
Зейнеткер Єсия Ысќаќова б‰гін орталыќ
базарѓа ерте келіпті. Баѓаныњ ќымбаттай

бастаѓанын естісімен, азыќ-т‰лікпен молынан
ќорланып алуды ойлаѓан.

– Азыќ-т‰лік ќ±ныныњ баѓамын ‰немі
ќадаѓалап отырамын. Себебін ќайдан білейік,
баѓа мыњ ќ±былады. Сондыќтан азын-аулаќ
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зейнетаќымнан ылѓи "жырып" алып ќоямын, –
дейді Єсия єжей.  – "Ќант баѓасы ќымбаттады"
дегенді естіп, асханамда ортая бастаѓан
азыќ-т‰лікті молыраќ сатып алып ќоюды
жμн кμрдім. 2-бет

2-бет

¦лттыќ к‰рес
±лыќталды

Баѓа таѓы ќ±былды
Жандос
        Ж‡СІПБЕК

2-бет

Ќасќырбай
  ЌОЙШЫМАНОВ

ЌОЛЖЕТІМДІ БАСПАНА

Б‰гінде баспаналы болу кез келген
жас отбасыныњ арманы. Ќостанайдыњ
μзінде ќазір ќаншама  жас отбасылар
пєтерден пєтерге кμшіп, бір баспана-
ныњ зарын тартып ж‰р. Ќостанай об-
лыстыќ тμтенше жаѓдайлар департа-
ментініњ μрт сμндіру ќызметінде де бір
пєтерге ќол жеткізе алмай, пєтер жал-
даудыњ ќиыны мен азабын тар-
тып ж‰рген мамандар да баршы-
лыќ.

Ќарлыѓаш
     ОСПАНОВА
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Ќазаќ к‰ресі жылдан-жылѓа жања ќарќын алып келеді.  Осы
жылдыњ μзінде ±лттыќ спорт ойындарыныњ б±ќаралыќ си-
патын арттыру маќсатында Ќостанайда талай д‰бірлі дода-
лар ±йымдастырылды.

Ќалалыќ мешітте Ораза айт мейрамы ќарсањында ќазаќ
к‰ресінен намазхандардыњ арасында жарыс болып μтті.
Оныњ μткізілуіне "Социум & Мен" ќоѓамдыќ ±йымы, облыс-
тыќ єкімдіктіњ жанындаѓы Діни бірлестіктер мен байланыс-
тар жμніндегі кењесі жєне облыстыќ "Марал ишан" мешіті
м±рындыќ болды. Жетпіс келіге дейінгі жєне одан асќан
салмаќтар бойынша ќатысќан палуандар облыстыќ, ќала-
лыќ жєне Затобол мешіті мен Рудныйдаѓы мешіттен
келді.

¤рт сμндірушілер
баспаналы болды
¤рт сμндірушілер
баспаналы болды



222 шілде 2015 жыл

Баѓа таѓы
ќ±былды

Б‰гінгі тањда  жас жеткіншек-
терімізді, жастарымызды елжан-
ды, ±лтжанды,  бєсекеге сай білікті
т±рѓыда  тєрбиелеу,  ел т±ѓыры-
ныњ беріктігін саќтайтын   білімді,
тєрбиелі,  халќын с‰йетін азамат
етіп μсіру – ќоѓам ‰шін, барлыѓы-
мыз ‰шін басты мєселе. Сондыќ-
тан да Ќазаќстаннныњ болашаѓын
баянды ететін  –  б‰гінгі жастар деп
айта аламыз.  Мысалы, облыстыќ
білім басќармасыныњ мемлекеттік
тапсырысы аясында "Социум  &
Мен" ќоѓамдыќ бірлестігі "Кμшбас-
шы мектебі" жобасын ж‰зеге асыр-
ды. Бірлестік жетекшісі  Марат
Ж±рќабаевтыњ айтуынша, осы
жобаѓа  облысымыздаѓы креа-
тивті, азаматтыќ кμзќарастаѓы  15-
22 жастаѓы  техникалыќ жєне
кєсіптік білім беру орындарыныњ
белсенді  жастары ќатысты.
"Н±рлы жол – болашаќќа бастар
жол" баѓдарламасын негізгі  баѓ-
дар етіп алып отырѓандыќтан,
жоба барысында  "Кμшбасшы

Сырѓаныњ "жыры"Сырѓаныњ "жыры"Сырѓаныњ "жыры"Сырѓаныњ "жыры"Сырѓаныњ "жыры"
таусылар еместаусылар еместаусылар еместаусылар еместаусылар емес

Ќ±лаѓында сырѓасы жоќ малѓа мамандар сєй-
кестендіру нμмірлерін бере алмай отыр. Б±л
жануарларды тіркеуге бμгет жасап, мемлекеттік
баѓдарламалар бойынша субсидия алуѓа кедергі
келтіруде.

Єулиекμл ауданындаѓы ірі  ќараныњ  25% аста-
мы асылт±ќымды. "Москалев" ЖШС директоры
Зейнолла Жанбыршыновтыњ айтуынша, оныњ ша-
руашылыѓындаѓы ќара малдыњ кμбінде  сырѓа жоќ.
Сапасыз материалдан жасалѓан сырѓа жоѓалып
кетеді не болмаса  нμмірі μшіліріп ќалады.

– Нμмірі жоѓалып кетсе, оны  μздігіњнен ќалай
ќалпына келтіру м‰мкін емес. Бізге сырѓа жоќ дейді.
Сырѓаларды беру функциялары ‰немі бір ведом-
стводан екінші ведомствоѓа кμшіп ж‰реді.  Кім бер-
се де, біз ‰шін айырмашылыќ жоќ. Біраќ, іс шешімін
тапса болѓаны. Малдыњ сырѓасы болмаса, ол
есепке алынбайды.  Соныњ салдарынан біз асыл-
т±ќымды малѓа субсидия ала алмай отырмыз, –
дейді Зейнолла Жанбыршынов.

Биылдан бастап, ЌР ауыл шаруашылыѓы ми-
нистрініњ б±йрыѓына сєйкес, сырѓаларды сатып алу
бір орталыќтан ж‰зеге асырылатын болѓан. Алай-
да,  оныњ єлі к‰нге дейін μњірлерге не себепті  єкел-

Г‰лназым
     САЃИТОВА

ЖАСТЫЌ ШАЌТЫЊ ЖАРЌЫЛЫ

ЖАС К¤ШБАСШЫ
ќандай болуы тиіс?

мектебі"   жастарѓа лайыќталѓан
"Жања дєуір кμшбасшысы", "Сту-
денттік μзін-μзі басќару", "Меніњ
м‰мкіндігім", "Ќазаќстан μз ќолы-
мызбен"  атты тμрт  модуль арќы-
лы  ж±мыс атќарды. Мектепке
ќатысушылар шеберлігін шыњ-
дау сыныптарына ќатыса оты-
рып,  "Кμшбасшы ќандай болуы
тиіс?" деген сауалѓа жауап іздеді.
Сол секілді олар   єлеуметтік ма-
њызы бар жобаларды єзірледі.
Жоба барысында  белсенді жас-
тар  μздерініњ білімдерін, кμшбас-
шылыќ ќасиеттерін, ±йымшыл-
дыќтарын, ±шќырлыќтарын, шы-
ѓармашылыќтарын, команда бой-
ынша ќалай ж±мыс жасау ке-
ректігін, кейбір єлеуметтік мањы-
зы бар жобаларѓа баламалыќ
баѓдарламаларды   кμрсете білді.
Жастар осы жобаларды μздерініњ
μњірлеріне барѓанда ж‰зеге асы-
ратын болады. "Кμшбасшы мек-
тебінде" μткен єрбір оќу-жаттыѓу,
тренинг,  таныстыру,  аудио-бей-
нероликтер арќылы ж‰зеге асы-
рылды.

"Кμшбасшы" мектебініњ страте-

гиялыќ ќызметініњ баѓыты – ењ
алдымен  жастарды єлеуметтік
мањызы бар  жобаларды єзірлеу-
ге машыќтандыру, μзініњ баста-
машылыѓын  ж‰зеге асыру ‰шін
ойлау ќабілетін дамыту, єзірле-
ген жобаны ќорѓаудыњ єдіс-
тєсіліне ‰йрету болып табылады.
Бірлестік жетекшісі  Марат
Ж±рќабаевтыњ пікірінше, жобаѓа
ќатысќан  жастар  "Кμшбасшы-
ныњ к‰нделікті μсу жолы"  оќула-
ры мен  студенттік μзін-μзі басќа-
ру тренингтерінде кμшбасшы
ќандай болуы тиіс, оныњ лидерлік
ќасиеттері ќандай, μмірде μзініњ
білімін, білгірлік  єлеуетін  ќалай
ж‰зеге асыру ќажет, студенттік
ортада  кездесетін  кейбір мєсе-
лелердіњ шешімін ќалай табу ке-
рек деген с±раќтарды ќарастыр-
ды.  Ал, "Жања дєуір кμшбасшы-
сы"  алањында болса,  олар   сту-
дент жастар арасында ќ±ќыќтыќ-
адамгершілік ќаѓидаларды, са-
лауатты μмір салтын насихаттау,
жастардыњ белсенділігін артты-
ру, ќоѓам μміріне белсене ќатысу
секілді мєселелерді талќылады.

Мєселен, мына к‰нбаѓыс майыныњ ќ±ны к‰ні ертењ-аќ ша-
рыќтап шыѓа келмесіне кім кепіл? Немкеттілік танытып отыра
берердей, зейнетаќым ємиянымды ќампайтып отырѓан жоќ...

Єжейдіњ назы жанды секілді. Азыќ-т‰лік баѓасыныњ ќ±былмалы-
лыѓына соњѓы екі айдаѓы статистикалыќ мєліметтерді дєлел етуге
болады. Мысалы, бірінші сортты ±н мамыр айында 80 тењге болса,
маусымда ол 4 тењгеге, 188 тењгемен саудаланѓан арпа жармасы 10
тењгеге ќымбаттаѓан. Картоп ќ±ны мамырда 95 тењгеден сатылѓан
болса, маусым айында 100 тењгеге дейін кμтерілген.  Шілде айын-
даѓы азыќ-т‰лік ќ±ныныњ статистикалыќ баѓамы єлі жасалѓан жоќ.
Дегенмен, ел-ж±ртќа белгілі болып отырѓан д‰рбелењ – ќ±мшекер
баѓасыныњ ќымбаттауы. ¤ткен айда 169 тењгеден саудаланѓан
ќантты ќазір сμрелерден 180-нен 220 тењгеге дейін шарыќтаѓанын
кμресіз. Себебін т‰сіндіріп беруден саудагерлер тайѓаќтайды. Есе-
сіне, ќарапайым халыќ жорамалдап отыр: алда тосап ќайнату мау-
сымы тосып т±р.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Сайысќа "Ќазаќстан барысы–2015" турнирініњ ширек фи-
налына дейін жеткен палуан Ерлан Омаров, "Ќостанай тањы"
газетініњ т±жырымы бойынша, "Тобыл тарланы" атанѓан Сер-

жан Теміржанов ќонаќ ретінде келді.
Жарыс нєтижесінде жетпіс келіге дейінгі салмаќта ж‰лделі ‰шінші

орынды Бекболат Байназаров алса, осы салмаќтыњ бас ж‰лдесі
Марат Сымбаевтыњ ќоржынында кетті. Ќалалыќ мешіттен ќатысќан
Марат Сымбаевтыњ жасы елуді алќымдаса да μзініњ жылдам екенін
байќатты. Келесі салмаќтыњ ќоласын Дєулетхан Ќосмаѓанбетов ќан-
жыѓасына байлады. Аќтыќ белдесуде Жєнібек М±хамеджанов тєжіри-
белі Берік Ќаласовтан айласын асырды.

– Осы жарысты μткізудегі маќсатымыз жастар арасындаѓы пат-
риоттыќты дамыту мен конфессияаралыќ келісімді ныѓайту болѓан
еді. Осы баѓытта ќазаќша к‰рес μткізуді б±рыннан жоспарлаѓан едік.
Ол Ораза айт мейрамына ќарсы т‰сіп отыр екен. Б‰гінгі намазхан
жігіттердіњ μнеріне кμпшілік риза болды деп ойлаймын. Кейбірініњ
жасы ‰лкен палуандарѓа мєрттік танытып, жол бергендері де жара-
сымды. Аталмыш бєсеке жыл сайын μткізіліп т±рса дейміз, – деді
ќалалыќ мешіттіњ Бас имамы Шоќан Ємірханов.
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Айбек
       КЄДІР¦ЛЫ

мегенін ешкім т‰сіндіре  алмай отыр.
Малѓа ќатысты аќпараттыќ мєліметтердіњ

сєйкес келмеуі де ќиындыќ туѓызып т±р. Субси-
дия алу ‰шін ауылшаруашылыќ тауар μндіруші-
лері асылт±ќымды жануарлардыњ барын растауы
керек. Яѓни, сєйкестендіру ж‰йесіндегі деректер
(ЖСЖ) аќпараттыќ-сараптамалыќ ж‰йеніњ (ААЖ)
базасына сєйкес келуі тиіс. Б±рын осындай аныќ-
таманы ауылдыќ єкімдік беретін. ¤ткен жылдан
бастап процесс толыќ автоматтандырылып, ЖСЖ
интернет-портал нысанына ауыстырылды.

– Бір жаѓынан б±л μте тиімді. Бюрократиялыќ
кедергілер азайды. Дегенмен, ЖСЖ жєне ААЖ де-
ректерініњ єлі де болса бір-біріне сєйкес келмеуі
аяќты т±сап отыр. Мєселен, ќара малдыњ нμмірі
ААЖ базасы бойынша бір шаруашылыќта тіркел-
се, ЖСЖ базасы бойынша ол басќа шаруашылыќ-
та есепте болып шыѓады. М±ндайда кєсіпкерлер
мемлекеттіњ кμмегінен ќаѓылады, – дейді облыс-
тыќ Кєсіпкерлер палатасы Єулиекμл аудандыќ
филиалдыњ директоры Дєулет Ќойшыбаев.

Осыѓан ±ќсас проблемалар облыстыњ басќа
аудандарында да бар. Б±л туралы "Атамекен" ЌР
¦КП ЌР ауыл шаруашылыѓы министрлігініњ вете-
ринарлыќ баќылау жєне ќадаѓалау комитетіне
хабарлады. Ќостанайлыќ фермерлер т‰йінді мєсе-
лелер таяу арада шешіледі деп ‰міттенеді.

1-бет

¤рт сμндірушілер баспаналы болды
Осыны ескерген басшы-

лыќ жањадан келген ма-
мандарѓа баспана бμлу

жμнінде μтініш білдірген бола-
тын. Астана к‰ні мерекесі ќарса-
њында ќаламыздаѓы єуежай ша-
ѓын ауданындаѓы пайдалануѓа
бе-рілген жања ‰йден ќалалыќ
μртке ќарсы ќызметініњ бес
бірдей ќызметкері де баспаналы
болып, баќытќа кенелді.

Баспаналы болып, баќытќа
кенелгендердіњ бірі – Дєурен Са-
ринов. Ол ќаламыздаѓы №1 μрт
сμндіру бμлімініњ бастыѓы, μртке
ќарсы ќызмет майоры. Екі бала-
мен пєтерден пєтерге кμшіп, бас-
пананыњ єбден зарын тартќан
жас отбасы осыдан тμрт жыл
б±рын ‰йдіњ кезегіне т±рыпты.
Аќыры, міне, армандары орын-
далып, ‰ш бμлмелі пєтерге ие

болды. Дєуренніњ ж±байы Жан-
на да ќуанышты.

– Біздіњ кμптен к‰ткен арманы-
мыз орындалды. Жања єрі кењ
сарайдай мынадай пєтерге ќол-
жеткізгенімізге єрі осындай
м‰мкіндікті сыйлаѓан жергілікті
билікке, басшыларѓа айтар ал-
ѓысымыз да шексіз, – дейді Жан-
на Саринова.

‡йдіњ кезегіне т±рып, небєрі
жарты жылдыњ ішінде баспана-
лы болѓан μрт сμндіруші Михаил
Рабаныњ да ќуанышында шек
жоќ. Осыѓан дейін жас отбасы
ата-аналарымен т±рѓан кμрінеді,
енді μздерініњ жеке баспанала-
ры бар.

