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2017 жыл – облыстық 
«Орталық Қазақстан» 
газетінің ұжымы үшін 
жемісті жыл болды. 
Шерхан МҰРТАЗА аға 
айтқандай, журналистің 
арқалағаны – алтын емес 
пе?! Әріптестеріміздің 
әрбір биігін адал еңбектің 
нәтижесі, оқырманның 
ақ тілеуі деп білеміз. 

Бірден айтайық, өзімізді жар-
намалаудан аулақпыз. Тек, өтіп 
бара жатқан жылдағы беле-
стерімізге көз жүгірттік...

Әдеттегідей, жаздың белорта-
сы, кәсіби мерекеміз қарсаңында 
редакциямызға сүйіншілі хабар-
лар көптеп келді. Газеттің Бас 
редакторы, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері Мағауия Сем-
баев ҚР Президенті БАҚ саласын-
дағы сыйлығының иегері атан-
ды. Көзмайын тауысып, қырық 

Қуаныш АМАНҚҰЛОВ,
«Орталық Қазақстан»

жылдан астам ғұмырын газетке 
арнаған Ағаның бұл марапаты 
әбден лайықты. Не керек, басшы-
мыздың жолы Бас редактордың 
бірінші орынбасарына жұғысты 
болды. Жақсы ырымға бала-
дық. Ақпарат саласының үздігі 
Ерсін Мұсабекке облыс әкімінің 
сыйлығы үшін өткізілген «Тіл жа-
нашыры» байқауында «Тіл май-
талманы» сыйлығы бұйырды. 
Ерсін Кәрібайұлы республикалық 
«Шаңырақ» байқауының облы-
стық кезеңінде де Бас жүлдені ие-

ленді. Сондай-ақ, Тәуелсіздік күні 
қарсаңында Мемлекет басшысы-
ның Жарлығымен Қазақстан Ре-
спубликасының Құрмет грамота-
сын алды. Ж.Тәшенев атындағы 
мүшәйрада «Жылдың үздік қай-
раткері» атанды. 

Жауапты хатшы Нұрқанат Қа-
нафин республикалық «Самғау» 
ұлттық байқауында топ жарды. 
Және ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
Қарағанды облысы бойынша де-
партаменті ұйымдастырған бай-
қауда «Баспа бетіндегі үздік жари-
яланым» аталымын жеңіп алды. 

Облыс әкімінің «Алтын сұң-
қар» сыйлығынан да құралақан 
қалмадық. Дәстүрлі байқауда бет 
қаттаушы Ботагөз Ахмадиева топ 
жарды. 

Газеттің Балқаш, Приозерск 
қалалары және Ақтоғай, Шет ау-

дандары бойынша меншікті тіл-
шісі Оралбек Жүнісұлы «ҚР Ақпа-
рат саласының үздігі» төсбел-
гісімен наградталды. 

«Орталықтай» қарашаңырақта 

Алаштың Ақселеуі (Сейдімбек) де 
бір кездері қызмет еткен. Демек, 
Ахаңның атындағы дәстүрлі бай-
қауда «Орталық» оғландарының 
олжа салуы заңдылық болар. 
Биыл газеттің бөлім меңгерушісі 
Нұрдос Кәрім осы байқауда пу-
блицистика жанры бойынша көш 
бастады.  

Газеттің аға тілшісі Рауан Қа-
бидолдин республикалық «Ру хани 
жаңғыру – ұлттың ұлы мұраты», 
«Мемлекеттік рәміздер – мақта-
нышым!» және «Мәңгілік Ел – 
мұратым» мүшәйраларында І 
орынды жеңіп алды. «Алтын бесік 
– Атамекен» аймақаралық мүшәй-
расында ІІ орынды еншіледі. 

Ал, Қасым Аманжолов атын-
дағы облыстық мүшәйрада га-
зеттің бөлім меңгерушісі Жәнібек 
Әлиман – Бас жүлдені еншілесе, 
Рауан Ержанұлы І орынға лайық 
деп танылды.    

Сондай-ақ, жуырда ғана екі 
жас ақын арнайы шақыртумен 
Әзірбайжан еліне барып қайтты. 
Әзірбайжан тіліне аударылған 
өлеңдері енген антологияның тұ-
саукесеріне қатысты.

Жаңа жыл қарсаңында 
Шахтинск қаласының 
қорғаныс істері жөніндегі 
бөлімі басшысының 
орынбасары, 
подполковник Ақылбек 
БАЙЖҰМАНОВ Ұлы Отан 
соғысының ардагері 
Надежда АЮХАНОВАНЫ 
арнайы барып мерекемен 
құттықтады.

Кездесу барысында екінші 
дүниежүзілік соғысынан аман 
оралған қария қанды шайқасқа 
қатысқандығын баяндап берді. 
Соғыс ардагерінің айтуынша, 
майданға 1942 жылы Челябин-
сктен аттаныпты. Сол кездегі 
өрімдей қыз нәзік жандылығына 
қарамастан қару ұстау мен ату-
ды үйреніп, көздеген нысанына 
дәл тигізетін сұрмерген болған. 
Алғашқы әскери қызметін госпи-
талдан бастапты. Қызметке әске-
рилер отбасынанмын деп қабыл-
данып, өз қалауымен иығына қару 
асып, жауға төтеп берген. Сөйтіп, 
әжей 1945 жылға дейін Мәскеу-
дегі зениттік артиллерия полкін-
де қызмет етіп, әскери борышын 
адал өтеген. Соғыс жылдарында 
ардагердің баспаған жері кем де 
кем. Ол талай қыстақтарды жау 
қоршауынан құтқарған. Майдан 
даласында жау оғынан екі рет жа-
раланыпты. Соғыс жылдарындағы 
ерліктері үшін сержант шенін алу-
мен қатар, бірнеше дүркін орденге 
де ие болған. Омырауында жарқы-
раған медальдары оның бүкіл ер-
лігін, батырлығын айқындап тұр. 
Соғыстан кейін ұзақ жыл бойы 
геология саласында еңбек еткен. 
Бұл салада бұрғылаушы қызметін 
атқарыпты. 1993 жылы құрметті 
зейнеткерлікке шыққан.

Подполковник Ақылбек Бай-
жұманов ардагерге сыйлықтар 
сыйлап, Жаңа жылмен құттықтап, 
зор денсаулық, елімізге бейбіт-
шілік тіледі.

Өз тілшімізден.

ШАХТИНСК қаласы.

 

Жаңа жыл қарсаңында Ақтоғай ауданы Қызыларай ауылы 
«Beeline» операторының қызметіне қол жеткізді. Игі 
шара аталмыш ауылдың тумасы, «Алтай полиметалл» 
компаниясының президенті Махмұт ӘЛІПБЕРГЕНОВТІҢ 
қолдауымен іске асты.

 

Нұрдос КӘРІМ,
«Орталық Қазақстан»

Жыл ауысты. Тағы бір жыл та-
рих қойнауына еніп барады. Тәуел-
сіздіктің таңы атқаннан бастап, 
талай белесті бағындырып, ха-
лықаралық аренада беделін көр-
сетіп үлгерген Қазақ елі үшін өтіп 
бара жатқан Тауық жылы жақсы 
жетістіктермен есте қалатыны 
анық. 

Жылды қорытындылайтын 

уа  қыт та келді. 2017 жыл қан-
дай маңызды оқиғаларымен елдің 
жадында қалғаны белгілі. Бірін-
шіден, Алматыда ХХVIII қысқы 
Универсиада ойындарын өткіздік. 
«ЭКСПО-2017» Халықаралық 
көрмесімен көпке танылып, тө-
бемізді көкке жеткіздік. Елбасы-
ның салиқалы саясатымен латын 
әліпбиіне көшу процесі бастал-
ды. Иә, еліміздің экономикасы 
қарқынды дамып келеді, әлеумет-
тік, мәдени, спорт салаларын-

дағы жетістіктеріміз де жетер-
лік. Ал, енді, та балдырығымызды 
аттағалы тұр ған ит жылына 
ойыссақ.

Ит жылы адал еңбекті, шы-
дамдылықты, алға қойған мақ-
сат-міндеттердің орындалуын 
та  лап етеді. Қашанда сергектік-
ті, көңіл-күйді, ойын-сауықты 
жақсы көреді. Бірақ арамдықты, 
әділетсіздік пен өтірікті кешір-
мейді екен. Ит адалдықтың 
жақтасы. Біз ойлағандай, қара-

пайым үй жануары емес, жауап-
кершілікті күтеді. Ит жылы ын-
тымаққа, бірлесіп әрекет етуге, 
бір-бірін құрметтеп, ой-пікір-
лерімен санасуға, бөлісуге, жақ-
сылықпен көрісуге шақырады. 
Олай болса, келе жатқан жыл 
берекемізді арттырсын. Өткен 
жылғы болған барлық оқиғаларға 
салауат айтып, баршамыз Жаңа 
жылдан жақсылық күтейік. Жаңа 
жылдың берер сыйы көп болсын!

Кел төрлет, Жаңа жыл!

Халықтың спутниктік байланысқа қол жеткізуін жеделдетуде елеулі 
үлес қосқан аудандық же лілік-техникалық учаскесінің бас шысы Болат 
Ақпанбаевтың, ауыл азаматтары Қ.Жакишов, Б.Қуаншин, С.Спановтар-
дың жасаған еңбегін ерекше атап өткен жөн. Ұялы байланыс жүйесінің 
қосылуына орай өткен ресми жиынға аудан әкімі С.Әбеуова және ау-
дандық мәслихат хатшысы Р.Әбеуов және С.Тәжібайқызы  қатысып 
құттықтады. Ұялы байланыс желісінің лентасын ауылдық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы  Т.Қасымбеков және С.Тә жі байқызы қиды. Сондай-ақ, 
сөз ал ған ауыл ардагерлері Қ.Қарақонысов, Н.Мәжманов, С.Еркебаев 
және А.Бекмағанбетов алғысын жеткізді. 

Шараны қорытындылаған ауыл әкімі Ш.Төлепбекова ауылдың қо-
ғамдық-саяси өміріне белсене араласып жүрген ауыл азаматтары М.Сәт-
тібаев және Т.Бекмолдинге ұялы телефон сыйлады. Сонымен қатар, 
ұялы байланыстың қосылуы құрметіне орай елді мекендегі әр үй басына 
«Beeline» нөмірін тегін таратты. Белайнның монтаждау тобына ескерткіш 
картина табыстады.

Думан ҚАБЫЛ.

АҚТОҒАЙ ауданы.
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Мемлекеттік қызметшілерді оқы-
тудың бірыңғай жүйесін құру шең-
берінде облыстық әкімдіктер жанын-
дағы Өңірлік біліктілікті арттыру ор-
талықтары ҚР Президенті жанында-
ғы Мемлекеттік басқару академиясы-
ның филиалдарына қайта өзгертілді. 

Мемлекеттік қызметшілерді оқы-
тудың бірыңғай жүйесін құру кәсіби 
мемлекеттік аппаратты және оқу про-
цесін ұйымдастырудың озық тәжіри-
бесін трансляциялауға бағытталған, 
бірінші институционалды реформа-
ны сапалы жүзеге асыруды қамтама-
сыз етуге мүмкіндік береді.   

Қарағанды облысы бойынша 
Өңірлік мемлекеттік қызметшілерді 
оқыту орталығын зейнет жасына 
жеткен Амантай Өмірзақұлы Өмір-
зақов табысты басқарды. Амантай 
Өмірзақұлына Академия басшылы-
ғының атынан адал еңбегі мен оқыту 
жүйесін дамытуға қосқан үлкен үлесі 
үшін алғыс білдірілді. 

ҚР Президенті жанындағы Мем-
лекеттік басқару академиясы ректо-
рының 2017 жылғы 27 желтоқсанда-
ғы бұйрығымен Қарағанды облысы 
бойынша қайта өзгертілген Акаде-
мия филиалын Азамат Сағатұлы 
Жолманов басқаратын болды. 

Азамат Сағатұлы тағайындау-
ға дейін ҚР Президенті жанындағы 
Мемлекеттік басқару академиясы 
Мемлекеттік қызметшілерге қосым-
ша білім беру институты директо-
рының орынбасары лауазымын 
атқарған. Аталған тағайындау ҚР 
Мемлекеттік қызмет істері және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Төрағасы Алик Жат-
қамбайұлы Шпекбаевпен келісілді 
және меритократия қағидатының 
көрінісі ретінде қаралады. 

Өз тілшімізден.

Юржан Асанұлы    
БЕКҚОЖИН Жаңаарқа 
ауданының әкімі лауазы-
мына тағайындалды.

Юржан Асанұлы 1961 жылы ту-
ған. 

Екі жоғары білімі бар. 
1991 жылы Целиноград ауыл ша-

руашылығы институтын, 2004 жылы 
Қарағанды қаржы институтын бітір-
ген. 

Біліктілігі бойынша зооинженер, 
экономист-қаржыгер.

1994 жылдан бері мемлекеттік 
қызметте.

Еңбек жолын 1978 жылы бұрын-
ғы Ақадыр ауданы, Көктіңкөлі ауы-
лының №1 бөлімшесінде тракторшы 
болып бастаған.

1981-2006 жылдар аралығында 
бұрынғы Ақадыр ауданы Көктіңкөлі 
ауылында жүргізуші, комсомол ко-
митетінің хатшысы, спорт комитетінің 
әдіскері, №1 мал шаруашылығы бри-
гадасының бригадирі, бас зоотехник, 
селолық округ әкімшілігінің басшысы, 
ауыл әкімі міндеттерін атқарды. 

2006-2011 жылдары Шет ауда-
ны әкімінің орынбасары, 2011-2016 
жылдары Жаңаарқа ауданы әкімінің 
орынбасары қызметтерінде болды.

2016 жылдың тамыз айынан 
бастап Жаңаарқа ауданының әкімі 
болып тағайындалғанға дейін Қара-
ғанды облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасына басшылық етті.

  
 

Бейсенбі күні аймақ басшысы Ерлан ҚОШАНОВ Жа-
ңаарқа ауданының жаңа әкімін таныстырды. Бұл міндет 
Юржан  БЕКҚОЖИНГЕ жүктелді.

Ұлттың ұлы мей-
рамы – Тәуелсіздік 
күні қарсаңында 
Нұра ауданының 
Жараспай ауылында 
«Жараспай» серік-
тестігінің шаруашы-
лығын шалқытып, ел 
игілігін еселеп отыр-
ған білікті басшы 
Сейілхан ҚОҢЫРБАЕВ 
Елбасы Жарлығымен 
«Парасат» орденімен 
марапатталды. 

 

– Сіздердің барлықтарыңызға 
белгілі, өкінішке қарай, аудан әкімінің 
қызметін атқарған Ғабдрахман 
Игілікұлы Омаров денсаулығына бай-
ланысты лауазымынан босату тура-
лы өтініш жазды. Ол өзіне жүктелген 
міндеттерді тамаша атқарды. Біз бар-
лығымыз Ғабдрахмен Игілікұлының 
тез сауығып кетуін тілейміз. Ал, сіздер 
Юржан Бекқожинді жақсы танисыз-
дар. Себебі, ол осы ауданда аудан 
әкімінің орынбасары қызметін атқар-
ған, – деді Ерлан Қошанов Жаңаарқа 
ауданының активіне жаңа әкімді та-
ныстырғанда. Сондай-ақ, жаңа әкімге 

келешекте атқарылар жұмыстар да 
баршылық екенін айтты.

– Юржан Асанұлы, Жаңаарқа 
ауданының көрсеткіштері жақсы бол-
ғанымен әлі де жасалатын жұмыстар 
жеткілікті, – деді облыс әкімі.

– Маған артқан сенімдеріңіз үшін 
алғысымды білдіремін. Мен өз ке-
зегімде Жаңаарқа ауданының өсіп-
өркендеуі үшін барлық күш-жігерімді 
жұмсауға тырысамын, – деп жауап 
берді Юржан Бекқожин өз сөзінде.

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі.

Сейілхан Оспанбайұлының – ма-
мандығы агроном. Жер ананың бап-
таушысы, ауыл шаруашылық саласы-
ның майталманы. Осы салада табан 
аудармастан жарты ғасырға жуық ең-
бек етіп келеді. 

Өрісін өрге сүйреп келе жатқан 
«Жараспай» серіктестігі – бүгінде 
Нұра ауданының ірі ауыл шаруашы-
лығы өнімін өндірушілердің бірі.  

Соңғы үш жылдың ішінде шаруа-
шылық өрлеу үстінде. Осы саланың 
үрдісті дамуына соңғы жылдары 1,2 
млрд. теңге қаражат салған. Егін ал-
қаптарына өңдеудің қазіргі заманауи 
технологияларын енгізу, алдыңғы қа-
тарлы отандық және шетелдік мықты 
да, өнімділігі жоғары техникаларды 
еңбек барысында қолдану серіктестік 
басшысының негізгі ұстанымы болып 
келеді.   

Егін егу, ору барысында кейінгі 
жаңа үлгідегі технологияны барын-
ша пайдаланып отырған серіктестік 
ағымдағы жылы да техника паркін жа-
ңарту мақсатында  қосымша тағы төрт 
«Кировец – 744», «Бюллер-версталь» 
егін егу кешендері мен 10 дана «Тука-
на – 320» комбайндарын сатып алған. 
Жерді егістікке дайындау, әр жыл са-
йын кезекпен арнайы алқапты сүрге 
қалдырып, ол жерлерді минералды 
тыңайтқышпен тыңайту жұмыстары 
да серіктестікте жолға қойылған. 

Жараспай ауылының әлеуметтік 
тұрмысы да серіктестік назарында. 

Ауылдың бұл саласына серіктестік 
әр жыл сайын 6-7 млн. теңге қаражат 
бөліп, ауылдың әлеуметтік саласын 
нығайту үстінде. Ағымдағы жылдың 
өзінде ауылға «Билайн» ұялы бай-
ланысын 16 млн. теңгеге орнатқан. 
Жаңа жыл қарсаңында іске қосылмақ. 

Сонымен қатар, толғауы тоқсан 
тіршіліктің уызы мен уытын өн бо-
йына өрген Сейілхан Оспанбайұлы 
– заман талабына сай жаңашылды-
ғы, ауылшаруашылығы саласында 
менеджерлік қарымы ерекше басшы. 
Басшының бұл қыры осы салада ат-
қарып келе жатқан елеулі еңбегінің 
негізінде танылып,  осыған сай жыл 
артқан сайын  еңбегі салмақты  ба-
ғалану үстінде.  Бірнеше мемлекеттік 
медальдармен қатар, бүгінгі күнге 
дейін «Құрмет» орденімен марапат-
талып, Нұра ауданының Құрметті аза-
маты атағын иеленген. 

Еңбекпен есейген атпал азамат 
ауданның қоғамдық өмірінде бел-
сенділік танытуда. Бүгінгі күні Нұра 
ауданы Қоғамдық кеңесінің төрағасы. 
Сонымен қатар, 1999-2007 жылдары 
Қарағанды облыстық мәслихатының 
ІІ-ІІІ шақырылымының депутаты лауа-
зымын абыроймен өткерген. «Адал 
ұл туса, ел тірегі» дейді халық да-
налығы. Секеңнің адалдығы, білімі, 
жоғары жауапкершілігі, біліктілігі мен 
парасаттылығы ел аузында.      

Тазагүл ПІШЕНБАЕВА. 
НҰРА ауданы 

РЕДАКЦИЯДАН:
Сейілхан Оспанбайұлы, Сізді мемлекеттік жоғарғы награ-

далардың бірі – «Парасат» орденімен марапатталуыңызбен 
редакция ұжымы атынан шын жүректен құттықтаймыз!

Осынау биік марапатқа ие болуыңыз – Сіздің ғұмыр бойғы 
толағай еңбегіңізге берілген шынайы баға болды. Тынымсыз 
бейнетіңіздің арқасында Сіз басқарып отырған «Жараспай» 
шаруа қожалығы облыстағы маңдайалды шаруашылықтар-
дың біріне айналды. «Ердің ісі – еліне» деген. Ауылдағы әлеу-
меттік салаға да ұдайы баса көңіл бөліп келесіз. Көпке жаса-
ған шарапаттарыңыздан көзіқарақты оқырман хабардар. 

Биігіңіз аласармасын! Ел алдындағы абыройыңыз асқақтай 
берсін!

 
 

 

Кеше ҚарМТУ қабырғасында облыс әкімі Ерлан 
ҚОШАНОВ, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты 
Асқар БАЗАРБАЕВ, аталған білім ордасының рек-
торы Марат ИБАТОВ қатысқан техника ғылымда-
рының докторы, профессор Николай ДРИЖДТІҢ 90 
жасқа толған мерейтойына арналған салтанатты 
ғылыми кеңес отырысы өтті.

 

Рауан ҚАБИДОЛДИН,
«Орталық Қазақстан»

Кеңес жұмысына қатысқандар қа-
тарында мемлекеттік органдардың, 
ұлттық және трансұлттық компания-
лардың, ірі өндірістік кәсіпорындар-
дың басшылары, облыс және қала 
жұртшылығының, бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдері бар.

Николай Дрижд – «Ленин», «Ең-
бек Қызыл Ту», «Достық», «Құрмет» 
және «Ахмет Байтұрсынов» орден-
дерінің кавалері, Мемлекеттік сый-
лықтың екі мәрте иегері, «Шахтер 

даңқы» белгісінің толық кавалері, «Қа-
зақ КСР-нің еңбек сіңірген кеншісі», 
«ҚР Құрметті кеншісі», «ҚР білім беру 
ісінің құрметті қызметкері», «ҚР жо-
ғары оқу орнының үздік оқытушысы» 
белгілерінің иегері, Қарағанды об-
лысының, Қарағанды, Шахтинск, Са-
ран қалаларының Құрметті азаматы, 
ҚарМТУ-дың Әдеп жөніндегі кеңесінің 
төрағасы.

Аймақ басшысы торқалы тоқсан 
жасқа толған мерейтой иесін құттық-

тай келе, Елбасы Нұрсұлтан Назар-
баевтың Алғысын жеткізді. Президент 
пейілі ардагер ұстаздың көп жылғы 
жемісті еңбегін, өнеркәсібіміздің өр-
кендеуіне қосқан өлшеусіз үлесін, 
табандылығы мен төзімділігін, адам-
гершілігі мен ғалымға тән ғаламат 
қайсарлығын айшықтап берді. Бұдан 
кейін мінберге көтерілген Асқар Ба-
зарбаев ҚР Парламенті Мәжілісінің 
Төрағасы Нұрлан Нығматулиннің 
Құттықтауын ала келген екен. Жер-

лесіміздің жүрекжарды лебізін жеткіз-
ген ҚР Парламенті Мәжілісінің депута-
ты ғалымға құрмет білдіріп, еңбегіне 
жеміс, шығармашылық табыс тіледі. 

Осы тектес құттықтауды білім 
ордасының ректоры жалғастырып, 
салтанатты кеңес отырысы әрі қарай 
Николай Дриждтің өмір жолы туралы 
бейнебаянға, өзге де орынды лебіз-
дерге ұласты.

Суретті түсірген Д.КУЗМИЧЕВ.

Кеше Қарағанды об-
лысының әкімі Ерлан            
ҚОШАНОВ жұмыс сапары-
мен №3 Отбасы денсаулық 
орталығы мен Орталық 
медицина орталығының 
жанынан ашылған «Жағ-
даяттық орталықта» 
болды.

№3 Отбасы денсаулық орталы-
ғы – мемлекеттік-жеке серіктестік 
аясында бой көтерген нысан. Құ-
рылыс жұмыстарын жүргізу мен 
медициналық жабдықпен жабдық-
тау үшін жеке кәсіпкер Д.Мырза-
ғалиев  400 млн. теңге көлемінде 
қаражат жұмсаған. Жалпы ауданы 
1 140 шаршы метрден тұратын ғи-
маратта дәрігерлер бір ауысымда 
150 адамды қабылдауға қауқарлы. 
Тұрғындар көп орналасқан ауданда 
бой көтерген Отбасы орталығы бас-
тапқы медициналық-санитарлық кө-
мектің қолжетімділігін арттыратын 
болады.

– Орталықта барлық жағдай 
жасалған. Аталған өңір тұрғында-
ры үшін көрсетілетін көмек сапалы 

 
Салтанат ИЛЬЯШОВА,
«Орталық Қазақстан»

2016 жылы Орталық медицина 
орталығында инсульт ауруына мо-
ниторинг жүргізу үшін Жағдаяттық 
орталық ашу бойынша жөндеу жұ-
мыстары жүргізіліп, 2017 жылдың 
ақпан айында Инсульт бөлімшесі, 
ал 15 шілдеде Жағдаяттық орта-
лық ашылған болатын. Жағдаяттық 
орталықтың басты міндеті – облыс-
тағы инсульт ауруына шалдыққан-
дарға көмек көрсетуді ұйымдасты-
ру. Яғни, дәрігер науқасқа баратын 
жедел жәрдем жолға шыққан сәттен 
бастап, ауруханаға жеткізілгенге 
дейінгі жағдайды бақылап отыра-
ды. Қарағанды облысы бойынша 
ақпаратты жинауға мүмкіндік бе-
ретін арнайы сызба арқылы онлайн 
режимінде жұмыс жасайтын орта-
лықта инсульт типтері бойынша ақ-
паратты қадағалап, әр күнге мони-
торинг жүргізіліп отырады.

Ал, 2017 жылдың 1 наурызын-
да 215 орынға арналған Нейрохи-
рургия және неврология орталығы 
ашылды. Қазір орталықта  ангиог-

болады деген үміттеміз. Бұл жерде 
жалпы практикадағы дәрігерлер, 
терапевтер, педиатрлар, акушер-
гинекологтар жұмыс істейді, функ-
ционалды диагностика кабинеттері 
бар. Рентген аппараты қойылады. 
Сонымен қатар, болашақта сала-
лық мамандар да қызмет көрсетеді 
деп жоспарлаудамыз, – дейді орта-
лық директоры Роза Разиева.

