
Құрметті ойылдықтар!
Ардақты ағайын!

Баршаңызды еліміздің ұлы мерекесі – Тәуелсіздік күнімен шын
жүректен құттықтаймын!
Тәуелсіздігіміздің ширек ғасырдан астам уақыты  –  тарихи

өлшеммен салыстырғанда аз ғана уақыт болып саналғанмен,
қазақ елі шежіресінің алтын жылнамасы маңызды оқиғалар
мен жетістіктерге толы болды.
Осыдан 28 жыл бұрын Кеңес Одағы ыдырап, халық әрі-сәрі

күй кешкен өтпелі шақта, Қазақстанды аяғына тік тұрғызып,
әлемдік қауымдастықтан өз орнын алатын мемлекет ете
алатын Тұлға керек болды.

“Ұлылар – екі дәуір алмасқанда туады” дегендей , сонау
жауапты шешуші кезеңде ел аманатын арқалаған Елбасының
рөлі тарихта мәңгі қалары анық!
Тәуелсіздіктің алғашқы күнінде бітпестей болып көрінген

әлеуметтік-экономикалық проблемалар өте көп еді.
Жас мемлекет ретінде танылған еліміз – алдына

стратегиялық жоспарларды басты бағдар етіп ,  саяси
тұрақтылықты сақтай отыра ,  қалыптасудың барлық
қиындықтарын жеңіп, әлеуметтік-экономикалық дамудың әрі
қарай жоғары қарқында өсуіне қол жеткізді.
Осылайша, бұрын бізге күмәнмен қараған елдер бүгінде бізді

тең санап, толыққанды мемлекет ретінде мойындауда.
Бұл – ынтымақты ұран, татулықты ту еткен бейбіт

халқымыздың осынау табысы , еліміздің қарқынды дамуы
тұрақты саясат пен ішкі бірліктің арқасы, мемлекетіміздің
Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың
сарабдал саясатының жемісі екендігін жақсы білеміз.
Тәуелсіздік экономикаға да, ғылым мен білім, мәдениет пен өнер,

спорт пен денсаулық саласына да, тіпті, әр адамның жеке өміріне
түбегейлі өзгерістер әкелді.
Халықаралық саясат пен әлемдік өркениетте Қазақстан өзінің

лайықты орнын иеленді.
Ең бастысы, халықтың рухы көтеріліп, мемлекетіміздің мерейі

асты, кемел келешекке деген кәміл сенім ұялады.
Елбасының «Тәуелсіздікке қол жеткізу қиын, ал оны сақтап

қалу одан да қиын деген» сөзі бар. Сондықтан тәуелсіздігімізді
көздің қарашығындай сақтап, елдігімізді тұғырлы ету – әрбір
азаматтың борышы.

Қымбатты ойылдықтар!
Баршаңызды қасиетті мерекемізбен құттықтаймын! Сіздерге

және отбасыларыңызға денсаулық, бақыт, береке тілеймін.
Тәуелсіздік толғауы ұрпақтың жадында жаңғырып ,

Тәуелсіздік рухы әрбір азаматтың жүрегінде тербелсін!
Көк байрағымыз көгімізде желбірей берсін! Тәуелсіздігіміз

тұғырлы, елдігіміз ғұмырлы болсын!
Мереке құтты болсын ағайын!

Құрметпен,
Ойыл ауданының әкімі  А. Қазыбаев
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«Қазақстандық кәсіподақтар -
тұрақтылық тірегі, әлеуметтік-еңбек
қатынастарының арқауы» - деп
Елбасы атап көрсеткендей, қай
қоғамда да өзіндік атқарар орны бар
кәсіподақ ұйымы бүгінде заман тала-
бына сай ізденістер үстінде. Сол
ізденістің куәсі – халықпен тікелей
жүздесіп, талап-тілегіне құлақ түру.
Өйткені, кәсіподақ –қоғам дамуының
ажырамас бөлігі.
Кеше аудандық мәдениет үйінде

«Қазақстандық салалық білім және
ғылым қызметкерлері кәсіптік одағы»
қоғамдық бірлестігінің бастамасымен
«Жаһандану жағдайында білім және
ғылым қызметкерлері кәсіподағы
жұмысының өзектілігі» атты көшпелі
семинары өтті. Семинар жұмысына
Ақтөбе облысындағы аудандардағы
филиалдарының төрағалары мен
«Қазақстандық салалық білім және
ғылым қызметкерлері кәсіптік одағы»
қоғамдық бірлестігінің төрайымы
Айгүл Мұқашева, «Қазақстандық
салалық білім және ғылым қызмет-
керлері кәсіптік одағының Ақтөбе
облыстық ұйымы» қоғамдық бірлес-
тігінің төрайымы Раушан Серікова,
ауданы әкімінің орынбасары Мұрат-
бай Айдарбаев және Ойыл аудандық
білім қызметкерлері кәсіподағының
төрайымы Гүлмира Избагамбетова
мен аудандағы салалық кәсіподақ

Мемлекет шаруаларға мал шаруа-шылығын субсидиялау бойынша 36,8 млрд
теңге берешек. Бұл туралы өткен аптада Үкімет отырысында ҚР Ауыл
шаруашылығы министрі Сапархан Омаров айтқан еді.

«Үкіметтің инвестициялық субсидиялар бойынша 28,5 млрд теңге
сомасындағы борышты жабуға қолдау көрсеткеніне алғыс білдіргім келеді.
Сонымен қатар, бізде мал шаруашылығын субсидиялау бойынша 36,8 млрд
теңге сомасында берешек бар», - деді Сапархан Омаров. Сондай-ақ, министр
инвестициялық субсидиялар бойынша 11,7 млрд теңге сомасындағы борыш
қалдығы бар екендігін атап өтті. Осы субсидияларға деген қосымша қажеттілік
бірнеше жылдан бері жылдан жылға созылып келеді.
Міне, қуанышты хабар. Жуырда Үкімет бүгінгі күнге дейінгі субсидия

бойынша берешекті түгел өтеуге ұмтылып отыр. Әрине, бизнес өкілдері
жоспарларын осы субсидияларға арқа сүйей отырып, агроөнеркәсіптік
кешенге инвестиция салды. Сондықтан, шаруалар құжаттарын тездетіп
реттеп, 20 желтоқсанға дейін тиісті орындарға тапсыруы керек.

ұйымының мүшелері қатысты.
Көшпелі семинардың шымылдығын
ашқан «Қазақстандық салалық білім
және ғылым қызметкерлері кәсіптік
одағының Ақтөбе облыстық ұйымы»
қоғамдық бірлестігінің төрайымы
Раушан Серікова жалпы облыстағы
жұмысты саралап, оның ішінде Ойыл
аудандық филиалының жұмысын
жоғары бағалап, мүшелерінің белсен-
ділігін атап өтті. Сонымен қатар,
өздері тарапынан жасалған ұсыныс-
тілектер мен мұғалімдердің мүддесін
қорғауға бағытталған жұмыстары
үшін ауданның атқарушы билігіне де
алғыстарын білдірді. «Қазақстандық
салалық білім және ғылым қызмет-
керлері кәсіптік одағы» қоғамдық
бірлестігінің төрайымы Айгүл Мұқа-
шева осы қызметке жуырда тағайын-
далғанын және іссапарын өзінің туған
өлкесінен бастап тұрғанын мақта-
нышпен жеткізіп, кәсіподақ ұйымы-
ның мақсаты мен міндеттері туралы
түсіндірді. Ал, әңгімесін «Педагог
мәртебесі» туралы заң жобасына
бұрғанда тереңнен толғады. Аталған
заң жобасын әзірлеуге, оны одан әрі
Мәжілісте қарастыру үшін құрылған
жұмыс топтарының мүшесі ретінде
ұстаздар қауымына кейбір мәселе-
лерді жан-жақты түсіндірді. Яғни,
Мәжілістегі Заң жобасын талқылау
кезінде 5 баптың мазмұны түбегейлі

16 ЖЕЛТОҚСАН – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
 ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІНЕ ОРАЙ
ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ

ҚАЗЫБАЕВ АСҚАР ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫНЫҢ
АУДАН ЖҰРТШЫЛЫҒЫН ҚҰТТЫҚТАУЫ

СУБСИДИЯ ҚАРЫЗДАРЫ ӨТЕЛЕДІ

КӨШПЕЛІ СЕМИНАР КӨП СЫЙ ҰСЫНДЫ
өзгеріпті. Нәтижесінде, «Педаго-
гикалық әдеп және педагогтың анты»
деп аталатын баптың «Педагогтың
анты» деген бөлігі алынып таста-
лыпты.
Ал, аудан әкімінің орынбасары

Мұратбай Айдарбаев аудандағы білім
саласына жасалып жатқан мүмкін-
діктер туралы айтса, семинар бары-
сында сөз алған «Қазақстандық
салалық білім және ғылым қызмет-
керлері кәсіптік одағы» қоғамдық
бірлестігінің заңгері Райхан Қыдыр-
баева мұғалімдердің сауалдарына
жауап берді. Семинар соңы кәсіподақ
мүшелеріне құрметке ұласты. Яғни,
Айгүл Мақсатқызы Ойыл аудандық
білім бөлімі басшысының орынба-
сары Сәндігүл Өткелбаева мен Қара-
су негізгі мектебінің бастауыш кәсіп-
одақ ұйымының төрағасы, дене
шынықтыру пәні мұғалімі Жаңабай
Қалиевтардың кеудесіне «Білім және
ғылым қызметкерлері кәсіподағына
сіңірген еңбегі үшін» төсбелгісін
тақса, Ойыл қазақ орта мектебінің
дене шынықтыру пәні мұғалімі Мақсат
Сұлтанов, Қараой мектеп балабақ-
шасы шаруашылық меңгерушісі
Бибігүл Құлекешова, Амангелді орта
мектебінің әлеуметтік педагогі Гүл-
жанат Ахметова мен Ш.Бекмұхам-
бетова атындағы мектеп-гимна-
зиясы директорының тәрбие ісі

жөніндегі орынбасары Гүлназ Саға-
товаларға Қазақстандық салалық
білім және ғылым қызметкерлері
кәсіптік одағының Құрмет грамо-
тасын тапсырды.
Ал, «Қазақстандық салалық білім

және ғылым қызметкерлері кәсіптік
одағының Ақтөбе облыстық ұйымы»
қоғамдық бірлестігінің төрайымы
Раушан Серікова Ж.Жүсібалиев
атындағы қазақ орта мектебі дирек-
тордың шаруашылық жөніндегі орын-
басары Гүлдәрі Есенова, Сапақкөл
орта мектебінің алғашқы әскери
дайындық пәні мұғалімі Сембай
Абдрахманов, Аудандық оқушылар
үйінің жұмысшысы Аршат Төре-
ғалиев, Жамбыл мектеп балабақ-
шасының жұмысшысы Аманжан
Қайырғазин мен «Жолшы» бөбекжай
бақшасының шаруашылық меңгеру-
шісі Нұрсұлу Құрманғалиева Қазақ-
стандық салалық білім және ғылым
қызметкерлері кәсіптік одағының
Ақтөбе облыстық ұйымының Құрмет
грамотасы мен сыйақы сертифи-
катын тапсырып, олардың ішінде
Мақсат Сұлтанов пен Сембай Аб-
драхмановқа шипажайға жолдама
берді.
Бұл кездесу – кәсіподақтың еңбек

адамдарының мұң-мұқтажын, мүдде-
лерін, еңбек құқығының бұзылмауын
қадағалап, оған әлеуметтік- эконо-
микалық қолдау көрсететін басты
ұйым екенінің дәлелі болса, елімізде
болып жатқан түрлі жетістіктер мен
жақсылықтарда кәсіподақ ұйымда-
рының қосып жатқан үлесіне де көз
жеткіздік. «Еңбек адамына – лайықты
өмір» кәсіподақ ұйымының басты
қағидасы екенінің айғағы да осы.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл селосы.

 Кездесу кешінің шымылдығы
Ертай Ахатұлының өнер жолындағы
әртүрлі кездесулермен бірге артында
өлмейтін мұра боп қалған кітаптары
тізбектелген бейнебаянмен түрілді.
Одан кейін мектеп оқушылары ақын
ағамыздың алдында оның өлеңдерін
жатқа оқыса, аудандық мәдениет
үйінің өнерпаздары оның сөзіне
жазылған әндерді тарту етті. Өзінің
өлеңдерін оқыған өрендерге риза-
шылық ілтипатын білдірген ақын өзі
де сағыныш сезімі тұнған ой салар
бірнеше өлеңдерін оқып берді. «Елге
сәлем» атты кездесу кешінде ақынға
көрермен тарапынан бірнеше сұрақ-
тар қойылып, ашық сұхбат болды.
Тарқатып айтсақ, ақын ағамызға
көрермен тарапынан «Кейінгі жас
буын жазып жүрген поэзияның
сапасы қандай?, Жабық байқау қалай
өтеді?, Проза жазып көрдіңіз бе?,
Ақын ретінде қазақтың болашағына

көзқарасаңыз қалай?», деген сауал-
дар қойылды. Бірінші сауал бойынша
«Біз мән беріп қарасақ, қоғамдық
өмірде өзгеріс болған уақытта
барлығы да өзгереді. Ғылым да,
техника да, музыка да, әдебиетте
өзгеріп отырады. Өйткені еш нәрсе
бір орнында тұрмайды. Әрдайым
дамумен болады. Оның ішінде әде-
биетке қатысты айтсақ, XX ғасыр-
дың басында Мағжан Жұмабаев
бастаған көптеген ақындар Еуропа
дәрежесінде үлгі алған жаңа буын
келді. XXI ғасырда қазақ әдебиеті
жаңа бір белеске көшті. Ел тәуел-
сіздік алғаннан кейін көркем әде-
биеттің қайсын оқимын десең де
мүмкіндік туды. Қазіргі әдебиет пен
бұрынғы әдебиетті салыстыруға да
келмейді. Қазіргі жастарымыз мүл-
де басқаша формада жазылып,
басқаша ойлар айтылады. Сонымен
бірге шетел әдебиеттеріне елік-

теп, сол ыңғайда жазуға көшті.
Бірақ та, ол кейінге қала ма, қалмай
ма белгісіз. Өйткені басқа елге
ерген әдебиет әрі-беріден кейін
өзінің құндылығынан ажырап қала-
ды. Жазылған өлеңнің ішінде қазақ-
тың сезімі болмаса, оны жеткізе
алмаса, онда өлең халыққа түсініксіз
болады. Шетел әдебиеттерін оқы-
ған дұрыс. Бірақ жастарға айтарым
тәжірибемен шыңдалған озады.
Біздің тамырымыз мықты. Оған
күмән келтіруге болмайды»  - деп
жауап берді. Келесі сауал бойынша
өткен шақпен сыр бөліскен Ертай
ақын ол кездердегі жабық байқау әділ
өтетін болған. Жабық байқаулардың
талай рет жүлдегері атанған ақын
ағамыз студент кезінде «Жалын»
баспасы ұйымдастыратын жабық
байқауға қатысып ІІІ орын алған.
Расымен де студенттің атақты
ақындармен бірге байқауға қатысып

үшінші орын алуы сенсациялық оқиға.
Ал, проза жазу бойынша бар шын-
дығын жасырмай, аталған жанр
бойынша бір-ақ рет қалам тербегенін
айтты. Әзірге поэзияның жалауын
желбіретіп жүрген ақын «алдағы
уақытта проза жазу, жазбауым
белгісіз» - дейді. Шынымен де
шығармашылық адамы үшін кез
келген шығарманы жайшылықта
жаза салу деген болмайды. Соңғы
сауал бойынша әдебиет саласында
орны бөлек тұлға ретінде еліміздің
болашағына нық сеніммен қарайтын-
дығын ашық айтты. «Қазір еліміз ең
жас мемлекеттердің қатарында.
Сондықтан қоғамдағы болып жат-
қан оқиғалардың орын алуы тосын-
нан болатын нәрсе емес. Солай
болуы заңдылық. Еліміз етек-жеңін
жиып алпауыт елдердің алдыңғы
қатарына шығу үшін бізге уақыт
керек. Әр қазақ ұлтым деп еміреніп
елге қызмет қылуын тоқтатпай,
алауыздықты тиып, бітімгерші-
лікпен өмір сүрсе, әрине біздің
болашағымыз жарқын болары сөз-
сіз» - деді. Сондай-ақ атап өтсек,
әдебиет әлемінде балаларға арнап
өлең шығару оңай нәрсе емес. Бір-ақ
мұндай қасиет Ертай Ашықбаевтың
бойына қонған қасиеттің бірі еді.
Алайда оның айтуынша адамға аз
ғана талант беріледі. Оны ары қарай
дамыту үшін үнемі ізденіс үстінде жүр
керек.
Айтулы кеште бірнеше кітаптың

авторы Ертай ағамызды жиылған
көпшілік, әсіресе кейінгі жас буын сан
ғасырлық тарихы бар Ойылға жат
еместігін жүректен туған өлеңдері
арқылы білді. Расында Темір ауданы-
ның Бабатай ауылында дүниеге
келген өлеңнің өр тұлғасы іргелес
жатқан қос ауылдың маңдайына
біткен әдебиет әлеміндегі жарық
жұлдызы десек артық айтқандық
болмас. Сондықтан ақынның әр өле-
ңін ыстық ықыласпен бар зейінін
салып тыңдаған қалың жұртшылық
ыстық қошеметін аямаса, аудан
әкімінің орынбасары Мұратбай
Айдарбаев аудан әкімдігі атынан
шапан жауып, сый-сыяпатын табыс-
тады.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

ӘДЕБИЕТ ӘЛЕМІНІҢ ЖАРЫҚ ЖҰЛДЫЗЫ
ЖУЫРДА АУДАНЫМЫЗҒА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МӘДЕНИЕТ ҚАЙРАТКЕРІ, «ҚҰРМЕТ» ОРДЕНІНІҢ,

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ «АЛАШ» СЫЙЛЫҒЫНЫҢ ИЕГЕРІ, ҚАЗАҚСТАННЫҢ МӘДЕНИЕТ ҚАЙРАТКЕРІ, КӨПТЕГЕН
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ, РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МҮШӘЙРАЛАР МЕН БАЙҚАУЛАРДЫҢ ЖҮЛДЕГЕРІ, АҚЫН ЕРТАЙ АШЫҚБАЕВ
КЕЛДІ. АУДАНДЫҚ МӘДЕНИЕТ ҮЙІНДЕ АУДАН ЖҰРТШЫЛЫҒЫМЕН КЕЗДЕСІП, ӨМІР ЖОЛЫ МЕН ӨНЕР ЖОЛЫНАН
СЫР БӨЛІСТІ. АУДАНДЫҚ ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН КІТАПХАНА ҰЖЫМЫНЫҢ ҰЙЫТҚЫ БОЛУЫМЕН ӨТКЕН
ШАРА ШАҚЫРЫЛҒАН ҚОНАҚТАРЫ МЕН ӨЛЕҢГЕ СУСАҒАН ЖҰРТШЫЛЫҚТЫ БІР СЕРПІЛТТІ.

Газетіміздің келесі саны
20 желтоқсан жұма күні

жарыққа шығады
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Халықаралық тәжірибе
Қазақстанда міндетті медици-

налық сақтандыру үлгісін таңдау
барысында 50-ден астам елдің
тәжірибесі зерделенді.  
Бүгінде бүкіл әлем денсаулық

сақтауды қаржыландырудың үш
негізгі үлгісін қолдануда: бюджеттік,
сақтандыру және аралас.
Бюджеттік үлгі Ұлыбритания,  Ис-

пания, Италия, Швеция сияқты ел-
дерде қолданылады.  
Әлеуметтік сақтандыру Германия,

Франция, Бельгия, Корея, Жапония,
Словакия мен Шығыс Еуропаның
бірқатар мемлекеттерінде, жалпы
30-ға тарта елде бар, ал жеке сақ-
тандыру АҚШ-та қолданылады. 
Бірақ, көптеген елдер тиімділігі дәлел-
денген бюджеттік және сақтандыру
үлгілерін аралас түрде қолданады.
Қазақстан үздік халықаралық

тәжірибені ескере отырып, медицина-
лық сақтандырудың аралас моделін
енгізетін болады.
Бұл:
· Денсаулық сақтау саласының

қаржылық тұрақтылығын,
· Медициналық қызметтердің

жоғары сапасы мен қолжетімділігін,
· Медициналық көмектің кең

ауқымды пакетін қамтамасыз етеді.
Басқа елдермен салыстырғанда

Қазақстанда медициналық сақтан-
дыру қоры аударымдарының көлемі
бойынша ең қолайлы жағдай жасал-
ған.

