қызметті алушының  көрсетілетін қызметті берушіге 
стандарттың 2 қосымшасындағы нысан бойынша 
өтiнiш ұсынуы немесе портал арқылы электрондық 
құжат нысанындағы өтініш жолдауы. 

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құра-
мына кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, 
оларды орындаудың ұзақтығы:

1) рұқсатты беру кезінде:
көрсетілетін   қызметті  алушы  көрсетілетін   

қызметті  берушіге стандарттың  9-тармағына  сәйкес 
құжаттарды ұсынады;

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызмет-
кері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алу-
шыға тіркелген күні және мемлекеттік қызметті ала-
тын күні, құжаттарды қабылдаған адамның тегі мен 
аты-жөні көрсетілген өтініштің үзбелі талонын және 
стандарттың 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
қолхат (бұдан әрі - өтініштің үзбелі талоны) береді 
және құжаттарды  көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің басшысы  құ-
жаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті бе-
рушінің жауапты орындаушысына жолдайды (отыз 
минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысы құжаттарды қарайды және Қарағанды об-
лысына шетелдік жұмыс күшін тартуға жұмыс беруші-
лерге рұқсат беру жөніндегі комиссиясының  (бұдан 
әрі – комиссия) қарауына ұсынады (бес жұмыс күні 
ішінде); 

комиссия қарайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің жауапты орындаушысына рұқсатты беру 
не оны беруден бас тарту туралы ұсынымын (бұдан 
әрі – ұсыным) жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты 
орындаушысы комиссияның ұсынымы бойынша 
қабылданған шешiм жөнiнде хабарламаны (бұдан 
әрі – хабарлама) дайындайды және көрсетілетін қыз-
метті берушінің басшысына  ұсынады (екі сағаттан 
аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің басшысы ха-
барламаға қол қояды және көрсетілетін қызметті бе-
рушінің орындаушысына жолдайды (отыз минуттан 
аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысы хабарламаны тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға жолдайды (бір жұмыс күні ішінде), 
көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушіге рұқсатты бергені үшін алымды енгізгенін 
растайтын құжаттардың  көшірмелерін (он жұмыс күні 
ішінде) тапсырғаннан кейін рұқсатты әзірлейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға береді, ал көрсетілетін 
қызметті алушы екі жұмыс күнi өткен соң рұқсатты 
алуға келмеген жағдайда, көрсетілетін қызметті бе-
рушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды (отыз минут-
тан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызмет-
кері көрсетілетін қызметті алушыға рұқсатты пошта 
арқылы жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

2) рұқсатты қайта ресімдеу кезінде:
көрсетілетін   қызметті  алушы  көрсетілетін   

қызметті  берушіге  стандарттың  9 - тармағына  сәй-
кес құжаттарды ұсынады;

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз-
меткері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті 
алушыға өтініштің үзбелі талонын береді және құжат-
тарды  көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құ-
жаттарды қарайды, рұқсатты қайта ресімдеу жөнін-
де шешім қабылдайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің жауапты орындаушысына жолдайды (төрт 
жұмыс күні ішінде);

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысы көрсетілетін қызметті берушінің басшысы-
ның рұқсатты қайта ресімдеу жөнінде қабылдаған 
шешімі жөнiнде хабарлама (бұдан әрі – хабарлама) 
дайындайды, рұқсатты қайта ресімдейді және көр-
сетілетін қызметті берушінің басшысына  ұсынады 
(екі сағаттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің басшысы ха-
барламаға, қайта ресімделген рұқсатқа қол қояды 
және көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысына жолдайды  (отыз минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысы хабарламаны тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға қайта ресімделген рұқсатты жол-
дайды (бір жұмыс күні ішінде);

3) рұқсатты ұзарту кезінде: 
көрсетілетін   қызметті  алушы  көрсетілетін   

қызметті  берушіге  стандарттың  9 - тармағына  сәй-
кес құжаттарды ұсынады;

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз-
меткері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті 
алушыға өтініштің үзбелі талонын береді және құжат-
тарды  көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құ-
жаттарды қарайды, рұқсатты ұзарту не бас тарту ту-
ралы шешім қабылдайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің жауапты орындаушысына жолдайды (екі 
жұмыс күні ішінде);

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысы көрсетілетін қызметті берушінің басшысы-
ның рұқсатты ұзарту не бас тарту туралы қабылдаған 
шешімі жөнiнде хабарлама (бұдан әрі – хабарлама) 
дайындайды, рұқсатты ұзартады және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына  ұсынады (екі сағат-
тан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің басшысы ха-
барламаға, ұзартылған рұқсатқа қол қояды және көр-
сетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы-
на жолдайды  (отыз минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысы хабарламаны тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға жолдайды (бір жұмыс күні ішінде), 
көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушіге рұқсатты бергені үшін алымды енгізгенін 
растайтын құжаттардың  көшірмелерін (он жұмыс күні 
ішінде) тапсырғаннан кейін ұзартылған рұқсатты көр-
сетілетін қызметті алушыға, ал көрсетілетін қызметті 
алушы екі жұмыс күнi өткен соң рұқсатты алуға кел-
меген жағдайда,көрсетілетін қызметті берушінің кең-

се қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды);
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызмет-

кері ұзартылған рұқсатты көрсетілетін қызметті алу-
шыға пошта арқылы жолдайды (жиырма минуттан 
аспайды);

4) корпоративішілік ауыстыру шеңберінде ше-
телдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты алу кезінде: 

көрсетілетін   қызметті  алушы  көрсетілетін   
қызметті  берушіге  стандарттың  9-тармағына  сәйкес 
құжаттарды ұсынады;

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз-
меткері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті 
алушыға өтініштің үзбелі талонын береді және құжат-
тарды  көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің басшысы  құ-
жаттарды қарайды, көрсетілетін қызметті алушыға 
корпоративішілік ауыстыру шеңберінде шетелдік жұ-
мыс күшін тартуға рұқсат беру немесе бас тарту ту-
ралы шешім қабылдайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің жауапты орындаушысына жолдайды (алты 
жұмыс күні ішінде);

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысы құжаттарды қарайды, қабылданған шешім-
ге сәйкес көрсетілетін қызметті алушыға корпора-
тивішілік ауыстыру шеңберінде шетелдік жұмыс күшін 
тартуға рұқсат беру немесе бас тарту туралы хабар-
лама мен бұйрықтың жобасын (бұдан әрі – бұйрық) 
дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына  ұсынады (екі сағаттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің басшысы ха-
барлама мен бұйрыққа қол қояды және көрсетілетін 
қызметті берушінің жауапты орындаушысына жол-
дайды (отыз минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысы хабарлама мен корпоративішілік ауыстыру 
шеңберінде шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты 
тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз-
меткері хабарлама мен корпоративішілік ауыстыру 
шеңберінде шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға береді 
немесе пошта арқылы жолдайды (бір жұмыс күні 
ішінде);

5) корпоративішілік ауыстыру шеңберінде ше-
телдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты қайта ресімдеу 
және ұзарту кезінде: 

көрсетілетін   қызметті  алушы  көрсетілетін   
қызметті  берушіге  стандарттың  9-тармағына  сәйкес 
құжаттарды ұсынады;

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз-
меткері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті 
алушыға өтініштің үзбелі талонын береді және құжат-
тарды  көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің басшысы  құ-
жаттарды қарайды, көрсетілетін қызметті алушыға 
корпоративішілік ауыстыру шеңберінде шетелдік 
жұмыс күшін тартуға рұқсатты қайта ресімдеу және 
ұзарту немесе бас тарту туралы шешім қабылдайды 
және көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысына жолдайды (төрт жұмыс күні ішінде);

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысы құжаттарды қарайды, қабылданған шешім-
ге сәйкес көрсетілетін қызметті алушыға корпора-
тивішілік ауыстыру шеңберінде шетелдік жұмыс күшін 
тартуға рұқсатты қайта ресімдеу және ұзарту немесе 
бас тарту туралы хабарлама мен бұйрықтың жобасын 
(бұдан әрі – бұйрық) дайындайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына  ұсынады (екі сағат-
тан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің басшысы ха-
барлама мен бұйрыққа қол қояды және көрсетілетін 
қызметті берушінің жауапты орындаушысына жол-
дайды (отыз минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысы хабарлама мен корпоративішілік ауыстыру 
шеңберінде шетелдік жұмыс күшін тартуға қайта 
ресімделген немесе ұзартылған рұқсатты тіркейді 
және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызмет-
керіне жолдайды (отыз минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз-
меткері хабарлама мен корпоративішілік ауыстыру 
шеңберінде шетелдік жұмыс күшін тартуға қайта 
ресімделген немесе ұзартылған рұқсатты тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға береді (бір жұ-
мыс күні ішінде).

3 бөлім.  Мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) 
мен комиссияның өзара іс-қимыл тәртібінің 

сипаттамасы
7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелері (қызметкерлері) мен комиссияның 
тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз-
меткері;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындау-

шысы;
4) комиссия;
5) көрсетілетін қызметті берушінің орындау-

шысы.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көр-

сетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкер-
лер) арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігі:

1) рұқсатты беру кезінде:
көрсетілетін   қызметті  алушы  көрсетілетін   

қызметті  берушіге стандарттың  9-тармағына  сәйкес 
құжаттарды ұсынады;

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызмет-
кері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алу-
шыға тіркелген күні және мемлекеттік қызметті ала-
тын күні, құжаттарды қабылдаған адамның тегі мен 
аты-жөні көрсетілген өтініштің үзбелі талонын және 
стандарттың 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
қолхат (бұдан әрі - өтініштің үзбелі талоны) береді 
және құжаттарды  көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің басшысы  құ-
жаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті бе-
рушінің жауапты орындаушысына жолдайды (отыз 
минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысы құжаттарды қарайды және Қарағанды об-
лысына шетелдік жұмыс күшін тартуға жұмыс беруші-
лерге рұқсат беру жөніндегі комиссиясының  (бұдан 
әрі – комиссия) қарауына ұсынады (бес жұмыс күні 
ішінде); 

комиссия қарайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің жауапты орындаушысына рұқсатты беру 
не оны беруден бас тарту туралы ұсынымын (бұдан 
әрі – ұсыным) жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты 
орындаушысы комиссияның ұсынымы бойынша 
қабылданған шешiм жөнiнде хабарламаны (бұдан 
әрі – хабарлама) дайындайды және көрсетілетін қыз-
метті берушінің басшысына  ұсынады (екі сағаттан 
аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің басшысы ха-
барламаға қол қояды және көрсетілетін қызметті бе-
рушінің орындаушысына жолдайды (отыз минуттан 
аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысы хабарламаны тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға жолдайды (бір жұмыс күні ішінде), 
көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушіге рұқсатты бергені үшін алымды енгізгенін 
растайтын құжаттардың  көшірмелерін (он жұмыс күні 
ішінде) тапсырғаннан кейін рұқсатты әзірлейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға береді, ал көрсетілетін 
қызметті алушы екі жұмыс күнi өткен соң рұқсатты 
алуға келмеген жағдайда, көрсетілетін қызметті бе-
рушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды (отыз минут-
тан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызмет-
кері көрсетілетін қызметті алушыға рұқсатты пошта 
арқылы жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

2) рұқсатты қайта ресімдеу кезінде:
көрсетілетін   қызметті  алушы  көрсетілетін   

қызметті  берушіге  стандарттың  9 - тармағына  сәй-
кес құжаттарды ұсынады;

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз-
меткері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті 
алушыға өтініштің үзбелі талонын береді және құжат-

«Жұмыс берушілерге тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында 
еңбек қызметін жүзеге асыру үшін не корпоративішілік ауыстыру шеңберінде

шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру және ұзарту»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
1-қосымша

Портал арқылы мемлекеттік қызметті көрсету кезінде іске қосылатын ақпараттық жүйелердің 
функционалдық өзара іс-қимылдарының диаграммасы

«Жұмыс берушілерге тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында 
еңбек қызметін жүзеге асыру үшін не корпоративішілік ауыстыру шеңберінде

шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру және ұзарту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
2-қосымша

«Жұмыс берушілерге тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында еңбек қызметін 
жүзеге асыру үшін не корпоративішілік ауыстыру шеңберінде шетелдік жұмыс күшін 

тартуға рұқсат беру және ұзарту» мемлекеттік қызмет көрсетудің рұқсатты беру кезіндегі 
бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Жұмыс берушілерге тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында еңбек қызметін жүзеге 
асыру үшін не корпоративішілік ауыстыру шеңберінде шетелдік жұмыс күшін тартуға 

рұқсат беру және ұзарту» мемлекеттік қызмет көрсетудің рұқсатты қайта ресімдеу кезіндегі 
бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Жұмыс берушілерге тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында еңбек қызметін жүзеге 
асыру үшін не корпоративішілік ауыстыру шеңберінде шетелдік жұмыс күшін тартуға 

рұқсат беру және ұзарту» мемлекеттік қызмет көрсетудің рұқсатты ұзарту кезіндегі 
бизнес-процестерінің анықтамалығы

Қарағанды облысы әкімдігінің Қаулысы
28 қараша, 2017 жыл                                              76/02                                             Қарағанды қаласы                         

«Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық 
жабдықты сатып  алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы 

мөлшерлемелерін субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы, Әділет Министрлігі  
Қарағанды облысы, Әділет департаменті  

Нормативтік-құқықтық акті 2017 жылғы 13.12 нормативтік-құқықтық  
актілдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №4479 болып енгізілді

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы», 
2013 жылғы 15 сәуірдегі «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы», 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Құқық-
тық актілер туралы» заңдарына, Қазақстан Республи-
касы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 
жылғы 8 маусымдағы № 229 «Ауыл шаруашылығы 
малын, техниканы және технологиялық жабдықты 
сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде 
сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау» мемле-
кеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 15374 болып тіркелген) бұйрығына сәй-

кес, Қарағанды облысының әкімдігі Қаулы ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған «Ауыл шаруашылығы 

малын, техниканы және технологиялық жабдықты 
сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде 
сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс 
әкімінің жетекшілік жасайтын орынбасарына жүк-
телсін.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Е.Қошанов,
Қарағанды облысының әкімі.  