– Біз екі баламен ата-анамыз-
дыњ ќолында т±рдыќ. Єрине, от-
басын ќ±рып, балалы болѓан
соњ, μзіњніњ де жеке шањыраѓыњ-

ныњ болѓаны д±рыс ќой. ¤йткені,
біздіњ де аралас-ќ±ралас жол-
дастарымыз бар, μз ортамыз бар,
ал олар біз ата-анамызбен
т±рѓан соњ, емін-еркін келе де
бермейді. Ата-анам, кіші інім,
меніњ екі балам бар, бєріміз бір
‰йде т±рып келдік. Енді  біздіњ
де μзіміздіњ жеке шањыраѓымыз
болады, μте ќуаныштымыз.
Бєрінен б±рын ±лым мен ќызым-
ныњ ќуанышында шек жоќ. Біз
сияќты жас отбасыларѓа м‰м-
кіндік жасап жатќан ‰кіметке ай-
тар алѓысымыз ±шан-тењіз, –
дейді Михаил Раба.

Сондай-аќ, жања пєтердіњ
кілтіне μртке ќарсы ќызмет капи-
таны Асхат Ќосшыѓ±лов, μртке
ќарсы ќызметтіњ кіші сержантта-
ры – Баќытбек Шахшин мен Дас-
тан Жакешов те ие болды.
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Тазалыќ – денсаулыќ кепілі
¦зынкμл. Новопокров селолыќ округінде кμріктендіру, абат-

тандыру ж±мыстары  єсте назардан тыс ќалѓан емес. Село т±рѓын-
дары  кμктем айы келісімен-аќ μз ‰йлері мањын тєртіпке келтіріп,
ќоќыстардан тазартып,  ‰й ќоршауларын, шарбаќтарын сырлап,
г‰л, аѓаш кμшеттерін отырѓызса,  мекеме ќызметкерлері бекітіл-
ген учаскелерде  тазалыќ ж±мыстарын ж‰ргізді. Село єкімі М.Гер-
бердіњ айтуынша, б‰гінде ќоѓамдыќ ж±мысќа тартылѓан ‰ш
ж±мысшы кμше бойындаѓы, орталыќ саябаќта жањбырдан соњ
ќаулап μскен арам шμптерді шабу ‰стінде.

 Таѓы да су тоќтатылады
Ќостанай ќ. Жылу магистралініњ ќалпына келтірілуіне байла-

нысты 21 шілдеден 13 тамызѓа дейін ыстыќ су берілуі тоќтаты-
лады. Облыс орталыѓыныњ "Жања ќала" шаѓын ауданы, Алтынса-
рин кμшесіндегі  32, 34 ‰йлері, Л.Беда кμшесіндегі нμмірі 36,38,40,
42 ‰йлері, Нариман кμшесініњ бойындаѓы  64, 71 жєне Фролова
кμшесініњ 65, 67, 77 ‰йлері ыстыќ сусыз ќалмаќ.

Бейнебаќылау камерасы орнатылды
Облыста.  Жасμспірімдердіњ денсаулыѓы  жєне ќауіпсіздігін

ќамтамасыз ету маќсатында білім беру мекемелерінде  бейнеба-
ќылау камерасын орнату ж±мыстары  μз дењгейінде ж‰ргізіліп
келеді. Облыстыќ білім басќармасы мамандарыныњ айтуынша,
2013 жылы  28 балабаќшада, 24 мектеп пен 7 колледжде орнатыл-
са, ‰стіміздегі жылы 39 балабаќшада, 92 мектепте, 30 колледжде,
жетім балаларѓа арналѓан 10 мекеме мен 7  т‰зеу мектеп-интерна-
тында баќылау ќ±рылѓылары орнатылды.

Балаларымен соттасќан єке
Ќостанай ќ.   Ќала т±рѓыны туѓан балаларынан пєтерін даулап

ж‰р. Жергілікті сот таратќан аќпаратќа ж‰гінер болсаќ, мемле-
кеттен пєтер алу маќсатында, бар д‰ниесін баласыныњ атына
жазѓан єке, енді бар м‰лкін ќайтара алмай єлекке т‰скен.  Мањдай
терімен тапќан пєтерін даулаѓан кісі сотќа шаѓымданды. Сот
шешіміне сай, ±лдары оѓан 725 840 тењге кμлемінде μтемаќы
тμлейтін болды.

Жаттыѓу сабаќтарын сєтті μткізді
Арќалыќ. Ќалалыќ μртке ќарсы к‰рес ќызметі жылдыњ тμрт

мезгілінде де тынымсыз ењбектерімен танылѓан ±жым. Сайдыњ
тасындай сарбаздар ќала орталыѓында жаттыѓуларын μткізді.
"Келісілген жоспар кестесі бойынша орталыќ кітапханада жат-
тыѓу сабаѓын μткізіп жатырмыз. Сабаќты μткізу маќсатымыз ме-
кемелерде, адам кμп шоѓырланѓан орындарда апаттыњ алдын алу
жєне μрт бола ќалѓан жаѓдайда бірігіп ж±мыс жасау" – дейді ќала-
лыќ μртке ќарсы к‰рес ќызметі басшысыныњ кμмекшісі Бауыр-
жан Н±ѓманов.

Єйелдерді ќорлау фактісі азайды
Облыста. Облыстыќ ішкі істер департаментініњ хабарлауын-

ша, жылдыњ бірінші жартыжылдыѓында єйелдерге зорлыќ-зом-
былыќ жасау фактілері 65 пайызѓа азайыпты. Былтырѓы жылдыњ
дєл осы мезгілінде тіркелген ќылмыстар саны 2261-ге жеткенін
айта кеткен жμн. Биылѓы жылы 500-ге тарта адам єкімшілік жа-
заѓа тартылып,  біреуініњ ‰стінен ќылмыстыќ іс ќозѓалыпты.

¦лттыќ м±раныњ
орны музейде

Металлургтар мерекесі тойланды
Таран. Ауданда металлургтар мерекесі кењ кμлемде аталып

μтілді. "Варваринское" АЌ ±йымдастыруымен, шыѓармашылыќ
жєне спорттыќ шаралар ±йымдастырылды. Сондай-аќ, мерекелік
концерттер ќойылды. Айтулы шараѓа облыстыќ филармония
єншілері, аудан, ауылдыњ μнерлі топтары ќатысты.

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ

Т‰біртекті талап етіп,
ж‰лдені  ±тып ал!

деп санаймын".
¦лттыќ музей б±л шараны еліміздіњ барлыќ

μњірлерінде ±йымдастыруды жоспарлап отыр.
Елге ењбегі сіњген т±лѓалардыњ μмірі мен шыѓар-
машылыѓына ќатысты жєдігерлер сіздіњ ‰йіњізде
де саќталып келген болуы м‰мкін. Немесе ата-ба-
бањыздан бері кμненіњ кμзі ретінде м±раѓа ќалѓан
ќ±нды д‰ние болса, оны ±лт тарихыныњ бір бμл-
шегі ретінде т‰сініп, ¦лттыќ музейге сыйѓа тартуы-
њызѓа болады. Тєуелсіз Ќазаќстанныњ єрбір аза-
маты μз ±лтыныњ тарихы мен мєдениетіне жана-
шырлыќпен ќараса, ол елдігіміздіњ ныѓая т‰суіне
кепіл болар игі істіњ бастамасы. Тарихымызды т‰-
гендеп, м±рамызды жинауѓа атсалысайыќ аѓайын!

Тμменде Алматы ќаласында μткен ¦лттыќ му-
зейге сый тарту акциясыныњ салтанатты шарасы
кезіндегі, танымал  т±лѓалардыњ  ±рпаќтары  жеткіз-
ген аќжарма тілектерінен беріп отырмыз.

Зайда БЕКХОЖИНА,
кμрнекті аќын, халыќ жазушысы, Мемлекеттік

сыйлыќтыњ иегері, Ќалижан Бекхожинніњ жары:
– ¦лттыќ музейге 1973 жылы Ќалекењніњ 60 жас-

ќа толѓан мерейтойында  ќазаќ єдебиетініњ негізін
ќалаушылардыњ бірі, ќоѓам ќайраткері, єйгілі жа-
зушы Сєбит М±ќанов пен Мєриям апай сыйлаѓан
самаурынды, академик Єлкей Марѓ±лан мен
аяулы жары, Ќаныш Сєтбаевтыњ ќарындасы Рау-
шан апай екеуі естелікке тарту еткен г‰л салатын
ќ±мыраны жєне μмірлік жолдасымныњ "Мерседес"
деген жазу машинкасын сыйѓа тарттыќ. Ѓанибетті
ѓ±мырын халќына ќалтќысыз ќызмет ќылуѓа ар-
наѓан, ќазаќ єдебиетінде μшпес із ќалдырѓан жа-
зушыныњ пайдаланѓан жеке заттары, ешќашан
ескірмейтін ењбектерін басќан жазу машинкасы
тарихи жєдігер ретінде ±лтымыздыњ баѓа жетпес
ќ±ндылыѓына айналатынына ќуаныштымыз.

Єзел ЖЄНІБЕК,
мемлекет ќайраткері, этнограф, тарих

ѓылымдарыныњ кандидаты ¤збекєлі Жєнібе-
ковтіњ немересі:

– Ќазаќтыњ кемењгер жазушысы Шерхан М±рта-
за: "¤збекєлі Жєнібеков б‰кіл саналы μмірінде
ќазаќ халќыныњ цивилизацияѓа ќосќан ‰лесін
дєлелдеумен μтті" деген болатын. ¤мірде адам-
гершілігі асќаќ адам болѓан атамыз аса кμрнекті
мемлекет жєне ќоѓам ќайраткері, энциклопедист-
ѓалым, Ќазаќстанда музей ќ±ру ісініњ талантты
±йымдастырушысы еді. Єулетіміздіњ биік бєйте-
регі болѓан атамыздыњ т±тынѓан жеке заттарын,
кμзіміздіњ ќарашыѓындай саќтаѓан 80-ге жуыќ фо-
тосуретін, ќаламын, ќолжазбасын жєне ќайшысын
ЌР ¦лттыќ музейіне табыстадыќ. Ардаќ т±тќан ата-
мыздыњ кμзі тірісінде ќолданѓан заттары м±ражай-
да саќталатыны – єулетіміз ‰шін ‰лкен ќуаныш
єрі маќтаныш.

Ќ±рметті оќырман, "¦лттыќ музейге сый тар-
ту" республикалыќ акциясына ќатысып, ±лты-
мыз ‰шін мањызды шараѓа атсалысам десењіз,
¦лттыќ музей ќызметкерлеріне хабарласула-
рыњызѓа болады. Тел: 8(7172) 91-90-35. (ішкі 335,
400). Мекенжайы: Астана ќаласы, Тєуелсіздік
дањѓылы, 54.

Ашылѓанына бір жыл толып отырѓан Астана-
даѓы Ќазаќстан Республикасыныњ ¦лттыќ музейі
Елбасы Н±рс±лтан Назарбаевтыњ идеясымен
жєне тікелей ќолдауымен іске асќан жоба. ¦лттыќ
музейдіњ жалпы кμлемі 74 мыњ шаршы метр аумаќ-
ты алып жатыр. Ол архитектуралыќ сєулеті
жμнінен єлемніњ ‰здік 10 музейініњ ќатарына енеді.
Ќазір м±ндаѓы жиналѓан жєдігерлер саны 200
мыњѓа жуыќтады. ¦лттыќ музей ќордаѓы жєдігер-
лерді келушілерге ±сынумен ѓана шектеліп отыр-
ѓан жоќ. Музей болашаќта б‰кіл халыќќа рухани
азыќ беретін ірі орталыќ болып ќалыптасуды
маќсат етіп отыр. Ќазіргі тањда осы маќсат жолын-
да аянбай ж±мыс атќарып жатќандары да рас.
Мєселен бір ѓана мысал, 18 мамыр – Халыќара-
лыќ музейлер к‰ніне орай ¦лттыќ музей ±йымдас-
тырѓан "Музейдегі т‰н" акциясына айналасы 4-5
саѓаттыњ шамасында 23 мыњ адам келген бола-
тын. Сонымен ќатар музейде халыќаралыќ жєне
отандыќ дењгейдегі ѓылыми конференциялар,
дμњгелек ‰стел, акциялар жиі ±йымдастырылады.

Сондай ірі іс-шаралардыњ бірі "¦лттыќ музейге
сый тарту" акциясы. Акция 2015 жылдыњ наурыз
айында басталѓан. Ашылу салтанатына ‡кімет
басшысыныњ орынбасары Бердібек Сапарбаев
бастаѓан лауазымды т±лѓалармен бірге ±лт зия-
лылары ќатысќан. Акцияныњ басты маќсаты ±лты-
мыздыњ ±лы т±лѓаларыныњ μмірі мен шыѓарма-
шылыѓына байланысты ќ±нды жєдігерлерді му-
зей ќорына ќабылдау. Акция ќазіргі уаќытќа дейін
Астана жєне Алматы ќалаларында ±йымдасты-
рылды. Нєтижесінде 700-ге жуыќ ќ±нды жєдігер
¦лттыќ музейдіњ экспонаттар ќатарына ќосылды.
Ол жєдігерлердіњ арасында Кенен Єзірбаев,
Шємші Ќалдаяќов, Ж±мекен Нєжімеденов, Ілияс
Жанс‰гіров, Ж±мабек Тєшенов, Ќасым Ќайсенов
таѓы да басќа ±лтымыздыњ біртуар ±л-ќыздары-
ныњ μмірі мен шыѓармашылыѓына ќатысты ќ±нды
жєдігерлер бар. Бір ескере кететін мєселе, ¦лттыќ
музей жєдігерлерді ќабылдау барысында ол д‰-
ниеніњ ±лт тарихында ќаншалыќты мањызы бар
екендігіне ерекше мєн береді. Осы іс-шара
жμнінде Ќазаќстан Республикасы ¦лттыќ музейі
директоры Дархан Мыњбай былай дейді:
"Ж±рттыњ сандыѓы мен шкафында, шатыры
мен жертμлесінде єлі ашылмаѓан, ѓылыми ай-
налымѓа т‰спеген небір ќ±нды жєдігерлер т±р.
Оны "бабамныњ бабасыныњ кμзі" деп, ешкімге
айтпай, кμрсетпей ±стау арќылы саќтаймыз
деп ойлайды. Ал шындыѓында, бетін аулаќ ќыл-
сын, оныњ оттан-судан саќтандырылмаѓаны
былай т±рсын, кез-келген зат биологиялыќ μзге-
рістердіњ салдарынан жылдан-жылѓа жойыла
береді. Жєдігердіњ б‰тін ќалпын тек бірнеше
±рпаѓы ѓана кμруі м‰мкін. Кєдімгідей жылмен
есептегенде, 50-70 жылда жеке азаматтыњ
ќолындаѓы б±йым, зат жойылып отырады. Єркім
μз отбасындаѓы ќадірлі б±йым туралы ойланып
кμрсінші, соныњ кμбі жоѓалѓан, жойылѓан немесе
ќолды болѓан. Сондыќтан "кез-келген м±ра му-
зейде саќталыну керек" деген елдік ±станымды
жалпыхалыќтыќ парыз санаудыњ уаќыты туды

Осындай атаумен Мем-
лекеттік кірістер басќарма-
сы бастаѓан Республика-
лыќ науќан іске ќосылды.
30-ќарашаѓа дейін жалѓа-
сатын іс-шараѓа кез келген
азамат ќатыса алады. Нау-
ќанда баѓалы сыйлыќтар
мен бас ж‰лде ретінде
жењіл автокμлік ойнатыла-
ды. Б‰гінде акцияныњ об-
лыстыњ кезењініњ алѓашќы
жењімпазы белгілі болды.

Рудный ќаласыныњ
т±рѓыны Ѓабдолла Ж±мабаев ак-
цияѓа т±њѓыш рет ќатысып отыр.
Сауда н‰ктелерінен жинаѓан 30
т‰біртекті ол Орталыќ ємбебап
д‰кенінен 3 арнайы купонѓа
ауыстырып алѓан. Осылайша,
ќалалыќ жєне облыстыќ кезењ-
дерде купондаѓы сандары сєйкес

келіп, акцияныњ жењімпазы атан-
ѓан Ѓабдолла Аусаќ±лына алѓыс
хат пен баѓалы сыйлыќты Мем-
лекеттік кірістер басќармасы бас-
шыныњ орынбасары Сєтжан
¦заќбаев  салтанатты т‰рде та-
быстады.