Ержанов көшесі,  28/2 үй мекен-
жайында орналасқан Отбасы орта-
лығы – Қарағанды қаласындағы №1 
емхананың бесінші филиалы. Бұл 
жерде 20 мың адамға дейін қызмет 
көрсетіледі. Қызметкерлерге және 
келушілерге қолайлы болуы үшін 
ғимаратта басқа емханаларда қа-
растырылмаған желдету жүйесі ор-
натылған.  

Қарағанды облысының денсау-
лық сақтау басқармасы басшысы 
Ерлан Нұрлыбаевтың айтуынша, 
облыс бойынша бір дәрігерге орта-
ша есеппен 2 мың адам бекітілген. 
Филиалдарды ірілендіру бұл көр-
сеткішті 1500 адамға дейін азайтуға 
мүмкіндік береді екен.

Ерлан ҚОШАНОВ, Қарағанды 
облысының әкімі:

– Міне, тағы да бір медицина 
орталығы ашылды. Жаңа жыл ал-
дындағы жаңалық тұрғындар үшін 

қуантарлық жағдай. Нысан мем-
лекеттік-жекеменшік серіктестік 
аясында салынған. Ал, облыс бо-
йынша жалпы 21 әлеуметтік мем-
лекеттік нысан бой көтерді. Бұл 
республика бойынша өте жақсы 
көрсеткіш. Осы арқылы бірнеше 
жылдар бойы шешімін таппай кел-
ген әлеуметтік мәселелерді ше-
шуге мүмкіндік алдық.

рафиялық қондырғымен операция-
лық блок жұмыс жасауда. «Philips» 
фирмасының «Allura Centron» ан-
тиограф аппаратымен тамырішілік, 
шағын инвазиялық әдістер арқылы 
инсульт, аневризм, мальформация, 
стеноз сияқты ауруларға ота эндо-
васкулярлы түрде жүргізіледі.

Суреттерді түсірген: Д.КУЗМИЧЕВ.
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Кәсіпкерлікті қолдау кар-
тасына Қарағанды облысынан 
жалпы сомасы 759,5 млрд. 
теңге болатын, 11508 жаңа жұ-
мыс орындарын құратын 103 
жоба бар. Солардың ішінде, 
республикалық Картаға «Арсе-
лорМиттал Теміртау» АҚ, «Қа-
рағанды кешенді қорытпалар 
зауыты» ЖШС 2 жобасы ен-
гізілген.

***
Облыстың барлық 18 өңірі 

Кәсіпкерлікті қолдау картасына 
ұсынылған.

Өңірлік картада 542,3 млрд. 
теңге болатын, 9 329 жаңа жұ-
мыс орнын құрумен 101 жоба 
бар.

Карта аясында 81 жоба іске 
асырылды, жалпы инвестиция 
сомасы – 248,1 млрд. теңге. 
Кәсіпорындарда 6330 жаңа жұ-
мыс орны құрылды.

***
Бірінші  бесжылдықта 2010-

2014 жылдары  – 58 жоба, жаңа 
жұмыс орындар саны –  4596, 
инвестициялар көлемі – 123 
млрд. теңге;

Екінші  бесжылдықта 2015-
2019 жылдары  – 45 жоба, ин-
вестициялар көлемі – 125,1 
млрд. теңге, жұмыс орындар 
саны  – 1734.

***
Бүгінгі таңда 2015-2019 

жылдарға арналған Кәсіпкер-
лікті қолдау картасына Қа-
рағанды облысынан жалпы 
сомасы 636,5 млрд. теңге бола-
тын, 6912 жаңа жұмыс орында-
рын қамтамасыз ететін 45 жоба 
жоспарланған.

Қарағанды облысы бойынша халықтың орташа 
жан басына шаққандағы күнкөрістің ең төменгі дең-
гейінің шамасы 2017 жылғы қарашада 21960 теңгені 
құрап, 2016 жылғы қарашамен салыстырғанда 9,7%-ға 
ұлғайды. Оның құрылымында тамақ өнімдерінің құны 
– 13176 теңге, азық-түлік емес тауарлар және ақылы 
қызметтер – 8784 теңге.

Статистикалық бизнес-тіркелім деректері бойын-
ша Қарағанды облысында 2017 жылғы 1 желтоқсанға 
28591 заңды тұлға тіркелген. Тіркелген кәсіпорындар 
мен ұйымдар санының 20072-сі жұмыс істейтін болса, 
оның ішінде 11037-сі  – белсенді көрінеді.

Тауық жылының қаңтар-қарашада облыстың өнер-
кәсіп кәсіпорындары 2037,7 млрд. теңгеге өнім өндірсе,  
бұл 2016 жылғы тиісті кезеңнен 4,3%-ға артық екен. 
Облыстың осы өнеркәсіп өндірісі көлемінің негізгі үлесі 
өңдеу өнеркәсібіне тиесілі. Ол пайызға шаққанда  – 
78,2%. Ал,  кен өндіру және карьерлерді қазу – 12,2%, 
электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау 
– 8,2%, сумен жабдықтау, кәріз жүйесі, қалдықтарды 
жинау және бөлуді бақылау 1,4% шамасында дейді 
мәліметтер.

Енді ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің (қы-
змет) шығару көлемі 2017 жылғы қаңтар-қарашада 
225 млрд. теңгеге жетіпті. Бұл 2016 жылғы тиісті ке-
зеңнен 0,3%-ға көп. Жоғарылау – мал шаруашылығы 
өнімін өндірудің 3,6%-ға, оның ішінде,  мал мен құ-
стың барлық түрлерінің етін өндірудің 3,9%-ға, сиыр 
сүтін өндірудің 5%-ға өсуіне байланысты болған.

Тұрғын үй құрылысына 40,7 млрд. теңге бағыт-
талған, бұл 2016 жылғы қаңтар-қарашаға 23,5%-ға 
көп. Облыс аумағында халық пен кәсіпорындардың 
жалпы ауданы 355,6 мың шаршы метр тұрғын үй  
пайдалануға берілсе, былтырғы осы кезеңмен салы-
стырғанда, ол – 116,3%.

Жыл басынан бастап бөлшек сауда айналы-
мы 706,7 млрд. теңгені құрады және өткен жылғы 
қаңтар-қарашамен салыстырғанда 7,8%-ға көбейді 
(салыстырмалы бағаларда). Бөлшек сауданың негізгі 
көлемін жеке сауда қызметін жүзеге асыратын және 
базарларда сататын жеке тұлғалар қамтамасыз ет-
кен. Олардың тауар айналымы 433,5 млрд. теңгені 
құрады немесе өткізудің жалпы көлемінің –  61,3%-ы.

♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦

Тауық жылының 
кеншілерге берген несібесін 
жыл он екі айдың соңы 
– желтоқсанда таразыға 
тартар дәстүр бар. Сол 
дәстүрді жалғастырсақ, 
биыл Қарағанды 
аймағының кәсіпорындары 
қатарын 8 тың жоба 
толықтырыпты. Атап 
айтқанда, кәсіпкерлікті 
қолдау картасы аясында   
301 жұмыс орнын 
қамтамасыз ететін 7,7 млрд. 
теңге сомасында 8 жоба 
жүзеге асырылды. 

«Волынка» ЖШС-нің «Шұжық цехінің 
құрылысын салу» жобасы. Жобаның 
құны – 320 млн. теңге. Жоба арқылы 40 
жұмыс орны ашылды. Бұл кәсіпорынның 
жобалық қуаттылығы – 3,6 мың тонна 
деп жоспарланып отыр. Абай ауданын-
да ашылған өнеркәсіп  115 түрлі шұжық, 
жартылай фабрикат өнімдерін шығара-
ды. Мұнда басты атап өтерлік жаңалық 
– өнеркәсіп қуат үнемдеу құрылғыларын 
кеңінен пайдалануда.  

Ал, «Seven Refractories Asia» ЖШС-нің 
«Отқа төзімді материалдар өндірісі бой-
ынша зауыт құрылысын салу» жобасының 
құны –1,7 млрд. теңге. Зауыт 51 адамның 
нәпақысын айыруға қуатты. Жоба бар қу-
атына көшкенде  38 мың тонна өнім өн-
діретін болады. Арнаулы экономикалық 
аймақта орналасқан зауыт  өнімі әлемдік 
стандарттарға сай. Жобаның құны – 1,9 
млрд. теңге. Жалпы, «Seven Refractories» 
холдингінің тәжірибесі аса зор.  Халық-
аралық компания өз бөлімшелерін әр 
елде ашып үлгерген. Соның бірі  – Қа-
зақстан. 

Жаңа жобаларды іске қосуда қанаттас 
қалалар да  қалыс қалып отырған жоқ. 
Теміртау қаласында жүзеге асырылған 
«КазГазоБлок» ЖШС-нің «Жылу блокта-
рының өндірісі бойынша зауыт құрылысын 
салу» жобасының құны – 1,4 млрд. теңге.  
68 теміртаулық екі қолға бір күрек тапқан 
зауыттың қуаттылығы 150 000 м³ екен. 

Қызғалдақ АЙТЖАНОВА,
«Орталық Қазақстан»

Жезқазғанның «Самға» ЖШС те мір-
бетон құрылымдар зауытын жаңғырту 
жобасының  құны – 240 млн.теңге. Жұмыс 
орындар саны – 30 болса,  жобалық қуат-
тылығы – 1940 тонна  көрінеді. 

Жеңіл өнеркәсіпке келсек, Сәтба-
ев қаласындағы «Эберман А.В.» ЖК 
«TRIKSAT» тоқыма цехін кеңейту және 
жаңғырту жобасы осы жылы есігін айқара 
ашқан жобаның бірі. Құны 46 млн. теңге 
болатын цехта  15 жұмыс орны ашылды. 
Жобалық қуаттылығы – 7200 дана.

Мысты өлке – Балқаштың “Эдванс 
Майнинг Технолоджи” ЖШС-нің SX EW 
әдісімен мысты шоғырлы сілтісіздендіру 
үшін тәжірибелі зауыт құрылысын салу» 
жобасын атап өту абзал. Жаңа 17 жұмыс 
орнының пайда болуына ықпал еткен за-
уыт  513 млн. теңгеге бой көтерген. 

Арнаулы экономикалық аймақта ор-

наласқан бірегей жоба ретінде танылған 
– «Recycling Company» ЖШС-нің істен 
шыққан көлік құралдарының, арнайы тех-
никаның және ауыл шаруашылығының 
қалдықтарынан шойын, болат, алюминий, 
түсті металдар қорытпаларының өндірісі 
де өңірдің экономикасына әсер етпек. Жо-
баның құны – 3400 млн. теңге, 70 жұмыс 
орны құрылды. Тарқатсақ, жобалық қуат-
тылығы синтез-газ – 2100 тонна, пеш оты-
ны – 16 000 тонна, балқыту пеші – 22740 
тонна, резеңке ұнтағы – 3300 тонна.

Теміртаудағы «Инкар-I» ЖШС-нің жи-
нау цехінің құрылысының құны – 100,7 
млн. теңге. Мұнда 10 жұмыс орны ашыл-
ды. Жобалық қуаттылығы – 1000 тонна.

Облыстық өнеркәсіп және индустри-
алды-инновациялық даму басқармасы-
ның дерегінше, жаңа жылда да жобалар 
жалғасты болмақ. 

 

Қарағанды облысының 
ЕАЭО елдерімен өзара сауда 
кө лемінде тауар айналымы-
ның 93% Ресей Федерациясы 
құрайды.

Облыстың 2017 жылғы ІІI тоқсанында кәсіпкерлік қызметпен шұғылда-
натын, шағын кәсіпорындарындағы орта есеппен алғанда қызметкерлердің 

тізімдік саны 82392 адамды құрады. Жұмыспен қамтылғандардың ең көбі кө-
терме және бөлшек саудада,  автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеуде 

– 26,2%, өнеркәсіпте – 19,8%, құрылыста – 14,8% шоғырланған.
2017 жылғы ІІI тоқсанда кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын шағын кәсіпо-

рындарда, бір қызметкердің орташа айлық жалақысы 88693 теңге. Ең жоғарғы орта-
ша айлық жалақы  –  204382 теңге электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау 

кәсіпорындарында анықталды, ең төменгі жалақы  –  50837 теңге өзге де қызметтер 
түрлерін ұсыну ұйымдарында қалыптасты.

2017 жылғы ІІI тоқсанда кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын шағын кәсіпорын-
дарда өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі – 
173,6 млрд. теңге сомасында қалыптасты, мұндағы 30,1% – құрылысқа, 28,4% – өнер-
кәсіпке, 22,5%  – көтерме және бөлшек саудаға, автомобильдерді және мотоциклдерді 
жөндеуге келеді.

2017 жылғы ІІI тоқсанда кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатын шағын кәсіпорын-
дар қызметінің қаржылық нәтижесі пайда ретінде 36,1 млрд.теңгеде анықталды. Ең 
көп пайда 12,2 млрд. теңге көтерме және бөлшек сауда, автомобильдерді және мото-
циклдерді жөндеу, 11,3 млрд. теңге құрылыс және 8,9 млрд. теңге өнеркәсіп ұйымда-
рында.

Мәліметтер облыстық статистика департаменті 
деректері бойынша дайындалды.

 

Бетті әзірлеген 
Қызғалдақ АЙТЖАНОВА

 

Жалпы өңірлік өнім көле мінің 
өсімі 4,7%-ға немесе 1 707 млрд.
теңгеге қамтамасыз етілді (2017 
жылғы 1 жарты жылдық қорытын-
дысы бойынша).

Ауыл шаруашылығының жалпы өнім 
көлемі 225,0 млрд. теңгені құрады, 
нақты көлем индексі – 100,3%. Ірі қара 
мал басы 3,0%-ға, жылқы басы 4,9%-ға 
артты. Ет өндірісі 3,9%-ға, сүт өндірісі 
5,0%-ға өсті.



Бүгінгі қыздарға кесте тіктіріп, шұ-
лық тоқыта алмаймыз. Өздеріне ұна-
ған матадан «қалаған үлгіде көйлек 
тігіп ал» деп мәжбүрлеу де мүмкін 
емес. Барлығы сатылады. Барлығы 
дайын. Өз басым күні бүгінге дейін 
шаршаған сәтте бір мезгіл кесте тік-
кенді жақсы көрем. Кестенің өр-
негіне қарағанда адам бөтен ой 
ойламайды. Ойыңнан өрнек 
салып отырғанда тек соның 
әдемі болып шығуына көңіл 
бөлесің. Есіме түскен мына 
оқиғаны айта кетейін. 1974 
жылы атаның туған күніне 
арнап әдемі екі жастыққап 
кестеледім. Әлі күнге дейін 
сақтаулы. Ата жастыққап-
ты көргенде: «Мені ұзата-
тын қыз құсап… Мынауың 
не?» – деді ашуланып. 

«Ата, кешіріңіз, мен мұны 
өз қолыммен сізге 

арнап тіктім», – 
дедім мен. 

С о н д а 
б а р ы п 

а т а -
ның 
ж ү з і 
жылыды, 
әйтпесе лақты-
рып жіберер ме еді… 

«Қарай гөр, тура машинамен тіккен-
дей», – деп еді сонда өз қолым-

мен тіккен еңбегімді бағалап. 
Қолдан істелген нәрсе бөлек 

болады. Бертінде екі не-
мереме арнайы төркөр-

пе жасадым. Оны ана 
жер, мына жерден 

теберікке берген-
нен жиналған 

м а т а л а р д а н 
құрадым. Он-
дай теберік-
ке берілген 
бір жапырақ 
матаны бі-
реуге бере 
а л м а й с ы ң , 
қалай болса 
солай тастау-
ға болмайды, 

мейілін-
ше қажет-

ке жаратқан 
жақсы. Төркөрпені 

тігіп жатқанымды көргенде 
«жұмыс істемегендіктен ерігіп ті-
гесің ғой, әйтпесе бұл күнде не 
керектің бәрі дүкенде толып 
тұр» дегендер де болды. 
Өкініштісі, менің мұны 
мүлде басқа мақ-
сатпен тіккенімді 
олар түсінбеді. 
Біріншіден, бұл 
– талай үлкен 
к і с ілерд ің 
т ә б ә р і г і , 
Қ ұ р а н 
о қ ы л ғ а н 
ж е р д е н 
келген қы-
ж ы м д а р , 
пүліштер. 
Е к і н ш і -
ден, мен 
соны өз 

қолыммен тігіп отырмын. Ертеңгі күні 
мен өмірден өткен кезде Анарым (келіні) 
әжелерінің немерелеріне өз қолымен тік-
кенін айтып, мұны келіндеріне табыстай-
ды. Қазақтың кез келген қолөнері атадан 

балаға, ұрпақтан ұрпаққа осылай жет-
кен жоқ па?! Өзіміздің қолөнерімізді 

осылай дамытып, түрлендіріп 
мұра етіп қалдырмадық па?! 

Әңгімемізді кішкентай қыз-
дың жетіге толғанда құлағын 
тесіп, үлкен өмірге бағыт-
тайтынымыздан бастадық. 
Өз басым, ылғи да жастар-
дан бір нәрсені талап ету-
ден бұрын оларға үлкен-
дердің, алдымен, өздері 
үйретуі керек екенін, көр-
сетуі керек екенін айтып 
келем… Ал бұдан шығатын 

қорытынды – қыз тәрбиелі 
болса, келін өнегелі болады. 

Келін өнегелі болса, ана пара-
сатты болады. Ана парасатты 

болса, әже данышпан болады. 
Өмір осылай жалғасады.

Зейнеп АХМЕТОВА.

Оның іштей не ойлағаны барын 
білмеймін. Бірақ, тірі жанға зияны 
жоқ. Жесір әйел. 

Біз су алатын құдық жесір әйелдің 
ауласында болатын. Сумен ойнамаң-
дар дейтіні үшін, бәріміз оны «қара 
кемпір» атадық. Сабырлы жан еді. 
Бірде маған тілі тиді. Жылап қайттым. 
Ұйқымнан оятқан атам ханшайым 

туралы ертегі бастады.
«... Кішкене хан-

ша әдемі бақ-
ш а н ы ң 

Арайлым Рахманқызы Са-
ғын Маңғыстау облысы, Ақтау 
қаласында 1998 жылы маусым 
айының 13 жұлдызында дүние-
ге келген. 2003 жылы алғаш рет 
№19 жалпы білім беру орта  
мектебінің табалдырығын ат-
таған, 2008 жылы Қызылтөбе 
лицейіне ауысқан. Сол жылдары 
әдебиет пен шығармашылық 
өнерге қызығушылығы артып, 
бірнеше мектепаралық, аудан-
дық, облыстық, республикалық 
сайыстарға қатысып, өз ба-
ғын сынап жүлделі орындарға 
ие болған. 2015 жылы «Электр 
энергетикасы» мамандығы бо-
йынша Қарағанды мемлекеттік 
техникалық университетіне 
«Серпін» бағдарламасы бойын-
ша грантпен оқуға түскен. Қазір 
үшінші курс студенті. Өлең 
шығару қабілетін алғаш болып 
кураторы, техника ғылым-
дарының кандидаты, доцент 
Жеңіс Иманов байқап, қазіргі уа-

қытқа дейін жігер беріп, қа-
ламының ұшталуына 

көмегін тигізу-
де. 

апам кемпірдің үйіне жұмсады.
  – Бауырсақ пісіретін тор көз 

ожауды берсін деп айт, өзің әрі кірме, 
сыртта күт, – деді. Барсам, басы сәж-
деде екен. Күттім. Кенет дем жетпей 
қысылды. Су беріп едім:

 – Құдай тілеуіңді берсін! – деді. 
Қара кемпір өмірден қайтты. Жай-

намазын көріп, апам жасын тыя алма-
ды. Менің де жылағым келді. 

Атам дұрыс айтыпты. Мейірімді 
адамның иманы берік болады екен. 
Ал, «...бұл дүние имандыға арман 
емес». Бірақ, иман кетсе... Құдай сақ-
тасын!                       
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Бетті әзірлеген Салтанат ИЛЬЯШОВА

жанынан өтіп бара жатып гүлдердің 
арасына өскен тікендер мен арам 
шөптерді көреді. «Әдемі гүлдердің 
арасында тікендер мен арам шөптер 
неге тұр, бұлар болмаса олар жай-
қалып өсер еді» деп ойлайды. Сон-
да, гүлдердің арасына өскен шөп тіл 
қатады. « – Ханша, біз осы халімізге 
разымыз. Біздің қандай шөп екеніміз 
маңызды емес, қай жерде, ненің ара-
сында екеніміз маңызды. Гүлдердің 
арасында құнымыз артады. Өткен-
дер «Сен кімсің?» демейді, «кімнің 
қасындасың?» деп сұрайды» депті. 

Содан бері ханша шөптерді гүл-
ден бөлмей суарады екен. Бақша – 
жайқалыпты».

Атам үнемі «кемпірге өкпелеуші 
болма, ол бізден де мейірімді» 

дейтін. 
Бір күні 

Аяулым СОВЕТ,
«Орталық Қазақстан»
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– Ау, Нұрлан балам, қыз-
метке жаңадан келген екенсің, 
сәттілік ті лей мін. Мына да-
лиған далада мал өсіріп, егін 
орып, сән салтанатпен өмір 
кешу қандай ғанибет. Айт-
пақшы, ауыл шаруашылығын 
қалай дамытып жатыр-
сыңдар? Халықтың күнкөрісі 
малды өз төлі есебінен өсіріп, 
нәпақа табу ғой. Толға балам? 

– Ассалаумағалейкум, Аяз ата, 
Ақтоғай жеріне қош келдіңіз. Тіле-
гіңізге көп рахмет. Қазақтың қай жері 
болса да киелі ғой. Дегенмен, ата-ба-
бамыздың кіндік қаны тамған жерді 
мысыр-шаһарға балаймыз. Тәуелсіз 
елдің даму қарқыны ақтоғайлықтарға 
да келіп жеткен. Соның ішінде агро-
неркәсіп кешенін бірыңғай өркенде-
туге, дамытуға бетбұрыс жасап оты-
рмыз. Дұрыс айтасыз, Ақтоғайдың 
күнкөрісі мал өсіру, семірту, өз төлі 
арқылы өсіру. Бұл ретте 6 жауапкер-
шілігі шек теулі серіктестік, 681 ша-
руа қожалы ғы, 5 ауыл шаруашылығы 
тұтыну кооперативі жұмыс жасайды. 
Ауыл шаруашылығы өнімін өндіру 
көлемі біршама көбейді. Соның басым 
бөлігі мал шаруашылығының еншісін-
де. Кешенді шаруалардың қолға алы-
нуы мал өсіргісі келгендердің оң жам-
басына ыңғайлы болып тұр. Нақтылай 
айтсақ, аудан көлемінде 100 мыңнан 
аса қой мен ешкі, 20 мың  жылқы, 46 
мың ірі қара бар. Жекелеген тұрғын-
дар құс өсіруді біраздан бері тәжіри-
беге айналдырып келеді. Өнім өндіру 
көңіл қуантады. Мәселен, тоғыз айдың 
ішінде 5352,3 тонна ет өндірілді. Сүт 
өндіру, жұмыртқа тапсыру бұрнағы 
жылдарға қарағанда артты. 

«Баптай білсе, жер – жомарт» 
деген. Егістік алқаптарды заман та-
лабына сай өңдеу, құнарлылығын 
арттыру келешектің ісі. Үстіміздегі 
жылы бидай алқабының әр гекта-
рынан 7 центнер, арпа егістігінің әр 
гектарынан 12 центнерден өнім ал-
дық, жаман көрсеткіш емес. Картоп 
жинаудың гектар берекесі ұлғайды. 
Ауылдық жерде көкөністің, бау-бақша-
ның көлемін ұлғайту әр тұрғынның қы-
зығушылығын арттырды. Мына мәсе-
лені айта кетейік, осынша ырзықты 
жинап алу үшін күзгі науқанға 10 ком-
байн, 15 жүк көлігі, 40-қа тарта адам 
жұмылдырылды. Диқандардың күздің 
әрбір ашық күнін тиімді пайдаланып, 
жерден өнген ырзықты ысырапсыз жи-
нап алуға күш мүмкіндікті жұмсағанын 
айта кету ләзім. Мемлекет қамқор-
лығына рахмет. Күзгі жиын-терінге ар-
нап жеңілдікпен жанар-жағармай бөл-
ді. Сондай-ақ, ауданымыздағы төрт 
шаруашылыққа мемлекет тарапынан 
сапалы тұқым берілді. Жанар-жағар-
май құнын арзандатуға байланысты 
екі шаруашылық 1,5 млн. теңге субси-
дия алды. 

Осыдан үш жыл бұрын «Ақтоғай 
мал өнімдері» ЖШС, «Қуандық», 
«Кежек» шаруа қожалығы ұжымы көп 
жылдық шөптің тұқымын сіңірсе, биыл 
сол алқаптардан сапалы мал азығын 

Қарағанды – республикада білім көшіндегі жаңа идеялар мен 
тұсаукесер жобалардың флагманы. Өйткені, облыстың білім беру 
жүйесі – қарқынды. Республика көлеміндегі өңірлердің үштігінде 
тұр. Бұл – облыс педагогтері, оқушылар мен ата-аналар еңбегінің 
лайықты жемісі. 
Әлбетте, білім беру мазмұнын жаңартуға көшу – аймақта Елбасының 
«100  нақты қадам» – Ұлт жоспарын жүзеге асыруға мүмкіндік берді. 
Педагогикалық ортаның функционалдық сауаттылығын арттырып, 
облыстың білім көшін жаңа сатыға көтерді.

 

«Қарағандылық 
вице-министр» 

Білім саласында орын алған жыл-
дың жағымды жаңалығын айтарда, Қа-
рағанды облыстық білім басқармасы-
ның басшысы болған Асхат Аймағам-
бетовтің Қазақстанның жаңа Білім 
және ғылым вице-министрі қызметіне 
ауысқанын тілге тиек етсек жеткілікті. 
Асхат Қанатұлы «Болашақпен» оқуға 
кеткен Эльмира Суханбердиеваның 
орнына уақытша білім және ғылым Ви-
це-министрі болып тағайындалды. 

