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Газет  аптасына  ‰ш рет :
сейсенб і ,  сєрсенб і ,  ж±ма
к‰ндері  шыѓады. Сейсенбі ,
сєрсенбі к‰ндері 12 беттен,
ж±мада екі рет 16 бет, екі рет
"Аќшам" ќосымшасымен 24
бет болып шыѓады. Сєрсенбі,
ж±ма к‰ндері басылым т‰рлі-
т‰сті болып басылады.

"Ќостанай тањы" газетіне
"Ќазпошта" бμлімшелерінде
жєне аймаќтыќ "Костанайские
новости" газеті редакциясы-
ныњ  баспасμз  тарату  ќызме-
тінде жазыла аласыз.
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ЌР Мемлекеттік ќызмет істері жєне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
іс-ќимыл агенттігініњ Ќостанай облысы бойынша департаментініњ
ќызметкерлері Алтынсарин ауданында болып, жергілікті бюджет
саласыныњ ќызметкерлерімен мемќызметшілермен жєне ауыл
т±рѓындарымен кездесті. Кездесу аясында Тєртіптік кењес секрета-
риатыныњ мењгерушісі Асхат Іскендіров Ќазаќстан Республикасы-
ныњ 2015-2025 жылдарѓа арналѓан сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
стратегиясы, Елбасы ±сынѓан бес институционалдыќ реформаны
іске асыру жєне "100 наќты ќадамды" μмірге табысты енгізу туралы,
сол секілді мемлекеттік ќызметшілерге арналѓан жања зањ, соныњ
ішінде  мемлекеттік  ќызметтіњ  мансаптыќ  моделі, ќызметшілерге
ењбек аќы тμлеу енді жања зањѓа сєйкес факторлыќ-±пайлыќ шкала
бойынша тμленетіндігін, тєлімгерлік институты енгізілетіндігі жμнінде
жан-жаќты айтып μтті. Сонымен бірге кездесуге ќатысушылар мем-
лекеттік ќызмет кμрсетудіњ ‰лгілері, тєртіптік жаза ќолдануда т‰сіндіру
хаттарыныњ саќтау мерзімі, мемќызметкелер ќызметін баѓалау єдісте-
месі  жайында с±раќтарын ќойды. Жиын соњында азаматтарды
ќабылдау болды, онда  мемлекеттік ќызметкер болу ‰шін  ењбек μтілі
неше жыл болу керек, єкімдердіњ сайлануы,  мемќызметшілердіњ
ењбек аќысын кμтеру секілді мєселелер сμз болды.

Жан-жаќты
талќыланды

Республикалыќ "Ал-
тын кμпір" аудармашы-
лар байќауы таяуда
мєресіне жеткен бола-
тын. Байќау Ќазаќстан
мен Ресей Федерация-
сы арасындаѓы єдеби-
мєдени байланыстар-
ды ныѓайтуды, тілдік
мєдениетті дамыту, та-
ратуды, ќазаќ єдеби-
етін насихаттауды кμз-
дейді. "Алтын кμпірде"
ќостанайлыќ авторлар
да ж‰лдегерлер ќатарынан кμ-
рінді. "Поэзия. Ќазаќ тілінен орыс
тіліне аудару" аталымы бойынша
аќын Аќылбек Шаяхметтіњ "Аќс±-
лу" драмалыќ поэмасын аударѓ-
ан Єбдірахман Досов бірінші
орынѓа ие болды. Ал, "Поэзия.
Орыс тілінен ќазаќ тіліне аудару"

Ж‰лдегерЖ‰лдегерЖ‰лдегерЖ‰лдегерЖ‰лдегер
ќаламгерлерменќаламгерлерменќаламгерлерменќаламгерлерменќаламгерлермен

ж‰здесуж‰здесуж‰здесуж‰здесуж‰здесу

Жуырда ќазаќ к‰ресінен Орал
ќаласында 14-19 жас аралыѓын-
даѓы жас бозкілем шеберлерініњ
арасында "Жас барыс" республи-
калыќ турнирі аяќталды. Оѓан
еліміздіњ барлыќ μњірінен 260-тан
астам палуан ќатысты.

Осы жарыста ќостанайлыќ ше-
берлер жеті медаль еншіледі.Ќа-
заќ к‰ресініњ облыс ќ±рамасыныњ
аѓа бапкері Ж±махан Ќасымханов-
тыњ шєкірттері  μз салмаќтарында
сынѓа т‰скендер арасында айќын
басымдылыќ танытты. Мєселен,
46 келіде сынѓа т‰скен Айбек Ба-
ќыт турнирдіњ чемпионы атанса,
90 келі салмаќта бозкілемге шыќ-
ќан Алмас Ж±маѓали "к‰міс" медальді жењіп алды.
Ал Н±рс±лтан Болат (60 кг), Ерќанат Рыздыќ (82
кг), Ќайнар Ибраев (100 кг), Жас±лан Бекболат (57
кг) жєне  Асылхан Саѓитбек (81 кг) сынды бес бірдей
палуан турнирдіњ "ќола" ж‰лдесін еншіледі.

– Турнир тартысќа толы болды. ¤йткені, кілем-
ге шыќќан жас палуандардыњ ішінде бір осалы
жоќ. Бєрі де мыќты. Б±л елімізде ќазаќ к‰ресініњ
мыќты дамып келе жатќанын кμрсетеді, – дейді

"Жас барыста"
жеті медаль алды

бапкер Ж±махан Ќасымханов.
Айта кету керек, турнирдіњ μтуіне  ЌР мєдениет

жєне спорт министрлігі, спорттыќ  жекпе-жек кон-
федерациясы, Ќазаќ к‰ресініњ федерациясы,
"Ќазаќстан Барысы" ќазаќ к‰ресініњ даму ќоры
м±рындыќ болды.

СУРЕТТЕ: "Жас барыс" ж‰лдегерлері.

Ќаламыздаѓы №1 емханаѓа к‰рделі жμндеу ж±мыстары
ж‰ргізілетіндіктен, аталѓан емдеу мекемесі ќазан айыныњ аяѓына
дейін уаќытша облыстыќ аурухана ѓимаратына кμшірілетіндігі
туралы жыл басында хабардар етілген еді. Біраќ, кμшу ж±мыс-
тары кешеуілдеп жатќандыќтан облыс єкімі А.М±хамбетов сала
басшыларына б±л ж±мыстарды 25 ќарашаѓа дейін аяќтауды
ќадап тапсырѓан болатын. Емхананыњ бас дєрігері О.Игимбае-
ваныњ айтуынша, емхананы кμшіру ж±мыстары ±заќќа созыл-
майды єрі емдеу мекемесініњ басќа орынѓа кμшірілуінен ж±мыс
тєртібі де емделушілерге еш єсер етпейді. Сондай-аќ, емханаѓа
телефон не ѓаламтор арќылы жазылу да, барлыќ телефон
нμмірлері де сол ќалпында ќалады. Сонымен ќатар, ескі ѓима-
ратта кезекші адам болады, ол емделушілерге жања мекенжай
туралы баѓыт-баѓдар сілтейтін болады.

Кμшу ж±мыстары
емделушілерге

кедергі келтірмейді
Ќарлыѓаш

ОСПАНОВА

аталымы бойынша Арсений Тар-
ковскийдіњ μлењдерін тєржімала-
ѓан Аќылбек Шаяхмет екінші
ж‰лдені жењіп алды.

¤ткен аптада ќос ж‰лдегердіњ
ќ±рметіне Л.Толстой атындаѓы
облыстыќ кітапхананыњ ќонаќ-
жай залында "Ќос жењімпаз
ќаламгер"  атты  кездесу  ±йым-

"Ќостанай" халыќаралыќ єуежайы" АЌ-ныњ кењесу залында
облыстыќ ТЖД ќызметкерлері мен мекеме директоры орынба-
сары, єуежайдыњ мемлекеттік емес μрт сμндіру ќызметі маман-
дары ќатысуымен дμњгелек ‰стел μтті. Жиын барысында ны-
санныњ μртке ќарсы ахуалы талќыланды. ¤рт ќауіпсіздігіне нем-
ќ±райлы ќараѓандарѓа єкімшілік, ќылмыстыќ жауапкершіліктіњ
к‰шейетіні жайлы аќпарат берілді. Сондай-аќ дμњгелек ‰стел
аясында єуежайдыњ мемлекеттік емес μрт сμндіру ќызметініњ
ќажетті ќ±рал-сайман, ќ±рылѓылармен ќамтылуы турасындаѓы
мєселелер сμз етілді. Тілсіз жау шыѓа ќалѓан жаѓдайда м±ндаѓы
ќызметкерлердіњ єрекет ету алгоритмі, мемлекеттік μртке ќарсы
ќызметке дер шаѓында хабардыњ берілуі керектігі тєптіштелді.
‡лгі-‰гіт ретінде 100 ескертпе плакаттар таратылды.

"ВКонтакте" єлеуметтік желісіндегі танымал
"PornoMania" тобы ќостанайлыќ прокурорлардыњ
к‰дігін туѓызды. Б±л туралы облыстыќ прокурату-
рада μткен брифингте облыс прокурорыныњ аѓа
кμмекшісі Ринат Кєрімов хабарлады.

Топтаѓы жазбалардыњ мазм±нын зерделей келе
прокурорлар ол топты жабу туралы ±сыныс ќабыл-
дады.

"Топтыњ атауы жєне ондаѓы жарияланымдар
порнографияны насихаттауѓа, оныњ ішінде бала-
лар арасында таратуѓа баѓытталѓаны айдан аныќ.
Топќа 494 жасμспірім тіркелген", – дейді облыс
прокурорыныњ аѓа кμмекшісі Ринат Кєрімов.

Прокуратура μкілініњ айтуынша, топќа барлыѓы
38 258 адам тіркелген, олардыњ ішінде мыњ жа-

Єлеуметтік желідегі
зањѓа ќайшы топ

ЖАСТЫЌ ШАЌТЫЊ ЖАРЌЫЛЫ

Г‰лназым
    САЃИТОВА

К‰н тєртібінде –
тілсіз жаудыњ

алдын алу шаралары
Жандос
        Ж‡СІПБЕК

дастырылды. Оларды
ќ±ттыќтауѓа ќостанай-
лыќ аќын-жазушылар,
ЖОО студенттері, жер-
гілікті БАЌ μкілдері
келді. Ќос жазушыѓа
ќаламдастары жылы
лебіздерін жолдады.
Кітапхана директоры
Д.Д‰йсебаева да μз
ќ±ттыќтауын айтып,
аќындарѓа жергілікті
аќын-жазушылардыњ
туындылары топтасты-
рылѓан "Тобыл толќын-
дары" єдеби альмана-

хыныњ соњѓы шыѓарылымын
сыйѓа тартты. Авторлар да
байќау ќорытындысы бойынша
жарыќ кμрген "Алтын кμпір"
аудармалар кітабыныњ 2 томын,
м±ќабасына ќолтањбаларын ќал-
дырып, кітапхана ќорына табыс
етті.

Жандос
        Ж‡СІПБЕК

Айбек
       КЄДІР¦ЛЫ

Ш±ѓа
    ЌОЊЌАБАЙ

рымнан астамы – ќазаќстандыќтар, ал, 127-і –
бала. Єлеуметтік желідегі топта жыныстыќ ќаты-
нас сахналанѓан порнографиялыќ бейнероликтер
орналастырылѓан.

Прокурорлар єлеуметтік желідегі аталѓан топ-
ты кємелетке толмаѓандардыњ жыныстыќ ќол
с±ѓылмаушылыѓына ќарсы ќылмыстардыњ алдын
алу шаралары кезінде єшкерелеген. Ќазір басќа
да осындай зањѓа ќайшы интернет-ќауымдастыќ-
тарды аныќтау ж±мыстары ж‰ргізіліп жатќан
кμрінеді. Сонымен ќатар, Бас прокуратураѓа ин-
тернет-ресурстардыњ меншік иелері жєне єкім-
шілерімен зањѓа ќайшы контенттерді жою бойын-
ша ж±мыс ж‰ргізу туралы ±сыныс жасалѓан.

Жалпы, 29 ќазан мен 5 ќараша аралыѓында
1 миллионнан астам ќолданушысы бар осындай
барлыѓы 26 интернет-топ аныќталѓан. Олардыњ
ішінде 32 мыњ ќолданушы ќазаќстандыќтар екен.

7 ќараша к‰ні Коммунистік партия м‰шелері Жењіс паркіндегі
Ленин ескерткішініњ алдына жиналды. Еліміздіњ кμк туы мен
алќызыл жауларды алањѓа ќатар алып шыќќан белсенді топ ¦лы
Ќазан революциясыныњ мерекесін атап μту ‰шін бас ќосты. Б±л
туралы партия филиалыныњ μкілі Петр Коржиков баяндап μтті.

– Біз ел ‡кіметі кμтерген т‰йткілді мєселелерді єр мєжілісі-
мізде талќылап, партия тарапынан мемлекетке ќолдау білдіруді
кμздеп келеміз. ¤ткенімізді ќадірлеу, ќазіргі ќалыптасќан ре-
формаларѓа бірлесе ќадам басу, – деді П.Коржиков.

Б±дан соњ партияныњ белсенді м‰шелері марапатталды. Ле-
нин ескерткішіне г‰л шоќтарын ќойды. Кењес кезін еске алып,
сол уаќыттыњ єндерін ќосыла шырќады.

Айбек
     Ж‡ЗБАЙ

Г‰л шоќтарын ќойды
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220 мыњ га жер телімі ќозѓаусыз жатыр
Облыста. Тобыл μњірінде  220 мыњ гектардан астам ауыл

шаруашылыѓы жері μз маќсатына пайдаланылмайды.  Облыс-
та  арамшμп  басып, пайдаланылмай отырѓан учаскелер – 220
мыњ гектардан асады. Соныњ ішінде жайылым ‰шін ±заќ мер-
зімге жалѓа берілген 137 мыњ гектар жєне дєнді даќылдар
μсіруге арналѓан 85 мыњ гектар жерлер бар. Б±л фактіні Ќос-
танай облысы бойынша жерді ќорѓау жєне пайдаланылуына
баќылау  жасау  жμніндегі басќарма аныќтаѓан. Жітіќара,
Ќамысты  жєне  ¦зынкμл  аудандарында  пайдаланылмай
жатќан бос жерлер кμп.

"Тіл шебері"
Жітіќара. Тілдерді оќыту орталыѓы ‰ш т±ѓырлы тіл саяса-

тын негізге ала отырып, тілдерді жетік мењгерген жастар ара-
сындаѓы аудандыќ "Тіл шебері" байќауын μткізді.  Шараѓа 8
‰міткер ќатысты. Байќау 4 кезењнен т±рды. Ќазылар алќасы
ќатысушылардыњ μнерін баѓалау кезінде: оќу шеберлігіне, тіл
тазалыѓына баса назар аударды. Байќау ќорытындысы бойын-
ша І орынѓа Е. Сапанцева, ІІ орынѓа  А.Аверьянова, ІІІ орын-
ѓа А. Жаќсыбаева ие болды. Ќатысушылар  грамоталармен,
алѓыс хаттармен жєне аќшалай сыйаќымен марапатталды.

Ел тарихына бойлап...
¦зынкμл. Ќазаќ хандыѓыныњ 550-жылдыѓына орай,

"¦зынкμл жастары" ќоѓамдыќ бірлестігініњ ±йымдастыруы-
мен, 5-9 сынып оќушылары арасында "Меніњ Отаным – Ќазаќ-
стан" атты шыѓармалар сайысы μтті. Ќатысушылар μздерініњ
шыѓармаларында еліміздіњ тарихыныњ єр кезењдеріне ‰њіліп,
тєуелсіз мемлекетіміздіњ  б‰гінгі к‰нгі тыныс-тіршілігі,
жетістігі мен єлем аренасындаѓы орнына тоќталып, μз Отаны-
на деген с‰йіспеншіліктері жайында жазды.

Шањѓы базасы ашылады
Мењдіќара.  1 желтоќсанда Мењдіќара ауданында спорт

алањы ашылады. Б±л туралы Мењдіќара ауданыныњ єкімі Вик-
тор Ионенко баспасμз мєслихатында айтты. Шањѓы базасы екі
шаруа ќожалыѓыныњ ќаржысымен салынады. "Ќазіргі уаќыт-
та  екі  аѓаш  діњгек  ќаѓылды, шаѓын ‰йшіктер салынады.
Жалѓа шањѓы алып, ыстыќ шай ішіп, табиѓат аясында дема-
луѓа болады" – деді аудан єкімі.

Биыл 6 балыќшы суѓа кеткен
Облыста. Ќ±тќарушылардыњ айтуынша, μткен жылмен са-

лыстырѓанда биыл су ќоймаларында адамдардыњ суѓа батуы
жиілеп кеткен. Мєселен, былтыр μњірде ‰ш балыќшы суѓа
кетсе, биыл алты адам тілсіз жаудыњ ќ±рбаны болѓан. Тμтен-
ше жаѓдай мамандары кμбіне адамдардыњ ескертулерге ќ±лаќ
аспай, μз μмірлерін ќатерге тігетіндігін айтады. Сондыќтан,
мамандар м±ндай ќайѓылы жаѓдайларѓа жол бермес ‰шін
т‰сіндіру ж±мыстарын єлі де жалѓастыра бермек.

Ќанжыѓада – ќола ж‰лде
Ќостанай ауд. Аудан маќтанышына айналѓан спортшы

Глеб Ресенчук бокстан облыс чемпионатында ќола ж‰лдеге ие
болды. 44 келі салмаќта шаршы алањѓа шыќќан боксшы ќар-
сыластарыныњ мыќты болѓанын айтады. Аталмыш сайысќа
2000-2001 жылы туѓан жасμспірімдер ќатысты. ¤њіріміздіњ
аудан, ќалаларынан барлыѓы 95 спортшыныњ к‰ш сынасќа-
нын айта кетейік.

"Єн мен єзіл"
Аманкелді. Аудандыќ Ќ.Єбенов атындаѓы Мєдениет

‰йінде "Єн мен єзіл" атты концерттік баѓдарлама μтті. Баѓ-
дарламада М.Ќапышев атындаѓы театрдыњ μнерпаздары
єзілдерін кμрсетіп, єн айтты, би биледі. Сонымен ќатар Б.Ќол-
дасбаев орта мектебініњ жайдарманшы жігіттері єдемі
єзілдерін ±сынып, халыќтыњ ќошеметіне бμленді.

Ќ±дайы кμршіміздіњ кейбір саясаттану-
шылары ќазаќ елін арамтамаќќа тењеп
отыр. Ресей Федерациясыныњ ќауіпсіздік
кењесініњ м‰шесі, "Экономиканыњ жоѓарѓы
мектебі" ¦лттыќ зерттеу институтыныњ ла-
уазымды т±лѓалары, Кедендік одаќ ќ±ра-
мындаѓы Беларуссия мен Ќазаќстанды
ресейліктердіњ арќасында к‰нелтуде де-
ген аќпарат танытты. Б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарына берген с±хбатында білім
ордасыныњ μкілі Андрей Сузальцев есімді
саясаттанушы ‰штіктіњ басын біріктірген
одаќтыњ жаѓымды жєне жаѓымсыз жаќта-
рын μзінше талдап берген еді. Сєуегейдіњ
сандыраѓына с‰йенсек,  ‰ш елдіњ арасын-
даѓы шекаралыќ шектеу жойылѓалы, Ре-
сейдіњ екі жаѓындаѓы елдер б±ѓан дейін
контрабандалыќ жолмен тасыѓан тауарла-
рын μздеріне еркін енгізіп жатыр. Осылай-
ша, орыс халќын μз тауарынан айырып, ќазаќ пен
беларустыќтарды байытуда.