– Сєуір жєне мамыр айларын-

да басќармаѓа 4300-ден
астам т‰біртек тапсырыл-
ды. Соныњ ішінде Ѓаб-
долла Аусаќ±лы облыс-
тыќ кезењніњ жењімпазы
атанып отыр. Енді оныњ
т‰біртектері республика-
лыќ кезењге ќатысу ‰шін
министрлікке жіберілді, –
дейді  Сєтжан  ¦заќбай-
±лы.

Аталмыш акцияныњ
басты маќсаты – т±тыну-
шылардыњ ќ±ќыѓын ќор-
ѓау жєне сауда жасау мен
ќызмет кμрсету кезіндегі

олардыњ ќ±ќыќтыќ мєдениетін
ќалыптастыру. Єзірге кенші-
лердіњ белсенділігі кμњіл ќуан-
тарлыќ. Айта кетерлігі, "Т‰біртекті
талап ет – ж‰лдені ±тып ал!" ак-
циясына кємелетке толѓан жєне
ќолында фискальді т‰біртегі бар
кез келген азамат ќатыса алады.
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Науырзым мал шаруашылығы мен егін егуге қо-
лайлы өңірдің бірі. Әттеген-ай дейтіні, тың жобалар-
дың аздығы. Десе де, ауданның әлеуметтік жағдайы 
жақсы. Мал басы көбейіп, қолға алынған істердің 
қатары да қалыңдаған. Десе де, Науырзымды өзге 
аудандармен салыстыруға келмейді. Мұны, аудан 
әкімі де мойындайды. Бірақ өңір өмірі бір орында 
тұрып қалмаған. 

Ауданға барғанда алғаш назарымызға іліккені ор-
талықтағы саябақтың өзгергені. Құмы шығып жата-
тын бұл жерге жан біткендей. Жағалай тас төселіп, 
гүлдер отырғызылыпты. Түнімен шамдар жанып, 
өзгеше кейіп берген. Осы арада қол ұстасып қы-
дырып жүрген жастарға куә болдық. Балаларымен 
демалысқа шыққан көпшілік мұндай өзгеріске дән 
риза. Тұрғындардың өздері «Біздер үшін бұл жаңа-
лық. Бұрын бұлай емін-еркін жүре алмайтынбыз. 
Әрі-бері жүйткіген көліктер мазаны алатын. Қазір 
тамаша болды. Кеш бата келген қонақтарымызды 
ертіп алып, осы саябаққа келеміз. Серуендеп қай-
тамыз. Бұл ауданның мерейтойына жақсы сыйлық 
болды» десіп ойларымен бөліскендерді де көрдік. 
Әрине, бәрі бірден жайнап кетпесе де, өзгеріс бар 
екені бірден сезіліп тұр. Орталық стадионға сахна 
құрылып, келіп қалған ауданның 50 жылдығына да 
дайындықтың күшейгені сезіледі. Бұл күнге барша 
қызметкерлер жұмыла кіріскен. Тіптен аудан әкімі де 
арнайы әуен шығарыпты. Өзі бас болып, саксофонда 

ойнап, тойдың шырайын аша түспекші екен. 

–Талғатбек Сапабекұлы, ауданның 50 жылдығы 
қарсаңында дайындықтың қыза түскенін көріп тұр-
мыз. Бұл күннің ерекшелігі неде болмақ?

–Елу жылдық мерейтойға жыл басынан бері әзір-
лікті бастаған едік. Айта кетерлігі қажетті қаражат 
арнайы қордан алынды. Бұл дегеніңіз әр тұрғынның 
үлесі. Ауданның аты жақсы жағынан танылсын деген 
үмітпен, алдымен әлеуметтік-экономикалық жағдай-
ын түзеттік. Келер жылы да жол жөндеуге және оны 
абаттандыруға 55 млн. қаражат бөлінді.  Оның сыр-
тында  30 млн. теңгеге аудан көлеміндегі үш мектеп 
пен бұрынғы пионер лагерін толығымен жөндеуге 
жобалық смета әзірленді. Бүгінде бізді мәдениет 
үйінің жоқтығы қинайды. Егер оған қаражат аудар-
сақ, үш мектепті жөндейтін ақша кетеді екен. Ал, біз 
үшін бірден үш мектепті жөндеген тиімді емес пе. 
Ауылдарда тұрғындарды ұстап тұру үшін ең бірінші 
мектеп керек деп ойлаймын. Осы мақсатта ауылға су 
тартып, білім ошақтарын жөндеу басты мақсатымыз. 
Ал, мәдениет саласына ұлттық аспаптар, керекті ап-
паратуралар алынды. 

–Өзіңіздің осы жерден түлеп ұшқаныңыз белгілі. 
Сондықтан мекеннің әр жоқ-кемтігі жақсы таныс 
болар.

–Өзім бала кезден Науырзым жерінде өстім. Сон-
дықтан бұл жер маған жақсы таныс. Бұл жерді жақсы 
дамытатын жағдай – мал шаруашылығы. Сондықтан 
мал басын асылдандырып, санын арттыруды көздеп 
отырмыз. 

Ауданда асыл тұқымды мал басын молайтуға 
негізделген жобалар бар. Жаңа жұмыс орындары 
ауылдағы әлеуметтік түйткілдер түйінін де біршама 
тарқатып бермек. Бүгінде ісін дамытқан екі инвести-
циялық жобаның алғашқысы – Қожа ауылындағы 
асыл тұқымды мал өсіруге арналған үлкен ферма. Қо-
ражайы 700 басқа есептелген. Жобаның бастамашы-
сы – «Әлімғазиев А» шаруа қожалығы. Ал, екінші 
ірі қара мал шаруашылығы кешені Шилі селосында 
орналасқан. «Аман-Тірсек» ЖШС де өздері діттеген 
межеден көрініп отыр. 

Науырзымда туып, туған жерін түлетіп отырған 
жандар жетерлік. Ондай кісілердің есімін атай берсе 
көп. Алдағы мереке сондай жандардың мерекесі деп 
ойлаймын. Бүгінде де ісін бастағандар аз емес. Бірақ, 
қай істі болмасын дамыта білу керек. Бір орында 
тұрып қалуға болмайды. Бизнесті дамыту үшін де мол 
білім мен тәжірибе керек-ақ. Солардың бірі – кәсіп-
кер Ғалиевалар. Алма Ғалиева аудан орталығынан 
қаншама тұрғындарға қажетті орындар ашты. Ол об-
лыс әкімінің грантын ұтып алып, орталықтан балалар 
алаңын ашып жатыр. Қазіргі кезде карусель, әткен-
шектер тұр. Жағалай гүл отырғызылып, сән беріп тұр. Ең бастысы осының бәрін тұрғындар бағалай 

білсе екен дейсің. 

–Аудан орталығы қанша жандана түссе де жас 
мамандардың жетіспеушілігі сезіледі. Бұған не се-
беп?

–Рас, бізде кадрлар жетіспеушілігі байқалады. 
Тұрғын үймен қамтамасыз етіп, жұмыс ұсынсақ та 
жастар тұрақтағысы жоқ. Бірақ, осы жерге сіңісіп 
кетіп, аудан мерейін өсіріп жатқан жастар да жоқ 
емес. Келешекте осы істі әрі қарай жалғастырып әке-
тетін жастар. Сондықтан осының бәрі де ең алдымен 
тұрғындар мен жастар үшін екенін сезінсе деймін. Ал 
мерекеміз сенбі күні біз күткендей жоғары дәрежеде 
өтеді деген сенімдемін. 

Жаңарған мекен
АЙМАҚ

Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Науырзым ауданының құрылғанына биыл 50 жыл.  “Елу жылда – ел жаңа” дейді қазақ. Осы 

мереке қарсаңында аудан орталығы өзгеріп, құлпыра түскен. Бұрын шаңы шығып, мал 

кесіп өтетін орталыққа түгелімен тас төселіп, жағалай шамдар қойылыпты. Оның сыртында 

да ауданда біраз іс тындырылған. Аудан әкімі Талғатбек Даиров мереке қарсаңында 

жоспарланған істің көп екенін сөз етті. Және алдағы сенбі ауданда тамаша шаралар өтіп, 

аудандық спартакиада да алауын жағады. Өнерге жаны жақын әкім бұл күнге арнайы әуен де 

әзірлеген екен. Мереке қарсаңында Науырзым жерінде болып қайттық. 
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Бір ел –

бір таѓдыр
Ќазаќстан – ±шќан ќ±стыњ ќана-

ты талатын ±лан-ѓайыр аумаќтыњ
иeci. Ќазаќстандыќтар μзініњ гео-
графиялыќ ендігімен жєне ќазба
байлыќтарымен маќтана алады.
Табиѓат жаѓдайы єрт‰рлі, халќы-
ныњ ќ±рамы да сан алуан, бірне-
ше мєдениет пен дєст‰рдіњ тоѓыс-
ќан жері.  Ќай ±лт μкілі болса да,
Ќазаќстанды "μз елім, μз Отаным"
– деп ‰лкен ќуанышпен, патриот-
тыќ сезіммен айтады. Он жылдыќ-
тар мен ѓасырлар  єрт‰рлі ±лт
μкілдерін бір шањыраќтыњ асты-
на жинап,  ќазаќстандыќ мента-
литетті, адамныњ ішкі жаѓдайын
тек ќана адами бірлікке шаќыра
білді, халќын жєне дєст‰рін жа-
ќындата т‰сті.

Мен де осы кењ байтаќ, ±шы
ќиыры жоќ, кμп±лтты  Ќазаќстан-
да туѓанымды маќтана, барлыќ
єлемге жар сала айта аламын. Се-
бебі, меніњ елім, Тєуелсіз, Еге-
менді Ќазаќстан! Мен осы елдіњ
болашаѓымын!

Ќазаќстан  – т±раќтылыќ пен
келісім Отаны. Ол – меніњ отба-
сым.  Ќазаќстанныњ ќол жеткізіп
жатќан жетістіктері  меніњ жєне
ќ±рдастарымныњ ќуанышы. Ал,
біз осы т±раќтылыќќа ќалай
жеттік?

Бірлік жєне кμршісін сыйлау,
бір ±лттыњ екінші ±лтќа деген дос-
тыѓын Сталиндік сын саѓат та, то-
талитарлыќ ж‰йе де б±за алмады.
Ќазаќстандыќтар жас егеменді
мемлекетті ќ±ру кезіндегі сынаќ
пен ауыртпашылыќќа  ќасќая
ќарап т±ра алды. Еліміз экономи-
калыќ ќиындыќтарды басынан
μткізген кезде де барлыќ ±лттыќ
топтарды бір-бірінен бμлген жоќ,
керісінше, біріктіре т‰сті.

Тыњ игеру жылдары Ќазаќстан-
ѓа 50 мыњ адам келуге жоспарла-
нѓан болатын, біраќ тек ќана Мєс-
кеуден 54 мыњ адам, Украинадан
93 мыњ, Белоруссиядан 100 мыњ
адам Ќазаќ жеріне аяќ басты.

Олар Ќазаќстанды μздерініњ
жања Отаны, бейбітшілік пен
келісім ±йыѓан жер деп ќана білді.

Ќазаќтар ашыќ-жарќын, ќонаќ-
жайлылыѓымен оларды ќарсы
алды. Тіліміз бμлек, дініміз бμлек
деп, кеудеден итермеді. Басќа ±лт
μкілдерімен кейін ќора-ќопсыла-
рына дейін бірігіп кетті.  Ќазаќ хал-
ќыныњ даналыѓы, кењдігі мен сый-

ластыѓы этникалыќ тегіне, єлеу-
меттік, діни жєне де шыѓу тегіне
ќарамай, жања мемлекеттіњ бар-
ша азаматыныњ ±йысуына негіз
болды. Олар осы жерде ќалып, μз
отбасыларын ќ±рды,  μсіп-μнді.
Бір аулада ќазаќ, орыс, к‰рд, бе-
лорус балалары бірге ойнап, бір-
бірініњ салт-дєст‰рін, єдет-ѓ±рпын
кμріп μсті. Б±дан олар тек ќана
бойларына бірлік, ынтымаќ, жара-
сымдылыќ, толеранттылыќ деген
±ѓымдарды ѓана сіњіре алды.

Б‰гінгі тєуелсіздігіміздіњ ќайнар
б±лаќтарыныњ бірі – панасызѓа
пана бола білгенімізде жатќан
шыѓар?!

Тарихи таѓдыры ортаќ т‰рлі ±лт
μкілдері тєуелсіз Ќазаќстанныњ
іргесін бірге ќаласты. Азаматтыќ
ќоѓамныњ ерекше институты –
Ќазаќстан халќы Ассамблеясы
±лттар мен ±лыстардыњ алтын
діњгегіне, біздіњ ±лттыќ игілігімізге
айналды. Кμп±лтты жєне кμп кон-
фессиялы ел болып отырѓан біз-
дегі толеранттылыќ пен кикілжіњсіз
дамудыњ  ерекше  ‰лгісі б‰гінде
наќты ќолданбалы сипатќа ие бо-
лып отыр.

2015 жылы Ќазаќстан халќы
Ассамблеясына 20 жыл толды.
Сондыќтан 2015 жыл – Ќазаќстан
халќы Ассамблеясыныњ жылы
деп жарияланды.

Отбасын  шаѓын мемлекет деп
есептесек, бір отбасында т±рып
жатќан бірнеше ±лт μкілдері сол
єулеттіњ салты мен дєст‰рін сый-
лайтыны, ±станатыны белгілі.
‡лкен мемлекетте де солай бо-
луѓа тиіс. Елбасыныњ сμзімен айт-
саќ, "ќазаќтардыњ белсенді ара-
ласуынсыз Ќазаќстанда ешќан-
дай ±заќ мерзімді ќоѓамдыќ
келісімніњ болуы м‰мкін емес".

Елбасы: "Бір халыќ" – б±л бар-
лыѓымыз ‰шін ортаќ ±лттыќ м‰дде-
лер, "Бір ел", б±л – барлыѓымыз
‰шін ортаќ Отан. "Бір таѓдыр" – б±л
біз бірге ж‰ріп μткен ќиындыќтар
мен жењістер! Міне, ќазаќстандыќ
ќоѓамдыќ келісімді шайќалтпай
±стап т±ратын табаны таудай ‰ш
таѓан. Ќоѓамдыќ келісімсіз мемле-
кет бір адым да ілгері жылжи ал-
майды, єсіресе, б‰гінгідей д‰ние
д‰рбелењ заманда".

 Сымбат БАЙДІЛДИНА.
Рудный ќаласы.

2015 жыл  μте ерекше жыл. ¤йткені, ¦лы
Жењістіњ 70 жылдыѓы, Ќазаќ хандыѓыныњ 550
жылдыѓы, Ќазаќстан халќы Ассамблеясы мен
Ќазаќстан Республикасы Конституциясыныњ 20
жылдыѓы сынды бірнеше атаулы даталардыњ
бір жылда тоѓысуы еліміз ‰шін тарихи оќиѓа деп
білеміз. Осы аталѓан мерейлі мерекелерге орай
облыстыњ барлыќ аудандары мен ауылдарын-
да арнайы шаралар ±йымдастырылып, к‰ні
б‰гінге дейін μткізіліп келеді. Жыл басынан бері
Жанкелдин  ауданы бойынша атќарылып жат-
ќан мањызды ж±мыстардыњ ішінде Торѓай м±ра-
жайлар кешенініњ, барлыќ кітапханалардыњ,
мектептер мен мєдени ошаќтарыныњ ењбектері
зор.

Жаќында ѓана μткен осындай ауќымды ша-
раныњ бірі Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ
20 жылдыѓына арналды. Облысымыздыњ
аудан, ќалаларында бастау алѓан "Достыќ пен
келісім картасы" мега жобасыныњ шењберінде
"Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ 20 игі ісі"
атты мерекелік шара киелі Торѓай жерінде жал-
ѓасын тапты. Н.Ахметбеков атындаѓы мєдени-
ет ‰йі кμрермендерге лыќ толды. Ерекше бе-
зендірілген сахна да кμз тартып т±р. Ќашанда
ќ±рметті ќонаќтарын тμрге шыѓарып, ќ±рметпен
ќарсы алатын Торѓай халќы осы жолы да ата-
баба дєст‰рінен айнымай ќонаќжайлыќ таны-
тып, шынайы ыќыластарын білдірді. Мерекеге
облыстыњ, ауданныњ мекеме басшылары,
ќоѓамдыќ ±йымдардыњ, єрт‰рлі конфессиялар
мен этномєдени бірлестіктердіњ μкілдері, ќоѓам-
дыќ келісім кењесініњ м‰шелері, жастар мен мек-
теп оќушылары ќатысты.