Жалпы, Қарағандыда Асхат Ай-
мағамбетовтің басшылығымен жиын-
дар жиі ұйымдастырылып тұрды. 
Бірде облыстық білім басқармасының 
басшысы дуальды білім беруге қаты-
сты өткен жиында, колледждерден 
түлектерді жұмысқа орналастыру жа-
уапкершілігін алып тастауды сұрады. 
Ол өз көзқарасын дуальді білім беру 
ұйымының мәселелері жөніндегі ре-
спубликалық дөңгелек үстелде ашық 
білдірді. «Жақсы дайындалған маман-
ды «қолдан жұлып әкетеді», ал көпте-
ген жас мамандар жұмыс таба алмаса, 

ру шеңберінде теміртаулықтар Дар-
мштадт қаласында «Evonik Industries 
AG» концерні оқу орталығында тәжіри-
бе алмасты. 

Сонымен қатар, «Heidelberg-
Cement» оқу орнында (құрылыс ма-
териалдары бойынша әлемдегі ең ірі 
өндірістердің бірі) өткен тағылымдама 
барысында электрпневматика және 
гидравлика бойынша стендтерде 
зертханалық жұмыстар жүргізді. Курс 

аяқталғаннан кейін тиісті сертификат-
тар иеленді. 

Сөйтіп, Генрих-Эммануэль-Мерк- 
Шуле атындағы (Дармштадт қаласы) 
электротехника және ақпараттық тех-
ника колледжінде «Энергиятиімділік» 
және «Индустрия 4.0» бірлескен жо-
баларын іске асыру туралы хаттамаға 
қол қойылды. Алдағы жоспар – «Элек-
трлімобиль» жобасын құру.

Жоба демекші, қарағандылық жас-

тар ғылыми жоба қорғауда білікті еке-
нін мектеп кезден дәлелдеп келеді. 
Мысалы, қазақ-түрік лицейінің оқушы-
лары...

Протез жасап шығарды
Лицей оқушылары Қайсар Қуаныш 

пен Әлішер Смағұлов балаларға ар-
налған қол протезін жасап шығарды. 
Қол протезін жасаудағы идеяның авто-
ры – қазақ-түрік лицейі физика пәнінің 
мұғалімі Алтынбек Қарабатыров. Ұс-
таз өз сөзінде: «Павлодар қаласынан 
Қарағандыға жұмыс ауыстырғанда 
бұл істі жалғастыруды шештім. Қазіргі 
таңда 3D-принтер сатып алып, оқушы-
лармен бірге протездер жасап жатыр-
мыз. Протезді жасап шығару оңай. Ал-
дымен,  оқушылар бірінші үш өлшемді 
модельдің барлық тетігін салып алып, 
оны басып шығарады және жинайды. 
Жіпті тарту арқылы, протез бекітіледі. 
Бұлшық етке қозғалыс әкеледі. 
Бастап қы жағдайға әкелуге серіппе 
мүмкіндік жасайды. Негізі протездерді 
алғаш АҚШ-та өндірген болатын. Олар 
5 мың доллар тұрады. Біздің протез-
дер   небары – 600 теңге. Тек, матери-

алға қаржы жұмсаймыз», –  деді.
Оның айтуынша, алғашқы протез 

лицейдің Павлодардағы бөлімшесін-
дегі 3D-принтер арқылы жасалған. 
Оны саусақсыз туған Сашаға сый-
лаған. Қазір Сашаның жағдайы жеңіл-
деп, ол велосипед теуіп жүр екен. 

Алдағы уақытта бастың ми серпінін 
қабылдай алатын қол секілді протез 
қолдар ойлап табуды жоспарлап отыр. 
«Бүгінгі күні әрбір ми қуатын реттейтін 
арнайы сканерлер әзірленген. Оларды 
Штаттарда протездер жасау үшін қол-
данады. Біз де осындай сканер сатып 
алып, жобалау жұмыстарымен айна-
лысуды жоспарлап отырмыз. Әлбетте, 
біз жасаған бұйымның құны төмен бо-
лады», – дейді А.Қарабатыров.

ҚТЛ ұжымы бұл жоба жастарды 
халықаралық сайыстарға бағыттайты-

нын айтады. Алдағы уақытта лицей 
оқушылары ұстаздарымен бірігіп Қа-
рағандыда тұратын,  небары екі са-
усағы бар балаға арнап қол протезін 
жасап шығармақ. Сондықтан, облы-
стың мерейін үстем етер жастардың 
көбі – аталған лицейде білім алады 
десек,  қателеспейміз. 

Лицейге ұқсас облыстағы дарын-
ды мектеп түлектерінің көбі биыл Ұлт-
тық біріңғай тестілеуден босатылды. 
Атап айтсақ, облыста жалпы білім 
беретін пәндер бойынша республика-
лық, халықаралық  олимпиадалар мен 
ғылыми жобалар жарыстарының жүл-
дегерлері сынақтан босатылды. 

2017 жылғы ҰБТ-ға облыс мектеп-
терінің 5 122 түлегі қатысып, болашақ 
мақсатын айқындады. 

Аяулым СОВЕТ,
«Орталық Қазақстан»

оларға тиісті білім берілмеген деген 
келелі түсінік қалыптасады» деген ой-
дың нарықтық заманға сай емес екенін 
білдірген. 

Қарағанды облысында осы жүйе 
бойынша 1,5 мың адамға білім беріп 
жатқан 31 колледж бар. Бүгінгі таңда 
дуальді білім беру экономиканың 
нақты секторы үшін мамандар дайын-
дауда. Әлбетте, кәсіпкерлерге де өнім 
сапасы мен кадрлар біліктілігінің ха-
лықаралық стандарттарға сай болға-
ны керек. Дуальді білімді сөз еткенде, 
алдымен, теміртаулық жастар еске 
түседі. 

Теміртаулықтар – 
Германияда 

Иә, биыл Теміртау политехника-
лық колледжі өкілдерінің Германия-
да тағылымдамадан өткенін мақта-
нышпен айтамыз. 

Дуальді оқытудың нысанын енгізу 
бойынша ҚР Білім және ғылым мини-
стрлігі мен халықаралық ынтымақта-
стық жөніндегі Герман қоғамдастығы 
(GIZ) арасындағы келісімді іске асы-

дайындап алды. Мұндай игілікті іс ал-
дағы уақытта да жалғасады. 

– Нұрлан қарағым, мал 
бордақылау, өндірістік коо-
ператив құру, ет экспорттау 
түпкілікті нәтижеге жеткізеді 
деген қуанышты хабар естіп 
келемін, соны тарата айтып 
берші. 

– Оныңыз рас, Ата, ауылдық жер-
де тұрғындарды жұмыспен қамту, 
соның нәтижесінде кәсіпкерлікті да-
мыту өз нәтижесін беріп отыр. Ау-
дан көлемінде кооперативке біріккен 
ұжымдар баршылық. Мәселен, Ша-
банбай би, Сарытерек, Қарабұлақ 
ауылдарында өндірістік кооператив 
құрылып, несие алып, бірлесіп мал 
өсіруді қолға алды. Соның ішінде «Бе-
реке» бағдарламасы арқылы біраз 
шаруаны тындыруға ниет бар. Ауыл 
шаруашылығының өндірістік коопе-
ратив мүшелері мал өсіруге қолайлы 
жаңа серпіннің ізденісі қажет екенін 
түсінді. Соған орай кооперативке бірі-
гуде. Мал семіртетін орын, қора-жай 
салынуда. Келешекте 88 отбасылық 
мал бордақылау алаңын салу жоспар-
да бар. Мұнымен қоса сүт қабылдай-
тын, мал соятын орындар дайындау 
күн тәртібінде тұр. Мал азығын өңдей-
тін жемазық цехы, 1 рефрижераторға 

қаржы қарастырылған. 
Дау жоқ, ірі қара етінің экспорт-

тық әлеуетін арттыру бағдарламасы 
біртіндеп жүзеге асыруды қажет етеді. 
Мұнда да іскерлік керек. Ауданымыз-
дағы «К-Мадияр», «Тәттібек», «Айсәу-
ле», «Әлішер» шаруа қожалықтары 
етті ірі қара өсіріп, бордақылап, өнімді 
экспорттауға қазірдің өзінде дайын 
отыр. Ел ішінде «асыл тұқымнан - 

артық өнім» деген қағида бар ғой. 
Шаруа қожалықтары асыл тұқымды 
мал өсіруге біріңғай бетбұрыс жасап 
келеді. 

Ауыл шаруашылығын несиелен-
діру – уақыт талабы. «Сыбаға», «Ал-
тын асық», «Құлан» бағдарламасы 
арқылы ауыл шаруашылығын неси-
елендіру әлдеқашан қолға алынды, 
нәтиже жаман емес.Қайтарылымы 
жеңілдетілген пайызға негізделген не-
сие жұртшылықтың көңілінен шығып 
отыр. Осының ішінде асыл тұқымды 
мал сатып алуға әжептеуір мүмкіндік 
туды.Тағы бір айта кететін жетістік, 
ауыл шаруашылығы техникасын ли-
зинг, немесе өз қаражаттары есебінен 
алуға жол ашылды. Жайылымды су-
ландыру, қожалыққа электр жүйесін 
тарту, жеңілдікпен күн сәулесі энер-
гиясы қондырғыларын орнату жүзе-
ге асырылуда. Мұнымен қоса ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өңдейтін 
бизнес жоспар жасалып, тиісті жерге 
өткізілді. Келешекте аудан бойынша 
5 инвест-жоба жүзеге асырылады. 
Қазір аудан орталығына Ресейден сүт 
салқындатқыш қондырғысы әкелінді, 
жер бөлінді, құрылыс жұмысы жүр-
гізіледі. 

– Оу, Нұрлан балам, 
Ақтоғайды әнші ауыл деуші 
еді, сонымен қоса жаңа за-

ман талабына сай ауылдық 
жерді өркендетуге де жете 
көңіл бөліне бастаған екен. 
Қазақ дегеніміз  ауыл емес 
пе? Ауылды өркендетуге 
қатысты кешенді шаралар-
дың ешқайсынан тартынбау 
керек. Ұлттық құндылықтары-
мыздың басым бөлігі ауыл 
топырағынан шығады. «Ауыл 
– алтын бесік» деп тегін ай-
тылмаған ғой. 

Істеріңе сәттілік тілеймін, 
жаңа жылда ауылды өркен-
детуге жаңа меже белгілеп, 
соны абыроймен ор ындап 
шығуға нәсіп етсін! 

– Айтқаныңыз келсін, Аяз ата, ті-
легіңіз қабыл болсын! Алтын бесік 
ауылымызды өркендетуге, көсегесін 
көгертуге, рухани жаңғыруды жүзеге 
асыруда, мал шаруашылығын көте-
руге бұдан да әрі батыл кірісіп, кең 
көлемдегі игілікті істерді қолға алатын 
боламыз.  

Аяз атаның қолбаласы болған 
газеттің  тілшісі

 Оралбек ЖҮНІСҰЛЫ.

АҚТОҒАЙ ауданы.
СУРЕТТЕ: Ақтоғай ауданы ауыл 

шаруашылығы бөлімінің басшысы 
Нұрлан ЖАҢАБЕРГЕНОВ.                    

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Еліміздің білім беру жүй-
есінің үздік үрдістері ұдайы 
саралану үстінде. Білім мен 
ғылымды дамытуға арналған 
бағдарламаларды жүзеге 
асыру аясында түрлі жобалар 
қолға алынып келеді. Соның 
бірі – Теміртау қаласында 
ҚР Білім және ғылым мини-
стрлігінің қолдауымен және 
Дүниежүзілік банктің қаржы-
ландыруымен «Zhas Project» 
жастар корпусын дамыту 
жобасы аясында әлеуметтік 
репетиторлық орталық жұмыс 
жасап жатыр. 

Тамыз айында басталған 
жоба бүгінгі таңда 31 адамға 
тегін білім беруде. Орталықта 
4 топта әлеуметтік жағдайы 
төмен, қамқоршысынан айы-
рылған, көпбалалы, шеттен 
келген қандастарымыздың 
балалары оқытылады. Со-
нымен қатар, компьютерлік са-
уаттылықты меңгеруге құштар 
зейнеткерлерден құралған 
1 топ білім алуда. 

Жоба жетекшісі Айдана 
Жұмабайдың айтуынша, қаты-
сушылардың білім алуға құл-
шыныстары өте жоғары және 
осы білім алу орталығына кел-
геннен бастап, оқушылардың 
оқу үлгерімдері айтарлықтай 
жақсарған. Орталықта білім 
алып жатқан оқушылар, ата- 
аналар қауымы, жалпы, жоба 
қатысушылары Қарағанды 
облысы бойынша үйлестіруші 
Нұркелді Зиядаұлына, «Zhas 
Project» жастар корпусын 
дамыту жобасының барлық 
ұйымдастырушыларына дән 
риза.

Гүлнұр ӘБЕУОВА.
ТЕМІРТАУ қаласы.

 
 

 
 

Сіздерді Қарағанды қалалық ардагерлер кеңесінің атынан 
Жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын!  

Соғыс және тыл еңбеккерлері, барлық зейнеткерлер ерен 
еңбегімен ұрпаққа өнеге бола білді. Ардагерлердің облысы-
мыздың дамуына, жас ұрпақ тәрбиелеуге қосқан үлестері қо-
мақты. Талай жылғы тынымсыз бейнетінің арқасында ардагер-
лер қауымы әрдайым зор ілтипатқа лайықты бөленіп келеді. 

Адам баласы жаңа жылдан көп жақсылық күтеді. Жаңа 
жылға мол үміт артады. Армандарыңыз бен тілектеріңізге қо-
сылып, Сіздерге алдағы жылда зор денсаулық, баянды бақыт, 
ұзақ өмір, отбасыларыңызға құт-береке тілеймін. Аспанымыз 
ашық, еліміз тыныш, жұртымыз аман болып, жарқын бола-
шаққа деген сенім арта берсін! 2018 жыл – бірлік пен тату-
лықтың жылы болсын!  

Өткенге риза болып, жаңа жылға бәріміз таза ниетпен нық 
қадам басайық. Ортамыз ойсырамай, Жаратқан жылдан жылға 
аман-есен жеткізе берсін!

Т.ЗЕЙНЕШЕВ,
Қарағанды қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы.

Қыс қаһарына мінген шақ. Ақ көрпеге оранған тау мен дала сиқырлы 
дүниені көз алдыңа елестетеді. Жыл қорытындыланып, атқарған 
шаруалар ортаға салынып, сарапталып, жаңа межелер белгіленіп 
жатқанда Аяз-ата Ақтоғай аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің 
басшысы Нұрлан Көмірбайұлы Жаңабергеновке тосыннан бірнеше 
сауалдар тастады. 
Жасыл шыршаның маңына Ақша қарды қызықтаған жастардың 
да көңілі шат. Үлкендер болса Аяз атадан жүрекжарды ізгілік тілеп, 
батасын алып қалуға құштарлық танытады. 



«Қаныштың  бір үлкен ерекшелігі 

– ол химикпен де, биологпен де, физикпен 

де, медикпен де және тарихшымен де, тілші-

әдебиетшімен  де өздерінің ғылым тілінде сөйлесе 

біледі. Мамандық тілдерімен үндесіп, ұғыса біледі. Және 

сол әр ғылымның саласындағы әрбір кезеңде пісіп кел-

ген нақтылы, жауапты мәселелеріне қажет болған 

мәслихатын айтып, мықты басшылық ете білді.»

Мұхтар ӘУЕЗОВ,

академик, жазушы.

www.ortalyq.kz
Сенбі, 

30 желтоқсан, 2017 жыл6

тым. Зауыттың ең ыстық цехына 
түстім. 1600 градуста цемент қайна-
тамыз. Жұмыс – өте ауыр. Көндігуге 
тура келеді. Мойымауға тырыстым. 
Өйткені, өндірістің бейнеті мен аза-
бы алдағы уақытта мен тартатын ой 
азабынан әлдеқайда жеңіл екенін 
сезетінмін. Сөйтіп жүріп, техника-
лық бөлімнің аға инженері лауазы-
мына дейін көтерілдім. Бірақ, мені 
әдебиет өзіне тарта берді. 1958 
жылы – студент кезімде жазған 
«Ғажайып сәуле» атты фантасти-
калық повесім араға бір жыл салып 
жарық көрген. Цемент зауытында 
жүріп төрт кітап жазып үлгердім. 
Әжептәуір танылып та қалдым. Бі-
рақ, әдеби ортаны фантастикамен 
мойындату мүмкін емес қой. Шын-
дығын айтайын, фантастика емес, 
мені жазушы ретінде танытқан 
– Қаныш Сәтбаев. Бірақ, фантас-
тикалық дүниелерім мені Қанекең 
әлеміне алып келді.

– Кейіпкерлеріңіздің барлығы – тағ-
дырлы тұлғалар. Таңдаған тақыры-
быңыз да таптаурын емес. Мысалы, 
Семей тақырыбы. Осы күрделі тағдыр-
лар мен ауыр тақырып Сіздің уақыты-
ңызды ұрлап, басқа шығармашылық 
жоспарларыңызды жүзеге асыруға ке-
дергі келтірген жоқ па?

– Жоқ. Мен осы тақырыптар-
ға шырматылмағанда, небір ше-
девр дүниелер жазатын едім деп 
көлгірсуден аулақпын. Өйткені, мен 
Қаныш Сәтбаев арқылы таныл-
дым, Ебіней Бөкетов пен Ермахан 
Бекмаханов арқылы толыстым, 
«Семей қасіреті» арқылы ұлтыма 
қызмет еттім. Ақиқатын айтайын, 
Қанекең (Сәтбаев) мені күні бүгін-
ге дейін асырап келеді. «Тамаша 
адамдар өмірі» (ЖЗЛ) сериясымен 
жарық көрген «Сәтбаев» тоғыз рет 
қазақ тілінде, тоғыз рет орыс тілінде 
басылды. Алғашқы таралымы – 100 
мың дана. Қазір «Сәтбаевтың» жал-
пы таралымы 328 мыңға жетті. 

Рас, Қаныш Сәтбаевты жазуға 
көп уақыт сарп еттім. Қанекең атүсті 
жазылатын, қызыл сөздің қырма-
нында сомдалатын кейіпкер емес 
қой. Не керек, «Сәтбаев» кітабын 
жазуға 13 жылымды бердім. Еш 
өкінбеймін. Алып тұлға ғой, сонша 
уақыттың жұмсалуы да заңды еді. 

Қалай болғанда да, мен «Сәт-
баевты таныттым» деуден аулақ-
пын. Қанекең мені танытты. Әдеби 
ортаға мойындатты. Осы бақытты 
сезінген сәтте «Сәтбаев» кітабына 
кеткен алтын уақытым да, жарық 
көру кезінде көрген қияметім де 
ұмыт қалады. 

 

– Сәтбаев әлеміне қалай келдіңіз? 
Ғасыр ғұламасы туралы жазуға тәуе-
кел жасауыңызға қандай күш ықпал 
етті?

– Менің бұл тәуекеліме екі жағ-
дай себеп болды. Біріншісі – Қа-
некеңдей инженер боламын деген 
бала күнгі арманым. Екіншісі – ака-
демик Әлкей Марғұланның ықпалы.

Семейде цемент өндірісінде жұ-
мыс істеп жүргенмін. Бұл 1963 жыл 
еді. Мені Алматыға Әлкей Марғұ-
лан шақырды. Бардым. Барсам, 
алдында менің екі кітабым жатыр. 
Екеуінің да жанры – фантастика. 
Әлекең менің кітабымды қолына 
алып, мені мақтасын келіп. «Тілің 
– жақсы, фантазияң – ғажап» деп, 
майын тамыза мақтап отыр. Мен 
ыңғайсызданып барамын. Әлекең – 
ұлы адам, мен – жас жазушымын. 
Ыңғайсызданбай қайтейін? Бір уа-
қытта Әлекең: «Мен сенің тіліңді 
ұнатып, өнеріңе тәнті болып ша-
қыртып отырмын. Шақырту себебім 
– Қанекең туралы жазсаң, қалай 
болады?» деп, мәселеге төтесі-

нен көшті. «Аға, оған менің шамам 
келмейді ғой. Сәтбаев – алып тұл-
ға, мен – енді төселе бастаған жас 
жазушымын. Басқасы – басқа, тура 
Қанекеңе менің тісім батпайды» 
деп шоршып түстім. «Міне, осы-
лай шегіншектейсіңдер... Қазақтың 
иттігі – осы. Мен сонда қазақтың 
ұлы тұлғасын жазу үшін Мәскеудің 
жебірейін шақыртайын ба?» деп 
ашуға басты. Не айтарымды біл-
мей, абдырап қалдым. «Аға, есім 
шығып кетті. Дәл мұндай ұсыныс 
болады деп ойламаппын. Және Қа-
некең туралы жазамын деген жос-
пар менің ойымда жоқ еді. Төрт-бес 
күн ойлануға мұрсат беріңіз» деген-
нен әріге бара алмадым. «Бағана-
дан осылай демейсің бе? Солай 
жаса, бірақ, келісесің» деп шегелеп 
тастады. Айныйтын түрі жоқ. «Ле-
ниншіл жаста» қызмет етіп жүр-
генімде Жезқазғанға іссапармен ба-
рып, «Қаныш осылай туған» деген 
очерк жазғанмын. Мүмкін, Әлекең 
соны оқыған шығар... Әйтеуір, та-
лабы – қатаң.

Ол кезде Қанекең тірі. Бірақ, нау-
қастанып жүр екен. Дауасыз дертке 
шалдыққан. Оны Әлекең біледі. 
Уақыт – өлшеулі, жоспар – ауқым-
ды, кейіпкер – күрделі. «Шешінген 
– судан тайынбастың» кебін киіп, 
іске кірісіп кеткенмін. 1964 жылғы 
31 қаңтарда түнгі ауысымнан келіп 
шай ішіп отырғанмын. Радиодан 
«Қаныш Сәтбаев қайтыс болды» 
деген суық хабарды естідім. Есеңгі-
реп қалдым. Әлекең тапсырмасына 
едәуір ниеттеніп, шындап кірісіп 
кеткен едім ғой. Енді міне, барлық 
жоспарымның күл-талқаны шықты. 

Қанекең туралы жазбақ болған 
шығармашылық жоспарым екі жыл-
дай тоқырады да, мені 1965 жылы 
Ғабит Мүсірепов Қазақстан Жазу-
шылар одағына қызметке шақыр-
ды. Инженерлікті тастадым. Қолым 
босады. Одақтағы функционалдық 
құзіретіме Павлодар, Өскемен, Се-
мей облыстары кіреді. Осы облыс-
тардың шығармашылық тынысы, 
әдеби ортасы – менің бақылауым-
да. Қанекең туралы жоспарымның 
жүзеге асатын уақыты да, мүмкіндігі 
де келгенін сездім де, қайтадан іске 
кірістім. Қанекеңнің зайыбы Таисия 
Алексеевнаға жолықтым. Қане-
кеңнің ізімен Арқа топырағына төрт 
жыл қатарынан келіп, материал 
жинақтадым. Сол кездегі Жезқаз-
ған горкомының бірінші хатшысы, 
көрнекті ақын Кәкімбек Салықовтың 
көп көмегі тиді. Кейін кітабымның 
«ЖЗЛ» сериясымен Мәскеуде ба-
сылуында да Кәкімбектің ықпалы 
зор болды. Ол кезде Кәкең КПСС 
Орталық Комитетінде жауапты 

– Әлгінде осы кітаптың жарық көру 
қияметі деп қалдыңыз... Нақтысы қан-
дай қиямет?

– Бұл кітаптың жолы ауыр бол-
ды. Өзі 13 жылдан астам уақыт жа-
зылды. Әуелі Қазақстан баспасына 
ұсындым. Республика билігінің ке-
дергісіне ұшырады. Бетімді қайтар-
май, бесжылдық жоспарға енгізіп, 
алдарқатпақ болды. Сонда дайын 
кітапты бес жыл тосуың керек. 
Сөйтіп, Алматы жылы жауып таста-
ған кітабым 1980 жылы Мәскеуден 
жарық көрді. Таисия Алексеевна да 
дүниеден өтер кезінде маған: «Бұл 
кітапты Алматыдан шығара алмай-
сың. Орыс тіліне аударып, Мәскеу-
ден шығар» деген болатын. Содан 
жеңгейдің жол сілтеуімен СССР 
Геология министрі Петр Антропов 
(Қаныш Сәтбаевтың жан досы) пен 
СССР Атом министрі Ефим Славс-
кийдің қабылдауына бардым. Ал-
ғашқысы «Аузыңа ие бол, үш айда 
шығарамыз» деді. Бірақ, Мәскеуден 
шығатын кітаптың өзіне Қазақстан 
рұқсат беруі керек екен. Осы рұқ-
сатты алу қияметі қырғын болды.          

1981 жылы мен «Сәтбаев» кіта-
бының қазақ тілінде жарық көруіне 
ықпал етуін сұрап, Қазақстан Ком-
партиясы ОҚ идеология жөніндегі 
хатшысы Зақаш Камалиденовке 
хат жазған болатынмын. Сол хат-
қа жауап та бермеді. Бірақ, Зақаш 
мырзаның азаматтығы шығар, 
2011 жылы бұрынғы хатшыдан хат 
алдым. Мен ол туралы «Сәтбаев 
ұлағаты» атты кітабымда жаздым. 
«Отыз жыл кешіккен жауап» де-
ген атпен берілді. Отыз жыл бойы 

Ақыры, үш күн ұйықтамай, ой-
ланып, тәуекел жасауға тура келді. 
Әлекеңе келіп: «Аға, келістім. Бірақ, 
өзіңіз көмектесесіз» дедім. Қане-
кеңмен кездесу керектігін ойына 
салдым. Бірақ, Әлекең бірден кез-
десуге болмайтынын ескертіп, ма-
ған Қанекеңнің Семейде өткен алты 
жылын егжей-тегжейлі зерттеп, 
зерделеп келуімді тапсырды. «Мен 
ертіп барғанда сен Қанекеңнің өмір-
баянынан басқа ештеңе білмей 
отырсаң, ұят болады. Қанекең де 
секем алып қалуы мүмкін. Ал, сен 
ғұламаның Семейдегі алты жылын 
сайратып отырсаң, ол кісінің сенімін 
оятамыз» деді. Қонымды сөз. Елге 
аттанып, Қаныш аға туралы зерт-
теуге кірістім. 