Алпауыт елдердіњ  экономикалыќ шектеуіне тап
болѓан Ресейдіњ жауап есебінде,  батыстан тасы-
латын азыќ-т‰лік пен тауарлардыњ шекара сызы-
ѓын басып μтуіне тыйым салѓаны белгілі. Бела-
рустыќтар м±ны да жаќсы пайдаланып жатыр-
мыс. Лукашенконыњ бастамасымен бірнеше фир-
малар ќ±рылып, ќара тізімге іліккен тауарлардыњ
ќаптамасын ауыстырып, Ресейге жіберумен
ш±ѓылданады. Осыдан ќыруар ќаржы тауып жат-
ќан кμрінеді.

Ќазаќстандыќтарѓа да дєл осындай айып таѓы-
луда. Б±л жаќтан да, Ќытайдыњ арзан єрі сапасыз
μнімдері ресейлік кєсіпкерлердіњ ќолын шырмап
тастапты. "Ал, μздері (Ќазаќстан) Ресейдіњ сапа-
лы тауарын Ќытайѓа μткізіп, пайда тауып отыр" –
дейді ол.  Енді бір сμзінде "μздерініњ сапасыз тауа-
рын Ресейге μткізіп, сырттан тасылатын тауарѓа
т‰рлі себептермен шектеу ќойып жатыр" – деген
айып таѓады.

Осы тектес уєж келтірген ресейлік саясаткер бір
де бір наќты себепті, дєйекті келтірмеген.  Бар-
лыѓы да сырттай долбарланып, тон пішумен шек-
телген. Мєселеніњ аќ-ќарасын аныќтау маќсатын-
да, еліміздіњ статистикалыќ мєліметтеріне
ж‰гінелік. Соњѓы сегіз айдыњ кμрсеткішіне с‰йен-
сек, тауар айналымы мен сауда-саттыќ жаѓынан
Кедендік одаќтыњ пайдасын кμрші елдіњ кμріп
отырѓаны аныќ ањѓарылады.

Батыс елдерініњ ќаржылыќ ќыспаѓында ќалѓан
Ресейдіњ ішкі нарыѓы мен екі кμршісінен μзге т±ты-
нушысы ќалмады. Беларуссияны айтпаѓанныњ
μзінде,  тек  Ќазаќстанѓа  ѓана  8 айдыњ кμлемінде
7 млрд. 14 млн. АЌШ долларыныњ тауар ќызметі
±сынылѓан. Ал, біздіњ жаќтан кμрсетілген ќызмет
пен ±сынылѓан тауардыњ ќ±ны – 3 млрд. 62,3 млн.
доллар шамасында. Осыдан ќарап-аќ, кμршіміздіњ
ќазаќтардан пайда тауып жатќанын ањѓару ќиын
емес.

Єрине, ж±мыр жерді жайлаѓан ќаржы даѓдары-

сыныњ салдарынан екіжаќты ќарым-ќатынастыњ
тμмендегені  жасырын емес. 2015 жылы  ќазаќ-
стандыќ  экспорт  28,8  пайызѓа, импорт кμлемі
20,5 пайызѓа кеміді. Осыѓан ќарамастан, Челябі
облысыныњ ќазаќ елімен ќарым-ќатынасы жылы-
на 2 млрд. АЌШ долларына жеткен. Тауарыныњ
басым бμлігін Тобыл μњіріне жіберіп жатќан ре-
сейліктер кμрсеткішті 1,5 есеге дейін ±лѓайтуды
жоспарлапты.  Олардыњ пайымдауынша, м±ндай
байланыс рубльдіњ ќ±нын айтарлыќтай  кμтеруі
тиіс.

Онсыз да екі ел арасындаѓы шекара ашылѓалы
облысымыздаѓы ѓылыми зерттеу орталыќтарынан
шыѓарылатын жоѓары с±рыпты, климаттыќ ќысым-
ѓа тμзімді, дегдарлы дєнді-даќыл кμршімізге тиімді
баѓамен жμнелтілуде. ¤з кезегінде, ќазаќстандыќ-
тар Ресейде μсірілетін асыл т±ќымды ќара малѓа
ќызыѓушылыќ танытќан. Сондай-аќ, Челябі облы-
сындаѓы кμкμніс μсіруге арналѓан жабыќ кешен-
дердіњ μнімдері де ќостанайлыќтардыњ кμњілінен
шыѓып жатыр. Осыны ескерген челябілік "Чури-
лово" компаниясы "Тобыл" ЄКК  инвестициялыќ
келісім-шарт жасаѓан еді. Нєтижесінде, ресейлік
компания ќазаќстандыќтарды μз μнімімен осы
арадан-аќ ќамтамасыз ететін болады. Б±дан μзге,
челябіліктер  май μндіру зауытын т±рѓызуды ой-
ластыруда. ¤ндіріс ошаѓына жыл сайын ќажетті
300 мыњ тонна шикізатты Ќостанай облысынан
алдырту жоспарланѓан. ¤ндірілген μнімніњ μзімізге
ќайтарылатынын ескерсек, пайданыњ кμршілері-
мізге б±йырары сμзсіз.

¤њірдіњ экономикалыќ μсімін ќамтамасыз ету
‰шін отандыќ тауар мен ќызметке кμњіл бμлу ќажет.
Б±л баѓыт ‡кімет, жергілікті биліктіњ назарынан тыс
ќалѓан жоќ. Кєсіпкерлікті ќолдаудан Ќостанай об-
лысы да кенде емес. Бизнес μкілдеріне тауары-
ныњ сапасын жаќсартып, ќызметін к‰шейтуден
μзге тірлік ќалмады. Сонда ѓана ќарапайым т±ты-
нушы кμршіміздіњ арзан тауарына кμз алартпай,
арзан  μнімді  μзімізден-аќ алар еді. ¦тылѓаны-
мыздан, ±тарымыз да кμп болар еді...

Б‡ГІНГІ К‡ННІЊ Б‡ЛКІЛІ

Ж±матай
         КЄКІМЖАНОВ

 ¦ТТЫЌ ПА,
          ¦ТЫЛДЫЌ ПА?

Биыл Ќостанай
облысында жастар
саясатын дамытуѓа
137 млн. 409 мыњ тењге
бμлінген. Б±л μткен
жылдаѓыдан 20 млн. тењгеге
артыќ.

Бμлінген ќаржыныњ 75 млн.
458 мыњ тењгесі – облыстыќ ќазы-
надан, 61 млн. 951 мыњы – ќала-
лар мен аудандар бюджетінен.

– Егер μткен жылы  жастар сая-
сатын ќаржыландыру сомасы
115 млн. 968 мыњ тењгені ќ±ра-
ѓан болса, биыл айтарлыќтай
±лѓайып отыр. Оныњ ішінде, мем-
лекеттік єлеуметтік тапсырысты
ж‰зеге асыру бойынша 39 млн.
673 мыњ тењге бμлінген-ді. Об-

Жастар саясатынЖастар саясатынЖастар саясатынЖастар саясатынЖастар саясатын
жандандырмаќ керекжандандырмаќ керекжандандырмаќ керекжандандырмаќ керекжандандырмаќ керек

лыстыњ жыл сайынѓы "Ќазаќстан
жастары – 2014" ±лттыќ баянда-
масы бойынша,  16 аймаќ ішінен
13-ші орынѓа табан тіреген бола-
тын, – дейді жастар саясаты мєсе-
лелері жμніндегі басќарманыњ
жетекшісі К.Єлімжанов.

Экономика жєне бюджеттік
жоспарлау басќармасыныњ мє-
ліметінше, облыс кμлемінде жас-
тар саясатын ќаржыландыру
жμнінен кенжелеп келе жатќан
μњірлер ќатарында Аманкелді
(330 мыњ тењге), Єулиекμл (400
мыњ тењге) жєне Жітіќара (638
мыњ тењге) аудандары т±р. Ал,
керісінше, кμш бастап т±рѓандар
тізімінен Таран (6 млн. 96 мыњ
тењге), Ќарасу (6 млн. 228 мыњ
тењге) жєне Ќостанай (5 млн. 188
мыњ тењге) аудандары кμрінді.

Биылѓы ќаржыландыру ауќы-
мыныњ ±лѓаюына жастар баста-
малар орталыќтарыныњ меншікті
коммуналдыќ мемлекеттік меке-
ме формасында ашылуы ыќпал
еткені айтылып отыр. Облыста
ќазіргі тањда 19 жастар бастама-
лар орталыѓы ж±мыс істейді. Со-
лардыњ 11-і – КММ т‰рінде.

Ішкі саясат басќармасыныњ
айтуынша, б‰гіндері Жітіќара
ауданында жастар бастамалар
орталыѓын ашу мєселелері ќара-
стырылып жатыр. Маќсат белгілі:
шеткері елді мекендерде т±ра-
тын єрбір жасќа ‰н жеткізе алу,
ортаѓа ќосу. Оныњ орындалуына
облыстыњ єр аудан-ќалаларын-
да ќ±рылатын ресурстыќ орта-
лыќтар дєнекер бола алмаќ.

Ж.БАЛЃЫНБЕК¦ЛЫ.
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– Ѓалым Айсабай±лы,  ењ алдымен
жања ж‰йе туралы, яѓни санитарлыќ-
эпидемиологиялыќ аудит туралы
т‰сіндіріп берсењіз...

– Елімізде кєсіпкерлікті дамыту баѓы-
тында жасалып жатќан мемлекеттік ќол-
дау ауќымды. Б±рын азыќ-т‰лік μнімдерін
μндіретін кєсіпорындар мен ќоѓамдыќ та-
маќтану нысандары тексерулерге кμп
±шырайтын, ал б±л μз кезегінде кєсіпкер-
лерге бизнестерін дамытуѓа, одан єрі
ќарай жетілдіруге кμп ќиындыќ тудыратын.
Кейін Елбасыныњ Жарлыѓымен м±ндай
тексерулерге мораторий жарияланып,
орта жєне шаѓын бизнесті μркендетуге жол
ашылды. Біраќ, кєсіпкерлік саладаѓы
єкімшілік кедергілер азайѓанмен, бизнес
тарапынан халыќќа таза ќызмет жасал-
май отырѓан жайттар да тіркелуде. Єсіре-
се, астан улану, шыѓарѓан тауарлардыњ
сапасыныњ тμмендігі т±тынушылар ара-
сында наразылыќ тудыруда. Ал, м±ндай
жаѓдайлардыњ соњы айыпп±л салумен
немесе кєсіпкерліктіњ жабылып тынуымен
аяќталып жатады. Міне, осындай келењ-
сіздіктердіњ алдын алу маќсатында Ќазаќ-
стан Республикасыныњ "Халыќ денсау-
лыѓы жєне денсаулыќ саќтау ж‰йесі тура-
лы" Кодексініњ 62-бабыныњ 1-тармаѓына
сєйкес ¦лттыќ экономика министрлігініњ
‰стіміздегі жылдыњ 17 наурызында №216
б±йрыѓы жарияланѓан болатын. Осы
б±йрыќта санитарлыќ-эпидемиологиялыќ
аудитті ж‰ргізу ережелері бекітілді. Ќазаќ-
стан Республикасы ¦лттыќ экономика ми-
нистрлігі Т±тынушылар ќ±ќыќтарын
ќорѓау комитетініњ "Санитарлыќ-эпиде-
миологиялыќ аудитті ±йымдастыру жєне
ж‰ргізу мєселелері бойынша республика-
лыќ семинар μткізу туралы" №250 б±йры-
ѓына сєйкес ‰стіміздегі жылдыњ 15-16 ќаза-
нында Алматы ќаласында семинар μтті.
Семинарды Т±тынушылар ќ±ќыѓын ќорѓау
комитетініњ тμраѓасы Мєтішов Єлиакбар
Болат±лы ашты. Комитет тμраѓасы "Сани-
тарлыќ-эпидемиологиялыќ аудиттіњ"
б‰гінгі тањдаѓы ел экономикасын кμтеру,

Жања ж‰йеніњ маќсаты –
кєсіпкерлікке жол ашу

САЛАМАТТЫ ЌАЗАЌСТАН

Ќарлыѓаш
     ОСПАНОВА

соныњ ішінде шаѓын жєне орта бизнес-
ке ќолайлы жаѓдай жасау керектігін наќ-
ты т‰сіндіріп айтты. Сондай-аќ, Елбасы-
мыздыњ "Денсаулыќ саласындаѓы ре-
формалау ж±мыстарын халыќаралыќ
стандарттыњ талаптарын ескере оты-
рып ж‰ргізу керек" деген сμздерін негізге
ала отырып, осы саладаѓы ж±мыстар-
ды тиянаќты орындауды барлыќ маман-
дарѓа ќадап тапсырды.

– Сонда санитарлыќ-эпидемиоло-
гиялыќ аудитпен ќандай мамандыќ
иесі айналыса алады жєне Ќостанай об-
лысы бойынша ќанша маман осы сала-
да ж±мыс жасайды?

– Жоѓарыда аталѓан Кодекстіњ 62-ба-
быныњ 4-тармаѓына сєйкес санитарлыќ-
эпидемиологиялыќ аудитпен жоѓары
білімді медицина саласыныњ санитарлыќ-
гигиеналыќ мамандыѓын бітірген, сондай-
аќ санитарлыќ-гигиеналыќ мамандыѓы са-
ласында "жалпы гигиена" бойынша жоѓа-
ры санатты мамандар айналыса алады.
Бір сμзбен айтќанда, осы салада кμптен
бері ж±мыс жасап келе жатќан, яѓни 15-20
жылдыќ тєжірибесі бар жоѓары санатты
мамандар ж±мыс жасай алады.  Ал, жоѓа-
ры санат тек Астанада, комитеттіњ комис-
сиясына емтихан тапсыру нєтижесінде
ѓана беріледі. Т±тынушылардыњ ќ±ќыќта-
рын ќорѓау комитетініњ "¦лттыќ сарапта-
ма орталыѓыныњ" Ќостанай облысы бой-
ынша филиалында єзірге осы ж±мыспен
мен ѓана айналысып жатырмын.

– Б±л ж±мыстар ќандай негізде
ж‰ргізіледі? Сондай-аќ, санитарлыќ-
эпидемиологиялыќ  аудиттіњ санитар-
лыќ-эпидемиологиялыќ баќылау ќыз-
метінен айырмашылыѓы неде єрі биз-
неске ќандай кμмегі бар?

– Біріншіден, кєсіпорынныњ санитар-
лыќ-эпидемиологиялыќ аудит ж‰ргізу ту-
ралы μтініш хаты болуы ќажет. Екіншіден,
осы μтініш хатына сєйкес аќылы т‰рде
келісім-шарт жасалады. Осы шарт бойын-
ша мен санитарлыќ-эпидемиологиялыќ
аудитті ж‰ргіземін. Яѓни, єлгі кєсіпорынныњ

жаѓдайын, шыѓаратын μнімін жаќсартуѓа
атсалысамын. Бір сμзбен айтќанда, мен
кєсіпорындардыњ ќорѓаушысы іспетті ќыз-
метті атќарамын. Ќазіргі к‰ні кμп кєсіп-
орындардыњ шыѓаратын μнімдерініњ са-
пасы талапќа сай келмей жатады. Осы-
ныњ салдарынан ондай кєсіпорындардыњ
бизнесі де алѓа жылжымауда. Б±рын
кєсіпорындар санитарлыќ мамандардыњ
тексерісінен ќорќып отыратын болса,
жања ж‰йе бойынша келісім-шартќа отыр-
ѓандары б±ѓан бас ќатырмайтын болады.
Олар бірден санитарлыќ-эпидемиология-
лыќ аудит маманына хабарласады. Ал,
санитарлыќ-эпидемиологиялыќ аудит ма-
манымен келісім-шартќа отырѓан кєсіп-
орындарѓа санитарлыќ мамандар тек-
серіс ж‰ргізбейді. Олар ‰шін біз жауап бе-
реміз, ал жыл соњында т±тынушылар
ќ±ќыѓын ќорѓау департаментіне есеп бе-
ретін боламыз. Егер зањ б±зушылыќтар
орын алса, мен кєсіпорындарѓа ол олќы-
лыќтардыњ орнын толтыруѓа кењес беріп,
баѓыт-баѓдар сілтеймін. Егер ескертулер-
ден ешќандай нєтиже шыѓарылмайтын
болса, ондай кєсіпорынмен келісім-шарт-
ты б±зуѓа тура келеді. Єзірге бізге облыс-
тыњ єр μњірінен жиырмаѓа жуыќ кєсіпорын
хабарласып, кењес с±рады.

Жалпы, μркениетті елдерде мемлекеттік
мекемелер тарапынан тексеру, баќылау
ж±мыстары μте аз екендігін барша халыќ
біледі. Елбасыныњ Жарлыѓымен бизнесті
тексеруге мораторий жарияланѓанын
ќалыњ б±ќара ќ±птап отыр. Себебі, б±л

жања бизнес бастаушылардыњ аяѓынан
т±руына жєрдемдеседі. Олар нарыќтаѓы
μз орындарын табады. Еркін тыныстап,
μздеріне сенімді болады. Орынды, орын-
сыз, жоспарлы-жоспарсыз тексере беретін
баќылаушы органдардыњ іс-ќимылыныњ
бизнестіњ тынысын тарылтатынын
кμпшіліктіњ бєрі біледі. Елбасыныњ да
кμксеген маќсаты осы болатын. Яѓни, орта
жєне шаѓын бизнесті дамыту арќылы
елімізді дамыѓан, μркениетті елдердіњ ќата-
рына ќосу. Президентіміздіњ кμрегендік
саясатыныњ арќасында б‰гінде б‰кіл д‰-
ниеж‰зі біздіњ елімізге инвестиция ќ±юѓа,
елдіњ экономикалыќ жаѓдайын кμтеруге
атсалысуѓа ќызыѓушылыќ танытуда.
Ќазіргі тањда инвестиция тарту саласын-
да Ќазаќстан ТМД елдері арасында ал-
дыњѓы ќатарда келеді. Елімізде жариялан-
ѓан мораторий μз кезегінде тек бизнеске
ѓана емес, мемлекет ‰шін де тиімді. Ол
бизнесті зањнаманы ќатањ саќтауѓа міндет-
теп, корпоративтік мєдениеттіњ ќалыпта-
суына, тауар сапасыныњ, ќызметтер сапа-
сыныњ артуына м‰мкіндік ашты. Дегенмен,
осындай жасалынып жатќан жењілдіктер-
ге ќарамастан бизнес тарапынан халыќќа
таза ќызмет жасалмай жатќан жєйттар да
тіркелуде. Міне, санитарлыќ-эпидемиоло-
гиялыќ аудит маманы осындай келењсіз-
діктердіњ алдын алуѓа, оны болдырмауѓа
кμп септігін тигізеді деп ойлаймын.

– Сонда осы олќылыќтардыњ орнын
толтыруда жања ж‰йеніњ ќандай ерек-
шеліктері бар?