Қарағанды облысы әкімдігінің
2017  жылғы «28» қарашадағы № 76/02 қаулысымен бекітілді

«Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып 
алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Ауыл шаруашылығы малын, техниканы 

және технологиялық жабдықты сатып алуға кредит 
беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлеме-
лерін субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
(бұдан әрі – мемлекеттік қызмет) облыстың жергілікті 
атқарушы органымен (бұдан әрі – көрсетілетін қыз-
метті беруші) көрсетіледі.

Өтініштерді қабылдауды және мемлекеттік 
қызметті көрсету нәтижелерін беруді «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» ком-
мерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – 
мемлекеттік корпорация) жүзеге асырады. 

2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз 
түрінде.

3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – 
жұмыс органы тиісті төлем шоттарды қазынашылық 
органдарына жібергені туралы жазбаша хабарлама, 
не Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл ша-
руашылығы министрінің 2017 жылғы 8 маусымдағы               
№ 229 «Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және 
технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, 
сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемелерін 
субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дартын бекіту туралы» бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде  № 
15374 болып тіркелген) «Ауыл шаруашылығы малын, 
техниканы және технологиялық жабдықты сатып алу-
ға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөл-
шерлемелерін субсидиялау» мемлекеттік көрсеті-
летін қызмет стандартының (бұдан әрі – стандарт) 
10-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер 
бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту 
туралы дәлелді жауап.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну 
нысаны: қағаз түрінде.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде 

көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл 

тәртібін сипаттау
4. Стандарттың 9-тармағында көрсетілетін 

белгіленген нысан бойынша көрсетілетін қызметті 
алушымен (не оның сенімхат арқылы өкілі) өтінішті 
беру мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді 
(іс-қимылдар) бастауға негіздеме болып табылады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құ-
рамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұ-
ны, оның орындалу ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз-
меткері өтінішті және құжаттарды қабылдауды, 
тіркеуді жүзеге асырады және оларды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады - 15 (он 
бес) минут. Нәтижесі - қабылдаған күні және уақыты, 
құжаттарды қабылдаған жауапты адамның тегі, аты 
және әкесінің аты көрсетіле отырып, өтініштің көшір-
месіне тіркелгендігі туралы белгі қою және қызметті 
берушінің басшысына құжаттарды ұсыну;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 
құжаттармен танысады және құжаттарды жауапты 
маманға жібереді – 15 (он бес) минут. Нәтижесі – құ-
жаттарды көрсетілетін қызметті берушінің жауапты 
маманға жіберу;

3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты 
орындаушысы өтінімді тіркеген күннен бастап 10 (он) 
жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті алушы ұсын-
ған құжаттарды стандарттың 9-тармағына сәйкестігі-
не тексереді, комиссия отырысын ұйымдастырады. 
Нәтижесі – көрсетілетін қызметті алушының тексеріл-
ген құжаттарды комиссия отырысына ұсыну;

Комиссия отырысын өткізгеннен кейін 3 (үш) 
жұмыс күн ішінде комиссия отырысы хаттамасынан 
үзінді-көшірменің түпнұсқасын қоса бере отырып, 
көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін мемлекеттік 
корпорацияға комиссия шешімі туралы хат жолдай-
ды. Нәтижесі – комиссия шешімі туралы хатты мем-
лекеттік корпорацияға ұсыну;

4) комиссия өтініштерді мақұлдау туралы 
шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні 
ішінде көрсетілетін қызметті беруші мен қызметті алу-
шы арасында субсидиялау шарты жасалады. Нәти-
жесі – субсидиялау шартын жасау;

5) көрсетілетін қызметті алушы субсидиялау 
шартына қол қойылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс 
күні ішінде көрсетілетін қызметті берушіге субсидия-
лау шартына субсидиялауға бюджеттен қаражат 
аударуға арналған өтінімді жолдайды. Нәтижесі – 
өтінімді көрсетілетін қызметті берушіге ұсыну;

6) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты 
орындаушысы 3 (үш) жұмыс күні ішінде аударуға 
арналған өтінім сомасының субсидиялау кестесіне 
және субсидияларды нақты пайдалану туралы есебі-
не сәйкестігін тексеруді жүзеге асырады. Нәтижесі – 
тексерілген өтінім сомасы.

Аударуға арналған өтінімді тексергеннен кейін 
1 (бір) жұмыс күн ішінде тиісті төлем шоттарын қазы-
нашылық органдарына жолдайды және мемлекеттік 
корпорацияны жазбаша хабарлайды. Нәтижесі - 
тиісті төлем шоттарды қазынашылық органдарына 
жібергені туралы жазбаша хабарлама.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету про-
цесінде көрсетілетін қызметті берушінің құры-
лымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өза-
ра іс-қимыл тәртібін сипаттау

6. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет процесіне 
қатысатын көрсетілетін қызмет берушінің, құрылым-

дық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз-

меткері; 
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты 

орындаушысы.
7. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын 

көрсете отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызмет-
керлердің) арасындағы рәсімдердің (іс-қимылдың) 
реттілігінің сипаттамасы: 

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз-
меткері өтінішті және құжаттарды қабылдауды, 
тіркеуді жүзеге асырады және оларды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады - 15 (он бес) 
минут;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 
құжаттармен танысады және құжаттарды жауапты 
маманға жібереді – 15 (он бес) минут;

3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты 
орындаушысы өтінішті тіркеген күннен бастап 10 (он) 
жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті алушы ұсын-
ған құжаттарды стандарттың 9-тармағына сәйкестігі-
не тексереді, комиссия отырысын ұйымдастырады;

Комиссия отырысын өткізгеннен кейін 3 (үш) 
жұмыс күн ішінде комиссия отырысы хаттамасынан 
үзінді-көшірменің түпнұсқасын қоса бере отырып, 
көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін мемлекеттік 
корпорацияға комиссия шешімі туралы хат жолдай-
ды;

4) комиссия өтініштерді мақұлдау туралы 
шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні 
ішінде көрсетілетін қызметті беруші мен қызметті алу-
шы арасында субсидиялау шарты жасалады;

5) көрсетілетін қызметті алушы субсидиялау 
шартына қол қойылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс 
күні ішінде көрсетілетін қызметті берушіге субсидия-
лау шартына субсидиялауға бюджеттен қаражат ау-
даруға арналған өтінімді жолдайды;

6) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты 
орындаушысы 3 (үш) жұмыс күні ішінде аударуға 
арналған өтінім сомасының қарыз алушыларды 
субсидиялау кестесіне және субсидияларды нақты 
пайдалану туралы есебіне сәйкестігін тексеруді жү-
зеге асырады.

Аударуға арналған өтінімді тексергеннен кейін 
1 (бір) жұмыс күн ішінде тиісті төлем шоттарын қазы-
нашылық органдарына жолдайды және мемлекеттік 
корпорацияны жазбаша хабарлайды.

8. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
рәсімдердің (іс-қимылдардың) ретін, көрсетілетін 
қызметті берушінің толық сипаттамасы құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл-
дарының осы Регламенттің қосымшасына сәйкес 
мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығында көрсетіледі. 

4-тарау. «азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясымен және (немесе) өзге 
де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-
қимыл тәртібін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайда-
лану тәртібін сипаттау

 9. Әрбір рәсімді (іс-қимылды) көрсете отырып, 
мемлекеттік корпорацияға жүгіну тәртібін сипаттау:

1) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушы 
мемлекеттік корпорацияның қызметкеріне қажетті құ-
жаттарды және өтінішті тапсырады, ол «электрондық 
кезек» ретімен «кедергісіз» қызмет көрсету арқылы 
операциялық залда жүзеге асырылады;

2) 1-процесс – қызмет көрсету үшін мемлекеттік 
корпорация қызметкері Ықпалдастырылған ақпарат-
тық жүйесінің Автоматтандырылған жұмыс орнына 
(бұдан әрі – МК ЫАЖ АЖО) логин мен парольді енгі-
зуі (авторизациялау процесі);

3) 2-процесс – мемлекеттік корпорация қыз-
меткерінің қызметті таңдауы, экранға мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін сұрау нысанын шығаруы және 
мемлекеттік корпорация қызметкерінің көрсетілетін 
қызметті алушының деректерін, сондай-ақ көрсеті-
летін қызметті алушы өкілінің сенімхаты бойынша 
(нотариалды түрде куәландырылған сенім хат болған 
жағдайда) деректерін енгізуі;

4) 3-процесс – электрондық үкімет шлюзі (бұ-
дан әрі – ЭҮШ) арқылы жеке тұлғалар мемлекеттік 
деректер қорына (бұдан әрі – ЖТ МДҚ) көрсетілетін 
қызметті алушының деректері туралы, сондай-ақ 
Бірыңғай нотариалдық ақпараттық жүйеге (бұдан 
әрі – БНАЖ) – көрсетілетін қызметті алушы өкілінің 
сенімхат деректері туралы сұрауды жіберу;

5) 1-шарт – көрсетілетін қызметті алушы де-
ректерінің (жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкес-
тендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН/БСН) - ЖТ МДҚ-да 
және сенімхат деректерінің БНАЖ-да бар болуын 
тексеру;

6) 4-процесс – ЖТ МДҚ-да (ЖСН/БСН) көрсеті-
летін қызметті алушы деректерінің және БНАЖ-да 
сенім хат деректерінің болмауына байланысты де-
ректерді алу мүмкін болмауы туралы хабарламаны 
қалыптастыру;

7) 5-процесс–ЭҮШ арқылы өңірлік электрондық 
үкімет шлюзінің автоматтандырылған жұмыс орнына 
(бұдан әрі – ӨЭҮШ АЖО) мемлекеттік корпорация 
қызметкері электрондық цифрлық қолтаңбасымен 
(бұдан әрі–ЭЦҚ) куәландырылған (қол қойылған) 
электрондық құжаттарды (көрсетілетін қызметті алу-
шының сұрауын) жіберу.

 «Ауыл шаруашылығы малын, техниканы  және технологиялық жабдықты сатып алуға 
кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы  мөлшерлемелерін субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламентіне қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Шарттық белгілерді 
толық жазу:

- мемлекеттік 
қызмет көрсетудің 
басталуы немесе 
аяқталуы;

- көрсетілетін 
қызметті алушы 
рәсімінің (іс-
қимылының) атауы;

- келесі рәсімге 
(іс-қимылға) өту.

- мемлекеттік 
қызмет көрсетудің 
басталуы немесе 
аяқталуы;

- көрсетілетін 
қызметті алушы 
рәсімінің 
(әрекетінің) атауы;

- келесі рәсімге 
(іс-қимылға) өту.

тарды  көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құ-
жаттарды қарайды, рұқсатты қайта ресімдеу жөнін-
де шешім қабылдайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің жауапты орындаушысына жолдайды (төрт 
жұмыс күні ішінде);

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысы көрсетілетін қызметті берушінің басшысы-
ның рұқсатты қайта ресімдеу жөнінде қабылдаған 
шешімі жөнiнде хабарлама (бұдан әрі – хабарлама) 
дайындайды, рұқсатты қайта ресімдейді және көр-
сетілетін қызметті берушінің басшысына  ұсынады 
(екі сағаттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің басшысы ха-
барламаға, қайта ресімделген рұқсатқа қол қояды 
және көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысына жолдайды  (отыз минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысы хабарламаны тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға қайта ресімделген рұқсатты жол-
дайды (бір жұмыс күні ішінде);

3) рұқсатты ұзарту кезінде: 
көрсетілетін   қызметті  алушы  көрсетілетін   

қызметті  берушіге  стандарттың  9 - тармағына  сәй-
кес құжаттарды ұсынады;

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз-
меткері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті 
алушыға өтініштің үзбелі талонын береді және құжат-
тарды  көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құ-
жаттарды қарайды, рұқсатты ұзарту не бас тарту ту-
ралы шешім қабылдайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің жауапты орындаушысына жолдайды (екі 
жұмыс күні ішінде);

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысы көрсетілетін қызметті берушінің басшысы-
ның рұқсатты ұзарту не бас тарту туралы қабылдаған 
шешімі жөнiнде хабарлама (бұдан әрі – хабарлама) 
дайындайды, рұқсатты ұзартады және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына  ұсынады (екі сағат-
тан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің басшысы ха-
барламаға, ұзартылған рұқсатқа қол қояды және көр-
сетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы-
на жолдайды  (отыз минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысы хабарламаны тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушыға жолдайды (бір жұмыс күні ішінде), 
көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушіге рұқсатты бергені үшін алымды енгізгенін 
растайтын құжаттардың  көшірмелерін (он жұмыс күні 
ішінде) тапсырғаннан кейін ұзартылған рұқсатты көр-
сетілетін қызметті алушыға, ал көрсетілетін қызметті 
алушы екі жұмыс күнi өткен соң рұқсатты алуға кел-
меген жағдайда,көрсетілетін қызметті берушінің кең-
се қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызмет-
кері ұзартылған рұқсатты көрсетілетін қызметті алу-
шыға пошта арқылы жолдайды (жиырма минуттан 
аспайды);

4) корпоративішілік ауыстыру шеңберінде ше-
телдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты алу кезінде: 

көрсетілетін   қызметті  алушы  көрсетілетін   
қызметті  берушіге  стандарттың  9-тармағына  сәйкес 
құжаттарды ұсынады;

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз-
меткері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті 
алушыға өтініштің үзбелі талонын береді және құжат-
тарды  көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің басшысы  құ-
жаттарды қарайды, көрсетілетін қызметті алушыға 
корпоративішілік ауыстыру шеңберінде шетелдік жұ-
мыс күшін тартуға рұқсат беру немесе бас тарту ту-
ралы шешім қабылдайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің жауапты орындаушысына жолдайды (алты 
жұмыс күні ішінде);

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысы құжаттарды қарайды, қабылданған шешім-
ге сәйкес көрсетілетін қызметті алушыға корпора-
тивішілік ауыстыру шеңберінде шетелдік жұмыс күшін 
тартуға рұқсат беру немесе бас тарту туралы хабар-
лама мен бұйрықтың жобасын (бұдан әрі – бұйрық) 
дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына  ұсынады (екі сағаттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің басшысы ха-
барлама мен бұйрыққа қол қояды және көрсетілетін 
қызметті берушінің жауапты орындаушысына жол-
дайды (отыз минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысы хабарлама мен корпоративішілік ауыстыру 
шеңберінде шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты 
тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз-
меткері хабарлама мен корпоративішілік ауыстыру 
шеңберінде шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға береді 
немесе пошта арқылы жолдайды (бір жұмыс күні 
ішінде);