қызметте еді. Жалпы, «Сәтбаев» 
кітабының жазылу, жарық көру та-
рихында Кәкімбек Салықовтың 
көмегі орасан болды. Материал 
жинастыруға шыққанымда Жезқаз-
ғанға – Кәкеңе хабарласамын. Ол 
барлық жағдайымды жасап, сөй-
лесетін адамдарымды дайындап, 
көлігімді сайлап отырады. Өзі бол-
май қалған кездердің өзінде Уәли 
Есентаев деген азаматқа: «Медеу 
жүдеп қалмасын. Көлігін дайындап 
қой. Бір ай жүре ме, екі ай жүре ме, 
көліктен таршылық көрмесін» деп, 
мені мықтап тапсырады екен. Қа-
ныш аға жүрген жерлерді армансыз 
араладым.   

Он үш жыл жазған кітабымның 
өз Қазақстанымда, өз тілімде жарық 
көрмегені жанымды жүдетіп, жү-
регімді ауыртты, әрине. Дегенмен, 
«Тамаша адамдар өмірі» (ЖЗЛ) 
сериясына еніп, 100 мың дана та-
ралыммен жарық көруі мені рухани 
ләззатқа бөлеп, шығармашылық 
бақытқа кенелтті. 

Жарылыс. Жазушының туған жері Семейдегі атом сынағы. Ғасыр қасі-
ретіне баланып жүрген Семей полигонының адамзатқа аждаһадай көрін-
ген жылнамасын біз 40 жылға созылды деп жүрміз. Медеу аға Жер-Ананың 
жүрегіне жара салған жарылыс дүмпуі 42 жылға созылғандығын айтады. 
1949-1989 жылдар. Қарапайым арифметика санағы бойынша 40 жыл. Ал, 
алғашқы жарылыс жасалған 1949 жыл мен соңғы дүмпуі дүниені елең еткіз-
ген 1989 жылды ешкім есепке алып жатқан жоқ. Сонымен, 42 жыл бойы 
жарылысқа құлақ түріп, жанымызға шер, қанымызға у сіңірдік. Ал, Се-
мей қасіретінің ащы ақиқатын ашқан қаламгер Медеу СӘРСЕКЕНІҢ жан 
дүниесіндегі жарылыс 60 жылға жалғасқан. Нақтырақ айтсақ, 57 жыл 2 
ай. Бар ғұмыры сынақ алаңында өтті. Жаны да, тәні де сынақ зардабын 
тартты. Семей полигонының сынағы тәнін жаралап жатса, Кеңестік 
идеологияның сынақ алаңы жанын жабырқатып, қаламын тұсады. Бірақ, 
тұқырта алмапты. 

Кейіпкерлері де – кеңестік жүйе үшін «зардабы аса қауіпті полигон» бо-
лып көрінген талайлы тағдыр иелері. Қаныш СӘТБАЕВ, Ебіней БӨКЕТОВ, 
Ермахан БЕКМАХАНОВ. Қазақтың осынау үш алып тұлғасы Әлемдегі 112 
елдің кітапханасының сөресінен орын алды. Қаламгерлік қабілетін қай-
раткерлік қайрағына жаныған Медеу ағаның қажырлы қаламы арқылы.

Иә, бұл тұлғалардың тағдыры қалай күрделі болса, олар туралы жа-
зылған Медеу Сапаұлы кітаптарының тағдыры да соншалықты ауыр бол-
ған екен.

Ендеше, жазылуы бейнет, жарық көруі қиямет болған кітаптарының 
тағдыры туралы қаламгер өзі әңгімелесін...

– Медеу аға, кен инженерінің кемел 
қаламгерге айналуына не түрткі бол-
ды?

– Мен әдебиетке кездейсоқ 
келгендердің қатарынан емеспін. 
Бес жыл Алматы политехникалық 
институтында оқып, металлург-ин-
женер мамандығын алдым. Сту-
дент кезімде жазып жүретінмін. 
Сол кезеңдегі жастардың ресми 
органы «Лениншіл жас» газетімен 
шығармашылық байланыста бол-
дым. Институт бітірген жылы мені 
аталған басылымның бас редакто-
ры Абай Бейсебаев пен оның орын-
басары, өздеріңіздің «Орталық 
Қазақстан» газетінде редактор бол-
ған Әбдісаттар Бөлдекбаев маған 
«әдеби танымың – жоғары» деп, 
қолқалай бастады. Ақыры, газеттің 
жұмысшы жастар бөліміне әдеби 
хатшы болып орналастым. Сөйтіп, 
маған Камал Смайылов, Сейдах-
мет Бердіқұлов секілді ақберен қа-
ламгерлермен әріптес болу бақыты 
бұйырды. 

Міне, содан бері бір сәтке де 
қаламымды қаңтарып көрмеппін. 
Мамандығым – инженер, техника 
тілін жетік білгендіктен болар, мен 
алғашқы жылдары фантастикалық 
шығармалар жаздым. Осы жанр-
дағы екі повесіммен Қазақстан Жа-
зушылар одағына мүше болдым. 
Жазған дүниелерім әдеби қауымды 
бейжай қалдырған жоқ. Ағаларым-
нан ұнамды пікір, ұтқыр идеялар 
естіп жүрдім. 

Кен инженерінің қаламгерге ай-
налу жолы – осындай.

– Жаныңыз қалаған мамандықтан 
алшақтап кеттім-ау деген өкініш болды 
ма? Жалпы, өндіріске қайта айналып 
соқтыңыз ба?

– Өкініш болды, әрине. Әсіре-
се, Алматыда үйсіз-күйсіз жүрген 
шағымда қиналдым. Ешкімге өкпе-
лей алмайсың. Газетте 10 жылдан 
бері істейтін қызметкерлер пәтер 
жалдап жүр. Камал Смайылов та, 
Сейдахмет Бердіқұлов та пәтерде 
тұрады. Кімге өкпелейсің?!

Қашанда сананы тұрмыс би-
лейді емес пе?! Оның үстіне, ма-
мандығымды жоғалтатын болдым-
ау деп қиялданамын. Ол аз десеңіз, 
Қаныш ағадай инженер боламын 
деген арман бала күннен серігім 
еді. Ақыры, «Лениншіл жасты» тас-
тап, өндіріске кету жөнінде шешім 
қабылдадым. Газеттен кеткенім-
мен, әдебиеттен кеткен жоқпын. Га-
зетті тастағанмен, қаламды тастай 
алмадым. 

Содан, туған жерге оралып, Се-
мейдің цемент зауытына орналас-

СӘтбаЕВ ұлағаты

Келелі кеңесте. Сол жақтан үшінші – Н.ОңдаСыНОв.
КПСС ОК Бас хатшысы Н.ХрущевТің сапары. Сол 
жақтан бірінші – д.ҚОНаев, үшінші – М.ӘуезОв. Туған жер. Мейірім құшағында.

 



«Көптеген ұлттардың 

қауымдастығы болып отырған біздің 

Ұлыбритания қарауындағы халықтардан 

бірде-бір көрнекті ғалым шыққан жоқ. Ал 

Кеңес Одағында Қаныш Сәтбаев сынды әлемдік 

тұлғаның тұрғандығы – ғажап  құбылыс.»

Антони ИДЕН,

Ұлыбритания Корольдігінің 

премьер-министрі.

www.ortalyq.kz
Сенбі, 
30 желтоқсан, 2017 жыл 7

 

маған: «Мына үш жұлдыздың біреуі 
– Сәтбаевтыкі» деді. Мен себебін 
сұрадым. Парасатты жан екен, 
асықпай баяндады. Қанекең шәкірті 
Ержановты Маңғыстауға геология-
лық барлау жүргізуге жібереді ғой. 
Экспедиция жұмысына жол қатына-
сы кедергі болғандықтан, Қанекең 
Славскийге «Қандыағаш» станция-
сынан Порт-Шевченкоға (қазіргі Ақ-
тау) дейін теміржол салу жөнінде 
ұсыныс айтып, қолқа салады. Қа-
шықтық – 910 шақырым. Ол кезде 
Ақтауда атом өндірісі бар. Сондай-
ақ, Индер ауданында уран өндірі-
леді. Бұл жерден жылына көп бол-
са 5-10 тонна уран шығады. Оны 
ұшақпен тасымалдауға болады. 
Шындығында теміржол құрылысы-
ның өзектілігі жоқ. Сонда да Қане-
кең алған бетінен қайтпаған. Ғұла-
ма адам ғой, Маңғыстау түбегінде 
мұнай да, газ да бар екендігін біліп 
тұр. «Сәтбаев – өте дарынды адам. 
Ол қате болжам жасамайды. Ол кісі 
не айтса, соны орындаймыз. Темір-
жол құрылысы басталып та кетті. 
Менің төңірегімдегі дұшпандарым 
жоғарыға арыз боратып жатыр. 
«Қыруар қаржы шығындап, құмның 
арасына темір жол тартып жатыр» 
деген мазмұндағы арыз басыма 
пәле болып жабысты» деп ағынан 
жарылды Славский. Ақыры арыз 
тексеріліп, теміржолдың тиімсіздігі 
анықталыпты. Сөйтіп, Славскийді 
орнынан алғалы жатқанда, Маң-
ғыстаудан алғашқы мұнай бұрқа-
ғы атқылайды. Ит көйлекпен туған 
жан екен. Сол теміржол құрылысы 
үшін үшінші мәрте Социалистік Ең-

бек Ері атанады. «Мен қатты ың-
ғайсыздандым. Сол кездегі СССР 
Жоғарғы Кеңесінің төрағасы Под-
горный мырзаға барып: «Мынау 
әділетсіздік. Мына жұлдыз – Сәт-
баевтікі» дедім. Сонда Подгорный 
«Сендер қызықсыңдар. Алматыдан 
Сәтбевқа қатысты ұсыныс пен қол-
дау хат сұратқанымда олар керісін-
ше «Сәтбаев – байдың тұқымы, 
ұлтшыл. Оны жоғары мемлекеттік 
наградамен марапаттауға болмай-
ды» деген домалақ арыз келіп түсті 
емес пе?!» деді. Міне, мәселе қай-
да жатыр. Осылайша, Сәтбаевтың 
бір жұлдызы менің омырауымда 
жүр» деп жымиды Славский. Кейін 
бұл туралы мен «Қуғындалған Сәт-
баев» атты кітабымда жаздым. 

– Ал, сексен жасыңыздың семсерін-
дей болған «Семей қасіретінің» тағды-
ры қалай болды?  Мақсатыңызға жете 
алдыңыз ба?

– 2012 жыл мен үшін қиын жыл 
болды. Сол жылдың 25 мамырын-
да 52 жыл отасқан бәйбішем дүние 
салды. Қазан айында өзім де нау-
қастанып қалдым. Денсаулығым 
күрт сыр берді. Төрт күн бойы ке-
шенді тексерістен өттім. Семейдің 
дәрігерлері өте мықты. Маған төн-
ген қауіптің өте қатерлі екенін бір-
ден анықтаған болуы керек, дәрі-
герім: «Онкологияға қаралыңыз. 
Сонан кейін көреміз» деді. Одан да 
өттім. Барлық сынама нәтижелері 

дайын болған соң дәрігерім: «Аға, 
оң жақ бүйрегіңіз бүлініп жатыр. 
Жаман ауру» деп ашығын айтты. 
Шұғыл ота жасамаса болмайтынын 
ескерткен дәрігер маған Алматыға 
бару жөнінде кеңес берді. 78 жаста 
қандауырға іліну оңай дейсің бе?! 
Қатты қиналдым. Бес күн өз-өзіме 
келе алмай жаттым, 18 күн төсек 
тарттым. Есімді жиған соң, Семей 
полигоны жайында жылдар бойы 
жинаған деректерімді ой елегінен 
өткіздім. Иә, мен Семей полигоны 
туралы көп жинаған едім. Материал 
жеткілікті. Семейде 350 мың халық 
бар. Сынақ алаңындағы жарылыс 
тоқтағанымен, салдары сейілді 
дей алмаймыз. Соңғы жүргізілген 
тексеріс қорытындысы бойынша 
осы 350 мың тұрғынның 162 мыңы 
дертті болып шыққан. Алтай өңірін-
де, Павлодар, Қарағанды (Егіндібұ-
лақ), Шығыс Қазақстан облысының  
Семей аймағында 1,5 миллион 
адам мүгедек ретінде тіркелген. 
Мен – өмірінің 37 жыл 2 айын жа-
рылыс астында өткізген адаммын. 
Ендеше, осы жасымда тәніме жа-
бысқан кеселдің себебін алыстан 
іздеудің қажеті шамалы. Бар ғұ-
мырын сынақ алаңында өткізген 
адам ретінде менің зейнетақыма 14 
мың теңге үстеме қосылады. Басқа 
жеңілдік атаулыдан жұрдаймыз. 

Ауруханадан шыққан соң, ден-
саулығымның жағдайына қарамай, 
«Семей қасіретін» жазуға отырдым. 

Тапжылмай, ешқайда алаңдамай 
отырып жаздым. Нәтижесінде 2 
жыл 9 айда қолжазбам дайын бол-
ды. Содан кейін облыс әкімі Да-
ниял Ахметовке хат жаздым да, сол 
кісінің қолдауымен өзің айтқан сек-
сенімнің семсері «Семей қасіреті» 
жарық көрді. Алғашқы басылым 
2015 жылы қазақ тілінде, ал орыс 
тіліндегі аудармасы 2016 жылы 80 
жылдық мерейтойым қарсаңын-
да жалғанның жарығына шықты. 
Аудармашылар жалдадым. Бірақ, 
олардың барлығына қатаң талап 
қойдым. Кейбір әріптестерім кіта-
бының өзге тілде жарық көргеніне 
мәз болады да, аударма сапасына 
мән бермейді. Ал, мен бұл мәсе-
леге мұқият қарадым. Осы тұрғы-
дан алғанда, мен мақсатыма толық 
жеттім деп ойлаймын. Туған жер, 
туған ел алдындағы перзенттік па-
рызымның бір парасын өтедім.

– Семей полигонындағы ядролық 
сынақтың тоқтағанына 30 жылға жуық-
тап қалды. Ақиқатын айтып, кітап жа-
зылғанымен, Жер-Ана жүрегіндегі жара 
жазылмайтыны да ақиқат. Сынақ ала-
ңының бүгінгі ахуалы қалай?

– Мен 1992 жылдан бері поли-
гон аймағын толықтай 4 рет аралап 
шықтым. Барлық нысандарында 
болдым. Полигон жұртындағы қор-
шаған ортаға таралып жатқан зиян-
ды элементтердің залалы толық 
тарқады деп айту қиын. Ол үшін 
мыңжылдықтар керек. Ғұлама ға-
лым, Нобель сыйлығының лауреа-
ты Мария Склодовская 1903 жылы 
жасаған ғылыми тұжырымында Ра-
дийдің (өте зиянды элемент) қорға-
сынға айналуына 1590 жыл керек 
деген екен. 42 жылға созылған жа-
рылыс салдары мүлде жойылу үшін 
16 ғасыр уақыт керек. Ал, біздер ай-
наласы 30 жылда сынақ аймағында 
ешқандай қауіп жоқ, бәрі тамаша 
деген тұжырым жасап қойғанбыз. 
Қазір сынақ алаңындағы ахуалды 
зерттеумен шұғылданып отырған 
ҚР Ұлттық ядролық орталығы бар. 
Директоры – Қайрат Қадыржанов. 
Сол азаматтан жарылыс тоқтаған-
нан кейінгі жағдай туралы сұра-
ғанымда: «Қазіргі жағдай жаман 
емес. Зиянды қалдықтар су, батпақ-
ты жерлерде ғана сақталуы мүмкін. 
Басқа қауіп жоқ» деген жауап ал-
дым. Сонда ол суды мал ішпей 
ме, ылғалды жерге мал жайылмай 
ма? Ол малдың етін жеген адам-
ның денсаулығы не болады? Бұл 
мәселелер ешкімді толғандырып 
жатқан жоқ. Сондықтан, кешегі қы-
зыл империяның біздің кең байтақ 
даламызды бәленбай ғасырға улап 
кеткеніне жаның күйзеледі екен.

– Семейдегі сынақ алаңын зерттеу 
кезінде Сізді ерекше таң қалдырған 
жағдайлар кездесті ме?

– Кездесті, әрине. Мәселен, 
Мұхтар Әуезовтің тағдыры. 1957 
жылы Мұхаң туған жері Семейге ке-
леді. Қасында Қалибек Қуанышбаев 
бастаған бірнеше ұлт зиялылары 
бар. Атамекені Қасқабұлаққа дейін 
барып, жерлестерімен кездесулер 

өткізеді. Алматыдағы ағайындары 
«Елге баруға асықпаңыз. Ол жақта 
радиация, денсаулығыңызға зия-
ны тиеді» деген екен, Мұхаң құлақ 
аспапты. Туған жер топырағында 
бар-жоғы төрт-ақ күн болған екен. 
Сол уақытта радиация қабылдап 
үлгеріпті. 1961 жылы қайтыс бол-
ды. Мамандар радиация бауырына 
өтіп кеткендігін анықтаған. Сол са-
парында елдегі жағдайды көзімен 
көрген Мұхаң 1957 жылы Жапо-
нияда, Мәскеу университетінде бо-
лып, Семей полигонының зардабы 
туралы мәселе қозғапты. Алайда, 
құлақ асқан ешкім болмаған. Елге 
оралған соң Қаныш Сәтбаевқа жо-
лығып: «Туған жерге барып қайт-
тым. Халқым қуанып қарсы алды. 
Бірақ, өңір халқының дені – ауру. 
Дегелең-Мыржықтағы елді атом 
жалмап жатыр. Сен осы мәселені 
зерттеп көрсең қайтеді» дейді. Қа-
некең экспедиция құрып, Семей 
өңіріне түбегейлі зерттеу жүргізеді. 
Бұл жерде өз жерлестеріңіз, Қарқа-
ралының тумасы Бақия Атшабаров-
тың еңбегін атап өткен жөн. Зерттеу 
қорытындысы бойынша арнайы 
конференция ұйымдастырған. 
Алайда, Атшабаровтың орынбаса-
ры болған бір азамат конференция 
барысында экспедицияның ресми 
қорытындысын бұрмалап «Біз ауру 
адамдарды ғана тексердік. Олар 
бұл кеселге бұрыннан шалдыққан-
дықтан, оны полигон зардабы деп 
айта алмаймыз» деп, ешкім ойла-
маған жерден жалған мәлімдеме 
жасап жіберген. Кейін өзіне қысым 
жасалғанын, осылай етуге мәжбүр 
болғанын айтып ақталыпты. Осы 
жалтарма мәлімдеменің салдары-
нан конференция қаулы қабылда-
май тастайды. Сөйтіп, Мұхаңның 
идеясымен, Қанекеңнің басшылы-
ғымен, Бақияның жанқиярлығымен 
жасалған қыруар еңбек нәтижесіз 
болып қалады. 

Жалпы, Семей полигоны төңі-
регінде бір-бірінің еңбегін пай-
далану, бір-біріне қиянат жасау, 
жалған ақпар тарату деген секілді 
келеңсіздіктер көп кездеседі. Оның 
барлығы «Семей қасіреті» кітабын-
да ашық жазылған. Семей синдро-
мына қатысты еңбек жасағандар-
дың да, өздерін жарнамалағандар-
дың да дені – менің таныстарым, 
достарым. Солардың көңіліне де 
қарамай, ашық жазылған жәйттер – 
осы кітапта. Мен шындыққа қиянат 
жасай алмадым. 

Жалпы, мен Қанекең мен Се-
мей полигонынан басқа қазақтың 
біртуар тұлғалары Ебіней Бөкетов 
пен Ермахан Бекмаханов туралы 
ғұмырнамалық романдар жаздым. 
Екеуі де «ЖЗЛ» сериясымен жарық 
көрді. Бұл кісілер туралы да әлі де 
айтуға, жазуға болмайтын дүниелер 
бар еді. Бірақ, мен жазып жібердім. 
Әйтеуір, тарих алдында да, ұлылар 
рухы алдында да Арым – таза.

– Әсерлі һәм ашық әңгімеңізге көп 
рахмет! Қаламыңыз қуатты, ғұмыры-
ңыз шуақты болғай!

ренжіп жүрген Камалиденовке риза 
болдым. Ақ жарыла ақиқатын айт-
қан хатшы Мәскеудің «Молодая 
гвардия» баспасының жоспарында 
тұрған «Сәтбаев» кітабының басы-
луына рұқсат бергені үшін таяқ же-
генін жазыпты. Заман солай болды 
ғой. Оған ренжуге де болмайтынын 
кеш түсіндім.

Айта берсек, мұндай кедергілер 
толып жатыр. Әдебиеттің саясила-
нуынан өткен ауыр дүние жоқ жазу-
шы үшін. 

– Қанекең әлемін зерттеу бары-
сында академик тағдырында бізге 
беймәлім қырлары кездесті ме? 

– Кездесті. Кейбірін жазып та 
жібердік. Кейбірін жариялауға Қа-
некеңнің қыздары, жиендері қарсы 
болды. Оның бәрі – жеке өміріне 
қатысты дүниелер. 

Кітапты жарыққа шығару үшін 
СССР Атом министрі Ефим Славс-
кийдің қабылдауында болғанымды 
айттым ғой. Ол кісі үш мәрте Со-
циалистік Еңбек Ері екен. Сонда 

 

 
 

 
 

 
 

Сұхбаттасқан 
Ерсін МҰСАБЕК.          

Семей қаСіреті

Жуырда Қарағанды 
мемлекеттік медици-
на университетінің 
қазақ тілі кафед-
расының ұйымдас-
тыруымен «Латын 
әліпбиіне көшу – қазақ 
тілінің жаңа белесі» 
атты  облыстық се-
минар өтті. Семинар 
жұмысына Қарағанды 
облыстық Тілдерді 
дамыту басқармасы-
ның, облыстық ішкі 
саясат басқармасы 
және Қарағанды қала-
сының 6 жоғары оқу 
орнының өкілдері қа-
тысты.

– Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың қазақ әліпбиін 
кириллицадан латын әліпбиі-
не көшіру туралы Жарлыққа 

қол қойғаны белгілі. Қазіргі 
қолданыстағы әліпбиді ла-

тын әліпбиіне ауыстырудың 
тиімділігі жоғары. Ендігі ке-

зекте, күн тәртібіндегі өзекті 
мәселе – әліпби ауыстыру 

үдерісін жүзеге асыруда атқа-
рылар іс-шаралар барысын 
межелеу, – деді ұйымдасты-

рушылар.
Жиын барысында Е.Бө-

кетов атындағы ҚарМУ-дың 
қазақ тіл білімі кафедрасы-

ның меңгерушісі, профессор, 
филология ғылымдарының 

докторы Ш.Мажитаева және 
профессор, филология ғы-

лымдарының докторы А.Әді-
лова,  Қазақстан Республи-
касы Ішкі істер министрлігі 

Бәрімбек Бейсенов атындағы 
Қарағанды академиясының 

тілдік дайындық кафедра-
сының бастығы,  филология 

ғылымдарының докторы,  
профессор Ш.Жалмаханов, 

Қарағанды «Болашақ» акаде-
миясы қазақ тілі мен әдебиеті 

кафедрасының меңгерушісі, 
филология ғылымдарының 

кандидаты, профессор 
Қ.Сембиев, Қарағанды мем-

лекеттік медицина универси-
теті қазақ тілі кафедрасының 
доценті,  филология ғылым-

дарының кандидаты С.Шахи-
на баяндама жасады.  Бұдан 
бөлек тіл жанашырлары мен 
болашақ мұғалімдердің бар-
лығы латын әліпбиіне көшу 
мәселесінің өзектілігіне мән 

бере сөйлеп, қолдайтын-
дықтарын жеткізді. Латын 

әліпбиіне көшу – әлемнің ең 
дамыған 30 елінің қатарына 

қосылу мүмкіндігімізді жедел-
детіп, мемлекеттік тілімізді 

игеруді жеңілдететіндігін 
атады. Сонымен қатар, тілдің 

тарихы мен түркі тілдерінің 
ұқсастықтарына тоқталып, 

жаңа латын әліпбиі ұлт 
ертеңі үшін жүзеге асырыл-
ғалы отырған оң қадам деп 

түсіндірді.

 
 
 

Нұрдос КӘРІМ,
«Орталық Қазақстан»

Жарылыс дүмпуі. Жерлесіміз Кәріпбек КҮЙІКОВ бастаған "Семей-Невада" қозғалысының белсенділері. Ғасыр қасіретіне орнатылған монумент. Семей.
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1992 жылдың күзінде Қа-
зақстан Республикасы Жоғары 
Аттестациялық комиссиясының 
алғашқы төрағасы – академик 
Сейіт Қасқабасов мені ЖАК-
тың гуманитарлық ғылымдар 
бөлімінің меңгерушісі қызметіне 
тағайындағанда, Комиссиядағы 
Жамбыл Тобаяқовпен таныстым. 
Жәкең бір көргеннен мені өзіне 
тартып алды, көптен бері тани-
тын адамдай ғылыми зерттеу-
лердің кез келген тақырыптары 
бойынша пікір алысып, сөйлесіп, 
әңгімелесіп кеттік. Сондықтан 
да, Жәкеңді елгезек, ақжарқын, 
адал көңілі үшін ерекше жақсы 
көретінмін. 