«Қазақстан Республикасының
денсаулық сақтау саласына қатыс-

ты бірқатар заң актілеріне өзгерістер
мен толықтырулар енгізу тура-
лы» Заң жобасына сәйкес (Парла-
ментке енгізілу жоспарланып отыр)
медициналық сақтандыру мәселе-
лері бойынша келесі жарналар мен
төлемдер қарастырылған:

- жұмыс берушілер:  2017 жылдың
1 шілдесінен-1% ;2018 жылдан
бастап -1,5%,2020 жылдан бастап

-  2% , 2022 жылдан бастап -3%;
- жұмыскерлердің жарнасы: 1% -

2019 жылдан бастап,  2020 жылдан
-  2%;
- жеке кәсіпкерлердің, жеке

нотариустардың, келісім-шарт
бойынша табыс табатын жеке
тұлғалардың жарнасы  – 2017
жылдың 1 шілдесінен бастап
табысына қарай, бірақ ең төменгі 2
жалақының  5%-нан кем емес;
-жұмыс күшіне жатпайтын тұлға-
лар үшін (өзін-өзі өнімсіз еңбекпен
қамтығандар) жарна көлемі – 2018
жылдың 1 қаңтарынан ең төменгі 1
жалақының 5%-ы;

- мемлекет халықтың осал топ-
тары үшін 2018 жылғы қаңтардан –
3,75%,   2019 жылдан -4%, 2022
жылдан -4,5 %. .
Бұл мәселелер міндетті сақтан-

дыру жүйесінде қалай шешіледі?
· Әлеуметтік әділеттілік пен ортақ

жауапкершілік  – міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандырудың
(МӘМС) негізгі қағидаттары. Ендігі
кезекте әрбір азаматтың денсау-
лығы үшін жауапкершілік адамның
өзіне, жұмыс берушісіне және
мемлекетке жүктеледі. Қаржы
шығындары да ортақ жауапкершілік
қағидатымен, «мұқтаждығы аз
адамдар көмекке зәру адамдарға
төлейді» қағидатымен бөлінеді.

· МӘМС жағдайындағы ортақ
жауапкершілік қағидаты барлық
сақтандырылған азаматтарға табыс
пен төлем көлеміне қарамастан,
сапалы медициналық көмекке
қолжетімділікті қамтамасыз етеді.
Әрбір азамат өзі емделетін меди-
циналық жеке немесе мемлекеттік
ұйымды таңдай алады. Ауруханалар
мен емханалар пациент үшін бәсе-
кеге түсіп, медициналық қызмет
сапасы мен дәрігерлердің біліктілігін
көтеруге мүдделі болады.  

· Денсаулық сақтау саласын
қаржыландыру жарналық төлемдер
есебінен өсіп, медициналық көмектің
ұлғайып келе жатқан шығындарын
өтеуге мүмкіндік береді.  

· Әлеуметтік сақтандыру қоры
жоғары сапалы мердігерлерді таң-
дайтын болады. Медициналық
қызмет сапасы Қор тарапынан күн-
делікті бақыланып отырады. ӘМСҚ 
ең үздік мердігерлер рейтингін
анықтап, оны баспасөз бен портал-
дарда жариялап отырады.

· МӘМС-тің енгізілілгеннен соң,
жалпы практика дәрігерлерінің саны
1,8 көбейіп, әрбір дәрігердің жүкте-
месін 1500 адамға төмендетуге
мүмкіндік береді (қазір әрбір жалпы

практика дәрігеріне 2140 адамнан
келеді). Бұл кезектерді азайтып,
қабылдау мен науқастарды емдеу
сапасын арттырады.

· Амбулаторлық дәрілік қамта-
масыз ету (АДҚ) көлемін арттыру
көзделіп отыр, аталған бағыттағы
жан басына шаққандағы шығынның
өсуі ықтимал. Сонымен қатар,
амбулаторлық дәрілік қамтамасыз
етуге мұқтаж тұлғалар ауқымы мен
жиі кездесетін ауруларға бөлінетін
дәрілік заттар тізімі артады.
Сонымен бірге, Медициналық сақ-

тандыру қоры төлемдерінің ұлғаюы-
мен қатар, медициналық қызметтер
көлемін артатын болады. Бұл – жаңа
мердігерлерді тарту арқылы кезек-
терді азайтуға мүмкіндік береді.    
Міндетті медициналық сақтан-

дырудың негізгі артықшылық-
тары:
Аз қаражатпен МӘМС шең-

берінде қызметтердің толық
пакетін алу!
Міндетті медициналық сақтан-

дыру жүйесі қалай жұмыс істейді?
МӘМС мемлекеттің, жұмыс беру-

шінің және әрбір адамның ортақ
жауапкершілігіне негізделген. Мемле-
кет халықтың экономикалық белсен-
ді емес азаматтарына жарна төлейді
(тізімі төменде). Жұмыс берушілер –
жалдамалы жұмыскерлерге, жұмыс-
керлер мен салық органдарында
тіркелген өз-өзін жұмыспен қамтушы
азаматтар – өздері үшін жарна
төлейді. Осылайша, «сен бүгін басқа-
ларға, ертең олар саған көмектеседі»

деген ортақ жауапкершілік қағидаты
бойынша, көмекке мұқтаж адамдарға
мұқтаждығы төмен азаматтардың
есебінен қызмет көрсетіліп, қаржыны
тиімді бөлуге мүмкіндік береді.
Медициналық сақтандыру қорына
жарналар енгізу арқылы, сіз қабыл-
даудан бастап дәрігердің толыққанды
тексерулеріне дейін және МӘМС
пакеті шеңберінде қымбат опера-
цияларға, кез-келген емханада меди-
циналық қызметтердің барлық түр-
леріне қол жеткізе аласыз;
Барлығы айқын түрде бола-

ды!
Сақтандырылған азамат элек-

трондық денсаулық сақтау кабине-
тіндегі жеке парақшасына кіріп,
көрсетілген медициналық қызмет-
тер, денсаулық жағдайы, төленген
жарналар туралы ақпаратпен таны-
са алады.
МӘМС-ті таңдау – тұрғындардың

қажеттіліктеріне жауап беретін
заманауи қолжетімді медицинаға жол
ашады.
Міндетті медициналық сақтан-

дыру жүйесі қалай жұмыс істейді?
Егер азаматқа жарна аударылатын

болса, ол автоматты түрде сақтан-
дырылған болып саналады. Осылай-
ша, ең төменгі деңгейде жарналық
аударымдар жасай отырып, азамат
медициналық қызметтің бүкіл
пакетін, оның ішінде қымбат қызмет-
терді пайдалануға мүмкіндік алады. 
Қор өз кезегінде тиісті талаптарға
сәйкес келетін медициналық қызмет-
тер көрсетуші мердігерлермен
келісім-шарт жасап, медициналық
қызмет сапасын қатаң бақылайды.
Әлеуметтік медициналық сақ-

тандыру Қоры келесі функция-
ларды атқарады:

· Тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі (ТМККК)
аясындағы медициналық қызметке
төлем жасау жөніндегі қаржылық
оператор.

· МӘМС аясындағы медициналық
қызметтер пакетінің стратегиялық
сатып алушысы.
Есте сақтаңыз!
Қор әрдайым сақтандырылған

азаматтар-медициналық көмекке
жүгінушілердің мүддесін қорғай-
ды.
Міндетті әлеуметтік медициналық

сақтандыру жүйесіне қатысушы
барлық азаматтардың аударған
қаржылары Әлеуметтік медицина-
лық сақтандыру Қорында (МӘМС)
жинақталады.
Қор медициналық қызмет көрсету-

ші мердігерлерге жасалған келісімнің
шарттарына сәйкес ақы төлейді.
Медициналық сақтандыру жүйесіне
қатысушылар үшін жеке табыстары
мен қорда жинақталған жарнасының
көлеміне тәуелсіз қызметтер бірдей
қолжетімді болады.
МӘМС жүйесінде сақтанды-

рылған азаматтар қандай меди-
циналық көмекке жүгіне алады?

· Алғашқы медициналық-санитар-

лық көмек амбулаторлық және
стационарлық жағдайда тегін көрсе-
тіледі. Оған профилактика, диагнос-
тика, аурулар мен жағдайларды
емдеу, жүктілікті  бақылау, меди-
циналық манипуляциялар кіреді.

· Мамандандырылған және
жоғары технологиялық медици-
налық көмекке арнайы әдістерді
қолдануды және күрделі медици-
налық технологияларды қажет ететін
профилактика, диагностика және
емдеу шаралары кіреді.

· Жедел медициналық көмек
шұғыл және күттірмейтін жағдай-
ларда медициналық ұйымдардан тыс,
ал шұғыл медициналық араласуды
қажет ететін жағдайларда (келеңсіз
жағдайлар, жарақаттар, улану,
күрделі науқастардың кенеттен
асқынуы) амбулаторлық немесе
стационарлық жағдайда көрсетіледі.

· Жоспарлы медициналық
көмек стационарлық жағдайда

пациенттің өміріне қауіп төндірмейтін
аурулар кезінде   көрсетіледі.

· Дәрілік қамтамасыз ету –
амбулаторлық-емханалық көмек
көрсету кезінде.

· Мейірбикелік күтім – ауру
салдарынан өз-өзіне қызмет ете
алмайтын, бөгде адамның әрдайым
күтіміне немесе қарауына мұқтаж
тұлғаларға.

· Паллиативтік көмек – жазыл-
майтын, өміріне қауіп төндіретін, ауру
барысы ауыр науқасқа шалдыққан
пациенттің өмір сапасын  барынша
жақсартуға бағытталған.
Есте сақтаңыз!
Мемлекет келесі медициналық

қызмет түрлерін тегін қамтамасыз
етеді:

· Жедел медициналық көмек пен
санитарлық авиация:

· Әлеуметтік маңызы бар
ауруларды емдеу барысындағы
медициналық көмек (қатерлі ісік
аурулары, туберкулез, қант диабеті
және т.б.) және шұғыл жағдайларда.

· Профилактикалық вакциналау.
МӘМС жағдайында дәрілік

қамтамасыз ету қалай жүргізіледі?
Амбулаторлық-емханалық дең-

гейде дәрілік қамтамасыз ету дәрігер
жазған рецепттің негізінде, бекітілген
дәрілік заттар тізіміне сәйкес
жүргізіледі. Тізім 47 науқас бойынша
дәрілік қамтамасыз етуді қарас-
тырған.
Стационар жағдайында дәрілік

қамтамасыз ету бекітілген Дәрілік
формулярларға сәйкес жүргізіледі.
Қор активтерін сақтауды қам-

тамасыз ету
· Мемлекет Қор активтерін

сақтауға кепілдік береді.
· Қор активтерін сақтау келесі

тәртіпте қамтамасыз етіледі:
· Қор қызметін реттеуді Қазақстан

Республикасы Үкіметі тарапынан
Қордың қаржылық тұрақтылығын
қамтамасыз ететін нормалар мен
шектеулер қою арқылы;

· Инвестициялық операцияларды
Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі арқылы жүргізу;

· Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі арқылы Қор активтерін
инвестициялық басқару бойынша
барлық операцияларын есепке қою;

· Қордың  өз қаржылары мен
активтерінің есебін жеке бөліп 
жүргізу;

· Жыл сайын тәуелсіз аудит өткізу;
· Қордың Қазақстан Республи-

касының заңнамаларына сәйкес
бекітілген бухгалтерлік және қар-
жылық есеп беру тәртіперіне сәйкес
есеп беруі;

· Қазақстан Республикасы Үкіметі-
нің тарапынан Қор активтерін инвес-
тициялайтын қаржы құралдарын
анықтау.

· Мемлекет Сіз үшін келесі
жағдайларды төлем жасайды:
егер мына санаттардың біріне
кіретін болсаңыз,  автоматты түр-
де медициналық сақтандыру

қорының қатысушысы боласыз:
1) балалар;
2) «Алтын алқа», «Күміс алқа»

алқаларымен наградталған немесе
бұрын «Батыр ана» атағын алған,
сондай-ақ І және ІІ дәрежелі «Ана
даңқы» ордендерімен наградталған
көп балалы аналар;

3) Ұлы Отан соғысына қатысу-
шылар мен оның мүгедектері;

4) мүгедектер;
5) жұмыссыз ретінде тіркелген

адамдар;
6) интернат ұйымдарында білім

алып және тәрбиеленіп жатқан
адамдар;

7) орта, техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі, жоғары білім
беру, сондай-ақ резидентура ныса-
нындағы жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру ұйымдарында күндізгі оқу
нысанында білім алып жатқан
адамдар;

8) бала (балаларды) тууға, жаңа

туған баланы (балаларды) асырап
алуға байланысты, бала (балалар) үш
жасқа толғанға дейін оның (олардың)
күтіміне байланысты демалыста
жүрген адамдар;

9) жұмыс істемейтін жүкті әйелдер,
сондай-ақ бала (балалар) үш жасқа
толғанға дейін оны (оларды) іс
жүзінде тәрбиелеп отырған жұмыс
істемейтін адамдар;
10) зейнеткерлер;
11)  қылмыстық-атқару (пенитен-

циарлық) жүйесі мекемелерінде
(қауіпсіздігі барынша төмен меке-
мелерді қоспағанда) сот үкімі
бойынша жазасын өтеп жүрген адам-
дар;
12) уақытша ұстау изолятор-

ларындағы және тергеу изолятор-
ларындағы адамдар.
Бұған қоса, әскери қызметкерлер,

арнаулы мемлекеттік органдардың
қызметкерлері; құқық қорғау орган-
дарының қызметкерлері жарна
төлеуден босатылады, алайда олар
ведомстволық жүйе мекемелерінде
медициналық қызмет ала алады.
Міндетті медициналық сақтан-

дырудың мерзімінің өзгеруіне
байланысты не білу керек?

2016 жылдың 22 желтоқсанында
Мемлекет басшысы «Қазақстан
Республикасының міндетті әлеу-
меттік сақтандыру туралы  бір-
қатар заңнамалық актілеріне өз-
герістер мен толықтырулар енгізу
туралы» Заңына қол қойды.

· Аталған құжатқа сәйкес,
мемлекеттің Қорға төлем жасауы
2017 жылдың 1 шілдесінен 2018
жылдың 1 қаңтарына шегерілді.

· Жұмыс берушілердің, жеке кәсіп-
керлердің, жеке нотариустардың,
жеке сот орындаушыларының, адво-
каттардың, жеке медиаторлардың,
азаматтық-құқықтық сипаттағы келі-
сімдер бойынша табыс табатын-
дардың жарна төлеу мерзімі 2017
жылдың 1 қаңтарынан 2017 жылдың
1 шілдесіне дейін шегерілді. Жал-
дамалы жұмыскерлердің Қорға
жарна төлеу мөлшері бұрынғыша
2019 жылдан жүзеге асады.

· Жеке тұлғалардың ӘМСҚ аясын-
да медициналық көмек алуға құқы,
денсаулық сақтау ұйымын таңдау
құқығы, ӘМСҚ жүйесі аясында
алатын медициналық көмек ауқымын
анықтау 2018 жылдың 1 қаңтарынан
күшіне енеді.
Бұл уақыт ішінде Қор құры-

лып, оның филиалдары ашыла-
ды, денсаулық сақтауға кете-
тін шығындар республикалық
деңгейде шоғырланады және
Қор медициналық және фарма-
цевтикалық қызметтерді са-
тып алу бойынша біріңғай
стратегиялық сатып алушы
ретінде жұмыс істейді.

· Өзін өзі жұмыспен қамтушы
азаматтардың жарнасы 2017 жыл-
дың 1 шілдесінен бастап респу-
бликалық бюджетте тиісті қаржы
жылына белгіленген  екі ең төменгі

жалақы мөлшерінен  5%-ды құрайды.
Өзін- өзі жұмыспен қамтушылар
қатарына Заң бойынша жеке кәсіп-
керлер, жеке нотариустар, жеке сот
орындаушылар, адвокаттар, кәсіби
медиаторлар, азаматтық-құқық-
тық сипаттағы келісімдер бойын-
ша табыс табатын жеке тұлғалар
жатады. 
Сақтандыру аударылымдары

мен жарналары Қорға келесі
табыс түрлерінен ұсталмайды:

· іссапарлар және жұмыстың жол
жүру сипатына арналған өтемақы;

· қызметкерлердің далалық жаб-
дықталым ақшасы;

· Бюджет қаржысынан жұмыс-
керлердің жол шығындары, олардың
оқуына, жәрдемақыларына жұмсал-
ған қаржылар, өтемақылар;

· оңалтуға арналған демалысқа
төлем, денсаулық сақтау қызмет-
теріне ақы төлеуге төлемдер, 8 ең
төменгі жалақы (ЕТЖ) мөлшері

шеңберіндегі баланың тууына бай-
ланысты, жерлеуге байланысты
төлемдер.

· Шәкіртақылар.
· Сақтандыру сыйақылары.
Егер жарна төлемесеңіз не

болады?
· Сіздің жұмыскеріңіз медициналық

көмекке жүгіне алмайды, бұл оның
тарапынан наразылық тудыруы
мүмкін.

· Егер «Міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру туралы»
ҚР Заңына сәйкес жүктелген
жауапкершілікті орындамасаңыз,
Сізге айыппұл салынуы мүмкін;

· Сіз Қазақстан Республикасының
әкімшілік құқық бұзушылық туралы
заңы бойынша жауапкершілікке
тартыласыз, бұл тұрғыда да айыппұл
салынуы мүмкін.
Сіз келесі жағдайларда Әлеу-

меттік медициналық сақтандыру
қорының қызметіне қоғамдық
бақылау жасауға қатыса аласыз:

· Қоғамдық бақылау комиссия-
сының мүшесі болсаңыз – қызметтің
ашықтығын қамтамасыз ету үшін;

· Кәсіби қауымдастықтың мүшесі
болсаңыз – стандарттарды қарас-
тырып, тарифтерді бекітуге қатыса
аласыз.

!!! Жұмыс берушілер ай сайын
әрбір қызметкер үшін аударыл-
ған жарналарды бастапқы ке-
зеңнен бастап есепке алып, әр-
бір есептік айдан кейінгі айдың
15-нен кешіктірмей, жарна тө-
ленген қызметкерлерге ауда-
рылған қаржы туралы есеп
беріп отыруы тиіс.
Жарналар/жарналарын есептеу

үшін алынатын орташа айлық кіріс
көлемі 15 ең төменгi жалақыдан
аспауы тиіс. Барлық жарналар табыс
төленген есепті айдан кейінгі айдың
25-нен кешіктірілмей аударылуы тиіс.
Жұмыссыздар үшін:
· Сізге жұмыс беруші медициналық

сақтандыруға жарналар төлеу үшін
жұмыс табу қажет;

· Егер сіз өздігіңізден жұмыс таба
алмасаңыз , онда сіз жұмыспен
қамту орталықтарына баруыңыз
керек, ол жерде сізге жұмыс ұсы-
нады, немесе жұмыссыз ретінде
тіркейді, бұл жағдайда сіз үшін
мемлекет үшін төлейтін болады.
Жеке кәсіпкерлер, патент

бойынша жұмыс істейтін тұлға-
лар, шаруа қожалықтарының
жұмыскерлері, базарлардағы
сатушылар
Жеке кәсіпкерлердің, жеке нота-

риустардың, жеке сот орындаушы-
ларының, адвокаттардың, кәсіби
медиаторлардың жарналары төлеу
мен есептеулері қорының шотына
мемлекеттік корпорация арқылы
қаражатты тікелей аудару арқылы
өздігінен жүзеге асыратын болады:

· салық салудың жалпы бекітіліген
режимін пайдаланушы жеке кәсіп-
керлер  – есепті айдан кейінгі айдың
25-інен кешіктірмей;

· Жеке кәсіпкерлерге өз пайдасына
– есептік айдан кейінгі айдың 25-нен
кешіктірмей;

· арнаулы салық режимін қол-
данатын шаруа немесе фермер
қожалықтары – Қазақстан Респу-
бликасының салық заңнамасында
көзделген тәртіппен және мерзім-
дерде(10 сәуір және 10 қараша);

· Патент негізінде арнайы салық
режимін қолданатын жеке кәсіп-
керлер үшін – Қазақстан Республи-
касының салықтық заңнамасында
көрсетілген патент құнын төлеуге
белгіленген уақытта.
Жарна төлемесеңіз не болады?
Сіз МӘМС жүйесіне қатыса

алмайсыз және медициналық сақ-
тандыру жүйесі аясындағы медици-
налық көмекке жүгіне алмайсыз.
Алайда тегін медициналық кө-

мектің кепілдік берілген   көлемі-
не  пайдалана аласыз. Оған:

· Жедел-жәрдем мен санитар-лық

авиация;
· Әлеуметтік маңызы бар аурулар

мен шұғыл жағдайлардағы көмек;
· Профилактикалық вакциналау;
· 2020 жылға дейінгі амбула-

ториялық дәрі-дәрмекпен қамтуы
қарастырылған амбулаториялық-
емханалық көмек.
Басқа медициналық қызметтер

ақылы түрде жүргізіледі.
Медициналық сақтандыру қо-

рына кім, қанша төлейді?
- жұмыс берушілер аударымдары:
1% - 2017 жылдың шілде айынан

бастап, 1,5% - 2018 жылдан, 2%
- 2020 жылдан, 3% - 2022 жылдан;
- жұмыскерлер жарналары: 1%
- 2019 жылдан,  2% - 2020 жылдан;
- жеке кәсіпкерлер, жеке нота-

риустар, келісімшарт бойынша
табыс табатын жеке тұлғалар
жарналары – табыстан, бірақ  2
ЕТЖК  5%-нан кем емес, 2017
жылдың шілде айынан бастап (ай
сайын 2445 теңге);

- жұмыс күші құрамына кірмейтін
(белсенді емес тұрғындар) адам-
дардың жарна мөлшерлері  – 1 ЕТЖК
 5% 2018 жылдың қаңтар айынан
бастап (ай сайын 1414 теңге);
- мемлекет әлеуметтік қорғалмаған
тұрғындар санаты үшін аударатын
болады: 3,75% - 2018 жылдың қаңтар
айынан бастап,   4% - 2019 жылдан,
4-5 %  - 2022 жылдан;

- дипломатиялық және соған
теңестірілген шет мемлекет-
тердің өкілдіктерінде, Қазақстан
Республикасында тіркеуден (аккре-
дитация) өткен шет мемлекет-
тердің консулдық мекемелерінде  
жұмыс істейтіндер  2017 жылдың 1
шілдесінен аударылған табысының
5 пайызын;

- халықаралық және мемлекеттік
ұйымдарда, шетелдік және қазақ-
стандық үкіметтік емес қоғамдық
ұйымдарда мен қорларда (халық-
аралық келісімшарттарға сәйкес
салық агенттері болып табыл-
майтын) жұмыс істейтін тұлға-
ларға келсек, олар да 2017 жылдың
1 шілдесінен табысының 5 пайызын;

- Қазақстан азаматтары ҚР
аумағынан сыртқа, шетелге шық-
қан жағдайда, егер ол тұрғылықты
өмір сүруге кетпеген болса, 2018
жылдың 1 қаңтарынан төменгі
айлық жалақының 5 пайызы мөл-
шерінде (1414 теңге) жарна
төлейді.
Мемлекет  ТЕГІН медициналық

көмектің мынадай түрлеріне кепіл-
дік береді:

· Жедел жәрдем және санитарлық
авиация;

· Әлеуметтік маңызы бар аурулар
кезінде (онкологиялық аурулар,
туберкулез, қант диабеті, психиа-
триялық және т.б.) және шұғыл түрде
көрсетілетін медициналық көмек;

· Профилактикалық егулер.
А.Тілепбергенова,

Ойыл аудандық ауруханасының
СӨСҚ маманы.

МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ
САҚТАНДЫРУ ЖҮЙЕСІ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ (МӘМС) –
БҰЛ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК
МҮДДЕЛЕРДІ ҚОРҒАУДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЖҮЙЕСІ.
МӘМС ҚАЗАҚСТАННЫҢ БАРЛЫҚ САҚТАНДЫРЫЛҒАН

АЗАМАТТАРЫНА ЖЫНЫСЫНА, ЖАСЫНА, ӘЛЕУМЕТТІК
МӘРТЕБЕСІНЕ, ТҰРҒЫЛЫҚТЫ ЖЕРІНЕ, ТАБЫСЫНА ҚАРАМАСТАН,
ТЕҢ ДӘРЕЖЕДЕГІ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘНЕ ДӘРІЛІК КӨМЕКТІ
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ.

 МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ –  БҰЛ
ТҰРҒЫНДАРДЫ АУРУ, ЖАРАҚАТ,  ЖҮКТІЛІК, БАЛА ТУУ, МҮГЕДЕКТІК,
КӘРІЛІК ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ ҮЛГІСІ.
КӨПТЕГЕН ДАМЫҒАН ЕЛДЕР ТҰРМЫСЫ ТӨМЕН, КӨМЕККЕ

МҰҚТАЖ АДАМДАРҒА РЕСУРСТАРДЫ ҚАЙТА БӨЛУГЕ МҮМКІНДІК
БЕРЕТІН МӘМС ЖҮЙЕСІН ТАҢДАҒАН.
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13 қараша 2019 жыл                      № 349                                Ойыл селосы
Ойыл аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтардағы №251
«2019-2021 жылдарға арналған Саралжын ауылдық округ
бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы  Бюджет кодексінің 9-1, 109-1 баптарына, Қазақстан

Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және
өзін-өзі басқару  туралы»   Заңының   6  бабына сәйкес, Ойыл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Ойыл аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтардағы №251 «2019-2021 жылдарға арналған Саралжын

ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3-11-158
тіркелген, 2019 жылғы 22 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі
эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:
1 тармақта:
1) тармақшасында:
кірістер
«54 357» сандары «53 357» сандарымен ауыстырылсын;
оның ішінде:
трансферттер түсімі
«52 537» сандары «51 537» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшасында:
шығындар
«54 954,9» сандары «53 954,9» сандарымен ауыстырылсын.
2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. «Ойыл аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді оны ресми жариялағаннан кейін Ойыл аудандық мәслихатының интернет-ресурсында орналастыруды

қамтамасыз етсін.
4. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

13 ноября 2019 года                               № 349                                       с.Уил
О внесении изменений в решение Уилского районного маслихата от
4 января 2019 года №251 «Об утверждении бюджета
Саралжинского сельского округа на 2019-2021 годы»
В соответствии со статьями 9-1, 109-1  Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,

статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан», Уилский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Уилского районного маслихата от 4 января 2019 года №251 «Об утверждении бюджета

Саралжинского сельского округа на 2019-2021 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов №3-11-158, опубликованное 22 января 2019 года в эталонном контрольном банке
нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы
цифры «54357» заменить цифрами «53357»;
в том числе:
поступления трансфертов
цифры «52 537» заменить цифрами «51 537»;
в подпункте 2):
затраты
цифры «54 954,9» заменить цифрами «53 954,9».
2. Приложение 1  указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3.Государственному учреждению «Аппарат Уилскогорайонного маслихата» в установленном законодательством

порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области;
2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсеУилского районного маслихата после его официального

опубликования.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

Ақтөбе облыстық Әділет департаментінде
2019 жылғы 18 қарашада № 6469 болып тіркелді

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ

Ойыл аудандық  мәслихатының
сессия төрағасы:  А.К.Мамбетова

Ойыл аудандық мәслихатының
хатшысы: Е.Ж.Жиеналин

Зарегистрирован в Актюбинского областного
Департамента юстиции 18 ноября 2019 года за № 6469

РЕШЕНИЕ УИЛСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

Председатель сессии Уилского районного
маслихата: А.К.Мамбетова

Секретарь Уилского районного
маслихата:  Е.Ж.Жиеналин

    ІІ. Шығындар 53954,9
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 20129,0
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар 20129,0
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 20129,0
   001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 19029,0
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен

ұйымдардың күрделі шығыстары 1100,0
04    Бiлiм беру 30324,0
 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 30324,0
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 30324,0
   004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу

және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру 30324,0
 07   Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық 3044,9
 3   Елді-мекендерді көркейту 3044,9
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 3044,9
   008 Елді-мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1600,0
   009 Елді-мекендердің санитариясы нқамтамасыз ету 380,0

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 70,0
   011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 994,9
12 Көлік және коммуникация 873,0

1 Автомобиль көлігі 873,0
124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 873,0

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық
округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 873,0

15    Трансферттер 0,0
 1   Трансферттер 0,0
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 0,0
    Бюджеттік кредиттер 0,0
    IV. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо 0,0
    V. Бюджет (профициті) тапшылығы -597,9
    VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 597,9
08    Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 597,9
 01   Бюджет қаражаты қалдықтары 597,9

1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 597,9

    ІІ. Затраты 53954,9
01    Государственные услуги общего характера 20129,0
 1   Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления 20129,0
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа   20129,0
   001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,

села, поселка, сельского округа 19029,0
032 Капитальные расходы подведомственных государственных

учреждений  и организаций 1100,0
04    Образование 30324,0
 1   Дошкольное воспитание и обучение 30324,0
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа   30324,0
   004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского

обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения 30324,0
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 3044,9
 3   Благоустройство населенных пунктов 3044,9
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа     3044,9
   008 Освещение улиц в населенных пунктах 1600,0
   009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 380,0

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 70,0
   011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 994,9
12 Транспорт и коммуникации 873,0

1 Автомобильный транспорт 873,0
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа       873,0

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах 873,0

15    Трансферты 0,0
 1   Трансферты 0,0
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 0,0

Бюджетные кредиты 0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета - 597,9
VI. Финансирование дефицита бюджета 597,9

08 Используемые остатки бюджетных средств 597,9
01 Остатки бюджетных средств 597,9

1 Свободные остатки бюджетных средств 597,9

2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ БЮДЖЕТ САРАЛЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД
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1. Кірістер 53357,0
1   Салықтық түсімдер 1524,0
 01  Табыс салығы 650,0
  2 Жеке табыс салығы 650,0
 04  Меншікке салынатын салықтар 874,0
  1 Мүлікке салынатын салықтар19,0
  3 Жер салығы 75,0
  4 Көлік құралдарына салынатын салық 780,0
2 Салықтық емес түсімдер 296,0

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 276,0
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 276,0

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20,0
1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20,0

4   Трансферттердің түсімдері 51537,0
 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 51537,0
  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 51537,0

1. Доходы 53357,0
1   Налоговые поступления 1524,0
 01  Подоходный налог 650,0
  2 Индивидуальный подоходный налог 650,0
 04  Налоги на собственность 874,0
  1 Налоги на имущество19,0
  3 Земельный налог 75,0
  4 Налог на транспортные средства 780,0
2 Неналоговые поступления 296,0

01 Доходы от государственной собственности 276,0
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 276,0

06 Прочие неналоговые поступления 20,0
1 Прочие неналоговые поступления 20,0

4  Поступления трансфертов 51537,0
02  Трансферты  из вышестоящих органов государственного управления 51537,0
 3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 51537,0

Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
13 қарашадағы № 349шешіміне қосымша

Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
4 қаңтардағы №251 шешіміне 1 қосымша

Приложение к решению районного
маслихата от13 ноября 2019 года № 349

Приложение 1 к решению районного
маслихата от 4января 2019 года №251

II. Шығындар 4890784
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 463058,2
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар 161481,2
01 1 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 20028
   001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз

ету жөніндегі қызметтер 20028
01 1 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 95707,2
01 1 122 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз

ету жөніндегі қызметтер 85490
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 70
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 10147,2

01 1 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ
әкімінің аппараты 45746

01 1 123 001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық
округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 45746

01 2   Қаржылық қызмет 18181
01 2 452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 18181
01 2 452 001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және

коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер 17748

01 2 452 003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 292
   010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі

қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 141
01 5   Жоспарлау және статистикалық қызмет 16925
01 5 453  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік

жоспарлау бөлімі 16925

 II. Затраты 4890784
01 Государственные услуги общего характера 463058,2

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие
общие функции государственного управления 161481,2

  112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 20028
  001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города

областного значения) 20028
  122 Аппарат акима района (города областного значения) 95707,2
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима района

(города областного значения) 85490
003 Капитальные расходы государственного органа 70

  113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 10147,2
  123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка,

села, сельского округа 45746
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города

районного значения, поселка, села, сельского округа 45746
 2 Финансовая деятельность 18181
  452 Отдел финансов района (города областного значения) 18181
  001 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения

бюджета и управления коммунальной собственностью района
(города областного значения) 17748

  003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 292
  010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост

приватизационная деятельность и регулирование споров,
связанных с этим 141

 5 Планирование и статистическая деятельность 16925
  453 Отдел экономики и бюджетного планирования района
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2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТІ БЮДЖЕТ УИЛСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД



4 10 желтоқсан 2019 жыл
01 5 453 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру

және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер 16677

004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 248
 9   Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 266471

454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл
шаруашылығы бөлімі 23498

001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 23498

9 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 51413

13 9  001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар
көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер 10741

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 40672
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және

спорт бөлімі 191560
001 Жергілікті деңгейде білім, дене шынықтыру және спорт саласындағы

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 25361
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 166199

02    Қорғаныс 10792
02 1   Әскери мұқтаждар 2305
02 1 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 2305
02 1 122 005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 2305
 2   Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 8487
  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 8487
  122 006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың

алдын алу және оларды жою 2942
   007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік

өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің
алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар 5545

04    Бiлiм беру 2641608
04 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 71191

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру
және спорт бөлімі 71191

040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындамемлекеттік білім беру
тапсырысын іске асыруға 39954

045 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру
тапсырыстарын іске асыруға аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер        31237

04 2   Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 2465372
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру

және спорт бөлімі 2465372
004 Жалпы білім беру 2326809
005 Балаларға қосымша білім беру 54920
028 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 83643

04 9   Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 105045
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)

білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі 105045
008 Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру

мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру 28625
009 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру

мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу
және жеткізу 47167

010 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен
тыс іс-шараларды өткiзу 1388

020 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз
қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға)
ай сайынға ақшалай қаражат төлемі 2956

027 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына
біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер 189

046 Әдістемелік жұмыс 18581
067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен

ұйымдардың күрделі шығыстары 6139
06    Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 703465
 1   Әлеуметтiк қамсыздандыру 359130
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 357138
  005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 357138

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру
және спорт бөлімі 1992

030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 1992
06 2   Әлеуметтiк көмек 319552
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту

және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 319552
06 2 451 002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 203208
06 2 451 004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік

қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын
сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
әлеуметтік көмек көрсету 15857

06 2 451 006 Тұрғын үйге көмек көрсету 0
06 2 451 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың

жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 32859
06 2 451 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 10409
06 2 451 017 Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті

гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші
топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге
қолмен көрсететін тіл маманының қызметтерін ұсыну 18031

06 2 451 023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 39188
06 9   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы

өзге де қызметтер 24783
06 9 451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 24783
6 451 001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен

қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 17680

06 9 451 011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу,
төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 3297

   054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты
орналастыру 3806

07    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 198282
07 1   Тұрғын үй шаруашылығы 63326
07 1 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1033
07 1 458 003 Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру 1033
  466  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және

құрылыс бөлімі 62293
   003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу,

реконструкциялау 31575
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және

(немесе) жайластыру 19718
098 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу 11000

07 2   Коммуналдық шаруашылық 133379
07 2 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 133379
07 2 458 012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 14175
   058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 119204
07 3   Елді-мекендерді көркейту 1577
07 3 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ

әкімінің аппараты 1577
07 3 123 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1577
08    Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 253422,8
08 1   Мәдениет саласындағы қызмет 126303,8
  455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді

дамыту бөлімі 0
  455 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 0

447 878 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімі 126303,8

009 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 126303,8
08 2   Спорт 8178

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру
және спорт бөлімі 3927

014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар
өткiзу 2364

015 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)
құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың
облыстық спорт жарыстарына қатысуы 1563

466  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы
және құрылыс бөлімі 4251

008 Спорт обьектілерін дамыту 4251
08 3   Ақпараттық кеңiстiк 72899,2
08 3 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді

дамыту бөлімі 0
08 3 455 006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 0
08 3 455 007 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 0
08 3 456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 0
08 3 456 002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 0

447 878 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет
және тілдерді дамыту бөлімі 72899,2

005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 7482,2
007 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 65098
008 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 319

08 9   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру
жөнiндегi өзге де қызметтер 46042

  455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді

(города областного значения) 16925
  001 Услуги по реализации государственной политики в области

формирования и развития экономической политики, системы
государственного планирования 16677

004 Капитальные расходы государственного органа 248
 9 Прочие государственные услуги общего характера 266471

454 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района
(города областного значения) 23498

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне
в области развития предпринимательства и сельского хозяйства           23498

  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог района (города областного значения) 51413

  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне
в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог 10741

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 40672
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района

(города областного значения) 191560
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области образования, физической культуры и спорта 25361
113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 166199

02  Оборона 10792
 1 Военные нужды 2305
  122 Аппарат акима района (города областного значения) 2305
  005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 2305
 2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям 8487
  122 Аппарат акима района (города областного значения) 8487
  006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района

(города областного значения) 2942
  007 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного

(городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых
не созданы органы государственной противопожарной службы 5545

04  Образование 2641608
 1 Дошкольное воспитание и обучение 71191

471 Отдел образования, физической культуры и спорта района
(города областного значения) 71191

040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных
организациях образования 39954

045 Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения,
села, поселка, сельского округа на реализацию государственного
образовательного заказа в дошкольных организациях образования                    31237

 2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 2465372
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района

(города областного значения) 2465372
004 Общеобразовательное обучение 2326809
005 Дополнительное образование для детей 54920
028 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 83643

 9 Прочие услуги в области образования 105045
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района

(города областного значения) 105045
008 Информатизация системы образования в государственных учреждениях

образования района (города областного значения) 28625
009 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических

комплексов для государственных учреждений образования района
(города областного значения) 47167

010 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов
районного (городского) масштаба 1388

020 Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям)
на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей 2956

027 Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам,
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей 189

046 Методическая работа 18581
067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений

и организаций 6139
06  Социальная помощь и социальное обеспечение 703465
 1 Социальное обеспечение 359130
  451 Отдел занятости и социальных программ района

(города областного значения) 357138
  005 Государственная адресная социальная помощь 357138

471 Отдел образования, физической культуры и спорта района
(города областного значения) 1992

030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 1992
 2 Социальная помощь 319552
  451 Отдел занятости и социальных программ района

(города областного значения) 319552
  002 Программа занятости 203208
  004 Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам

здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры,
спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии
с законодательством Республики Казахстан 15857

  006 Оказание жилищной помощи 0
  007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по

решениям местных представительных органов 32859
  014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 10409
  017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими

средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка,
индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида 18031

  023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 39188
 9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения         24783
  451 Отдел занятости и социальных программ района

(города областного значения) 24783
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области обеспечения занятости и реализации социальных программ
для населения 17680

  011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других
социальных выплат 3297

  054 Размещение государственного социального заказа
в неправительственных организациях 3806

07  Жилищно-коммунальное хозяйство 198282
 1 Жилищное хозяйство 63326
  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта

и автомобильных дорог района (города областного значения) 1033
  003 Организация сохранения государственного жилищного фонда 1033
  466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района

(города областного значения) 62293
  003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья

коммунального жилищного фонда 31575
004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-

коммуникационной инфраструктуры 19718
098 Приобретение жилья коммунального жилищного фонда 11000

 2 Коммунальное хозяйство 133379
  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта

и автомобильных дорог района
 (города областного значения) 133379

  012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 14175
  058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских

населенных пунктах 119204
 3 Благоустройство населенных пунктов 1577
  123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка,

села, сельского округа 1577
  008 Освещение улиц населенных пунктов 1577
08  Культура, спорт, туризм и информационное пространство 253422,8
 1 Деятельность в области культуры 126303,8
  455 Отдел культуры и развития языков района

(города областного значения)      0 
 003 Поддержка культурно-досуговой работы 0

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района
(города областного значения) 126303,8

009 Поддержка культурно-досуговой работы 126303,8
 2 Спорт 8178
  471 Отдел образования, физической культуры и спорта района

(города областного значения) 3927
  014 Проведение спортивных соревнований на районном

(города областного значения) уровне 2364
  015 Подготовка и участие членов сборных команд района

(города областного значения) по различным видам спорта на областных
спортивных соревнованиях 1563

466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района
(города областного значения) 4251

008 Развитие объектов спорта 4251
 3 Информационное пространство 72899,2
  455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)       0

006 Функционирование районных (городских) библиотек 0
  007 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 0
  456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 0
  002 Услуги по проведению государственной информационной политики 0

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района
(города областного значения) 72899,2

005 Услуги по проведению государственной информационной политики 7482,2
007 Функционирование районных (городских) библиотек 65098



510 желтоқсан 2019 жыл
дамыту бөлімі 0

  455 001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 0

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен
ұйымдардың күрделі шығыстары 0

08 9 456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 0
08 9 456 001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың

әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер 0

08 9 456 003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 0
447878 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және

тілдерді дамыту бөлімі 46042
001 Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік

сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 20892

004 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 9413
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың

күрделі шығыстары 15737
10    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи

аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау,
жер қатынастары 118082

10 1   Ауыл шаруашылығы 84416
10 1 473  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 84416
10 1 474 001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты

іске асыру жөніндегі қызметтер 7947
   006 Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру 2833
10 1 474 007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 1213
   008 Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан

алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу 10000
10 1 474 010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды

өткізу 811
   011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 61612
10 6   Жер қатынастары 19521
10  463  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 19521
10  463 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын

реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер 15490

10  463 006 Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың,
кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде
жүргiзiлетiн жерге орналастыру 4031

10 9   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер
қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 14145

  453  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі 14145

10 9 453 099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру 14145
11    Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 14885,2
11 2   Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 14885,2
11 2 466  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және

құрылыс бөлімі 14885,2
11 2 466 001 Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің

сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла
және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер        11056

11 2 466 013 Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын,
аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де
ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу 3584

115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың
шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін
орындау 245,2

12    Көлiк және коммуникация 203612
12 1   Автомобиль көлiгi 203612

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ
әкімінің аппараты 2657

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық
округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 2657