5) корпоративішілік ауыстыру шеңберінде ше-
телдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты қайта ресімдеу 
және ұзарту кезінде: 

көрсетілетін   қызметті  алушы  көрсетілетін   
қызметті  берушіге  стандарттың  9-тармағына  сәйкес 
құжаттарды ұсынады;

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз-
меткері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті 

алушыға өтініштің үзбелі талонын береді және құжат-
тарды  көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің басшысы  құ-
жаттарды қарайды, көрсетілетін қызметті алушыға 
корпоративішілік ауыстыру шеңберінде шетелдік 
жұмыс күшін тартуға рұқсатты қайта ресімдеу және 
ұзарту немесе бас тарту туралы шешім қабылдайды 
және көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысына жолдайды (төрт жұмыс күні ішінде);

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысы құжаттарды қарайды, қабылданған шешім-
ге сәйкес көрсетілетін қызметті алушыға корпора-
тивішілік ауыстыру шеңберінде шетелдік жұмыс күшін 
тартуға рұқсатты қайта ресімдеу және ұзарту немесе 
бас тарту туралы хабарлама мен бұйрықтың жобасын 
(бұдан әрі – бұйрық) дайындайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына  ұсынады (екі сағат-
тан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің басшысы ха-
барлама мен бұйрыққа қол қояды және көрсетілетін 
қызметті берушінің жауапты орындаушысына жол-
дайды (отыз минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орын-
даушысы хабарлама мен корпоративішілік ауыстыру 
шеңберінде шетелдік жұмыс күшін тартуға қайта 
ресімделген немесе ұзартылған рұқсатты тіркейді 
және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызмет-
керіне жолдайды (отыз минуттан аспайды);

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қыз-
меткері хабарлама мен корпоративішілік ауыстыру 
шеңберінде шетелдік жұмыс күшін тартуға қайта 
ресімделген немесе ұзартылған рұқсатты тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға береді (бір жұ-
мыс күні ішінде).

4 бөлім.  «азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясымен және (немесе) 
өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен 

өзара іс-қимыл тәртібін, сондай-ақ мемлекеттік 
қызмет көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тәртібін сипаттау
11. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі 

көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қыз-
метті алушы рәсімдерінің (іс-қимылдарының) ке-
зектілігі мен жүгіну тәртібінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі 
порталда тіркеледі және көрсетілетін қызметті алу-
шының электронды цифрлы қолтаңбасымен (бұдан 
әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат ны-
санындағы өтініш (бұдан әрі – электрондық сұраныс) 
пен стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды 
жолдайды;

2)  1 процесс - қызметті берушінің жеке сәй-
кестендіру нөмірін  (бұдан әрі – ЖСН) және (немесе) 
бизнес-идетификациялық нөмірін (бұдан әрі – БИН)  
мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін порталға 
енгізу;

3) 1 шарт – ЖСН және (немесе) БИН арқылы 
тіркелген қызмет алушының растығын портал арқылы 
тексеру;

4)2 процесс – қызмет алушылардың қолда 
бар деректерге бұзушылықтардың салдарынан ав-
торландыру хабарларды бас тартуға портал арқылы 
қалыптастыру; 

5)3 процесс – қызмет алушының мемлекеттік-
көрсетілетін қызмет регламентінде көрсетілген мем-
лекеттік қызметті таңдау, өтініш нұсқасын толтыру, 
қызмет алушының ЭЦҚ және ақпараты, электрондық 
құжаттардың көшірмесі тіркеу;

6) 2 шарт – порталда ЭЦК куәлігінің уақыт 
мерзімін тіркелуін тексеру және қайтарылған (жо-
йылған) тіркеу куәлігінің жоқтығы, сондай-ақ желісін 
сәйкестендіру;

7) 4 процесс - орындаушысы электрондық 
сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін 
қызметті алушының не оның өкілінің «жеке кабинетін-
де» мемлекеттік қызметті көрсету үшін электрондық 
сұраныстың қабылданғаны туралы мәртебе көрінеді;

8) 5 процесс – қызмет алушының қызмет бе-
рушіге жіберген сұраныс қарастыру;

9) 3 шарт – қызмет берушінің жауапты қызмет-
кері қызмет алушының қосымша құжаттарын сәй-
кестігін тексереді;

10) 6 процесс - қызметті берушінің жауапты 
орындаушысы регламентте көрсетілген мемлекеттік 
қызмет көрсетудің нәтижесін тіркейді, қызмет бе-
рушінің басшысына қол қоюға жіберіледі;

11) 7 процесс – көрсетілген мемлекеттік қызмет 
көрсетудің нәтижесін қызметті берушінің басшысы 
ЭЦҚ арқылы қол қояды;

12) 4 шарт – қызмет алушы ескерту алғаннан 
кейін электронды кепілдік құжаттардың көшірмесін 
тіркейді;

13) 8 процесс - көрсетілетін қызметті берушінің 
жауапты орындаушысы мемлекеттік қызмет көрсе-
тудің нәтижесін қызметті алушының «жеке кабинеті-
не» электронды құжат түрінде жолдайды;

12. Келесі рәсімді орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша 
рәсім регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.

Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсім-
дері (іс-қимылдары), көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өза-
ра іс-қимылдары реттілігінің толық сипаттамасы және 
мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді қолдану тәртібінің сипаттамасы осы регла-
менттің 2-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет 
көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында 
көрсетілген.

Шарттық белгілерді 
толық жазу:

-нәтиже;

- бас-
тауыш ха-
барлау;

-арақа-
тынас 
хабар-
лау;           
 - басқару 
легі;
 - хабар-
лау легі.

«Жұмыс берушілерге тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында еңбек қызметін жүзеге 
асыру үшін не корпоративішілік ауыстыру шеңберінде шетелдік жұмыс күшін тартуға 
рұқсат беру және ұзарту»  мемлекеттік қызмет көрсетудің корпоративішілік ауыстыру 

шеңберінде шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты қайта ресімдеу және ұзарту кезіндегі 
бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Жұмыс берушілерге тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында еңбек қызметін жүзеге 
асыру үшін не корпоративішілік ауыстыру шеңберінде шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат 
беру және ұзарту»  мемлекеттік қызмет көрсетудің корпоративішілік ауыстыру шеңберінде 
шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты алу кезіндегі бизнес-процестерінің анықтамалығы
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20.30 P.S 
21.00 «Будем здоровы»
22.40 Х/ф «Маленький Николя»
00.15 Әуенді Қазақстан

SARYARQA
07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 22.30 
          Жаңалықтар
07.45, 10.45, 21.15, 23.15 Уақыт.kz
08.00, 11.00, 13.20, 18.50, 22.20  TV 
          market
08.05, 13.25 Әсем әуен
08.50, 21.30 Т/с «Жүрегім сізге аманат» 
09.35 Умизуми командасы
11.05 Т/с «Сестры по крови»
12.00 Талғам мен таным
12.35 Ғибрат
13.25 Т/с "Жібек"
18.30 100 шагов
19.00 ҚР Тәуелсіздігіне арналған 
           бағдарламалар циклы
19.55 Бейнеклип
20.30 Қорытынды жаңалықтар
23.30 Т/с "Ғашық жүрек"

20.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
20.45, 23.50  Мелодрама 
          "Серебряный бор"
02.00 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
04.10 МОДНЫЙ  ПРИГОВОР

 5 КАНАЛ
06.30, 07.15 Аймақ 
          жаңалықтары
06.45, 17.00 Ерлер ел ішінде
07.00, 13.00, 19.30, 21.35 Шарайна
07.30, 20.45 Вести - Россия
07.50, 14.25, 18.00, 22.30 Рекламный 
          визит 
08.00 Репортаж недели
08.40 «Наши дети»
08.45 Время творить
09.10 «Таңертеңгілік «5-арнада»
13.00 Вести недели
14.00, 15.40, 19.00, 21.15, 02.30  Деректі 
          фильм
14.45 Жақсылардан ғибрат
16.15 Моя Караганда
17.10 Сам себе режиссер
18.10 5-арнадағы ән-әуен
20.00, 22.00 Новости

00.25 ДАБЫЛ
03.45 Көңіл толқыны
05.00 "Мәселе"

ХАБАР
07.02,  01.35  Драма 
           "Ауырмайтын жол ізде"
07.30, 08.10, 09.10 Жаңа күн
08.00, 12.00, 19.00, 01.00, 02.30 
          Жаңалықтар
09.00, 13.00 Новости
10.00, 20.00 Т/с "Батыл жүрек"
11.00 Ана мен бала
12.10 Білу маңызды
12.30 "Сиқырлы ас үй"
13.10, 18.00 Т/с "Взрослые 
          дочери"
14.10 Т/с "Подкидыши"
15.00 Тікелей эфир 
         Ләйлә Сұлтанқызымен
15.50, 00.20 Драма 
         "Тағдыр тартысы"
16.30 Көрімдік
17.00 Народный контроль
17.15 "Алтын бесік"

06.00, 05.30 Әнұран
06.05 Концерт
07.00 "ТАҢШОЛПАН".
10.00, 01.25  HIT QAZAQSTAN
10.55  М/ф  "ЭЛВИН МЕН 
         АЛАҚОРЖЫНДАР".
11.15 ҚЫЗЫҚ ЕКЕН...
12.05, 21.45 Иірім. Ана қадірі
13.00, 17.00,  20.00, 00.40 АҚПАРАТ
13.15, 18.00 Т/с "Мәңгілік махаббат"
15.10, 22.50 Т/с "Ана"
16.10 Бірге таңдаймыз!
17.15,  01.20 Елден хабар
17.30, 04.30 Көңіл толқыны
20.30, 01.00 БАСТЫ ТАҚЫРЫП
20.50, 02.15 Қарекет
21.45 Х/ф "Қозы көрпеш - 
          Баян сұлу"
23.45, 03.10 Түнгі студияда 
         Нұрлан Қоянбаев

19.30 Д/ф "Рухани құндылықтар 
          дағдарысы"
19.30 Бетпе-бет
20.00 Арнайы хабар
20.30 Бюро расследований
21.00 Итоги дня
21.30 Болашаққа бағдар
22.20 "Мелодии волшебства"
00.00 Т/с "Осколки"

ЕУРАЗИЯ
06.00, 03.20 Жить здорово
06.50  "БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР" 
         СУБТИТРЛЕРМЕН
07.30 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 ДОБРОЕ УТРО, КАЗАХСТАН!
10.00 Х/ф "Отчий берег"
11.05 "БАСТЫ ПАТРУЛЬ"
11.15, 22.50 "П@УТІNА"
12.00 "ҚАЛАУЛЫМ"
15.00 Х/ф "Участок"
15.55 НА САМОМ ДЕЛЕ
16.55 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
18.00 БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР
18.45, 02.30 "ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ"

Дүйсенбі25 желтоқсан

Қазақ қашаннан төрт түлік малды береке 
мен байлықтың басы санаған. Сондықтан да, 
«Мал – елге құт» деген дана халқымыз. Оның 
шындығына өркені өскен өңірде өмір сүріп, 
ерен еңбек еткен азаматтардың бірі, ағамыз 
– Іргебай Қожабаевтың еңбек жолы  куә. Ол 
кісінің есімін бүкіл Егіндібұлақ халқы ғана емес, 
Қарағанды өңірі де біледі десем артық айтпаған 
болар едім. Егер, арамызда жүрсе, биыл күзде 
ағамыздың 80 жасқа толған торқалы тойын той-
лаған болар едік. 

Іргебай ағамыз сол кездегі жастар сияқты 
еңбекке ерте араласты. Еңбек жолын он екі 
жасында ауылдың жылқысын бағудан бастап, 
әрі қарай бұрынғы Егіндібұлақ ауданы, Шарық-
ты ауылдық кеңесіне қарасты Ақжал жерасты 
кенін бұрғылау экспедициясында жалғастыр-
ды. Аз уақытта тындырымды ісімен көзге түсіп, 
қатардағы бұрғылау жұмысшылығынан жетінші 
разрядты ауысым шеберіне дейін көтерілді. 
Кен барлау экпедициясында ағасы Көшербай 
екеуі табан аудармай он жылдай жұмыс атқар-
ды.

Ата кәсіп өзін көптен толғандырып жүр-
гендіктен бе, 1960 жылдың басында шопандық-
қа бет бұрып, бір отар қойды қабылдап алды. 
Бұл істі де алғашқы беттен дөңгелетіп әкетті. 
Табиғатынан еңбекқор ағамыз малды өз төлі 
есебінен өсіруде, одан алынатын өнімдердің 
сапасын арттыруда толағай табыстарға жетті. 
Төл алудан әлденеше рет аудан, облыс чем-
пионы атанды. Қозы семіртуден де социалистік 
жарыстың алдын бермеді. Аудандық, облыстық 
партия комитеттерінің мүшесі, ауылдық, аудан-
дық кеңестердің депутаты болды. Айналасы 
он жылдың ішінде ерен еңбегімен мал өсірудің 
бірінші класты шебері және бүкілодақтық со-
циалистік жарыстың жеңімпазы атанды.

Кеудесіне үкіметіміздің ең жоғарғы награда-
сы – Ленин орденін, одан кейін Октябрь рево-
люциясы, екінші, үшінші дәрежелі «Еңбек Даң-
қы» ордендерін қадады. Бүкілодақтық халық 
шаруашылығы жетістіктері көрмесінің 4 алтын, 
1 күміс, 3 қола медалін иеленді. XI-ші шақы-
рылған Қазақ ССР Жоғарғы Советінің депутаты 
болып сайланды. 1981 жылы есімі Қазақ ССР 
«Алтын Құрмет» кітабына жазылды. ҚР Прези-
денті Н.Назарбаевтың Жарлығымен «Қазақс-
тан Республикасының еңбек сіңірген ауыл ша-
руашылық қызметкері» құрметті атағы берілді.