Өзінің қарапайымдылы-
ғы мен, сыпайылығымен, кіші-
пейілдігімен ерекшеленіп тұра-
тын. Сөзі мен ісінің, уәдесі мен 
оны орындауының арасында ал-
шақтық болмайтын, уәдесін мін-
детсінбей орындайтын. 

Жамбыл Ошақбайұлының 
бойынан біз әрқашан азамат-
тықтың, әдеміліктің, ұлтжанды-
лықтың жарқын нышанын көруші 
едік. Адамды лауазымына, ұлты-
на, руына бөліп алаламайтын, 
кімнің болса да жақсылығының 
жанында жүріп, қайғысына ортақ-
тасуға тырысып бағатын. Сол ба-
ламінез, аңқылдақ ағамыз қазір ара-
мызда жоқ, мына жалған дүниеден 
өткеніне жиырма жыл толып отыр. 

Жәкең мені көптеген қоғамдық 
ұйымдарға, белгілі ғалымдармен, 
ақын-жазушылармен кездесуге, кон-
ференцияларға, бір сөзбен айтқан-
да, ылғи да бірге алып жүруші еді. 
Әттең, өмірден ерте кетіп қалды – 
бар-жоғы бес-ақ мүшел жаста. 

Жәкеңді 1996 жылы 60 жасқа 
толғанда, еліміздің Мемлекеттік 
Аттестациялық комитеті төрағасы – 
академик Әбдіқаппар Әшімов ұжым 
атынан жұртшылық құрметіндегі ел 
азаматы, дарынды педагог-ғалым, 
профессор, Жаратылыстану ғы-
лымдары академиясының академигі 
деңгейіне жетуімен шын жүректен 
құттықтап еді. Бұл шараға Жәкеңнің 
ұстазы ретінде ғұлама ғалым, ака-
демик, Халық қаһарманы Шапық 
Шөкин, қанаттас достары, акаде-
миктер Мейірхан Әбділдин, Құлжа-
бай Қасымов, Назарбай Білиев, про-
фессорлар Совет Исатаев, Досым 
Сүлеев, Шаһбаз Ершин және басқа-
лар қатысып, өздерінің жүрекжарды 
лебіздерін білдірген болатын.

Жәкеңнің терең білімді ғалым 
ретіндегі Қазақстандағы плазма фи-
зикасына, атмосфералық құбылыс-
тарға, физиканың оптика салалары-
на арнап жазған құнды зерттеулері 
республикамызда ғана емес, шетел-
де де жоғары бағаланды. 

Ғылыми және әдістемелік ең-
бектері Польшада, Германияда, 
Ресейде жарық көрді, халықаралық 
симпозиумдарда жасалған баянда-
малары жоғары бағаланды. Жүзден 
аса еңбектерінің ішінде «Астарлы 

аспан», «Электр және магнитизм», 
«Орысша-қазақша физика термин-
дерінің сөздігі», «Лекционный экспе-
римент», басқа да кітаптары кеңінен 
танымал еді. Жас педагогтар, ға-
лымдар оның осы еңбектерін күн-
делікті ұстаздық қызметінде бүгінге 
дейін пайдаланып келеді.

Сонымен бірге, Жәкеңнің Қа-
зақстан Республикасы Мемлекеттік 
Аттестациялық комитетінің алғашқы 
ұйымдастыру жұмысына белсене 
қатысып, оның физика-математи-
ка, техника ғылымдарының тұңғыш 
бөлім меңгерушісі, Алқа мүшесі 
ретінде атқарған белсенді қызметін 
атамай кетуге болмайды. Сонымен 
қатар, Жамбыл Ошақбайұлы Алма-
ты, Қарағанды шаһарларының жо-
ғары оқу орындарында проректор 
ретінде ұстаздық ету, әрі жас кадр-
ларды тәрбиелеу, дайындау ісінде 
де өте жоғары ғылыми-педагогика-
лық парызын атқарды.

Жәкең әдебиеттен, өнерден, 
жалпы мәдениеттен хабары мол 
жан еді. Ол көптеген ақын-жазушы-
лардың өлеңдерін жатқа білетін. 
Қадыр, Тұманбай сынды ақындар 
оның студенттік албырт шағынан 
бергі достары еді. Солармен және 
өзінің аталас інісі, қазақтың тұңғыш 
ғарышкер ұшқышы Тоқтар Әубәкі-
ровпен ол Алматы Энергетика инс-
титутында кездесулер ұйымдас-
тырған болатын. 1993 жылдың жаз 
айында біз Жәкеңмен қазақ жұртшы-
лығы арасында «Қарашорда Сеңкі-
бай, Әлтекеде Жидебай, Тобықтыда 
Құнанбай» деген қанатты сөздегі 
Сеңкібай – Би атаның Қарқаралы 
өңіріндегі өткізілген асына осынау 
әулие бабамыздың ұрпақтары ретін-

де қатысқанбыз. Жамбылдың анасы 
Нұрила Сеңкібайдан тараған Сал-
тыбай қажының немересі еді. Осы 
жиында Жәкең тебіреніп сөйлеп, 
өлең оқыған жайы бар-тұғын. 

Жамбылдың жары, сүйікті Ай-
ман жеңгей – егіздің сыңары (Ай-
ман-Шолпан), әрі көрнекті драма-
тург Шахмет Хұсайыновтың туған 
жиені болатын. Ал, ақын Әбділда 
Тәжібаев Жәкеңнің бажасы еді (Ша-
хаңның туған қарындасы Еркеса-
ры – Әбекеңнің жұбайы). Әбділда 
ақынның үйінде Жәкең досы Тұман-
баймен талай жырға толы, сырға 
толы кештер өткізген. Айман жеңгей 
екеуі үш алтын асықтай қыз бала-
ны (Әсия, Әлия, Дәния) тәрбиелеп 
өсіріп жеткізді. Олар қазіргі таңда 
әр салада еңбек етуде. Немересі 
Мағжан Тобаяқов Американың Нью-
Йорк шаһарында магистратураны 
тәмамдауда.

Адам өткенге қарап өседі, 
бүгінгіге қарап бой түзейді, бола-
шақты болжап күн кешеді. Алдыңғы 
аға толқын сиреп бара жатқан тұста 
осындай ағаларды, елеулі тұлға-
ларды естен шығармай қастерлеп 
отыру – міндетіміз. Халқына бүкіл 
жаратылысымен аянбай еңбек етіп, 
ақыл-ой парасатымен, асқаралы 
қасиетімен танылған Жамбыл То-
баяқов сияқты азаматтарымыздың 
тұлғасы уақыт өткен сайын биіктей 
беретіні сөзсіз...

Марат ЖҮКІБАЙ, 
профессор.

СуРЕТТЕ: солдан оңға қарай – 
ҚР ЖАК-тың алғашқы бөлім меңге-
рушілері – М.ЖҮКІБАЕВ, Ж.ТОБАЯ-
ҚОВ, Р.ТӨЛЕБАЕВ.

Дәстүр дегеніміз – ұрпақтан ұрпақ-
қа көшетін тарихи қалыптасқан әлеу-
меттік, адамзаттық қасиет, қоғамының 
даму барысындағы бұрынғы мен бүгінгі 
кезеңдердің байланысын білдіретін 
жалпы ұғым. Дәстүрге ғасырлар бойы 
қалыптасқан, сұрыпталған әдет-ғұрып-
тар, жол-жобалар, көзқарас-түсініктер 
жатады. 

Дәстүр әдет, салт, дағды ғұрып де-
ген ұғымдар кең мағынада адам мінезі 
мен тіршілігіне байланысты қанға сің-
ген қасиеттерді білдіреді. Мезгіл мөл-
шерімен алғанда дәстүр – ұзақ дәуірдің 
жемісі. Дәстүр, салт адам жан дүниесі-
не, мінезіне байланысты қалыптасатын 
тұрақты құбылыс. Ұлттық дәстүр халық-
тың белгілі бір дәуір ішінде өзгермейтін, 
жоғалып кете қоймайтын немесе аз 
өзгеріске ұшырайтын қасиеті. Сонымен 
дәстүр әр ұлттың болмысын, санасын, 
қабілетін, мәдениетін, ой-өрісін сипат-
тайтын негізгі ұғым. 

Таяуда қолыма ақын, этнограф, пуб-
лицист Қасымхан Бегмановтың «Дәс-
түр» атты төрт томдығы тиді. Баспадан 
шыққанына көп бола қоймаған төрт 
томдық – ғылыми-танымдық кітап, хал-
қымыздың рухани алтын қоры іспеттес 
екен. Бұлай деуіме себеп, тұтас бір инс-
титутқа жүк болатын осыншама мол қа-
зынаны игеру және оны халыққа ұсыну 
– екінің бірінің қолынан келе бермейтін 
шаруа. 

Қасымхан Бегманов қазіргі бейбіт 
заманның батыры деп ойлаймын. «Ақын 
болу міндет емес, азамат болу пары-
зың» деген ұғым бар. Міне, сол қасиет-
терді мұрат етіп, барлық күш-қуатын ел, 
аруақ, рух алдындағы азаматтық қарыз 

бен парыз етіп алған батыр азамат. Қа-
сымханның белгілі ақын екендігі жыр 
кітаптары мен бұқаралық ақпарат құрал-
дарынан жұртшылыққа белгілі. Біз ол ту-
ралы сөз қозғамаймыз. Оның поэзиясы 
туралы жылы лебіздер кеңінен айтылып 
та, жазылып та жүр. Ақындығынан бөлек 
оның басқаларға ұқсамайтын ерекшелігі 
– азаматтығы мен қайсар қайраткерлігі.

Қасымханның тәуелсіздік алғаннан 
кейін Алаш арыстарының бірі – Мұста-
фа Шоқай мұрасына сіңірген орасан зор 
еңбегі. Кезінде Шоқай туралы өсек-аяң, 
неше түрлі топшылаулар негізсіз кінә-
лар айтылып жазылды. Осы кезде Шо-
қайдың туған жері Наршоқыдан бастап 
ол жүрген ондаған қала, мемлекеттерді 
аралап, жүздеген адамдармен кездесіп, 
мыңдаған бұрын белгісіз архивтердегі 
құжаттарын тауып, Шоқайдың жұбайы 
Мария жерленген Францияның Шелль 
қаласына дейін барған. Осы сапар қо-
рытындысының нәтижесінде Шоқайдың 
бүкіл саналы өмірін түріктердің басын 
біріктіруге арналғанын, сол үшін де жа-
нын пида еткенін дәлелдейтін «Мұста-
фа Шоқай жолы» атты толықметражды 
деректі фильм түсіріп, халыққа тарту 
еткені – ерлік емей не?! 

Фильм шығысымен Өскеменнің 
тәуелсіз «Флеш» деген газетінің бас 
редакторы және тілшісі «Мұстафа Шо-
қай Қазақстан мен Орта Азияның бола 
алмай қалған әміршісі, фашистік ұйым-
ның басшысы, фашистермен сыбайлас 
болған» деп мақала жазып, қаралап 
шыға келген. Қасымхан сонда Мұста-
фа Шоқайды оларға қорлатып қоймай, 
Алаш арысының туыстары атынан сот-
қа шағым жолдап, қазақ зиялыларының 

көмегімен Мұстафа туралы жинаған 
барлық құжаттар арқылы оның ақ екенін 
дәлелдеп, сотта Шоқайды қорлаған екі 
орысты жеңіп, «Флеш» газетіне 100000 
теңге айыппұл төлетіп, қазақ халқынан 
кешірім сұратыпты. Әлгі ақшаны қайы-
рымдылыққа берген Қасымханды батыр 
демей көр!

«Даламызға шапағатын шашты кім, 
Кімдер келіп жасамады қастығын. Ай-
тыңдаршы, ағайындар, күні ертең, Сақ-
талмаса, не боламыз Дәстүрің?» деп 
жырлайды Қасымхан. Жырлап қана қой-
майды, бойындағы барлық күш-жігерін 
сол дәстүрді қайта қалпына келтіріп, жи-
нап, келешек ұрпаққа қалдырды. Бұл са-
ладағы сіңірген еңбегі ұшан-теңіз екенін 
көріп жүрміз. Орыстар қазақ халқын 300 
жылдан артық уақыт бодандықта ұста-
ғанда әдейі, жоспарлы түрде барлық 
дәстүріміз бен құндылықтарымызды 

ұмыттырып, мәңгүрт қылып жіберуге 
таяп қалыпты ғой. Әйтпесе, қазақ хал-
қының дәстүрі мен құндылықтары басқа 
халықтардікінен әлдеқайда жоғары және 
ерекше маңызды екенін шетелдің көпте-
ген прогресшіл ғалымдары мойындап, 
пікірлерін айтуда. 

Сол жоғалған салт-дәстүрімізбен 
әдет-ғұрыптарымызды қайта жаңғыр-
тып, кеңінен насихаттау үшін Қасымхан 
мойнына «Дәстүр» ұлттық-этнография-
лық көпшілікке арналған журналды шы-
ғару жауапкершілігін алады. Не деген 
қайсарлық, еңбекқорлық десеңізші?! Сол 
журнал, міне, 8 жылдан артық уақыттан 
бері үзілмей шығып келе жатыр. Осы 
уақыт ішінде бұл журналдың көмегімен 
қаншама халық ұлтымыздың орыс импе-
риясы әдейі ұмыттырып жіберген құнды-
лықтарымен табысып, біліп жатыр. 

Осындай күрделі де қиын жұмысты 

атқару анау-мынау мемлекеттік мекеме-
лердің де қолынан келмейді. Журнал-
дың әр нөміріне көз майын тауысып, ма-
териалдар табудың өзі қаншама уақыт, 
қажыр, ізденіс, қайратты қажет етеді.

Қасымхан «Дәстүр» журналын шы-
ғарумен бірге тағы бір керемет ауқымды 
жобаны іске асырыпты. Ол қолымызда-
ғы халқымыздың құндылықтарының қай-
нар көзі –дәстүрімізді жинап, болашақ 
ұрпаққа үлгі-өнеге ету мақсатында «Дәс-
түр: кеше, бүгін ертең» атты көпшілікке 
арналған ғылыми төрт томдық жоба. 
Аталған ұлттық жобаны іске асыру үшін 
еліміздің байтақ даласын Атыраудан 
Алтайға, Жетісудан Қостанайға дейін 
аралап, бүкіл қазақтың жеріне саяхат 
жасап, ұлт дәстүріне, құндылықтарына  
қатысы бар деген жүздеген адамдармен 
кездесіп, әңгіме-сұхбат құрған. 

Қасымхан Бегманов  жобаның «Дәс-

түр – қазақпен бірге жасайтын мәңгілік 
тақырып» деген алғысөзінде «Менің мін-
детім – зиялы қауымды ұлттық салт-дәс-
түрімізді жан-жақты жетілдіріп, дамыта 
түсуге, осы игілікті шараны көп болып 
қолға алуға шақыру. Әдет-ғұрып – ұлт-
тың рухани тамыры, нәр алар бастау-
бұлағы. «уықты – басқұр, ұлтты дәстүр 
сақтайды» деп тегін айтпаса керек бұ-
рынғылар. Ол дәстүрді кім сақтайды? 
Әрине ұлт сақтайды. Міне, ендеше, осы 
бағытта атқарар шаруалар шашетектен» 
дейді. Осындай міндетті алдына еліне 
деген асқан сүйіспеншілігі бар Қасымхан 
сияқты ұлтын шексіз сүйетін азамат қана 
қоя алады. 

Ұланғайыр Отанымыздың түкпір-
түкпіріне сапар шегу – оңай шаруа емес. 
Қасымханды осындай қиын да, күрделі 
сапарға шығарған – мойнына жүкте-
ген қазақ ұлты алдындағы парызы мен 
қарызы деп түсінеміз. Ол салт-дәстүр, 
әдет-ғұрып туралы көп білетін ғұлама 
азаматтармен әңгімелесе алмай қал-
ды, олдардың біразы ол дүниелік болып 
кетті. Енді ең болмаса қалған білікті де, 
ұлт құндылықтарын терең білетін құйма 
құлақ қарттар әңгімелерін сақтап қалу 
ниетімен сапарға шықты Қасымхан. Оны 
ешқандай қиындық тоқтата алмады, өйт-
кені ол асықпаса уақыт ешқашан ешкімді 
де есіркемейтінін түсінді. Соның арқа-
сында Қасымхан бәленбай қызметкері 
бар ғылыми-зерттеу институттары атқа-
ра алмай жүрген істі бір өзі тындырды. 
Алла оған күш-қуат берсін. 

Қасымхан Бегманов «Елді ел, ұлтты 
ұлт ететін де, бойына қан жүгіртіп, өзегі-
не нәр беретін де сол ұлттың өзіне ғана 
тән салт-сана, әдет-ғұрыптары. Дәстүрі 

ұмытылған, тарихы бұрмаланған, тілі 
шұбарланған ұлттың ғұмыры қысқа бо-
лары анық. Дәстүрінен айырылған ұлт 
жоғалады. Сондықтан да, Қасымхан 
қазақ елінің ұлан байтақ өңірін аралап, 
ұлттық дәстүрге арналған төрт томдық 
сүбелі еңбегін оқып шыққаннан кейінгі 
қуанышымызды, қымбатты оқырмандар, 
сіздермен бөлісуге асықтық.

Қасымханның «Этнографпен әңгі-
ме» деген еңбегінің өзі неге тұрады? Ға-
жап дүние ғой. Әлкей Марғұлан кезінде 
«тірі энциклопедия атаған» Жағда Баба-
лықұлы – ғұлама ғалым, зерттеуші, эт-
нограф, аса көрнекті шежіре қария. Осы 
ғажап азаматтың аңшылық, төрт түлік 
мал, аспан әлемі, ел мен жер, тіл, тари-
хы тереңде жатқан еліміздің кейбірі бұл 
күндері ұмыт бола бастаған әдет-ғұрып, 
ырым-тыйымдарын, салт-дәстүр тура-
лы пайымдауларын, онымен бірге жан 
дүниесі бай, көрген-түйгені мол қазына 
қарт өткен өмірін, елге еткен еңбегін тірі 
күнінде сұхбаттасып жазып алып, қағаз-
ға түсіргені де керемет ерлік емес пе?

Қолдарыңызға тигелі тұрған «Дәс-
түр: кеше, бүгін, ертең» атты төрт том-
дық ғылыми-танымдық кітаптың Қазақ 
халқына берер рухани тағылымы ұшан-
теңіз. Біздікі тек «Жақсының жақсылы-
ғын айт, нұры тасысын» деген халық да-
налығының үрдісінен шығу жолындағы 
риясыз пікір ғана.

Темірғали КӨКЕТАЙ,
профессор.

Қарағанды облыстық 
«Қазақ тілі және мәдениеті қоғамы»

қоғамдық бірлестігінің 
төрағасы. 

Елбасының «Рухани 
жаңғыру: болашаққа бағ-
дар» атты тарихи мақаласы 
еліміздің рухани әлеміне 
тың серпіліс әкеліп, тарихы-
мызды таразылауға, асыл 
мұраларымызды ардақтауға 
өрісті мүмкіндік ашып отыр. 
Бүгінгі таңда рулық деңгей-
ден ұлттық деңгейге көтері-
летін, жершілдіктен жерініп, 
рушылдықтан бойды аулақ 
салатын уақыт жеткенін 
тамыршыдай дөп басқан 
Мемлекет басшысы ұлттық 
қазынамызды ұрпақ кәдесі-
не жаратудың жаңа жолын 
сілтеді. Өскелең ұрпақ бо-
йына отаншылдық рухты 
сіңірудің соны үлгісі – осы 
мақалада. Кешегі өткен әз 
бабалардың ұшан-теңіз ұла-
ғаты мен өлшеусіз өнегесін 
жаңғыртып, қайта дәріптеу 
арқылы біз еңкіш тартып 
тұрған рухымызды асқақ-
тата алатынымыз ақиқат. 
Елбасы мақаласы жария-
ланғаннан бері осы мақсатта 
атқарылған шаралардан 
мыңдап мысал келтіруге 
болады.

Рухты айтсақ – руды шиырлап, 
аруақты айтсақ – атасынан әріге бара 
алмайтын осалдығымыз бар еді. Де-
сек те, ұлт ұрпағын өз бабасын дәріп-
теу арқылы елдікке жұмылдыратын 
жол тапқандаймыз. «Жеті атасын 
білмеген – жетесіз» демекші, атаңды 
ардақтау арқылы ұлтыңның тағдыры-
на алаңдайтын болмыс қалыптасты-
руды көздей бастадық. Қоңыр күзде 
осындай бір сауапты шараның куәсі 
болғаным бар. 

Жаңаарқа ауданы, Ералиев ау-
лында Мәмбет, Құлымбет есімді аға-
йынды екі қария өткен. Көзіміз көрді. 
Шағын ауылды бірлікке ұйыстырып, 
елдікті ойлаған еңселі қариялар еді. 
Қос қариядан тарған ұрпақтың өзі бір 
қауым елге айналған бүгінде. Атадан 
қалған өрісті өнеге мен келісті ұла-
ғаттың мұратты мұрагерлері болып 
жүр. Үлкені де, кішісі де ел ісінен оқ-
шауланғанын көрмеппіз. Мәмбет ақ-
сақалдың Өмірзағынан туған Ерболат 
Мәмбетов ауылдағы іргелі шаруашы-
лықтың тізгінін ұстап, ел ішіндегі ірілі-
ұсақты шараларға демеушілік жасап, 
жомарттық танытып жүр. Өткен жылы 
газетіміздің 85 жылдық мерейтойын-
да редакция белдеуіне бір жылқысын 
байлап, аузымыздан ақ май ағызған 
да осы Ерболат болатын. Ал, Мәң-
кеңнің Жанұзағынан туған Ерболат 
Мәмбетов – Ералиев ауылының әкімі. 

 

Ерсін МҰСАБЕК,
«Орталық Қазақстан»

2015 жылы аулымыздың 50 жылдық 
тойы өткенде Ерболдың іскерлігі мен 
ұйымдастырушылық қырына тәнті 
болғанбыз. 

Өмірзақ ақсақалдың өзі де, інісі 
Жанұзақ та – кешегі Кеңес дәуірінде 
шаруашылықта жауапты қызметтер 
атқарған, ел игілігі жолында еңселі іс 
тындырып, алғыс арқалаған жандар.  
Осы Өмкең мен Жәкеңнің және Құ-
лымбет ақсақалдан қалған ұрпақтың 
баба рухы алдындағы сауапты ісіне 
шолу жасау үшін әуелі шегініске ба-
руым керек екен. 

Арқадағы кіші жүз (Алшын, Тама, 
Жағалбайлы) руларының Батыстан 
ауа көшіп, Арқа, Шу өңірлеріне қо-
ныстануы жайында сан мәрте жазған-
быз. Үркердей болып көшкен жұрттың 
ұрпағы тарыдай шашылған заман 
болғаны жайында ақын Ғалым Жай-
лыбайдың  «Тамакөшкен» атты поэ-
масын да жарияладық. 

Мәмбет, Құлымбет ақсақалдар-
дың руы – Таманың Көзейі. Таманың 
ұраны – Қарабура. Қарабура әулие – 
Арыстан баб, Қожа Ахмет Яссауимен 
замандас болған тарихи тұлға. Әулие 
туралы аңыз оның Қожа Ахмет Яс-
сауи қайтыс болғанда (Яссауидің өз 
өсиеті бойынша) жуындырып, кебін-
деп, жаназасын шығарғаны туралы 
сыр шертеді. Әулие бабаның қасиеті 
туралы Әбіш Кекілбайдың «Елдік пен 
ерлік киесі» атты мақаласында кеңі-
нен қамтылған. Қарабураның мәңгілік 
қонысы – Созақта. Қасына да өзінің 
қасиетті ұрпақтары жерленген. Сон-
дай-ақ, бұл қорым алыс-жақыннан 
ағылған халықтың тағзым жасап, тәу 
етер қасиетті орынға айналған. 

Біз сөз етіп отырған Мәмбет пен 
Құлымбеттің әкесі Түсіп батыр Қа-
былұлы осы Қарабура бабасының 
жанына жерленген. XIX ғасырдың 

екінші жартысында өмір сүрген Түсіп 
батырдың дәуірінде ұлт тарихының 
жылнамасы бойынша аса маңызды 
ұрыс, жортуыл-жорықтар бола қой-
маған. Сонда, Қабылдың Түсіпі қа-
лай батыр атанды? Түсіп бабаның 
батырлығы туралы Сыр сүлейлерінің 
жыр-дастандарында есімі аталып, 
ерлігі дәріптеледі. Бірақ, нақты қан-
дай жорықтар екендігі туралы дерек 
жоқ. Яғни, Түсіп баба ел ішіндегі ымы-
ра-бірліктің ұйытқысы, тыныштықтың 
қалқаны болған. Рулар арасындағы 
барымтада бейбіт елдің берекесін 
алып, ұсақ рулар арасындағы дау-
жанжалға себеп болған арам пиғыл-
дыларға қаһарын төккен ержүректігі-
мен ерекшеленіп, әділдігімен дара-
ланған. Әйтеуір, Қарабура әулиенің 
жанына тегін адам жерленбейтінін 
ескерсек, Түсіп батыр ұлтымыздың 
рухты тұлғасы болғаны дәлелдеуді 
қажет етпейтін болса керек. 