Салтанатты жиынды Жанкелдин ауданыныњ
єкімі Асќарбек Кенжеѓарин ашып, ќ±ттыќтау сμз
сμйледі. Жиналѓандар алдымен "Ќазаќстан хал-
ќы Ассамблеясына – 20 жыл" атты деректі
фильмді тамашалады.

Тарихќа кμз ж‰гіртсек, Ќазаќстан халќы Ас-
самблеясы 1995 жылдыњ 1 наурызында Ќазаќ-
стан Республикасы Президентініњ жарлыѓымен
жања ќоѓамдыќ институт ретінде ќ±рылѓан бо-
латын. 20 жылдыњ  ішінде б±л ќоѓамдыќ инсти-
тут ТМД елдерінде тењдесі жоќ ±йымѓа айнал-
ды. Ќазаќстанды мекендеп, біздіњ елде т±рып
жатќан 130-дан астам ±лт пен ±лыстыњ белсенді
μкілдері Ассамблеяѓа сайланып м‰ше болып
кірді. Єр облыстарда Ассамблеяныњ филиал-
дары ашылды. Халыќ арасындаѓы єр салада
ењбек етіп ж‰рген беделді азаматтар тєуелсіз
еліміздіњ барлыќ ќоѓамдыќ саяси μміріне ара-
ласып, Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ ке-

ТОРЃАЙДА
μткен мерейтой

зекті сессияларында ой-пікірлерін ортаѓа са-
лып, Елбасына μз ±сыныстарын жеткізіп отыр-
ды. Достыѓы жарасып, ынтымаѓы ±йысќан
кμп±лтты Ќазаќстан  халќы  бір шањыраќтыњ
астында бір ананыњ баласындай тату-тєтті
ењбек етіп, тєуелсіздіктіњ алѓашќы жылдарын-
даѓы ќиындыќтарды жењіп шыќты. Мемле-
кетіміздіњ саяси-экономикалыќ, єлеуметтік даму
жолына, кμптеген т‰йіні к‰рмелген к‰рделі мєсе-
лелердіњ д±рыс, єділ шешілуіне Ќазаќстан  хал-
ќы  Ассамблеясыныњ ќосќан ‰лесі зор. Б±л ту-
ралы Президентіміз Н±рс±лтан Єбіш±лы Назар-
баев ‰лкен мінберлерден талай рет халыќќа
паш етіп айтќан болатын. Елбасыныњ кμре-
гендігініњ арќасында Ассамблея ќ±ру жμнінде
ќабылдаѓан шешімі д±рыс екенін μмірдіњ μзі
дєлелдеді. Міне, б‰гінгі тањда б±л ќоѓамдыќ
±йым – елдегі т±раќтылыќ пен т±тастыќты саќ-
таудыњ  мызѓымас т±ѓырына айналып отыр.
Жанкелдин ауданында ±йымдастырылып об-
лыс  дењгейіне  μткен  "Ќазаќстан  халќы  Ас-
самблеясыныњ 20 игі ісі" атты мерекелік жиын-
да аудан т±рѓындары Ассамблеяныњ тарихы
жєне  ±йым  м‰шелерініњ атќарып отырѓан
ж±мыстары жайлы кμп маѓл±мат алды.

Осы мерекеге арнайы келген А.Байт±рсынов
атындаѓы Ќостанай мемлекеттік универси-
тетініњ  профессоры  Жаќып  Ќалќаман   Ассам-
блеяныњ 20 жыл ішінде атќарѓан ж±мысы мен
мемлекеттіњ даму жолындаѓы жеткен жетістік-
тері жайлы тілге тиек етті. Ал, Ќазаќстан халќы
Ассамблеясы облыстыќ филиалыныњ м‰шесі,
Ќазаќстанныњ іскер єйелдері Ассоциациясы-
ныњ м‰шесі, Ќазаќстан Республикасы педаго-
гика ѓылымдары академиясыныњ ќ±рметті
м‰шесі Александра Суслова этносаралыќ жєне
конфессияаралыќ толеранттыќ мєселелер
жμнінде семинар тренингтер μткізді.

Торѓай жерінде бас ќосќан кμп ±лттыњ
μкілдері, аудан жастары: "Біздіњ Отанымыз –
ортаќ, тілегіміз – бір, маќсатымыз – жалѓыз. Маќ-
сат – жері г‰лденген, елі т‰рленген, дамуы же-
дел, ±рпаѓы  кемел  Мєњгілік Ќазаќстанды
кμркейту, елді с‰ю, халќымызды ќадірлеу" деп,
μткізіліп отырѓан игі шараныњ рухын кμтерді. Ал
Е.¤мірзаќов атындаѓы облыстыќ филармония-
ныњ єншісі Манапбек Ќадыров, облыстыќ Ас-
самблеяныњ орыс, тєжік, єзірбайжан, грузин ор-
талыќтарыныњ  μкілдері,  облыстыњ  μнерпаз
жастары: Л.Ертасова, Т.Деменская, Р.Абилов,
С.Кобызев, А.Ѓалымжан, аудандыќ мєдениет
‰йініњ єртістері О.Жоламанов жєне С.Єлібеко-
валар сахнаны єн мен жырѓа, к‰й мен биге тол-
тырып,  кμрермендердіњ кμњілін бір серпілтіп
тастады.

Жанкелдин ауданы.

ЌАЗАЌСТАН – ОРТАЌ ‡ЙІМІЗ

Рєш
     ЄБІШЕВА

 Белгілі тарихшы Мємбет Ќой-
гелдиев пен ќоѓам ќайраткері
Азат Перуашев мырзалардыњ
"¦мытылмайтын Жењіс, ±мытыл-
майтын хат" атты маќаласын
оќып,  жетпіс жылдыѓын тойлап
μткен жењістегі ќазаќ халќыныњ
‰лесін таѓы да ±рпаќ есіне сал-
ѓан мањызды д‰ние деп сана-
дым..( "Ќазаќ ‰ні" 19.05.) Ќайтсек,
д‰ниені жалмап, Одаќтыњ орта
т±сына келіп ќалѓан фашисті тоќ-
татамыз,  б‰кіл халыќты ж±мыл-
дырып жауѓа ќарсы т±рѓыза ала-
мыз деп есењгіреген билік ел
ж±ртшылыѓын оятудыњ соњѓы  ќ±-
ралы ретінде халыќтыњ патриот-
тыќ сезімін ояту ‰шін б±рын μз-
дері мойындамай, ќудалау кμрген
дін жєне ±лттыќ ќ±ндылыќтарѓа
жармасты. Міне,  осы  кезењде
орталыќ  "Правда"  газетінде
И.Г. Эренбургтіњ "Ќазаќтар"
очеркі, ќазаќ халќыныњ майдан-
даѓы ±лдарына арнаѓан хаты жа-
рияланѓаны белгілі.

Жоѓарыдаѓы "¦мытылмайтын
Жењіс, ±мытылмайтын хат" маќа-

ЖАЊЃЫРЫЌ
ласында: "Хаттыњ алдымен ќазаќ
тілінде жазылып, сонан соњ орыс
тіліне аударылѓаны байќалады.
Орыс тіліндегі бір н±сќасыныњ со-
њында "Б.Исабеков" деген кісініњ

фамилиясы жазылѓан. Б.Исабе-
ковтыњ хат мєтініне ќандай ќаты-
сы  бар, б±л таќырып арнайы
зерттеу ж±мысын ж‰ргізуді, талап
ететін сияќты", – деп жазылѓан.
Міне, осыѓан байланысты Исабе-
ковтыњ кім екеніне тоќталѓым ке-
ліп отыр. Осыѓан байланысты
меніњ бабам Торыныњ тμрт тіреуі-
ніњ бірі, белгілі шешен Табайѓа
байланысты бір єњгіме ойыма т‰-
седі. Табекењ отырѓан ауылѓа ќа-
рай алыстан ат жалын ќ±шып "ой
бауырымдап"  келе  жатќан жо-
лаушыны кμріп, ел ‰рпиісіп ќалса
керек. "Ойпыр-ай, таѓы ќай туыс-

тыњ отбасында ќаралы шаруа
т‰сті екен, кім туралы ќайѓылы
хабар єкелгелі келген екен", деп.
Сонда абекењ айтты деген сμз
бар: "¤летін Назарымбеттіњ реті

жоќ еді, алыстаѓы аѓайындардыњ
бірініњ хабары шыѓар". Сол сияќ-
ты сол уаќытта Алматыда басшы
ќызметте ж‰рген ќазаќ азаматта-
рыныњ ішінде біздіњ жерлесіміз,
єрі туысымыз Бμлебай аѓа Иса-
бековтен басќа адамды есті-
геніміз жоќ. Б.Исабеков кім?

Ол 1906 (кейде 1908 деп те
атайды) Торѓайда туѓан, Ыбырай
Алтынсарин ашќан мектептіњ т‰-
легі, кейін Ќазаќстан Компартия-
сы Орталыќ комитетініњ бμлім
мењгерушісіне дейін μскен, араб
єрпімен  шеттегі ќазаќтарѓа ар-
налѓан  "Ќазаќ елі" газетініњ ре-

дакторы болѓан, белгілі тарихшы-
экономист, соѓыс  кезінде μткізіл-
ген аќындар айтысына ‡кімет
пен партия басшылыѓыныњ  аты-
нан ±йымдастырушы болѓан, со-

ѓыс кезіњде Алматыѓа Мєскеуден,
Петербургтен, Киевтен келіп па-
налап, ж±мыс істеген єдебиет
пен μнердіњ талай ќайраткерле-
ріне жаѓдай жасаѓан белгілі ќай-
раткер Бμлебай аѓамыз еді. Ал-
матыда ж±мыс істеп, бір-бірімен
туыстай араласып, ќолдап ќыз-
мет істеген Ѓабит М‰сірепов,
Ілияс Омаровтай ќазаќ арыста-
рыныњ сыйлас досы, біріне іні,
біріне аѓа болѓан жайсањ жан.
‡шеуі єрі жерлес (Ќостанайлыќ-
тар), єрі бажа (Х±сни, Наѓима,
Г‰лшат жењгелеріміз ‰шеуі де
татар ќыздары ) еді. Олардыњ ел

басына к‰н туѓан, ќиын-ќыстау ке-
зењде еткен ењбектері, адами
ќызметі туралы талай жазылды.

Ќазаќтыњ сол заманда ел аты-
нан сμйлеп, ќан майданда от
кешіп  ж‰рген ±лдарына бауыр-
ластыќ ниет білдірген, ата-баба
рухын жањѓырта, жігер бере жа-
зылѓан хаттыњ басында осы аѓа-
ларымыздыњ болѓандыѓы к‰мєн
тудырмайды. Ал, ќазаќша мєтінді
Ыбырай мектебінен тєлім алѓан,
орысынан кем білмейтін Бμле-
бай аѓамыз аударѓаны, ењ болма-
ѓанда аударушылардыњ ішінде,
басында болѓандыѓын жоѓары-
даѓы маќала авторлары келтірген
дерек растай т‰седі. Неміс фа-
шизмін  талќандаѓан  кењестік
жауынгерлер ішінде халќыныњ
жалынды хатымен жігерленген
ќазаќ батырларыныњ болѓанды-
ѓын єлем мойындаѓан.

Сол  тарихи  ќ±жат-хатты
дайындаушылардыњ бірі жерле-
сіміз – Бμлебай аѓа Исабеков бол-
ѓаны бізге ‰лен маќтаныш.

Орекен АЛМАТ,
зейнеткер,

Арќалыќ.



– Кенжебай Сарыұлы, мемлекет-
тік «Жұмыспен қамту 2020 жол 
картасы» бағдарламасының Арқа-
лық қаласында жүзеге асу барысы 
қалай?

– Бағдарламаны іске асыру ин-
фрақұрылымды және тұрғын үй-ком-
муналдық шаруашылығын дамыту, 
ауылдағы жеке кәсіпкерлік баста-
маны қолдау, оқыту және жұмысқа 
орналастыруға, қоныс аударуға жәр-
демдесу бағыттары бойынша жүзе-
ге асырылады. 2015 жылғы мамыр 
айында кәсіпкерлік негіздеріне те-
гін оқытуға 1 адам жіберілді. Мо-
лодежный ауылынан С.Байгенжин, 
Жаңақала ауылынан Н.Бөкешов мал 
шаруашылығын кеңейтуге 3,0 млн. 
теңге несие алды.

2014 жылы Арқалық қаласына 
бағдарлама бойынша бөлінген 28,260 
млн. теңге 100% игерілді. Ағымдағы 
жылда жоспар бойынша әлеуметтік 
жұмыс орындарына 5,191 млн. тең-
ге, 27 адамды жұмысқа орналастыру 
қарастырылған, қазіргі уақытта 45 
адам қаланың 18 мекемелеріне жұ-
мысқа орналастырылды.

Жастар практикасына 4,494 млн. 
теңге  бөлініп, 21 адамды жұмысқа 
орналастыру көзделген, қазіргі 
уақытта 27 адам жұмыспен қамтыл-
ды. Негізгі жұмысқа орналастыру 
шілде айында басталды.

Осы жылдың маусым айында  ав-
томобильдерді жөндейтін дәнекер-
леуші, электромеханик, шаш үл-
гілерін жасаушы, бастауыш білім 
беру мұғалімі, мектепке дейін-
гі білім беру, есепші, өңдеу және 
құрылыс жұмыстарының шебері, 
техник құрылысшы, малдәрігер-
лік фельдшері, жүк тасымалдауды 
ұйым дастырушы, техник технолог 
мамандығын 32 адам игеріп шықты. 
Олар жұмыс берушілермен жасалған 
келісім-шарт бойынша жұмысқа ор-
наластырылуда.

– Қайта даярлаудың қарқыны 
қалай?

–  Биылғы жылы қайта даярлауға 
4 қатысушы жіберілді. Олар элек-
трогазбен дәнекерлеуші мамандығы 
бойынша білім алуда, соның ішінде 
Жалғызтал ауылынан 1 адам, Ашу-
тасты ауылынан 1 адам, Үштөбе 
ауылынан 1 адам оқуға жіберілді. 
Бос жұмыс орындарына 101 адам 
тартылды. Қала әкімімен бекітілген 
Арқалық қаласы бойынша тұрғын-

дарды жұмыспен қамтуға көмекте-
судің 2015 жылға арналған кешенді 
жоспары бойынша ағымдағы жыл-
да 972, соның ішінде 264 адамды 
«Жұмыспен қамту 2020 жол кар-
тасы» бағдарламасының шеңберін-
де жұмыспен қамту жоспарлануда. 

Қазіргі уақытта барлығы 680 адам 
белсенді шаралармен қамтылған, ол 
70% құрайды.

2015 жылдың 1 шілдесіне дей-

ін 158 адам белсенді шаралармен 
қамтылған, соның ішінде бос жұ-
мыс орындарына 101 адам, жастар 
практикасына 27 адам, әлеуметтік 
жұмыс орындарына 44 адам орналас-
тырылып, 4 адам қайта даярлауға 
жіберілді. Қазіргі кезеңде бағдарлама 

бойынша жұмыс жалғасын табуда.
Бүгінгі күні 631 адам (оның ішін-

де 3 қатысушы нысаналы топ бойын-
ша, 1 қатысушы еңбек өтіліне сәйкес 
зейнеткер, 2 қатысушы ІІ топтағы 
мүгедек) жұмысқа орналас тырылды. 
Бағдарламаға тартылған 532 қаты-
сушысының 529-на міндетті зейнет-
ақы аударымы аударылды.  

– Жекелеген жетістіктер бар ма?
–  «Жұмыспен қамтудың жол кар-

тасы 2020» бағдарламасы жұмысқа 
орналастыру, өз ісін ашу немесе 
кеңейту, және жаңа кәсіби маман-
дығын алу арқылы, азаматтардың 
әл-ауқатын жақсартуға көмектеседі.

Жекелеген жетістігіміз 1996 
жылы 30 қазанда дүниеге келген 
Родина ауылының тұрғыны Анар 
Жанбосынова «Жұмыспен қамту 
2020 жол картасы» бағдарламасы-
на қатысып, 2014 жылы жұмыспен 
қамту орталығының жолдамасымен 
«Қостанай тұрмыстық қызмет көр-
сету колледжіне» шаштараз-модельер 
мамандығы бойынша кәсіби даярлау-
ға жіберілді. 