1982 жылы Москва қаласында Бүкілодақ-
тық ауыл шаруашылығы жетістіктері көрмесіне 
қатысу құрметіне ие болды. Сол кездегі КСРО 
Ауыл шаруашылығы министрі В.Месяцтің қо-
лынан Құрмет дипломы мен «Москвич» жеңіл 
автокөлігінің кілтін сыйға алды. Бұл жөнінде сол 
кездегі «Известия» газетінің бірінші бетінде су-
ретімен жарияланған болатын. Ағамыздың көп 

Атауы "Сома  
(мың 

теңге)"
1 2

Барлығы 64868334
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер 31875590
Нысаналы даму трансферттері 23651416
Бюджеттік кредиттер 9341328
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер 31875590
оның ішінде:
Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 946928
«Өрлеу» жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізуге 48646
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру 66834
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 
2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға

437283

Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету 60872
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға 
бағытталған, іс-шараларын іске асыруға

333293

Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 21965310
Жергілікті деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсетуге 10879843
Саламатты өмір салтын насихаттауға 177481
Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге 481386
Амбулаториялық деңгейде дәрiлiк заттарды, вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды, сондай-
ақ балаларға арналған және емдік мамандандырылған тамақ өнімдерін сатып алуға 

10426600

Облыстың ішкі саясат басқармасы 12516
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 
2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға

12516

Облыстың білім беру басқармасы 91129
Тілдік курстар өтілінен өткен мұғалімдерге үстемақы төлеу үшін және оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін 
мұғалімдерге үстемақы төлеу үшін

91129

Облыстың ауыл шаруашылық басқармасы 7801016
Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға есептелген қосылған құн салығы шегінде бюджетке төленген 
қосылған құн салығының сомасын субсидиялау 

57550

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндетте-
мелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

308803

Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде 
сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау

939859

Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу 5460247
Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды 
субсидиялау

1034557

Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы 878229
Халықаралық маңызы бар іс-шараларды өткізу уақытында қоғамдық тәртіпті сақтауды қамтамасыз ету 120273
Дағдарыстық жағдай қаупі төнген және туындаған кезде іс-қимылдар бойынша оқу-жаттығу жүргізу 17000
Ішкі істер органдары қызметкерлерінің сыныптық біліктілігі үшін үстемеақы мөлшерлерін ұлғайтуға 131970
Ішкі істер органдарының бөлімшелерін материалдық-техникалық жарақтандыруға 14748
Iшкі істер органдары қызметкерлерінің лауазымдық жалақысын көтеруге 594238
Облыстың кәсіпкерлік басқармасы 96885
«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша 
пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

96885

Облыстың энергетика  және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  басқармасы 83577
Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті 
жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау 

83577

Нысаналы даму трансферттері: 23651416
оның ішінде:
Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 18882528
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға 1332740
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға 1959794
Бұзылу аумағынан тұрғындарды көшіру үшін тұрғын-үй құрылысына 11497328
Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға 1098191
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу 660850
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 2333625
Облыстың энергетика  және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  басқармасы 3669217
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға 1409479
Елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға 1095251
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін 1164487
Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 1099671
Көлік инфрақұрылымын дамытуға 1099671
Бюджеттік кредиттер 9341328
оның ішінде:
Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 91088
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер 91088
Облыстың кәсіпкерлік басқармасы 273636
Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру 273636
Облыстың энергетика  және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  басқармасы 4898676
Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру 4898676
Облыстың ауыл шаруашылық басқармасы 4077928
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдем-
десу үшін бюджеттік кредиттер беру

3570000

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер 507928

Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 30 қарашадағы XII сессиясының  №252 шешіміне 3 қосымша
Қарағанды облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы  VI сессиясының  №131 шешіміне 5 қосымша

 
2017 жыЛғА АРНАЛғАН АУдАНдАР (ОБЛыСтық мАңыЗы БАР қАЛАЛАР) БюджЕттЕРіНЕ НыСАНАЛы тРАНСфЕРттЕР

Атауы "Сома  
 (мың 

теңге)"
1 2

Барлығы 55429100
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер 15912646
Нысаналы даму трансферттері 27292142
Бюджеттік кредиттер 12224312
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер 15912646
оның ішінде:
Облыстың білім беру басқармасы 2138964
Тілдік курстар өтілінен өткен мұғалімдерге үстемақы төлеу үшін және оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін 
мұғалімдерге үстемақы төлеу үшін

89495

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға 16083
Цифрлік білім беру инфрақұрылымын құруға 632775
Білім беру объектілерін күтіп ұстауға, материалдық-техникалық базасын нығайтуға және жөндеу жүргізуге 1276125
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу

124486

Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 114399
Мәдениет нысандарына жөндеу жүргізуге 60857
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу

53542

Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 50566
"Спорт объектілерін материалдық-техникалық базасын нығайту және күтіп-ұстауға " 24008
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу

26558

Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 1124887
«Өрлеу» жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізуге 48646
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға 
бағытталған, іс-шараларын іске асыруға

317733

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 
2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға

246160

Әлеуметтік қорғау саласындағы нысандарды жөндеуден өткізуге  10016
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін артты-
ру, даярлау және қайта даярлау

502332

Облыстың энергетика және  тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 2075933
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа 1854869
Көп пәтерлі тұрғын-үйлердегі энергетикалық аудитті жүргізуге 2981
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеу

218083

Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 9771734
"Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын (қаланың көшелерін) және елді мекендердің көшелерін күрделі, орташа 
және ағымдағы жөндеуін жүргізуге"

9707435

Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту Бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығында сұранысқа ие 
кәсіптер бойынша жұмысшы кадрларды қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға

64299

Облыстың ветеринария басқармасы 124918
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне 
өтеу

76382

Ветеринариялық пунктер үшін интернет байланысын қосуға 19879
Вакцинация бойынша қызметтер көрсету, ветеринариялық препараттарды сақтау және тасымалдау 28657
Облыстың жер қатынастары басқармасы 25310
Ауданның шекарасын өзгерту бойынша жер-кадастрылық жұмысты орындауға 25310
Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 485935
Арнайы техниканы сатып алу 485935
Нысаналы даму трансферттері: 27292142
оның ішінде:
Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 21411897
Спорт объектілерін дамытуға 311400
Білім беру объектілерін дамытуға 1999347
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға 2176885
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға 2565700
Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға 1343176
Бұзылу аумағынан тұрғындарды көшіру үшін тұрғын-үй құрылысына 13015389
Облыстың жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары басқармасы 323155
Көлік инфрақұрылымын дамытуға 323155
Облыстың энергетика  және  тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  басқармасы 5557090
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға 1971769
Елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға 1370556
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін 1368308
Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға 21195
Коммуналдық шаруашылықты дамытуға 825262
Бюджеттік кредиттер 12224312
оның ішінде:
Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 6726620
Тұрғын үй жобалауға және (немесе) салуға 6726620
Облыстың энергетика  және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  басқармасы 4898676
Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру 4898676
Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 91088
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредит-
тер

91088

Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 507928
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредит-
тер

507928

Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 30 қарашадағы  XII сессиясының  №252 шешіміне 2 қосымша
Қарағанды облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы VI сессиясының  №131 шешіміне 4 қосымша

2017 жыЛғА АРНАЛғАН РЕСпУБЛИКАЛық БюджЕттЕН БЕРіЛЕтіН НыСАНАЛы тРАНСфЕРттЕР мЕН КРЕдИттЕР

(Соңы. Басы 4-бетте).

жылғы еңбегін бағалап, сол кездегі «Қазақстан-
ның 40 жылдығы» совхозының басшылығы Са-
ран қаласының резина-техникалық зауытының 
шефтік көмегімен өзі тұрған Ақылбек қыстағы-
на жаңа типтегі еңселі үйді моншасымен, гара-
жымен қоса салғызып берді. 

Ағамыз еңбек еткен жылдары кеңшар ди-
ректоры болған Д.Қоспабаев, бөлімше басқа-
рушылары Х.Омаров, Ж.Макеев, М.Жұмәді-
лов, М.Асылхановты, совхоздың мамандары 
болған інілері Матай мен Серікті, бөлімшенің 
шопандары: Ы.Ахметов,  Б.Сейсенбаев, А.Қа-
лиев, Т.Шәкімов, Т.Ратаев, Қ.Жақыповты әр 
кез мақтанышпен айтып отыратын. Ауданның 
атақты шопаны, Социалистік Еңбек ері Сайлау 
Біләловпен өмірден өткенше сыйлас дос бол-
ды.

Ағамыздың осынау толымды табыстарына 
жеңгем Мәкен Жұмабекқызының қосқан ересен 
еңбегін айтпай кету мүмкін емес. Тіпті, ол кісі 
ағаммен бірдей жұмыс істеді десем артық айт-
қаным емес. Балаларын өсіріп жеткізе жүріп, 
үй шаруасын да ақсатпай, жаз жайлауда бие 
байлап, сары қымыз сапырды. Қыста малға 
шөп салып, қора тазалады. Көктемде төл алып, 
күзде қой қырықты. Қолдан киіз басып, сырмақ 

сыратын, алаша тоқып, құрақ көрпе құрап 
тігетін өнерін әлі тастаған жоқ. Аға-жеңгем 
өмірге төрт ұл, бес қыз әкелді. Әр баласын 
адалдыққа, шыншылдыққа, еңбекті сүюге 
тәрбиеледі. 

Ағамыз өзінің атақ-даңқын пайдаланып, 
біреуден бірдеңе сұрауды, біреуге жалпақ-
тауды, біреуді  алдағанды жаны сүймейтін. 
Айналасындағы адамдардың ол үшін бәрі 
бірдей болатын. 

Іргеш ағамның дүниеден өткеніне де 
алты жылдай уақыт болды. Балалары ер-
жетті. Бір-бір мамандықтың иесі атанды. 
Ұлы Қуаныш әке жолын жалғастырып, өзі 
отыз жылдай мал баққан сол Шөптікөлінде 
«Қосбұлақ» шаруа қожалығын құрып, ісін 
дөңгелетіп отыр.

Бір кездегі жабылып қалған Ақжал тау-
кен руднигі кейінгі жылдары қайта ашы-
лып,  жұмыс істей бастады. Нәтижесінде, 
жергілікті адамдарға жұмыс орны ашылып, 
кеңшардың бұрынғы орталығы Теректі елді 
мекенінің келбеті өзгеріп, мәдени-спорттық 
кешен, жатақхана және тұрғын үйлер салы-
нып ауылдың көркі ажарлана түсті.

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламасын іске асыру мақса-
тында елді мекендерге, көшелерге, мектеп-
терге елге еңбегі сіңген адамдардың есімін 
беру қолға алына бастады. Осыны ескере 
отырып, Теректідегі жаңадан салынып жат-
қан әкімшілік-тұрмыстық кешенге немесе 
Егіндібұлақ селосының орталық көшелердің 
біріне қарапайым еңбек адамы Іргебай Қо-
жабаевтың атын беруді Қарқаралы аудан-
дық әкімдігі мен мәслихат депутаттары қа-
рап, оң шешім шығарады деп сенемін. Оған 
Егіндібұлақтық азаматтары да  қолдау көрсе-
теді деп ойлаймын.

дүйсенбек мИЗАмБАЕВ.
АСТАНА қаласы.

19.00, 21.10, 02.30  Деректі фильм
22.40 Х/ф "Чудо на 34-й улице"
00.30 Әуенді Қазақстан

SARYARQA
07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 22.30 
          Жаңалықтар
07.45, 10.45, 21.15, 23.15 Уақыт.kz
08.00, 11.00, 13.20, 18.50, 22.20  TV 
          market
08.05, 13.25 Әсем әуен
08.50, 21.30 Т/с «Жүрегім сізге аманат» 
09.35 Умизуми командасы
11.05 Т/с «Сестры по крови»
12.00 Талғам мен таным
12.35 Ғибрат
13.25 Т/с "Жібек"
18.30 100 шагов
19.00 ҚР Тәуелсіздігіне арналған 
           бағдарламалар циклы
19.55 Бейнеклип
20.30 қорытынды жаңалықтар
23.30 Т/с "Ғашық жүрек"

04.10 МОДНЫЙ  ПРИГОВОР

 5 КАНАЛ
06.30, 14.05 Аймақ жаңалықтары
06.45 Ерлер ел ішінде
07.00, 19.30, 21.35 Шарайна
07.30 Вести - Россия
07.50, 14.25, 18.00, 22.40 Рекламный  
         визит
08.00, 20.00, 22.00 Новости
08.25 Новости регионов
08.40 «Наши дети»
08.45 Время творить
09.05 «Таңертеңгілік «5-арнада»
13.50, 21.00 P.S
14.15 Азия айнасы
14.35 Моя Караганда
15.05 Песня с историей
15.40 Бірде Қарағандыда
16.00 Сау болайық
16.10 Т/с «Тайны следствия»
17.00 Менің шындығым
17.50 ТВ-2 экспедициясы
18.10 5 арнадағы әуен

00.25 ДАБЫЛ

ХАБАР
07.00,  01.15  Драма 
           "Ауырмайтын жол ізде"
07.30, 08.10, 09.10 Жаңа күн
08.00, 12.00, 19.00, 01.00, 02.30 
          Жаңалықтар
09.00, 13.00 Новости
10.00, 20.00 Т/с "Батыл жүрек"
11.00 Ана мен бала
12.10, 17.00 Народный контроль
12.25, 19.30 "Тергеушілер"
13.10, 18.00 Т/с "Взрослые 
          дочери"
14.10, 22.30 Т/с "Подкидыши"
15.15 Сана
16.00, 21.30 "Арман жолында"
16.30 Көрімдік
17.15 "Давайте говорить"
18.55 Жаһандық саясат
20.55 Большая политика 
21.00 Итоги дня

06.00, 05.30 Әнұран
06.05 Концерт
07.00 "ТАҢШОЛПАН".
10.00, 01.20 HIT QAZAQSTAN
10.55  М/ф   "ЭЛВИ Н МЕН 
           АЛАҚОРЖЫНДАР".
11.15 ҚЫЗЫҚ ЕКЕН...
12.05, 21.45 Х/ф "Қозы көрпеш - 
          Баян сұлу"
13.00, 17.00,  20.00, 00.40 АҚПАРАТ
13.15, 18.00 Т/с "Мәңгілік махаббат"
15.10, 22.40 Т/с "Ана"
16.05, 04.50 Бірге таңдаймыз!
17.15,  01.10 Елден хабар
17.45, 04.35 100 бизнес бастауы
20.30, 00.50 БАСТЫ ТАҚЫРЫП
20.50, 02.05 Қарекет
23.35, 03.00 Түнгі студияда 
         Нұрлан Қоянбаев