...Жуырда Мәмбет-Құлымбет 
ұрпақтары Арқадан Созаққа керуен 
тартып, Бетбақдаланы өрлей өтіп, 
Қарабура кесенесіне тәу етіп қайт-
ты. Түсіп бабаларына ас берді. Жол 
талғамайтын алты көлікпен Арқадан 
аттанған батыр ұрпақтары сол өңір-
дегі Ұлы жүз, Орта жүздің игі-жақсы-
ларының басын қосып, дастарқан 
жайды. Елдік мұраттағы мазмұнды 
әңгіме қаузалып, Елбасының ұлт-
тың ұлы мұраттарына бағытталған 
байыпты бастамалары мен еңселі 
еңбегі екшелді. Советтік дәуірде ты-
йым салынған ғұрпымыз жаңғырып, 
салтымыз салтанат құрды. Ел мен ел 
араласып, ұрпақ пен ұрпақ жақындас-

ты. Түсіп бабаның басына ескерткіш 
тас орнатылып, рухына ұлықты құр-
мет көрсетілді. 

Сауапты сапардан оралған ұр-
пақ ауылға келген соң, жазиралы 
Жаңаарқа топырағын дүбірге бөлеп, 
тағы да Түсіп батыр мен оның бала-
лары Мәмбет-Құлымбет рухына ба-
ғыштап құран оқытты. Сауын айтып, 
Арқа өңірінің түпкір-түпкірінен ағыл-
ған жұртқа ас берді. Ат шаптырып, 
дала төсін дүбірге бөледі. 

Бұл жерде бір рудың бабасын 
дәріптеп, ұлан-асыр ас бергеніне 
қоғамдық маңыз беруден аулақпын. 
Дегенмен, сол әулет ұрпақтарының 
бойында Отанға деген ыстық сезім, 
бауырмалдық, қайырымдылық секілді 
адами қасиеттердің асылына деген 
сүйіспеншіліктің оянғанына куә бол-
дық. Елдіктің еңселі, бірліктің бекем 
болуы осындай ізгі амалдарымыз ар-
қылы нығая түссе керек.      



Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет 
кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қа-
зақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Заңына сәйкес, облыстық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

1. 2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде 
бекітілсін:

1)  кірістер –  192016216 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер  бойынша – 53253848 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 1774665 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер бойынша – 5777 мың 

теңге;
трансферттер түсімдері бойынша – 136981926 мың теңге;
2) шығындар – 191036629 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 10338504 мың теңге:
бюджеттік кредиттер  – 11839870 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 1501366 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың 

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

теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – алу 9358917 мың теңге; 
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 

9358917 мың теңге: 
қарыздар түсімдері –11001385 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 1642468 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 мың теңге.
2. 2018 жылға арналған облыстық бюджет түсімдерінің құрамында, 

республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюд-
жеттік кредиттер 4 қосымшаға сәйкес ескерілсін.

3. 2018 жылға арналған облыстық бюджетке,  аудандар (облыстық  
маңызы бар қалалар) бюджеттеріне кірістерді бөлу нормативтері келесі 
мөлшерлерде белгіленсін:

1) жеке табыс салығы бойынша: 
төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын:
Бұқар жырау – 24 пайыз, Қарқаралы, Осакаров  аудандарына, 

Балқаш, Жезқазған, Қарағанды, Қаражал, Приозерск, Саран,  Теміртау, 
Шахтинск қалаларына – 50 пайыздан, Шет ауданына – 55 пайыз, Абай 
ауданына – 75 пайыз, Нұра ауданына – 76 пайыз, Ақтоғай ауданына – 90 
пайыз, Жаңаарқа  ауданына – 95 пайыз, Ұлытау ауданына – 99 пайыз, 
Сәтбаев қаласына- 100 пайыз; 

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

ров,  Ұлытау, Шет аудандарына, Балқаш, Жезқазған, Қарағанды, Қара-
жал, Приозерск, Саран,  Сәтбаев, Теміртау, Шахтинск қалаларына – 100 
пайыздан;

төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстары-
нан ұсталатын:

Абай, Ақтоғай, Бұқар жырау, Жаңаарқа, Қарқаралы, Нұра, Осака-
ров,  Ұлытау, Шет аудандарына, Балқаш, Жезқазған, Қарағанды, Қара-
жал, Приозерск, Саран,  Сәтбаев, Теміртау, Шахтинск қалаларына – 100 
пайыздан;

2) әлеуметтік салық бойынша: 
Теміртау қаласына – 46 пайыз, Қарағанды қаласына – 49 пайыз, 

Балқаш, Жезқазған, Қаражал, Приозерск, Саран, Шахтинск қалаларына 

– 50 пайыздан, Абай,  Бұқар жырау, Қарқаралы, Нұра, Осакаров   аудан-
дарына – 70 пайыздан, Шет ауданына –80  пайыз, Ақтоғай, Жаңаарқа 
аудандарына – 95 пайыздан, Ұлытау ауданына –99  пайыз, Сәтбаев қа-
ласына- 100 пайыз.

4. 2018 жылға арналған облыстық бюджетте аудандар (облыстық 
маңызы бар қалалар) бюджеттеріне облыстық бюджеттен берілетін  суб-
венциялардың мөлшері 54222132 мың теңге  сомасында қарастырыл-
сын, оның ішінде:

Абай ауданына – 3930505 мың теңге;
Ақтоғай ауданына – 2466644 мың теңге;
Бұқар  жырау ауданына – 5410552 мың теңге;
Жаңаарқа ауданына – 3353972 мың теңге;
Қарқаралы ауданына – 4943061 мың теңге;
Нұра ауданына – 3377513 мың теңге;
Осакаров ауданына – 3975356 мың теңге; 
Шет ауданына – 3851238 мың теңге;
Балқаш қаласына – 3539169 мың теңге;
Жезқазған қаласына – 1297220 мың теңге;
Қарағанды қаласына – 1919446 мың теңге;
Қаражал қаласына – 1669295 мың теңге;
Приозерск қаласына – 1654976 мың теңге;
Саран қаласына – 3390978 мың теңге;
Сәтбаев қаласына – 4126175 мың теңге; 
Теміртау қаласына – 1210943 мың теңге;
Шахтинск қаласына – 4105089 мың теңге.
5. 2018 жылға арналған Ұлытау ауданынан облыстық бюджетке 

берілетін бюджеттік алулардың көлемі 1889851 мың теңге сомасында  
қарастырылсын.

6. 2018 жылға арналған облыстық бюджет шығыстарының құра-
мында аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне 5 қосым-
шаға сәйкес нысаналы трансферттер  қарастырылғаны ескерілсін. 

Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін 
көрсетілген нысаналы трансферттер сомаларын бөлу Қарағанды облысы 
әкімдігі қаулысының негізінде  анықталады.

7. 2018 жылға облыстық бюджеттен қаржыландырылатын,  денсау-
лық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және 
ветеринарияның ауылдық жерде жұмыс істейтін азаматтық қызметші-
лерінің осындай қызмет түрлерімен қалалық жағдайда айналысатын 
азаматтық қызметшілердің айлықақыларымен және мөлшерлемелерімен 
салыстырғанда лауазымдық айлықақылары мен тарифтік мөлшерлеме-
лерін жиырма бес пайызға  ұлғайту белгіленсін.

8.  Қарағанды облысы әкімдігінің 2018 жылға арналған резерві  
950000 мың теңге сомасында бекітілсін.

9. 2018 жылға арналған облыстық бюджетті атқару барысында 
секвестерлеуге жатпайтын облыстық бюджеттік бағдарламалар тізбесі 6 
қосымшаға сәйкес бекітілсін. 

10. 2018 жылға арналған аудандар (облыстық маңызы бар қала-
лар) бюджеттерін атқару барысында жергілікті бюджеттік бағдарлама-
лардың секвестерлеуге  жатпайтыны 7 қосымшаға сәйкес  белгіленсін.

11. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа 
енеді.

Қ.ОспанОва, 
сессия төрағасы.

с.ӨТЕШОв, 
облыстық мәслихат хатшысы. 

Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы ХІІІ сессиясының №258 шешіміне 1 қосымша

2018 жылға арналған облыстық бюджет

санаты                                                                                                                                                                                                                           "сома 
          сыныбы                                                                                                атауы                                                                                               (мың теңге)"
                     Iшкi сыныбы                                                                                                                                                                                 

1 2 3 4 5
I. Кірістер 192016216

1 салықтық түсімдер 53253848
01 Табыс салығы 22142593

2 Жеке табыс салығы 22142593
03 Әлеуметтiк салық 17999469

1 Әлеуметтiк салық 17999469
05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 13111786

3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 13111786
2 салықтық емес түсiмдер 1774665

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 314123
1 "Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері" 197495
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 93201
7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 23427

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 1460542
1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 1460542

3 негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 5777
01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 5777

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 5777
4 Трансферттердің түсімдері 136981926

01 Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 5856666
2 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер 5856666

02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 131125260
1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 131125260

007 Салауатты өмір салтын насихаттау 178296
041 Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін 

қосымша қамтамасыз ету
1117099

042 Медициналық ұйымның сот шешімі негізінде жүзеге асырылатын жыныстық құмарлықты төмендетуге арналған іс-
шараларды жүргізу

1936

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 29471
038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау 29471

3 Мамандандырылған медициналық көмек 1958819
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 1958819

027 Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препа-
раттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау

1958819

4 Емханалар 25352
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 25352

039 Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің 
амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет 
көрсетуі

25352

5 Медициналық көмектiң басқа түрлерi 57856
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 57856

029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 57856
9 Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер 4473760

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 4473760
001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы  мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 182923
008 Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру 88669
016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету 6940
018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер 63803
033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары 4131425

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 10009752
1 Әлеуметтiк қамсыздандыру 6313991

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 4350337
002 Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықта-

рында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
716451

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

2063351

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

111107

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

601877

049 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

735711

056 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Халықты жұмыспен қамту орталықтарына әлеуметтік 
жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

121840

261 Облыстың білім басқармасы 1963654
015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру 1759666
037 Әлеуметтік сауықтандыру 203988

2 Әлеуметтiк көмек 980085
256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 980085

003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 968674
055 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс 

орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
11411

9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 2715676
256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 2572035

001 Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету  және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске 
асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

120525

011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 172
018 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру 112574
019 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға 

бағытталған, ағымдағы іс-шараларды іске асыру
18020

037 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағытталған, іс-шараларын іске асыруға берілетін ағым-
дағы нысаналы трансферттер

378999

044 Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру 23667
045 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 

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

570809

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

10357

053 Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету 36000
067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 33718
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 1267194

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 26779
077 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 

2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру
26779

270 Облыстың еңбек инспекциясы бойынша басқармасы 116862
001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы  мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 107672
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 9190

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 17993738
1 Тұрғын үй шаруашылығы 6451008

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 6451008
014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жоба-

лауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері
2420844

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

213262

063 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне  бұзылу аумағынан тұрғындарды көшіру үшін тұрғын-үй 
және жатақхана құрылысына нысаналы даму трансферттері

3816902

2 Коммуналдық шаруашылық 11542730
279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 11533594

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

93929

010 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға 
берілетін нысаналы даму трансферттері

4385149

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

1387526

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

378060

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 1692980
114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 3595950

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 9136
030 Коммуналдық шаруашылықты дамыту 9136

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 11475793
1 Мәдениет саласындағы қызмет 3547586

273 Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 2989801
005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 385671
007 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету 681949
008 Театр және музыка өнерін қолдау 1922181

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 557785
027 Мәдениет объектілерін дамыту 557785

2 Спорт 5734920
285 Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 5733370

001 Жергіліктті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 83018
002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 31739
003 Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының  мүшелерін дайындау және республикалық және 

халықаралық спорт жарыстарына қатысуы 
5310687

005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 3024
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 304902

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 1550
024 Cпорт объектілерін дамыту 1550

3 Ақпараттық кеңiстiк 1562700
263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 613185

007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер  613185
264 Облыстың тілдерді дамыту басқармасы 162496

001 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 87610
002 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 63296
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 11590

273 Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 787019
009 Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету 267727
010 архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 519292

4 Туризм 6891
275 Облыстың кәсіпкерлік басқармасы 6891

009 Туристік қызметті реттеу 6891
9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер 623696

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 228503
001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 228503

273 Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 154626
001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет және архив ісін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 

қызметтер 
100015

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 54611
283 Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы 240567

001 Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер 120801
005 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 114326
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 5440

09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 658147
1 Отын және энергетика 658147

279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 608147
081 Елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдас-

тыру және жүргізу
608147

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 50000
019 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жылу-энергетикалық жүйесін дамытуға берілетін нысана-

лы даму трансферттері
50000

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

12817260

1 Ауыл шаруашылығы 12132267
255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 11833841

001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 100211
002 Тұқым шаруашылығын қолдау 463424
014 Ауыл шаруашылығы таурларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау 210456
018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 1948
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

258166

029 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар 15671
041 Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге 

арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандату
989177

045 Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау 48567
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 375086
050 Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу 3537646
053 Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыруды 

субсидиялау
3941326

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

151417

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

193162

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

934355

057 Мал шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден өткізілетін өнімдерді өндіру үшін ауыл шаруашылығы өнімін 
сатып алуға жұмсайтын өңдеуші кәсіпорындардың шығындарын субсидиялау

79920

059 Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің тексеру одақтарының ауыл шаруашылығы кооперативтерінің ішкі аудитін 
жүргізуге арналған шығындарын субсидиялау

3752

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

417341

061 Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағадарламасы шеңберінде микроқаржы ұйымдарының 
операциялық шығындарын субсидиялау

107034

719 Облыстың ветеринария басқармасы 298426
001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 68788
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 11590
028 Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер 5082
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

50242

038 Жануарлар ауруларының диагностикасы, профилактикасы, жануарларды емдеу, өңдеу үшін қолданылатын ветерина-
риялық және зоогигиеналық мақсаттағы атрибуттарды және бұйымдарды сатып алу,  сақтау және тасымалдау

37843

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 124881
2 Су шаруашылығы 75707

254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 75707
003 Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 75707

3 Орман шаруашылығы 344474
254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 344474

005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 344474
4 Балық шаруашылығы 28000

255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 28000
034 Тауарлық балық өсіру өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялау 28000

5 Қоршаған ортаны қорғау 122738
254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 110574

001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 74206
008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 7640
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 28728

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 12164
022 Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту 12164

6 Жер қатынастары 114074
251 Облыстың жер қатынастары басқармасы 39333

001 Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 39333
725 Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 74741

001 Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

64711

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 10030
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 920339

2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 508182
288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 443219

001 Жергілікті деңгейде құрлыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

146816

114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 296403
724 Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы 64963

001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

64963

9 Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы өзге де қызметтер 412157
277 Облыстың өнеркәсіп және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 412157

001 Жергілікті деңгейде өнеркәсіп және индустриалдық-инновациялық даму мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

105867

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 29012
004 Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шеңберінде іс-шаралар іске асыру 277278

12 Көлiк және коммуникация 16574789
1 Автомобиль көлiгi 5370679

268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 5370679
002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 1036173
003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 1345232
007 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне көлік инфрақұрылымын дамытуға  берілетін нысаналы даму 

трансферттері
1889274

025 Облыстық автомобиль жолдарын және  елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу 1100000
4 Әуе көлiгi 189412

268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 189412
004 Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша тұрақты ішкі әуетасымалдарды субсидиялау 189412

9 Көлiк және коммуникациялар саласындағы  өзге де қызметтер 11014698
268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 11014698

001 Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 73804
005 Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау 1814148
011 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 11590
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 9115156

13 Басқалар 5655170
3 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 1712518

275 Облыстың кәсіпкерлік басқармасы 1712518
001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 70795
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

1449268

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

109455

9 Басқалар 3942652
257 Облыстың қаржы басқармасы 950000

012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 950000
279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 965162

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

965162

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 2027490
084 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды 

іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері
2027490

14 Борышқа қызмет көрсету 179191
1 Борышқа қызмет көрсету 179191

257 Облыстың қаржы басқармасы 179191
004 Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету 20490
016 Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді 

төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
158701

15 Трансферттер 59404072
1 Трансферттер 59404072

257 Облыстың қаржы басқармасы 59404072
007 Субвенциялар 54222132
024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен 

ағымдағы нысаналы трансферттер
5181940

III. Таза бюджеттік кредиттеу 10338504
Бюджеттік кредиттер 11839870

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 638485
9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 638485

275 Облыстың кәсіпкерлік басқармасы 638485
013 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға 

жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру
638485

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 6235447
1 Тұрғын үй шаруашылығы 6235447

279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 6235447
046 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін 

реконструкция және құрылыс үшін кредит беру
6235447

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

4474059

1 Ауыл шаруашылығы 3658251
255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 3658251

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

3658251

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

815808

255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 815808
025 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюд-

жеттік кредиттер
815808

13 Басқалар 491879
3 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 491879

275 Облыстың кәсіпкерлік басқармасы 491879
010 Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру 200000
069 Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру 291879

Функционалдық топ                                                                                                                                                                                                       сома              
       Кіші функция                                                                                                 атауы                                                                                            (мың теңге)
                Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                            Бағдарлама
1 2 3 4 5 6

II. Шығындар 191036629
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2444557

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 1689221
110 Облыс мәслихатының аппараты 158266

001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 137057
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 21209

120 Облыс әкімінің аппараты 1238711
001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер  953452
004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 59971
007 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 35857
009 Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету 

және өткізу
36816

013 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету 152615
282 Облыстың тексеру комиссиясы 292244

001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер  292244
2 Қаржылық қызмет 338502

257 Облыстың қаржы басқармасы 271351
001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөнін-

дегі қызметтер
231887

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 39464
718 Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 67151

001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 

65551

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1600
5 Жоспарлау және статистикалық қызмет 231628

257 Облыстың қаржы басқармасы 10824
061 Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжат-

таманы сараптау және бағалау
10824

258 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 220804
001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясат-

ты іске асыру жөніндегі қызметтер
152279

005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 27970
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 40555

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 185206
269 Облыстың дін істері басқармасы 185206

001 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 168874
005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 16332

02 Қорғаныс 464536
1 Әскери мұқтаждар 116346

296 Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы 116346
003 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 106557
007 Аумақтық қорғанысты дайындау және облыстық ауқымдағы аумақтық қорғанысы 9789

2 Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 348190
287 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорға-

ныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы
197059

002 Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары 151204
004 Облыс ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 45855

296 Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы 151131
001 Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 144674
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 6457

03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 14807532
1 Құқық қорғау қызметi 14807532

252 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы 14724991
001 Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету  саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру жөніндегі қызметтер 
12124211

003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу 1834
006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2435288
013 Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру қызметтері 68059
014 Әкімшілік тәртіппен тұткындалған адамдарды ұстауды ұйымдастыру 29852
015 Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру 65747

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 82541
053 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу 82541

04 Бiлiм беру 29221270
1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 46533

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 46533
011 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау 46533

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 11769305
261 Облыстың білім басқармасы 4019477

003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру 1790353
006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру 1995210
056 Аудандық (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

233914

285 Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 3850517
006 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 3257269
007 Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру 593248

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 3899311
008 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 

объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттерi
3898829

012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 482
4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 10388784

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 418342
043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 258381
044 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау 

көрсету
159961

261 Облыстың білім басқармасы 9970442
024 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 9970442

5 Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру 598121
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 46098

003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау 46098
261 Облыстың білім басқармасы 552023

052 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін 
арттыру, даярлау және қайта даярлау

552023

6 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейін бiлiм беру 19290
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 19290

057 Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету 19290
9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 6399237

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 121500
034 Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары 121500

261 Облыстың білім басқармасы 6277737
001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 182445
005 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 33584
007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу 181536
011 Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагоги-

калық консультациялық көмек көрсету
122501

012 Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу 161387
029 Әдістемелік жұмыс 218397
067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 696554
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 4681333

05 Денсаулық сақтау 8410483
2 Халықтың денсаулығын қорғау 1894696

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 1865225
006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер 567894

санаты
        сыныбы                                                   атауы
                Iшкi сыныбы

сома 
(мың теңге)

1 2 3 4 5
Бюджеттік кредиттерді өтеу 1501366

5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1501366
01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1501366

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 1501366

Функционалдық топ
         Кіші функция                        
                   Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                                   Бағдарлама                              атауы

сома   (мың теңге)

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

санаты
          сыныбы                                                   атауы
                         Iшкi сыныбы

сома  
(мың теңге)

1 2 3 4 5
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0

атауы сома  (мың теңге)
1

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

2
-9358917
9358917

Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы  XIIІ сессиясының  №258 шешіміне 2 қосымша

2019 жылға арналған облыстық бюджет
санаты                                                                                                                                                                                                                           "сома 
          сыныбы                                                                                                атауы                                                                                               (мың теңге)"
                     Iшкi сыныбы                                                                                                                                                                                 

1 2 3 4 5
I. Кірістер 163510822

1 салықтық түсімдер 54540921
01 Табыс салығы 23764100

2 Жеке табыс салығы 23764100
03 Әлеуметтiк салық 17673080

1 Әлеуметтiк салық 17673080
05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 12900090

3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 12900090
07 Басқа да салықтар 203651

1 Басқа да салықтар 203651
2 салықтық емес түсiмдер 1821137

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 195929
1 "Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері" 92523
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 81432
7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 21974

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 1625208
1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 1625208

3 негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 5399
01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 5399

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 5399
4 Трансферттердің түсімдері 107143365

01 Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 6412737
2 аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер 6412737

02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 100730628
1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 100730628

(Жалғасы 10,11-беттерде)

Функционалдық топ                                                                                                                                                                                                    сома              
       Кіші функция                                                                                                     атауы                                                                                        (мың теңге)
                Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                            Бағдарлама
1 2 3 4 5 6

II. Шығындар 163283024
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2292080

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 1638992
110 Облыс мәслихатының аппараты 94253

001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 94253
120 Облыс әкімінің аппараты 1203380

001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер  987048
009 Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету 

және өткізу
38657

013 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету 177675
282 Облыстың тексеру комиссиясы 341359

001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер  341359
2 Қаржылық қызмет 304677

257 Облыстың қаржы басқармасы 237684
001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөнін-

дегі қызметтер
237684

718 Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 66993
001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 

қызметтер 
66993

5 Жоспарлау және статистикалық қызмет 159567
258 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 159567

001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясат-
ты іске асыру жөніндегі қызметтер

159567

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 188844
269 Облыстың дін істері басқармасы 188844

001 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 171695
005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 17149

02 Қорғаныс 196099
1 Әскери мұқтаждар 43556

296 Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы 43556
003 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 33277
007 Аумақтық қорғанысты дайындау және облыстық ауқымдағы аумақтық қорғанысы 10279

2 Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 152543
287 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорға-

ныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы
6147

004 Облыс ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 6147
296 Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы 146396

001 Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 146396
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2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 12674335

1 Құқық қорғау қызметi 12674335
252 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы 12674335

001 Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету  саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 

10532104

003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу 1926
006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2000000
013 Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру қызметтері 61969
014 Әкімшілік тәртіппен тұткындалған адамдарды ұстауды ұйымдастыру 27064
015 Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру 51272

04 Бiлiм беру 20315867
2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 7345123

261 Облыстың білім басқармасы 3821315
003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру 1815785
006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру 2005530

285 Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 3523808
006 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 2932801
007 Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру 591007

4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 10459073
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 420027

043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 260231
044 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау 

көрсету
159796

261 Облыстың білім басқармасы 10039046
024 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 10039046

5 Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру 1050113
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 46564

003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау 46564
261 Облыстың білім басқармасы 1003549

052 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін 
арттыру, даярлау және қайта даярлау

1003549

6 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейін бiлiм беру 22094
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 22094

057 Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету 22094
9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 1439464

261 Облыстың білім басқармасы 1439464
001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 166584
005 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 35264
007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу 188107
011 Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагоги-

калық консультациялық көмек көрсету
124503

012 Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу 163272
029 Әдістемелік жұмыс 220273
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 541461

05 Денсаулық сақтау 6143625
2 Халықтың денсаулығын қорғау 1749653

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 1749653
006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер 576700
041 Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін 

қосымша қамтамасыз ету
1172953

3 Мамандандырылған медициналық көмек 452791
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 452791

027 Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препа-
раттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау

452791

4 Емханалар 25886
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 25886

039 Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің 
амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет 
көрсетуі

25886

5 Медициналық көмектiң басқа түрлерi 58971
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 58971

029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 58971
9 Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер 3856324

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 3856324
001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы  мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 169661
016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету 7287
018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер 64927
033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары 3614449

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 8190620
1 Әлеуметтiк қамсыздандыру 5588480

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 3583260
002 Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықта-

рында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
736795

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

2120168

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

114323

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

611974

261 Облыстың білім басқармасы 2005220
015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру 1798114
037 Әлеуметтік сауықтандыру 207106

2 Әлеуметтiк көмек 1017109
256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 1017109

003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 1017109
9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 1585031

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 1475328
001 Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету  және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру 

саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
122533

011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 181
044 Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру 24281
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 1328333

270 Облыстың еңбек инспекциясы бойынша басқармасы 109703
001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы  мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 109703

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4503125
2 Коммуналдық шаруашылық 4503125

279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 4503125
001 Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтер
92685

010 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға 
берілетін нысаналы даму трансферттері

1475801

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

459477

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

389952

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 1441940
114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 643270

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 10841546
1 Мәдениет саласындағы қызмет 2830751

273 Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 2830751
005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 357020
007 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету 604856
008 Театр және музыка өнерін қолдау 1868875

2 Спорт 5866075
285 Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 5866075

001 Жергіліктті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 84007
002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 33326
003 Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының  мүшелерін дайындау және республикалық және 

халықаралық спорт жарыстарына қатысуы 
5747963

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 779
3 Ақпараттық кеңiстiк 1585003

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 643843
007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер  643843

264 Облыстың тілдерді дамыту басқармасы 154913
001 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 89112
002 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 65801

273 Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 786247
009 Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету 258762
010 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 527485

4 Туризм 7236
275 Облыстың кәсіпкерлік басқармасы 7236

009 Туристік қызметті реттеу 7236
9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер 552481

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 227903
001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 227903

273 Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 101858
001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет және архив ісін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 

қызметтер 
101858

283 Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы 222720
001 Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер 109558
005 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 113162