 Ол осы жылдың наурыз айын-
да Қос танай қаласындағы техника-
лық және кәсіби оқыту мекемелері 
шәкірттерінің арасында өткізілген 
«Үздік мамандық –  2015» байқауы-
на қатысып, өз мамандығы бойын-
ша жеңіске жеткен болатын. Таяуда 
сәуір айында Астана қаласында өт-
кізілген WorldSkills республикалық 
чемпионатында жүлделі орынға ие 
болды. Бразилияның Сан-Паулу қа-
ласында әлемнің 75 мемлекетінің 
өкілдері қатысатын Халықаралық 
WorldSkills чемпионатына қатысуға 
жолдама алды. 

Кәсіби даярлығын үздік көрсет-
кені үшін Астана қаласының меке-
мелерінен жұмыс істеуге ұсыныс-
тар жасалды. Яғни, оқу бітіргесін 
өз мамандығы бойынша оқуға тұру 
мүмкіндігі бар. Біз алдағы тамыз ай-
ында өтетін халықаралық чемпио-
натта жерлесіміздің жоғары нәтиже 
көрсететініне сенімдіміз.

– Әңгімеңізге рахмет. Сенімдеріңіз 
ақтала берсін!

Арқалық қаласы.

СУРЕТТЕ: К.Бейсенбаев, Арқа-
лық қалалық жұмыспен қамту ор-
талығының директоры. Анар Жан-
босынова, «Жұмыспен қамту 2020 
жол картасы» бағдарламасына қа-
тысушы. 

Мұрат 
      ЖҮНІСҰЛЫ

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың тікелей тапсырмасымен 
құрылған "Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020" 
бағдарламасы халықты тұрақты жұмыспен қамтып, 
елдің әл-ауқатының артуына үлкен сеп болуда. 

 Біз осы орайда Арқалық қаласы әкімдігінің 
жұмыспен қамту орталығының басшысы Кенжебай 
Бейсенбаевқа жолығып, сұхбаттасқан едік.
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ЕҢБЕК БИРЖАСЫ

«Жол картасы» жарап тұр!

Жандос 
     ЖҮСІПБЕК

Облыста бірнеше кәсіпкер 
алкоголь өнімдерін саудалау
ды үзілдікесілді тоқтатқа
нымен, айыппұлдан көз ашар 
емес. Кәсіп иелерінің бар кінәсі  
– жыл сайынғы лицензиялық 
жинақты өтемегендері. Об
лыстық  сот инстанциясының 
бұл шешіміне бизнесмендер 
наразылық білдіріп, Бас про
куратураға шағымданып отыр.

Наразылық турасындағы 

хатқа сүйенсек, кәсіпкерлікті 
қолдау Палатасы сарапшы
ларының демеуімен, үш биз
несмен аталмыш құзырлы ор
ганға арыз жолдаған. Олардың 
әрқайсысы ішімдік саудасын 
тоқтатқан, бірақ салық меке
мелеріне лицензияларын та
быстамаған. 

Мәселен, Эльмира Назаро
ва басқарып келген серіктес
тіктің  жұмысы былтыр салық 
Кодексіне сай, 5 жылға тоқта
тылыпты. 

– Мен былтыр Мемлекеттік 

кірістер департаментіне барға
нымда, олар лицензияның 
мерзімсіз екенін, оны тапсы
рудың міндетті емес екенін 
айтқанды. Сондайақ, барлық 
ақпараттық ресурстарда жыл 
сайынғы жинақты 2015 жыл
дан бастап, алкоголь сатумен 
айналысып отырғандардың 
ғана төлейтіні мәлімденген. 
Мен спирттік өнім сатпаймын, 
мұны ЖШСнің жұмыс істе
мей тұрғанынанақ байқауға 
болады.  Жұрттың басын қа
тырудың қажеті қанша екен?, 

–  дейді Э.Назарова.
Ақыр соңында азаматша

ны, лицензиялық жинақты 
өтемегені үшін, 297 300 теңге 
айып пұлға «отырғызыпты».  
Ол бұл «әділетсіз» шешімді 
апелляциялық, кейін касса
циялық инстанция алдында 
дәлелдеуге тырысқан. Де
генмен, нәтиже болмапты. 
Керісінше, бұл әрекетті сот 
тарапы жауапкершіліктен жал
тару деп санаған.

Ағымдағы жылдың алғашқы 
тоқсанында, Назарованың 

кебін киіп, сот назарына 36 
қос танайлық кәсіпкер іліккен. 

Қазақстанда жылдық ли
цензиялық жинақ жүргізу 
үрдісіне кіріктірілген өзгерту 
2015 жылдың 1қаңтарынан 
күшіне енген еді.  Оны уақы
тылы төлемегендерге салына
тын айыппұл көлемі соңғы өз
герістерде нақты белгіленулі: 
шағын кәсіпкерлік шеңберінде
гілерге – 150 АЕК, орта  – 200 
АЕК, ірі бизнесті тұлғаларға  
700 АЕК көлемінде жаза ақы 
төлеу міндеттеледі.

Ащы судан құтылып, айыппұлға тұтылды 
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1941 жылдың 22 маусымы. Гер-
мания Кеңес Одағының жеріне 
опасыз дықпен шабуыл жасады, ел-
дің бейбіт өмірі бұзылды. Неміс-фа-
шист басқыншыларына қарсы 1418 
түн мен күнге созылған Кеңес халқы-
ның қаhармандық күресі басталды. 
Бүкіл ел бір кісідей Отанды қорғау-
ға аттанды. Сол күндері М.Кали-
нин: «Мұның жай соғыс емес екенін 
әркім біледі. Бұл соғыста әркім 
өзінің тіршілігін, өмірін, азаттығын, 
сондай-ақ, өз халқының ұлттық на-
мысын, мемлекеті мен Отанының 
тәуелсіздігін қорғайды. Сол себепті, 
қаскүнем, мейірімсіз жаумен жалғыз 
армия ғана соғыспайды, бүкіл халық 
соғысады. Сондықтан, мұны шын 
мағынадағы халық соғысы дейсіз», 
– деген екен. Сөйтіп, ұлан байтақ 
елді мекендеген барлық ұлттар мен 
халықты неміс фашистерін жоюға 
жұмылдырды. «Біздің мақсатымыз 
– ақиқат», «Жау ды жермен жексен 
етеміз!», «Жауды сөзсіз жеңеміз!» 
деген ұрандар оларды рухтанды-
рып, демеп отырды. 

Халық шаруашылығын соғыс мүд-
десіне бейімдеу жағдайы жүргізіле 
бастады. Соғыс алдында респуб-
ликаның индустриялық қуатының 
өскенін естеріңізге сала кеткен жөн 
болар. Соғыс алдындағы бесжыл-
дықта Қазақстанда біраз өндіріс 
орындары салынып, іске қосылды. 
Олар: Қарағандының көмір бассейні, 
Балқаштың мыс қорыту комбинаты, 
Ембінің мұнай өңдеу кәсіпорындары, 
Ақтөбенің ферроқорытпа, Шымкент-
тің қорғасын зауыттары және тағы 
басқалары. Республикада жеңіл 
және тамақ өнеркәсіптері кең құлаш 
жая бастады. Атырауда балық кон-
серві комбинаты, Алматы мен Се-
мейде ет комбинаттары, Жамбыл 
мен Талдықорғанда қант зауыттары 
салынды. Кеңес үкіметі жылдарын-
да қазақ ауылының бейнесі мүлдем 
өзгерді. Республикада 6901 колхоз-
ды, 194 совхозды және 330 МТС-ті 
біріктірген механикаландырылған ірі 
ауыл шаруашылығы құрылды. Қа-
зақстанның мақтасы бүкіл одақтық 
мөлшердің 4 пайызын, жүні – 13, 
астығы – 2,8 па йызды құрады. Қа-
зақстан егін шаруа шылығының 
ішінде үшінші орынды, ал мал саны 
және мал шаруашылығы өнімдерін 
өткізу бойынша екінші орынды ием-
денді. Жалпы алғанда, біздің еліміз 
Ұлы Отан соғысы басталар алдын-
да еліміздің шығыстағы өте қуатты 
индустриялық-техникалық базасына 
айналды. Соғыстың сұрапыл қиын 
шағында республиканың экономика-
сын қайта құру шаралары іске асы-
рылды. Неміс фашистері Украина-
ны, Белоруссияны, Прибалтиканы 
уақытша басып алған кезде Донбас-
тың көмірінің, Кривой-Рогтың мета-
лының, Никопольдің марганецінің 
орнын толтыруға Қазақстан лайықты 
үлесін қосты, қорғасын, мыс және 

мұнай өндіру жұмыстары қарқынды 
жүргізілді.

«Барлық күш майдан үшін, 
жеңіс үшін» деген үндеуіне респуб-
ликаның өндіріс және ауыл шаруа-
шылығы қыз меткерлері қажырлы, 
жан қияр лық еңбекпен жауап берді. 
Бұл кезде еліміздің металлургиялық 
кәсіп орындары Кеңес елін қорғау ға 
тікелей қатысы бар заводтарға жі-
берілетін Қарағандының көмірі соғыс-
тан бұрынғы 1940 жылмен салыстыр-
ғанда көп артты. Атап айт сақ, 1940 
жылы республикада 6,6 млн. тонна 
көмір өндірілсе, 1944 жылы 11,2 млн. 
тоннаға жетті. Материалдық және 
жұмыс күші қайта бөлінді. Бұлар 
бірінші кезекте Отан қорғау мін-
детін атқаратын кәсіпорындар мен 
шаруашылықтарға беріліп отырды. 
Майданға аттанғандардың орнына 
әйелдер, қариялар мен жасөспірім-
дер және денсаулығына қарай армия 
қатарына шақырылмаған ер адамдар 
келді. Соғыс уақытында стратегия-
лық мақсаттағы материалдар мен 
металдар қатарына жататын молиб-
ден, вольфрам, сурьма, қалайы т.б.  
заттар шығаратын өндіріс орындары 
жаңадан құрылды. Осының нәтиже-
сінде, Қазақстан Кеңес елі мен май-
данды өндіріс және ауыл шаруа-
шылығы өнімдерімен қамтамасыз 
ететін ірі базаға айналды. Республи-
каның ауыл шаруашылығы да соғыс 
мүддесіне бейімделіп, қайта құрыла 
бастады. 1941 жылдың өзінде ғана 
Қазақстан Кеңес елінің қоймасына 
103,6 млн. пұт астық өткізді. Құрал 
жабдық және халық шаруашылығы 
жүктерін таситын темір жол, әуе 
және автомобиль транспорттарының 
жұмыс қарқыны артты. Осылайша, 
Қазақстан еңбекшілері Кеңес елінің 
күш-қуатын молайта түсті, фашистік 
Германияның күйреуін жақындатты. 
Соғыс жылдарында біздің елімізге 
1 млн. астам адам келген еді. Әри-
не, оларды жұмыспен қамтамасыз 
ету, тұрақты мекен тауып беру оңай 
болған жоқ. Соған қарамастан, қоныс 
аударғандарды республиканың әр 
облыстарына бөліп, азық-түлікпен, 
киім кешекпен, тұрғын үймен қамта-
масыз етілді. 

1941 жылы Қазақстан территория-
сында 142 кәсіпорын жұмыс істеді. 
Бұл кәсіпорындар отын мен энергия 
базасы бар, шикізаты жеткілікті ау-
дандарда, яғни, Алматы, Ақтөбе, Қа-
рағанды, Семей, Петропавл, Шым-
кент қалаларында іске қосылған еді. 
Алматының өзінде ғана 34 завод пен 
фабрика жұмыс істеді. Шымкентте 
станок жасайтын завод және шұлық 
фабрикасы іске қосылды. Қарағанды 
қаласында шахта үшін құрал жаб-
дықтар шығаратын завод іске қосыл-
ды. Солтүстік Қазақстан еңбекшілері 
3-4 айдың ішінде ірі 15 кәсіпорынды 
іске қосты. Мысалы, Петропавл қа-
ласындағы кеме құрылысы заводы 
15 күннен кейін жұмыс істей баста-

ды. Көптеген кәсіпорындар Семей 
қаласында да іске қосылды. Мәсе-
лен, тігін фабрикасы, былғары за-
уыты, аяқ-киім фабрикалары жұмыс 
істеді. Осының арқасында Кеңес 
үкіметінің қорғаныс күші әлдеқайда 
нығая түсті. Қазақстан соғыс жыл-
дарында Қызыл Армияны қару-жа-
рақпен, азық-түлікпен қамтамасыз 
ететін арсеналға айналды. Алма-
тыда 1941 жылы 316-атқыштар ди-
визиясы жасақталды. Бұл дивизия-
ның құрамына Алматы, Шымкент, 
Жамбыл облыстарының әскер жа-
сындағы азаматтары алынды. Диви-
зия командирі болып генерал-май-
ор И.В.Панфилов тағайындалды. 
Мос ква үшін болған шайқастарда 
осы 316-шы атқыштар дивизиясы 
өшпес даңққа бөленді және Пан-
филов атындағы 8-ші гвардия ди-
визиясы болып қайта құрылды. 28 
панфиловшы батырлардың теңдесі 
жоқ ерлігі Ұлы Отан соғысының та-
рихына батырлықтың, жүректіліктің 
символы болып енді. 38-атқыштар 
дивизиясы Алматыда жасақталып, 
майданға жіберілді.  391-ші  Алматы 
атқыштар дивизия сы, Алматы әске-
ри училищелер курсанттарынан 
жасақталған 39-шы атқыштар брига-
дасы, қазақтың 100-ші ұлттық брига-
дасы, сондай-ақ, 662, 991 және 992-
шы авиациялық түнгі бомбалау шы 
полктары құрылды. Ақмолада 29, 
310 және 387-ші атқыштар дивизия-
лары жасақталды. Ал, 8-ші гвардия 
дивизиясы, 238, 312, 387 және 391-
ші атқыштар дивизиялары Москва-
ны қорғауда және Москва түбінде-
гі ұрыстарда неміс фашистеріне 
ауыр соққы беріп отыр ды. Осындай 
атқыштар дивизиялары мен брига-
далары, Қазақстанда жасақталған 
әскери құрамалар мен бөлімдер Ұлы 
Отан соғысы жылдарында зор ұйым-
дастырушылық қызмет атқарып, қан 
майданда неміс фашистеріне қарсы 
ерлікпен күресті. Қазақстандық ба-
тырлардың қаhармандық ерліктері 
болашақ ұрпақтың жүрегінде мәңгі 
сақталатыны сөзсіз.

Неміс-фашист басқыншыларына 
қарсы Кеңес халқының қаhармандық 
күресі тек майдан даласында ғана 
емес, жау тылында да жүріп жатты. 
Олар неміс басқыншыларына қарсы 
кескілескен ұрыс жүргізді. Партизан-
дардың ішінде көптеген қазақстан-
дықтар болды. Тек, Белоруссияның 
партизан отрядтарында 800-ден 
астам қазақстандықтар, ал Украи-
наның территориясында 633 қазақ 
партизандары болды. Мәселен, 
А.Айсаев, Г.Ахмедяров, Ф.Барабаш, 
Ж.Саин, Ә.Шәріпов, Қ.Қайсенов, 
С.Төлешов, Т.Жангелдин, Н.Кө-
шекбаев тәрізді көптеген қаһарман 
партизандарды ерекше атап өтуге 
болады. Жалпы, Ұлы Отан соғысына 
1 млн. 360 мыңнан астам қазақстан-
дық жауынгер қатысты.

Қазақстандық жауынгерлер Ста-

линград түбінде болған ұрыстарда 
асқан ерліктер көрсетті. Қарсыбай 
Сыпатаев, Нүркен Әбдіров сын-
ды батырлардың қайталанбас ер-
ліктері жоғары бағаланып, Кеңес 
Одағының батыры атағы берілді. 
Қостанайлық Сұлтан Баймағамбе-
тов Ленинград түбінде болған шай-
қаста кеудесін оққа тосып, асқан 
ерлік көрсетті. Осы ерлігі үшін оған 
Кеңес елінің ең жоғарғы наградасы 
берілді. Рейхстаг үстіне Жеңіс туын 
тіккен Қазақстандық қаhармандар – 
Рақымжан Қошқарбаев және Илья 
Сьянов (Қостанай қаласы) болды. 
Қазақстандық жауынгерлердің асқан 
ерлігі мен батырлығы да лайықты 
бағаланды. Олардың жүз мыңнан 
астамы ордендермен және медаль-
дармен наградталды, жүзден аста-
мы Даңқ орденінің кавалері болды, 
бес жүздей адамға «Кеңес Одағы-
ның Батыры» атағы берілді. Елдің 
намысын қорғаған даңқты ерлердің 
ішінде екі мәрте Кеңес Одағының 
Батыры атанған ұшқыштар – Талғат 
Бигельдинов, Сергей Луганский, 
Иван Павлов және Леонид Беда 
бар. Кеңес Одағының батыры Ба-
уыржан Момышұлы да майданда, 
жау қоршауында қалғанда көрсеткен 
тапқырлығы мен табандылығы үшін 
наградаға ие болды. Қазақ халқы-
ның аяулы қыздары – Мәншүк Мәме-
това мен Әлия Молдағұлованың 
қаhармандық ерліктері ешқашанда 
ұмытылмайды, олар өз есімдерін 
мәңгі өшпес даңққа бөледі. 