– Жања ж‰йеніњ берері кμп. Б±рын са-
нитарлыќ мамандар кез келген бизнес
н‰ктесін жоспарсыз тексере беретін. Б±л,
єрине, т±тынушы ‰шін тиімді еді. Себебі,
жоспарсыз тексеріс кезінде кєсіпорын-
ныњ ќандай к‰йде ж±мыс істеп жатќанды-
ѓын наќты кμзбен кμріп, аныќтай алатын
едік. Ал, ќазір жоспарлы тексеріс болѓан
соњ, кез келген кєсіпорын дайын отыра-
ды. Талапќа сай еместері алдын ала ти-
янаќтап, бєрін "ќатырып" ќояды. Сондыќ-
тан да, ќазір астан улану, шыѓарѓан
μнімніњ сапасыздыѓы сияќты жєйттер
кμбейіп кетті. Сондай-аќ, санитарлыќ
мамандар талапќа сай емес кєсіпорын-
дарѓа бірден айыпп±л салады, ал б±л μз
кезегінде енді ѓана кμтеріліп келе жатќан
кєсіпорынныњ ісін μрге бастырмасы аныќ.
Ал, жања ж‰йеніњ бір ерекшелігі, егер
кєсіпорын бізбен келісім-шартќа отыр-
ѓан болса, тексеру барысында ол кєсіп-
орында орын алѓан ереже б±зуѓа байла-
нысты айыпп±л салынбайды. ¤йткені, біз
кєсіпорында ќандай ж±мыс орнына кμњіл
бμлу керектігін, шыѓаратын μнімініњ са-
пасына ќандай да бір зиян келтіретін
мєселелер болса, уаќытында ескертіп
отырамыз. Тексеру біткен соњ біз кєсіп-
орынныњ жаѓдайын д±рыстау туралы
н±сќамалар береміз. Берілген н±сќама-
ларды орындаѓан жаѓдайда кезекті екі рет
тексерілуден босатылады. Сμз жоќ, б±л
кєсіпкерлердіњ єкімшілік к‰рмеуден, ай-
ыпп±лдардан ќолдарын босатады. Ал,
берілген н±сќамалар орындалмаѓан жаѓ-
дайда сол мекемемен келісім-шарт б±зы-
лады жєне кезекті тексеру ж‰йесіне ќай-
тарып беріледі.

– Єњгімењізге рахмет!

 ¤ткен жылы Ќазаќстан Республикасыныњ №269-v зањына сєйкес
"Халыќ денсаулыѓы жєне денсаулыќ саќтау ж‰йесі туралы"
Кодексініњ 62-бабына μзгертулер енгізілген болатын. Осы
μзгертулерге байланысты жоѓарыда аталѓан Кодекстіњ 62-бабыныњ
1-тармаѓы "Санитарлыќ-эпидемиологиялыќ аудит" деп аталады.
Осыѓан орай, еліміздіњ єр μњірінде санитарлыќ-эпидемиологиялыќ
аудит мамандары пайда болды. Б±л не ќылѓан мамандыќ, жања
ж‰йеніњ пайдасы неде? Б±л туралы біз Т±тынушылар ќ±ќыѓын
ќорѓау комитеті ¦лттыќ сараптама орталыѓыныњ Ќостанайдаѓы
филиалыныњ маманы Ѓалым Естекбаевпен тілдескен едік.

Ќараќшылар ќамауѓа
алынды

Ќостанайда 48 жастаѓы кєсіпкердіњ ‰йіне
ќараќшылыќ шабуыл  жасаѓан тμрт к‰дікті
9 ќараша к‰ні ќамауѓа алынды.

Кєсіпкердіњ отбасына шабуыл 18 ќазан к‰ні жасал-
ѓан болатын. 17-22 жастаѓы тμрт жігіт ќылмысты алдын
ала жоспарлаѓан. Олардыњ біреуі б±рын ќараќшылыќ
жасаѓаны ‰шін сотталѓан. Ж±мыссыз ж‰рген тμртеу
жєбірленушініњ пєтерін сатќанын естіп, аќшалары бар
деген оймен ќараќшылыќ шабуыл жасауѓа бел буѓан.
Кєсіпкердіњ баласыныњ есімін біліп алып, ‰йге алдап
кірген. Бетперде киген, пышаќпен ќаруланѓан  ќараќ-
шылар ‰й иесі мен оныњ єйелін азаптаѓан. Аќыр со-
њында кєсіпкерді μлтіріп,‰йдегі  9800 АЌШ долларын,
30 мыњ тењге мен алтын б±йымдарды алып кеткен.

Бірден Астанаѓа кетіп, валютаны айырбастап, ќажетте-
ріне жаратќан. Алтынды біреуініњ ‰йінде жасырѓан.

2 ќараша к‰ні шабуылѓа ќатысќандардыњ бірі ќолѓа
т‰сті. Кейін ќалѓандары да ±сталды. Ќазір Ќостанай
ќаласы ІІБ ќызметкерлері тергеу іс-шараларын ж‰ргізу-
де. К‰діктілер кінєсін мойындады. Оларѓа ќатысты ЌР
Ќылмыстыќ Кодексініњ 99-2 бабы бойынша ќылмыстыќ
іс ќозѓалды.

Телефон алаяќтарынан
абай болыњыздар

Облыстыњ ІІД баспасμз ќызметініњ
мєлімдеуінше, аймаќта телефон
алаяќтарыныњ ќылмысы жиілеп кеткен.

Алаяќтар азаматтарды алдап соѓудыњ жања єдісін
ойлап тапќан  – ±ялы телефондарѓа кμлік ±тып алѓаны

туралы жалѓан аќпарат таратќан. 3 ќараша к‰ні
"Ќ±рметті абонент! Сіз кμлік ±тысына ‰міткер атанды-
њыз. ¦тысќа ќатысу ‰шін комиссиялыќ жарна тμлеуіњіз
керек", – деген хабарлама алѓан Рудный ќаласыныњ
т±рѓыны 6 к‰н ішінде алаяќтардыњ есепшотына 69 мыњ
тењге аударѓан.

ОІІД  криминалдыќ полиция басќармасы ќызметкер-
лерініњ  мєліметіне ќараѓанда, жыл басынан бері μњірде
осыѓан ±ќсас 7 ќылмыс тіркелген. Алаяќтардыњ талай-
ды таќырѓа отырѓызѓан таѓы бір айласы бар. Жалѓан
полицейлер телефон шалып, ќамаудаѓы туысќандары-
њызѓа аќша тμлеп, кμмектесуді с±рауы м‰мкін.Ондай ха-
барѓа сене бермењіз. Жыл басынан бері осындай 26
ќылмыс  тіркелген.

Тєртіп саќшылары т±рѓындарды саќтыќќа шаќыра-
ды.Таныс емес нμмірден келіп т‰скен μтініштер мен та-
лаптарды орындамас б±рын, к‰дік туѓан жаѓдайда 102
нμміріне немесе полиция бμлімшесіне хабарласыњыз-
дар.
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"Аќб±лаќ" баѓдарламасы Ќазаќ-
стан Республикасыныњ 2010 жылѓы
9 ќарашадаѓы ќаулы-
сымен бекітілді. Баѓ-
дарламаныњ басты
маќсаты биік. Халыќты
ќажетті мμлшердегі
жєне сапалы ауыз су-
мен ќамтамасыз ету.
Оныњ іске асырылу
мерзімі де белгілі .
2011 жылдан бастап
2020 жылѓа дейінгі ке-
зењді ќамтиды. "Аќб±лаќ" μњірлік баѓ-
дарламасыныњ іс-шараларын ж‰зе-
ге асыру Таран ауданыныњ халќын
ќажетті кμлемде сапалы ауыз сумен
ќамтамасыз етуге м‰мкіндік берді.
Жергілікті билік те елді таза ауыз су-
мен ќамтамасыз етуге ерекше кμњіл
бμліп отыр. ¤йткені, б±л мєселеніњ
халыќ денсаулыѓына да, к‰нкμріс дењ-
гейініњ жаќсара т‰суіне де тікелей
ќатысы бар.

Аталѓан ауданда су мєселесі
ќиындыѓын  туѓызып  келгені рас.
Б±рынѓы су ќ±бырлары т‰гелімен ескі
еді. Б‰гінде Тобыл стансасында жања
су ќ±бырлары жањартылып жатыр.
Осыныњ арќасында су мєселесі т‰ге-
лімен шешілмек. Б±рындары судыњ
ќысымы тμмен болѓан. Єсіресе, жаз
айларында суды ќолданылатындар
кμп. Бау-баќша суарып, т±тынатын-
дар судыњ ќысымы тμмендегенін алѓа
тартып, талай шаѓымданѓан екен.
Ќ±бырдыњ нашарлыѓы судыњ да са-
пасына єсерін берген. 56 жылдан

бері жањартылмаѓан б±л жобаѓа
1 173 387 тењге ќарастырылѓан.

– Ауыз  су
мєселесі жалѓыз
біздіњ ауданда
ѓана емес, елі-
міздіњ єр μњірін-
дегі басты про-
блемалардыњ
бірі десек те бо-
лады. Біраќ, соњ-
ѓы жылдары б±л

проблема да біртіндеп μз шешімін
тауып келеді. Єсіресе, балаларѓа
жаќсы болды. Су ішке кірді. Бала-

Елбасыныњ тапсырмасына орай ќабылданѓанЕлбасыныњ тапсырмасына орай ќабылданѓанЕлбасыныњ тапсырмасына орай ќабылданѓанЕлбасыныњ тапсырмасына орай ќабылданѓанЕлбасыныњ тапсырмасына орай ќабылданѓан
"Аќб±лаќ" баѓдарламасы єр μњірде μзініњ"Аќб±лаќ" баѓдарламасы єр μњірде μзініњ"Аќб±лаќ" баѓдарламасы єр μњірде μзініњ"Аќб±лаќ" баѓдарламасы єр μњірде μзініњ"Аќб±лаќ" баѓдарламасы єр μњірде μзініњ
тиімділігін кμрсетіп келеді. Баѓдарлама аясындатиімділігін кμрсетіп келеді. Баѓдарлама аясындатиімділігін кμрсетіп келеді. Баѓдарлама аясындатиімділігін кμрсетіп келеді. Баѓдарлама аясындатиімділігін кμрсетіп келеді. Баѓдарлама аясында
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Айтолќын
       АЙЌАДАМОВА

"Ќазаќстандыќтардыњ
μмір жасын ±зарту –
ол  адам денсаулыѓын
саќтау. Адам
денсаулыѓын саќтау
‰шін ењ бастысы –
ауыз су".

Н. НАЗАРБАЕВ.

Єрбір
‰йде –
таза су

лар суѓа шомылып, біраз жењіл бо-
лып ќалды. Су – тіршілік тірегі десек,
б±л кμрініс біздіњ μњір ‰шін енді шешімі
табылѓан мєселе болды. Баѓдарла-
ма аясында ќолѓа алѓан ж±мыстар-
дыњ нєтижесінде  б‰гінде  ахуалдыњ
жайланѓаны байќалады, – дейді Та-
ран ауданындаѓы балаларѓа арнал-
ѓан мектеп-интернатыныњ директоры
Г‰лсім Ж±маѓ±лќызы.

Ќазір балалар да, ас‰й аспазшы-
лары да ішке кірген судыњ рахатын
кμруде. Ж±мыстары да б±рынѓыдай
емес, єлдеќайда жењілдеді.

– Су мен жылу мєселесі ќай
т±рѓынныњ болмасын басты назарын-
да. Тобыл стансасы т±рѓыны кμп ме-
кенніњ бірі. Ќазір аймаќта су ќ±быр-
лары т‰гелімен ауыстырылуда. Енді
кμгілдір отын тартылады деп жатыр.
Газ ќазандыѓын ќосса, рахат болар
еді. Ќазір кμмірмен жылытыламыз.
Біраќ осы ќазандыќќа 30 жыл бол-
ды. Ескіріп т±р. Жањарту ‰шін ќара-
жат ќажет. Ал су ќ±бырлары ескіріп,
даттанып, судыњ сапасына теріс

єсерін берген еді. Енді жаѓдай
т‰зелді, – дейді  "Тобыл" ком-
муналдыќ кєсіпорныныњ бас-
шысы Тањсыќбай Сабыќов.

– Судыњ сапасы жаќсы.
Б±рын да су мєселесі сонша-
лыќты ќиын болмады. Тек судыњ
ќысымы т‰сіп кететін. Ќазір сол
ќ±бырлар жањартылып жатыр.
Єркім μз ‰йіне кіргізіп алып жа-
тыр. ¤з басым єлі ‰йіме
кіргізгенім жоќ. Біраќ ол жос-
парда бар д‰ние, – дейді
аудан т±рѓыны Татьяна Рудик.

Т‰йіндей келгенде,
"Аќб±лаќ"

баѓдарламасы
халыќты таза ауыз

сумен ќамтуѓа
жол ашты.

Баѓдарламаныњ
шапаѓатын ел кμріп,
алѓыс айтып жатса,

маќсаттыњ да ж‰зеге
асќандыѓы.

 АЌБ¦ЛАЌ

Желдей есіп, зымыраѓан уаќыт-
ай!.. Ата-бабаларымыз ѓасырлар
бойы армандап μткен тєуелсіздік-
ке ќол жеткенде, ењ алдымен, ше-
карамызды белгілеп алдыќ, тари-
хымызды т‰гендедік, экономика-
мызды дамыттыќ. Міне, соныњ ар-
ќасында Ќазаќ хандыѓыныњ 550
жылдыќ мерекесін де тойлап тас-
тадыќ. Ќостанай, Торѓай аймаѓын-
да да ќазаќтыњ  хандыќ  тарихына
айтарлыќтай ‰лес ќосып, ќан
тμккен, жандарын болашаќ ‰шін
пида еткен ел басќарѓан билер,  ба-
тырлар, аќындар, ѓалымдар, бір
сμзбен айтќанда, зиялы  ќауым
μкілдері аз болмаѓан.

Солардыњ бірі, тіпті, бірегейі –
Сєрсекеев Ќоѓабай Сєтен±лы. Ол
Ќостанай облысы, Жанкелдин
ауданы, Торѓай селосында  1939
жылдыњ 1 сєуірінде туып,  2014
жылдыњ  17 ќарашасында Алматы
ќаласында 76 жасына ќараѓан ша-
ѓында  д‰ниеден озды. ¤зініњ  ѓ±мы-
рында "Кілт", "Ќараша ќаздар",
"Ќызыл жалау", "Заман Аќыр",
"Смута", "М±њлыќ-Зарлыќ" драма-
сы, "Алдан", "‡ш арыс", "‡ш та-
ным", "Тμрт Таѓан", "Портреттер",
"Ќазаќия", "Дешті Ќыпшаќ", "Ќазаќ
шаруасы" атты кμптеген туынды,
єњгіме, повестер мен романдар,
публицистикалыќ шыѓармалар
ќалдырып, ќазаќ єдебиеті мен жур-
налистикасы ‰шін елеулі ењбек
сіњірді.

М±ны μз сμзінде: "¤мірбаќи
ќаузап келе  жатќаным  – Ќазаќ та-
ќырыбы; Байлыѓым – ќазаќтыѓым,
ќазаќтыњ тμзімі  намысына тиген-
де таусылады; Ќазаќ т‰йілмейді,
т‰йілсе – шешілмейді. Ќазаќтыњ
кењдігі даласымен, пейілі аспаны-
мен μлшенеді. Ќазаќ т±танса
сμнбейтін  от. Ќазаќ  ќонаѓын
ќ±дайындай сыйлайды, бесігін
ќ±рметтейді,   отты аттамайды,
с‰тті тμкпейді, нанды баспайды".
Осыныњ бєрі  ±лтымыздыњ  бай-
лыѓы емес пе?!" – деп айтќаны єлі
жадымда.

"Ќызыл жалау" романыныњ  таѓ-
дыры жайында кезінде ой толѓаѓан
Ќабдыкєрім Ыдырысов: "...баспа-
дан автордыњ μзіне  ќайтармаќ ой-
ымыз  ж‰зеге аспай, классик жа-
зушы Ѓабит М‰сірепов μзі алдыр-
тып шыѓармамен  танысып,
"Мінезді кμркем шыѓарма  жазѓан
білікті  ќаламгер", – деп, тіпті Ќо-
ѓабайдыњ кітабына  алѓы  сμз жаз-
ѓанын тебірене жеткізеді. Б±л
єрине, жазушыѓа берген оњ баѓа еді.

Марќ±м Ќоѓабай Сєтен±лы ±лт
±стаздарымен  ‰ндес к‰рескер, су-
реткер, майталман  ќаламгер бо-
латын. Себебі, Алаш  ќайраткер-
лері  Є. Бμкейханов, А.Байт±рсы-
нов жєне М.Дулатовтыњ елдік,
мемлекетшілдік идеясын одан єрі
жалѓай т‰сті. 1913 жылы  аќпанда
ашылып, билікке "ќызылдардыњ"
келуімен 1918 жылы жабылып ќал-
ѓан ±лттыњ алѓашќы  бас  газеті,
ќалыњ ќазаќ елініњ айнасы болѓан,
білім  мен μнерді, мєдениетті наси-
хаттаѓан  "Ќазаќ" газетін 88 жыл-
дан  кейін,   яѓни,  2006  жылдыњ
22 наурызынан бастап Ќоѓабай
Сєрсекеев μзініњ  басќаруы, ќара-
жатымен № 266 санымен  ќайта
басып шыѓарды. Б±л дегеніміз –
єркім μз к‰нін к‰йттеп кеткен ќазіргі
нарыќ заманында наѓыз ерлікпен
пара-пар.

"Ќазаќ" газетініњ басылымы
шыѓуына байланысты Елбасы
Н±рс±лтан Назарбаев бас редак-
тор Ќ.Сєрсекеевке ќ±ттыќтау хат
жолдап, таѓдырдыњ небір ќиын да
тауќыметін бастан μткерген "Ќазаќ"
газеті Тєуелсіз ќазаќ еліне ќайта

¤МІР – ¤ЗЕН

 "ЌАЗАЌ" пен
       "АЙЌАПТЫ"
ќайта тірілткен

Жазушы Ќоѓабай Сєрсекеев
туралы сμз

оралып, халыќпен ќауышќанын
жеткізеді.

Ќоѓабай м±нымен тоќтап ќал-
май, таѓы да ќайраткерлік таныта
т‰седі. Ол ќазаќтыњ т±њѓыш жур-
налы "Айќапты" ќайта тірілтеді.
Журналдыњ 1911-1915 жылдары
редакторы  болѓан жерлесіміз
М±хамеджан Сералинніњ ењбегін
одан єрі жалѓап, 97 жылдан кейін,
яѓни, 2012 жылѓы шілде айында
таѓы да μзініњ  ќаражатымен бас-
падан шыѓарып, тєуелсіз ќазаќ
ж±ртымен ќайта ќауыштырады.

Міне, осындай алашшыл идея-
мен Ќоѓабай Сєтен±лы аталѓан ба-
сылымдардыњ мєні мен мазм±-
нын, кμркемдік маѓынасын артты-
рып, ќалыњ б±ќараныњ санасына
±лттыќ рухты сіњіруге атсалысты.

Заманымыздыњ μзекті мєселе-
лерін зерттеп, шыѓармаларыныњ
мазм±нын елдіњ кешегісі мен
б‰гінгісі, болашаѓы туралы ой-
пікірлермен тоѓыстырѓан ќалам-
гердіњ баќилыќ болѓанына да бір
жылдыњ ж‰зі болып ќалѓан екен.
Соѓан орай, Алматы ќаласында 11
ќараша к‰ні жазушыѓа орнатылѓан
ескерткіштіњ ашылу рєсімі болаты-
нын жєне "Достыќ" ‰йінде ас бері-
летінін жеткізгім келіп отыр.

Еліне, халќына лайыќты ќызмет
атќарып, ќазаќ єдебиетініњ алтын
ќорына ќыруар м±ра ќалдырѓан
жерлесіміз  Ќоѓабай Сєтен±лыныњ
былтырѓы жылы асында μњірден
аќын, ѓалым Серікбай Оспан±лы
екеуіміз ќатысып, академик Кенже-
ѓали Саѓадиев елден келген бізге
арнайы сμз берген еді. Сол аста
арќалы аќын Серікбай Оспан±лы
Ќоѓабай аѓасына жыр арнаса, осы
жолдардыњ авторы жазушыныњ
ќайраткерлігін, "Алаш" идеясын
жалѓастырушы ізбасар екендігін
єњгімелеген едім. "Алаш" сμзін біз
балабаќшада, мектепте ±рпаќ са-
насына сіњіре т‰суіміз ќажеттігін,
сол ‰шін "Ќазаќ", "Айќап" сияќты
басылымдардыњ санын кμбейте
т‰су  керектігін  сμз  еттім.  Сон-
дай-аќ, Ќостанай облыстыќ м±ра-
жайында жазушыѓа бір бμлім
ашып,  онда  оныњ  барлыќ  твор-
честволыќ ењбектері мен μзініњ
жеке жинаќтаѓан кμне жєдігерлердіњ
кμрмесін неге ±йымдастырмасќа
деген ойды да ќазір ортаѓа талќыѓа
салудамын.