23.30 Драма "Тағдыр тартысы
00.00 Т/с "Осколки"
01.45 Т/С "Заң бойынша"

ЕУРАЗИЯ
06.00, 03.20 Жить здорово
06.50  "БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР" 
         СУБТИТРЛЕРМЕН
07.30 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 ДОБРОЕ УТРО, 
          КАЗАХСТАН!
10.00 Х/ф "Отчий берег"
11.05 "БАСТЫ ПАТРУЛЬ"
11.15, 22.50 "П@УТІNА"
12.00 "ҚАЛАУЛЫМ"
15.00 Х/ф "Участок"
15.55 НА САМОМ ДЕЛЕ
16.55 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
18.00 БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР
18.45, 02.30 "ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ"
20.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
20.45, 23.50  Мелодрама 
          "Серебряный бор"
02.00 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ

Сейсенбі26 желтоқсан

00.30 Әуенді Қазақстан

SARYARQA
07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 22.30 
          Жаңалықтар
07.45, 10.45, 21.15, 23.15 Уақыт.kz
08.00, 11.00, 13.20, 18.50, 22.20  TV 
          market
08.05, 13.25 Әсем әуен
08.50 Т/с «Жүрегім сізге аманат» 
09.35 Умизуми командасы
11.05 Т/с «Сестры по крови»
12.00, 21.30 Брифинг
12.30 Дін мен дәстүр
12.50, 19.55, 22.00 Бейнеклип
13.25 Т/с "Жібек"
18.30 ДАТ
19.00 Расскажем и покажем
19.35 ҚР Тәуелсіздігіне арналған 
           бағдарламалар циклы
19.55 История агронауки
20.30 Қорытынды жаңалықтар
23.30 Т/с "Ғашық жүрек"

04.15 МОДНЫЙ  ПРИГОВОР

 5 КАНАЛ
06.30, 08.25, 14.05 Аймақ 
          жаңалықтары
06.45, 17.00 Ерлер ел ішінде
07.00, 13.00, 19.30, 21.35 Шарайна
07.30, 20.45 Вести - Россия
07.50, 14.25, 18.00, 22.30 Рекламный 
          визит 
08.00 Репортаж недели
08.40 «Наши дети»
08.45 Время творить
09.10 «Таңертеңгілік «5-арнада»
13.50, 20.30 P.S
14.35 «Прямой эфир»
15.40, 19.00, 21.15, 02.30  Деректі 
          фильм
16.10 Т/с «Тайны следствия»
17.15 Азия айнасы
17.30 Моя Караганда
18.10 5-арнадағы ән-әуен
20.00, 22.00 Новости
22.30 «Человек труда»
22.50 Х/ф

03.45 Ақсауыт

ХАБАР
07.02,  01.30  Драма 
          "Ауырмайтын жол ізде"
07.30, 08.10, 09.10 Жаңа күн
08.00, 12.00, 19.00, 01.00, 02.30 
          Жаңалықтар
08.10, 15.00 Т/с "ЖЖЖ 
          корпоратив"
09.00, 13.00 Новости
09.10 М/ф
10.40 М/ф
11.00 Ана мен бала
12.10 Білу маңызды
12.25, 19.30 Т/с "Тергеушілер"
13.10, 18.00 Т/с "Взрослые 
         дочери"
14.10, 22.30 Т/с "Подкидыши"
16.00, 21.30 "Арман жолында"
17.00 Важно знать
17.15 Ток-шоу "Давайте 
         говорить!"
20.00 "Батыл жүрек"

06.00, 05.30 Әнұран
06.05 Концерт
07.00 "ТАҢШОЛПАН".
10.00, 01.25  HIT QAZAQSTAN
10.55  М/ф  "ЭЛВИН МЕН 
         АЛАҚОРЖЫНДАР".
11.15 ҚЫЗЫҚ ЕКЕН...
12.05, 21.45 Иірім. Ана қадірі
13.00, 17.00,  20.00, 00.40 АҚПАРАТ
13.15, 18.00 Т/с "Мәңгілік махаббат"
15.10, 22.40 Т/с "Ана"
16.05, 04.50 Бірге таңдаймыз!
17.15,  01.15 Елден хабар
17.30, 04.45 Көңіл толқыны
17.45 КӘСІП ПЕН НӘСІП
20.30, 01.00 БАСТЫ ТАҚЫРЫП
20.50, 02.15 Қарекет
23.35, 03.10 Түнгі студияда 
         Нұрлан Қоянбаев
00.15 ДАБЫЛ

21.00 Итоги дня
21.30 Т/с "Арман жолында"
23.30 Драма "Тағдыр тартысы"
00.00 Т/с "Осколки"
02.00 Драма  "Заң бойынша"

ЕУРАЗИЯ
06.00, 03.20 Жить здорово
06.50  "БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР" 
         СУБТИТРЛЕРМЕН
07.30 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 ДОБРОЕ УТРО, КАЗАХСТАН!
10.00 Х/ф "Отчий берег"
11.05 "БАСТЫ ПАТРУЛЬ"
11.15, 22.50 "П@УТІNА"
12.00 "ҚАЛАУЛЫМ"
15.00 Х/ф "Участок"
15.55 НА САМОМ ДЕЛЕ
16.55 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
18.00 БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР
18.45, 02.30 "ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ"
20.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
20.45, 23.50  Мелодрама 
          " Серебряный бор"
02.00 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ

Сәрсенбі27 желтоқсан

22.40 Х/ф «Джентельмены удачи»
00.158 Әуенді Қазақстан

SARYARQA
07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 22.30 
          Жаңалықтар
07.45, 10.45, 21.15, 23.15 Уақыт.kz
08.00, 11.00, 13.20, 18.50, 22.20  TV 
          market
08.05, 13.25 Әсем әуен
08.50 Т/с «Жүрегім сізге аманат» 
09.35 Умизуми командасы
11.05 Т/с «Сестры по крови»
12.00 Прямой эфир
12.35 Заң және заман
12.50, 19.55, 22.00 Бейнеклип
13.25 Т/с "Жібек"
18.30 ДАТ
19.00 Расскажем и покажем
19.35 ҚР Тәуелсіздігіне арналған 
           бағдарламалар циклы
20.00 Басты рөлде
20.30 Қорытынды жаңалықтар
23.30 Т/с "Ғашық жүрек"

02.00 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
04.10 МОДНЫЙ  ПРИГОВОР

5 КАНАЛ
06.30, 14.05 Аймақ жаңалықтары
06.45 Ерлер ел ішінде
07.00, 13.00, 19.30, 21.40 Шарайна
07.30, 20.30 Вести - Россия
07.50, 14.25, 18.00, 22.30 
         Рекламный визит 
08.00, 20.00, 22.00 Новости
08.25 Новости регионов
08.40 «Таңертеңгілік «5-арнада»
13.50, 21.00 P.S
14.35 Моя Караганда
15.05, 21.15, 02.30  Деректі фильм
15.40 Будем здоровы
15.50 Жақсылардан ғибрат
16.10 Т/с «Тайны следствия»
17.00 Менің шындығым
17.50 ТВ-2 Экспедициясы
18.10 5-арнадағы ән-әуен
19.00 «Мәңгілік тіл»

          Нұрлан Қоянбаев
00.15 ДАБЫЛ
03.40 Көңіл толқыны

ХАБАР
07.02, 02.05  Драма «Ауырмайтын 
           жол ізде»
07.30, 08.10, 09.10 Жаңа күн
08.00, 12.00, 19.00, 01.05, 02.35
          Жаңалықтар
08.10, 15.10 Т/с "ЖЖЖ корпоратив"
09.00, 13.00 Новости
09.10 Х/ф
11.00 Ана мен бала
12.10 Білу маңызды
12.25, 19.30 Т/с "Тергеушілер"
13.10, 18.00 Т/с "Взрослые 
         дочери"
14.10, 22.30 Т/с "Подкидыши"
16.00, 21.30 "Арман жолында"
17.00 Важно знать
17.15 Ток-шоу "Давайте 
         говорить!"

06.00, 05.30 Әнұран
06.05 Концерт
07.00 «Таңшолпан»
10.00, 01.20 HIT QAZAQSTAN
10.55 "ЭЛВИН МЕН 
         АЛАҚОРЖЫНДАР"
11.15 Қызық екен
12.05, 21.45 Иірім. Ана қадірі
13.00, 17.00, 20.00, 00.40 АҚПАРАТ
13.15, 18.00 Т/с "Мәңгілік махаббат" 
15.10, 22.45 Т/с "АНА"
16.05, 04.00 «Бірге таңдаймыз!»
17.15, 01.10 ЕЛДЕН ХАБАР
17.30, 03.35 Келбет
20.30, 00.50 Басты тақырып
20.50, 02.05 ҚАРАКЕТ
23.35, 03.00 Түнгі студияда 

20.00 "Батыл жүрек"
20.50 Открытый диалог
21.00 Итоги дня
23.30 Драма "Тағдыр тартысы"
00.00 Т/с "Осколки"
02.00 Драма  "Заң бойынша"

ЕУРАЗИЯ
06.00, 03.20 Жить здорово 
06.50 БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 Доброе утро
09.00 "Доброе утро, Казахстан!"
10.00 Х/ф "Отчий берег"
11.05 "Басты патруль"
11.15, 22.50 «П@УТИНА+»
12.00 "Қалаулым"
15.00 Х/ф "Наваждение"
15.55 На самом деле
16.55 Пусть говорят
18.00 Басты жаңалықтар
18.45, 02.30 "Заң сөйлесін"
20.00 Главные новости
20.45, 23.50 Мелодрама 
         "Серебряный бор""

Бейсенбі28 желтоқсан

Тәуелсіздік күні қарсаңында 
Қарағанды мемлекеттік медицина 
университетінде №2 ішкі аурулар 
кафедрасының қызметкерлері мен 
интерндері ұйымдастырған «Өз 
ойыным» атты зияткерлік ма-
рафон өтті. Оған аталған білім 
ордасының түрлі дайындау бағы-
тындағы шәкірттері қатысты.

Тәуелсіз Қазақстан өзінің жаңа тарихымен 
Орталық Азияда алдыңғы қатардағы мемлекет 
екенін дәлелдеді. Мемлекетіміз осынау ширек 
ғасырдан астам уақытта сайыпқыран спорт-
шыларымен, өрелі өнерпаздарымен, экономи-
калық дамуымен атағы әлемге жайылды. Бұл 
ретте, халқымыз үшін аса маңызды мерекені 
білім ордасының оқытушылары мен шәкірттері 
де ескерусіз қалдырмады.

Бұған дейін ҚР Тұңғыш Президенті күніне 
орай аталған кафедраның интерн-терапевтері 
арасында шығармашылық сайыс өткен бола-
тын. Сөйтіп, сайысқа қатысушылардың жұмыс-
тары залды безендіру кезінде қолданылып, 
ойынға дейінгі уақытта қонақтар бұл жұмыстар-
мен танысуға мүмкіндік алды. 

Шара мемлекеттік Әнұранмен шымылдық 
түрді. Жалпы медицина және стоматология 
факультеті деканының орынбасары Ж.Шара-
пиева қатысушыларға сәттілік тілеп, құттықтау 
сөз сөйледі. 6 курс интерн-терапевті Арайлым 
Әбдіқазиева Тәуелсіздік күніне өлең арнаса, 6 
курс интерні Мархабат Уркембаева домбыра-
мен ән шырқады. Ал, 7051-7052 топтар «Елім 
менің» әнін хормен айтып, көрермендерді тәнті 
етті. Көрермен демекші, олар да ойын барысы-
на үңіліп, өздерін танымал «Өз ойыным» теле-
бағдарламасының қатысушысы ретінде сезін-
ген әр сайыскерді қолдап отырды. Сөйтіп, ойын 
қорытындысы бойынша, ең жоғарғы ұпаймен 
№2 ЖДТ кафедрасының интерні Ақнұр Ахмет-
қали жеңіске жетті. Шара соңында №2 ішкі ау-
рулар кафедрасының меңгерушісі Е.Ларюшина 
құттықтау сөз айтып, барлық қатысушыларды 
және шығармашылық жарыстың жеңімпазда-
рын сертификаттармен, естелік сыйлықтармен 
марапаттады. 

Гаухар ЕРжАНқыЗы,
кафедра ассистенті.
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ЕСКЕ АЛУ
Асқар таудай аға, қамқоршы ұл, асыл жар, 

аяулы әке! Өміріміздің жарығы, отбасының 
ұйытқысы, әке-шешенің арқауы, бауырдың тірегі 
болған, 2017 жылдың 8-маусымында өмірден 
мезгілсіз өткен Айқап Арғынұлы КішКентАев 
көзі тірі болып, ортамызда жүрсе  22 желтоқсанда 
34 жасқа толар еді. Даусыңды аңсаумен көз 
жасымыз тыйылар емес, жүректегі мұң жазылар 
емес. Сағынышпен артыңнан дұға қылып, жатқан 
жерің жайлы, топырағың торқа болсын дегеннен 
басқа қолдан келер шара жоқ. 

Көкіректегі көз жасымды тыя алмаймын,
Сағынышпен жүздесуді жиі аңсаймын.
Сен бардағы өмірдің тәттілігі,
Өзіңменен қол бұлғаған бақытты күн -
Жалғанның бар қызығы, 
Әттең-ай, оралса деп қиялдаймын. 

Еске алып осы күнді киелі айдың, 
Анашың көп күрсінді қайғырып мұң.
Алланың жазғанына амал бар ма?
Білемін, кездесетін туады күн.
 
Еске алушылар: артында қалған әке-шешесі, бауырлары, қызы – Айсу, жұ-

байы – Әсел және туған-туысқандары.
№451

ЕСКЕ АЛУ

ҚАУЛЫ ЖОБАСЫ

2018 жылға мүгедектер үшін жұмыс 
орындарының квотасын белгілеу туралы

Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мем-
лекеттік басқару және өзін-өзі басқа-
ру туралы», 2005 жылғы 13 сәуірдегі 
«Қазақстан Республикасында мүге-
дектерді әлеуметтік қорғау туралы» 
Заңының 31 бабының 1) тармақшасы-
на, 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Халықты 
жұмыспен қамту туралы» Заңының 9 
бабының 6) тармақшасына, «Мүгедек-
тер үшін жұмыс орындарын квоталау 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақс-
тан Республикасы денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму министрінің 
2016 жылғы 13 маусымдағы № 498 
бұйрығына (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімін-
де № 14010 бойынша тіркелген) сәй-
кес, Қарағанды қаласының әкімдігі 
ҚАУЛЫ етеДі: 

1. Ауыр жұмыстардағы, зиянды, 
қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыс-
тардағы жұмыс орындарын есепке 
алмағанда, меншік нысанына және 
ұйымдастырушылық-құқықтық ныса-
нына қарамастан, ұйымдарда жұмыс 
орындарының тізімдік санынан па-
йызбен көрсеткенде қосымшаға сәй-
кес мүгедектер үшін 2%-дан бастап 
4%-ға дейінгі көлемде жұмыс орында-
рының квотасы белгіленсін.