Иә, Ұлы Отан соғысы – адамзат-
тың санасында, дүние жүзінің та-
рихында мәңгі бақи ұмытылмайтын 
аса зор оқиға. Кеңес Армиясы өз 
халқын, өз жерін ғана қорғап қойған 
жоқ, ол бүкіл адам баласына төнген 
ұлы қатердің улы бұлтын серпіп тас-
тады. Өйткені, гитлершілдердің тізе 
бүккен елдерге, жер тұрғындарының 
бәріне жасаған қанқұйлы зұлымдық 
ниетін бұдан бұрынғы әлем тарихын-
да ешбір қанды оқиғамен салысты-
руға болмайды. Герман фашизмінің 
талқандалуы дүниежүзілік көлемде 
аса зор, аса терең әлеуметтік-саяси 
өзгерістерге қол жеткізді, сонымен 
қатар ол нағыз революцияшыл 
идео логияның нацис тердің жал-
мауыздық идеологиясын күйрете 
жеңуінің салтанаты болды. Отан 
үшін құрбан болған батырларды, 
олардың қаhармандығы мен шексіз 
батырлығын, Отан үшін өз өмірін 
қиған ерлігін мақтаныш етуге тиіспіз. 
Фашизмді талқандауға үлес қосқан 
қазақстандықтардың да ерлігі баға 
жетпес дүние!

Айгүл СЕЙТҚАЗИЕВА,
№19 орта мектебінің тарих 

пәнінің мұғалімі.
Рудный қаласы.

Теңдесі  жоқ 
  ТАРИХИ  ЖЕҢІС
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Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес мем-
лекеттік саясаттыњ басым баѓыттарыныњ бірі
болып табылады. Ќазіргі заманда жемќорлыќ
– єлемдегі ауќымды мєселелерге  айналды.
Аталѓан мєселе барлыќ елдерге олардыњ са-
ясаттыќ ќ±рылымына немесе экономикалыќ
даму ќарќынына ќарамастан тєн. Сондай-аќ,
Ќазаќстан Республикасы 1998 жылдыњ 2
шілдесінде "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы" Зањын ќабылдаѓан кењес кењіс-
тігіндегі елдердіњ алѓашќысы болып табыла-
ды. Зањда тек тапсырмалар мен маќсаттар ѓана
кμрсетілмеген, барлыќ мемлекеттік органдар
ќызметіндегі сыбайлас жемќорлыќпен к‰рес
єдістері наќтыланѓан. Єсіресе, жемќорлыќ же-
тілдіру сатысындаѓы елдерде μршуде жєне
Ќазаќстан ќазіргі уаќытта осындай ќиын уаќыт-
ты бастан кешіруде.

Мемлекеттік органдармен 2001 жылдан бас-
тап белсенді т‰рде сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰ресті ќамтамасыз ету бойынша шара-
лар ќабылдануда. Алайда, ќазіргі уаќытта мем-
лекеттік органдардыњ ж±мысы ќоѓамныњ
кμмегінсіз нєтижелі болмасы бєрімізге аян.
Сыбайлас жемќорлыќпен ќалай к‰ресуге бо-
лады? Осы орайда Елбасымыз Н.Є.Назарба-
евтыњ сμзін алѓа тартуды жμн кμрдім, "Мемле-
кет пен ќоѓам бірлесе сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы т±руѓа міндетті".

Жемќорлыќ – жай ќ±ќыќ б±зушылыќ емес.
Ол мемлекет тиімділігініњ сенімін б±зады жєне
±лттыќ ќауіпсіздікке тікелей ќауіп-ќатер болып
табылады. Жемќорлыќ ќ±былысын жою тура-
лы т‰пкілікті маќсатымызѓа ќол жеткізу ‰шін –
сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес зањнама-
сын жетілдіру ќ±ралымен біз оѓан ќарсы к‰ресті
ќатал к‰шейтуіміз керек.

Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес жалпы
ж‰йелік жєне кешенді сипаттамада болуы тиіс.
Жемќорлыќќа ќарсы к‰рестіњ маќсаты, консти-
туциялыќ тєртіпті, ±йымдар мен азаматтардыњ
ќ±ќыќтары мен зањды м‰дделерін ќорѓау, сы-
байлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес саласындаѓы
бірыњѓай мемлекеттік саясатты ж‰ргізу, сыбай-
лас жемќорлыќтыњ дењгейін тμмендету, ќоѓам-
ныњ мемлекетке жєне оныњ институттарына
деген сенімін бекіту.

Жемќорлыќпен к‰ресу ‰шін єр азаматтар-
дыњ ќ±ќыќтыќ дайындыѓын кμтеру, μз бетінше
оќумен айналысуѓа, зањнамалыќ негіздерді
білу, жемќорлыќтыњ жолын дєл кезінде кесу-
ге, сонымен ќатар   ќоѓамдыќ ќатынастарда  ту-
ындаѓан жемќорлыќ ќ±ќыќ б±зушылыќтарына
ќатысты  мєн-жайларды д±рыс сезінуге жол
кμрсетеді. Сонымен ќатар, сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰ресте елеулі рμл атќаратын
б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары, μз кезектерін-
де сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес зањна-
масы саласында мемлекеттік саясатты айќын-

Жемќорларѓа
жаза к‰шейтілді

дауѓа μз ‰лестерін ќосуда.
Мемлекет басшысы ќол ќойѓан Ќазаќстан

Республикасыныњ жања ќылмыстыќ Кодексі
2015 жылдыњ 1 ќањтарынан бастап зањды
к‰шіне енді; Ќылмыстыќ Кодекс бабына сєйкес
жемќорлыќ ќ±ќыќ б±зушылыѓы ‰шін ќолданы-
лар жаза к‰шейтілген. Енді сыбайлас жемќор-
лыќты жасаѓан т±лѓалар бітімге келсе де, жа-
задан ќ±тылмайды. Сонымен ќатар, бостанды-
ѓынан айырылѓандар мерзімінен б±рын боса-
тыла алмайды немесе оларѓа шартты т‰рде
айыптау жазасы ќолданылмайды. Сыбайлас-
тыќ жасаѓан т±лѓа мемлекеттік ќызметке т‰су
ќ±ќыѓынан μмірлікке айырылады. Жемќорлыќ
ќ±ќыќ б±зушылыѓын жасаѓандарѓа ќосымша ай-
ыпп±л санкциясы да кμзделген. Бас Прокура-
тура ЌР ќ±ќыќтыќ статистика жєне арнайы
есепке алу жμніндегі Комитетініњ Ќостанай об-
лысы бойынша Басќармасыныњ мєліметтері
бойынша, 2015 жылдыњ μткен мерзімінде кμрсе-
тілген ЌР жања Ќылмыстыќ Кодексініњ санкция-
ларына 19 т±лѓа т‰скен, соныњ ішінде ќызметтік
μкілеттіліктерін теріс пайдалану – 9, билігін
жєне ќызметтік μкілеттіліктерін асыра пайда-
лану – 3, пара алу – 3, пара алуѓа делдалдыќ
єрекет – 2, ќызметтік жалѓансыздыќ  жасау – 1
жєне лауазымды т±лѓалардыњ салѓыртыќќа
жол беруі – 1.

Ќазаќстан Республикасыныњ мемлекеттік
ќызмет жєне жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл
агенттігініњ рμлін арттыру есебінен мемлекеттік
ќызметке алѓаш рет ќабылданушыларды іріктеу
ресімін орталыќтандыру  2015 жылдыњ 20 ма-
мырында ќабылданѓан "Мемлекеттіњ келешек-
тегі ќ±рылысыныњ 100 ќадамы" Жоспарындаѓы
бμлімдердіњ бірі жєне аталѓан Жоспарда  сы-
байлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес мєселесі μз
кμрінісін тапты. Ќ±жатта жемќорлыќќа ќарсы
к‰ресті к‰шейту, сонымен бірге, жања зањна-
малар єзірлей отырып, Мемлекеттік ќызмет
істері жєне жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл
агенттігініњ ќ±рылымында жемќорлыќ ќ±ќыќ
б±зушылыќтыњ ж‰йелі т‰рде алдын алу жєне
сауыќтыру ‰шін жемќорлыќќа ќарсы арнайы
бμлім ќ±ру жμнінде кμрсетілген.

Сонымен  бірге,  Сіз  ќ±ќыќтыќ  статистика
жєне арнайы есепке алу саласындаѓы жем-
ќорлыќтыњ єр  фактілері  бойынша  Ќазаќстан
Республикасыныњ Бас Прокуратурасыныњ
ќ±ќыќтыќ статистика жєне арнайы есепке алу
жμніндегі Комитетініњ Ќостанай облысы бойын-
ша Басќармасыныњ 8 /7142/ 53-15-08 сенім те-
лефоны немесе   www.pravstat.kz ресми сай-
ты арќылы хабарлай аласыз.

 Е.Ж¦МАЃ¦ЛОВ,
Ќостанай ќаласы бойынша ќ±ќыќтыќ

статистика жєне арнайы есепке алу сала-
сындаѓы зањдылыќты ќадаѓалау жμніндегі

аѓа прокуроры.

"Ќостанай облысы Науырзым
ауданы єкімініњ аппараты" мемле-
кеттік мекемесініњ бірыњѓай конкурс-
тыќ комиссиясы "Науырзым ауда-
ныныњ ветеринария бμлімі" ММ бас
маманы бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс
жариялайды, санаты E-R-4, лауа-
зымдыќ  жалаќысы  ќызмет   атќар-
ѓан жылдарына байланысты 56375
тењгеден  76235 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Вете-
ринария саласындаѓы Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ ветеринарлыќ (ветери-
нарлы-санитарлыќ) ережелерімен жє-
не ветеринарлыќ нормалармен, бас-
ќа да нормативтік ќ±ќыќтыќ актілер-
мен белгіленген тєртіпте шараларды
μткізу туралы аќпараттарды м‰дделі
т±лѓаларѓа ±сынуды ±йымдастыру
жєне ќамтамасыз ету. Ветеринария
мєселелері жμнінде халыќ арасында
аѓартушылыќ ж±мыстарын ±йымдас-
тыру жєне μткізуіне ќатысу. Аудан
аумаѓында жануарлардыњ ж±ќпалы
ауруы пайда болѓан жаѓдайда, тиісті
аумаќта бас мемлекеттік ветеринар-
лыќ-санитарлыќ инспектордыњ ±сынуы
бойынша карантиндыќ аймаќта каран-
тин тєртібін енгізумен мен шектелуі
шаралар ветеринарлыќ тєртібін бел-
гілеу туралы шешімді ќ±растырады.
Аудан аумаѓында жануарлардыњ ж±ќ-
палы ауру ошаѓын жойѓан жаѓдайда,
тиісті аумаќта ветеринарлыќ шаралар
кешенін μткізгеннен кейін  бас мемле-
кеттік инспектордыњ ±сынуы бойынша
карантиндыќ аймаќта карантин тєрті-
бін енгізу мен шектелуі шаралары ве-
теринарлыќ тєртібін алып тастау тура-
лы шешімді ќ±растырады. Елді мекен-
дерде ауылшаруашылыќ жануарла-
рын ±стау мен жайылымы туралы ере-
желерді єзірлейді. Ветеринария сала-
сы зањнамасында белгіленген тєртіп-
пен ауыл шаруашылыѓы жануарларын
бірдейлендіру жμніндегі іс-шараларды
μткізеді. Мал ќорымдарын (биотермия-
лыќ ш±њќырларды) салуды ±йымдас-
тыру жєне оларды ветеринарлыќ нор-
мативтерге сєйкес ±стауды ќамта-
масыз етеді. ЌР ‡кіметі бекіткен тізбе
бойынша аса ќауіпті аурулардыњ ал-
дын алу бойынша ветеринарлыќ іс-
шараларды μткізуді ±йымдастырады.
Республикалыќ ќордан ветеринарлыќ
препараттарды есепке алѓанда, бюд-
жет  ќаражаты  есебінен сатып алын-
ѓан ветеринарлыќ препараттарды
саќтауды ±йымдастыру. ЌР ветерина-
рия саласындаѓы зањнамада белгі-
ленген тєртіппен ветеринарлыќ есеп-
ке алуды жєне есептілікті ж‰ргізуді, жи-
наќтауды, талдауды ж‰зеге асыру
жєне  оларды облыстыњ жергілікті ат-
ќарушы органына ±сынады. Бμлім
ж±мысы жоспарларыныњ орындалуын
баќылайды. Мемлекеттік ќызметші-
лердіњ мемлекеттік ќызметте болуы-
на байланысты шектеулерді саќтауѓа
баќылауды ж‰зеге асырады. Іс ж‰ргі-
зуді жєне ведомстволыќ м±раѓатты
ж‰ргізеді. Мемлекеттік ќызметтердіњ
ќолжетімділігі мен кμрсетудіњ сапасын
ќамтамасыз етеді.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойыла-
тын негізгі талаптар: Жоѓары вете-
ринарлыќ білім. Мемлекеттік ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес немесе осы
санаттаѓы  наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓытына сєйкес салалар-
да екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі
бар болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі
(ветеринарлыќ) білімі барларѓа р±ќсат
етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конс-
титуциясын, "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Ќазаќстан Республи-
касындаѓы  жергілікті мемлекеттік бас-
ќару жєне μзін-μзі басќару туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiш-
терiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ Зањда-
рын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік ќ±ќыќ-
тыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Стра-
тегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын білуі.
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 лауазымына орна-
ласуѓа конкурс μткізу жєне конкурс ко-
миссиясын 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 осы Ќаѓида-
ларѓа 3-ќосымшаѓа  сєйкес нысанда
толтырылѓан сауалнама;

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

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жат-
тыњ нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсау-
лыќ саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы
23 ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓымен
бекітілген (Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсан-
да № 6697 болып тіркелген) нысан-
даѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолданыс-
таѓы сертификат (немесе нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі ту-
ралы хабарландыру соњѓы жария-ланѓ-
ан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰н ішінде
"Ќостанай облысы Науырзым ауданы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік мекеме-
сіне мына мекенжай бойынша: Ќоста-
най облысы, Науырзым ауданы, Ќара-
мењді ауылы, Ш.Жєнібек кμшесі 1, 206-
кабинет, аныќтама  телефоны: (8-714-
54) 79-0-16, факс 21-2-68, электрондыќ
мекенжайы naurzum@kostanay.gov.kz
±сыну ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жатта-
ры (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсеті-
ле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарды электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу
басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидат-
тар оны кандидаттарды єњгімелесуге
жіберу туралы хабардар ету к‰нінен
бастап 5 ж±мыс к‰н ішінде "Ќоста-
най облысы Науырзым ауданы єкімініњ
аппараты" ММ-де μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќам-
тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа жол бе-
ріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысы-
на байќаушылар ретінде Ќазаќстан
Республикасы Парламентініњ жєне
барлыќ дењгейдегі мєслихат депутат-
тарыныњ, Ќазаќстан Республикасы
зањнамасында белгіленген тєртіпте
аккредиттелген б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ, басќа да мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне са-
яси партиялардыњ μкілдері, уєкілетті
органныњ ќызметкерлері ќатыса ала-
ды. Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей
"Ќостанай облысы Науырзым ауданы
єкімініњ аппараты" ММ персоналды ба-
сќару ќызметіне (кадр ќызметіне) тірке-
леді. Тіркелу ‰шін т±лѓалар Науырзым
ауданы єкімі аппаратыныњ  персонал-
ды басќару ќызметіне (кадр ќызметі-
не) жеке басын куєландыратын ќ±жат-
тыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шы-
ѓындарын (єњгімелесу μтетiн жерге
келу жєне ќайту, т±ратын жер жал-
дау, байланыс ќызметiнiњ барлыќ
т‰рлерiн пайдалану) μздерiнiњ жеке
ќаражаттары есебiнен ж‰ргiзедi.