09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 89874
1 Отын және энергетика 89874

279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 89874
081 Елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдас-

тыру және жүргізу
89874

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

8744402

1 Ауыл шаруашылығы 8094316
255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 7835214

001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 105680
002 Тұқым шаруашылығын қолдау 473330
014 Ауыл шаруашылығы таурларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау 230989
018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 2044
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

334880

029 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар 18499
041 Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге 

арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандату
1135708

045 Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау 50995
046 Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс маши-

налары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу
5238

047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау 411171
053 Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыруды 

субсидиялау
4386696

057 Мал шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден өткізілетін өнімдерді өндіру үшін ауыл шаруашылығы өнімін 
сатып алуға жұмсайтын өңдеуші кәсіпорындардың шығындарын субсидиялау

79920

059 Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің тексеру одақтарының ауыл шаруашылығы кооперативтерінің ішкі аудитін 
жүргізуге арналған шығындарын субсидиялау

4596

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

444198

061 Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағадарламасы шеңберінде микроқаржы ұйымдарының 
операциялық шығындарын субсидиялау

151270

719 Облыстың ветеринария басқармасы 259102
001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 69887
028 Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер 5336
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

69006

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 114873
2 Су шаруашылығы 82282

254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 82282
003 Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 82282

3 Орман шаруашылығы 344849
254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 344849

005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 344849
4 Балық шаруашылығы 29400

255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 29400
034 Тауарлық балық өсіру өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялау 29400

5 Қоршаған ортаны қорғау 87984
254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 87984

001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 79962
008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 8022

6 Жер қатынастары 105571
251 Облыстың жер қатынастары басқармасы 40007

001 Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызмет-
тер 

40007

725 Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 65564
001 Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 

жөніндегі қызметтер
65564

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 316207
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 215920

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 150235

001 Жергілікті деңгейде құрлыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

150235

724 Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы 65685
001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 

қызметтер
65685

9 Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы өзге де қызметтер 100287
277 Облыстың өнеркәсіп және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 100287

001 Жергілікті деңгейде өнеркәсіп және индустриалдық-инновациялық даму мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

100287

12 Көлiк және коммуникация 12625350
1 Автомобиль көлiгi 4761194

268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 4761194
003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 1134146
007 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне көлік инфрақұрылымын дамытуға  берілетін нысаналы даму 

трансферттері
789199

025 Облыстық автомобиль жолдарын және  елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу 2837849
4 Әуе көлiгi 198883

268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 198883
004 Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша тұрақты ішкі әуетасымалдарды субсидиялау 198883

9 Көлiк және коммуникациялар саласындағы  өзге де қызметтер 7665273
268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 7665273

001 Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 77353
005 Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау 1904855
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 5683065

13 Басқалар 17763117
3 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 1768609

275 Облыстың кәсіпкерлік басқармасы 1768609
001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 72159
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

1449268

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

164182

9 Басқалар 15994508
257 Облыстың қаржы басқармасы 1000000

012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 1000000
258 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 14994508

008 Жаңа бастамаларға арналған шығыстар 14994508
14 Борышқа қызмет көрсету 171318

1 Борышқа қызмет көрсету 171318
257 Облыстың қаржы басқармасы 171318

004 Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету 19345
016 Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді 

төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
151973

15 Трансферттер 58415459
1 Трансферттер 58415459

257 Облыстың қаржы басқармасы 58415459
007 Субвенциялар 52880083
024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы 

нысаналы трансферттер
5535376

III. Таза бюджеттік кредиттеу -7977509
Бюджеттік кредиттер 200000

13 Басқалар 200000
3 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 200000

275 Облыстың кәсіпкерлік басқармасы 200000
010 Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру 200000

Санаты
        Сыныбы                                                   Атауы
                Iшкi сыныбы

Сома 
(мың теңге)

1 2 3 4 5
Бюджеттік кредиттерді өтеу 8177509

5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 8177509
01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 8177509

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 8177509
Функционалдық топ
         Кіші функция                        
                   Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                                   Бағдарлама                              Атауы

Сома   (мың теңге)

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

Санаты
          Сыныбы                                                   Атауы
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Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы  XIIІ сессиясының  №258 шешіміне 3 қосымша

2020 жылға арналған облыстық бюджет

Санаты                                                                                                                                                                                                                           "Сома 
          Сыныбы                                                                                                Атауы                                                                                               (мың теңге)"
                     Iшкi сыныбы                                                                                                                                                                                 

1 2 3 4 5
I. Кірістер 166648687

1 Салықтық түсімдер 57182054
01 Табыс салығы 25292734

2 Жеке табыс салығы 25292734
03 Әлеуметтiк салық 18130391

1 Әлеуметтiк салық 18130391
05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 13545095

3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 13545095
07 Басқа да салықтар 213834

1 Басқа да салықтар 213834
2 Салықтық емес түсiмдер 1890608

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 180274
1 "Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері" 92523
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 85504
7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 2247

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 1710334
1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 1710334

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 5399
01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 5399

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 5399
4 Трансферттердің түсімдері 107570626

01 Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 3314426
2 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер 3314426

02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 104256200
1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 104256200

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 541461
05 Денсаулық сақтау 2609287

2 Халықтың денсаулығын қорғау 1801737
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 1801737

006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер 606928
041 Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін 

қосымша қамтамасыз ету
1194809

3 Мамандандырылған медициналық көмек 468639
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 468639

027 Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препа-
раттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау

468639

4 Емханалар 26586
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 26586

039 Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің 
амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет 
көрсетуі

26586

5 Медициналық көмектiң басқа түрлерi 61066
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 61066

029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 61066
9 Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер 251259

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 251259
001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы  мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 176838
016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету 7542
018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер 66879

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 8484214

1 Әлеуметтiк қамсыздандыру 5882383

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 3749379

002 Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықта-
рында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

770351

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

2215245

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

119697

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

644086

261 Облыстың білім басқармасы 2133004

015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру 1915394

037 Әлеуметтік сауықтандыру 217610
2 Әлеуметтiк көмек 1052708

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 1052708

003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 1052708

9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 1549123

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 1434865

001 Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету  және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру 
саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

128605

011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 187
044 Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру 25429
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 1280644

270 Облыстың еңбек инспекциясы бойынша басқармасы 114258

001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы  мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 114258

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2415531

2 Коммуналдық шаруашылық 2415531

279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 2415531

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

96547

010 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға 
берілетін нысаналы даму трансферттері

429319

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

409450

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 1480215
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 11197337

1 Мәдениет саласындағы қызмет 2913366

273 Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 2913366

005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 368297

007 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету 622416

008 Театр және музыка өнерін қолдау 1922653

2 Спорт 6068927

285 Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 6068927

001 Жергіліктті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 86346
002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 34237

003 Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының  мүшелерін дайындау және республикалық және 
халықаралық спорт жарыстарына қатысуы 

5947565

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 779
3 Ақпараттық кеңiстiк 1628734

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 666378

007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер  666378
264 Облыстың тілдерді дамыту басқармасы 158897

001 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 91255

002 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 67642
273 Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 803459

009 Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету 265686
010 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 537773

4 Туризм 7489

275 Облыстың кәсіпкерлік басқармасы 7489

009 Туристік қызметті реттеу 7489
9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер 578821

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 237123
001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 237123

273 Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 104508

001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет және архив ісін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 

104508

283 Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы 237190

001 Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер 114405

005 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 122785
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 93020

1 Отын және энергетика 93020

279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 93020

081 Елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдас-
тыру және жүргізу

93020

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

9021247

1 Ауыл шаруашылығы 8355873

255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 8089310

001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 112398

002 Тұқым шаруашылығын қолдау 489897

014 Ауыл шаруашылығы таурларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау 239074

018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 2116
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

348258

029 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар 19146
041 Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге 

арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандату
1173800

045 Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау 52780
046 Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс маши-

налары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу
5422

047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау 423247
053 Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыруды 

субсидиялау
4540230

057 Мал шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден өткізілетін өнімдерді өндіру үшін ауыл шаруашылығы өнімін 
сатып алуға жұмсайтын өңдеуші кәсіпорындардың шығындарын субсидиялау

82717

059 Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің тексеру одақтарының ауыл шаруашылығы кооперативтерінің ішкі 
аудитін жүргізуге арналған шығындарын субсидиялау

4757

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

444198

061 Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағадарламасы шеңберінде микроқаржы ұйымдарының 
операциялық шығындарын субсидиялау

151270

719 Облыстың ветеринария басқармасы 266563

001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 70725
028 Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер 5523
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

71421

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 118894
2 Су шаруашылығы 84285

254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 84285

003 Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 84285
3 Орман шаруашылығы 349230

254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 349230
005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 349230

4 Балық шаруашылығы 30429
255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 30429

034 Тауарлық балық өсіру өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялау 30429
5 Қоршаған ортаны қорғау 91356

254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 91356
001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 83053
008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 8303

6 Жер қатынастары 110074

251 Облыстың жер қатынастары басқармасы 41821

001 Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 41821
725 Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 68253

001 Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

68253

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 325756

2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 223865

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 155262

001 Жергілікті деңгейде құрлыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

155262

724 Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы 68603

001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

68603

9 Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы өзге де қызметтер 101891

277 Облыстың өнеркәсіп және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 101891
001 Жергілікті деңгейде өнеркәсіп және индустриалдық-инновациялық даму мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 

қызметтер
101891

Функционалдық топ                                                                                                                                                                                                      Сома              
       Кіші функция                                                                                                  Атауы                                                                                          (мың теңге)
                Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                            Бағдарлама
1 2 3 4 5 6

II. Шығындар 166448687
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2327254

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 1652446
110 Облыс мәслихатының аппараты 96422

001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 96422
120 Облыс әкімінің аппараты 1236415

001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер  1014434
009 Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету 

және өткізу
40010

013 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету 181971
282 Облыстың тексеру комиссиясы 319609

001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер  319609
2 Қаржылық қызмет 313299

257 Облыстың қаржы басқармасы 243626
001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөнін-

дегі қызметтер
243626

718 Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 69673
001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 

қызметтер 
69673

5 Жоспарлау және статистикалық қызмет 167146
258 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 167146

001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясат-
ты іске асыру жөніндегі қызметтер

167146

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 194363
269 Облыстың дін істері басқармасы 194363

001 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 176614
005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 17749

02 Қорғаныс 199738
1 Әскери мұқтаждар 44992

296 Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы 44992
003 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 34354
007 Аумақтық қорғанысты дайындау және облыстық ауқымдағы аумақтық қорғанысы 10638

2 Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 154746
287 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорға-

ныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы
6362

004 Облыс ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 6362
296 Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы 148384

001 Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 148384
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 12776264

1 Құқық қорғау қызметi 12776264
252 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы 12776264

001 Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету  саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 

10632855

003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу 1993
006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2000000
013 Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру қызметтері 62558
014 Әкімшілік тәртіппен тұткындалған адамдарды ұстауды ұйымдастыру 27370
015 Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру 51488

04 Бiлiм беру 21222734
2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 7655066

261 Облыстың білім басқармасы 4043086
003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру 1911654
006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру 2131432

285 Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 3611980
006 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 3004493
007 Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру 607487

4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 11027643
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 438904

043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 273515
044 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау 

көрсету
165389

261 Облыстың білім басқармасы 10588739
024 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 10588739

5 Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру 1052516
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 48967

003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау 48967
261 Облыстың білім басқармасы 1003549

052 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін 
арттыру, даярлау және қайта даярлау

1003549

6 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейін бiлiм беру 22094
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 22094

057 Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету 22094
9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 1465415

261 Облыстың білім басқармасы 1465415
001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 172997
005 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 36499
007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу 195828
011 Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагоги-

калық консультациялық көмек көрсету
128431

012 Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу 168091
029 Әдістемелік жұмыс 222108
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Қарқаралы қаласының тумасы, Қарағанды қаласының тұрғыны, ардақты да 
қадірлі сыйлас досымыз Тамара Балтақызы КүнсерКинаның бұл өмірден ба-
қиға озғанына 5 қаңтарда 40 күн толады.

Жоғарғы оқу орнын бітіріп келгеннен кейін туған жерінде 30 жыл бойы бала-
бақша меңгерушісі болып жемісті еңбек етеді. Еліне елеулі, халқына қадірлі, адам-
гершілігі мол, құрметті жан болды.

Досымызды мәңгі есімізде сақтаймыз. Жаны жәннатта, тәні рахатта, топырағы 
торқа болсын.

Тал бесікте бірге өскен құрбымыз,
Бір-ақ сәтте бөлінді ме жұбымыз.
Жер бесікке кете бардың таңылып,
Жарқыраған үміт оты үзіліп.
Жайлы болсын жер бесігің таңылған,
Мамық болсын топырағың жамылған.
Артыңдағы бала-шағаң барында,
Отың сөнбес өзің барда жағылған.
Жылағанға жер бетінде сая болған,
Бәрінен де мейірімін де аямаған.
Жәннатта жаның болсын рухың биік,
Өзіңдей қайда бізге аяулы адам.
Еске алушы: достарың – Мейрамғали-Мәкіш, Қуанышбек-Зәйда, 

Мағауия-назкен, Жақсылық, Дамен, Жеңіс-Оркен, Құндыз, Гүлмайра, 
Табылжан-роза, наухан, Жеңіс-Шолпан, рая, ақан-Шолпан, Жеңіс и, 
Тілеубек-Зайра, амангелді-нұртай, Зиякүл.
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ЕСКЕ АЛУҚұттықтаймыз!

12 Көлiк және коммуникация 12238797

1 Автомобиль көлiгi 4100750

268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 4100750

003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 1173841

025 Облыстық автомобиль жолдарын және  елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу 2926909

4 Әуе көлiгi 205844

268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 205844

004 Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша тұрақты ішкі әуетасымалдарды субсидиялау 205844
9 Көлiк және коммуникациялар саласындағы  өзге де қызметтер 7932203

268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 7932203

001 Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 78706

005 Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау 1971525
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 5881972

13 Басқалар 27420065

3 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 1769724

275 Облыстың кәсіпкерлік басқармасы 1769724

001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 73274
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

1449268

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

164182

9 Басқалар 25650341

257 Облыстың қаржы басқармасы 1180000

012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 1180000
258 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 24470341

008 Жаңа бастамаларға арналған шығыстар 24470341

14 Борышқа қызмет көрсету 2247

1 Борышқа қызмет көрсету 2247

257 Облыстың қаржы басқармасы 2247
016 Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді 

төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
2247

15 Трансферттер 56115196
1 Трансферттер 56115196

257 Облыстың қаржы басқармасы 56115196
007 Субвенциялар 54730886
024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы 

нысаналы трансферттер
1384310

III. Таза бюджеттік кредиттеу -837134

Бюджеттік кредиттер 200000

13 Басқалар 200000

3 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 200000

275 Облыстың кәсіпкерлік басқармасы 200000

010 Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру 200000

2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы
(соңы. Басы 9-бетте)

санаты
        сыныбы                                                   атауы
                Iшкi сыныбы

сома 
(мың теңге)

1 2 3 4 5
Бюджеттік кредиттерді өтеу 1037134

5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1037134
01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1037134

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 1037134

Функционалдық топ
         Кіші функция                        
                   Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                                   Бағдарлама                              атауы

сома   (мың теңге)

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

санаты
          сыныбы                                                   атауы
                         Iшкi сыныбы

сома  
(мың теңге)

1 2 3 4 5
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0

атауы сома  (мың теңге)
1

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

2
1037134
-1037134

                              Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы XIII сессиясының  №258 шешіміне 4 қосымша
2018 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен кредиттер

атауы "сома  
(мың теңге)"

1 2
Барлығы 38 226 849
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер 10 622 401
Нысаналы даму трансферттері 16 603 063
Бюджеттік кредиттер 11 001 385
оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер 10 622 401
оның ішінде:
Облыстың білім басқармасы 254 684
Тілдік курстар өтілінен өткен мұғалімдерге үстемақы төлеу үшін және оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдер-
ге үстемақы төлеу

254 684

Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы 1 761 797
Ішкі істер органдары қызметкерлерінің сыныптық біліктілігі үшін үстемеақы мөлшерлерін ұлғайтуға 467 410
Ішкі істер органдары қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларын көтеруге 1 294 387
Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 1 982 137
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеміне 735 711
Халықты жұмыспен қамту орталықтарына әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді енгізуге 121 840
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға 98 990
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 – 2018 
жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға

581 166

Кохлеарлық импланттарға сөйлеу процессорларын ауыстыру және теңшеу жөніндегі көрсетілетін қызметтерге 36 000
нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағыт-
талған, іс-шараларын іске асыруға 

397 019

Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға 11 411
Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 1 796 491
Медициналық ұйымның сот шешімі негізінде жүзеге асырылатын жыныстық құмарлықты төмендетуге арналған іс-шараларды жүргізуге 1 936
саламатты өмір салтын насихаттауға 178 296
Вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды сатып алуға 1 527 590
ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыруға 88 669
Облыстың ішкі саясат басқармасы 10 712
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 – 2018 
жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға

10 712

Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 4 816 580
Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеуге 3 537 646
Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер 
бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялауға

193 162

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

151 417

Ауыл шаруашылығы жануарларын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде 
сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялауға

934 355

нысаналы даму трансферттері: 16 603 063
оның ішінде:
Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 1 262 075
Көлік инфрақұрылымын дамытуға 1262075
Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 10 264 123
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға 3 129 150
Бұзылу аумағынан тұрғындарды көшіру үшін тұрғын-үй және жатақхана құрылысына 3 715 101
Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға 1 776 794
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға 1 562 499
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға 80 579
Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 5 076 865
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға 3 278 556
Елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға 914 071
Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға 884 238
Бюджеттік кредиттер: 11 001 385
оның ішінде:
Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 4 474 059
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін 3 658 251
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру 815 808
Облыстың кәсіпкерлік басқармасы 291 879
Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге 291 879
Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 6 235 447
Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін 6 235 447

                              Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы XIII сессиясының  №258 шешіміне 5 қосымша
2018 жылға арналған аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы трансферттер 

атауы "сома  
(мың теңге)"

1 2
Барлығы 50972829
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер 18974783
Нысаналы даму трансферттері 24946791
Бюджеттік кредиттер 7051255
оның ішінде:
ағымдағы нысаналы трансферттер 18974783
оның ішінде:
Облыстың білім беру басқармасы 4915247
Мектепке дейінгі балалар ұйымдарында мемлекеттік білім тапсырысын іске асыруға 132672
Цифрлік білім беру инфрақұрылымын құруға 890065
"Білім беру ұйымдарында интернет-сайттарын  автоматты түрде мониторинг жүргізу бағдарламасын орнатуға" 11000
Білім беру объектілерін материалдық-техникалық нығайтуға және ремонт өткізуге 3647596
Тілдік курстар өтілінен өткен мұғалімдерге үстемақы төлеу үшін және оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдер-
ге үстемақы төлеу

233914

Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 3085964
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеміне 735711
Халықты жұмыспен қамту орталықтарына әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді енгізуге 121840
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағытталған, 
іс-шараларын іске асыруға

378999

Халықты жұмыспен қамту орталықтарының еңбекақы төлеудің тартымды жүйесін енгізуге 39688
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жыл-
дарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға 

570809

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

1227506

Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға 11411
Облыстың энергетика және  тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 1692980
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа 1664631
Көп пәтерлі тұрғын-үйлердегі энергетикалық аудитті жүргізуге 15601
Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдауға 12748
Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 9115156
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын (қала көшелерін) күрделі , орташа және ағымдағы жөндеуден өткізуге 9115156
Облыстың ветеринария басқармасы 124881
Вакцинация бойынша қызметтер көрсету, ветеринариялық препараттарды сақтау және тасымалдау 15478
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу 109403
Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 40555
Арнайы техниканы сатып алу 40555
нысаналы даму трансферттері: 24946791
оның ішінде:
Облыстың құрылыс басқармасы 12723730
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға 3898829
Спорт объектілерін дамытуға 296403
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға 213262
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға 2420844
Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға 2027490
Бұзылу аумағынан тұрғындарды көшіру үшін тұрғын-үй және жатақхана құрылысына 3816902
Жылу-энергетикалық жүйесін дамытуға 50000
Облыстың жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары басқармасы 1889274
Көлік инфрақұрылымын дамытуға 1889274
Облыстың энергетика  және  тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  басқармасы 10333787
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға 4385149
Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға 965162
Елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға 1387526
Коммуналдық шаруашылықты дамытуға 3595950
Бюджеттік кредиттер 7051255
оның ішінде:

Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 815808
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру 815808
Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 6235447
Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін 6235447

        Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы XIII  сессиясының  №258  шешіміне 6 қосымша

Функционалдық топ                                                                                                                                                                                              
                Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi                                                                атауы
                            Бағдарлама
1 2 3 5

04 Бiлiм беру
285 Облыстың дене тәрбиесі және спорт басқармасы 

007 Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру
261 Облыстың білім басқармасы

003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру
006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

05 Денсаулық сақтау

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер

007 Салауатты өмір салтын насихаттау
008 Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру
027 Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орта-

лықтандырылған сатып алу және сақтау
041 Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін қосымша қамта-

масыз ету

2018 жылға арналған облыстық бюджетті орындау барысында секвестрлеуге жатпайтын облыстық бюджеттік 
бағдарламалардың тізбесі

        Қарағанды облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы XIII  сессиясының  №258  шешіміне 7 қосымша

Функционалдық топ                                                                                                                                                                                              
                Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi                                                                атауы
                            Бағдарлама

1 2 3 5
04 Бiлiм беру

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
003 Жалпы білім беру

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі
004 Жалпы білім беру

05 Денсаулық сақтау

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
002 Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді 

ұйымдастыру
124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

002 Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді 
ұйымдастыру

2018 жылға арналған аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерін орындау барысында секвестрлеуге 
жатпайтын жергілікті бюджеттік  бағдарламалардың тізбесі

Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақша-
тау кентінің тұрғыны, зейнеткер Жаңылған 
Қабыжанқызы МеШелОваны 6 қаңтар 
2018 жылы 70 жасқа толған мерейтойымен 
шын жүректен құттықтаймыз.

Әкесі Мешелов Қабыжан – Ұлы Отан 
соғысының ардагері,1-топтағы мүгедек.

Әкесі қайтыс болғаннан кейін ата-ана-
міндетін атқарып бауырларын оқытып, үй-
лендіріп, жеткізіп бір-бір үй қылған.

Жаңылған апай 4 бала тәрбиелеп өсір-
ген. Балалары жоғарғы білімді, басшылық 
қызметтерде.

1995 жылы кенже ұлы Бауыржан Битенұлы Серіков қызмет бабында 
ішкі істер бөлімінде қайтыс болған.

Жаңылған Қабыжанқызы  16 жасынан еңбекке араласып, бухгал-
терлік қызметтерде, Ақшатау кенті әкімдігінде әлеуметтік қызметтер ат-
қарған  ел жанашыры.  

Отбасында мейірманды ана, немерелерінің сүйікті әжесі,   жүйрік уа-
қыттың ұшқыр қанаты Сізді мағыналы ғұмырыңыздың биік бір белесі – 70 
жасқа алып жетті. Сіз осы кемелдікке тың жігер, жарқын көңілмен келіп 
отырсыз. 

Алғы күннен күтер әркім жақсы үміт,
Келе берсін Сізге ылғи бақ күліп.
Шаттықпенен көріп таңның арайын,
Жаратушы төксін игі жақсылық.

Ізгі тілекпен: «ақшатау кенті әкімінің аппараты» ММ.

Қарқаралы ауданы, Абыз ауылында дүниеге келіп, Ақмола облысы Р.Қошқарбаев 
ауылында ғұмыр кешкен асқар таудай әкеміз Болат (Төлеген) аШиМОвТың 
күздің соңғы айының соңғы күнін күткендей-ақ ұлы Қанатбегінің артынан мәңгілік 
сапарға аттанып кеткеніне бір ай толып отыр. Қазаның жеңілі жоқ. Адам баласы 
үшін Жаратушының алдында қолдан келер өзге шара жоқ. Көзден кетсе де, көңілден 
кетпейтін оның асыл бейнесін ойға алып, Алладан құран бағыштап, рухына тағзым 
етуден басқа амалымыз жоқ. Жатқан жерің жәннаттың төрі болсын дейміз.

Мәңгіліктің еліне сапар шеккен,
Жолықтың ба, жан балаң Қанатбекпен?
Сендерді ойлап бүгінгі мына күнде,
Еске аламыз күндерді бірге кешкен.
Еске аламыз, бәріміз сағынамыз,
Табиғаттың заңына бағынамыз...
Арпалыстың бұл тағдырдың сынымен, 
Күресуге шамаң келмей шынымен.
Қимастықпен әкетайым өзіңді,
Аттандырдық соңғы сапар жырымен.
Ет жүрегім қан жылады езіле,
Төздік солай бұл тағдырдың тезіне.
Алладан тек тілеріміз сіз үшін,
Жатқан жерің жайлы болсын, жан әке.
Рухына тағзым етіп, сағына еске алушылар: жұбайы – Күлжамал, балалары, 

немерелері.
р.S. 2018 жылдың 8-қаңтары күні  Қарағанды қаласындағы жаңа мешітте 

сағат 13.00-де ағайын-туыс, құда-жегжат, және барша достарын әкеміздің 40 
күндігіне арналған асқа шақырамыз.

ХаБарланДыру
Қарағанды облысының МАЭС-ның анықтауымен 26.12.2017 ж. «Рост 

LTD» ЖШС (БИН 030340005363, Қарағанды қ., Алалыкин көш., 3 үй) қатыс-
ты қайта қалпына келтіру  процедурасын қолдану бойынша іс қозғалды.