2. Осы қаулының орындалуын 
бақылау Қарағанды қаласы әкімінің 
орынбасары И.Ю.Любарскаяға жүк-
телсін.

3. Осы қаулы алғаш ресми жария-
ланғаннан кейін он күнтізбелік күн өт-
кен соң қолданысқа енгізіледі.

н.ӘУБӘКірОв,
қала әкімі.

2018 жылғы «__» ___ № ___ 
Қарағанды қаласы әкімдігінің қаулысына қосымша

Мүгедектер үшін жұмыс орындары квотасы белгіленетін 
Қарағанды қаласы ұйымдарының тізімі

№ Ұйымның атауы Қызмет-
керлердің 
тізімдік 
саны

Қызметкер-
лердің тізімдік 
санынан алған-
дағы квотаның 
көлемі (%)

Мүгедектер 
үшін жұмыс 
орындары-
ның саны

1. «Автогаз Трэйд» жауап-
кершілігі шектеулі серік-
тестігі

139 3 4

2. Өнеркәсіптік Кешені «UTARI 
KZ LTD» жауапкершілігі шек-
теулі серіктестігі

515 4 21

3. Қарағанды қаласы мәде-
ниет және тілдерді дамыту 
бөлімінің «Қарағанды мем-
лекеттік хайуанаттар бағы» 
коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорны

63 2 1

4. «Тандем ΧΧΙ» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

25 2 1

5. «НС Системы» жауап-
кершілігі шектеулі серік-
тестігі 

70 2 1

6. Жеке кәсіпкер «Попова Л.Г.» 2 2 1

ҚАУЛЫ ЖОБАСЫ

Қарағанды қаласы азаматтарының жекелеген санаттарын жұмысқа орналастыру үшін 
жұмыс орындарына квота белгілеу туралы

Қазақстан Республикасының 2014 жылғы           
5 шілдедегі Қылмыстық-атқару кодексінің 18 ба-
бының 1 тармағының 2) тармақшасына, Қазақстан 
Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы 
Еңбек кодексінің 18 бабының    7) тармақшасына, 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаң-
тардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» Заңына, 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Халықты 
жұмыспен қамту туралы» Заңының 9 бабының 7), 
8), 9) тармақшаларына, «Ата-анасынан кәмелеттік 
жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-ана-
сының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйым-
дарының түлектері болып табылатын жастар қата-
рындағы азаматтарды, бас бостандығынан айыру 
орындарынан босатылған адамдарды, пробация 
қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа 
орналастыру үшін жұмыс орындарын квоталау 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республи-
касы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму ми-
нистрінің 2016 жылғы 26 мамырдағы № 412 бұйры-
ғына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №13898 болып тіркелген) сәйкес, 
Қарағанды қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ етеДі:

1. Жұмыс орындарының квотасы белгіленсін:
1) Қарағанды қаласында қылмыстық-атқару 

жүйесінің пробация қызметінің есебінде тұрған 
адамдар үшін жұмыс орындарының жалпы саны-
ның 1% мөлшерінде 1 қосымшаға сәйкес;

2) бас бостандығынан айыру орындарынан бо-

сатылған адамдар үшін жұмыс орындарының жал-
пы санының 1% мөлшерінде 2 қосымшаға сәйкес;

3) ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға 
дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлы-
ғынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері 
болып табылатын, жастар қатарындағы азаматтар 
үшін жұмыс орындарының жалпы санының 1% 
мөлшерінде 3 қосымшаға сәйкес.

2. «Қарағанды қаласы азаматтарының же-
келеген санаттарын жұмысқа орналастыру үшін 
жұмыс орындарына квота белгілеу туралы» Қара-
ғанды қаласы әкімдігінің 2017 жылғы 2 наурыздағы 
№08/10 (нормативтік құқықтық актілерді мемле-
кеттік тіркеу тізілімінде №4187 болып тіркелген, 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақы-
лау банкінде 2017 жылғы 30 наурызда жариялан-
ған) қаулысының күші жойылсын.

3. Қарағанды қаласы әкімдігінің «Қарағанды 
қаласы азаматтарының жекелеген санаттарын 
жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына 
квота белгілеу туралы» қаулысының орындалуын 
бақылау Қарағанды қаласы әкімінің орынбасары 
И.Ю.Любарскаяға жүктелсін.

4. Осы қаулы алғаш ресми жарияланғаннан 
кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

н.ӘУБӘКірОв,
қала әкімі.

Қарағанды қаласы әкімдігінің 
2018 жылғы «___» ____ № ___ қаулысына 1 қосымша

Қылмыстық атқару жүйесінің пробация қызметінің есебінде тұрған адамдар үшін 
жұмыс орындары квотасы белгіленетін Қарағанды қаласы ұйымдарының тізімі

№ Ұйымның атауы Қыз-
меткер-
лердің 
тізімдік 
саны

Квотаның 
көлемі (% 
қызмет-
керлердің 
тізімдік 
санынан)

Қылмыстық атқару 
жүйесінің пробация 
қызметінің есебінде 
тұрған адамдар 
үшін жұмыс орын-
дарының саны

1. Қарағанды қаласы әкімдігінің Қарағанды қаласының 
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімінің «Көркейту» коммунал-
дық мемлекеттік кәсіпорны

371 1 4

2. Қарағанды қаласының «ГорКомТранс» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

247 1 2

3. «UTARI KZ LTD» Өнеркәсіптік Кешені жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

515 1 5

4. Қарағанды қаласы мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімінің «Қарағанды мемлекеттік хайуанаттар бағы» 
коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

63 1 1

5. «Тандем ΧΧΙ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 25 1 1
6. «Қарағанды металл бұйымдары зауыты» жауап-

кершілігі шектеулі серіктестігі
137 1 1

7. «Черемухина Н.И.» жеке кәсіпкері 20 1 1
8. Қарағанды қаласы әкімдігінің Қарағанды қаласының 

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімінің «Мәдениет, демалыс 
саябақтары және гүлзарлар басқармасы» коммунал-
дық мемлекеттік кәсіпорны

220 1 2

Қарағанды қаласы әкімдігінің 
2018 жылғы «___» ____ № ___ қаулысына 2 қосымша

Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру 
үшін, жұмыс орындары квотасы белгіленетін Қарағанды қаласы ұйымдарының тізімі

№ Ұйымның атауы Қызмет-
керлердің 
тізімдік 
саны

Квотаның 
көлемі (% 
қызмет-
керлердің 
тізімдік 
санынан)

Бас бостандығынан 
айыру орындарынан 
босатылған адамдар 
үшін жұмыс орындары-
ның саны

1. Қарағанды қаласы әкімдігінің Қарағанды қаласының 
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімінің «Көркейту» коммунал-
дық мемлекеттік кәсіпорны

371 1 4

2. «UTARI KZ LTD» Өнеркәсіптік Кешені жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

515 1 5

3. Қарағанды қаласы мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімінің «Қарағанды мемлекеттік хайуанаттар бағы» 
коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

63 1 1

4. «Қарағанды металл бұйымдары зауыты» жауап-
кершілігі шектеулі серіктестігі

137 1 1

5. «Боровский А.А.» жеке кәсіпкері 17 1 1
6. «Ресайклинг Сервис» жауапкершілігі шектеулі серік-

тестігі
11 1 1

Қарағанды қаласы әкімдігінің 
2017 жылғы «___» ____ № ___ қаулысына 3 қосымша

Ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын, жастар 
қатарындағы азаматтар үшін жұмыс орындары квотасы белгіленетін Қарағанды қаласы 

ұйымдарының тізімі 

№ Ұйымның атауы Қыз-
меткер-
лердің 
тізімдік 
саны

Квотаның 
көлемі  (% 
қызмет-
керлердің 
тізімдік 
санынан)

Ата-анасынан кәмелеттік жасқа 
толғанға дейін айырылған не-
месе ата-анасының қамқор-
лығынсыз қалған, білім беру 
ұйымдарының түлектері болып 
табылатын, жастар қатарын-
дағы азаматтар үшін жұмыс 
орындарының саны

1. «Автогаз Трэйд» жауапкершілігі шектеулі серік-
тестігі

139 1 1

2. «UTARI KZ LTD» Өнеркәсіптік Кешені жауап-
кершілігі шектеулі серіктестігі

515 1 5

3. Қарағанды қаласы мәдениет және тілдерді дамы-
ту бөлімінің «Қарағанды мемлекеттік хайуанаттар 
бағы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорны

63 1 1

4. «Тандем ΧΧΙ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 25 1 1
5. «Қарағанды металл бұйымдары зауыты» жауап-

кершілігі шектеулі серіктестігі
137 1 1

6. «НС Системы» жауапкершілігі шектеулі серік-
тестігі

70 1 1

7. «Бобков С.С.» жеке кәсіпкері 17 1 1
8. «Ресайклинг ТК» жауапкершілігі шектеулі серік-

тестігі
50 1 1

9. «Ресайклинг Сервис» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі

11 1 1

  Шығыс-Қазақстан облысының  тумасы нұрзиля ҚАБЫЛҚАнҚЫзЫнЫң 
жарық дүниемен қош айтысқанына желтоқсан айының 23-ші жұлдызында 40 күн 
толады.

 Апамыз Нұрзиля Қабылқанқызы өте мейірімді, көп сөйлемейтін, қарапа-
йым, өзіне ғана тән ерекше қасиеттері бар жан еді. 

Ұстаз – ұлағатты есім. Марқұм жақсы қасиеттерді бойымызға дарытып, 
өмірлік тәлім-тәжірибе берген ардақты жан еді. 

Өзінің шығармашылық жолын ол әйелдер педагогикалық университетінде 
бастаған.  Алматы мемлекеттік университетінде филология факультетінің дека-
ны, орыс тілі әдістемелік кафедрасының доценті болып жұмыс атқарған.

Нұрзиля Қабылқанқызы Оразбаева орыс тілінің әдістемесі бойынша, кан-
дидаттық диссертациясын КСРО тұсында Москва қаласында, АПН-да қорғаған. 
Ежелгі орыс тілінен 11-12 ғасырлардағы ескерткішті қазақ тіліне аударған («Сло-
во о полку Игореве»)  («Игорь жасағы туралы жыр»). 

«Мектепке дейінгі тәрбие» мамандығы бойынша Қарағанды педагогикалық 
институтына кафедра меңгерушісі болып шақыртылды.

Нұрзиля Қабылханқызы 130 ғылыми еңбектің авторы.
Өмірінің соңғы жылдары Қарағандыда жұмыс атқарды.
«Фемида» заң колледжінде еңбек атқара жүріп, әлеуметтік-гуманитарлық 

және жаратылыстану-ғылыми пәндерінің оқытушысы, кафедра меңгерушісі мін-
детін орындады.

2004 жылы Ғалымдар кеңесінің шешімімен оған Академиялық профессор 
атағы берілді.

Ол туралы жарқын естелік тума-туыстарының, жақын таныстары мен әріп-
тестерінің есінде мәңгі қалмақ.

Еске алушылар – әріптестері: Сафура Бажақ қызы, Бағдат Әшімқызы.
№446

ЕСКЕ АЛУ

Қарағанды мемлекеттік медицина 
университетінің хирургия кафедрасының 
доценті, медицина ғылымдарының канди-
даты, жоғары санатты  дәрігер, КСРО және 
Қазақстан Республикасының «Денсаулық 
сақтау ісінің үздігі», «Ерен еңбегі үшін» 
медалінің иегері, еңбек ардагері, Көкше 
өңірінің тумасы Амангелді Баязитұлы Бәші-
ров 75 жасқа қараған шағында  өмірден  өт-
кеніне бір жылға жақындап қалған еді. 

Әрбір адам  – өзінше бір әлем. Әйтсе 
де қабілеті, мүмкіндігі, ішкі қуаты, ақыл-па-
расаты тұрғысынан адамдарды әкі топқа 
бөлуге болады. Біреулер  бар,  асып бара 
жатқан жетістігі, қоғамға сіңірген пәлендей 
көп еңбегі болмаса да, аузымен орақ орып, 
өзін-өзі жарнамалап жүретін. Тағы бір топ 
бар – сөзден гөрі іске алғыр. Тас жарып, тау 
қопарғандай табыстар болса да жарқыл-
дап көзге түсе бермейді, өзі жайлы айтудан 
гөрі өзгелердің жақсылығын жариялауға 
бейім. Бірақ, олар қанша жерден кішік бол-
са да, халық жүрегінде – тұлғалары биік, 
есімдері – ел аузында аңыз. Менің шағын 
әңгімемнің кейіпкері осы соңғылардың қа-
тарына жатады.

Амангелді Баязитұлы 1942 жылдың 
14-ші қыркүйегінде бұрынғы Көкшетау об-
лысы Көкшетау ауданындағы Шоңай ауы-
лында дүниеге келген.  Әкесі, қазақ елінің 
алғашқы дәрігер-хирургтарының бірі Бая-
зит Бәшірұлы.              

Амангелді  Баязитұлы өзінің еңбек 
жолын 1964 жылы Қарағанды мемлекеттік 
медицина институтының госпитальдық хи-
рургия кафедрасында проф. Ф.Гектиннің 
аспиранты болып бастап, 1967 жылы сол 
кафедраның ассистенті лауазымына сай-
ланды. 1973 жылы ол «Аяқтың терісіндегі 
обырға ұласу қаупі бар ойық жараларға 
теріден пластика жасау амалдары» мәсе-
лесіне арналған кандидаттық дисертация-
сын ғылыми кеңестің бірауыздан мадақтап 
қолдауымен жемісті қорғады. 1981 жылы 
сол аталған кафедраның доценттігіне сай-

ланып, өмірінің соңына дейін  сонда еңбек 
етті. Сол жылы Амангелдіге жоғары санат-
ты дәрігер-хирург атағы берілді.