12 1 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 200955

12 1 458 023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 1263
045 Елді-мекендер көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі және

орташа жөндеу 1394
051 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру 198298

13    Басқалар 53213
13 3   Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 320

454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл
шаруашылығы бөлімі 320

003 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 320
13 9   Басқалар 52893

452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 52893
012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы

органының резерві 0
026 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне 

ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық
қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты
есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар
қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы
трансферттер 47772

066 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне
мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының
жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 5121

453 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджетті
жоспарлау бөлімі 0

003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік
жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық
құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті
сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды,
оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу 0

  455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді
дамыту бөлімі 0

   040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды
іске асыру 0

474788 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет
және тілдерді дамыту бөлімі 0

040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды
іске асыру 0

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру
және спорт бөлімі 0

041 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды
іске асыру 0

1414 Борышқа қызмет көрсету 20
11 Борышқа қызмет көрсету 20

452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 20
013 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар

бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша
борышына қызмет көрсету 20

15    Трансферттер 230343,8
15 1   Трансферттер 230343,8
  452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 230343,8

006 Нысаналы   пайдаланылмаған   (толық  пайдаланылмаған)
трансферттерді   қайтару 883,8

   024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын
өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 137500

   038 Субвенциялар 89168
   051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер 2792
    III. Таза бюджеттік кредит беру 59062
    Бюджеттік кредиттер 73293
10    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи

аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау,
жер қатынастары 73293

10 9   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер
қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 73293

10 1 453  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі 73293

10 1 453 006 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік
кредиттер 73293

5  1 Бюджеттік кредиттерді өтеу 14231
 01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 14231
  Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттерді өтеу 14231
    IV.Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо 0
    Қаржы активтерін сатып алу 0
    V. Бюджет тапшылығы(профициті) -70093
    VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитін пайдалану) 70093

7  2 Қарыздар түсімдері 73293
 01 Мемлекеттік ішкі қарыздар 73293
  Қарыз алу келісім-шарттары 73293
16    Қарыздарды өтеу 14231
16 1   Қарыздарды өтеу 14231
16 1 452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 14231
16 1 452 008 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы

борышын өтеу 14231
08  1 Бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары 11031

 01 Бюджет қаражаты қалдықтары 11031
  Бюджет қаражатының бос қалдықтары 11031

008 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 319
 9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и

информационного пространства 46042
  455 Отдел культуры и развития языков района

(города областного значения)       0
 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области развития языков и культуры 0
032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений

и организаций 0
  456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 0
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области информации, укрепления государственности и формирования
социального оптимизма граждан 0

  003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 0
478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района

(города областного значения) 46042
001 Услуги по реализации государственной политикина местном уровне

в области информации, укрепления государственностии формирования
социального оптимизма граждан,  развития языков и культуры                           20892

004 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 9413
032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и

организаций 15737
10  Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные

территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения 118082

 1 Сельское хозяйство 84416
  473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 84416
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном

уровне в сфере ветеринарии 7947
  006 Организация санитарного убоя больных животных 2833
  007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 1213
  008 Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных

животных, продуктов и сырья животного происхождения 10000
  010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных

животных 811
  011 Проведение противоэпизоотических мероприятий 61612
 6 Земельные отношения 19521
  463 Отдел земельных отношений района (города областного значения) 19521
  001 Услуги по реализации государственной политики в области

регулирования земельных отношений на территории района
(города областного значения) 15490

  006 Землеустройство, проводимое при установлении границ районов,
городов областного значения, районного значения, сельских округов,
поселков, сел 4031

 9 Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного
хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений 14145

  453 Отдел экономики и бюджетного планирования района
(города областного значения) 14145

  099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов 14145
11  Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная

деятельность 14885,2
2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 14885,2

  466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района
(города областного значения) 14885,2

  001 Услуги по реализации государственной политики в области
строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и
населенных пунктов области и обеспечению рационального и
эффективного градостроительного освоения территории района
(города областного значения) 11056

  013 Разработка схем градостроительного развития территории района,
генеральных планов городов районного (областного) значения,
поселков и иных сельских населенных пунктов 3584

115 Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям
судов за счет средств резерва местного исполнительного органа 245,2

12  Транспорт и коммуникации 203612
 1 Автомобильный транспорт 203612

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка,
села, сельского округа 2657

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, поселках, селах, сельских округах 2657

  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог района (города областного значения) 200955

  023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 1263
045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного

значения и улиц населенных пунктов 1394
051 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры 198298

13  Прочие 53213
 3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 320

454 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района
(города областного значения) 320

003 Поддержка предпринимательской деятельности 320
 9 Прочие 52893

452 Отдел финансов района (города областного значения) 52893
012 Резерв местного исполнительного органа района

(города областного значения) 0
026 Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения)

бюджетам на повышение заработной платы отдельных категорий
гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет
средств государственного бюджета, работников казенных предприятий 47772

066 Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения,
села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы
отдельных категорий административных государственных служащих 5121

453 Отдел экономики и бюджетного планирования района
(города областного значения) 0

003 Разработка или корректировка, а также проведение необходимых
экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных
инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов
государственно-частного партнерства, концессионных проектов,
консультативное сопровождение проектов государственно-частного
партнерства и концессионных проектов 0

  455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)       0
 040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов

в рамках Программы развития регионов до 2020 года 0
478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района

(города областного значения) 0
040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов

в рамках Программы развития регионов до 2020 года 0
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района

(города областного значения) 0
041 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов

в рамках Программы развития регионов до 2020 года 0
14 Обслуживание долга 20

1 Обслуживание долга 20
452 Отдел финансов района (города областного значения) 20

013 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате
вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета 16

15  Трансферты 230343,8
 1 Трансферты 230343,8
  452 Отдел финансов района (города областного значения) 230343,8

006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов        883,8
  024 Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи

с передачей функций государственных органов из нижестоящего
уровня государственного управления в вышестоящий 137500

  038 Субвенции 89168
  051 Трансферты органам местного самоуправления 2792
  III. Чистое бюджетное кредитование 59062
  Бюджетные кредиты 73293
10  Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые

природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения 73293

10 1 Сельское хозяйство 73293
10 1 453 Отдел экономики и бюджетного планирования района

(города областного значения) 73293
10 1 453 006 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки

специалистов 73293  
5  1 Погашение бюджетных кредитов 14231
 01 Погашение бюджетных кредитов 14231
  Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета       14231

    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0
    Приобретение финансовых активов 0
    V. Дефицит бюджета (профицит) -70093
    VI. Финансирование дефицита бюджета (использования профицита)           70093

7 2 Поступление займа 73293
 01 Внутренние государственные займы 73293

  Договора займа 73293
16    Погашение займов 14231
16 1   Погашение займов 14231
16 1 452  Отдел финансов района (города областного значения) 14231
16 1 452 008 Погашение долга местного исполнительного органа перед

вышестоящим бюджетом 14231
08  1 Используемые остатки бюджетных средств 11031
 01 Остатки бюджетных средств 11031
  Свободные остатки бюджетных средств 11031
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Үйіп-үйіріп құйындата соғатын жел
құмды өңірді қабырғалата, айғыздап
тастаған: аттың шашасынан келеді,
кей- кейде құм көшіп тұрады, бел-
белеңі, төбе-қырқасы жаңарып
жатады. Бірде қатқылға тартатын
қасқа жол біраздан соң құмдауытпен
еміс-еміс көрінеді, бусанған із құмды
жауып жатады. Құмды өңірде әр
бұтаның бағытына ой- жобаң жет-
песе, мәңгіріп қаласың. Қауіп-қатер-
ден сүрінбей өтуің алғыр ақылыңа,
көрегендігіңе байланысты. Өмірде де
солай. Бекетай құмы ішінде Махам-
бет аз-кем өткенді есіне алған пішінде.
Ыза-кек қайнауы ішінде. Не бітіреді,
құм далада күрсінгеннен? Пендесін
ақылынан адастырмайтын еркіндік-
тің айдау жолы тіптен жоқ болғаны
ма  тереңге түсердей шешінгенмен?
Қараны айтпағанда хан неге адаса-
ды, өзінің жөнсізін білмегенсіп әдейі
жөн деп неге таласады?  Тұйықтан
шығаратын дала Даналарының ақы-
лы қайда, ілгеріні кейін тартатындай
сұмдықты түсінбегені өкінішті, сабыр
сақтауға миы жетпегені несі? “Бас
көтергендерді су түбіне батырам,
өлімші етуге езгенің түр-түрімен есі-
түсін шығарып, тәж-тағымның жарық
таңын атырам, бәрі де жүзеге оңай
асады, қорқақтары бас сауғалап
қашады”, - деп ел- жұртының, туыс-
туғанының қанды қырғынға баруына
жол бергені неліктен? Көп жақсы-
лығын бір жамандық жуып, шайып
кететіндігін ескермеді ме? Ей, ғасыр-
дан асыл туса да, еркіндікке белін
буса да көксегеніне қол жетпеді. Жер
дауының қантөгіссіз болмайтынын
хан білмеді, отарлау жұтпасына
жұтылып кететінін алдын-ала аңғар-
мады дей алмайсың. Ақылға құлақ
аспауында құпия зымияндық бар.
Еркіндіктің қолын байлады, қан ішуге
де тоймады. Қара жердің топырағы
түбінде бәрінің де бетін жасырады,
бірақ өрмекшінің торындай қулық-
сұмдықтың да арты ашылады. Келер
күн, атар таң бар, келер  ұрпақ зұлым-
дық пен ұлылықты, ақ пен қараны
аңғарар деп Махамбет ауыл, ел
арасында жүргендей ойларын
жатарда тағы да есіне алды. Мазасыз
ойдан қажып барып мызғып кеткен
батыр соңғы жылдары басқан қада-
мы аңдуға түскесін сақ ұйықтайды,
бейсауат адамды жанына жуыт-
пайды, хан-сұлтандардың қаһары-
ның халық, көтерілісінен кейінгі
бұрынғыдан бетер ушыққанына да
араласпайды, у-шу, айтыс-тартыс,
жылаған-сықтағанды жұбатуға да
селқостығы байқалады. Үстемдік
иелері теңдікті аяқасты тапап, талап,
езгіні күшейткеніне, елді тоз-тоз
еткеніне сезімі ғана шайқалады. Бірақ,
бармағын тістеп кіжінумен, тағдыры
қара домбырадан төгілетін күймен
өрнектейді, асқақ жырларымен бей-
нелейді. Басқаға қайран жоқ, адал-
дық жолдан тайған көп. Сатқындыққа
бас иіп, алақанын жайған көп. Сұлтан
елірді, хан халқынан жерінді, туыс-
туғаннан мұжық жақын көрінді. Халық
көтерілісіндегі сұрапыл қырғын талай-
талай асылдардан айырды. Тектіден
жақсы туатын қағиданың қанатын
қайырды. Ата-бабаның сүйегі жатқан
киелі жерлерде мүжықтардың шош-
қасы сайран салды. “Жер мемле-
кеттікі” деп қаскөйлер ойран салды.
Құйқалы өңірді ойып алды. Қарсылас-
қанның көзін жойып алды. Дырау-
сыған, ісініп кепкен сұлтан Баймағам-
бет Айшуақов: - Қимылдасаңдар,
қиып түсемін, Сібірге қойша шұбыр-
тып айдатам, қолыңды шынжырмен
байлатам, шаңырағыңды қиратамын,
- деп тасынды. Бірде ақ сақалды
Абыз күңіреніп тұрып: “Дұшпанды
алыстан іздеме, өзі келеді, қасыңнан
да табылып араша талап жабылады,
жамандыққа қарғыс та дарымас.
Дұшпандық туыс-туғанын да таны-
мас”, - деп еді. “Даусыз екен айтқаны,
құрылған екен-ау  зұлымдықтың қас-
қыр қақпаны. Есіріп, есекше өкіріп
дүлейленіп жатқаны, сатқындық
болар қорқақтардың баққаны, зұлым-
дық болар тапқаны”, деп еді. Бірақ
батыр оңайлықпен сынғысы жоқ.
Махамбет үйде омалып отыра да
алмайды, Баймағамбеттің елді олжа-
лаған байлығына тым оңазалығын
өткір өлеңмен толғайды.
Ата душпан сен едің,

Ата жауың мен едім.
Қайраңнан алған шабақтай,
Тамағыма қылқаның кетер демес

ем, - деп аяқталатын ұзақ толғауын
жазды. Дұшпандықтың көрін сөзбен
қазды. Бір Алла қолдағай деді, мезгілге
жолдама деді, өткір үнім жетсе
ұрпаққа, ақылға сап толғанар деді.
Жәңгір ханға отарлаудың астарлы
түйінін айтпады ма? Айтты. Қандай
көрге түсіретінін аңғартатындай етіп
дәлелдеп жеткізді. Мұжықтардың
жерді алғаны — қызыңа, қатыныңа
қолды салғаны. Отарлау аждаһасы-
ның екі жұтып, бір талмары, ұрпа-
ғыңды құл, күң етіп жалмары анық.
Зұлымдықтың дауылы, халыққа ауыр
салмағы, хош көрмейді ісіңді, ата-
баба аруағы. Көзінен қанды жас аққан
әлсіз кедейлер, білсеңші, желкең
қиылсын, деп қарғайды. Айтқанға
елең етпесең, қаруға жүгінер халқың
бар, еркек емес ертеңгі ұлы істен
тартынған, - десе де үстемдіктің
буына еліріп, байлықты көтере алмай
желіккен жат бірмойын пікірінен
қайтты ма? Жоқ. Сонда Махамбет
күңірене толғанып, “Нұралыдан қал-
ған көп тентек, бүлдірмегей еді
елімді”, - деп асыл ойын жырмен
терді. Үстемдік пен әлсіздік, езуші
мен езілуші, тәж, тақ, құлдықтың ара
жігі біржола ашылды. Адамдық қасиет
билеушінің табанына басылды. Соны
жүрегімен түйген, жазықсыз қантө-
гісті кешіре алмаған ақын: «Алтын
тақты хандардың хандығынан не
пайда? Қаріп пенен қасірет туралы
ісі болмаса, — деп келер ұрпаққа
аманат та қойған-ды. Бірде батыр,
ақын, күйші Махамбеттің әкесі Өте-
міс жұпыны киіммен жүзі сынық,
өкініші қалың күйде түсіне енеді: мен
елімнің жетім-жесірінің қабағын
шытқызбай, еңбегінің қанын ұйыт-
қызбай, тамағын тоқ, киімін бүтін етіп
едім. Алғыс алып, арманыма жетіп
едім. Халықтан қарғыс алмай, алғыс
алдым. Елдің дұшпаны, халқын күй-
зелтуші іштен шыққаны — Құдайдан
қорықпаған- дық, - дейді де: “Көрінген
сондайдан Сары ат тауы, қазақтың
маңдайында жанат тауы, көзі шық-
қыр Жәңгір хан көрмей ме, мұжық-
тары өз жерінің маңына жолатпауын,
жер құнарынан айырылған көп,
жұпынылардың күні қараңға айналған
ба? — дейді екен. Сонда Махамбет
аруақ үніне: “Мені елден айырған хан
Жәңгірдің екпіні, Айтып-айтпай неме-
не? Құсалықпен өтті ғой, Махам-
беттің көп күні”, - демеді деймісің.
Ұлт-азаттық көтерілісінің жеңілісінен
кейін патшаға ант беріп, шапанның
шалғайынан “шапағат” алған Жөңгір
елдегі ер-азаматтарды қойша көген-
деп, Орынбор түрмесіне айдатып
жатты. 1836 жылы 14 қаңтарда
Орынбор басшыларына Жөңгір:
“Исатай түзелмейтін зұлым Махам-
беттің ықпалында жүр” - деп жазған.
Хан мен патша қысымы үрейлендірді.
Ботадай боздаған халық зары ғасыр-
лар қойнауында атадан балаға
жазылмас жара, айықпас дерттей
мұң-шер болып сақталып қалды.
Ақын түні бойы көз ілмей шықты. Ұлы
Нұрсұлтанның ашық қалған жамыл-
ғысын жөндейді. Арманы-қайғының
қалың бұлты ұрпақ басына төнбеуін
тілейді. Көтерілістің оңбай жеңілуі —
оқу-білімнің тапшылығынан”— деп ой
түйеді. Білімді болса, қарудың неше
түрін жасар еді, қорғаныс тәсілін
меңгеріп, жеңіске қадам басар еді, -
деп күбірлейді кейде. Толып жатқан
түсініксіз әрі мазасыз ойлармен
жатып, қайта мызғиды. Түс көреді,
буалдыр перде, жайық дария бетінде
кілкілдеп ұйыған қан, өзен жағасында
аш-арық жетім- жесірлер, “егізде екі
болмағыр, Жөңгір, қан ішерсің,
барымташысың, желкең қиылсын,
тамұқтың отына күй!” - деп жағасына
жармасып қарғыстарын тегіп жата-
ды екен, оған хан елең етпейді.
Қылышын олай бір, бұлай бір сілтеп,
шабылған бастарды тепкілеп, мұжық-
тардың қайқы бас қайығына жарма-
сады екен.
Қанды суды қақ жарып кетіп бара

жатыр, қолымен қанның дәмін татып:
“тұщы екен, тұщы” - деп ырқ-ырқ
күледі, зар- наламен тірлігінен түңіл-
генде ертеңгі келер күнге ақыл жібе-
ріп, шындыққа үңілгендер: “жеріңді
жатқа бердің, ажалың жаттан бол-

сын, қара шаңырағыңды қайғы бұлты
торласын”, - деп күңіренгені төбе-
құйқаны шымырлатады. Кенет өзен
беті кібіртіктеп, шөлмекше шытынай
жарылып кетіп, соның дәл орта
тұсында өзінің сенімді мұжығына
шашын алдырып отырған Жәңгір
көрінді. Бір сәтте мұжық өткір
ұстарамен оның желке тамырын
қиып жіберіп, пышаққа жұққан қанын
жалап: “ханның қаны тәтті екен”, -
десе, анадай жерде жатқан бас
шыңғырып, “мені жұмаққа жібер,
алданып, арандап қалдым”, - дейді.
Дәл сол тұста Махамбет: “Халқына
қайырсыз ханға обал жоқ, тірлігің
тынар зауал боп”, - дей келіп:
“Тайманның ұлы Исатай ағайынның
басы еді, алтын ердің қасы еді,
Исатайды өлтіріп, қырсық та шалған
біздің ел” - деп ойға шомып,
қорқынышты көріністен құтылғысы
келеді
Бір сәт жаратқаннан мейірім тілеп,

елдіктің тірегі болар сөз өнері мен күй
өнеріне өзін жұбатып еді. Тілегі қабыл
болып, сақылдаған өршіл үні биік-
биіктерге пырлап ұшып барады екен.
Еркіндік елдің қайырлы қонысына
жұғысты болғай! — деп күбірлейді. Оң
жағына аударылып, ұйқысын жал-
ғады. Кенет манағы түсінде қылышы-

мен қиылып домалаған бас өзінікі
болып шықты. Тізесінің үстінде,
мойнына қарап жай езу тартты. Ер
жігіт өлер жеріне күліп барады дегені
ме? Ерні күбірлеп сөйлеуге батылы
бармайтындай күйде. Қан ағып
жатыр...
Махамбет ұйқысынан тағы да

шошып оянды. “Тіфә, пәлекет, түсім
екен, қырғын соғыста айдалада
шашылып қалған адам бастары ма?
Санада қалғаны қайталана береді
екен- ау”  - деп өзінің түсін өзі көңілі
әртарапқа кетсе де жамандыққа
жорымай, жұбатқан болды. Сыртта
жел ызыңдайды: “Жеріңді, күнкері-
сіңді кепсінген ханға ердің құны не,
тәйірі. Патша екіметі Исатайдың ба-
сын кескен Кәпен, Жапар, Сәтбайға
125 сомды тең бөліп бергенін есті-
меген шығарсың. Баймағамбеттің
қарғыс арқалаған жансызы тірі ғой,
сенің басыңа 2000 сом ақша жария-
лап Қарауыл қожа мен Баймағамбет
сұлтанға мықтап тап- сырды, сақ
бол!” — дейтін тәрізді. Ақын ойға
шомды. “Сүйініштің ұлы Қазтуған
туған жерін қия алмай, Еділ менен
Жайықтың арасына сыя алмай,
қонысын жаспен жуған жер” — деген
қасірет жалынды сөз жанын жеді ме?
Үстемдік иесі хан - сұлтандар шеті-
нен: - адамдар неғұрлым қорлық
көрген сайын өзін бақыттымын деп
сезіне ме? Жә, ібілістің айтағы да
құрып тынар, түсінетін күн туар.
Әзірге ошағының үш бұты аман, от
жанып жатыр, отын салмаса, сөнеді,
демек, оттың да ажалы бар, - деп
кешегі түсін, ой желісін жүйелеп
отырғанда сырттан дүбірлеген ат
тұяғының дыбысы естілді. Батыр қара
қостағы қаруына жармасып: —Бұл
кім, ей? — деп дауыстады. Іңір қараң-
ғысындағы үш-терт салт аттының
бірі:

—Оу, жиен, нағашыңды танымай-
сың ба? Мен ғой.