Алдаѓы уаќытта еліміздегі зањ-
дылыќтарѓа сєйкес облыс орталы-
ѓындаѓы кітапхананыњ аты Сєрсе-
кеевтіњ есіміне беріліп, бюстін ор-
нату мєселесін тиісті орындар
ќарап, шешуін кμпшілік ќолдап,
с±райды.

Марќ±м, жерлесіміз, жазушы
Сєрсекеев Ќоѓабай Сєтен±лыныњ
тірі к‰нінде кμрсеткен ерлігін, ќам-
ќорлыѓын б‰гінгі ±рпаќ ±мытпауы
ќажет.

Марат ЌАСЫМОВ,
зейнеткер.

Ќостанай ќаласы.

СУРЕТТЕ:
              Ќоѓабай Сєрсекеев.



 Елбасыныњ бастамасымен ќолѓа алынѓан
"Дипломмен–ауылѓа!" баѓдарламасы μз μміршењдігін
дєлелдеп келеді. Б±л ауќымды жобаныњ шарапатын
кμріп отырѓан жастар ќатары кμбейді б‰гінде.

 Жас келсе – іске...

 Аудандыќ ішкі саясат
бμлімініњ ќолдауымен, "Жастар"
бастамалар орталыѓыныњ ±йым-
дастыруымен ќазаќ хандыѓыныњ
550 жылдыѓына орай аудандыќ
мєдениет ‰йінде μткен "Жайдар-
ман" ойын-сауыќ кеші кμрермен-
дерге жарќын кμњіл сыйлады.

Ауыл жастарыныњ μнерлерін
насихаттау барысында μткен б±л
іс-шараѓа небєрі бес команда
ќатысты. Олар μмірдегі кейбір ке-
лењсіздіктерді єжуалы єзілдері-
мен жеткізіп, ж‰зімізге к‰лкі ±ялат-
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Жастарѓа арналѓан ќосымша

Тыѓырыќтан шыѓар
жол ќашанда бар

Биыл ауданымыз-
дыњ денсаулыќ саќ-
тау саласына он жас
маман келген бола-
тын. Оныњ алтауы
аудандыќ орталыќ
ауруханаѓа ж±мысќа
орналасты. Солардыњ
бірі – ¦лжан Бим±ра-
това.

Ол Семей мемле-
кеттік медицина ака-
демиясына оќуѓа
т‰сіп, жаќсы тємамда-
ѓан. Студент кезінде
"Дипломмен–ауылѓа!"
баѓдарламасыныњ
м‰мкіндіктері туралы
естіп-білгеннен кейін,
оѓан ќатысуды жμн
кμрді.

– Мен ауруханада
жалпы тєжірибелі
дєрігер болып ж±мыс
істеп жатырмын. ¤зім
ќалаѓан мамандыѓым-
ды игеріп, ењбек жолымды ауыл-
дан бастаѓаныма μкінбеймін.
М±нда келуіме "Дипломмен-
ауылѓа!" баѓдарламасыныњ ыќпа-
лы зор болды. Б±л баѓдарлама-
ныњ біз сияќты жастар ‰шін бе-
рері мол, – дейді жас маман.

¦лжан μз ісіне тиянаќты, ас-
ќан жауапкершілікпен ќарайды.

САУАЛНАМА

Жас та болса, білікті маман ретін-
де танылып келеді. Жанына
шипа іздеген жандардыњ сауы-
ѓып кетуіне септігін тигізуді басты
парызым деп санайды.

Келесі кейіпкеріміз – Айс±лу
Октябрь. Ол Моњѓолия мемле-
кетініњ Баян-¤лгей аймаѓында
д‰ниеге келген. Тоѓыз жасына

дейін сол жаќта т±рып, 2002
жылы атамекені – Ќазаќстанѓа
кμшіп келеді. М±нда Аќмола об-
лысы, Шортанды ауданы, Бектау
ауылына т±раќтайды. Білімін сол
ауылдыњ орта мектебінде жал-
ѓастырып, оны 2012 жылы тємам-
дады. Кейін Астана ќаласыныњ
медициналыќ колледжіне оќуѓа
т‰сіп, биыл медбике мамандыѓын
алып шыќты. Ќазір жоѓарыда ай-
тылѓан емдеу мекемесініњ емха-
насында учаскелік медбике.

Айс±лу – т±рмыста, жолдасы
Бердім±рат Сайлаубек "Достыќ"
аудандыќ мєдениет ‰йінде ж±мыс
істейді. "Дипломмен–ауылѓа!"
баѓдарламасы аясында кμрсеті-
летін єлеуметтік ќолдаудыњ ар-
ќасында, ерлі-зайыптылар жаѓ-
дайларын т‰зеп алды.

– "Дипломмен– ауылѓа!" біздей
жастарѓа кμп м‰мкіндік беріп
отыр. Осы баѓдарлама арќылы
жањілдетілген несие алып, Ќара-
судан баспана сатып алдыќ. Жаѓ-
дайымыз жаман емес, ж±рт ќатар-
лы μмір с‰ріп жатырмыз, – дейді
Айс±лу μз сμзінде.

Ењбекке енді араласќан жас
маман μз ж±мысыныњ ќаншалыќ-
ты мањызды екенін жаќсы
т‰сінеді. Сондыќтан ауыл хал-
ќыныњ денсаулыѓын ныѓайтуда
аянбай ењбек етеміз дейді.

Жањабай АХМЕТОВ.
Ќарасу ауданы.

СУРЕТТЕ: (оњнан солѓа
ќарай) ¦лжан Байм±ратова,
Айс±лу Октябрь.

ты. Бойларындаѓы тума талант-
тарын киелі сахнада сарќып бер-
ген μнер иелері пародиялыќ
ќырынан да таныла білді. Сєлем-
десу кезењінде "Кμкалат  жаста-
ры" командасы киелі Торѓай
жерініњ топыраѓын негізге ала
отырып, б‰гінгі тањда μркендеп
дамып келе жатќандыѓын айтып,
мєртебемізді биіктетті. Ал
"Ќоњќабай ќырандары" μркени-
етті ел екендігімізді дєлелдеп,
ана тілімізді ардаќтай отырып,
μзге тілдерді ќ±рметтеу керектігін

мысалѓа алып, нысананы дμп
кμздеді. Аќшыѓанаќ ауылдыќ
округінен келген "Тосын тар-
ландары" барлыќ ќойылымда-
рын таќырыпќа сай бейімде-
ген. Сμздіњ шындыѓына келсек,
кемшілік т±стары да жоќ емес.
Тек ќатыссаќ болды деген ни-
етпен келген командалар да
с‰йелдей кμзге оѓаш кμрініп
т±рды.

Ќазылар алќасыныњ шеші-
мімен, бас ж‰лдені "Тосын тар-
ландары" жењіп алды. 1-орын-
ды "Жаркμл жастары" команда-
сы иеленді. 2-орын "Ќошемет"
командасыныњ еншісіне

б±йырса, 3-орынды "Кμкалат
жастары" мен "Ќоњќабай ќыран-
дары" тењдей бμлісті.

Аудан єкімініњ орынбасары
Т‰бекбай Єубєкіров б‰гінгі кеш-
тен жаќсы єсер алѓандыѓын тілге
тиек етіп, "Жастар" бастамалар
орталыѓыныњ алѓашќы бастама-
сына оњ баѓасын беріп, жењімпаз
атанѓан командаларѓа алѓыс хат-
тар мен аќшалай сыйлыќтар та-
быс етті.

 Байбатыр НИЯЗБЕК¦ЛЫ.
 Жанкелдин ауданы.

Жайдарманшылар
жарќын кμњіл сыйлады

Жастар ќосымшасыныњ редакторы

Айтолќын АЙЌАДАМОВА.

 Б‰гінгі тањда суицид ќоѓамныњ ќасіретті
дертіне айналды. ¤з-μзіне ќол ж±мсау – ‰лкен
к‰нє. Солай бола т±ра т‰кке т±рѓысыз
т‰йткілді мєселелердіњ шешімін таба алмай
єуре-сарсањѓа т‰сіп сандалатын жастар μз
μмірімен асыѓыс ќоштасуда. Елімізде жастар
арасындаѓы суицид єлем бойынша алѓашќы
орыннан т‰спей келе жатќаны сондай
μкінішті. "М±ндай ќадамѓа жастарды не
итермелейді?" деген  с±раќ сананы еріксіз
мазалайды. Осы орайда жастардыњ μздерін
сауалнамаѓа тартќан едік.

Жанерке СЄБИТБЕК,
4-курс студенті:
– М±ныњ себебі μте кμп. Жа-

уапсыз махаббат, жаќын адам-
дар арасындаѓы т‰сініспеу-
шілік, єрт‰рлі проблемалар,
μмірдіњ мєнін жоѓалту, жеке
μміріндегі ќайталана берілетін
сєтсіздіктер т.б. Алайда, м±ныњ
бєрі μз μмірін  бір сєтте ќиюѓа
т±рмайтын ќарапайым мєсе-
лелер. Єр адам μз μмірініњ
иесі. Сондыќтан да μмірімізді
ќадірлейік, баѓалайыќ!

Мєлік БЕКЌАЛИ,
3-курс студенті:
– Суицид оќиѓаларыныњ

жиiлеуiне жастардыњ μмір
с‰руге бейімсіздігі себепші
деп ойлаймын. Сєл ќиын-
дыќќа тμтеп бере алмайды.
Ал, б±рындары ата-єже-
леріміз ќандай ќиындыќќа
болмасын тμзіп, артында
±рпаќ ќалдыруѓа тырысќан.
Ќалай да μмір с‰руге ±мтыл-
ѓан. Ал, ќазіргі жастардыњ
єрекеттері μзекті μртейді.
Барлыѓымыз б±л мєселеніњ
оњ шешімін табуымыз ќажет.
Єйтсе де, м±ны  бір адамныњ
мойнына ж‰ктелген міндет

деп т‰сінуге болмайды. Б±л – ќоѓамѓа тμнген ќауіп. Сондыќ-
тан онымен халыќ болып к‰ресуіміз керек.

Ќ±ралай СЄНДІБЕКОВА,
2-курс студенті:
– Айналамыздаѓы достары-

мыздыњ мінез-ќ±лыќ ерек-
шелігін бірден  ањѓарып, жа-
бырќаѓан жанѓа демеу болуы-
мыз ќажет. "Жаќсы сμз жан се-
міртеді" демекші,  ‰немі ќолдау
білдіріп, кμњілін кμтеріп, дер ке-
зінде ќасынан табылуымыз
шарт. Єсіресе, жасμспірім-
дердіњ талпынысына, μмірді
бастауына ќолѓабыс тигізе
отырып,  кездескен ќым-ќуыт
ќиыншылыќтарды жењуге
кμмектесуіміз керек. Єр ќиын-
дыќтыњ шешімі бар.

Ќорыта келе айтарым, μмір – адамѓа бір-аќ рет
берілетін баѓа жетпес ќымбат сый. Баршамыз бірге
сан алуан жаман єдеттерден бойымызды аулаќ
±стап, ќоѓамымыздыњ б±л ќасіретті дертінен  біржола
арылуыныњ жолын іздеп, салауатты μмір салтын
мыќтап ±станайыќ! Сонда ѓана ±рпаѓымыздыњ дені
сау, жаны с±лу болмаќ!

Сауалнаманы ж‰ргізген
И. ЖАЙЛАУБАЕВА,

Ы.Алтынсарин атындаѓы Рудный
єлеуметтік-гуманитарлыќ колледжініњ

арнайы пєндер оќытушысы.



 Елбасыныњ μзi тiкелей ќолдау
кμрсетiп отырѓан "Серпiн–2050"
жобасын елiмiздiњ iшiндегi "Бола-
шаќ" баѓдарламасы деуге бола-
ды. Себебi, мањызы жоѓары.
Б‰гiнде солт‰стiк μњiрлерде
халыќ саны жєне ж±мыс к‰шi аз.
Есесiне, оњт‰стiкте керiсiнше.
М±нда бiрнеше дипломы бар ма-
мандардыњ μзi ж±мыс таппай
сенделiп ж‰р. Осы ж±мыс к‰шiн
елiмiздiњ солт‰стiк, орталыќ жєне
шыѓыс μњiрлерiн μркендетiп, ин-
дустрияландыру шарасына тар-
ту – ќ±птарлыќ ќадам. "Серпiннiњ"
басты маќсаты да осы.

 "ССК¤Б" АЌ ‰шін инженерлік-
техникалыќ кадрларды даярлай-
тын Рудный индустриялыќ инсти-
тутына биыл 150-ге тарта
"серпіндік" ќабылданды. Олар
тау-кен ісі, жылу энергетикасы,
электр энергетикасы жєне осы
уаќытќа дейін тек орыс топтары-
на ѓана оќытылѓан металлургия,
аќпараттыќ ж‰йелер, кμлік техни-

не араласуда. Ертењ олар кен
алыбы мен μњірдіњ басќа да

кєсіпорындарына ж±мысќа келіп,
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касы жєне технологиясы, техно-
логиялыќ жабдыќтар мен маши-

налар сияќты мамандыќтар бой-
ынша білім алып келеді. Білім
алып ќана ќоймай, институт пен
ќаланыњ ќоѓамдыќ, мєдени жєне
спорттыќ іс-шараларына белсе-

Егер де бір нєрсені шын ниетіњмен
ќатты ќаласањ  немесе оны к‰ндіз-т‰ні
ойлап армандасањ, ол міндетті т‰рде
ж‰зеге асады. Бір жаѓынан сол маќсатыња
жету жолында аянбай тер тμгуіњде мањыз-
ды екен. Бір кездері маѓан журналисти-
ка саласында білім алу ќол жетпес арман
болып кμрінген еді. Ал, ќазір 4-курсќа
ќалай келіп ќалѓанымызды μзіміз де бай-
ќамай ќалдыќ. Уаќыт шіркінніњ ж‰йрік
екеніне таласым жоќ! Кезінде ойлаушы
едім, егерде ¦БТ-ден μзім межелеген
баллды алмасам, онда журналистикада
оќу тек т‰с болып ќана ќалады деп. Сол
‰шін де к‰ндіз-т‰ні жатпай-т±рмай бар-
лыќ кітаптарды аќтарып, тесттерді ќайта-
ќайта ќарап, ќатты іздендім де. ¦йќым
келіп т±рса да, μз-μзімді мєжб‰рлеп тањ
атќанѓа дейін дайындалатынмын. Тіптен,
"Аќбаян" газетіндегі Т‰ймек‰л апайдан
барлыќ арман-тілектеріњді орындауѓа
кμмектеседі деп аныќтама берілген
т±марды  да алдыртќанмын. Бєлкім, ба-
лалыќпен "кμмегі тиіп ќалар" деп ойла-
дым ба екен, кім біледі?! Бір ќызыѓы, ол
¦БТ біткен соњ келді. Ал сол сынаќќа кіре-
реде бір м±ѓалімім: "Тањертењ ќ±малаќ
аштым, жаќсы тапсырасыњ" – деді. Жал-
пы μзім ондай т±мар, ќ±малаќ ашу деген-
дерге сенбеймін. Дегенменде, ±стазым

 СТУДЕНТ К‡НДЕЛІГІНЕН

μндірісті μркендетуге μзіндік
‰лес ќосатыны сμзсіз. Сондыќ-
тан да "серпіндіктерге" арты-
лар жауапкершілік пен сенім
мол.

Жиын барысында жер-жер-
ден келген "Кμшбасшы-сар-
дарлар" жатаќханамен ќамты-
лу, оќу жєне тєрбие ж±мыста-
рын ж‰ргізу мен жоспарлана-
тын іс-шараларды ж‰зеге асы-
ру мєселелері ќаралды. Жер-
жерден келген студенттер μзде-
ріне жасалѓан жаѓдайлар тура-
лы еш б‰кпесіз айтып жатты.

Мєселен Жітіќара политехника-
лыќ колледжініњ студенті  Дастан

Ќуаныш
   ЕСЌАБЫЛ

айтќандай-аќ жоѓарѓы балл алып шыќ-
тым.  Ал т±марды арнайы алдыртќан соњ,
тастамай таѓып ж‰ргем, бір кітаптан
"т±марѓа тек єлсіздер ѓана сенеді" деген
сμзді кμріп м‰лдем таќпайтын болдым.
Негізгі айтпаќ ойым ол емес. Жоѓарѓы
баллѓа ие болѓан соњ, тєтем екеуіміз
оќуѓа тапсыруѓа ќажет деген бар ќ±жат-
тарды жинаќтап, Ќостанайѓа жол тарт-
тыќ. Кμптен бері арман еткен маќсатыма
жетуге аз-аќ ќалѓандай ќуанышым ќой-
ныма сыймай келеді. Меніњ б±л жасыл
желектер жамылѓан, єсем єрі таза ќалаѓа
екінші келуім. Алѓаш 10-сыныпта оќып
ж‰ргенімде "Абай оќуы" байќауыныњ
аудандыќ турынан жењімпаз атанып, об-
лысќа жолдама алѓанда келгенмін. Ол кез
кμктем мезгілі еді. Кμше бойындаѓы алма
аѓаштары аппаќ болып г‰лдеп, оныњ
м±рын жарар хош иісі ќала сєнін келтіріп
т±рѓан.  Кешкі Ќостанайдыњ єр жолы жа-
ѓалай жанѓан шамдар, орталыќта мањ-
дайына "Университет" деп баќырайып
жазылѓан оќу орнын сол кезде-аќ кμздеп
кеткенмін. Енді міне ±зын жолда
ж‰йткіген жењіл кμлік мені таѓы да сол
арманыма єкеле жатты.  Ананы-мынаны
ойлап ќалѓып кеткен мені тєтем оятты.
Ќалаѓа кіріп келе жатырмыз екен. "Ќайда
апарайын?"– деді ж‰ргізуші. Екеуіміз

бір ауыздан: "ЌМУ-ѓа" – дедік. "Еее, ол
осы ќаладаѓы беделді оќу орны ѓой, біраќ
аќшасы да ќымбат"– деді ж‰ргізуші жол-
жμнекей єњгімелеп. Мен: "Гранттан
‰мітім бар"– дедім, аќшасы ќымбат де-
ген сμзіне жыным келіп. Аѓай мєз-мей-
рам болып: "Т‰сіп кетуіње тілектеспін"–
деп, белгілеген жерге жеткізіп тастады.
Машинадан т‰сіп, жан-жаѓымызѓа ќара-
саќ, ќ±дды бір орманѓа кіріп кеткен-
дейміз. Мањайымыз толѓан аѓаш, ешќан-
дай оќу орны кμрінбейді. Содан єрірек

ж‰ріп, жол-жμнекей μтіп бара жатќан
адамнан с±расаќ, біз сол оќу орныныњ ар-
тында ж‰р екенбіз. Аќыры сол μзім ар-
мандаѓан университетті де тауып, ќ±жат-
тарды тапсырдыќ. Кейін белгіленген к‰ні
шыѓармашылыќ емтиханѓа ќатысып ол
сынаќтан да ойдаѓыдай μттім. Енді тек
грантќа іліктім бе, єлде жоќ па деген
с±раќтыњ жауабын білу ѓана ќалды.
Іштей "μтемін" деп сенімді болып
ж‰рдім. Біраќ неге екенін білмеймін,
‰немі бір нєрсеніњ орындалатынына ќат-
тыраќ сенсем керісінше болып шыѓады.
Ал ‰ш ±йыќтасам да т‰сіме кірмеген
нєрседен кенеттен жаќсы хабар алып жа-
тамын. Б±л жолы да сол дєст‰р ќайталан-
ды.  Ќ±жаттарды ќабылдаѓан апай хабар-
ласып, μтпегенімді айтты. ¤з-μзімді ±стай
алмай ќатты жылап жібердім. Дауысым-
ды естіген єжем де бірден т‰сінді. Ќа-
шанѓы жылап жата бермекпін, μз-μзіме
келіп єжемніњ жанына жаќындадым.  Мен
де, ол кісі де ‰нсіз. "Ќаладан тєтелеріњ
хабарласып, институтќа м±ѓалімдікке
тапсырсын"– деп жатыр деді єжем. "Єже,
жоќ мен м±ѓалім болѓым келмейді, ќазір
екініњ бірі оќиды ол мамандыќта, меніњ
арманым, меніњ тањдауым басќа!"– дедім
журналистика дегенге жаќындатып.
Білмеймін, сол кезде тіптен ‰йдіњ жаѓ-
дайын ойламаппын. Ќаншама ќаражатты

ќайдан табады деп ойладым екен?!  Бар-
лыѓы жан-жаќтан ќоњырау шалып
"аќылы" оќуыњ не сеніњ? Есіњ д±рыс па?
Ана ата-єжењді ойламайсыњ ба?"–деп ай-
ѓайлап жатты. Сол кездегі єжемніњ бір
ауыз сμзі ќ±лаѓымнан єлі кетпейді. "Мен
тірі т±рѓанда, пенсиямды жинасам да,
кредит алсам да ќызымды осы универси-
тетте оќытамын!"– деп кесіп бір-аќ айт-
ты. Осыдан соњ барлыќ сμз тиылды. Міне,
сол кісініњ арќасында мен б‰гін μзім ќала-
ѓан мамандыќта білім алып жатырмын.