Амангелді Баязитұлы 20 жылдан ас-
там Қарағанды облысының хирургтар 
ғылыми-тәжірибелік қоғамының ғылыми 
хатшысы міндетін атқарып, Қазақстан Рес-
публикасы облыстарында алғаш бауыр-өт 
жолдары хирургиясы бөлімшелерін жасақ-
тап, ашу мәселесіне атсалысып, еліміз-
де ашылған ондай бөлімшенің ең бірінші 
меңгерушісі болып, өңір-өңірлерден келген 
әріптестеріне өт қабы мен өт жолдарына 
лапороскопиялық тәсілмен, яғни ішті жар-
май операция жасаудың заманауи жолда-
рын игертті. 

Әрине, бұлақтың көзін ашып, дер 
кезінде дұрыс бағыт берген бұл кісілердің 
ұстаз-ғалым ретіндегі еңбегін айту – парыз.
Десе де, ғылымның ең күрделі саласын 
игеруде Амангелді Баязитұлы ішкі қуаты, 
терең білімі, мақсаткерлігі темірқазық бол-
ғаны ақиқат. 

Кафедрада   Амангелді Баязитұлы 
жетешілігімен  шәкірті Асылхан Ермекбай-
ұлы Алибеков  2008 жылы  «Механикалық 
сарғаюы бар науқастардың операциядан 

кейінгі асқынуларының алдын алу үшін 
циклоферон препаратын қолдану» мәсе-
лесіне арналған кандидаттық диссертация-
сын ғылыми кеңестің бірауыздан мадақтап,  
қолдауымен жемісті қорғады. Шәкірті Асыл-
хан Ермекбайұлы кафедрада және Облыс-
тық клиникалық аурухананың клиникалық 
бөлімшелерінде Амангелді Баязитұлынан 
алған хирургиялық тәжірибелерін жалғас-
тырып жатыр.

Амангелді Баязитұлы өзінің жинақта-
ған хирургиялық тәжірибесін, електен өткен 
ойларын 120-дан астам ғылыми еңбегіне 
арқау етті. Ол еңбектерінің арасында хи-
рургия мәселелеріне арналған 2 моногра-
фия, қазақ және орыс тілдерінде жазылған 
12 оқу-әдістемелік нұсқау, госпитальдық 
хирургияның негізгі салаларын қамтып, өз 
тәжірибесімен ұштастырып, көптеген ғы-
лыми атауларды алғаш қазақша қолданыс-
қа енгізіп 4 оқулық жазды. Ізденіс адамы 
Амангелді  Баязитұлы ұсынған 36 жетілдіру 
жолдары (рацпредложения) ресми құжат-
пен рәсімделіп, 5 жаңа тәсіл патент алды.  

2002 жылы Амангелді Қазақстан ден-
саулық сақтау саласының грамотасымен 
марапатталды.  2014  жылы медицина са-
ласындағы 50 жыл еңбегі үшін Қарағанды 
қаласындағы Кеншілер сарайында Об-
лыс әкімі Бауыржан Түкейұлы Әбішевтің 
қолынан Амангелді Баязитұлы «Кәсібіне 
адалдығы үшін» номинациясының 500000 

теңгелік сыйлығы мен кубогін және мара-
пат грамотасын алып, бүкіл әріптестерін, 
шәкірттерін қуанышқа бөледі.         

Шипалы емімен жүздеген жанды өлім 
аузынан алып қалған білікті маман, ғибра-
ты көптеген дәрігерлердің шеберлігін шын-
даған ғалым Аманкелді Баязитұлы сондай-
ақ, ана тілімізде жазылған медициналық 
оқулықтардың алғашқы авторларының бірі. 
Аударылуы өте қиын, төл тіліміздің қалы-
бына түсе бермейтін, небір ауру, диагноз, 
емдеу атауларының тігісін жатқыза  жазған 
оның оқулықтары, бүгінде республиканың 
көптеген жоғарғы оқу орындарында қолдан 
қолға тимейді.

Амангелді Баязитұлына отбасының 
бақытын Қадіркеш Әбілдәқызы сыйлады. 
Өзі де медицинаның ауыр және жауапты-
лығы мен қаупі бірдей фтизиатрия (өкпе 
аурулары) саласынан кандидаттық дис-
сертация қорғай жүріп, сол сала кафед-
расының доценті бола тұра Амангелдісіне 
барлық жағдайды жасап отырды, екі алтын 
маңдай қызға ана аталды. «Алтын маң-
дай» дейтінім, қыздарымыздың екеуі де 
Қарағандыдағы кезінде көптің қолы жете 
бермейтін атақты №3-ші мектепті алтын 
медалге бітірді. Үлкені – Арман Мәскеудегі 
Бауман атындағы МЖТУ-ды (МВТУ) үздік 
аяқтап, ізінше генетикалық биологиядан 
кандидаттық диссертация қорғап, жапон 
ғалымының жіберген қателігін түзетті; қазір 

АҚШ-та «Болашақ» бағдарламасымен 
оқып, екі жыл бойы елімізде біліміне 
сұраныс таба алмаған соң амалсыздан 
қайта АҚШ-қа кетті. Қазір ол Кентукки 
университетінің студенттер мәселесі 
бойынша проректоры. Амангелді мен 
Қадыркештің қазір Дина, Дамир, Дар-
хан, Айдар, Аян атты 5 немересі бар. 
Олардың әрқайсысы басқа тілмен қатар 
ата-анасының тілі – қазақшада сай-
рағанда қасымыздағы балаларымыз 
есімізге түсіп, намысымыз басымызға 
шабатыны бар! Қасымызда жүріп жат 
болған өркенге үлгісіздер!

Сізге Амангелді Баязитұлы, кісілік-
ке баулығын қызметкерлерің  және 
халқыңыз  риза! Атын елге танытқан 
әкеңіздің аруағы да риза деп ойлаймыз. 
Берген біліміміздің жемісін көрген әріп-
тестерің, жүздеген шәкірттерің риза! 
Амангелді Баязитұлы! Сізді №2 хирур-
гиялық аурулар кафедрасының ұжымы 
және Облыстық клиникалық ауруха-
наның хирургиялық ұжымы ешқашан 
ұмытпайды, істеген еңбегіңізбен халық-
қа жасаған емдеріңіз мәңгі есте қалады!

Ауырған адамдардың тапқан емін,
Сауап болып қайтарылсын 
                                         аққан терің.
Жаратқан Алла алып панасына,
Жұмақтың төрі болсын  
                                        жатқан жерің.

А.АЛиБеКОв, 
Қарағанды мемлекеттік 

медицина университеті,  
№2 хирургиялық аурулар 

кафедрасы ұжымы және шәкірті, 
кафедра доценті. 

Қазыбек би атындағы ауданның Ардагерлер кеңесі  еңбек ардагері
              Қанат  Құлжақызы МұСтАфинАнЫң

қайтыс болуына байланысты, туған-туыстарына қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады.

Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақбауыр 
ауылының тумасы, ардақты досымыз Койкен 
ҚАйЫрБеКұЛЫ бақилық ғұмырға кетсе де, 
достарының жүрегінде мәңгі сақталып қалады. 
Аяулы азамат, балаға әке, туыс-туғанына қам-
қор ағайын бола білген, Күлғайша жарының ті-
регі болып еді.

Жанарынан есілетін жайдарлық,
Койкен досым өзің жайлы ойладық.
Қырық күннің әр таңында мұң құшып,
Сары уайым сағынышқа бойладық.

Жаны жайсаң, жүрегі кең, арда азаматтың 
жарқын бейнесі дос-жарандарының жүрегінде мәңгі сақталатынына сенеміз. 
Жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Алла иман байлығына бөлесін.

Достары: Гүлмира, торғын, төкіш, Серік-рая. рыскен, рымкеш.

«Облыстық «Орталық Қазақстан» газетінің редакциясы» ЖШС ұжымы әріп-
тесіміз Ерғазы Қадашұлына апасы 

КҮЛӘштің 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

«Облыстық «Орталық Қазақстан» газетінің редакциясы» ЖШС ұжымы белгілі 
айтыскер ақын Төлеген Жамановқа 

ӘКеСінің 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Мен – Қанай мұғалімнен дәріс 
алған оқушымын. Оқушысы болға-
ныма қуанамын да, мақтанамын да. 
Себебі, оқушысына сабақ бере оты-
рып, оның сол пәнді түсініп, әрі қарай 
есебін шығарып кеткенде Ұстаз-Ана 
Қанайдың нұрлы жүзі шаттанып, ана-

лық мейірімін балаға құйып тұрға-
нын көзінен, жүзінен көріп, оқушы 
да мақтаныш сезімге бөленетіні 
сөзсіз. Менің өз басымнан өткен 
сезім осылай болды. 

Ұстазымды соңғы сапарға 
шығарып салу рәсімінде үлкен 
баласы Нұрланның әріптестері, 
Қазақстанға белгілі азаматтар, 
мәжілісмендер, сенаторлар, облыс 
әкімдігіндегі басшылар бірінен соң 
бірі Нұрланға, Ерланға, Нұрғалым-
ға, Шахатбекке көңілдерін білдіріп 
жатты. Осыдан кейін даналардың 
нақыл сөзі еріксіз ойға орала кетті. 
«Егер, сендер бір жылдығыңды 

ойласаңдар, бидай егіңдер, Егер 
сендер жүз жылдығыңды ойла-
саңдар, ағаш егіңдер, Егер сендер 
мәңгілікті ойласаңдар, адам тәр-
биелеңдер»» деген екен. 

Қос ұстаздан тараған азамат-
тарға өз көңілімді айта отырып, 
Қанай мұғалімнің жатқан жері жай-
лы, топырағы торқа болғай деймін. 
Оқыған құран, айтылған көңілдер 
қабыл болсын!

шалқарбек ӘУБӘКір,
Қайрақты орта мектебінің 

түлегі, ішкі істер саласының 
зейнеткері. 

ШЕТ ауданы. 

Аяулы досымыз, айтыс өнерінің ақтаңкері Төлеген ЖАМАНОВҚА әкесі
нұрЛАннЫң 

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтамыз.
Байғара СӘДУАҚАСОв, Ахат ҚұрМАнСейітОв, Әнуар ОМАр,                                                      
Света ЖУМКинА, Бекзат АЛтЫнБеКОв, ерсін МұСАБеК.
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«Фильм, фильм, фильм!»... Осы атаумен жыл сайын қарашаның 
соңында Қарағанды қалалық әкімдігі мен Қ.Байжанов атындағы 
концерттік бірлестіктің ықпал етуімен «Сарыжайлау» 
кинотеатры өнерлі балалар фестивалін өткізуді дәстүрге 
айналдырған. Жылдан-жылға танымалдығы артып келе жатқан 
фестиваль балалар өнерін дамытумен қатар, қазақстандық 
кино өнерін насихаттайтын бірден-бір баламасы жоқ игі шара.

 
    

Балалар өнері фестиваліне ән ай-
тып, би билейтін, сурет салып, тіпті, 
бейнеролик түсіруге талпынған 9-13 
жас аралығындағы қала мектептерінің 
оқушылары қатысады. Олардың өнер-
лері төрт жанрда, яғни, жеке орындау-
шылық, ансамбль, көркемсөз оқу, жас 
суретшілер шығармашылығы бойынша 
бағаланады.

Биылғы мерейтойлық V фестивальге 
25 мектеп пен бір шығармашылық сту-
дияның 180 оқушысы, олардың 50-ден 
астам жетекшілері қатысып, талаптары 
мен таланттарын сынға салды. 

Киноөнерін танымал ете отырып, ба-
ланы шығармашылыққа баулу, олардың 
бос  уақыттарын ұтымды ұйымдастыруға 
үйрету, міне, «Фильм, фильм, фильм!» 
фестивалінің алдына қойған басты мақ-
саты осындай. 

– Бала жанының жарасымдылық 
пен үйлесімділікте өсуінде эстетикалық 
және рухани тәрбиенің алатын орны 
маңызды екенін ешқашан ұмытпауымыз 
керек. Сондықтан да, оны кішкентай күні-
нен сан  алуан шығармашылықпен терең 
таныстырып, креативті ойлау жүйесін 
қалыптастыруға жұмыс істеу – біздің қа-
сиетті борышымыз, – дейді фестиваль-
дің қазылар алқасының төрайымы, Қа-
зақстанның еңбек сіңірген қызметкері 
Рымбала Омарбекова.

Осылайша, үйлесімді, жарасымды 
тұл ғаны тәрбиелеудегі кино өнерінің 
ролін көтеруге қызмет етіп жатқан «Са-
рыжайлау» кинотеатрының креативті 
ұжымы фестивальге жеке орындау шы-
лық, инструментальді ансамбль және 
вокалдық дуэт аталымдары бойынша  
қатысушылар нөмірлерінің бірін танымал 
кинокейіпкердің  образында орындаған-
дарын айтады. 

V фестивальдің ең үлкен жаңалығы – 
«16 қыз» фильмінен ән орындаған №41 
мектептің оқушысы Дінмұхамед Нәрік-
бай болды. Қазылар алқасы кішкентай 
таланттың даусына да, актерлік шебер-
лігіне де тәнті болғандарын бірауыздан 
айтты.   

Өнерлі балалар арасында «Менің 
атым Қожа» картинасы кең танымал 
екендігі байқалды. Осы картинадағы 
«Туған ел» әнін №92 мектептің оқушысы 
Тимур Тен нәшіне келтіріп орындаған-
да, қазылар алқасы оны фестиваль-
ге тыңғылықты дайындаған жетекшісі 
Көрікбаевқа алғыс білдірді. «Менің атым 
Қожадағы» жайлау әнін орындауда №23 
мектеп оқушысы Нұрдос Рахимов та құр-
дастарынан қалыспады. Қожа ролінде 

ойнаған балалардың да актерлік шебер-
ліктері мамандар назарынан тыс қалған 
жоқ.  

– «Шабыт» ансамблінің әдемі биі мен 
№17 мектептен Динаның «Науысқы» 
күйін орындаған домбырашылар, осы 
мектептің оқушысы Арайлым Еспайдың 
«Балалық шақтың кермек дәмі» фильмі-
нен айтқан әні, ал, Аник пен Мэри Григо-
ряндардың армян тілінде ән орындағаны 
балалардың фестивальге қатысқан сай-
ын қабілеттері мен таланттарын ұштап 
келе жатқандарын аңғартты, – дейді 
қазылар алқасының мүшесі, Қазақстан 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, ак-
тер-драматург Кеңес Жұмабеков.              