—Тәңір атқыр, түнде жортуылдап,
не жүріс? — дейді. Түсі қашқан-
дардың екеуі үйге кіріп, бірқатар ойлар
айтып, бірінің  сөзін бірі қағып алып,
әзілге де жеңдіріп отырды.
Адамдармен әңгімені сағынған

ақын жүрегі секемсіз еді.
Содан бір сәтте өзінің басы алдына

түсіп, мойнымен сөйлесіп тұрғандай
болған түсін айтып еді. Сол сәт
нағашысы: “Ой, жиен, түс түлкінің
қиы” - дей беріп, Махамбеттің мойнын
бұрғызбай үстіне қонжия кетті. Сөй-
тіп үшеулеп алыса-жұлыса далаға
шықты. Сырттағы біреуі тағы
жабылып, жылқының желісіне таман
сүйреп барды да, қылышпен басын
шапты... “Батыр аңқау келеді»
дегендей, бала кезімде Махамбеттің
қапыда дүниеден озғанын қариялар
аңыз етіп: “Ой, Алла, қасірет бала-
шағамнан аулақ!” деп ақынның зар үні
ауада қалқып, біраз жерге естіліп
жатыпты”, - десетін. Кейбір аңызда
Махамбеттің басын Жүсіп Өтеулиев
шапты десе, екіншілері Ықылас
Төлеев Махамбетпен дос, туысқан
болып жүріп, өлтірді деседі. Ал Бөкей
Ордасының ең шұрайлы жерін князь
Юсупов пен граф Безбородоктарға
сыйлаған халықты феодалдар от
ауыз, тұйяқ ақы тәрізді салықтармен
тонағанға шыдамаған шаруалар
көтерілісіде жеңіске жеткен жоқ,
Отарлық езгі бұрынғыданда күшті
жанши түсті. Жәңгір өлгенде Николай
патша “шын берілген, өте берілген
адам еді, аянышты” деуі тегін емес.
Сөйтіп, халқымыздың азаттығы үшін
алысқан батыры, ақ иық ақыны,
асқан күйшісі Махамбеттің басы да
іштен шыққан қандыауыз дұшпан-
дардың, сатқындардың кесірінен
құнсыз кетіпті.

—Жоқ, Махамбет қаншама жыл-
дар өтсе де, ұрпаққа өлмейтін есімін
қалдырды.
Оның өршіл үнді жаны-тірі, заман-

нан озған өнерлі салтын біреу бол-
маса, біреу қайталап тірілтер, - деуші
еді. Махамбет хақында талай қалам-
герлер шығарма жазды. Поэзия алып-
тарының бірі Ілияс Жансүгіров
“Исатай-Махамбет” пьесасын жа-
зып, үлкен шығармаға жоспар құрға-
нын, көптеген зерттеу дерегінің қол-
жазбасын тарихшы Кәмила ертерек-
те баспасөз беттерінде жариялады.
Онда еркіндікті аңсаған жарық

жұлдыздардың бірі Махамбеттің
арманы хақында замандас ақын-
жыраулардың бірі бала Ораздың:
“Исатай мен Махамбет он таңбалы
Оралға, қырық таңбалы Қырымға,
атағы кеткен ер еді, хан Жәңгірдің
қорлығына көнбеген” дегені бар. Ал
ақын-жыршылар Шәңге-рей Бекеев,
Шынияз Шынайұлы, Қашқынбай
Қожамбетұлы, Шернияз Жарылғас-
ұлының құнды деректері Махамбет
бейнесін биіктете түседі. Атақ-ты
күйшілердің біразы Махамбет күй-
лерін халық жадында қалдырды. Тағы
да шегіністі ойды сабақтасақ, сұра-
пыл соғыс жылдарында күйші, жыр-
шы, әнші келсе, біздің «Қаракөл»
ауылындағы туыстарымыз бір үйге
жиналып таңды таңға ұрып, әңгіме-
лерін ұйып тыңдайтын еді. Сондай бір
отырыс Жұмабай Кіржағалов аға-
мыздың үйінде болды. Бүйрек құмын-
дағы елден келген өнер үздігі Сираж
адамның сайсүйегін сырқырататын
күйлерді бірінен соң бірін тартып
болып: — Қайран Махамбет-ай, - деп
тоқтаушы еді. Отырғандар кейде
Өтемістен он ағайынды бола тұра
“Махамбет қалай қорғаусыз қалды?
” дейтін-ді. “Аңдыған жау алмай
қоймайды” дегендей, ұлт-азаттық
шаруалар кетерілісіне қатысқан

Есмайыл Өтемісұлын Гекке деген
қанішер аяқ-қолын кісендеп, Сібірге
айдайды, Қожахмет, Сүлеймен және
тағы басқаларын түрмеге тығады.
Махамбеттің анасы Құспан өте
ақылды, батыр тұлғалы, ер жүрек,
көтеріліске тікелей қатысып, азық-
түлік жеткізіп жүргенінде екі-үш
қарсыласын қылышпен қағып түсіре
беретін батыр еді дейді айтушылар.
Демек, бұл көтеріліс патша басқын-
шыларының иманын ұшырып, орасан
мол шығынға батырған. Оның қай-
тадан бас көтеруінен қатты қорық-
қан. Осы тұста Махамбет отбасын
аман сақтау мақсатында өзі қара қос
тігіп, сыбай-сылтаң жүрсе керек, -
деген аңыз-әңгімелердің де жаны бар
сықылды. “Қансорғыш Баймағамбет,
Жәңгірлер елін тонап, талауымен
мың жасаған жоқ шығар. Қай
қазақтың қолына бақыт құсын
қондырды дейсің. Жәңгір де өлді
байлығы ажалына араша болған жоқ.
«Қой, ешкісі 17 мың 97 бас, ірі қара-
719, түйе -232, жылқы-4274, ақша -
13404 ( ф. 2350. л. 92-93 об.
копия)Демек, Истай, Махамбеттің
көтерілісінің шығу себебі ханның
өзінен бастап қолшоқпарлары қара
халықты тонап аштыққа ұрындырып,
Дальдың жазбасында ашыққандар ер
балаларын 76 рубльге сатып жат-
қаны айтылса, одан артық зұлымдық,
қастандық болар ма? Елін зар
қақсатып олжалаған байлық қай
үстемдік иесінің қолына бақыт құсын
қондырды дейсің. Балықшы байы-
майды көлден алған, етікші байы-
майды елден алған, маңдай тер,
табан етің болмаған соң, желменен
кетеді екен желден алған”, - депті
аталарымыз. Ал, ақын есімі —
мәңгілік, оның асыл сөздерін мәңгілік
кір шалмас, - деп Жұмабай ағамыз
Махамбет туралы аңыздарға жүрегі
жылап отырушы еді. Сонда Сираж
ауыр толғанып: “Халқымыз аман
тұрса, Махамбет сынды батырын,
ұлы өнерлерін төбеге көтереді. “Ұрпақ
аман болсын!” - деген Махамбеттің
ақтық тілегі, ақырғы сөзі жер тұрған-
ша тұрар”, - деп домбыра шанағына
Махамбеттің “Қайран Нарын”,
“Өкініш” күйлерін тегілтер еді.

«БАСЫМДЫ АЛАР БОЛСАҢ;
ШАПШАҢ АЛШЫ...»

Ел тірлігінің қара өзек шағы еді,
сүйек тамыр  сүйенісіп қана күн көре-
тін халде. Жаратушының сыйлаған
қайырлы жерінен де айырыла бас-
тады, ажарлы өңірді хан ақырындап
таратып адыра дүниеге айналдырды.
Мұжықтардың әжуа-мазағы сүйекті
мүжіп барады. Қара халықтың күйі
төмендеген сайын Баймағамбет
сұлтанның билік күші дүлейленіп,
әлсізді қырып-жоятындай құрыштай
қайрат, ерекше айбат тапқан тәрізді.
Бүл — Шернияз ойы, езілуші әлсіз-
дердің ойы. Өзін даралап, өзгені
кемсіткен көр көкірекке кемел ақьш
қонбайды, ондайға жөн айтам десең,
оңбайсың. Оның күлбеттеніп кекі-
рейіп тұрғанын көрген қазақ: «Кекейіп
қал, кекейгір!» деп зұлымдыққа
зығырданы қайнап жатады. Біреуді-
біреудің қомсынуын, зәбірлеуін ауыр
күнәға балайды қара халық. Бірақ
олардың сөзі жылға-жылғамен аққан
судай құмға сіңеді. Барлығына,
байлығына, тәж-тағына еліргендерге
ем қонар емес. Сөзге тоқтау қиын,
өмір — құйьн. Әлсіздің тірлігі көк тиын,
құнсыз. Батыр Исатай ма — оны да
сұлтанның жылан уынан да қуатты
зүлым күші құртып тынды. Енді кімге
бет қаратады. Едіреңдейді. Әлсіздің
алдында дірдектеп тұрғанын жаны
қалайды. Сәл нәрсеге бола ежірейіп,
қарсыласьн езгілеуді, есін шығаруды
мақсат еткелі қашан. Орыс патша-
сының қолтабағына жиіркенбей кір-
гелі азуы алты қарыс, айқай-сүреңін
салып, есінді шьғарады. Ақырайып,
не болса соған айып-кінә тағады,
ақыл тыңдаса, бағасы төмендейтінге
жориды.
Баймағамбет Исатай бастаған

азаттық көтерілісшілерін талқандады,
патша әскерін өзі басқарып, қан
шашқан қаражүректігі бет қаратар
ма? Одан соң ұйқы беріп, қайғы алып,
дала данасының бірі — Махамбеттің
басын алдырды. «Көріңде өкіргір, бұл
өңірде дананың емес, шаланың бағы
жанарын, ақылдың емес, есуастың

жолы боларын, кісіліктің емес, үстем-
діктің сойылын соғатын қанды қол-
дың үкімі, үрейі қаттылығын ойлады.
Асылдардың тұқымын құртты, тұяқ
қалдырмады, халықтың зар-мұңын
ғасырларға ақын жеткізуші еді, енді
Исатай—Махамбеттің үзеңгілесі
Шернияздың соңына шырақ алып
түстің», — деп зарыққан ел адам-
дары көптеп-көлемдеп ақынын қор-
ғауға шақырулы еді.
Заман ауытқымалы, алыс-жұлыс,

күштілер үстемдігінің дауылымен
біресе ықтап, біресе іргені нықтап,
қалың топты алдарқатады. Ақыл-
дыларын алалау арқылы іріткі салуды
біледі. Әлдебіреулерін ақылдыны
ақымақ етуге дайындайды. Сөйтіп,
дүйім жұрттың әлек-шәлегін шыға-
рып, ақырында тәж-тағының берік-
тігін танытады. Махамбеттің де:
Хан емессің, қасқырсың,
Қара албасты басқырсың, —деуі

тәж-тақ зұлымдығының қара халыққа
қасіреті қалыңдығын дөп басып
айтуы еді. «Халық — терең су, оны
ешкімнің лайлауға хақы жоқтығын
жасанды айбар жасыра ала ма? «
Қайта айбалтаны жарқылдататынын
меңзеу емес пе? Айсыз түннің най-
зағайындай үстемдікке қарсы дабыл
қағылса қайтеді? Өш-қастықтың

өршуі оңайлықпен тынбас...
Исатай—Махамбет басқарған

халықтың дауыл көтерілісі еркіндікке
қол жеткізе алмай, жеңіліс тапқаннан
кейін, хан-сұлтандар дардиып шыға
келді де, елдің мал-мүлкін талап,
қарсыласқандарын Сібірге айдатып,
төбесінде әңгіртаяқ ойнатып, ойран-
дап жатты. Қалың халықтың басы-
нан Бақ құсы ұшты, дәулет тайды,
тіршілік қылыштың қырына ілікті.
Дәндеген дәлдулер кеудесін үрлеген
ібілістің желігімен елдің іргесіне тақап,
ақыл-ойы барлардың тамырын қыр-
қып тынды. Гүжілдеген есіріктер:

— Енді Исатай тумайды. Тегін
тамырынан кесіп жойдық.

— Халық «жұлдызымыз жар-
қырады» дейтін Махамбет дүниеге
келмейді. Және әлсізді, жетім-жесір,
жоқ-жұпыныны, ақылсыздарды бас-
қару қиынға соқпайды, құл бол десең,
құл болады, күң бол десең, күң
болады, тырп етпейді, — деп был-
шылдасқандар қашып-пысып жүрген
Шерниязды қолға түсірмей қоймай-
тынына білгірлік керек емес еді. Оны
ақын бірден-ақ түсініп «Исатай мен
Махамбеттен, оның мың сарбазынан
жаным артық емес, қашып өлгеннен
де, Баймағамбеттің артын ашып,
абыройын шашып өлейін, улы сөзімді
жүрегіне төгіп өлейін, ақындық
пысыммен басып өлейін» — десе
керек. Әзірейілдей алас ұрған сұл-
танның оңашалық, ізін аңдып аман-
дасады. Қабағынан қан жауа қараған
қалпында Баймағамбет бетпе-бет
амандасқан бейтанысына:

— Тілің мен жағыңа сүйенген кімсің,
ей! — дейді.

— Өлсе де, «Исатай—Махамбет»
деп өлетін Байұлы Шерниязбын.
Қарақшыларыңның айдауында кел-
генше, алдыңа айтар сөзімді сай-
ланып, үлсстірген ажалдың қалған-
құтқанын алайын деп іздеп келдім.
Қылышыңды қанға малайын деп
келдім, — дейді де ақын!
Жалаң аяқ, жалаң бас зарлап

тұрмын,
Көзінің қырын салар бар ма заман?

- деп өлеңін төгеді.
— Бөгелмей келіп бетіме, сарнап

тұрған кім еді десем, Шерниязбысың?
! Ей, —босаңсымаған тегеурін,

болаттай мықтыны да майыстырып
беремін, түрсіз түріңе қарасам, жоқ
шығар сірә сенерің қылыш үйде, кір
тездетіп, шын ба айтқаның? — деген
кезде Шернияз божырамай, сұлтан-
ның күмәнді ойын байқап өлең сөзін
боздатты дейсің.
Ар жақта дүмбірлеген Арғынғазы,
Жайлаған Арғын, Найман,

Өтен сазы.
Ен қоныс, тоқты қоздап,

тай құлындап,
Мың-мың боп еді лықып

қысы-жазы.
Сол жаздың дәулетінде

сыңқылдаған
Бейбақ ем, ел еркесі, қоңыр қазы.
Байеке, танымасаң танытайын,
Мен едім Исатайдың Шерниязы, —

дейді.
Ажалдан тайсалмай белін бекем

буған ақынға Баймағамбет қатпар-
қатпар  қулық-сұмдығын іште бүгш:
-»Өлетін бала молаға қарай қашады»
деген, басыңды қолға  түсіре алмай
жүрген де құнына қаржы тігіп
шаршағанда өзің келдің, иманыңды
үйіре бер, үйдегі қылышым бабында,
басыңды қағып алам, бірақ Шернияз
екеніңді айғақтап үй-ішме арнап
өлеңді табан аузында шығарасың, -
деп ақырып-жекіргенде Шернияз
үсіндгі алау-далау киімі жан
шошырлық екенін айтып, тайсақтаған
сыңай білдірсе керек. Байлық жүрген
жерде баспашылдық, асып-тасу,
талғампаздық, жоқ-жұпыныға кісі-
сінбей қарау, босағасынан аттатпау
қай заманда да болған. «Адам керкі
— шүберек деген  байламмен сөй-
лесу, құрметтеу бар. Содан Байма-
ғамбет отбасылық беделі   қақында
үстіндегі ішігін шешіп берсе де, бірақ
қайтып бересің деп дүние-қоңызды-
ғын білдіреді. Ақын өлсе, ішігін
арқалап кетпейтініне миы жетпегені
ақынның ызасын қайнатып: «Алдияр,
бергеніңе төрем құлдык, Айырылған
Исатайдан мен бір мүңлық, — деп
төгілдіріп келіп: «Терісін он тыш-
қанның бере салып, сұраған төрем

қайтып неткен сұмдық» — деп сөз
найзасымен шаншып-шаншып үйге
кіреді   Үлде мен бүлдеге оранған
уайым-қайғысыз алты қыз, жұтынған
тауық жұмыртқа таппайтындай
танауларын көтеіп, оқты көздерімен
атқылап тұрғанын байкаған ақын
оларды шетінен мақтай жөнеледі.
Сосын Баймағамбет қыздарының
асыр-тасырлығын өзі де кешіре
алмай ма, әйтеуір, «Мақтауын
келістірдің, енді жамандай аласың ба,
нағыз ақын екенінді білейін» , — дейді.
Сұлтанның есерсоқ ерсілігін әр
сөзінен байқаған ақын:

«Байеке, сіздің қызда жаман бар
м а ,
Жамандар біз байғұста заман бар
м а ?
Шот желке, шолақ айдар күң дер едім,
Бармайды, ауыз шіркін, жамандарға.
Қызыңның бес тиындық біреуі жоқ,
Қылған соң күдай ханша, амал бар
ма, -
деп Шернияз өзекті жанға бір өлімді

мойындап, ақ алмастай қиып түседі.
Ақырында тәж-таққа есірген сұлтан
есі шығып, әйелін, өзін біресе
мақтатып, біресе жамандатады.
Ессіздің де жон етінен таспа тілгендей
сөзбен найзалап, қылышпен қиып
түскендей әжуалап, тірідей көрге

көміп жатқандай өлең жолдарын
төгілдіре береді.

«Па, шіркін, Исатайдай
сабаз тумас,

Қас итсің — қасыңа да адам
жуымас.

Ел ұстап, жұрт билейтін
қылығың жоқ,

Хан емес, қас қатынсың мұндар қу
бас, — деген Шернияз сөзіне зіркіл-
деген Баймағамбет қынабынан қылы-
шын суырып, «шабамын басын-ды»
деп оқталады. Оған ақын именбейді,
сөздің қылыштан өткірлігін ақырына
дейін айғақтай-ды. Сол сәтте сұлтан
: «Басың домалап түспей тұрғанда
өлеңмен мақтап қылышты қынабына
түсір», — десе керек. Сөз астарын
жұмсақ әзілге құрып, мақтап отырып
мақтамен бауыздағандай болады да,
ақын  асқақтығын танытып  міз бақ-
пастан:

«Қолында хан иенің, қасқа қылыш,
Түсерсің қаһарлансаң,

тасқа қылыш.
Сабының хан ұстаған

тұтамы алтын,
Жарқылдап хан ойланбай аспа,

қылыш», —  дей келіп:
— Мақтаған жақсы, ә? Мені де біреу

мақтаса, балаша мәз болар едім,
бірақ бұза-жара айтатын ойлыны
ешкім мақтамайды, — дейді де:
Ажалым жетіп тұрса, бар ма шара,

Өлімді ойлатпайды тіл бейшара.
«Қара қайта сөйлесе, қатын» деген,
Хан қайта сөйлесе болды қара, —деп
екісөзділіктің өлім екеніне тіреп,
үстем сұлтанның алдын кесіп тас-
тайды. «Ет пен сүйектен жаралған
адамсың. Тәж-таққа астамсысаң,
өзіңді иттей етеді», — дейді.
Екіжүзділіктің де қылмыс екенін
меңзейді, беделді «бақ» деп сезінудің
жолдан тайдыратынын, қан төгу -
тіршілік заңын бұзу, қаңқүйлылықпен
тәртіп орнамайтынын, өш-қастылық
екі дүниеде де абырой бермейтінін
өлеңнің әр алуан түрін құбылтып
отырып айтады. Елдің ығырын
шығарған ессіз үстемдікті масқа-
ралайды. Баймағамбет ара-тұра
ақын сөзінің жүрегіне жылы тиетін
тұсына масығып, Исатайдың қаза-
сын өзіне зор бедел санап:

- Егер осы бойда Исатай кіріп
келсе, қалай амандасар едің? -деп
кергиді.

- Байеке, буынсыз жерге пышақ
ұрасыз ба? Әмірі күшті бір Алла
жарылқап Исатайды көруге жазса,
іркілместен

«Бармысың жауға түскен,
алтыным-ай,

Самалым, саз  қонысым,
салқыным-ай.