Ойѓа алѓан маќсатыња жету ‰шін,
онда білім алу аз. Ол ‰шін μзіњде ниет
жєне талап болуы керек.  Мен єлі де
болса осы мамандыќ жолында ізде-
нумен, ењбектенумен боламын. Тек
жалѓыз жанашырым жанымда болса
екен деп тілеймін! Келесі сμздерімді

сол кісіге арнаймын:  Єжетай! Асыл да, ал-
тын єжем! Мені арманымныњ алѓашќы
баспалдаѓына жетелегеніњізге кμптен-кμп
рахмет!  Мені кішкентай кезімде алѓаш
білім ±ясына ќолымнан жетектеп апарѓан
да, бірдењені білмей ќалсам, ‰йреткен де
μзіњіз!  Єлі есімде, ќазаќ тілі пєнінен бір
ереже т‰сінбей ќалып, т‰н болѓанда
ќыстыњ ызѓарына ќарамастан сол пєннен
беретін апайдыњ ‰йіне  апарѓаныњыз...
¤зімді  сіздей дана єжеден тєрбие алѓа-
ным ‰шін баќытты санаймын! Мен журна-
листика жолына т‰семін дегенде барлыќ
жаќындарым маѓан сенбеді. Сол кездегі
тек сіздіњ ѓана ќолдауыњыз мені биікке
шабыттандырды! Егерде осы уаќытќа
дейін кμрінген, не болашаќта кμрінер
биігім болатын болса тек сіздіњ арќањызда
деп біліњіз! Осы т±ста мектепке берген бір
с±хбатыњыз есіме т‰сіп кетті. "Меніњ
Аќботам μскенде ‰лкен азамат болады!"
дегенсіз. Єже, сен еш уайымдама, мен
міндетті т‰рде сеніміњді аќтаймын!
Міндетті т‰рде ешкімніњ ойына келмеген
биік белеске жетемін, єже! Меніњ жалѓыз
жанашырым, жабырќасам жанымнан та-
былатын да, ќиналѓанда менімен жабыѓа-
тын да тек сіз ѓанасыз! Ауырмай-сырќа-
май тек жанымда болсањыз екен...

Аќбота САЌ¦ЛОВА,
ЌМУ-ніњ 4-курс студенті.

Рысбек жатаќханада дене шы-
ныќтыру залы мен т‰рлі ‰йірме-
лер ќарастырыл-ѓанын айтса, то-
рѓайлыќ Аграрлыќ-техникалыќ
колледжініњ сардары "серпіндік-
тердіњ" республикалыќ спорт жа-
рыстарындаѓы жетістіктерін маќ-
танышпен атап μтті. Рудныйлыќ
студент, Ќостанай облысыныњ
аймаќтыќ "Кμшбасшы-сардары"
Оњдасын Єлиев жатаќханадаѓы
студенттердіњ бос уаќытын тиімді
±йымдастыру, отанс‰йгіштікке
тєрбиелеу маќсатында "Жања
серпін" ќозѓалысын ќ±рып, сол
бойынша іргелі ж±мыстарды ат-
ќарып жатќандыѓын баяндады.

Жиналыс барысында
"Кμшбасшы-Сардарлар" бір-
біріне μздерін ќызыќтыратын
с±раќтар ќойды. ¤з идеялары-
мен, ойларымен жєне ±сыныста-
рымен бμлісті. Отырыс ќорытын-
дысы бойынша серпіндіктердіњ
т±рмыс-тіршілігін жаќсартуѓа
ќатысты бірќатар ±сыныстар
ќабылданды.

 "СЕРПІНДІКТЕР"
бас ќосты

Рудный индустриялыќ институтында Ќостанай облысы оќу
орындарыныњ "Кμшбасшы-Сардарлары" жиналыс μткізді. Оѓан
"Серпін –2050" мемлекеттік баѓдарламасы бойынша білім алып
жатќан Ќостанай, Арќалыќ, Жітіќара мен Рудныйдыњ студенттері
ќатысып, жан-жаќты мєселелерді таразы талќысына салды.

"Серпiн–2050" жобасы бойынша 2050 т‰лек 7 университет

пен 25 колледжге оќуѓа ќабылданса, биыл гранттар саны

6200-ге жеткенін айта кеткен. Аѓымдаѓы жылы жобаѓа

19 жоѓары оќу орны мен 47 колледж тартылып, студенттер

120-дан астам мамандыќ бойынша бiлiм алып келген. Єсiресе,

жобада техникалыќ мамандыќтарѓа басымдыќ берiлген.



1. Жалпы ережелер

1. "Бала тууды тіркеу, оныњ ішінде аза-
маттыќ хал актілерініњ жазбаларына μзге-
рістер, толыќтырулар мен т‰зетулер енгі-
зу" мемлекеттік кμрсетілетін ќызметін
(б±дан єрі – мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
мет) аудандардыњ жєне облыстыќ мањы-
зы бар ќалалардыњ жергілікті атќарушы
органдары (б±дан єрі – кμрсетілетін ќыз-
метті беруші) кμрсетеді.

¤тініштерді ќабылдау жєне мемлекеттік
ќызмет кμрсету нєтижесін беру мынадай
баламалы негізде:

1) кμрсетілетін ќызметті беруші;
2) "Халыќќа ќызмет кμрсету орталыѓы"

республикалыќ мемлекеттік кєсіпорныныњ
Ќостанай облысы бойынша филиалы
жєне оныњ ќалалар мен аудандардаѓы
бμлімдері (б±дан єрі – ХЌКО);

3) "электрондыќ ‰кіметтіњ" веб-порталы"
(б±дан єрі – портал) www.egov.kz арќылы
ж‰зеге асырылады.

2. Мемлекеттік ќызмет кμрсету нысаны:
электрондыќ (ішінара автоматтандырыл-
ѓан) жєне (немесе) ќаѓаз т‰рінде.

3. Мемлекеттік ќызметті кμрсетудіњ нєти-
жесі:

жеке басын куєландыратын ќ±жатты
кμрсеткен кезде ќаѓаз жеткізгіштегі туу ту-
ралы куєлік, енгізілген μзгерістерімен, то-
лыќтыруларымен жєне т‰зетулерімен туу
туралы ќайталама куєлік.

Порталда кμрсетілетін ќызметті алушы-
ныњ "Жеке кабинетіне" кμрсетілетін ќыз-
метті берушініњ уєкілетті т±лѓасыныњ элек-
трондыќ цифрлыќ ќолтањбасы (б±дан єрі
– ЭЦЌ) ќойылѓан электрондыќ ќ±жат ны-
санында мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесініњ берілу к‰нініњ белгіленуі туралы
хабарлама жолданады.

Мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесін
±сыну нысаны: ќаѓаз т‰рінде.

2. Мемлекеттік ќызмет кμрсету
процесінде кμрсетілетін ќызметті

берушініњ ќ±рылымдыќ
бμлімшелерініњ (ќызметкерлерініњ)
μзара іс-ќимыл тєртібін сипаттау

4. Мемлекеттік ќызмет кμрсету бойын-
ша рєсімдерді (іс-ќимылдарды) бастауѓа
негіздеме Ќазаќстан Республикасы Єділет
министрініњ 2015 жылѓы 17 сєуірдегі
№219 "Азаматтыќ хал актілерін тіркеу
жєне апостильдеу мєселелері бойынша

 Єкімдіктіњ   2015 жылѓы  28 ќырк‰йектегі
№ 406 ќаулысымен бекітілген

 "Бала тууды тіркеу, оныњ ішінде азаматтыќ хал
актілерініњ жазбаларына μзгерістер, толыќтырулар мен

т‰зетулер енгізу" мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет
регламенті

 Ќостанай облысы єкімдігініњ
2015 жылѓы 28 ќырк‰йектегі   № 406 ќаулысы

Азаматтыќ хал актілерін тіркеу мєселелері бойынша
мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер регламенттерін бекіту
туралы

 "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы" 2013 жылѓы 15 сєуірдегі Ќазаќстан
Республикасы Зањыныњ 16-бабына сєйкес Ќостанай облысыныњ  єкімдігі ЌАУЛЫ
ЕТЕДІ:

Ќоса беріліп отырѓан мынадай мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер регламенттері
бекітілсін:

1) "Бала тууды тіркеу, оныњ ішінде азаматтыќ хал актілерініњ жазбаларына μзге-
рістер, толыќтырулар мен т‰зетулер енгізу";

2) "Азаматтыќ хал актілерін тіркеу туралы ќайталама куєліктер немесе аныќтама-
лар беру";

3) "Атын, єкесініњ атын, тегін ауыстыруды тіркеу, оныњ ішінде азаматтыќ хал актілері
жазбаларына μзгерістер, толыќтырулар мен т‰зетулер енгізу";

4) "Ќайтыс болуды тіркеу, оныњ ішінде азаматтыќ хал актілері жазбаларына μзге-
рістер, толыќтырулар мен т‰зетулер енгізу";

5) "Некені (ерлі-зайыптылыќты) б±зуды тіркеу, оныњ ішінде азаматтыќ хал актілері
жазбаларына μзгерістер, толыќтырулар мен т‰зетулер енгізу";

6) "Неке ќиюды (ерлі-зайыптылыќты) тіркеу, оныњ ішінде азаматтыќ хал актілері
жазбаларына μзгерістер, толыќтырулар мен т‰зетулер енгізу";

7) "Єкелікті аныќтауды тіркеу, оныњ ішінде азаматтыќ хал актілері жазбаларына
μзгерістер, толыќтырулар мен т‰зетулер енгізу";

8) "Азаматтыќ хал актілерініњ жазбаларын ќалпына келтіру";
9) "Бала асырап алуды тіркеу, оныњ ішінде азаматтыќ хал актілері жазбаларына

μзгерістер, толыќтырулар мен т‰зетулер енгізу".
2. Осы ќаулы алѓашќы ресми жарияланѓан к‰нінен кейін к‰нтізбелік он к‰н μткен соњ

ќолданысќа енгізіледі.
Облыс єкімі                          А. М¦ХАМБЕТОВ.

Нормативтiк ќ±ќыќтыќ актілердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде
2015   жылѓы 28 ќазанда № 5968 болып тіркелген.

мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер стан-
дарттарын бекіту туралы" б±йрыѓымен бе-
кітілген "Бала тууды тіркеу, оныњ ішінде
азаматтыќ хал актілерініњ жазбаларына
μзгерістер, толыќтырулар мен т‰зетулер
енгізу" мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет
Стандартыныњ  9-тармаѓына (б±дан єрі –
Стандарт) сєйкес ќ±жаттар (б±дан єрі –
ќ±жаттар топтамасы) мен μтініш, немесе
кμрсетілетін ќызметті алушыныњ ЭЦЌ-мен
куєландырылѓан электрондыќ ќ±жат ны-
санындаѓы с±рау салуы болып табылады.

5. Мемлекеттік ќызмет кμрсету про-
цесініњ ќ±рамына кіретін єрбір рєсімніњ (іс-
ќимылдыњ) мазм±ны, оныњ орындалу
±заќтыѓы:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењ-
се ќызметкері ќ±жаттар топтамасын
ќабылдайды жєне тіркейді, 15 (он бес)
минут.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі –
ќ±жаттар топтамасын ќабылдау жєне
тіркеу;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы жауапты орындаушыны айќындай-
ды жєне тиісті б±рыштама ќояды, 4 (тμрт)
саѓат.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі –
кμрсетілетін ќызметті беруші басшысыныњ
б±рыштамасы;

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
жауапты орындаушысы мемлекеттік ќыз-
мет кμрсету нєтижесініњ жобасын дайын-
дайды, 1 (бір) ж±мыс к‰ні;

баланыњ туѓан к‰нінен бастап екі ай
мерзім μткеннен кейін, баланыњ тууын
тіркеген жаѓдайда мемлекеттік кμрсетілетін
ќызмет к‰нтізбелік 14 (он тμрт) к‰н ішінде
кμрсетіледі;

Стандарттыњ 9-тармаѓында белгіленген
ќ±жаттарды ќосымша тексеру ќажет бол-
ѓан кезде, ќызмет кμрсету мерзімі ќарау
мерзімі ±зартылѓан кезден бастап  кμрсет-
ілетін ќызметті алушыны к‰нтізбелік 3 (‰ш)
к‰н ішінде хабардар ете отырып,
к‰нтізбелік 29 (жиырма тоѓыз) к‰ннен ас-
пайтын уаќытќа ±зартылады;

азаматтыќ хал акт жазбасына μзгеріс-
тер, толыќтырулар мен т‰зетулер енгізу ту-
ралы μтініш – к‰нтізбелік 14 (он тμрт) к‰н
(ќабылдау к‰ні мемлекеттік ќызмет кμрсе-
ту мерзіміне кірмейді), басќа мемлекеттік
органдарѓа с±рау салу ќажет болѓан кез-
де ќызмет кμрсету мерзімі кμрсетілетін
ќызметті алушыны к‰нтізбелік 3 (‰ш) к‰н
ішінде хабардар  ете отырып, к‰нтізбелік

29 (жиырма тоѓыз) к‰ннен аспайтын
уаќытќа ±зартылады.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі – мем-
лекеттік ќызмет кμрсету нєтижесініњ жоба-
сы;

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесініњ жобасына ќол ќояды, 4 (тμрт) са-
ѓат.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі – ќол
ќойылѓан мемлекеттік ќызмет кμрсету
нєтижесі;

5) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
жауапты орындаушысы мемлекеттік ќыз-
мет кμрсету нєтижесін береді, 15 (он бес)
минут.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі – мем-
лекеттік ќызмет кμрсету нєтижесін беру.

3. Мемлекеттік ќызмет кμрсету
процесінде кμрсетілетін ќызметті

берушініњ ќ±рылымдыќ
бμлімшелерініњ (ќызметкерлерініњ)
μзара іс-ќимыл тєртібін сипаттау

6. Мемлекеттік ќызмет кμрсету процесі-
не ќатысатын кμрсетілетін ќызметті бе-
рушініњ ќ±рылымдыќ бμлімшелерініњ
тізбесі:

кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењсе
ќызметкері;

кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-
сы;

кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауап-
ты орындаушысы.

7. Кμрсетілетін ќызметті берушініњ ќ±ры-
лымдыќ бμлімшелері (ќызметкерлері)
арасындаѓы рєсімдердіњ (іс-ќимылдар-
дыњ) реттілігін сипаттау:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењ-
се ќызметкері ќ±жаттар топтамасын
ќабылдау мен тіркеуді ж‰ргізеді жєне
кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшысы-
на береді, 15 (он бес) минут;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы жауапты орындаушыны айќындай-
ды жєне тиісті б±рыштама ќояды, 4 (тμрт)
саѓат;

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
жауапты орындаушысы мемлекеттік ќыз-
мет кμрсету нєтижесін дайындайды, 1 (бір)
ж±мыс к‰ні;

баланыњ туѓан к‰нінен бастап екі ай
мерзім μткеннен кейін, баланыњ тууын
тіркеген жаѓдайда мемлекеттік кμрсетілетін
ќызмет к‰нтізбелік 14 (он тμрт) к‰н ішінде
кμрсетіледі;

Стандарттыњ 9-тармаѓында белгіленген
ќ±жаттарды ќосымша тексеру ќажет бол-
ѓан кезде, ќызмет кμрсету мерзімі ќарау
мерзімі ±зартылѓан кезден бастап  кμрсет-
ілетін ќызметті алушыны к‰нтізбелік 3 (‰ш)
к‰н ішінде хабардар ете отырып,
к‰нтізбелік 29 (жиырма тоѓыз) к‰ннен ас-
пайтын уаќытќа ±зартылады;

азаматтыќ хал акт жазбасына μзгеріс-
тер, толыќтырулар мен т‰зетулер енгізу ту-
ралы μтініш – к‰нтізбелік 14 (он тμрт) к‰н
(ќабылдау к‰ні мемлекеттік ќызмет кμрсе-
ту мерзіміне кірмейді), басќа мемлекеттік
органдарѓа с±рау салу ќажет болѓан кез-
де ќызмет кμрсету мерзімі кμрсетілетін
ќызметті алушыны к‰нтізбелік 3 (‰ш) к‰н
ішінде хабардар  ете отырып, к‰нтізбелік
29 (жиырма тоѓыз) к‰ннен аспайтын
уаќытќа ±зартылады;

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесініњ жобасына ќол ќояды, 4 (тμрт) са-
ѓат;

5) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
жауапты орындаушысы кμрсетілетін ќыз-
метті алушыѓа мемлекеттік ќызмет кμрсе-
ту нєтижесін береді, 15 (он бес) минут.