Биылғы жылы «Жас суретшілердің 
шығармашылығы» аталымында фести-
вальге қатысушылар «Қазақстан және 
шетел кинолары» тақырыбын таңдап 
алған екен. Осы тақырыпты дамыта 
отырып, олар өз ой-қиялдарына, шығар-
машылық шабыттарына ерік береді.   

«Көркемсөз» аталымында қаты-
сушының таңдауы бойынша кез келген 
жанрдағы кинофильмдерден шығарма-
лар орындалып, балалардың бойын-
дағы қабілеті мен дарыны ашыла түседі.  
Осы аталымда  Ш.Айтматовтың «Ана – 
Жер-Ана» шығармасынан Ананың моно-
логын нақышына келтіріп, жатқа оқыған 
№48 мектептің оқушылары – Алина Не-
стерук пен Ксения Гибер,  «Когда я ста-
ну миллионером» картинасынан үзінді 
айтып берген №52 мектептің оқушысы 
Илья Кошиковты қазылар алқасымен қа-
тар, фестиваль көрермендері де ыстық 
ықыласпен қабылдады.

Әдетте, фестивальге қатысатын 
үміткерлерді түскен өтініштері бойынша 
түрлі саладағы өнер қайраткерлері мен 
кинотеатр қызметкерлерінен құралған  
арнайы комиссия анықтайды.  

Фестваль балалардың өнерге тал-
пынысы, әдебиетке құштарлығын оятып 
қана қоймай, олардың кітап, көркем әде-
биет оқуға ықыластарын арттырды. Көр-
кем картиналарды, әсіресе, қазақ кино-
герлерінің туындыларын жақсы көретін 
балалардың көптігі қуантты. 

Барлық қатысушылар жетекшіле-
рімен қоса фестиваль дипломдары және 
ескерткіш сыйлықтармен марапатталды. 
Ең бастысы – олардың әрқайсысы екі 
күнге жалғасқан  фестиваль мерекесінен 
өздеріне деген сенім мен болашаққа де-
ген жарқын үміттерін арқалап кетті.

Сағат БАТЫРХАН. 

Өткен ғұмырымның сәулелі сәттері-
не үңілсем, өзіммен әріптес болып, ұлт 
өнерінің шоқтығы биік дарабоздарына ай-
налған тұлғалар мен олардың кәсіби қуа-
ты, адамгершілік қасиеттері мені сағыныш 
сезіміне бөлейді. Олар сахна киесін қа-
стерлеген, өнер жолының бұлтарыс-бұра-
лаңынан өткен біртуар болмыс иелері еді. 
Өнер саласында әріптес әрі пікірлес болған, 
ұлттық өнердің нағыз жарық жұлдызда-
рының бірі – дарабоз талант иесі Шамғон 
Қажығалиев еді. Ол қазақтың классикалық 
өнерін әлемге паш етті. Қазақ музыкасын еу-
ропалық деңгейге көтеріп, тіпті, одан да биік 
тұғырға қондырған бір кәсіби дирижер болса, 
ол – Шамғон аға.

Әріптес аға Шамғон шыққан биіктерді са-
ралайтын болсақ, ол – өнер әлемінің ең биік 
шыңын бағындырған талант иесі. 

Біріншіден, ол табиғи талант еді. Сол 
талантына еңбекқорлығы мен ізденімпаз-
дығы септесіп, дала сазын әлемдік симфо-
нияның көшіне ілестірді.

Екіншіден, Шамғон Қажығалиев небары 
20 жасында Құрманғазы атындағы мемле-
кеттік академиялық оркестрдің көркемдік же-
текшісі-бас дирижері болды. 

Үшіншіден, Шәкең – бесаспап өнерпаз. 
Ол 1950 жылы Құрманғазы атындағы Ал-
маты консерваториясының скрипка класын 
профессор И.Лесмонның жетекшілігімен 
бітірсе, қосымша домбыра мамандығы бой-
ынша Қали Жантілеуовтен дәріс алды. Ал, 
дирижерлік мамандықты академик А.Жұба-
нов пен Л.Шаргородскиийден бітірді. Ол аз 
десеңіз, 1966 жылы Ленинград консервато-
риясына түсіп, оның опера-симфониялық 
бөлімін үздік бітірді. Ұстазы – профессор 
Э.Гри куров. Осы мамандығы бойынша Шә-

кең 1968-1971 жылдары Алматы мемлекет-
тік симфониялық оркестрін басқарды.

Шамғон аға Қазақстанның мәдениетін, 
аспаптық музыкасын дамытуға саналы ғұ-
мырының 60 жылын арнады. Еңбегі жеміс-
сіз болған жоқ. СССР Халық әртісі, ҚР Ха-
лық әртісі, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты атанды. Кешегі Кеңес дәуірінің 
Еңбек Қызыл Ту, «Құрмет белгісі», «Ха-
лықтар достығы» ордендерін, бүгінгі тәуел-
сіз Қазақстанның «Отан», «Парасат» секілді 
жоғары марапаттарын өңіріне қадады. Ұзақ 
жыл Қазақ мемлекеттік консерваториясын-
да дирижерлеу кафедрасының меңгерушісі, 
опера-симфониялық оркестрінің көркемдік 
жетекшісі болып жемісті еңбек етті. М.Өтемі-
сов атындағы Атырау университетінің, Л.Гу-
милев атындағы Еуразия Ұлттық универси-
тетінің Құрметті профессоры атанды. 

Қазақстан өнері мен мәдениетінің қара 
нарындай болып, классикалық музыка 
өнерін өрге сүйреген дарабоз талант иесінің 
тағдыры Қарағанды мәдениетімен де тығыз 
байланысты. Ол 1991 жылы қазыналы Қа-
рағандыдағы Қали Байжанов атындағы 
концерттік бірлестіктің көркемдік жетекшісі 
және бас дирижері болып тағайындалды. 
Шәкеңнің барынша жемісті жылдары Арқа 
төсінде өтті десе де болады. Е.Брусилов-
скийдің «Қыз Жібек», А.Жұбанов пен Л.Ха-
мидидің «Абай» операларының алғаш рет 
концерттік нұсқасын өңдеп, М.Төлебаев-
тың «Біржан-Сара» операсынан фрагмент, 
Г.Свиридовтың «Курские песни» контон-
тасын және басқа да әлем классиктерінің 
шығармаларын оркестрге лайықтап жазды. 
Тәттімбет оркестрінің кәсіби деңгейін кө-
теріп, оның «Академиялық» статус алуына 
өлшеусіз еңбек сіңірді. 

Ұлағатты ұстаз, дарабоз талант Шамғон 
Қажығалиевтің 90 жылдық мерейтойы туған 
жері Ақ Жайықтан бастау алып, Қазақстан-
ның әр түпкірінде лайықты аталып өтті. Осы 
жылдың 27 қыркүйегінде Орал қаласында 
кәсіби  дирижерлердің  Ш.Қажығалиев атын-
дағы республикалық байқауы ұйымдасты-
рылды. Қарағанды да қарап қалған жоқ. 24 
қараша күні Шамғон ағаның 90 жылдығына 
арналған концерт ұйымдастырып, оған Өз-
бекстанның Халық әртісі, профессор Фарух 
Садықов қатысты. Мәртебелі мейман Тәт-
тімбет атындағы оркестрмен Т.Курбановтың 
поэмасын, С.Юдаковтың «Восточная», А.Ба-
баевтың «Концертная рапсодия» шығар-
маларын кәсіби деңгейде дирижерлеп, 
көпшіліктің ықыласына бөленді. Ұстазы жай-
лы әсерлі естеліктер айтып, ұстазға деген 
шексіз құрметінің өлшемін танытты.

Шамғон Қажығалиев – өнерде сирек 
кездесетін біртуар тұлға. Шәкең сахнаға 
шыққанда бұлттан шыққан күндей жарқ ете 
қалушы еді. Сиқырлы таяқшасының әр қи-
мылы оркестрді мүдіртпей жетелеп, тыңдау-
шысын тылсым әлемге бастап кете беретін. 
Өз басым тура Шәкеңдей дирижерді көр-
ген жоқпын. Шамғон ағаның басы – архив, 
жүрегі – энциклопедия, санасы – сарай еді. 
Ол кісінің сахнаға костюм киіп шыққанын да 
көрмеппін. Үнемі дирижерлік фрак киіп, тал 
бойынан еуропалық нәзік стиль, асқан мә-
дениеттілік көрініп, оркестрдің королі сияқ-
ты екенін дәлелдеп тұратын. Ол өзінің осы 
қасиеті арқылы Қазақты Еуропаға, Әлемге 
танытты. 

Рымкүл БИМЕНДИНА,
Қазақстанның еңбек сіңірген

қайраткері, еңбек ардагері, 
қобызшы-дирижер.

16 желтоқсан – Тәуелсіздік 
күні қарсаңында №41 
жалпы білім беретін орта 
мектеп ұжымы орталарына 
ардагер ұстаздарды жиып, 
көзайым етті. Онда мәре-
сәре мерекелік шаралар 
ұйымдастырылып, Алаш 
жұртының азаттығы әнмен 
көмкеріліп, бимен әдіптелді 
десе болғандай.

«Үлкендер жолы – ұлылық, 
Ұрпағы жүрер ұғынып» деп айдарлапты 

ардагерлер форумын. Әуелі мектеп дәлізін-
дегі Қазақстан Республикасының Туы мен 
Елтаңбасы һәм Әнұраны алдында 5-6 сынып 
оқушыларының озаттары «Жас ұлан» ұлттық 
ұйымына қабылданды. Жас жеткіншектердің 
мойындарына көк байрағымыз түстес гал-
стуктарды ардагерлер тақты. Мемлекеттік 
Әнұран айтылды. Мектеп директоры Жады-
ра Баймолдина құттықтау сөзінде ардагер-

Жәнібек ӘЛИМАН,
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орыс тілдерінде өтті. Ардагер мұғалімдер 
дастарқанда демалған күйі мерекелік кон-
цертке ғана құлақ түрген жоқ, бір-бірінен түр-
лі жылы лебіздер естіп, көңіл өсірді. Шараға 
қалалық білім бөлімінің өкілдері де қатысып, 
жылы сөздерін жұптап жатты. Қалалық ар-
дагерлер ұйымы қоғамдық бірлестігі ардагер 
ұстаздар қауымдастығының төрағасы Ер-
сайын Омаров қарт ұстаздардың 46 мектеп-
тен келіп отырғанын қаперледі. «Осындай 
мерекелік көңіл-күй сыйлаған мектеп басшы-
сы мен ұжымына, оқушыларына алғыстан 
басқа айтарымыз жоқ» дейді.

Толғанай ОМАШОВА, мектеп директо-
рының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары: 

– Тәуелсіздік мейрамына орай ұйымда-
стырылып отырған шараға қалалық көлем-
дегі әр мектептен екі-екіден ардагер ұс-
таздар қатысуда. Сонда мына жерде қазір 
қаланың әр мектебінің ардагер ұстаздары 
мерекелік шаралардың куәсі, демалып, кон-
церт тамашалауда.   

лерді Тәуелсіздік мерекесімен, оқушылар-
ды «Жас ұланға» өтуімен құттықтады. Сөз 
арасында тәуелсіздік атты қастерлі ұғымның 
мән-маңызына да тоқталып өтті. 

Осындай патриоттық рухтағы дүниеден 

басталған мерекелік шара мектептің акт за-
лында жалғасты. Мұнда ардагер ұстаздар 
құрметіне арнайы дастарқан мәзірі жаса-
лыпты. Ардагерлер сонда отырып, оқушы-
лар қойған концертті тамашалап, танымдық 

ойынға ат салысты. Танымдық ойында екі 
ардагер ұстаз және екі оқушыдан сынға 
түсіп, өзара білім жарыстырып, бақ сынасты. 
Оның марапатау рәсімінің өзі бір төбе. 

Бұл мерекелік шара қазақ, ағылшын, 

Геннадий ГОЛОВКИН – 
жаһандағы ең үздік боксшы. 
Бокс тақырыбындағы 
басылымдар арасында беделі 
батпан «The Ring» журналының 
тұжырымы осылай. 

Журнал жыл сайын салмақ 
дәрежесіне қарамастан жыл-
дың үздік боксшысын анықтауды 
дәстүрге айналдырған. 

Биылғы нұсқада жерлесіміз 
Генаға тең келер былғары қолғап 

шебері болмады. Сөйтіп, Гена жұ-
дырықтылар шеруін бастады. 

Екінші орында – америкалық 
Теренс Кроуфорд. Ал, үшінші 
сатының иегері – Василий Лома-
ченко. Ол Гильермо Ригондомен 
өткен жекпе-жекте жеңіске жетті. 

Головкин кәсіби бокс карье-
расында Сауль Альвареспен 
ғана тең түскені белгілі. Бүгінде 
келіссөздер жүруде. Көпшілік 
тағатсыз күткен жекпе-жек 5 
мамырда өтуі бек мүмкін.

Нұрқанат ҚАНАФИН,
«Орталық Қазақстан»

Кезекті тур шеңберінде Рязаньға барған «Сарыарқа» 
жергілікті ұжымға есе жіберді. «Рязань» біздің жігіттерден 
4:3 есебімен басым түсті.

Ойынның 35-ші минутына дейін ресейліктер «Сарыарқа» 
қапасына үш шайба салып үлгерді. Репьях, Седунов және Ку-
дрявцев мергендіктерімен көзге түсті. 3:0. Дегенмен, іле-шала 
«сарыарқалықтар» да айбарын танытып үлгерді. 36-шы минут-
та Соколов, 37-ші минутта Альшевский бір-бір шайбадан соғып, 
есепті 3:2-ге жеткізген-ді. 

Арада екі минут өте есепті ашқан Репьях «дубль» авторы 
атанды. 4:2. Үшінші таймда жалғыз гол соғылды. Қарағандылық 
Юксеев 52-ші минутта «Рязань» қақпашысы Денисовты қапы қал-
дырды. 4:3.

«Сарыарқа» қазір 61 ұпаймен турнир кестесінің 6-шы сатысында. 
Келесі турдағы қарсыласы - «ЦСК ВВС». Ойын ертеңге белгіленген.
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