Ќайсардыњ жасы 27-де. Ќара-
ѓанды мемлекеттік техникалыќ
университетін "Металлургия" ма-
мандыѓы бойынша тємамдаѓан.

ЕЊБЕК АДАМЫ

дейді кеншілер ќаласындаѓы Металл илемдеу
зауытыныњ жас маманы Ќайсар Аќпанов

"Адал ењбек абыройѓа бμлейді"
мінсіз орындаѓан Ќайсар μз бе-
тінше ізденіп, мамандыѓыныњ
ќыр-сырын мењгере бастайды.
Осылайша мансапта да жоѓары-
лап, єріптестері мен басшыла-
рыныњ алдында абыройѓа бμле-
неді.

– Ќайсар М±хаммедиян±лы μз
ж±мысын сапалы атќарып ќана
ќоймай, айналасындаѓылармен
білгенімен ‰немі бμлісіп ж‰реді.
Барлыѓымен ќарым-ќатынасы
жаќсы, ізденімпаз жігіт. Осы
уаќытќа дейін талай жас маман-
ды тєрбиелеп шыќты, – дейді
жμндеу-механикалыќ учаскесініњ
шебері Сейітжан Майлыбаев.

Б‰гінде Ќайсар – зауыттыњ бас
илемдеушісі. Оныњ айтуынша,

металлургияныњ бір саласы са-
налатын м±ндай мамандыќќа
Ќазаќстанныњ еш жерінде оќыт-
пайды. Сондыќтан т‰рлі єдеби-
еттерді оќып, тєжірибе алмасу
‰шін Ќараѓандыѓа да барып ќайт-
ќан.

– Металлург – наѓыз ер адам-
ѓа лайыќты ж±мыс деп білемін.
Елбасымыз μзініњ ењбек жолын
дєл осы мамандыќтан бастаѓа-
нын ойласам, кеудемді маќта-
ныш кернейді. Сондыќтан жетіс-
тікке жету жастардыњ μз ќолын-
да, – дейді ол.

Ќазіргі тањда Ќайсар отбасы
ќ±рып, Айша есімді бір жасар
ќызды тєрбиелеп отыр. "Ењбек
етпесењ елге μкпелеме, егін ек-
песењ жерге μкпелеме",– деп жа-
тады. Адал ењбек пен биік жау-
апкершілікті ќатар ±стаѓан ќай-
сарлы жігіттіњ болашаѓынан зор
‰міт к‰туге болады.

Ќуаныш
ЕСЌАБЫЛ

Жыл сайын шілде айыныњ ‰шінші жексенбісінде
металлургтар мен кен байытушылардыњ кєсіби мерекесін
атап μту дєст‰рге айналѓан. Биыл да б±л ‰рдіс ж‰рісінен
жањылмады. Мереке ќарсањызда біз облыс экономикасы
мен μнеркєсібініњ к‰ретамыры атанѓан Рудныйдаѓы
Металл илемдеу зауытында болып, ондаѓы жас маман
Ќайсар Аќпановпен танысып ќайтќан болатынбыз.

Рудныйѓа металл илемдеу зауы-
ты салынып жатќанда-аќ арнайы
жолдамамен келіп, ж±мысќа т±ра-
ды. ¤зіне ж‰ктелген міндеттерді
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ энергетика
жєне т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ
басќармасы" мемлекеттік мекемесі  мынадай
мемлекеттік єкімшілік лауазымдарѓа орнала-
суѓа конкурс жариялайды:

1. Басшыныњ орынбасары, санаты  Д-О-
2 – 1 бірлік лауазымдыќ жалаќысымен
ењбек еткен жылдарына байланысты
125564 тењгеден 169767 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Басшылыќ
ететін бμлімдерініњ ж±мыстарын ‰йлестіру: ин-
вестициялыќ жобаларды єзірлеу жєне іске асы-
ру бμлімі, су ресурстары бойынша бμлімі. Бас-
ќарма ж±мысыныњ мєселелері бойынша
бμлімдердіњ бастыќтарымен μзара єрекет-
тестік;  Басшылыќ ететін бμлімдерде:

– Ќазаќстан Республикасы Президентініњ
Єкімшілігіне, Ќазаќстан Республикасы Пре-
мьер-Министрініњ Кењсесіне, орталыќ басќару
органдары мен облыс єкіміне есептер мен аќпа-
раттарды дайындалуына;

– нормативтік-ќ±ќыќтыќ актілердіњ, облыс
єкімі мен оныњ орынбасарларыныњ, жоѓары
т±рѓан органдардыњ ќ±жаттарыныњ орындауы-
на, сондай-аќ орталыќ мемлекеттік органдарѓа
аќпаратты мерзімінде дайындалуы мен ±сы-
н ы л у ы н а ;

– басшылыќ жасайтын бμлімдердіњ ќызметі-
не ќатысты Басќармамен ќабылданѓан іс-ша-
ралар, баѓдарламалар, жоспарлардыњ орында-
луына баќылауды ж‰зеге асыру. Бμлім ќызмет-
керлерініњ лауазымдыќ н±сќаулыѓын єзірлеу,
ж±мыс жоспарында бекітілген іс-шаралардыњ
уаќытылы орындалуын, бμлім мамандарыныњ
атќарушылыќ тєртібін, бμлім ќызметкерлерініњ
ењбек тєртібін саќтауын баќылау; Басќарма
басшылыѓына басќарма ж±мысшыларыныњ
ќызметтен босатылуы жєне таѓайындауы ту-
ралы жєне кμтермелеу жєне оларѓа тєртіптік
жаза туралы ±сыныстарды кμрсету.

Облыстыњ  μндірістік  жєне  єлеуметтік
объектілерін жылу беру маусымына дайындау
кезінде  энергетикалыќ жєне т±рѓын ‰й-комму-
налдыќ кешен кєсіпорындарыныњ ќызметін
‰йлестіру жєне баќылау; сєйкес салаларда
нормативтік-ќ±ќыќтыќ актілерді, энергия ‰нем-
деу жєне т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашы-
лыѓын жањѓырту мєселелерін ескере отырып
энергетика салалары бойынша Басќарма ж±-
мысыныњ басымды жєне аѓымдаѓы міндетте-
рін, болашаќтаѓы жєне аѓымдаѓы жоспарларын
шешу жμніндег мемлекеттік жєне μњірлік баѓ-
дарламаларды дайындауѓа ќатысу; энергия
‰немдеу, электр энергетикасы, жылу энерге-
тикасы, газбен жабдыќтау, сумен жабдыќтау
жєне су б±ру, сондай-аќ отынмен ќамтамасыз
ету саласында мемлекеттік саясатты ж‰ргізу-
ге кμмек кμрсету; жеке жєне зањды т±лѓалар-
дыњ жазбаша μтініштерін уаќытылы ќаралуы
жєне зањмен бекітілген тєртіпте жауаптар дай-
ындалуына баќылауды ж‰зеге асырады; Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ќолданыстаѓы зањна-
масына сєйкес басќарманы атќарушы орган-
дар мен ±йымдарда кμрсету; Басќарма бас-
шылыѓыныњ келісімі бойынша μз ќ±зыреттілігі
шегінде энергетика жєне т±рѓын ‰й-коммунал-
дыќ шаруашылыќ кєсіпорындарында апаттар-
ды тексеруге ќатысу; энергетика жєне комму-
налдыќ шаруашылыќ объектілерін салу мен
жањарту бойынша, жобалау-алды ж±мыстарын
мемлекеттік сатып алуды ±йымдастырушы,
тапсырыс беруші (баѓдарламалар єкімшісі) ќыз-
меттерін атќарады, ќ±рылыс, ќ±рылыс-монтаж,
жобалау ±йымдарыныњ ж±мысын баќылау
жєне ‰йлестіру; Гидрогеология саласында бас-
ќару функцияларын іске асыру: Елді мекен-
дердіњ шаруашылыќ-ауызсумен жабдыќтау
‰шін жерасты ж±мыстарын ќабылдау жєне ќа-
тысу жєне жерасты судыњ кен орны ќорларын
ќайта баѓалауын баќылау; сумен жабдыќтау-
дыњ жерасты кμздерімен ќамтамасыз ету маќ-
сатымен іздестіру-барлау ж±мыстарын ж‰ргізу
‰шін ±сынылатын елді мекендердіњ тізімін ќа-
лыптастыру; елді мекендердіњ топтары ‰шін
жерасты су ќорларымен ќамтамасыз ету маќ-
сатымен жерасты суларын ќайта баѓалауѓа
(барлау) ±сынылатын жерастысу ќорларыныњ
тізімін ќалыптастыру; іздестіру-барлау ж±мыс-
тарын ж‰ргізу ‰шін ±сынылатын елді мекен-
дердіњ тізімі бойынша жєне баѓалау (барлау)
‰шін ±сынылатын жерасты су кенорындары-
ныњ тізімі бойынша ќойнауды зерттеу жєне пай-
далану бойынша  уєкілетті органда μтінімдерді
дайындау жєне ќорѓау; Басќарма басшысыныњ
тапсырмасы бойынша ќызметтік ќажеттілік ке-

зінде іс-сапарѓа шыѓуын ж‰зеге асыру; Бас-
ќарманыњ ќызметіне байланысты мєжілістер
мен басќа да іс-шараларды дайындау жєне
ж‰ргізу; Басшыныњ б±йрыѓы бойынша ол бол-
маѓан кезде (іс сапарда, демалыс кезінде) Ба-
сќарма басшысы міндетін атќару. Басќарма-
ныњ регламентін саќтау. Ж±мыстыњ ж‰ріп-т±ру
ерекшелігі.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойылатын
негізгі талаптар: Жоѓары білім техникалыќ
жєне технологиялыќ ѓылымы (ќ±рылысшы,
жылу энергетигі, электроэнергетика), єлеу-
меттік ѓылымдар, экономика жєне бизнес (эко-
номика, есеп жєне аудит, ќаржы).

мемлекеттік ќызмет μтілі ‰ш жылдан кем
емес; жоѓары оќу орындарынан кейінгі білім
баѓдарламалары бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасы Президентініњ жанындаѓы білім беру
±йымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде
немесе шетелдіњ жоѓары оќу орындарында
шетелде кадрлар даярлау жμніндегі республи-
калыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар
бойынша оќуды аяќтаѓан жаѓдайда мемлекеттік
ќызмет μтілі бір жылдан кем емес немесе ѓылы-
ми дєрежесініњ болуы; мемлекеттік органдар-
да басшылыќ немесе μзге лауазымдарда
ж±мыс μтілі бір жылдан кем емес;

осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функци-
оналдыќ баѓыттарына сєйкес салаларда
ж±мыс μтілі тμрт жылдан кем емес, оныњ ішінде
басшылыќ лауазымдарда бір жылдан кем
емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ  "Ќазаќстан
Республикасыныњ Президенті туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ‡кіметі туралы" консти-
туциялыќ зањдарын, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Нормативтік-ќ±ќыќтыќ акті-
лер туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау тєртібі туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы"  зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативті ќ±-
ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Стратегия-
сы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси баѓы-
ты стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы лауазым-
дар бойынша функционалдыќ міндеттерді орын-
дау ‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

2. Су ресурстары бойынша бμлімініњ
басшысы, санаты  Д-О-3 - 1 бірлік  лауа-
зымдыќ жалаќысымен ењбек еткен жылда-
рына байланысты 84563 тењгеден 114032
тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Ж±мысты
±йымдастыру жєне бμлімніњ ж±мысына бас-
шылыќ ету, басќа бμлімдермен μзара єрекет-
тестік; бμлімге жоѓары т±рѓан органдардан, об-
лыс єкімі мен оныњ орынбасарларынан келіп
т‰сетін ќ±жаттардыњ орындалуын баќылауды
±йымдастыру; бμлімніњ аѓымдаѓы жєне бола-
шаќтаѓы ж±мысын жоспарлау; бμлім ќ±зыреті-
не ќатысты мєселелер бойынша келіп т‰сетін
ќ±жаттармен ж±мыс жасау жєне оларѓа тиісті
есептер, аќпараттар жєне талдау материалда-
рын дайындау; Бμлім ќызметкерлерініњ лауа-
зымдыќ н±сќаулыѓын єзірлеу, ж±мыс жоспа-
рында бекітілген іс-шаралардыњ уаќытылы
орындалуын, бμлім мамандарыныњ атќарушы-
лыќ тєртібін, бμлім ќызметкерлерініњ ењбек
тєртібін саќтауын баќылау; Басќарма басшы-
лыѓына басќарма ж±мысшыларыныњ ќызмет-
тен босатылуы жєне таѓайындалуы туралы
жєне кμтермелеу жєне оларѓа тєртіптік жаза
туралы ±сыныстарды кμрсету. Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ министрліктеріне жєне Ќазаќ-
стан Республикасы ‡кіметіне аќпарат дайын-
дау; басшылыќ ететін салалар бойынша мем-
лекеттік баѓдарламаларды іске асыру бойын-
ша бμлімніњ ж±мысын ‰йлестіру; басшылыќ
ететін мєселелер бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасы Президентініњ тапсырмаларын, Ќазаќ-
стан Республикасы ‡кіметініњ ќаулыларын, об-
лыс єкімініњ шешімдері мен μкімдерін орындау
бойынша есептердіњ уаќытылы орындалуын,
шаѓымдар мен μтініштердіњ уаќытылы ќаралу-
ын баќылау. Су  ресурстары саласында акті-
лерді єзірлеуге ќатысу. Елді мекендердіњ ша-
руашылыќ-ауызсумен жабдыќтау ‰шін жерас-
ты ж±мыстарын ќабылдау жєне ќатысу жєне
жерасты судыњ кен орны ќорларын ќайта баѓа-
лау; сумен жабдыќтаудыњ жерасты кμздерімен
ќамтамасыз ету маќсатымен іздестіру-барлау

ж±мыстарын ж‰ргізу ‰шін ±сынылатын елді ме-
кендердіњ тізімін ќалыптастыру; елді мекен-
дердіњ топтары ‰шін жерасты су ќорларымен
ќамтамасыз ету маќсатымен жерасты сула-
рын ќайта баѓалауѓа (барлау) ±сынылатын
жерастысу ќорларыныњ тізімін ќалыптастыру;
іздестіру-барлау ж±мыстарын ж‰ргізу ‰шін
±сынылатын елді мекендердіњ тізімі бойынша
жєне баѓалау (барлау) ‰шін ±сынылатын же-
расты су кенорындарыныњ тізімі бойынша ќой-
науды зерттеу жєне пайдалану бойынша  уєкі-
летті органда μтінімдерді дайындау жєне ќорѓау;
жобаларды єзірлеуге арналѓан (техникалыќ
ерекшеліктер) тапсырмаларды дайындау жєне
іздестіру барлау ж±мыстарын орындау жєне
жерасты кен орындарын ќайта баѓалау (бар-
лау), объектілерде ж‰ргізілетін ж±мыстар бой-
ынша жобаларды жєне есептерді ќарау; жоба-
лау жєне іздестіру-барлау ж±мыстарыныњ
орындалу барысына мониторингті ж‰зеге асы-
ру. Гидрогеология саласында басќару функ-
цияларын іске асыру: Ќазаќстан Республика-
сы Президентініњ тапсырмаларын, Ќазаќстан
Республикасы ‡кіметініњ ќаулыларын, же-
текшілік ететін мєселелер бойынша облыс
єкімініњ шешімдері мен μкімдерін орындау бой-
ынша есептерді дайындау; іздестіру-барлау
ж±мыстары бойынша жєне жерасты су кен
орындарын ќайта баѓалау (барлау) ж‰ргізілетін
ж±мыстары туралы облыстыњ елді мекендері-
нде жерастысу ќорларымен ќамтамасыз ету
бойынша орталыќ мемлекеттік органдарына
жєне облыс басшылыѓына есептерді дайын-
дау; елді мекендерді сумен жабдыќтаудыњ же-
расты жєне жер‰сті кμздерімен ќамтамасыз
етуде талдауды ж‰зеге асыру; жерасты сула-
рын зерттеу жєне пайдалану саласында  нор-
мативтік-техникалыќ ќ±жаттарды ќарау жєне
олар бойынша ќойнауды зерттеу жєне пайда-
лануда уєкілетті органѓа ±сыныстарды дайын-
дау; ќойнауды зерттеу жєне пайдалану бойын-
ша уєкілетті органда жєне оныњ аумаќтыќ ќ±ры-
лымында, ѓылыми-зерттеуде, жобалау ±йым-
дардан жер ќойнау, жерасты суды рационал-
ды жєне кешенді мєселері бойынша аныќта-
малар мен басќа да материалдарды μз ќ±зы-
реті шегінде алу;  Бμлімніњ ќ±зыретіне жататын
мєселелер бойынша жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтініштерін ќарау; Басќарма регла-
ментін саќтау. Ж±мыстыњ ж‰ріп-т±ру ерек-
шелігі.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойылатын
негізгі талаптар: Жоѓары техникалыќ жєне
технология ѓылымы (геология, пайдалы ќазба-
лардыњ кен орны, жылуэнергетика, электр энер-
гетика), жаратылыстану ѓылымдар (гидроло-
гия), єлеуметтік ѓылымдар, экономика жєне
бизнес (экономика, есеп жєне аудит, ќаржы).