4. Халыќќа ќызмет кμрсету
орталыќтарымен жєне (немесе) μзге

де кμрсетілетін ќызметті
берушілермен μзара іс-ќимыл

тєртібін, сондай-аќ мемлекеттік
ќызмет кμрсету  процесінде

аќпараттыќ ж‰йелерді пайдалану
 тєртібін сипаттау

8. ХЌКО-ѓа ж‰гіну тєртібін, кμрсетілетін
ќызметті берушініњ с±рау салуын μњдеу
±заќтыѓын сипаттау:

1) ХЌКО-ныњ ќызметкері ±сынылѓан
ќ±жаттар топтамасыныњ толыќтыѓын тек-
середі 15 (он бес) минут ішінде:

кμрсетілетін ќызметті алушы Стандарт-
тыњ 9-тармаѓында кμзделген тізбеге
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сєйкес ќ±жаттардыњ толыќ емес топтама-
сын берген жаѓдайда μтінішті ќабылдап
алудан бас тартады жєне Стандарттыњ 3-
ќосымшасына сєйкес нысан бойынша
ќ±жаттарды ќабылдаудан бас тарту тура-
лы ќолхат береді;

ќ±жаттар топтамасыныњ толыќ ±сыныл-
ѓан жаѓдайында с±рау салудыњ нμмірі
мен ќабылданѓан к‰ні, с±ратылып отыр-
ѓан мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтіњ т‰рі,
ќоса берілген ќ±жаттардыњ саны мен
атауы, ќ±жаттарды беру к‰ні (уаќыты) жєне
орны, ќ±жаттарды ресімдеуге ќабылдаѓан
ХЌКО-ныњ ќызметкерініњ тегі, аты, єкесініњ
аты, кμрсетілетін ќызметті алушыныњ тегі,
аты, єкесініњ аты (бар болѓан жаѓдайда),
уєкілетті μкілдіњ тегі, аты, єкесініњ аты (бар
болѓан жаѓдайда) жєне олардыњ байла-
ныс телефондары кμрсетілген (б±дан єрі -
тиісті ќ±жаттардыњ ќабылданѓаны туралы
ќолхат) ќолхат береді;

2) ХЌКО-ныњ ќызметкері, егер Ќазаќстан
Республикасыныњ зањнамасында μзгеше
кμзделмесе, аќпараттыќ ж‰йелердегі зањ-
мен ќорѓалатын ќ±пияларды ќ±райтын
мєліметтерді пайдалануѓа кμрсетілетін ќыз-
метті алушыныњ жазбаша келісімін алады;

3) ХЌКО-ныњ ќызметкері ќ±жаттар топ-
тамасын кμрсетілетін ќызметті берушіге
курьерлік немесе осыѓан уєкілетті μзге де
байланыс арќылы жолдайды, 1 (бір) к‰н
ішінде;

4) кμрсетілетін ќызметті беруші мемле-
кеттік ќызмет кμрсету нєтижесін осы рег-
ламенттіњ 7-тармаѓында кμрсетілген мер-
зімде ХЌКО-ѓа дайындайды жєне ХЌКО-ѓа
жолдайды;

5) ХЌКО-ныњ ќызметкері кμрсетілетін
ќызметті берушіден мемлекеттік ќызмет
кμрсету нєтижесін алѓаннан кейін тиісті
ќ±жаттардыњ ќабылданѓаны туралы ќол-
хатта кμрсетілген мерзімде кμрсетілетін
ќызметті алушыѓа мемлекеттік ќызмет
кμрсету нєтижесін кμрсетілетін ќызметті
алушыныњ жеке басын куєландыратын
ќ±жатты ±сынуы арќылы немесе нотари-
атта куєландырылѓан сенімхат бойынша
μкілініњ ќолхат негізінде береді.

9. Портал арќылы мемлекеттік ќызмет
кμрсету кезінде кμрсетілетін ќызметті бе-
руші мен кμрсетілетін ќызметті алушыныњ
іс-ќимылдарыныњ тєртібі:

1) кμрсетілетін ќызметті алушы жеке
сєйкестендіру нμмірі (б±дан єрі – ЖСН),
ЭЦЌ арќылы порталда тіркелуді, автори-
зациялауды ж‰зеге асырады;

2) кμрсетілетін ќызметті алушыныњ элек-
трондыќ мемлекеттік кμрсетілетін ќызметті
тањдауы, электрондыќ с±рау салу жолда-
рын толтыруы жєне ќ±жаттар топтамасын
бекітуі;

3) кμрсетілетін ќызметті алушыныњ ЭЦЌ-
сы арќылы электрондыќ мемлекеттік ќыз-
метті кμрсету ‰шін электрондыќ с±рау са-
луды куєландыру;

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ элек-
трондыќ с±рау салуды μњдеуі (тексеруі,
тіркеуі);

5) кμрсетілетін ќызметті алушыныњ элек-
трондыќ с±рау салу мєртебесі мен мемле-
кеттік ќызмет кμрсету мерзімі туралы ха-
барламаны порталда кμрсетілетін ќыз-
метті алушыныњ "жеке кабинетінде" алуы;

6) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кμрсе-
тілетін ќызметті алушыныњ "жеке кабинет-
іне" мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесін
ЭЦЌ ќойылѓан электрондыќ ќ±жат ныса-
нында жолдауы;

7) кμрсетілетін ќызметті алушыныњ мем-
лекеттік ќызмет кμрсету нєтижесін портал-
да кμрсетілетін ќызметті алушыныњ "жеке
кабинетінде" алуы.

Портал арќылы мемлекеттік ќызмет
кμрсетуге тартылѓан аќпараттыќ ж‰йе-
лердіњ функционалдыќ μзара іс-ќимыл
диаграммасы осы регламенттіњ     1-ќосым-
шасында кμрсетілген.

10. Мемлекеттік ќызмет кμрсету процесін-
де рєсімдердіњ (іс-ќимылдардыњ) ретін,
кμрсетілетін ќызметті берушініњ ќ±рылым-
дыќ бμлімшелерініњ (ќызметкерлерініњ)
μзара іс-ќимылдарыныњ толыќ сипаттама-
сы, сонымен ќатар μзге де кμрсетілетін ќыз-
метті берушілермен жєне (немесе) халыќќа
ќызмет кμрсету орталыѓымен μзара іс-
ќимыл тєртібініњ жєне мемлекеттік ќызмет
кμрсету процесінде аќпараттыќ ж‰йелерді
ќолдану тєртібініњ сипаттамасы мемлекеттік
ќызмет кμрсетудіњ бизнес-процестерініњ
аныќтамалыѓында осы регламенттіњ
2-ќосымшасына сєйкес кμрсетіледі.

(Жалѓасы бар).



 1. Общие положения

1. Государственная услуга "Регистра-
ция рождения ребенка, в том числе вне-
сение изменений, дополнений и исправ-
лений в записи актов гражданского состоя-
ния" (далее – государственная услуга) ока-
зывается местными исполнительными
органами районов и городов областного
значения (далее – услугодатель).

Прием заявления и выдача результата
оказания государственной услуги осуще-
ствляется на альтернативной основе че-
рез:

1) услугодателя;
2) филиал Республиканского государ-

ственного предприятия "Центр обслужи-
вания населения" по Костанайской облас-
ти и его отделы в городах  и районах (да-
лее – ЦОН);

3) веб-портал "электронного правитель-
ства": www.egov.kz (далее – портал).

2. Форма оказания государственной
услуги: электронная (частично автомати-
зированная) и (или) бумажная.

3. Результат оказания государственной
услуги:

свидетельство о рождении, повторное
свидетельство о рождении  с внесенными
изменениями, дополнениями и исправле-
ниями на бумажном носителе при
предъявлении документа, удостоверяю-
щего личность.

На портале в "личный кабинет" услуго-
получателя направляется уведомление о
назначении даты выдачи результата ока-
зания государственной услуги в форме
электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью (далее
– ЭПЦ) уполномоченного лица услугода-
теля.

Форма предоставления результата ока-
зания государственной услуги:  бумажная.

2. Описание порядка действий
структурных подразделений

(работников) услугодателя в процессе
оказания государственной услуги

4. Основанием для начала процедуры
(действия) по оказанию государственной

 Утвержден постановлением акимата
от 28 сентября 2015 года № 406

 Регламент государственной услуги
"Регистрация рождения ребенка, в том числе внесение

изменений, дополнений и исправлений в записи актов
гражданского состояния"

 Постановление акимата Костанайской области
от 28 сентября 2015 года  № 406

Об утверждении регламентов государственных услуг
по вопросам регистрации актов гражданского состояния

 В соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан от 15 апреля
2013 года "О государственных услугах" акимат Костанайской  области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые регламенты государственных услуг:
1) "Регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, допол-

нений и исправлений в записи актов гражданского состояния";
2) "Выдача повторных свидетельств или справок о регистрации актов граж-

данского состояния";
3) "Регистрация перемены имени, отчества, фамилии, в том числе внесение

изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния";
4) "Регистрация смерти, в том числе внесение изменений, дополнений  и ис-

правлений в записи актов гражданского состояния";
5) "Регистрация расторжения брака (супружества), в том числе внесение из-

менений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния";
6) "Регистрация заключения брака (супружества), в том числе внесение из-

менений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния";
7) "Регистрация установления отцовства, в том числе внесение изменений,

дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния";
8) "Восстановление записей актов гражданского состояния";
9) "Регистрация усыновления (удочерения), в том числе внесение изменений,

дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния".
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти ка-

лендарных дней после дня его первого официального опубликования.
 Аким области               А. МУХАМБЕТОВ.

Зарегистрировано в Реестре государственной
регистрации   нормативных  правовых   актов

28 октября 2015 года под  № 5968.

услуги является заявление и документы
согласно пункту 9 Стандарта государ-
ственной услуги "Регистрация рождения
ребенка, в том числе внесение изменений,
дополнений и исправлений в записи ак-
тов гражданского состояния", утвержден-
ного приказом Министра юстиции Респуб-
лики Казахстан от 17 апреля 2015 года
№219 "Об утверждении стандартов госу-
дарственных услуг по вопросам регистра-
ции актов гражданского состояния и апос-
тилирования" (далее – Стандарт), (далее
– пакет документов), либо запроса в фор-
ме электронного документа, удостоверен-
ного ЭЦП услугополучателя.

5. Содержание процедуры (действия),
входящей в состав процесса оказания го-
сударственной услуги, длительность его
выполнения:

1) сотрудник канцелярии услугодателя
принимает и регистрирует пакет докумен-
тов, 15 (пятнадцать) минут.

Результат процедуры (действия) –
прием и регистрация пакета документов;

2) руководитель услугодателя опреде-
ляет ответственного исполнителя и нала-
гает соответствующую визу, 4 (четыре)
часа.

Результат процедуры (действия) – виза
руководителя услугодателя;

3) ответственный исполнитель услуго-
дателя готовит проект результата оказа-
ния государственной услуги, 1 (один) ра-
бочий день;

в случае регистрации рождения ребен-
ка по истечении двух месяцев   со дня его
рождения государственная услуга оказы-
вается в течение  14 (четырнадцать) ка-
лендарных дней;

при необходимости дополнительной
проверки документов, установленных
пунктом 9 Стандарта, срок оказания услу-
ги продлевается  не более чем на 29
(двадцать девять) календарных дней, с
уведомлением услугополучателя в тече-
ние 3 (три) календарных дней с момента
продления срока рассмотрения;

заявление о внесении изменений, до-
полнений и исправлений в запись акта
гражданского состояния – 14 (четырнад-
цать) календарных дней (день приема не

входит в срок оказания государственной
услуги), при необходимости запроса в дру-
гие государственные органы, срок оказа-
ния услуги продлевается не более чем на
29 (двадцать девять) календарных дней,
с уведомлением услугополучателя в тече-
ние 3 (три) календарных дней.

Результат процедуры (действия) –
проект результата оказания государствен-
ной услуги;

4) руководитель услугодателя подписы-
вает проект результата оказания государ-
ственной услуги, 4 (четыре) часа.

Результат процедуры (действия) – под-
писанный результат оказания государ-
ственной услуги;

5) ответственный исполнитель услуго-
дателя выдает результат оказания госу-
дарственной услуги, 15 (пятнадцать) ми-
нут.

Результат процедуры (действия) – вы-
дача результата оказания государствен-
ной услуги.

3. Описание порядка взаимодействия
структурных подразделений

(работников) услугодателя в процессе
оказания государственной услуги

6. Перечень структурных подразделе-
ний услугодателя, участвующих  в процес-
се оказания государственной услуги:

сотрудник канцелярии услугодателя;
руководитель услугодателя;
ответственный исполнитель услугода-

теля.
7. Описание последовательности про-

цедур (действий) между структурными
подразделениями (работниками) услуго-
дателя:

1) сотрудник канцелярии услугодателя
проводит прием и регистрацию пакета
документов и передает руководителю ус-
лугодателя, 15 (пятнадцать) минут;

2) руководитель услугодателя опреде-
ляет ответственного исполнителя  и на-
лагает соответствующую визу, 4 (четыре)
часа;

3) ответственный исполнитель услуго-
дателя готовит проект результата оказа-
ния государственной услуги, 1 (один) ра-
бочий день;

в случае регистрации рождения ребен-
ка по истечении двух месяцев  со дня его
рождения государственная услуга оказы-
вается в течение 14 (четырнадцать) кален-
дарных дней;

при необходимости дополнительной
проверки документов, установленных
пунктом 9 Стандарта, срок оказания услу-
ги продлевается  не более чем на 29
(двадцать девять) календарных дней, с
уведомлением услугополучателя в тече-
ние 3 (три) календарных дней с момента
продления срока рассмотрения;

заявление о внесении изменений, до-
полнений и исправлений в запись акта
гражданского состояния – 14 (четырнад-
цать) календарных дней (день приема не
входит в срок оказания государственной
услуги), при необходимости запроса в дру-
гие государственные органы, срок оказа-
ния услуги продлевается не более чем на
29 (двадцать девять) календарных дней,
с уведомлением услугополучателя в тече-
ние 3 (три) календарных дней;

4) руководитель услугодателя подписы-
вает проект результата оказания государ-
ственной услуги, 4 (четыре) часа;

5) ответственный исполнитель услуго-
дателя выдает результат оказания госу-
дарственной услуги услугополучателю, 15
(пятнадцать) минут.

4. Описание порядка взаимодействия
с центром обслуживания
населения и (или) иными

услугодателями, а также порядка
использования информационных

систем в процессе оказания
государственной услуги

8. Описание порядка обращения в
ЦОН, длительность обработки запроса ус-
лугодателя:

1) работник ЦОНа проверяет полноту
пакета представленных документов в те-
чении 15 (пятнадцать) минут:
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в случае представления услугополуча-
телем неполного пакета документов, со-
гласно перечню, предусмотренному
пунктом 9 Стандарта отказывает в приеме
заявления и выдает расписку об отказе
в приеме документов  по форме, согласно
приложению 3 к Стандарту;

в случае предоставления полного па-
кета документов выдает расписку  с указа-
нием номера и даты приема запроса, вида
запрашиваемой государственной услуги,
количества и название приложенных до-
кументов, даты (времени) и места выдачи
документов, фамилии, имени, отчества
работника ЦОНа, принявшего заявление
на оформление документов, фамилии,
имени, отчества (при его наличии) услуго-
получателя, фамилии, имени, отчества
(при его наличии) уполномоченного пред-
ставителя и их контактных телефонов (да-
лее – расписка о приеме соответствую-
щих документов);

2) работник ЦОНа получает письмен-
ное согласие услугополучателя  на ис-
пользование сведений, составляющих ох-
раняемую законом тайну, содержащихся
в информационных системах, если иное
не предусмотрено законами Республики
Казахстан 5 (пять) минут;

3) работник ЦОНа направляет пакет
документов услугодателю через курьерс-
кую или иную уполномоченную на это
связь, в течение 1 (один) дня;

4) услугодатель подготавливает резуль-
тат оказания государственной услуги в
ЦОН в сроки указанные в пункте 7 настоя-
щего регламента   и направляет в ЦОН;

5) после получения результата оказа-
ния государственной услуги  от услугода-
теля работник ЦОНа в срок, указанный в
расписке о приеме соответствующих до-
кументов, выдает результат оказания го-
сударственной услуги услугополучателю
на основании расписки при предъявле-
нии удостоверения личности услугополу-
чателя либо его представителя   по нота-
риально заверенной доверенности;

9. Порядок действий услугодателя и ус-
лугополучателя при оказании государ-
ственной услуги через портал:

1) услугополучатель осуществляет ре-
гистрацию, авторизацию   на портале по-
средством индивидуального идентифика-
ционного номера (далее – ИИН), ЭЦП;

2) выбор услугополучателем электрон-
ной государственной услуги, заполнение
полей электронного запроса и прикреп-
ление пакета документов;

3) удостоверение электронного запро-
са для оказания электронной государ-
ственной услуги посредством ЭЦП услу-
гополучателя;

4) обработка (проверка, регистрация)
электронного запроса услугодателем;

5) получение услугополучателем уве-
домления о статусе электронного запро-
са и сроке оказания государственной ус-
луги в "личный кабинет" услугополучате-
ля на портале;

6) направление услугодателем в "лич-
ный кабинет" услугополучателя результа-
та оказания государственной услуги в
форме электронного документа, подпи-
санного ЭЦП;

7) получение услугополучателем ре-
зультата государственной услуги    в "лич-
ном кабинете" услугополучателя на пор-
тале;

Диаграмма функционального взаимо-
действия информационных систем, за-
действованных в оказании государствен-
ной услуги через портал, указана   в при-
ложении 1 к настоящему Регламенту.

10. Подробное описание последова-
тельности процедур (действий), взаимо-
действий структурных подразделений (ра-
ботников) услугодателя  в процессе ока-
зания государственной услуги, а также
описание порядка взаимодействия с ины-
ми услугодателями и (или) центром обслу-
живания населения и порядка использо-
вания информационных систем в процес-
се оказания государственной услуги отра-
жается в справочнике бизнес – процессов
оказания государственной услуги соглас-
но приложению 2 к настоящему Регламен-
ту.

(Продолжение следует).
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"Жітіќара ауданы єкімдігініњ ве-
теринария бμлімі" мемлекеттік ме-
кемесі (110700, Жітіќара ќаласы, 6
шаѓын аудан 65 ‰й, аныќтама  теле-
фондары 8(71435) 4-91-77, 8(71435) 4-
92-22, электрондыќ мекенжайы
akimat.zhitikara@mail.ru.) "Б" корпу-
сыныњ бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

Басшысы, санаты  E-R-1.
Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ет-

кен жылдарына байланысты:  109 548
тењгеден  147 986 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Бμлім
ќызметін ±йымдастыру жєне басќару.
Міндеттемелер жєне тμлемдер бойынша
мекеменіњ ќаржыландыру жоспарын, ќыз-
меткерлер саны мен ењбек тμлемдерініњ
белгіленген ќорлары шегінде мекеменіњ
ќ±рылымын бекіту. Бμлім ж±мысыныњ
перспективалыќ жєне аѓымдаѓы жоспа-
рын бекіту. Зањнамамен белгіленген
тєртіпте бμлім ќызметкерлерін лауазымѓа
таѓайындау жєне лауазымнан босату.
Бμлім ќызметшілерініњ лауазымдыќ
н±сќаулыќтарын бекіту. Зањнамамен бел-
гіленген тєртіпте ќызметкерлерді ынталан-
дыру жєне тєртіптік жаза салуды ж‰зеге
асыру. ¤з ќ±зыреттілігі шегінде б±йрыќ
шыѓару, н±сќаулар беру, ќызметтік ќ±жат-
тарѓа ќол ќою. Мемлекеттік органдарда,
μзге де ±йымдарда мекемені ±сыну.
М‰дделі т±лѓаларѓа μткізілетін ветерина-
риялыќ іс-шаралар туралы аќпаратты
±сынуды  ќамтамасыз ету. Ветеринария-
лыќ шараларды μткізуге баѓытталѓан бюд-
жеттік ќаражаттардыњ нысаналы пайда-
лануын баќылауды ж‰зеге асыру. Бос
ж‰рген иттер мен мысыќтарды ±стау
жєне жою бойынша шаралар μткізуді
±йымдастыру. Мал ќорамдарын салуды
±йымдастыру (биотермиялыќ ±ра). Бюд-
жеттік ќаражат есебіне алынѓан ветери-
нариялыќ дєрі-дєрмектердіњ саќталуына
баќылау жасау. Кестеге сєйкес азамат-
тарѓа жєне зањды т±лѓа μкілдеріне жеке
ќабылдау ж‰ргізу, жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтініштерін зањнамамен белгілен-
ген мерзімдерде ќарау, олар бойынша
ќажетті шаралар ќабылдау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар: Жоѓары білім:  Ветерина-
рия немесе ауыл шаруашылыѓы ѓылым-
дары.

Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптар-
дыњ біріне сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі ‰ш жыл-
дан кем емес;

2) жоѓары немесе жоѓары оќу орында-
рынан кейінгі білім баѓдарламалары
бойынша Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті жанындаѓы білім беру ±йым-
дарында мемлекеттік тапсырыс негізінде
немесе шетелдіњ жоѓары оќу орындарын-

да Шетелде кадрлар даярлау жμніндегі
республикалыќ комиссия бекітетін  басым
мамандыќтар бойынша оќуды аяќтаѓан
жаѓдайда мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес;

3) ѓылыми дєрежесініњ болуы;
4) мемлекеттік органдарда басшылыќ

немесе μзге лауазымдарда ж±мыс μтілі
бір жылдан кем емес;

5) осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓыттарына сєйкес са-
лаларда ж±мыс μтілі тμрт жылдан кем
емес, оныњ ішінде басшылыќ лауазым-
дарда бір жылдан кем емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ Консти-
туциясын, Ќазаќстан Республикасыныњ
"Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті
туралы" Конституциялыќ зањын, Ќазаќ-
стан Республикасыныњ "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсімдер
туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі басќа-
ру туралы" зањдарын, осы санаттаѓы наќ-
ты лауазымныњ мамандануына сєйкес
салалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын біліу.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша
функционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ
мемлекеттік ќызмет істері агенттігі Тμра-
ѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы №06-
7/32 б±йрыѓымен бекітілген Бос  єкімшілік
мемлекеттік лауазымѓа орналасуѓа кон-
курс μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан єрі –
Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) Осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен Ќаѓидаларѓа
3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырыл-
ѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотари-
алды куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ
нотариалды куєландырылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсау-
лыќ саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23
ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓымен бекітіл-
ген (Ќазаќстан Республикасыныњ Норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде 2010
жылы 21 желтоќсанда № 6697 болып
тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы тура-
лы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматы-
ныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеу-
ден μткені туралы ќолданыстаѓы серти-
фикат (немесе нотариалды куєландырыл-
ѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі ту-
ралы хабарландыру соњѓы жарияланѓан
сєттен бастап 10 ж±мыс к‰н ішінде Ќос-
танай облысы,  Жітіќара ќаласы, 6 шаѓын
ауданы,  65 ‰й,  32 кабинет мекенжайы
бойынша тапсырылуы ќажет.

Аныќтама телефондары 4-92-22;
факс 2-55-21, электрондыќ пошта –
akimat.zhitikara@mail.ru.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртiпте не-
месе пошта арќылы ќ±жаттарды ќабыл-
дау мерзiмiнде берген ќ±жаттары ќоса бе-
рілген ќ±жаттары ќμрсетіле отырып ќ±жат
тігілетін м±ќабаѓа конкурстыќ комиссия-
ныњ ќарауына ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шiн ќ±жаттарды электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар ќ±жат-
тардыњ т‰пн±сќасын єњгiмелесу бастал-
ѓанѓа дейiн бiр ж±мыс к‰ні б±рын
кешiктiрмей ±сынады.

Єњгімелесуге  жіберілген  кандидаттар,
оны кандидаттарды єњгімелесуге жіберу
туралы хабардар ету к‰нінен бастап 5
ж±мыс к‰ні ішінде "Жітіќара ауданы
єкімініњ аппараты" ММ-де μтеді.

Конкурстыќ комиссияныњ айќынды-
лыѓы мен єділдігін ќамтамасыз ету ‰шін
оныњ отырысына баќылаушылардыњ
ќатысуына болады.

Конкурс комиссиясыныњ байќаушылар
ретінде Ќазаќстан Республикасы Парла-
ментініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат
депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республика-
сы зањнамасында белгіленген тєртіпте ак-
кредиттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралда-
рыныњ, басќа да мемлекеттік органдар-
дыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік
емес ±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йым-
дардыњ жєне саяси партиялардыњ μкілдері,
уєкілетті органныњ ќызметкерлері ќатыса
алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссия-
сыныњ отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар
єњгімелесу басталуына 1 ж±мыс к‰ні ќал-
ѓанѓа дейін кешіктірмей "Жітіќара ауданы
єкімініњ аппараты" персоналды басќару
ќызметіне (кадр ќызметіне) тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар Жітіќара ауданы
єкімініњ аппаратыныњ  персоналды бас-
ќару ќызметіне (кадр ќызметіне)  жеке ба-
сын куєландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін,
±йымдарѓа тиесілілігін растайтын ќ±жат-
тардыњ т‰пн±сќасын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шыѓын-
дарын (єњгімелесу μтетін жерге келу жєне
ќайту, т±ратын жер жалдау, байланыс
ќызметініњ барлыќ т‰рлерін пайдалану)
μздерініњ жеке ќаражаттары есебінен
ж‰ргізеді.

"Ќостанай облысы єкім-
дігініњ ветеринария басќарма-
сы" мемлекеттік мекемесі
(110000, Ќостанай ќаласы, Го-
голь кμшесі, 75, аныќтама  теле-
фондары 8(7142) 502-045, факсы
8(7142) 502-788, электрондыќ
мекенжайы  vetupr.ok@mail.ru)
"Б" корпусыныњ бос єкімшілік
мемлекеттік  лауазымына орна-
ласуѓа конкурс жариялайды:

1. "Ќостанай облысы
єкімдігініњ ветеринария басќар-
масы" мемлекеттік мекемесі
ќаржы жєне мемлекеттік сатып алу
бμлімініњ басшысы (Д-О-3 санаты)
– лауазымдыќ жалаќысы  ењбек
μтіліне байланысты 84563 тењге-
ден 114032 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлімніњ  ж±мысын ±йымдасты-

рады, бμлім ж±мысын жоспарлауды,
бμлім туралы ережені жасайды. Кіріс
ќ±жаттарыныњ, басќарма басшысы-
ныњ жєне жоѓары т±рѓан органдар
тапсырмаларыныњ орындалу мер-
зімдеріне баќылауды ќамтамасыз
етеді. Ветеринария саласында
μткізілетін ќаржылыќ саясатты ж‰зе-
ге асырады, есепке алу-есептілік
функциясын, ±тымды ±йымдасты-
руды, бухгалтерлік есеп пен есеп
берудіњ жолѓа ќойылуы мен д±рыс-
тыѓын ќамтамасыз етеді. Басќарма-
да бухгалтерлік есепті ±йымдасты-
рады. Бюджеттік μтінімдерді, ќаржы-
ландыру жоспарлары мен олардыњ
есептерін жасауды жєне басќарма
басшысымен келісуді ќамтамасыз
етеді. Ќаржыландыру жоспарына
μзгеріс енгізеді. Бюджет ќаражаты-
ныњ, инвестициялардыњ, басќа да
аќшалай ќаражаттыњ уаќытылы
жєне маќсатты ж±мсалуын, негізгі
ќордыњ материалдыќ-тауарлыќ
ќ±ндылыќтарыныњ саќталуын жєне
бухгалтерлік есепте олардыњ ќозѓа-
лысына байланысты операциялар-
дыњ уаќытылы кμрсетілуіне баќы-

лауды ж‰зеге асырады. Материал-
дыќ-техникалыќ ќ±ндылыќтарды,
ж±мыстар мен ќызмет кμрсетуді
мемлекеттік сатып алу жμніндегі
ж±мысќа баќылауды ж‰зеге асыра-
ды. Ќаржылыќ, бухгалтерлік, салыќ-
тыќ жєне басќа да есеп берулерді
белгіленген мерзімде жасауды жєне
±сынуды ќамтамасыз етеді. Келіп
т‰скен бухгалтерлік жєне басќа
есептілікті тексеруді; ќаржылай-эко-
номикалыќ аќпаратты жинауды
жєне μњдеуді ќамтамасыз етеді.
Тауарлыќ-материалдыќ ќ±ндылыќ-
тар мен негізгі ќорды т‰гендеу
ж‰ргізуге ќатысады. ¦йымныњ
ќаржы-шаруашылыќ ж±мысына
экономикалыќ талдау ж‰ргізеді.  Бух-
галтерлік ќ±жаттардыњ саќталуын
ќадаѓалайды, оларды белгіленген
тєртіпке сєйкес м±раѓатќа тапсы-
руѓа рєсімдейді. Есеп жєне есептілік
мєселелері жμніндегі ережелер,
н±сќаулыќтар, методикалыќ єдісте-
меліктер, бухгалтерлік ќызметтіњ
ќ±зырына жататын басќа да норма-
тивтік ќ±жаттардыњ ж‰йелі есебін
ж‰ргізілуін ќамтамасыз етеді. Ќаржы
ресурстарын басќаруѓа баѓытталѓ-
ан шешімдер ќабылдауды ќамтама-
сыз етеді.

Сыбайлас жемќорлыќ ќ±ќыќ б±зу-
шылыќтар туралы оѓан белгілі бол-
ѓан жаѓдайларда басшылыќќа неме-
се ќ±ќыќ ќорѓау органдарына хабар-
лайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: жоѓары:
єлеуметтік ѓылымдар, экономика
жєне бизнес (экономикалыќ, есеп
жєне аудит, ќаржы).

Ж±мыс тєжірибесі келесі талап-
тардыњ біріне сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі екі
жылдан кем емес;

2) мемлекеттік органдарда бас-
шылыќ немесе μзге лауазымдар-
да ж±мыс μтілі бір жылдан кем
емес;

3) осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі ‰ш
жылдан кем емес, оныњ ішінде бас-
шылыќ лауазымдарда бір жылдан
кем емес;

4) жоѓары оќу орындарынан
кейінгі білім баѓдарламалары бойын-
ша Ќазаќстан Республикасы  Пре-
зидентініњ жанындаѓы білім беру
±йымдарында мемлекеттік тапсы-
рыс негізінде немесе шетелдіњ
жоѓары оќу орындарында шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі респуб-
ликалыќ комиссия бекітетін  басым
мамандыќтар бойынша оќуды
аяќтауы;

5) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-

ституциясын, "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті туралы", "Ќазаќстан
Республикасыныњ ‡кіметі туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ Консти-
туциялыќ зањдарын, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ "Мемлекеттік ќызмет
туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілер туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызмет туралы" зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќатына-
старды реттейтін Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ ак-
тілерін, "Ќазаќстан-2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі. Осы са-
наттаѓы лауазымдар бойынша функ-
ционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс "Бос єкімшілік мемле-
кеттік  лауазымѓа орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидаларын бекіту
туралы" Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19

наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы не-
гізінде ж‰ргізіледі (б±дан єрі – Ќаѓида-
лар)

Ќонкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі  суретпен  осы
Ќаѓидаларѓа  3-ќосымшаѓа  сєйкес
нысанда толтырылѓан сауалнама;

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ нота-
риалды куєландырылѓан  кμшірмелері;

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды  куєланды-
рылѓан  кμшірмесі;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау Министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген нысандаѓы денсау-
лыѓы туралы аныќтама (Ќазаќстан
Республикасыныњ Нормативтік-
ќ±ќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу
Тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсан-
да № 6697 болып тіркелген);

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолда-
ныстаѓы сертификат (немесе серти-
фикаттыњ нотариалды куєландырыл-
ѓан кμшірмесін).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап
10 ж±мыс к‰ні ішінде мына мекен-
жай бойынша ±сынылуѓа тиіс:
110000, Ќостанай ќаласы, Гоголь
кμшесі, 75, 112-кабинет.

Азаматтар ќ±жат тігілетін м±ќаба-
да орналастырылѓан жоѓарыда
аталѓан ќ±жаттарды   ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде
бере алады.

Конкурсќа  ќатысу ‰шін ќ±жаттар-
ды хабарландыруда кμрсетілген
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-

сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰н б±рын кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберу туралы
‰міткерлерді хабарландыру к‰нінен
бастап  5 к‰н ішінде ‰міткерлер
єњгімелесуді  "Ќостанай облысы
єкімдігініњ ветеринария басќармасы"
мемлекеттік мекемесінде,  115-каби-
нетте  μтеді.

Конкурстыќ комиссиясыныњ ай-
ќындылыѓы  мен єділдігін  ќамтама-
сыз ету ‰шін оныњ отырысына баќы-
лаушылардыњ ќатысуына болады.
Конкурстыќ комиссияныњ баќылау-
шылары ретінде

Ќазаќстан Республикасы Парла-
ментініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихаттардыњ депутаттары,
Ќазаќстан Республикасыныњ зањна-
масымен  белгіленген  аккредитация
алѓан  б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралда-
рыныњ μкілдері, басќа да  мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне
саяси партиялардыњ μкілдері уєкі-
летті органныњ ќызметкерлері  ќаты-
са алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отыры-
сына  баќылаушы ретінде ќатысу
‰шін  єњгімелесу μткізудіњ басталуы-
на  бір ж±мыс к‰ннен кешіктірмей
Ќостанай облысы єкімдігініњ ветери-
нария  басќармасында   ±йымдас-
тыру-кадрлыќ  бμлімінде тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓа Ќостанай облы-
сы єкімдігініњ ветеринария басќарма-
сыныњ ±йымдастыру-кадрлыќ
бμлімініне жеке куєлігініњ кμшірмесін,
±йымѓа жататынын растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшірмелерін ±сынады.

Конкурсќа  ќатысу бойынша шы-
ѓындар  (єњгімелесу  μтетін жерге
жєне кері ќарай жол ж‰ру, т±рѓын ‰й-
жай жалдау, т±ру, барлыќ т‰рдегі бай-
ланыс ќызметтерін пайдалану)  аза-
маттардыњ μз ќаражаттары есебінен
ж‰ргізіледі.

Ќостанай облысы МАЭС 27.10.2015 ж. ±йѓаруымен "Евро-
стиль 1" ЖШС ќатысты оњалту рєсімін ќолдану туралы азамат-
тыќ іс ќозѓалды. Мына мекенжайѓа хабарласуѓа болады: Ќоста-
най ќ., Байт±рсынов кμш., 70.

Определением СМЭС Костанайской области от 27.10.2015г.
возбуждено гражданское дело о применении процедуры  реа-
билитации к ТОО "Евростиль I". Обращаться по адресу:
г.Костанай, ул. Байтурсынова, 70.

Газеттіњ 2015 жылѓы 10 ќарашадаѓы №128 (18337) са-
нында жарияланѓан "Ќостанай облысы єкімдігініњ ветерина-
рия басќармасы" мемлекеттік мекемесініњ хабарландыруы
жарамсыз деп танылсын.

2015 жылѓы 9 айда Ќостанай облысы
бойынша ќаржылыќ баќылау

инспекциясымен ж‰ргізілген баќылау
іс-шараларыныњ ќорытындысы

Ќостанай облысы бойынша ќаржылыќ баќылау
инспекциясы 2015 жылѓы 9 айда 200 баќылау іс-ша-
расын μткізіп, олардыњ барысында 170 баќылау
объектісі ќамтылды, соныњ ішінде республикалыќ
бюджеттен ќаржыландырылатын 10 мемлекеттік ме-
кеме, жергілікті бюджеттен ќаржыландырылатын 141
мемлекеттік мекеме жєне 19 шаруашылыќ ж‰ргізуші
субъект ќамтылды.

Ж‰ргізілген баќылау іс-шаралары арќылы сомасы
12 417,9 млн.тењгеге бюджеттік зањнаманы б±зу ай-
ќындалды, соныњ ішінде: ќаржылыќ б±зушылыќтар –
9 673,2 млн.тењге жєне ќаѓидаларды, талаптар мен
рєсімдерді саќтау кезінде айќындалѓан б±зушылыќ-
тар – 2 744,7 млн.тењге.

Б±дан басќа, мемлекеттік сатып алудыњ ќорытын-
дыларына єсер еткен сомасы 3 906,0 млн.тењгелік
мемлекеттік сатып алу туралы зањнаманы б±зу аныќ-
талды.

Баќылау іс-шараларыныњ ќорытындылары бойын-
ша ќабылданѓан шаралар арќылы бюджетке ќалпы-
на келтірілуге жєне μтелуге тиісті 2 960,1 млн.тењге
б±зушылыќ сомасынан ќалпына келтірілгені жєне
μтелгені – 2 945,0 млн.тењге немесе 99,4 %.

Ќ±ќыќ ќорѓау органдарына сомасы 3 608,8 млн.тењ-
гелік 34 баќылау материалы жолданып, олардыњ
ішіндегі жиырма бесі бойынша ќылмыстыќ іс ќозѓал-
ды.

Мамандандырылѓан ауданаралыќ экономикалыќ
сотќа 5 талап-арыз жіберілді, соныњ ішінде мемле-
кеттік сатып алудыњ ќорытындыларын жарамсыз деп
тану туралы 2 талап-арыз, тексеру ќорытындысы
бойынша залал сомасын μтеу туралы 3 талап-арыз.

"Єкімшілік ќ±ќыќ б±зу туралы" Ќазаќстан Республи-
касыныњ Кодексіне сєйкес 63 лауазым иесіне жалпы
сомасы 7,3 млн.тењгеге єкімшілік жаза салынып,
тєртіптік жауапкершілікке 180 лауазым иесі тартыл-
ды.

 Ќостанай облысы бойынша  ќаржылыќ
баќылау инспекциясы.



1111 ќараша 2015 жыл

"Жітіќара ауданы єкімдігініњ
жер ќатынастары бμлімі" мем-
лекеттік мекемесі  (110700,
Жітіќара ќаласы, 6 шаѓын аудан
65 ‰й, аныќтама телефондары
8(71435) 4-91-77, 8(71435) 4-92-22,
электрондыќ мекенжайы
akimat.zhitikara@mail.ru.)  "Б"
корпусыныњ бос єкімшілік мем-
лекеттік лауазымына орнала-
суѓа конкурс жариялайды:

Басшысы, санаты  E-R-1.
Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет

еткен жылдарына байланысты:
109 548 тењгеден  147 986 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлім ќызметін ±йымдастыру жєне
басќару. Міндеттемелер жєне тμлем-
дер бойынша мекеменіњ ќаржылан-
дыру жоспарын, ќызметкерлер саны
мен ењбек тμлемдерініњ белгіленген
ќорлары шегінде мекеменіњ ќ±рылы-
мын бекіту. Алдаѓы жєне аѓымдаѓы
ж±мыс жоспарларын бекіту. Зањна-
маѓа сєйкес бμлім ќызметкерлерін
лауазымѓа таѓайындау жєне лауа-
зымнан босату. Бμлім ќызметші-
лерініњ лауазымдыќ н±сќаулыќтарын
бекіту Зањнамамен белгіленген
тєртіпте ќызметкерлерді ынталанды-
ру жєне тєртіптік жаза салуды ж‰зе-
ге асыру. ¤з ќ±зыреті шегінде
б±йрыќтар шыѓару жєне н±сќаулар
беру, ќызметтік ќ±жаттарѓа ќол ќою.
Мемлекеттік органдарда, μзге де
±йымдарда мекемені ±сыну. Жер
зањнамасыныњ, Ќазаќстан Респуб-
ликасы Президенті Жарлыќтарыныњ,
Ќазаќстан Республикасы ‡кіметі
ќаулыларыныњ, жерлердіњ пайдала-
нылуы мен ќорѓалуын ±йымдасты-
ру жμніндегі облыстыќ жєне аудан-
дыќ атќарушы органдары ќаулыла-
рыныњ орындалуын ќамтамасыз ету.
Жер ќатынастарын реттеу саласын-
да бірыњѓай мемлекеттік саясатты
ж‰ргізу. Кестеге сєйкес азаматтарѓа
жєне зањды т±лѓа μкілдеріне  жеке
ќабылдау ж‰ргізу, жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтініштерін зањнамамен
белгіленген мерзімдерде ќарау, олар
бойынша ќажетті шаралар ќабылдау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары
білім: ауыл шаруашылыѓы ѓылымда-
ры немесе ќызметтер (жерге орна-
ластыру, кадастр).