Кәуірдің қоржынына түсіп едің,
Шықтың ба аман-есен,

жарқыным-ай.
Ақ алмас алтын сапты

кылышым-ай,
Қорып ең алты Алаштың

рынысын-ай.
Жатпайды алтын пышақ

қап түбінде,
Шықтың ба қабын жарып,
ырысым-ай, —деп қүшақтай алар

едім», — десе керек.
Жәңгірмен іштей бәсекелес Бай-

мағамбет қулығын асырып Шернияз-
ға бостандық береді. Онысы «қанша
үстем болсам да, халықтан безе
алмаймын, сен Жәңгір хан Жайық
бойындағы құйқалы өңірді орыс
мұжықтарына үлестіріп беріп, тіпті
Еділбай сықылды ірі руларды қойша
шұбыртып, шөл-шөлейт жерге қуып
қарғыс алдың, байлығын бір таладың,
онымен қоймай Исатай— Махамбет
сынды халық алдыларының қанын
шаштың»деп ині келгенде бетіне
басып, «мен Шернияз сынды ел
тұлғаларын қорғап, беделімді нығай-
там», — дер ме еді. Қайтсе де оқтай
борап, наизадай қадалған, жан-
дүниесінің астан-кестенін шығарып
кескілеген Шернияздың сөзін Байма-
ғамбет кешіріп, босаңсып қалуы тегін
емес-тін. Әйтеуір, бас кесуге арнал-
ған сұлтан қылышының қынабына
түсуінің сыры тереңде. Кінәмшіл
үстемдіктің кешіріммен қанағат тап-
қаны — заман қүпиясы. Бәлкім, «бас
кеспек болса да, тіл кеспек жоқ»,
деген бабалардың заңының жүзеге
асуы ма? Бүгінгі кейбіреулердің сөзге
мәулет бермейтінін, ақылсыздардың

Табыл Құлыяс, сатирик жазушы.

МАХАМБЕТТІҢ СОҢҒЫ СӨЗІ
(Үштаған)
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көбейетінін алыстан болжағандық
па? Іште өлген пікір жер қойнауына
кете барды...

* * *
«Мінімді бетке айттың деп,

Кесе алмассың тілімді!» -деп Исатай
мен Махамбеттің серігі, қаруласы,
қаламдасы — Шернияз да дүниеден
өткен. Қилы бір кезеңнің куәсі,
керемет қазақ даласының әр бұта-
сының түбі қанға боялғанын көріп,
«Басымды алар болсаң, шапшаң
алшы... « — деп ажалдан да тай-
салмаған ақын өр түлғасын ғасырлар
бойы халқының есінде қалдырып
кетті. Көсемсөздің киесі осындай-ақ
болар, әлсіздің қорғанына жараған
асыл ой атом қуатынан да құдіретті
екенін ұғасындар ма бүгінгі ұрпақ?

О Н   Б Е С І Н Д Е
О Т   К Е Ш К Е Н

Тылсым табиғат құдіретіне табын-
дырғысы келе ме, әлде жаратушыға
жалындырғысы келе ме, — әйтеуір,
дүлей аптап құм жиегінде отырған
елді табаға салған бидайдай қуырып
күйдіріп барады. Сол жылғы алапат
ыстық қара жерді де тілім-тілім етіп
жарып жіберген, осыдан жүз алпыс
тоғыз жыл б9рын қып-қызыл отты
жел біразға дейін ұрып та тұрған-ды.
Жайық жақтан кешкі самал емес, өрт
шарпығандай, біртүрлі күйік иісі
шығатын тәрізді. Сұрқай тірлікке
атойлап қым-ғуыт қосылған орыс
әлділері жер шұрайынан қазақтарды
біртіндеп ығыстырып, әлдінің әлсізді
басынуы, ажал құштырып тасынуы
белең алған кезі-тін. Әумесер
тобырлары құдық суына бола, жер
жағдайына бола, бас жарып, көз
шығару ғана емес, қанды
қырғындарды да салып әбден мезі
етулі. Әншейін жіпке тізіп, отбасында
күңкілмен тынатын алакөздік емес,
халықтың ертеңін көп қылатындай
қасірет белгі берді. Үрей үдеді, өлім
көбейді. Төбе-төбе молалар қарамы
ұлғайды.
Тайталасқа белді бекем буып, ер

қаруы– бес қаруды сайлаған тұста
таң қылаң бере, күн көкжиекке өрлей
түсіп бұлтқа сіңген кезде ақ боз үйде
сәби дүниеге келді.

– Қыз ғой, қыз, ырыс алды қыз
деген.

– Мейлі кім болса да, анасының
жаны аман қалсын.

– Қыз деп кемсітпе, талай қырғын
жорықта Жиембет батырдың дем
берушісі болған Есенқыз анамыз
кімнен кем болыпты? – дескен туыс-
туғандар киіз үйдің іргесін түріп ақ
таңды оятып жатқандай еді. Бұл
кезде жындана соққан жел
басылайын деген.

– Азамат, сүйінші!
– Қалағаныңды ал, — деген әкесі

қуанышты еді.
– Қызың, «әке, атқа мінемін», —

деп жатыр.
– «Батыр болсын, батыл болсын,

іштен шыққан перзентім ғой».
– Батыр болсын, — деген сөзді

әкесінің аузына құдай салды ма,
Алмажан туған жерімді, халқымды
ерлерше қорғасам арман бар ма, —
деп ой түйетін еді.
Расында Азамат қызын ер

балаларша тәрбиеледі, сымбатты
келбет-көрік пен өмір кеңістігінде
жоғалғанын табатындай көзқарае
қалыптастырды. Әкенің бір ауыз сөзін
анасынан естігені ме, әйтеуір, ерке
мінез, ақындық жүрекпен:
Туған жердің қызы едім,
Қадірім бастан кетпеген.
Тепкісін көріп кәуірдің,
Атқа қондым сертпенен, -деген

жүрек шымырлатар асқақ үн бірте-
бірте қалыптасып, замандасынан
алға шыға берді. Түсінде шошыса
анасы қылышпен ұшықтап емдеді,
басына қанжар жастады, босағадағы
болат тағаға тағзым етіп, дұғасын
оқыды. Ауырса туған жердің жеті
түрлі шөбінің қоспасына шомыл-
дырды. Қыз ғой деп үстіне қызыл-
жасылды киім, әшекейлерді жолата
қоймады, бір түсті киімді бойына
жарастырды. Пендені тіміскілейтін
тіл-көзді жебенің ұшымен жасқап
жүрді. Ана мейірі қабағына кірбің
түсірген жоқ, өмір есігін өкінішсіз
ашып, бақыгты болуын жатса-тұрса
тіледі. Ақын қыздың балаң кездің
өзінде жүрек үні қараңғылықты
жарып шығып:
Жамандықты күтпеп ем,
Жастықтың албырт шағында.
Атқа қондым сертпенен,
Үстемдікке бағынбай.
Бұл дүниеде тірі өлім,
Кісіге кісі табынған
Ісі түсіп наданға,
Көзін сатып жалынған, —деген

өлең жолдары бойын билеп, ойын
асқақтатып, қиялын көкке көтер-
гендей болды ма екен? Өршіл ақын
Махамбет қасиетіне еліктеді ме?
Алмажан жасынан бәйгеге түсті,

қыз қуу, көкпар тарту ұлттық өнер-
лерде де ерекше алғырлығымен
танылды. Он беске жетпей-ақ ел
қорғаны болар ерлерше тастүйін боп,
қыран келбетті таныта бастады.
Дамыл көрмей, жан ұшырған

езілгендер Еділ, Жайық бойына
орыстардың жаппай қоныстана
бастағанына өліспей, беріспеуге
бекінулі. Тағаты таусылған қалың
топтың жүрек үні:
Үстемдікті талқандау,
Халықтың болды арманы.

Қып-қысқа мына жалғанда,
Еркіндік еді алмағы.
Зіл-батпандай ауырлық,
Патшаның езгі салмағы.
Күнкөрістен айырып,
Байлықты түгел жалмады.
Жоғалғандай құндылық,
Хан билігі аумалы.
Алакөздік жындылық,
Әзәзіл ойлы жауыздар,
Жігерді тұрды құм қылып.
Атқа қонған қалың қол,
Кек алуды үн қылып.
Исатай бастап барады,
Еркіндікті жыр қылып, —деген

алмас қылыштай өткір сөздер халық
күйін шертті. 1836-37 жылдардағы
Исатай Тайманов басқарған казақ
халқының ұлан-байтақ жері үшін
азаттық соғысына Алмажанның
әкесі Азамат та қызымен бірге
қатысты. Алмажанын ерітіп шикі жас
ұлы Төрежанның маңдайынан сүйіп,
шиыршық атып, ақ тілекпен аттанды.
Хан өзінің қолшоқпары болған би
төрелерге мүлік есебінен жерді
бөлшектеп үлестіргенге қалай көнсін.
. Хан сарайындағы Балқы сықылды
ұлт сатқындары Еділ бойына
орыстардың қала салуын қуанышпен
қабылдап, қара халықты орыстың
армиялық күшімен езіп-жаншуға от
тұтатып, Жәңгірдің колтығына су
бүркіп отырды. Тарихи есепте отыз
мыңдай үйдің; жүз сексен мыңдай
халқы болғанға ұқсайды. Солардың
көбі — жер-суымен ғана күнкөріс
еткен қаратабан шаруалар. Исатай-
Махамбет бастаған көтерілісшілердің
қылышы қынабынан суырылғанша
таудың тасындай бір мың қолы
болыпты. Ал, хан Жәңгір мен орыс
әскерінің саны төрт мыңнан асып
жығылыпты. Патшаның керегесін
шайқалтқан көтеріліс қырғынында
төгілген қанға ханның ақылы жетпеді
ме, әлде сұс көрсетіп тәж-тақтың
беделін арттырғысы келді ме, әлде
құзғын көмейге түсетін пайда ма,
немесе жанындағы жексұрындардың
айтақтауы ма, оған төрелік беру —
біздің шаруамыз емес. Әйтеуір, қан
қақсатып кедей-кепшіктің жерін
тартып алғандар да, қанға қолын
малғандар да қабірінде тек жатты
деймісің. «Көріңде өкіргір» деген
халық қарғысы тұқым-тұқиянын
оңдырды деймісің. Жазықсыздардың
киелі қаны көтерілмей тұрмайды,
зұлымдықты оңдырмайды. Пенденің
адал жолмен өсіп-өнуіне қастан-
дықты Жартақан кешірмейді. Кінәліні
тамұх отына итере салады. Оны шел
басқан көз түсіне ме? Миында Ібілістің
айтағы тұрады...
Байлыққа, қанауға, талауға,

қырып-жоюға қымсынбайтын, айы-
лын жимайтын албасты билер
Исатай көтерілісінде қаза тапқан
Азаматтың да отбасын ойрандайды.
Ерін жоқтап езілген Азаматтың жары
өзегіне түскен қайғыдан көз жұмады.
Жеті жасар Төрежан мен он бес
жасар Алмажанның мал-мүлкін би-
лер талап алады. Оны Алмажан
«Жетім қыз» поэмасында былайша
суреттейді. «Бұлбұлым ұшып кеткен
соң, жарықтан шығып тап болдым,
қараңғы тұман түндерге, қас ақымақ
болмасаң, өлімге неге күлесің, қайдан
білдің, тоғыз би, боларын неден
қазаңның? Қадірсіз қызың мен
болсам, алдына келсін балаңның.
Қызыл тілім сау болса, асықпай жүр,
тоғыз би, басыңды бір тығармын,
артына өлген анаңның»  деген өлең
жолдары қараңғы түнді жарып өткен
найзағайдай болса керек. Батырлық,
өжеттік, кектілік, қатігездікке кешірім-
сіздік поэманың өн бойында жібектің
тініндей берік қиюласқан. Адуын
күшке мойынсұнбай, Исатайдың
жорығынан тәлім алып, Махамбеттің
алмас қылыш жүзіндей өлеңінің мән-
мағынасымен суарылып, болаттай
қайнап піскен жолдар «Алтын зер
салсам жарасар, қара мауыт жағаға,
арғымақ жексем жарасар, күймелі
күміс шанаға, әке, өзің кеткен соң,
атаңа нәлет тоғыз би, қызылы сөнбей
сәуленің, жетімге келіп қол салып,
дұшпанға қойды табаға», — деп
төгіліп түрған ыза-кек, батырлық
туын сөнбейтін жарық жұлдыздай
көтерер еді. Кейбір жасық жандай
сағы сынып, бүгежектеп тірліктен
түңілу поэмада мүлдем жоқ. Аңсаған
асқақ ғасырларға кететін арман бар,
ел қорғанына әлі жарармын деген
ұшқыр қиял бар, сарыла сағынған
еркіндікке қол жеткіземін деген
болаттай берік үміт бар, қантөгістен
титықтап, қалжырағандықты әрбір
өлең жолы байқатпайды . “Дегеніме
келгенше, мекен етіп тұрмадым
адыра қалған Нарында “мен” деген
қазақ баласы, келешегі артық деуші
едім кешегі әкем барында» деп ақ
жауындай ерлік жолын өлеңмен
төгіп-төгіп өтсе, он бес жасының
өзінде аса таланттың Қазақ аспа-
нында тағы бір айы туғанын сипат-
тайды.
Қайғымен басы дал болған Алма-

жан суға кеткен тал қармайтындай,
“зұлымдықты тоқтатар Жәңгір хан”
деп жеті жастағы інісі Төрежанды
ертіп жаяу-жалпы жолға шығады.
Азапты сапар әрбір минуты қауіп-
қатерлі ауырлықпен арпалысып хан
сарайына келсе, билері “Ханға кірем
десең, пара бер? ” — деп жетімді
алқымынан алады. Оны ақын тілімен
былайша жеткізеді. “Келіп едім

даңқымен, Жәңгір ханның құзырына,
күндіз-түні барсаң да, есігім бар кең
деген. Қалай еді билері, арызға келген
жетімді, жібермей жолдан тоқтатып
“параң болса, бер дегені !” — қоя бер,
билер жөніме, қалжыңдасып тұра-
тын, үйіңдегі жеңге емен” — деп дегені
жүрегіңді тырнап өтеді. Сонау тарих
койнауындағы Жәңгір заманындағы
әлсізге деген зүлымдық, қысастық,
бүгінгі нарық жендеттері қимылында
қайталанып отыр.

(Әкім не басшыға кіру үшін, жетім-
жесірлер мұң-шерін айтып тілек
етейін десе қаншама оққағарлар,
өңменінен итеріп түсін суытып,
ызғар шашады. Темір сандықтың
ішінде отырғандай сымақтарына
тегін жолатпайдыТ. Қ.). Жәңгір хан,
мыңдаған адамның қаны төгілуіне
себепші болуының қасіреті өз
алдына, жетім- жесір, әлсіздердің көз
жасын арқалады. Бұл қылмысы ол
дүниеде алдынан шықпады деймісің?
Қарғыс алғанның тұқымы жуадай
солмады деймісің? Жетімдерін
жұбатудың орнына зар қақсатқан
билер қайбір бүйірі шығып, мұратына
жетті дейсің. Ажал жеткенде
шыңғырғанын естігендер «жан
дауысы шықты» деген сөз қалдырған
болар.

“Ханға жақындама қарасы жұғады,
биге жақындама пәлесі жұғады”,
деген ащы сөз сол сүрапыл
жылдардағы түңілуден қалды ма
екен? Ханнан әділдік күтемін деген
Алмажанның бір зұлымнан құтыла
алмай басына қара төнгендей кезде,
хан еарайындағы билердің қара
жүректігі түңілдірмей қайтеді. Аскақ
ақын қыз: “Қараша құс мекендер,
қарағай-қайың тал басын, әкекем, өзің
кеткесін, атаңа нәлет тоғыз би,
ұмытып кетті-ау, Алласын”, — деуі
адам тағдырын шыбын құрлы
көрмейтін қанішер жауыздықты
Жаратушының жазасына
тапсырады. Торыққан жүректің
жұбануына демеуші болайық
демейді, керісінше қаскөй, зүлымдық
иелері әлсіздің тағдырын ойыншық
етеді. Соны түсінген Төрежан қарап
тұрмай:
Апатай, әне, күн шықты,
Үреймен сонша тұншықтым.
Мына жерде қансорғыш,
Пара сұрар жын шықты, тез кетелік,

ел қарасына жетелік, -деп тақылдап
еді. Онысы Алмажанның өлеңдері Күн
сөнгенше тұрарын меңзеген Алла
аузына салғаны ма еді. Әйтеуір, қара
түнекті серпіп күн шығарына пенденің
үміті үзілмейді. Үміт, сенім дегенің
ажалдан кейін өлсе керек.
Алмажан Азаматқызы Исатай—

Махамбет көтерілісінің жеңіліске
ұшырып, одан тірі қалғандарының
азапты өмірін осылай баяндаған екен.

— Алмажанның “Жетім қыз”
поэмасынан басқа да көптеген
шығармалары болыпты. Ел аузында
да, жазбаша сақталған өлең-
жырлары күні кешеғе дейін келіпті
деседі. Бірақ, Орынбор мұрағаттарын
ақтарып еркіндік аңсаған күрескер
қыздың еңбегін іздеп жарыққа
шығарып жанашырлық көрсету жағы
жоқтың қасы, — деп Орынбор
қаласындағы “Айқап” газетінің
редакторы акын Аяған Нүрман: “Оян,
қазақ, ойлан қазақ, аз емес кой көрген
азап, жан-жағыңнан жаулар қамап,
тартыс өтті қаншама ұзақ”, — деп
тақпақтата жөнелген еді.

“Қазақ поэзиясының қайталанбас
ақ алмасы” делінетін Махамбеттің
ізбасарларының бірі — Алмажан
Азаматқызының он бесінде от кешіп
жүріп айтқан, жазған мұң-шері,
төгілген өлең- жырлары бүгінгі ұрпақ-
қа қазақ ұлтым дегізетін, қанатты да,
қайратты жігер беретін, жаныңды
ұйытатын өшпес өнеге. Ерліктің құйма
шындығы. Ол шындық Әлия, Мәншүк-
тердің дүниежүззілік екінші соғыстағы
ерлігімен жалғасып, 1986 жылғы
желтоқсан көтеріліснеде де қазақ
қыздары еркіндік жолындағы көтері-
лісте талайы өмірін қиды, күллі әлемді
ұлтымыздың намысы таңғалдырды...

АҒЫП ТҮСКЕН
ЖҰЛДЫЗДАРҒА ҚАРАП

Әкем Бекқазы ашық аспандағы
жұлдыздар ағып түскенде дұғасын
оқып: « Әне, бір адам о дүниелік бол-
ды»деп жаны күңіренгендей болатын
еді.

- Әттең, дүние-ай, бір тойынып
өлсем арман болмас, -деді ме?
Жанындағы қорбаңдаған жұпыны
киімді жүдеулер оның сөзіне жауап
қатпайды. Жаутаңдап кең далаға
қарайды да ой толғайды:
Қазыналы кең дала,
Көңіл күйі, сен ғана.
Құшсам, әттең сыймайсың,
Құшағыма, жырға да.
Жазылмаған жырымсың,
Айтылмаған сырымсың.
Бесігім болып тербеттің,
Сенде еді өмір тынсым,
Тынысыңды тарылтсаң,
Тірілік еткенің құрысын.
Туған жерің қашанда,
Байлығың, бағың, ырысың
-деді де туған жерімнен айыр-

ғасын, тірі жүргенім құрысын, -деп
қырсыққан жылдарды келістіріп
айтқысы келседе пікірін бүгіп қалды.
Жыртық көйлек, жыртық шалбарлы
әбден жүдеген адамның сөзін кім
тыңдайды. Екіншісі есін шақырып
күбірлеп:

- Жаратушы Адамның қай тілегін
орындапты, -деп іштей толғанған да
болар. Кейде пенде қызық, жақсылық
көрсе ұмытады, жамандық көрсе
өзімнен демей Құдайды қарғайды. Не
деген ессіздік, кей адам не деген
күлкілі, иланатынға иланбайды,
ақихатқа жүгінбей, қыбыр-қыбыр,
күйтің-күйтің тірлікке мәз-тін. Оның
да ақыры барын алдын -ала түсінсе
ғой. Үрейден басқаны сезбейді.
Байлық бар, жер құнарлы, пендесін
асырауға жетеді, бірақ құр қол
күрмеулі, байларда асып, төкпе дәу-
лет болса да жоқ, ақымақ емес, неге
кедейлерге тегін береді. Адам өмірде
жолаушы емес пе, бар тамақты, ол-
пұл керек-жарақты бірімен - бірі
бөліспес пе? Әлді әлсізге қараспаса
иттік демейсің бе? Байлыққа
масыққан залым аз ба, сұмпайы
иттен сорпасын да қызғанады дейсің
бе? Дей бер, баршылық жоқшылықты
мүсіркей бермейді, неліктен? Өзі
тамаққа ыңқая тойған Адам өзгенің
аш жүргенін білер ме? Іштен шыққан
баласы болса да өзін-өзі асырай
алмаса, тірлігіне жетер азығын
үнемдей білмесе обалы өзіне! Не қара
көрініпті көзіне. Жалғаншының сеніп
жүрсе сылдыр-сұйық сөзіне.
Байлардың мақсаты да, қалың
қайғысы да өзгелерден асып тұру,
дәулетіне масығып күржиіп әлсіздің
пысын басып тұру. Жолаушы дедік-
ау о да бар мен жоқты біліп, тірлікті
терең ойлап, маңындағыға көзін
түсіре бермес. Қай заманның да, зар,
мұңын дала қаншалық білсе де,
төгілген қанның иісімен тұншықса да
суық қалпында жасырып, үнсіз
жатады. Ағып түскен жұлдыз көлге
құласа, көлде үнсіз... Бәлкім, жел
ызыңдар. Аштықта қырылғандардың
соңғы үнін жеткізер.
Сол Орынбор даласын шарлап, тірі

жүруді армандап еңсесі түсіп келе
жатқандар. Алдарынан күн шыға ма,
түн шығаға ма, ас ішіп өздеріне өзі
келе ме, әлде қабағы айқасып,
қарыны қабысып, жанын бере алмай
арпалысып өле ме, бәрі белгісіз.
Жұбанғысы келіп кейбірі әндететеді:

  «Болады түс қайтқанда ұлы бесін,
Ажалдың кім біледі ерте, кешін.
Әлеумет құлақ

салып тыңдасаңдар,
Айтайын Ертілеудің әңгімесін.
Келемін Орынборға арып, ашып,
Үстінде көк арбаның түсім қашып.
Осыдан аман, есен елге барсам,
Анашым қарсы алады есік ашып.
Қазақтың мен өлгенде несі құлар,
Қансұлу қарындасым,

шешем жылар.
Ертең де оралар-ау ұлы бесін,
Кім білген адамзатқа ажал өшін.
Үдей түскен аштықтың әлегінен,
Үгіліп тұр бойдағы қайрат, күшім...