№470

ЕСКЕ АЛУ

үй саТылаДы

Приозерск қаласының әкімдігі Ұлы Отан соғысының ардагері, Приозерск қаласы-
ның Құрметті азаматы 

аймереке Бекболатқызы КӨБееваның
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-туыстарына, жақындарына 
қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Приозерск қаласының әкімдігі Ұлы Отан соғысының ардагері, Приозерск қаласы-
ның Құрметті азаматы 

иван Павлович МОрОЗОвТың 
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-туыстарына, жақындары-
на қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Біз – жерлеспіз. Екеуміз де – 
Жаңаарқаның төліміз. Алайда, кеш 
таныстық. Бірақ, ежелден сыралғы 
жандардай тез шүйіркелесіп, жыл-
дам жұғысып кеттік. Аға-інідей сый-
ластығымыз жарасып сала берді.

...Иә, кеш жолыққанымыз бол-
маса, байырғы сауда қызметкері 
Қайыржан Қарсыбековтің есімін 
бала күнімнен білемін. Өткен ға-
сырдың 80-ші жылдары. Ауыл 
баласымыз. Дүкенімізге айына 
бір рет, немесе екі рет жүк келеді. 
Автолавкамен. Ондайда шағын 
ғана дүкенімізде ұзын-сонар кезек 
бола қалады. Сол уақытта шеше-
леріміздің:

– Айналайын, Қайыржан! Өт-
кендегі тапсырған затымызды 
алып келіпті. Көсегесі көгерсін! –
деп отырғанын талай естіп едік. 

Әсіресе, шалғайдағы шопан-
дар үшін Қайрекең жарылқаушы-
дай көрінетін. Жолға қарайлап, 
Қайрекеңнің жолын тосып жүргені. 
Қашан көрсең, баладай елпеңдеп, 
елгезектік танытып жүретін Қайыр-
жан шопандардың меншікті малы-
ның жүні мен терісіне дейін артып 
әкетіп, іс қылып әкеліп беретін. 
Қайрекеңнің тағы бір дара қасиеті 
сол шопандардың балаларының 
нешінші размерлі киім киетініне 
дейін жатқа білетін дейді ауылдағы 
көзкөргендер. Әлі күнге дейін біздің 
ауылдағы кейбір үйлерде «Қайыр-
жан әкелген тон» деген атауын жо-
ғалтпай келе жатқан тондар бар.

...Қайыржан Қарсыбеков 1948 
жылы 1 қаңтарда Жаңаарқа ауда-
ны, Талдыбұлақ ауылында дүниеге 
келген. Әкесі Қарсыбек ақсақал – 
Ұлы Отан соғысының ардагері. Ау-
даннның мал өнімдерін дайындау 
мекемесінде қойма меңгерушісі 
болып қызмет етті. 49 жыл (1947-
1996) бір орында жұмыс істеп, ең-
бек кітапшасында бір ғана жазба 
болған еңбекқор жан еді. Бәйбішесі 
Әсем Ахметқызы 46 жасында қай-
тыс болды да, сегіз баланың тауқы-
метін бір өзі арқалады. Анасы өмір-
ден озғанда Қайрекең 18 жаста еді. 
Орта мектепті бітірген соң жалғыз 
әкеге қолқанат болып, бірден ең-
бекке араласты. Орталық Қазақс-
тан геология басқармасының кен 
барлау партиясында кіші техник бо-
лып еңбек жолын бастаған жігерлі 
жас 1966 жылы Қарағанды коопе-

ерсін МҰсаБеК,
«Орталық Қазақстан»

ративтік институтына оқуға түседі. 
Аталмыш оқу орнын 1970 жылы сау-
да экономисі мамандығы бойынша 
бітіріп, сол жылдан бастап 40 жылдан 
астам уақыт сауда саласында абы-
ройлы қызмет етті. 

Сауда саласында Қайрекең ат-
қармаған лауазым жоқ десе де бол-
ғандай... Қатардағы тауартанушыдан 
бастап, аудандық тұтынушылар ода-
ғының экономисі, тұтынушылар одағы 
ауданаралық базасының экономисі, 
дүкен директоры, К.Маркс атындағы 
совхоздың (қазіргі Ералиев ауылы) 
сауда үйінің директоры, Жаңаарқа 
ауданы орталық сауда бөлімінің ди-
ректоры, кеңшарлардың жұмысшы 
кооперативі (совхозрабкооп) орталы-
ғының төрағасы, аудандық тұтынушы-
лар одағы көтерме сауда базасының 
директоры, тұтынушылар одағы бас-
қарма төрағасының коммерциялық 
мәселелері жөніндегі орынбасары 
болды. Ал, 2002 жылдан 2011 жылға 
дейін «Астана – Отын-энергетикалық 
кешені» ЖШС Жаңаарқа станциясын-
да отын қоймасының басшысы болып 
абыройлы қызмет атқарды. 

Байқап отырсыздар, Қайрекең 
атқарған қызметтің барлығы қарапа-
йым халықтың әжет ашатын салаға 
тиесілі. Ал, халыққа жағу, алғыс-ба-
таға кенелу деген – қиынның қиыны. 
Халыққа жағамын деп қисапсыз шы-
ғынға батуың мүмкін. Оның ар жағы 
– темір тор. Ал, есеп-қисапқа қыты-

мыр болсаң, халыққа жағуың 
– екіталай. Анығын айтқанда, 
бұл саладағы лауазым біткен 
– таразыға тартылған бұйым 
секілді. Бір басында – халық, 
бір басында – есеп. Осынау 
күрделі қызметті біздің Қайре-
кең мінсіз атқарды. Халыққа 
да жақты, қоғамға да жақты. 
Мінсіз қызметі үшін марапатты 
алып бақты. ҚР Ұлттық рей-
тинг жүйесінің «Қазақстан Даң-
қы» орденімен марапатталуы 
Қайрекеңнің Қазақстанның ха-
лықаралық беделін нығайтуға 

сіңірген еңбегіне берілген жо-
ғары баға еді. Бірақ, Қайыржан 
Қарсыбекұлы барлық ресми 
марапаттарынан халықтың ал-
ғысын жоғары қояды.

Айтпақшы, зейнеткерлікке 
шыққаннан кейін де қол қусы-
рып отыра алмады. Іскерлігін 
бағалаған достарының ша-
қыртуын қабыл алып, «Строй-
пластмасс» АҚ Басқарма тө-
рағасының сыртқы мәселелер 
жөніндегі орынбасары, Бас-
қарма төрағасы қызметтерін 
де абыроймен атқарды.  

...Ақ пейілді ағаның туған 
күні жаңа жыл мерекесімен қа-
тар тойланып келеді. 1 қаңтар 
күні 70 жасқа толады. Жұба-
йы Жақсыбала екеуі көл-көсір 
дастарқан жайып, тілекші аға-
йынға төр ұсынбақ. Қонақтар-
дың да ең қадірлісі – балалары 
Бақытгүл, Оразхан, Әсел, Қуа-
ныштан өрбіген немерелері. 
Олар – Әлібек, Ардақ, Гүлім, 
Әлім, Аиша, Мағжан, Сәлима, 
Рашид. Атасының мерейто-
йына келетін осынау немере-
лердің қылығынан асқан қызық 
жоқ Қайыржан аға үшін.

Мерейтойыңыз құтты бол-
сын, Аға! Мерейлі болыңыз!   

А.Байтұрсынов көшесіндегі N36 үй 
және жаңа Жигули автокөлігі сатылады. 
Бағалары келісім бойынша. Үйді кез келген 
уақытта келіп көруге болады. Үйді алған 
адам өкінбейді. Екі машина сыятын га-
раж, мал қора, көмір-ағаш қора, жазғы ас 
үйі бар. Су үйге кіргізілген. Маңайдың бәрі 
жеміс ағаштары, огороды үлкен. Үйді Қарағандыдан пәтерге айырбас-
тауға болады. Үй иесі Мусин Тлетай. Тел.: 31271, 87021205847.
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Газеттің келесі саны бейсенбі, 4 қаңтарда шығады 

Шет ауданында бұл бағытта айшықты 
жұмыстар атқарылу үстінде. Бұған біраз 
жылдарды  қамтитын «Мәдени мұра» бағ
дарламасының да көп көмегі тиді. Аталмыш 
бағдарламаға сәйкес, тарихи және мәдени 
ескерткіштер түгелденді. Артында өнегелі 
істері мен ерлік  даңқы қалған тұлғалардың 
жерленген орындары анықталып, кесене
лері жаңғыртылды, ескерткіш белгілер қой
ылды. Осы қатардан ерекше орын алатын 
оқиға – Талды ауылдық округінің аумағынан 
сатыланған пирамиданың табылуы болды. 

Талды өзенінің бір саласы – Қаражар
тастың бойынан 2015 жылы археолог, та
рих   ғылымдарының кандидаты Игорь  Ку
кушкин ашқан, кейінгі қола дәуіріне жататын 
құрылыс топырақ астында жақсы сақталған. 
Бұдан шамамен үш жарым мың жылдай  
бұрын тастан салынған құрылысты ғасыр
лар өте топырақ басып, шөп өсіп, төмпешік
ке (қорғанға) айналған. Е.Бөкетов атындағы 
Қарағанды мемлекеттік университеті тарих 
факультетінің студенттері екі маусым бойы 
еңбектеніп, биылғы жазда алматылық  архе
олог Арман Бейсеновтің «БегазыТасмола» 
серіктестігімен бірлесіп, құрылысты  топы
рақтан аршып, құлағанын қалап, маңын 
тазалап, әуелгі қалпына келтірген. Қазір 
маңайы  қоршалып, мрамордан ескерткіштің 
паспорты орнатылған. 

Табаны – 15х15 метр,  биіктігі – 34 метр
лік пирамида – монолитті құрылым. Ешқан
дай қуыс немесе қабірге ұқсайтын белгі, 
нышан жоқ. Есесіне маңайы толған ескі, 
жатаған тас молалар. Құрылыс қорым ба
сында жоралғы салтын өткізу үшін салынған 
сияқты. Өйткені, ең үсті 4х4 метр, жалпақ 
плита тастар төселген тегіс алаңқай. Төменгі 
қабатты жағалай  тік қойылған қырыққа жуық 
үлкендікішілі жалпақ тастар  сүйеулі тұр. 

Пирамиданы айнала төселген тас жолды 
реставраторлар жасапты.

Құрылыстан 4050 метр жерде үстін қа
раған, бұта басқан, дұрыс пішінді екінші төбе  
қараяды.  Қаржыландыру оңтайлы шешілсе, 
археологтар оны да қазбақшы ниетте.

Пирамиданың айналасындағы молалар
дың біразын қазып, зерттеген археологтар 
олардың көпшілігінің ерте замандарда то

 
Көненің көзі, тарихтың өзі, 
бүккен сыры, айтар  жыры 
көп  Сарыарқа не дәуірді 
бастан  кешпеген?! Елбасы  
тәуелсіздіктің  алғашқы 
бір жылын «Тарихи зерде 
жылы» деп  атағаны,  одан 
беріде Қазақ хандығының 
550 жылдығына арналған 
«Халық тарих толқынында» 
бағдарламасы және оның 
заңды жалғасындай 
болған «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы, сөз жоқ, 
халықтың  өткеніне үңіліп, 
шынайы тарихын  іздеуіне  
түрткі болды. 

налып кеткендігіне көз жеткізген. Қайсыбірі
нен адамның сүйектері, қыш ыдыстардың 
сынығы, садақ ұштары шыққан. Қола пышақ, 
біз, ине, сияқты аспаптар табылған. Сақ 
дәуірінен де ілгері заманға жататын мұн
дай молалар аудан жерінде жиі кездеседі. 
Әдетте, олар жалпақ плита тастардан қорап 
түрінде жасалады да, ішіне, мәйіттің жаны
на ер адам болса, қаружарағы қойылады. 
Әйел адамдар әшекей  бұйымдарымен  жер
ленеді. Мұнда да сол типтес қорымдар.

Пирамиданың мрамор тақташасына «Қа
ражартас қорымы» деп жазылған. Алайда, 
бұл  атау келіңкіремей  тұр.  Мұндағы басты  
нысан пирамида болғандықтан, екпін соған 
түсуі  керек еді. Сондайақ, «Қола дәуірі» деп 
жаза салмай, нақты деректер мен уақыттар  
көрсетіліп, бүкіл жазба үш тілде орындалса 
жөн сияқты.

«Есте жоқ ескі заманда осындай құры
лыс салып кеткен, біздің дәуірімізге дейін
гі 1,5 мың жылдықта өмір сүрген адамдар 
көне сақтардың атабабалары – «Андронов  
адамдарына» жататын сияқты», – деп топ
шылайды археологғалым. Не болса да, Қа
ражартаста табылған құрылыс – кезінде ұлы 
ғалым Әлкей Марғұлан ашып, зерттеген Бе
газыДәндібай мәдениетімен (Ақтоғай ауда
ны) біртұтас, дәуірлес ескерткіштер. Біздер
ге жеткен артефактары, материалдық мұра
лары мен петроглифтері (тастағы суреттері)  
сол заманда өмір сүрген адамдардың жар
тылай отырықшы тайпалар болғанын көр
сетеді. Және ол кездегі  табиғат әлдеқайда  
бай болғанға ұқсайды. 

Салыстыру үшін көпшілікті дүр сілкіндір
ген атақты Берел қорғанынан (Шығыс Қа
зақстан облысы) табылған, мәңгі тоң жағ
дайында жақсы сақталған адамдар мен 
жылқылардың  мәйіттері, тұтынған заттары 
мен төсеген киіздері, киген киімдеріне қа
рап, олардың біз сөз етіп отырған пирамида 
салушылардан кем дегенде 5001000 жыл
дан кейін өмір сүргені  анықталған. Олар на
ғыз  көшпелі сақтар болған. 

Сараптай келгенде осы тамаша құрылы
сты салған адамдардың біздің атабабала
рымыз екені сөзсіз.

Даламыздан табылған, бұрынсоңды ел 
аумағында кездеспеген пирамидаға деген 
қызығушылық күн санап арта түсуде. Бүгінде 
ол ауданның киелі жерлерінің тізіміне енгізіл
ген. 

Өкінішке орай, осы киелі жерге жету 
оңай емес. Алматы – Қарағанды күрежолы
нан небары 32 шақырым жерде тұрған пи
рамидаға қарай апаратын НұраталдыАқ
шоқы көтерме жолы асфальтталмаған, ой
қышойқы. Сол жолдың бойындағы Талды 
ауылынан  ескерткішке қарай 14 шақырым 
бұралаңдаған дала жолы апарады. 

Жуырда халықаралық «National Geog
raphic» телеарнасынан арнайы топ келіп, екі 
күн жүріп, пирамиданы түсіріп кетті. Мате
риалдарын жаңа жылдың басында жарыққа  
шығармақ. Сөйтіп, ғажайып  мұрамызды 
әлемге танытпақ.

Талды ауылдық округінің әкімі Боран
бай Төлеуовтің айтуынша, осынау тарихи 
ескерткішті іздеп келушілер саны көбейе 
түскен. «Жолын білмейтін болғандықтан 
оларды  өзіміз ертіп жүруге мәжбүрміз», – 
дей ді ауыл әкімі. 

Шынында, осыған  байланысты туризм 
кластерін дамыту тұрғысында үлкен жұмы
стар  туындайды. Әуелі пирамиданың басын 
музейлендіруді, апаратын жол салуды, ту
ристерді қабылдайтын жағдайлар жасауды 
мықтап қолға алу қажетақ. Әрі қарай 3035 
шақырым  жерде БегазыДәндібай ескерт
кіштері де менмұндалап тұр.

Иә, атабабаларымыз Ұлы даланы  мың
даған жылдар бойы мекен етіп келген. Біз
дер,  бүгінгі ұрпақ – олардың өмірін әрі қарай 
жалғастырушымыз. Бізден кейінгі буындар  
Ұлы  Отанымызды Мәңгілік  Елге айналды
ратынына  күмәнім жоқ.

Ертай ЖӘНІБЕКОВ.
ШЕТ ауданы.

Жерлесіміз, 
кәсіпқой бокс
шы Генна
дий Головкин де Ит жылы (1982 
жылы) дүниеге келіпті. Қазақстан
ның көк байрағын әлемдік аренада 
желбіретіп жүрген Гена – еліміздің 
мақтанышы. «Мен – қазақпын!» 
деген қайсар ұлдың да жекпежек
терін, жеңісті сәттерін бұқара асыға 
күтеді. Сондықтан, «Орталық» Ген
надий Головкиннің жетістіктерін өз
деріңізбен бөлісуге қашанда әзір.  

Алла алдағы жылы да Алашқа 
айдарынан күн сүйген алтын 
асықтай ұлдарды сыйласын. 

«Ит – жеті қазынаның бірі». Осынау Ит жылы туған-
дардың қатарында да Қазақтың қара нарлары бар. 
Арқадан ат оздырған тұлғаларға газеттің «Білгенге – 
маржан» айдарында кезек бердік... 

Ақын, Ха
л ы қ  а р а л ы қ 
«Алаш» сый
лығының ие
гері Ғалым 
Ж а й  л ы б а й 
да Ит жылы 

(1958 жылы) туған. Қаламгердің сия
сы кеппеген туындыларын алғашқы
лардың бірі болып жариялап жүрген 
– біздің «Орталық» екенін оқырман 
жақсы білер. Ақынның әрбір жетістігін 
сүйіншілеп, қалың елмен бөлісетін де 
– біздің басылым. 

Маржан терген Қуаныш АМАНҚҰЛОВ.

Қазақтың Тұңғыш ғарышкері, 
Халық қаһарманы Тоқтар Әубәкіров 
Ит жылы (1946 жылы) өмірге кел
ген екен. Біртуар Батырымыз туған 
өлкесі – Қарағанды аймағындағы 
мерейтойларға арнаған құттықтау

ларын, халыққа деген ақ тілегін «Орталық Қазақстан» газеті 
арқылы жолдауды дәстүрге айналдырған. 

 Қарағанды қалалық білім бөлімінің 
ұйымдастыруымен «Алтын сақа» 
балабақшасында «Латын әліпбиі 
– әлемдік кеңістікке бастар жол» 
атты семинар өтті. Алқалы отырыста 
бекітілген латын алфавиті жүйесіне 
дағдылану шаралары сөз болды. 

«Алтын сақа» балабақшасының қазақ тілі 
мұғалімі К.Ибраева бейнекөрсетілім арқылы 
баяндама жасады. Тілге машықтану мақса
тында латын қарпін қолданып сөз құрастыр

ды. Балабақша бүлдіршіндері «Біз – бақытты 
балдырған» әнін шырқады.  

Ісшараға Е.Бөкетов атындағы фило
логия ғылымдарының кандидаты, доцент 
Бектұрсын Қалиев, облыстық тілдерді оқыту 
орталығының аға әдіскері Жұпар Жақанова, 
қалалық білім бөлімінің әдіскері Гүлназ Жар
кеева және қалалық балабақшалардың қазақ 

тілі пәні мұғалімдері қатысты.
– Білім мен тәрбиенің алғашқы баспал

дағы балабақшадан басталатыны белгілі. 
Сондықтан, балабақшадағы ісшара латын 
әліпбиіне көшу жұмыстарын жүзеге асырудың 
алғашқы қадамы, –  деп атап өтті балабақша 
директоры Ж.Оспанова. Сөз алған Бектұр
сын Аманқұлұлы латын әліпбиіне көшудің 
тиімділігі жайында пікірін білдірді.

– Тәуелсіз еліміздің латын әліпбиіне көшуі 
ұлттық кодымызды нық қалыптастыру мақса
тында іске асырылуда. Елбасымыз ұсынған 
бастама қазіргі таңда кең қолдау тауып отыр, 
– деді ардагер ұстаз Тілеуғалы Әміртайұлы.

Дөңгелек үстелге жиналған педагогтер кө
кейлерінде жүрген сұрақтарына жауап алып, 
пікірлерін айтты. «Алтын сақа» балабақша
сының қазақ тілі пәні мұғалімі К.Ибраева  
мемлекеттік тілді латын қарпіне көшірудің ке
зеңкезеңімен іске асырылатындығын айтып, 
оны игерудің аса қиындық тудырмайтынын 
атап, дөңгелек үстелді қорытындылады. 

Жиын соңында бүлдіршіндер қонақтарға 
концерттік бағдарламасын ұсынды.

Өз тілшімізден.

Биылғы жылдың басты жаңалығы 
даңқты қазақстандық боксшы Геннадий 
Головкин «Қарағанды қаласының Құр
метті азаматы» атанғандығы.  Сонымен 
қатар, бокстан Қазақ КСР еңбек сіңірген 
жаттықтырушысы Қазбек Ашляевтың да 
«Қарағанды қаласының Құрметті аза
маты» атағына ие болғанын айта кет
кеніміз абзал.

Генаға оралсақ. «Қарағанды – қабы
ланы» орта салмақта ешқашан жеңіліп 
көрмеген кәсіби боксшы. 38 кездесу өт
кізіп, оның 37ін жеңіспен аяқтады. Тек 
біреуінде ғана қарсыласымен тең түсті. 
«WBC World Champion» (орта салмақ), 
«WBA Super World Champion» (орта сал
мақ), «IBF World Champion» орта сал
мақ), «IBO World Champion» (орта сал
мақ) атақтарының иегері. Осы жылғы 
Дэниел Джейкобс және Сауль  Альва
респен өткен кездесуі   әлемдік бокс та
рихында алтын әріппен жазылды.

Толтыра кетсек Алматыда 29 қаң
тар  8 ақпан аралығында өткен XXVIII 
Қысқы Универсиада ойындарында Қа
зақстан намысын қарағандылықтар сәт
ті қорғағандығы. Коньки спорты бойын
ша, Екатерина Айдова әлемнің таңдай
ын қақтырып, алтынды ел қоржынына 
қосақтап салды. Айта кетейік, қараған
дылық конькимен жүгірушілер қысқы 
Олимпиадалық ойындарға төрт лицен
зия жеңіп алды.

Біздің жерлесіміз Екатерина Айдо
ва 10 қарашадан 10 желтоқсанға дей
ін өткен әлем кубогындағы төрт кезең 
бойынша қорытындыда төртжылдық 
ойынға жолдаманы жеңіп алды. Сөйтіп, 
конькимен жүгіруші Оңтүстік Корея Ре
спубликасының Пхёнчхан қаласында 
2018 жылдың 925 қаңтар аралығында 
өтетін ХХІІІ қысқы Олимпиадаға қа
тысып, 500, 1000 және 1500 метрлік 
қашықтыққа жүгіру құқығына ие болды. 
Олимпиадада конькимен жүгіруші 1000 
метрлік қашықтықта озып шығарына 
сенімдіміз. Сәттілік серік болсын!

Басқа да спорт түрлерінен мәренің 
алдынан көріндік. Жансай Смағұлов 
Тбилисидағы «Grand Prix» турнирінде 
73 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде 
өнер көрсетіп, қола медальді ожалады.  
Орал қаласында қазақ күресінен өткен 

жарыста облысымыздың командасы 9 
салмақ дәрежесінде қатысты, оның 5і 
жүлделі орынға ие болып, командалар 
арасынан II орынға табан тіредік.

Жылкелді Құдайбергенов (+ 90 келі) 
алтын алды, күмісті – Нұртілек Қараке
секов (55 келі), қоланы – Бекзат Ерме
ков, Марғұлан Алпысбай (82 келі) және 
Әділет Аманжол абсолютті салмақ сана
тында жеңіп алды. 

Ақтөбе қаласында жалауы желбіре
ген 20002001, 20022003, 20042005 
жылдары туған жас жеткіншектер мен 
қыздар арасында, қоянқолтық ұрыстан 
ҚР Чемпионатында Қарағанды облысы 
жалпыкомандалық I орынды еншіледі. 
Жарысқа қатысқан 40 спортшының се
гізі I орынды, үшеуі II орынды, он спорт
шы III орынды қанжығалады.

Қазақстан Республикасының бад
минтоннан өткен чемпионатында облы
сымыз III орын тұғырынан көрінді.

Қарағанды облысының футбол 
мен хоккей командалары да ел есінде 
жарқын жеңістермен қалды.

Облыста өткен спорт додалары да 
аз емес. Қазақстанның еңбек сіңірген 
жаттықтырушысы Владимир Лепеха
ны еске алуға арналған турнир, Кеңес 
Одағының Батыры Нұркен Әбдіровті 
еске алуға арналған грекрим, еркін 
және әйелдер күрестерінен өткен Респу
бликалық турнир, Қарағанды қаласында 
бокстан Қазақ КСРеңбек сіңірген жат
тықтырушы Ғалым Жарылғаповты еске 
алуға арналған халықаралық турнирдің 
туы желбіреді. Қарағанды облысының 
дене шынықтыру және спорт басқар
масы «Рухани жаңғыру» бағдарлама
сын, оның ішінде «Тәрбие және білім» 
қосымша бағдарламасының «Саналы 
азамат» базалық бағытын жүзеге асыру 
аясында Абай ауданында «Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мәжілісінің 
депутаты, бокстан Олимпиада чемпио
ны Серік Сәпиевтің қатысуымен форум» 
жобасын жүзеге асырды.

Моншақтай тізіп айтсақ, жеткен 
жетістіктер аз емес. Қарағандылықтар 
еліміздегі бұқаралық спортты дамытуға 
тың серпін береді. Алдағы уақыттар
да да біздің спортшылар халықаралық 
аренада спорттан елеулі жетістіктерге 
жетіп, ел намысын қорғап, талайталай 
Қазақстан Әнұранын шырқатып, туын 
биікте желбіретеріне сенімдіміз.

Тауық жылы да аяқталып келеді. 
Газетімізге спортшыларының 
әрбір жарыстан олжалы 
қайтқанын сүйіншілеп жазып 
отырдық. Биыл ел үмітін 
арқалаған спортшыларымыз 
да зор табысқа жетті. Үкілі 
үмітпен жарысқа аттанған 
саңлақтарымыз облыстың 
қоржынына уыстап алтын, күміс, 
қола салды.

Нұрдос КӘРІМ,
«Орталық Қазақстан»
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