Ж±мыс тєжірибесі келесі талап-
тардыњ біріне сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі ‰ш
жылдан кем емес;

2) жоѓары немесе жоѓары оќу
орындарынан кейінгі білім баѓдарла-
малары бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті жанындаѓы
білім беру ±йымдарында мемлекеттік
тапсырыс негізінде немесе шетелдіњ
жоѓары оќу орындарында Шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі республи-
калыќ комиссия бекітетін  басым
мамандыќтар бойынша оќуды аяќта-

ѓан жаѓдайда мемлекеттік ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес;

3) ѓылыми дєрежесініњ болуы;
4) мемлекеттік органдарда бас-

шылыќ немесе μзге лауазымдарда
ж±мыс μтілі бір жылдан кем емес;

5) осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі тμрт
жылдан кем емес, оныњ ішінде бас-
шылыќ лауазымдарда бір жылдан
кем емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті туралы" Консти-
туциялыќ зањын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан-2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы №06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген Бос  єкімшілік мемлекеттік
лауазымѓа орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан єрі
– Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) Осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен Ќаѓида-
ларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда
толтырылѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшiр-
мелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21
желтоќсанда № 6697 болып тіркел-
ген) нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолда-
ныстаѓы сертификат (немесе нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландырудыњ соњѓы жа-
рияланѓан сєтінен бастап 10 ж±мыс
к‰н ішінде Ќостанай облысы,  Жітіќа-
ра ќаласы, 6 шаѓын ауданы,  65 ‰й,
32 кабинет мекенжайы бойынша тап-
сырылуы ќажет.

Аныќтама телефондары 4-92-22;
факс 2-55-21, электрондыќ пошта –
akimat.zhitikara@mail.ru.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртiпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзiмiнде берген ќ±жат-
тары ќоса берілген ќ±жаттары ќμрсе-
тіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
конкурстыќ комиссияныњ ќарауына
ќабылданады. Конкурсќа ќатысу
‰шiн ќ±жаттарды электрондыќ пошта
арќылы берген азаматтар ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќасын єњгiмелесу бас-
талѓанѓа дейiн бiр ж±мыс к‰ні б±рын
кешiктiрмей ±сынады.

Єњгімелесуге  жіберілген  канди-
даттар, оны кандидаттарды єњгіме-
лесуге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде
"Жітіќара ауданы єкімініњ аппараты"
ММ-де μтеді.

Конкурстыќ комиссияныњ айќын-
дылыѓы мен єділдігін ќамтамасыз ету
‰шін оныњ отырысына баќылаушы-
лардыњ  ќатысуына болады.

Конкурс комиссиясыныњ байќау-
шылар ретінде Ќазаќстан Республи-
касы Парламентініњ жєне барлыќ
дењгейдегі мєслихат депутаттары-
ныњ, Ќазаќстан Республикасы зањ-
намасында белгіленген тєртіпте ак-
кредиттелген б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ, басќа да мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне
саяси партиялардыњ μкілдері, уєкі-
летті органныњ ќызметкерлері ќаты-
са алады.

Байќаушы ретінде конкурс ко-
миссиясыныњ отырысына ќатысу
‰шін т±лѓалар єњгімелесу баста-
луына 1 ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін
кешіктірмей "Жітіќара ауданы
єкімініњ аппараты" персоналды бас-
ќару ќызметіне (кадр ќызметіне)
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар
Жітіќара ауданы єкімініњ аппараты-
ныњ  персоналды басќару ќызметі-
не (кадр ќызметіне)  жеке басын кує-
ландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін,
±йымдарѓа тиесілілігін растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шы-
ѓындарын (єњгімелесу μтетін жерге
келу жєне ќайту, т±ратын жер жал-
дау, байланыс ќызметініњ барлыќ
т‰рлерін пайдалану) μздерініњ жеке
ќаражаттары есебінен ж‰ргізеді.

Ќостанай облысыныњ єкімдігі Ќостанай облысы єкімдігініњ м±раѓат жєне ќ±жаттама
басќармасыныњ басшысы Г‰лжан Ермашќызы Мењдікеноваѓа  сіњлісі

Сєуле Ермашќызыныњ
ќайтыс болуына байланысты ќайѓысына ортаќтасып, кμњіл айтады.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ м±раѓаттар жєне ќ±жаттама басќармасы" ММ ±жымы мен
Ќостанай облысыныњ м±раѓат ќызметі "Ќостанай облысы єкімдігініњ м±раѓаттар жєне ќ±жат-
тама басќармасы" ММ басшысы Г‰лжан Ермашќызы Мењдікеноваѓа

сіњлісініњ
мезгілсіз ќайтыс болуына байланысты ќайѓысына ортаќтасып, кμњіл айтады.

Ќостанай сахнасына сєн беріп, Тобыл
танабын єсем єнімен тыныстатып, кμрер-
менніњ кμзайымына айналѓан Г‰лжайна-
ныњ ѓ±мырын г‰лге тењесек те болады. Ол
μзініњ отызѓа да толмаѓан, енді ѓана б‰р
жарып келе жатќан шаѓында ‰зіліп т‰сті.
Жасындай жарќ етті де жоќ болды. Біраќ
соњында μнерін ќадір т±тќан елі, адам-
гершілігін сыйлаѓан замандастары, дос-
тары ќалды.

Міне, сол елі, замандастары, ќ±рбы-
ќ±рдастары ќыршынынан ќиылып кете
барѓан Г‰лжайна Ѓ±марованыњ рухына
арнап, Е.¤мірзаќов атындаѓы облыстыќ
филармонияда еске алу кешін ±йымдас-
тырды. Оныњ μзі аталѓан филармония-
ныњ сахнасында халќына талай мєрте
μнерін паш еткен. Сондыќтан да болар,
игі шараѓа халыќ мол жиналды. Дауысы
таспаѓа басылып тарихќа енген, г‰л-
ѓ±мырлы Г‰лжайнаныњ есімі елі бар да
естен кетпейтінін сол к‰нгі халыќтыњ
μкініш пен саѓыныштан тамѓан кμз жасы
жєне замандастарыныњ айтќан естелік-

 ЌАЙРАН Д‡НИЕ...

Г‰л-ѓ±мырГ‰л-ѓ±мырГ‰л-ѓ±мырГ‰л-ѓ±мырГ‰л-ѓ±мыр

Н±рболат
      МЕШІТБАЕВ

тері дєлелдей т‰седі.
Еске алу кеші – єнмен μрілген ѓ±мырѓа

арналѓан кеш, талантќа таѓзым кеші боп
жадымызда ќалды. Г‰лжайна Оралдыњ
тумасы еді. Єйтсе де желкілдеген балѓын
к‰ндері  Жітіќара жерінде  μтті. Алѓашќы

ењбек жолы да сол жерден басталды. Бо-
лашаќ сахна сањлаѓын бір кμргеннен та-
нып, Елубай ¤мірзаќов атындаѓы облыс-
тыќ филармонияѓа жетелеген Г‰лбану
Абдуллина апамыз екенін ел біледі.
Екеуініњ араларындаѓы сыйластыќ – ана-

сы мен ќызыныњ, тіпті, кейде кєдімгі
ќ±рбылардыњ сырласќанындай болатын.

М±ны μз сμзінде Г‰лбану апамыз та-
лай мєрте айтќан-ды. Оныњ Ќостанайда
ењбекке араласќан алѓашќы ±жымы –
облыстыќ филармония. Кμзден кетсе де,
кμњілден кетпеген замандасымыз туралы
ќызыќты єњгімелер де кμп-аќ.  Жас єнші
бірде "Аќжелењ" ансамблімен бірге
Башќ±рт жеріне барады. Халыќаралыќ
д‰бірлі доданыњ єділ ќазылары Ќоста-
найдан келген ќаршадай ќыздыњ μнеріне
тєнті болып: "Кіп-кішкентай денеге мы-
нандай зор дауыс ќалай сыйып т±р?" –
деп еріксіз тањѓалѓан екен. Сол μнер сай-
ысынан біздіњ μнерпаздар олжалы орал-
ды. Сондаѓы башќ±рт сахнасында салѓ-
ан Г‰лжайнаныњ бейнесін сахнадан таѓы
бір мєрте кμрген кезде біздіњ μзіміз де кμз
жасына амалсыз ерік беріп ќойдыќ.

¤мір... таѓдыр... ажал... Осы бір кењ, фи-
лософиялы ±ѓымды еске алу кешінде ма-
ѓыналы єрі мазм±нды етіп сыйѓыза білген
Г‰лжайнаныњ достары:

Тартса да б±л сєт м±њды ойѓа,
Ќазаѓа ел сабыр ќылмай ма?!
Ел барда сен де тірісіњ,
¤шпейді бейнењ, Г‰лжайна...
Саф ‰ніњ жаќќан ж±ртыма,
¤нерде едіњ бір т±ма.
¤мірде жинар г‰ліњді
¦сындыќ б‰гін рухыња,

– деп т‰йіндеді кешті.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Г‰лжайна Ѓ±марованы еске алу кеші

Жарќын бейнењ жадымызда
1969 жылы Жітіќара ауданыныњ Милютин

ауылында д‰ниеге келген ИМАНБАЕВ Маќс±т
Сансызбай±лы 2015 жылѓы 9 ќарашада ќызметтік
борышын μтеу кезінде ќайѓылы ќазаѓа ±шырады. Ол
μмірініњ соњына дейін Жітіќара ауданыныњ №5 μрт
сμндіру бμлімініњ ќарауыл бастыѓы болып ќызмет ат-
ќарды. Маќс±т біздіњ есімізде ќайсар жауынгер,
аќкμњіл аѓа, кішіпейіл іні ретінде мєњгі саќталады.

Марќ±мныњ отбасына, туѓан-туыстарына ќай-
ѓысына ортаќтасып, кμњіл айтамыз.

ЌР ІІМ ТЖК Ќостанай облысы ТЖД
"¤С жєне АЌЖЌ" ММ ±жымы.

Торѓайдан т‰леп ±шып
Алматы, Астанада ќызмет
атќара ж‰ріп ќайраткерлік
дєрежеге дейін кμтерілген
Айжан Ж±мабаева аяќтал-
ѓалы отырѓан  жылда бар
болѓаны 41 жасында μмір-
ден озѓан ќыршын жас.

Таяуда А.Ж±мабаева
баспасμз орталыѓыныњ ди-
ректоры болып μзініњ соњѓы
ќызмет еткен Астана ќала-
сындаѓы С.Сейфуллин

атындаѓы Ќазаќ агротехникалыќ уни-
верситеті  ќараша айындаѓы туѓан
к‰ніне орай еске алу кешін ±йымдас-
тырды.

Оѓан Астанадан басќа Ќостанай-
дан, Ќараѓандыдан  арнайы кμзкμрген-
дер жєне Арќалыќ ќаласынан ректо-
раттыњ арнайы шаќыртуымен ата-
анасы Ќуанышбай мен Рузия Ж±ма-
баевтар ќатысты.

Еске алу кеші сырлы да, м±њлы
μтті. "Жарќ еткен жасын ѓ±мыр" атты
кеште университет ректоры, профес-
сор Аќылбек К‰рішбаев Айжан  Ж±ма-
баеваныњ  мєњгілікке оќу орныныњ та-
рихында алтын єріппен жазылып
ќалатынын  айтты.

Арынды аќын, туыс аѓасы Серік
Т±рѓынбек±лы Айжанныњ шыќќан тегі
асыл, оныњ арѓы аталары Єбіќай
Н±ртазин, μз атасы Ж±мабай елді
аузына ќаратќан т±лѓалар, тегіне
тартќан тектілігі содан деймін. Жетінші
сыныптан μлењ шыѓарумен айна-
лысќан Торѓайдыњ     ќаршадай ќызы-
ныњ ењбек жолын саралай келе,  єлі
к‰нге елеусіз ќалып отырѓан, кезінде

Алаш арыстарымен иыќ т‰йістіре ќыз-
мет атќарѓан ќазаќтыњ т±њѓыш жур-
налист, ѓалым педагогы Нєзипа
Ќ±лжановадай білікті де алѓыр,
іскерлігі мыќты болып еді деп Айжан
Ќуанышбайќызыныњ сан ќырлылы-
ѓын баса атап μтті.

"Астана" арнасыныњ "‡кімет арна-
сы", "Ќаламгер" авторлыќ баѓдарла-
маларын ж‰ргізді.

Астана ќаласы єкімі баспасμз ќыз-
метініњ, Алматы ауданы єкімі ішкі
саясат бμлімініњ басшысы, "Имидж
Центр" республикалыќ журналыныњ
бас редакторы, Ќазаќстан Бас редак-
торлар клубыныњ м‰шесі болды.

Ќазаќстан Журналистер одаѓыныњ
м‰шесі, халыќаралыќ "Шабыт" фес-
тивалініњ лауреаты Айжан Ж±мабае-
ва ќып-ќысќа ѓ±мырында сан ќырлы
жауапкершілігі зор басшылыќ ќыз-
метті атќарумен ќоса, ќос тілді ќалам-
гер  бала кездегі серігі ќаламын да
ќолына ќыса ж‰ріп, 300-ден астам жа-
рияланымныњ, "Ќаратырна", "¤лік
союшы" атты кітаптарыныњ авторы.

 Майра БЕГІМБЕТ.
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Ќ±ттыќтаймыз!

Жанкелдин ауданы Аралбай ауылыныњ
т±рѓыны ЄЛІМЖАН Досымжан Єлімжан-
±лын 25 м‰шел жасќа толуымен ќ±ттыќтай-
мыз. Досымжанѓа мол баќыт, ±заќ μмір, ќажы-
мас ќайрат, ењбекте табыс, шєкірт тєрбиелеу-
дегі ењбегініњ жемісті болуына тілектеспіз.

Жиырма бес деген –
 жалынды дєурен шырыны,

Жиырма бес деген –
д‰ниеніњ д‰рмек ќызыѓы.

Бойдаќтыѓыњ да ќала алмас бойыњ
тасалап,

Ќ±рыќ боп т‰сер арудыњ б±лѓаќ б±рымы.

Жиырма бес деген – жігіттігіњніњ арќауы,
Алдаѓы к‰нді, асу мен шыњды ањсауы.
Саѓынышыњ ол, ќызѓа ќ±штар, жырѓа єуес,
Буырќаныспен арайлап атар єр тањы.

Жиырма бес –
ќыран,  шыѓатын самѓап шыњдарѓа,

Мойымас тіпті тосыннан келген сындарѓа.
Тербете білгін жердегі баќыт желкенін,
Ж‰ректіњ отын ±сынып келер жылдарѓа.

Тілек білдірушілер:
Нысамбаевтар єулеті.

БЄРЕКЕЛДІ!БЄРЕКЕЛДІ!БЄРЕКЕЛДІ!БЄРЕКЕЛДІ!БЄРЕКЕЛДІ!
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"Єн єлемініњ Єбілахаты"

Є.Боранбаев атындаѓы кино-
театрда атаќты композитор,
жерлесіміз Є.Еспаевтыњ туѓаны-
на 90 жыл толуына арналѓан
єсерлі єн кеші μтті.

 Є.Еспаев 1925 жылы д‰ние-
ге келіп, 1976 жылы Алматы
ќаласында μмірден озды. ¦лы
Отан соѓысына ќатысќан. 1951-
1953 жылдары ќазіргі Ќ±рман-
ѓазы атындаѓы ±лттыќ консерва-
ториясынан жоѓары білім алады.

Композитордыњ шыѓарма-
шылыќ шабытынан туѓан:
"Аќќуым", "Аќсєуле" (Ќ.Аманжо-
лов), "Сайра, сайра, сандуѓа-
шым", "Орамал", "Жайыќ ќызы"
(З.Ќабдолов), "¤зіњ де жігіт,
ќызыќсыњ" (М.Єлімбаев), "Тор-
ѓай толѓауы" (Ѓ.Ќайырбеков),
"Тобыл толќыны" (С.Т±рѓынбе-
ков), "Республика туралы жыр"
(І.Мємбетов), "Бейбітшілік саќта-

лады" (Н.Шєкенов), "¤згеге
кμњілім тоярсыњ", "Мен сєлем
жазамын", "Ішім μлген, сыртым

сау", "Барасыњ ќайда...", "Ќиыс-
тырып маќтаймыз" (Абай) сын-
ды 250-ден астам єн-романста-
ры ќазаќ радиосыныњ алтын
ќорында саќтаулы.

 Таѓылымды кешті ±йымдас-
тырѓан облыстыќ дала μлкесі
тарихы м±ражайына кμрермен-
дер дєн риза болып, єуезді
єндерді ќосыла шырќады.

– Халќымыз шын асылын
кμздіњ ќарашыѓындай саќтай-
ды. Єбілахат єндері – таусыл-
майтын б±лаќ, аласармайтын
тау сияќты биік єрі баѓа жетпес
ќазынаѓа айналѓан тамаша
туындылар. ¤мір кμші ±заѓан
сайын асылѓа айналѓан μнер
иесініњ жарќын бейнесі кμктегі
жарыќ ж±лдыздай жарќырап,
асыл μнердіњ шоќтыѓы биіктей
бермек, – дейді м±ражай бас-

шысыныњ орынбасары Зємзє-
г‰л Ќажым±ќанќызы.

Арќалыќ ќаласы.

 М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Кμрнекті жазушы, Мемлекеттіњ сыйлыќтыњ лауреты Сєбит
Досановтыњ прозалыќ шыѓармалары Бакуде жеке кітап болып
шыќты. "Аќ аруана" атты кітапќа жазушыныњ "Сымсып ±шќан
сыњар аќќу" єњгімесі мен "Аќ аруана" хикаясы жєне "Арма-
ным кμп, аз μмірім жетер ме?" атты толѓауы бастаѓан бір топ
лирикалары енген. Ќазаќ ќаламгерініњ шыѓармаларын азер-
байжан тіліне аударѓан – кμрнекті аќын, прозашы Эльхам Зал.

Єлемді аралап кеткен "Аќ аруана" Низами еліне осымен
екінші рет желмаядай желіп, ентікпей еркін жетті. Олай
дейтініміз, сонау кењестік кењістікте "Аќ аруанамен" алѓаш
ж‰здескендердіњ бірі Низамидіњ отандастары болатын.

Бакуде, азербайжан тілінде жарыќ кμрген кμркем шыѓар-
малардыњ кμз жауын алѓан кермиыќ, кербез безендірілуі –
кітаптыњ суретшісініњ де талантты екенін айќын танытып т±р.

Мерейтой-50!Мерейтой-50!Мерейтой-50!Мерейтой-50!Мерейтой-50!

Жанкелдин ауданы, Сужарѓан ауылыныњ
т±рѓыны, Ќ.Ќойдосов орта мектебініњ м±ѓалімі,
аяулы ±стазымыз ТАЙЖАНОВА Г‰лнар
Єбдіѓапарќызын мерейлі 50 жасќа толуымен
ќ±ттыќтаймыз.

Шєкірттердіњ жанарында от жандырѓан,
Тєліміњіз санамызда сєн ќ±рѓан.
Жаќсы ±стаз деп ‰лгі етеді, алдыњнан
Таст‰лек боп шыќќан талай балдырѓан.
Ењсердіњіз бір белесті – елуді,

‡йреттіњіз ќиындыќты жењуді.
Ењбегіњіз жана берсін, єрќашан,
Жазсын Алла ж‰зге дейін келуді.

Отбасыњыз аман, деніњіз сау
болсын! Балаларыњыздыњ ќызыѓын кμріњіз!

Игі тілекпен – 2003 жылѓы т‰лектер.
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