деген оқу іздеп, ашқұрсақ жүріп, өкпе
ауруымен қан құсып дүниеден өткен
Ертілеудің зарын еске алып,
айтатындар да жоқ.

  -Жас шағымда көргенім, көкірекке
түйгенім ашыққан көпшілік ажал
алдында тым жуасып қалатындай
екен, -деп орынборлық Зәйіт
Мерғалиұлы сексеннің сеңгіріне
шықса да өзінен гөрі  өзгені бақытты
ететіндердің аздығына қынжылыс
білдіріп: «Қазақи тәлім, тәрбиенің
негізі әлсізге мейірім, жарты құртты
жарып жеу, деген татулық неге
азайды. Бәрін құртқан қоғамның үрейі
ме? Кеңес үкіметі құлады, жаңа қоғам
екпіні қайратты, бірақ, қарапайым
халыққа зияны тимеуі керек қой.
Оқыған, тоқығаны мол көзі қарақты
билеушілер халқы үшін қиянаттыққа
ұрынбауы керек емес пе? Атала-
рымыздың аштыққа, қуғын-сүргінге
ұрынуы, басқыншылықтан, ұлтын
қорғай алмайтын намыс-сыздықтан,
надандық, білімсіздіктен дедік. Бүгінгі
оқығандарға не көрінді? -деп өткенге
де көңілі көншімейді, бүгінгіге де көңілі
олқыланады.

-Жұрттың біразы неге мазасыз,
әлемнің тынышы кетулі. Дүлей күшті
бар, оның маңында бұғып жүретін
аянышты әлсіз бар. Теңсіздік...

-Біз өткен қоғамда билеушінің
үлкені болсын, кішісі болсын, алдына
ісіміз түсіп барғанда дауылда
қалтыраған ағаш жапырағындай
сескеніп тұрдық. Айтқанын орын-
дадық, жөнсізін жөн көрдік. Ақыры
неге кеп соқты, қоғам құлады. Сол
әлсіздікті жекешелену тұсында дерегі
барлар пайдаланды, биліктің іші
кеппейді, оның оң, терісіне ақылың
жетпейді, -деді дастархан басында
қара торы, жігіт ағасы, өткір көзді
Алтай: «Сол Ертілеудің зарын анамыз
айтушы еді. Бақсақ елін сағынады
екен. Жайық өңіріндегі жастығын
сағынады екен. Туған жерін қадірлеу,
жоқтау ұрпақтың қанында қалсын
дейді екен. «Өлсем рухым ата, баба
зиратына қосылар-ау, бірақ аруақ о
дүниеде денесі жат жерде қалғанына
өкініп тыныштық таппас. Қазақтың
сүйегін далаға тастамас дегені тегін
емес»-деуші еді. Қайтеді, тәркілеудің
зұлымдығында Орынборға қашып,
бетегеден биік, жусаннан аласа боп,
үреймен күн өткізіп, қорқыныштан
жаны тырнағының ұшына іліккен
аналар, әкелер, ағалардың біразы о
дүниелік. Орынбор топырағында,
негізі қазақ жері, алғашқы астамыз
ғой».
Алтайдың да Зәйіттің де ойларын

байқап отырмын. Ажал жетті, туыс,

туғандар топырақ бұйырған жерді
мәңгілік мекен етті, саясаттың
зұлымдық құйыны айдады, желге
ұшқан қаңбақтай тірілері туған жерден
аулақта дәм, тұз татты. Сақтанып
сақ жүрді, өгейлік көргендей өкінішін
ішінде тұншықтырды. Зарықтырулы
мұң көкіректе жатты. Ауыр тірлік,
рахымсыз тағдыр. Сенім, үміт теріс
айналған үрейлі уақыт.
Дәм дегеннен шығады, байларды

тәркілеу кезінде  аш құрсақ, жетім
қалған балаларға тамақ жоқтықтан
қойдың құйрығын жіңішкелеп турап,
шиге түйреп еміздік есебінде
сорғызатыны, кейбір аналар, қозы,
лақты көрпе астына тығып, жасырып
қалғанын, түрлі зұлмат оқиғаны Зәйіт
Мерғалиев білсе де Алтайдың есінде
жоқ. Алтайдың албырт жастығы
Орынборда өтті, оқыды, алғыр маман
атанды. Орыс тілді адамдермен тең
сөйлеседі. Ешкімді жатырқамайды,
қазақи қанында мейірім, инабат-
тылық нәтижесінде қатар, құр-
бысының құрметіне бөленді. Қанаты
күйген шыбындай тыпыршып зар-
лаумен өткізген үлкендер өмірін
жастардың көбі ұмытқан. Саясат
қалай құбылса пенде солай тез
икемделеді. Замандасы жақсы десе
кәдімгідей серпіледі. Әрненің ыңғайын
күтіп, ой жіберіп, жан- жағына көз
салмаса бола ма?
Осындай ойымызды есіктен кірген

Ақбілектің жұмсақ жүзі назар
аудартты. Қолындағы хатты әкесі
Зәйіт Мерғалиұлына Ресей
Президенті Путиннің Ұлы жеңіс
күнімен құттықтаған сөзін оқыды.

-Рахмет қызым, ақшасы жоқ па?
-Зейнатақы да жетеді ғой.
-Көп ақшаны қайтесің?
-Е, Сарықтас ауданы, бесінші

бөлімшедегі туыс, туғандарымыз
жатқан қорымды қоршап, сосын ауыл
молдасына қайырым жасасақ артық
па? -деді Зәйіт. Қайтеді, алты баласы
осы жерде дүниеге келді. Алтауын
да анасы Зылипа бауырына басып,
өсіріп, тәрбиеледі. Інсі Сақыш екеуі
мал бақты. Жері қандай құнарлы еді,
отыз мыңға тарта егістігі бар-тын. Үш
мыңдай ірі қара өсірілді. Малды рынок
басталысымен күйедей сыпырды.
Бүгінде шаруашылықты Черномор-
диннің үлкен ұлы жекешеленді. Қазір
егін шаруасында немістердің тех-
никалары, баптау, күту техно-
логиясы да жаңарған. Егін шықпады
деген әр жылдың өзінде гектарынан
он центнерден өнім алынады.
Былтыр Найл Гибадуллин басқара-
тын шаруа қожалығы  бір жарым
мың гектар алқаптың он жеті
центнерден өнім алыпты. Ал
«Орынборг-Иволга» агроөнеркәсіп
бірлестігі бір жылда егіншіліктен үш
жүз миллион рубль табыс тауыпты,
-деді Алтай Жоламанов өзінің астық
шаруашылығындағы қызметін айта
отырып.

  -Аһ ұрып, көз жасымызды тия
алмай, қайғы кешіп жүріп армандаған
еркіндікті көруге зар болып өткен
кезеңді ойласақ, қабырға қайысады,
-деді Зәйіт. « Талайдың жарығы
күнінен бұрын өшті, көлге құлаған
жұлдыздай ағып түскені қанша ма?
Бүгінгі қиындықтың бәрі түк емес
қой... Дастахан толы тамақ, бір үзім
нанға зар болған үрейлі жылдарды
ұмытпаймын. Орынбор өлкесі
өлілердің ашылмай жатқан тарихы»,
-деді. . Оның ойын тірілтіп Орынбор
мұрағатын зерделедік...
Төбе шашың тік тұратындай

оқиғаларды тарих бетін ақтара
берсең, іздей берсең бүкпейді. Кеңес
үкіметі жарылқайды, дедік, құба-құп.
Өйткені, қара халық отарлық езгі,
байлар мен кулактардың зұлым-
дығынан көзі ағарды. Кедейдің көңілін
табамын, бақыт шырағын жағамын,
деген үкіметтің кірісі әлсіздің ойынан
шығып жарасса да, үстемдік иелері
бай, кулакқа жараса қоймасы анық-
тын. «Стапная правда» газетінің
сарғайған беттерін парақтап көріңіз.
1922 жылғы аштыққа үкімет кінәлі
емес дей аласыз ба? КССР бойынша
53 уезд 1127 болыс, 8136 елді
мекенде 5 миллион 212 мың 651 адам
болса, ( 1918 жылғы аштықта 2, 5
мллион адам аштыққа ұрынды деген
деректі қосыңыз ) аштық зобалаңы-
нан әке, шешесінен айырылып жетім
қалған 219 мың 326 бала және 1
миллион соғыс мүгедегі өлім халінде
деп есептеліпті. Осы газеттің 82
санында  КЦИК басқармасы С.
Меңдешов пен КЦИК хатшысы С.
Садуақасов жетімдер мен мүгедек-
терді қамқорлыққа алуға үндеу
тастапты. Губерниялық комитетте
қызмет істейтін 94 басшы жетімдерді
тікілей бақылуға алады,  өздері
жүрген жеріндегі аш балаларды
үйлеріне паналатады. Демек, 1922
жылғы аштықта 1 миллионға жуық
қазақ қырылды деген дерек шындық-
қа саятыны жетім балала-рдың есебі
анықтағандай. Өйткені, түрлі
құжаттарда Ресей патшалы-ғының
ХУ111 ғасырдың 30  жыл-дарындағы
кіші жүздің өзін отарлауды жымысқы
саясатпен жүргізуіндегі  санақта
байұлы -500-550 мың оның ішінде
адай-80-90 мың, ал әлімұлы-300-350
мың делінсе, Семейде 604564,
Сырдарияда-741811, Жеті-суда-
515001, Ақмолада-389204, Маңғышы-
лақ уезінде-63795, Астар-хан
губерниясында-207299, Омск

уезінде-38185, Томскіде-26643,
Тобыл облысында-5148, Ташкент
уезінде-163105 осынша қазақтардың
өмір сүргені руларын атап-атап,
олардың ері, әйелі қаншалығы есепке
алынған. Бұл Ресейдің отар халқынан
салық алуы үшін нақты есеп екені
даусыз. Осыншалық жіктеп,
тәптештеп санау отарлық езгіге, тіпті
бір руды бір руға айдап салып, бас
көтертпей ойрандап отыруға әбден
қажетті тәсіл. Әлдіні әлсізге езгілету
қырылдырып, құртудың алыстан
ойланған зәлімдік амалы. Мұның бүгінгі
ел тарихы үшін қажеттілігі қызыл
коммунистік басқыншылықта аштық,
соғыс, халық жауы делінген
зобалаңында қаншама адамның
жазықсыз қырылуын сипаттайтын
дерек. Өткенді ұмытпау, сақтануға
мезгеуді ұрпақ жадына сіңіру үшін
қажет. Ауыр да, ащы кезең өреліні
арам қатырған, кісідегінің кілті
аспанда, деп өзгеге емес, өзіңе сену,
бұлтылдап тұратын саясатқа
алданбау. Қилы-қилы тірлікті түсініс-
тікпен қабылдау, жатқа жалбарын-
бауды есіңе алдырса құба-құп.
Осыны дала даналары, Қазақ аспан-
ының жұлдыздар шоғыры атанған-
дардың бәрі де ойлады. Рас, ата-
бабаларымыз ғылым, білімді аңсады,
қолы жеткені ашқарақтана ойға түйді,
өзгені де соңына ерітті.
Орынбордағы оқу орындарында

1850-1869 жылдарда отыз қазақ
жастары оқыса, кейіннен оның саны-
57-ге жетеді. Үш ағайындылар
Айшуақов, Арғынғазиев, екі
ағайындылар Алдияров, Бірімжанов,
Сүйіншқалиевтер және Жансұлтан
Шумақов 1877-1891 жылдардың
білімді түлектері екен. Айта кетелік
А. Бірімжанов мемлекеттік думаның
1-2 шақырылуының депутаты
болған. Ал Орынбор гимназиясын
бітірген 18 қазақ жастары Қазан
университетінің заң  факультетіне
түседі. Осында ұстаздық білім алған
Балғынбаев, Тақтабаев, Залиевтер
Ақтөбе, Қостанайда мектеп ашып
жастарға білім береді.

  -Олардың қай-қайсысы да Қазақ
ұлтының оқу, білімге ұрпақты алғашқа
ұйытқан жарық жұлдыздары еді, -
дейді орынборлық қарт Имаш
Исағалиұлы: «Орынборға әкем,
ағаларым 1928 жылы байды жаппай
тәркілеуде бассауғалап қашып көшіп
келген. Ата, бабаларымыз Ойыл
өңірінен еді. Төрт ағайынды
Есенғожиндер де тәркілеудің қанды
тепкісімен Сібірге жер аударылса,
Дәукен ағамыз тұтқыннан қашып
шығып Орынбор елінің халқының
арасына сіңген. Бұлар аты, жөндерін
өзгертіп үреймен өмір сүрді. А. В.
Федорованың мұрағат қорындағы
құжаттарда Қания Исахметованың
жанұясы отызыншы жылғы аштықта
қырылып қалған. Қания 5 жасар
інісімен екеуі балалар үйіне алынған.
Ал, Орынбордың елді мекендеріне
алғашқы қазақтардың қоныстануы
30-шы жылы Кеңестің қуғын, сүргін
зобалаңынан жер ауған Сатаев,
Атаев, Есенбаевтар өздерінің аты,
жөндерін жасырып итшілеп тірлік
еткен... »
Міне, бесінші ауылдың бүгінгі тірлігі

қақында Маржан Дәрітова былайша
ой қозғады: « Жас кезімізде осында
мыңға тарта ағалар мен апалар бар
еді. Үлкендер тіл мен ділді, дінді
үйретті. Орысша оқысақ та қазақи
қалыптан жаңылған жоқпыз. Қазір
кеңшарымызда қариялар аз», ... деп
ойға шомды.

  Қазір Орынбор облысында 111477
қазақ, яғни облыс халқының үштен
бірін құрайды. Орынбор қазақтары
Мұқтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов,
Беймбет Майлин, Сәби Мұқанов,
Ахмет Байтұрсынов, Мыржақып
Дулатов, Сәкен Сефуллин сықылды
ұлт жұлдыздарының білім алып,
алғашқы астанаға қызмет еткеніне
мақтанады. Ал, қалада «Кәрімов,
Хұсайынов К» баспаханасынан
1900-1915 жылдың өзінде 117
қазақша  кітап шықса, бүгінде
«Айқап» газеті, және 12 қазақ
мәдени-ағарту орталығы ұлттық
рухты насихаттап келеді. Олардың
бәрі де Қазақстанның өсіп, өрлеуін
біліп көңілдерін көтеріңкі ұстайды.
Әйтпеске, шарасы жоқ, баба-
ларының көз жасын көрді, ажалынан
бұрын өлгендердің қайран өмір-ай
деген соңғы сөзін тыңдады. Қазақ
ұлты данышпандығымен әлемге
танылғанын біледі, қабілеті жоғары
бола тұра қатал зұлымдыққа жан-
шылғанын ұрпақтан аулақ болғай деп
күңіреніп кетеді. Ұлылық жаңарар,
даналық оралар деген үміттерін
пасықтық пен сұрқиялық қастан-
дықпен үзгеніне өкініші о дүниелік
болғандардың қайсысы айта алды
дейсің. «Өзіңнен зорлар шықса
жаның сонда шығар» деген сөз қалды.
Өткен ғасырдағы алып тұлғалар-

дың ағып түскен жұлдыздай аруағы
бүгінгі еркіндікке риза болғандай
түсінеді. Қайтеді тағдырдың бұйыр-
ған дәмін татып қандастардың шат
жүзінен ақжарқын күлкі, көңілінен
қуаныш сезім арылмасын деп аттан-
дық. Олардың қай-қайсысы да атқа-
ратын қызметтерінде жұртқа күлкі
болмай, кісіліктерін көкке көтеріп
абыройлы атанса аруақтардың
жебеген, Алланың көзі түзу болғаныі
шығар деп түсінесің...
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Ойыл ауданы бойынша кірістер
басқармасы, салық төлеушілерді
ақпараттандыру және халықпен кері
байланыс тәсілдерін кеңейту мақ-
сатында «Egov.kz» порталында
(https://egov.kz/cms/ru) «Көлік құрал-
дарына салық» мәселелері бойынша
виртуалды көмекші іске қосылды,
сонымен қатар ұқсас түсіндірме
ақпараттарды «Telegram» (https://
t.me/Kenes1414Bot), «Vkontakte»
(https://vk.com/egovkz), «Facebook»
(https://www.facebook.com/egovkz)
мессенджер арқылы алу мүмкіндік
бар.

Ойыл ауданы бойынша
кірістер басқармасы

ҚҰРМЕТТІ ОЙЫЛДЫҚТАР ЖӘНЕ АУДАН ҚОНАҚТАРЫ!
 СІЗДЕРДІ «16 ЖЕЛТОҚСАН – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІ»

МЕРЕКЕСІНЕ ОРАЙ ОЙЫЛ СЕЛОСЫНДА ӨТЕТІН МЕРЕКЕЛІК ШАРАЛАРҒА ШАҚЫРАМЫЗ!

Өтетін орны№ Іс-шараның атауы  Өтетін мерзімі

1. Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне арналған
салтанатты жиындар

9-15 желтоқсан
аралығы

Аудандық мәдениет
үйі мен барлық
ауылдық клубтар

2. Мемлекеттік қызметке жаңадан кіріскен мемлекеттік әкімшілік
қызметшілердің ант қабылдау рәсімдері

9-15 желтоқсан
аралығы

Аудандық әкімшілік
және ауылдық округ

әкімшіліктері

3. Көмекке мұқтаж, жалғыз басты қарттарға қолдау көрсету
мақсатында құттықтаулар жеткізу

9-16 желтоқсан
аралығы

Барлық ауылдық
округтердегі жалғыз
басты қарттардың

үйлері

4. Тұрмысы төмен, көмекке мұқтаж адамдарға қолдай көмек көрсету
мақсатында ерікті жастардың қатысуымен өтетін «Асар», «Үмей»,
«Қамқорлық» акциялары

9-16 желтоқсан
аралығы

Ауданның әлеуметтік
көмекке мұқтаж

жандарының үйлері

5. Тәуелсіздік күніне арналған апталық 9-16 желтоқсан
аралығы

Ойыл аграрлық
колледжі

6. Мерекеге орай «Елімнің еркіндігі тәуелсіздік» атты тақырыптық
көрме

12-16 желтоқсан
 сағат 9.00-18.00

Ш.Берсиев атындағы
Ойыл аудандық өнер
және өлке тарихы

музейі

7. «Тәуелсіздік – елімнің ерлік жолы» атты тарихи кеш 12 желтоқсан
сағат: 11.00

Аудандық орталық
кітапхана

8. «Елімнің бақытын тербеткен Тәуелсіздік» атты мәдени шара 12 желтоқсан
сағат: 16.00

«Шұғыла» мәдениет
және демалыс

орталығы

9. «Тәуелсіз елім - Қазақстаным» атты мәдени шара 13 желтоқсан
сағат: 10.00

Ш.Берсиев атындағы
Ойыл аудандық өнер
және өлке тарихы

музейі

10. Тәуелсіздік күніне арналған «Жаппай Көкпардан» Ұлттық спорт
ойыны

13 желтоқсан
сағат: 10.00

Бәйге алаңы

11. «Тәуелсіздік- ел мұраты» әдеби сазды кеш 13 желтоқсан
сағат: 11.00

Аудандық орталық
кітапхана

12. 16 желтоқсан-Тәуелсіздік күніне орай еркін күрестен жасөспірімдер
арасындағы аудан  біріншілігі

13 желтоқсан
сағат: 11.00

Ойыл балалар-
жасөспірімдер спорт

мектебі

13. «Тұғыры биік – Тәуелсіздік» тақырыбында салтанатты жиын және
мерекелік концерттік бағдарлама:
- Мерекелік құттықтаулар мен марапаттау рәсімі

13 желтоқсан
сағат: 16.00

14. Шаруа қожалықтар мен кәсіпкерлерді тарта отырып, халыққа
қолжетімдік бағамен ұсынылатын ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі

14 желтоқсан
сағат: 9.00-13.00

Аудан орталығындағы
«Көкжар»

жәрмеңкесінің сауда
қатарлары

15. Тәуелсіздік күніне орай жастар арасында волейбол жарысы 14 желтоқсан
сағат 10.00

Ойыл балалар-
жасөспірімдер спорт

мектебі

16. Түнгі кітапханада ««Жалында жастық шақ!» атты «Жас қалам»
қызығушылық клуб мүшелерінің поэзия кеші

14 желтоқсан
сағат: 19.00

Аудандық орталық
кітапхана

Аудандық
мәдениет үйі

17. «Тәуелсіздік-мәңгілік елдің тұғыры» атты студенттермен және
жоғарғы сынып оқушылармен кездесу

15 желтоқсан
сағат 20.00

Ойыл ауылы,
«Шұғыла» мәдениет

және демалыс
орталығы

18. «Тәуелсіздік – Тұғырым» атты мерекелік концерт 16 желтоқсан
сағат: 10.00

Аудандық мәдениет
үйінің директоры

19. Ойыл ауылындағы 12  пәтерлік 6 тұрғын-үйдің кілттерін салтанатты
табыстау рәсімі

16 желтоқсан
сағат: 10.00

20. Аудан орталығындағы білім беру мекемелерінде мереке күндері
спорт залдарда оқушылар мен студенттер арасында спорттық
ойындар

16-17 желтоқсан
сағат. 10.00

Аудан орталығы

21. «Тәуелсіздіктің жастары жырлайды» атты қойылым 16 желтоқсан
сағат: 20.00

Аудандық
мәдениет үйі

Аудан орталығы

22. 16 желтоқсан – Тәуелсіздік күніне орай жастарға арналған кафе-
бар

17 желтоқсан
сағат: 20.00

Ойыл ауылы,
«Шұғыла» мәдениет

және демалыс
орталығы

Ойыл аудандық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы аудандық
аурухана бас дәрігерінің орынбасары Асылбеков Айбек және мейірбике
Баймұханова Лизаға бауырлары

 Айтуардың
қайтыс болуына байланысты ағайын-туыстарына қайғысына

ортақтасып, көңіл айтамыз.

Ойыл аудандық  аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы Саралжын
дәрігерлік амбулаториясының мейірбикесі Теміралина Жұмагүлге бауыры

Ерболаттың
қайтыс болуына байланысты  ағайын-туыстарына қайғысына

ортақтасып, көңіл айтамыз.

Ойыл аудандық білім қызметкерлері кәсіподақ ұйымы және Ойыл қазақ
орта мектебінің бастауыш кәсіподақ ұйымы Ойыл қазақ орта мектебінің
мұғалімі Ақкереев Арсельге атасы

Саржігітов Ақкерейдің
қайтыс болуына байланысты ағайын тума-туыстарына қайғысына

ортақтасып, қөңіл айтады.

ХАБАРЛАНДЫРУ

БІЗДІҢ ЕЛІМІЗДЕ ҚҰС ЕТІН
ТҰТЫНУ БОЙЫНША ЕКІНШІ
ОРЫНДЫ ҚАЗ ЕТІ АЛАДЫ. ӘРИНЕ,
ТАУЫҚ ЕТІ ҚАЗ ЕТІНЕ ҚАРАҒАНДА
ӨСІРУ КӨЛЕМІ МЕН ТҰТЫНУ
БОЙЫНША АСЫП КЕТЕДІ,  БІРАҚ
ҚАЗ ЕТІНІҢ ДӘМІ, САПАСЫ МЕН
ПАЙДАЛЫ ҚАСИЕТТЕРІ ТАУЫҚ
ЕТІНЕН АСЫП ТҮСЕДІ.
Қаз жұмыртқасының мөлшері

тауықтың жұмыртқасынан  үлкен
және дәмі онша емес,  ал ұзақ уақыт
бойына әртүрлі аурулардан емдейтін
құс майының пайдасы туралы көп
айтуға болады. Міне бүгінде дәл
осындай құс шаруашылығымен
соның ішінде қаз шаруашылығын
бизнеске айналдырып отырған
азаматтарымыз да біздің ауданы-
мызда көбейіп келеді. Солардың бірі
Шолпан Дәукен. «Бастау бизнес»
кәсіпкерлік негіздеріне оқыту курс-
тарын оқып, «Атамекен» бағдар-
ламасы аясында 505 мың теңге
қайтарымсыз  грант ұтып алып, қаз
шаруашылығын дамыту кәсібін қолға
алды. Жас болса да, осы кәсіпті
бастап, құс шаруашылығын дамыт-
пақшы. Жалпы саны 80 қаз алды.
Оның ішінде 70-і Тамбовский тұқым-
ды қаз болса, қалған оны  Линда қазы.
Ол осы қаздардан балапан бастырып
шығарып, солардың жұмыртқасынан
пайда көрмекші. Сол үшін арнайы
инкубатор сатып алған. Балапан-
дарды бағу қаздарды бағумен салыс-
тырғанда қарапайым үдеріс. Бұл
қаздардың жұмыртқасының салмағы
200 грамм, бұл тауықтардың жұ-
мыртқасына қарағанда үш есе үлкен

болады екен.
 Бұл еңбекті көп қажет етеді және

қаз балапандарын бағуда барлық
ұсақ-түйек пен бөлшектерді ескеру
керек. Қаз жұмыртқаларын сақтау
температурасы - + 8 -18 градус. Егер
жұмыртқалар ұзақ уақыт далада
жатып қалса, оларды инкубаторға
салмас бұрын бөлмелік темпера-
турада қыздырып алған дұрыс. Бұл
қаздардың бап-күтімі өте ерекше.
Кейбірі қысқа төзімді болса, кейбірі
ыстыққа шыдамды екен. Әрине,
біреудің табысын санау әбестік.
Дегенмен, «Бастау – бизнестің»
басты мақсаты – халықтың кәсіп-
керлікке оқыту арқылы табыс табуға
баулу. Ал, жас кәсіпкердің жұмысын
насихаттау үшін табысы туралы
айтпай кетуге тағы болмайды.
Өйткені, қаздың бір дана жұмыртқасы

базарда 500 теңге екенін ескерсек,
жұмыртқасын сатса да, біраз табыс
қа кенелуге болады. Ал,бір қаз
жылына кемі 25-30 жұмыртқа туады.
Ал, инкубатордан шыққан балапан-
ның құны – 1300-1500 теңге. Демек,
қаз бағу арқылы да кәсіптің «қанатын
жаюға» болады.
Елімізде әрі дәмді, әрі адам ағза-

сына өте пайдалы құс етіне деген
сұраныс өте жоғары. Сондықтан, қаз
өсіру анағұрлым тиімді, әрі жеңіл
кәсіп. Ал, қаз суыққа төзімді, жем-
азықты да көп талап етпейді, жыл-
дам жетіліп, тез оңалады. Елімізде
қаз етіне деген сұраныстың тұрақты
болуы, оны сату кезінде де еш
қиындық туғызбайды.

Әсел СИСЕНОВА,
Ойыл селосы.

Жан әпке, қашаннан-ақ жаны жақсым,
Шыққандай жанарыңнан жадырап күн.
Ең алғаш сен туылып қуантыпсың,
Жандарын біздің үлкен шаңырақтың.

Ашып өмір есігін нұрланды күн,
Шашу шаштық сол үшін жырдан бүгін.
Өзіңеде өзгеге шуақ сыйлар,
Құтты болсын әпкетай туған күнің.
Құттықтаушылар: папа-мамасы,
бауырлары, келіндері, жиендері.

ТӘУЕЛСІЗДІК ҚҰРДАСТАРЫНЫҢ ТІЛЕГІ
ТӘУЕЛСІЗДІК АТА-БАБАМЫЗДЫҢ ҒАСЫРЛАР БОЙЫ АСЫЛ АРМАНЫ, АЗАТТЫҚ ЖОЛЫНДА ҚҰРБАН

БОЛҒАН ТАЛАЙ БОЗДАҚТАРДЫҢ ҰРПАҚТАРЫНА ҚАЛДЫРҒАН АМАНАТЫ ЕКЕНІ СӨЗСІЗ. ТАРИХ ӨТКЕННІҢ
САБАҒЫ, АЛДАҒЫНЫҢ КЕЙІНГІГЕ ӨНЕГЕСІ. ҚАЗАҚ ЖЕРІ ҚАСИЕТТІ, ӨЙТКЕНІ АТА-БАБАЛАРЫМЫЗ БІЗГЕ
БІРЛІКТІҢ, ТҰТАСТЫҚТЫҢ ҰЛЫ ҮЛГІСІН КӨРСЕТІП, АТЫНЫҢ ТҰЯҒЫМЕН ДҮБІРЛЕТІП ӨТКЕН АТАМЕКЕНІН
АМАНАТ ЕТІП ҚАЛДЫРДЫ. СОЛ АМАНАТЫН ҚИЯНАТҚА АЙНАЛДЫРА ЖАЗДАҒАН 1986 ЖЫЛҒЫ ЖЕЛТОҚСАН
ОҚИҒАСЫ ЕДІ. ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТ ТӘУЕЛСІЗДІГІ ЖОЛЫНДАҒЫ ЕҢ СОҢҒЫ КҮРЕСІ. МІНЕ 1991 ЖЫЛ ҚАЗАҚ
ТАРИХЫНДА «ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІ» АЛҒАН ЖЫЛ БОЛЫП БЕЛГІЛЕНСЕ, 16 ЖЕЛТОҚСАН ТӨРТКҮЛ ДҮНИЕНІ ДҮР
СІЛКІНДІРІП ҰЛТ ҮШІН ЖАНЫН ПИДА ҚЫЛҒАН ҚАЗАҚ ЖАСТАРЫНЫҢ ЕРЛІКТЕРІН ЕРІКСІЗ ЕСКЕ ТҮСІРЕДІ.
СОНДЫҚТАН БҰЛ КҮНДІ ҰМЫТУ ҚҰДДЫ БІР КҮПІРЛІК ЕТУМЕН ПАРА-ПАР. ОСЫ ОРАЙДА БІЗ ТӘУЕЛСІЗДІКПЕН
ҚАТАР ДҮНИЕГЕ КЕЛГЕН БІРҚАТАР «ТӘУЕЛСІЗДІК ҚҰРДАСТАРЫМЕН» ТІЛДЕСКЕН ЕДІК.

Әділжан САРИН,
Ойыл балалар-жасөспірімдер

спорт мектебінің жаттықтыру-
шысы.
БОЛАШАҚ БІЗДІКІ

Мен Тәуелсіздік таңымен бірге
түлеген ұрпақпын. Тәуелсіздік хал-
қымызды өзгеге кіріптарлықтан
құтқарды. Мұны, біз жас ұрпақ
жақсы түсінуіміз, бағалауымыз

Жұлдызай САҒАТОВА,
Шығанақ Берсиев атындағы
орта мектептің химия
пәні мұғалімі.
БАСТЫ МІНДЕТІМІЗ -
САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУ

Тәуелсіздіктің құрдасы екенімді
ойлағанда, көкірегімді бір әдемі сезім
әлдилейді. Ол жеке басыңның қуаны-
шының туған еліңнің тарихи өмірін-
дегі айрықша сәтпен тұспа-тұс
келуіне деген ризашылықтың әсері
дер едім. Бұл мерекенің мен үшін
ғана емес бүкіл қазақ елі үшін орыны
ерекше. Елімізде осы Тәуелсіздіктің
арқасында атқарылған істер көп.
Мұның бәрін Тәуелсіздіктің тартуы
дер едім. Біздің Тәуелсіздіктің ақ
таңында дүниеге келген ұрпақпыз.
Еліміздің жарқын болашағы үшін біз
жастар бар күш-жігерімізді салуға
дайынбыз. Соның айғағы ретінде
айтар болсам мен бүгінгі күнде
Құдайберген Жұбанов атындағы
Ақтөбе өңірлік мемлекеттік универ-
ситетін бітіріп, Шығанақ Берсиев
атындағы орта мектепте мұғалім
болып жұмыс істеп жүрмін. Жұмы-
сым өзіме ұнайды. Маған сенім
артқан ұжымға да дән ризамын.
Айналадағы жұрт «Тәуелсіздіктің
кұрдасы, сен не тындырдың?»
дегендей сынай қарайтын тәрізді.
Халқымның бақытты болуын қалай-
мын. Елім үшін еңбек етсем деймін.
Асқақ елдің арманы биік, адастыр-
майтыны кәміл. Тәуелсіздігіміздің
ғұмыры ұзақ, тұғыры берік болсын.
Халқымыз аман, еліміз тыныш
болсын. Тәуелсіздік жылдары алған
еліміздің бедел-биігі асқақтай бер-
сін. Біз тәуелсіздіктің құрдастары
осы бағыттағы қайнаған өмірдің қақ
ортасында жүруге әзірміз.

керек. Біз тәуелсіздік арқылы көп
нәрсеге қол жеткіздік. Бала кезімнен
спортқа жақын болып өстім.
Тынымсыз дайындықтың арқасында
волейболдан аудандық, облыстық
жарыстарда ауданның намысын қор-
ғадық. Спортқа деген қызығушы-
лықтың арқасында спорттың бір-
неше түрінен алған жетістіктерім
де жетерлік. Бүгінде Ойыл балалар-
жасөспірімдер спорт мектебінің
жаттықтырушы болып қызмет
етудемін. Басты мақсатым кейінгі
буынды спортқа тартып, тұғырлы
бәскелерге шыңдау. Қазіргі таңда
жоғары білім алуды мақсат етіп,
Батыс Қазақстан облысы инно-
вациялық-технологиялық универ-
ситетінде оқып жатырмын. Атала-
рымыз Тәуелсіздікті армандады, ол
үшін күресті.  Ал  сол қолға бақ бо-
лып қонған  еркіндіктің қадірін білуі-
міз керек. Қадірін білу – оны аялау,
сақтау, ол үшін қандай  күреске де
дайын болу деген сөз.  Жастар
жалындап жанбасақ, елдің ертеңі не
болмақ?! Мен  Тәуелсіздікті осылай
түсінемін. Егемен еліміздің ертеңі-
не қызмет етуді мақтаныш тұта-
мыз. Туған жердің өркендеуіне үлес
қосуды перзенттік парызым деп
есептеймін.

Индира ТӨЛЕУОВА,
Ә.Дербісәлин атындағы
Саралжын орта
мектебінің тарих пәнінің
мұғалімі.

«МАХАББАТЫМ
ЕРЕКШЕ

ЕЛ ДЕГЕНДЕ...»

Абзал МАЙҚАНОВ,
Қараой орта мектебінің

директоры.
ЖАУАПКЕРШІЛІК
ЖҮКТЕЙДІ

Тәуелсіздік құрдасы екенімді
ойласам жауапкершілік сезімі
оянғандай хал кешемін. Қазір әр
қадамыма есеп беріп, айналама
ойлана-толғана қарайтын болдым.
Бұрындары қоғамдық жұмыстар
десе кежегем кейін тартатын
болса, енді  буырқанған күш-қуа-
тымды Отанымды көркейтуге,
гүлдендіруге жұмсасам деген
күйдемін. Қазіргі білектілердің емес,
білімділердің заманы туды. Мен
туған жерімдегі білімнің қара
шаңырағында директорлық қыз-
метті атқарып келемін. Білімді
ұрпақ дайындау біздің басты
міндетіміз. Білім мен ғылымның
қарыштауы, тіпті әлеуетіміздің
асуы да, дәулетіміздің тасуы да өз
қолымызда. Өйткені Елбасы
бастаған ел ағалары Тәуелсіздіктің
алғышарттарын жасап, мемле-
кетті толық құрды. Болашақта
жастар ағалар салған даңғыл жолды
жалғай алса, Тәуелсіздігіміз де
тұғырлы бола бермек. «Біз жаспыз.
Ел экономикасын көтеруге, әрі қарай
дамытуға бар күшімізді салып
жұмыс істеуіміз керек. Ағалар
алдымыздан даңғыл жол ашып отыр.
Бізге соны жалғастыру, алға сүйреу
міндеті жүктелген.
Тәуелсіздіктің тұстастары аға-

лардың аманатын адалынан ат-
қарады деген ойдамын.

Әңгімелескен
Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

1991 жылдың 16 желтоқсаны –
барша қазақстандықтардың ең
бақытты, аңсаған арманына
жеткен күні, тәуелсіздіктің таңы
атқан күн! Мен де осы тәуелсіздіктің
куәгері ретінде осы жылы дүние
есігін аштым. Тәуелсіздіктің төл
құрдасымын. Мен өзімді егемен
елде, тәуелсіздіктің таңы арайлап
атқан бақытты Қазақстанда
туғаныма шексіз қуанамын! Міне,
содан бері 28 жыл зырғып өте
шықты. Азаттықтың арқасында біз
бақытты балалық шақта өсіп,
алаңсыз білім алып, шаттыққа
толы студенттік өмірді көріп, қазір
еш уайымсыз ашық аспан астында
берекелі де мерекелі ғұмыр
кешудеміз. Ата-бабамыз арман
еткен «ағаштан бал», «шөптен
сүт» ағылып жатқан заманның
құрдасымыз, егемендіктің биігінде
самғаған еркіндіктің құсымыз.
Осының бәрі – ата-бабаның
қанымен, ақ білектің күшімен, ақ
найзаның ұшымен келді. Сондықтан
да біз олардың алдында мәңгілік
қарыздармыз. Елбасымыз «Болашақ
– жастардың қолында» деп жиі
айтады, бізге үлкен сенім артады.
Сол кемел келешекті жасайтындар

– «Тәуелсіздік құрдастары».
Жастар саясатын жүзеге асыруда
барлық жағдай жасалып жатыр.
Осы жылдары мен көптеген
жетістіктерге қол жеткіздім.
Жоғары оқу орнын ойдағыдай
аяқтап, ең алғашқы еңбек жолымды
Ойыл аграрлық колледжінен бастап,
қазіргі таңда Ә.Дербісәлин
атындағы Саралжын орта
мектебінде тарих пәнінен сабақ
беремін. Ұрпақ тәрбиесінде өз
үлесімді қосуға тырысып жүрмін.
Ендігі мақсат – бел шешпей еңбек
етіп, Тәуелсіз Қазақстанымызды
Мәңгілік елге айналдыру.
Сусын қылар үмітін шөлдегенде
Мына жерге перзентпіз сенде,

менде,
Барлығын да сүйемін сөйте тұра,
Махаббатым ерекше ел дегенде,

— деп Қадыр атамыз  жырламақшы,
әрбір қазақ баласы өз Отанын шексіз
сүйе білуі, ел жолында аянбай тер
төгуі тиіс! Тәуелсіз Қазақстанымыз
Мәңгілік жасай берсін, жайнай
берсін!

Дзюдо - жекпе-жектің әлемдегі ең
танымал түрі. Олимпиадалық спорт-
қа ойылдықтардың да құштарлығы
күшейіп келеді. Соның куәсі – соңғы
кездергі балаларымыздың жетістігі.
Қараша айында Атырау облысында
дзюдодан Халық батыры Исатай
Тайманұлының жүлдесіне арналған
дәстүрлі республикалық турнирі өтт
Ойыл балалар-жасөспірімдер

спорт мектебінен де команда қаты-
насып келді. Қара көбейтіп, тек
қатынасып қайтқан жоқ. Атыраудың
татамиінде Ойылдан барған алты
балғын палуанның үшеуі финалға
шығып, жүлдеге қол созды. Яғни,
Бейбіт Қажымұқанқызы мен Абылай-
хан Мерекеұлы жарыстың күміс
медалын иеленсе, Дияс Асхатұлы
алтыннан алқа тағынды. Сонымен
қатар, 1 желтоқсан Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті
күні мерекесіне орай Ақтөбе қала-

сында өткен жарыста да ойылдық-
тардың мерейі үстем болды. Атап
айтсақ, Темірлан Тоқаш пен Диас

ЖАС ДЗЮДОШЫЛАРДЫҢ ЖЕҢІСІ

Асхатұлы II-орынға ие болса,
Асланбек Жеңісұлы жеңімпаз
атанды.

Тәуелсіздік тұғыры...

ҚҰС ШАРУАШЫЛЫҒЫНА ҚҰЛШЫНЫС БАР

Карбелова Әсем Орынғалиқызын
37 мүшел жасымен құттықтаймыз!

ҚұттықтауҚұттықтау Өтті бастан ашаршылық,
қан майдан,

Зұлмат жылдар өшер емес
әлі есте.

Сағым уақыт шындықты
айтып сарғайған,

Тәуелсіздік құндақтаулы нәресте.
Дархан далам топырағың киелі,
Баһадүрлер шауып өткен белесте.
Ұлықтарға ұрпақ басын иеді,
Баба рухы қасиетті емес пе...
Қазағымның қаны тамған

қырқа-бел,
Құс қанаты талған мекен егесі.
Жатыр бүгін әнұранын шырқап ел,
Азаттықтың көкте жүзіп кемесі.
Қорғап елім, қойған жерін белгілеп,
Ұлтына тән ұланғайыр картасы.
Бірлік туы биігінде желбіреп,
Шежіреден шертеді күй жартасы.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.