мемлекеттік ќызмет μтілі екі жылдан кем
емес;

мемлекеттік органдарда басшылыќ немесе
μзге лауазымдарда ж±мыс μтілі бір жылдан кем
емес; осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓыттарына сєйкес салаларда
ж±мыс μтілі ‰ш жылдан кем емес, оныњ ішінде
басшылыќ лауазымдарда бір жылдан кем
емес; жоѓары оќу орынынан кейінгі білім баѓ-
дарламалары бойынша Ќазаќстан Республи-
касы Президентініњ жанындаѓы білім беру ±йым-
дарында мемлекеттік тапсырыс негізінде не-
месе шетелдіњ жоѓары оќу орындарында шет-
елде кадрлар даярлау жμніндегі республика-
лыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар
бойынша оќуды аяќтауы; ѓылыми дєрежесініњ
болуы.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќстан
Республикасыныњ Президенті туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ‡кіметі туралы" консти-
туциялыќ зањдарын, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Нормативтік-ќ±ќыќтыќ акті-
лер туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау тєртібі туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы"  зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативті
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы ла-
уазымдар бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ мем-
лекеттік ќызмет істері агенттігі Тμраѓасыныњ
2013 жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йры-
ѓымен бекітілген, Бос мемлекеттік єкімшілік ла-
уазымдарына орналасуѓа конкурс μткізу жєне
конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидала-
ры (б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурстыќ  комиссиясы   ж±мысыныњ  ай-
ќындыѓын жєне объективтілігін ќамтамасыз ету
‰шін оныњ отырысына баќылаушылардыњ
ќатысуына болады.

Конкурстыќ комиссия отырысына баќылау-
шылар т‰рінде Ќазаќстан Республикасы Пар-
ламенті депутаттары жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихаттар,  б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары-
ныњ μкілдері, Ќазаќстан Республикасы Зањна-
масымен бекітілген тєртіпте аккредитивті бас-
ќа да мемлекеттік органдар, ќоѓам бірлестік-
тері (‰кімет емес ±йымдар), коммерциялыќ
±йымдар жєне саяси партиясы, уєкілетті орган-
ныњ ќызметшілері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссия отырысында ќатысу
‰шін "Ќостанай облысы єкімдігініњ энергетика
жєне т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ
басќармасы"  мемлекеттік мекемесініњ баќы-
лаушы ќызметшілермен басќару ќызметінде
єњгімелесуді ж‰ргізу басына дейін бір ж±мыс
к‰нінен кешіктірмей  тіркеледі (кадрлыќ ќыз-
меті). Тіркелу ‰шін "Ќостанай облысы єкімдігі-
ніњ энергетика жєне т±рѓын ‰й-коммуналдыќ
шаруашылыќ басќармасы" мемлекеттік меке-
месініњ ќызметшілермен басќару ќызметіне
±йымѓа жататынын растайтын ќ±жаттыњ, жеке
куєлік кμшірмесін, ќ±жаттардыњ т‰пн±сќалары
мен кμшірмелерін жолдау ќажет.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар:
1) Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес нысан-

даѓы μтініш;
2) 3 х 4 ‰лгідегі  суретпен Ќаѓидаларѓа 3-

ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан сау-
алнама;

3) білімі туралы ќ±жаттыњ нотариалды кує-
ландырылѓан кμшірмесі;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшірмесі;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќ-
тау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы
№ 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Рес-
публикасы Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылѓы 21 желтоќсанда № 6697
болып тіркелген)  нысандаѓы денсаулыѓы ту-
ралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде уєкілетті
органмен белгіленген шекті мєннен тμмен емес
нєтижемен  тестілеудіњ μткені туралы ќолда-
ныстаѓы сертификаты (немесе нотариалды
куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі туралы ха-
барландыру "Ќостанай тањы", "Ќостанай-АГРО"
газеттерінде соњѓы жарияланѓан сєттен бастап
10 ж±мыс к‰нніњ ішінде Ќостанай облысы
єкімдігініњ энергетика жєне т±рѓын ‰й-комму-
налдыќ шаруашылыќ басќармасы" мемлекеттік
мекемесі  мына мекенжайѓа:  индекс 110000,
Ќостанай ќаласы, Ќасымханов кμшесі, 36, 4
ќабат,  бюджеттік баѓдарламаларды ќаржылан-
дыру бμлімі, аныќтама телефоны (87142) 54-
48-46, факс 54-48-46,  электрондыќ мекенжайы
energy@kostanay.gov.kz ±сыну ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєрптіпте немесе
пошта арќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзімін-
де берген ќ±жаттары (ќоса берілген ќ±жаттары
кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа са-
лынѓан) конкурстыќ комиссиясыныњ ќарауы-
на ќабылданады. Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жат-
тарды электрондыќ пошта арќылы берген аза-
маттар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу
басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰нінен б±рын ке-
шіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар оны
кандидаттарды єњгімелесуге жіберу туралы ха-
бардар ету к‰нінен бастап 5 к‰н ішінде "Ќос-
танай облысы єкімдігініњ энергетика жєне
т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ басќар-
масы" мемлекеттік мекемесінде μтеді.

Конкурсќа ќатысуѓа шыѓындарды (єњгіме-
лесу ж‰ргізу орнына келуі жєне  т±рѓын ‰йді
жалдау, т±ру, барлыќ т‰рдегі байланыс ќыз-
меттерімен пайдалану) азаматтар μзініњ ќара-
жат есебінен тμленеді.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ
энергетика жєне т±рѓын  ‰й-коммуналдыќ

шаруашылыќ басќармасы" ММ.

"ЌазАгро" ±лттыќ басќарушы
холдингімен ќаржыландырылѓан
Ќазаќстандаѓы ауылшаруашы-
лыќ техникаларыныњ  μндірісі
бойынша инвестициялыќ жоба
кезекті шегіне шыќты. "ЌазАгро"
холдингі желісі бойынша ќолдау
кμрсетіліп 1,3 млрд.тењге инвес-
тицияланѓан  "СемАЗ" машина
жасау зауыты  "Беларус" тракто-
рыныњ 7 000-шы санын шыѓарды.
Кєсіпорында 300-ден астам адам
ж±мыспен ќамтылѓан.

"СемАЗ" ЖШС тракторлар
μндірісініњ тарихы 2009 жылы
Ќазаќстанда ауылшаруашылыќ
техникаларын ќ±растыру μндірі-
сін ±йымдастыру жμніндегі кон-
курстан басталѓан, оны "ЌазАгро"
холдингініњ еншілес компаниясы
– "ЌазАгроЌаржы" АЌ μткізген бо-
латын. Семейдіњ машина жасау-

шыларынан т‰скен μтінімге кейін-
нен 3000 бірлікке дейінгі техника-
ныњ μндірісімен жылына 1000
тракторды ќ±растыру μндірісі ен-
гізілген. Жања μндіріс инвестиция-
лыќ жобаларды іске асыру шењ-
берінде жењілдікті шарттармен
ќаржыландырылды – 6 %-бен 8
жылѓа дейінгі ќаржыландыру
мерзімімен жєне тμлемніњ мерзі-
мін бір жылѓа ±зарту арќылы.

¤ндіріс тракторлардыњ ‰ш мо-
делін ќ±растырудан басталды –
"Беларус 80.1", "Беларус 82.1"
жєне "Беларус 1221.1". Б±л тех-
никаны тањдау кездейсоќтыќ
емес,  μйткені сенімділігі, к‰й тал-
ѓамайтындыѓы жєне функцио-
нальдыќ м‰мкіндіктерініњ ауќым-
дылыѓы жаѓынан б±л тракторлар
б±рыннан ауыл шаруашылыѓын-
да ѓана емес, сондай-аќ комму-

налдыќ шаруашылыќтарда да
кењінен таралѓан.  Т‰рлі аграрлыќ
шараларды ж‰ргізуден басќа,
олар кμшелерді, жолдарды жєне
жаяу ж‰ргінші жолдарын тазарту
‰шін, топыраќты ‰ймелеу жєне
олармен траншеялар мен
ш±њќырларды кμміп тастау кезін-
де де аса ыњѓайлы.

 Б‰гінгі тањда кєсіпорын 9 трак-
тор моделін шыѓаруды мењгерді,
оныњ ішіндегі ењ жетілдірілгені
"Беларус 3522" болып табылады.
Зауыттыњ техникалыќ сипаттама-
сына сєйкес, ол ауылшаруашы-
лыѓында аса кμп энергияны ќажет
ететін   ж±мыстарды орындауѓа
арналѓан, соныњ ішінде дєнді
жєне басќа даќылдарды егу, жем-
шμп азыќтарын дайындау, тамыр
жемістерін жинау кезінде, сондай-
аќ  ж‰к  тасымалдаумен  байла-

нысты ж±мыстарды орындауѓа
бейімделген. Зауытта атап
μтілгендей, барлыќ "Беларус" тех-
никасы клиенттіњ тілегі бойынша

ќазаќстандыќ кєсіпорындармен
шыѓарылѓан аспалы жабдыќтар-
дыњ кењейтілген спектрімен жаб-
дыќталады.

 7000-шы "Беларус" тракторын шыѓарды
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ
ветеринария басќармасы" мемле-
кеттік мекемесі (110000, Ќостанай
ќаласы, Гоголь кμшесі, 75, аныќ-
тама ‰шін телефондары
8(7142)54-30-45, факсы 8(7142)
502-788, электрондыќ мекенжайы
vetupr.ok@mail.ru) "Б" корпусы-
ныњ бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымдарына орналасуѓа кон-
курс жариялайды:

1."Ќостанай облысы єкімдігініњ
ветеринария басќармасы" мемле-
кеттік мекемесі ішкі баќылау ќыз-
метініњ бас маманы, Д-О-4 санаты
– лауазымдыќ  жалаќысы  ењбек
μтіліне байланысты 64063 тењге-
ден 86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Басќарма басшысын, ќаржы жєне

мемлекеттік сатып алу бμлімі басшы-
сын ауыстыру кезінде μткізілетін тек-
серулерге ќатысады. Басќарма ќыз-
меткерлерініњ Ќазаќстан Республи-
касыныњ бюджеттік жєне басќа зањ-
намасын саќтауларына тексеру жа-
сайды. Басќарма ќызметініњ баѓыт-
тары бойынша: басќарманыњ стра-
тегиялыќ жєне операциялыќ жоспар-
ларыныњ іске асырылуына; басќар-
маныњ бухгалтерлік есеп жєне
есептілік ж‰ргізудіњ наќтылыѓына
жєне д±рыстыѓына; басќармаѓа жібе-
рілетін ±сыныстардыњ жєне баќылау
нєтижелерініњ ќорытындысы бойын-
ша ќабылданѓан шешімдерініњ орын-
далуына ішкі баќылау жасайды.
Ќазаќстан Республикасыныњ зањна-
масына сєйкес республикалыќ жєне
(немесе) жергілікті бюджеттердіњ
ќаражатын пайдалану кезінде кем-
шіліктерді аныќтау, жолын кесу жєне
жол бермеу жμнінде шаралар ќолда-
нады. Басќарманыњ басќару ж‰йесі
ж±мыс істеуіне баѓалау ж‰ргізеді.
Сыбайлас жемќорлыќ ќ±ќыќ б±зушы-
лыќтар туралы оѓан белгілі болѓан
жаѓдайларда басшылыќќа немесе
ќ±ќыќ ќорѓау органдарына хабарлай-
ды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: жоѓары:
ќ±ќыќ (зањгерлік), єлеуметтік ѓылым-
дар, экономика жєне бизнес (эконо-
мика, есеп жєне аудит, ќаржы). Мем-
лекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓыт-
тарына сєйкес келетін салаларда ке-
мінде екі жыл ж±мыс μтілініњ болуы,
не мемлекеттік тапсырыс негізінде
мемлекеттік ќызметшілерді даярлау
жєне ќайта даярлаудыњ мемлекеттік
баѓдарламалары бойынша немесе
шетелдіњ жоѓары оќу орындарында
Шетелде кадрлар даярлау жμніндегі
республикалыќ комиссия бекітетін
басым мамандыќтар бойынша оќуды
(магистратура) аяќтауы тиіс.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті туралы",
Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциялыќ зањын, "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызмет туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ мамандану-
ына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ ак-
тілерін, "Ќазаќстан–2050" Стратеги-
ясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі.
Ќазаќстан Республикасыныњ бюд-
жет, ењбек, єкімшілік, азаматтыќ зањ-
намаларын, Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет туралы,
сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лерін, аудиторлыќ ќызмет туралы,
бухгалтерлік есеп жєне ќаржылыќ
есептілік саласындаѓы зањнамала-
рын, мемлекеттік бюджетті  жоспар-
лау жєне оныњ атќарылуы саласын-
даѓы, мемлекеттік сатып алу сала-
сындаѓы мемлекеттік саясат мєсе-
лері бойынша зањнаманы, Ќазаќстан
Республикасыныњ ќаржы-экономи-
калыќ саясатыныњ негізгі баѓыттарын
білуі, ветеринария саласындаѓы
Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, мемле-
кеттік ќаржылыќ баќылау органдары-
ныњ ќызметін реттейтін Ќазаќстан

Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ мемлекеттік тілін білу
талаптары ќойылады, сонымен
ќатар негізгі мамандыѓыныњ бейіні
бойынша мерзімді ќайта даярлау
курстарын μткендігі туралы куєлігініњ
болуы ќажет. Осы санаттаѓы лауа-
зымдар бойынша функционалдыќ
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

2. "Ќостанай облысы
єкімдігініњ ветеринария басќар-
масы" мемлекеттік мекемесініњ
ќаржы жєне мемлекеттік сатып алу
бμлімініњ бас маманы (негізгі ќыз-
меткердіњ бала к‰тімі бойынша
демалысы кезењіне), Д-О-4 сана-
ты - лауазымдыќ  жалаќысы  ењбек
μтіліне байланысты 64063 тењге-
ден 86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-

намасына сєйкес мемлекеттік сатып
алуды (тауарларды, ж±мыстарды,
кμрсетілетін ќызметті мемлекеттік
сатып алудыњ жылдыќ жоспарын
єзірлеу; мемлекеттік сатып алулар
бойынша ќ±жаттарды дайындау; та-
уарларды, ж±мыстарды, кμрсетілетін
ќызметті мемлекеттік сатып алу ту-
ралы келісім-шарттарды ќ±растыру
жєне жасау; уєкілетті органѓа мем-
лекеттік сатып алулар жμнінде есеп
беруді жасау жєне ±сыну) ж‰ргізеді.
Мемлекеттік сатып алулар бойынша
келісім-шарттарды ќазынашылыќ
органдарында тіркейді. Міндеттеме-
лер мен шаруашылыќ операцияла-
рыныњ (жеткізушілермен жєне тап-
сырыс берушілермен ±сынылѓан
ќызметтері, ж±мыстары ‰шін есеп-
тесу) бухгалтерлік есебін ж‰ргізу
бойынша ж±мыстарды орындайды.
Бухгалтерлік есептіњ тиісті учаскесі
бойынша бастапќы ќ±жаттарын
ќабылдауды жєне баќылауды ж‰зе-
ге асырады жєне оларды шоттыќ
μњдеуге дайындайды, оларды негізгі
ќордыњ, тауарлыќ-материалдыќ
ќ±ндылыќтардыњ жєне аќша ќаражат-
тарыныњ ќозѓалысымен байланысты
бухгалтерлік есептіњ шоттарында
кμрсетеді. Сенімхаттар беру кітабын
ж‰ргізеді. Бюджеттік μтінімдер ќ±рас-
тыру ‰шін ќалалыќ жєне аудандыќ
ветеринария бμлімдерінен нысаналы
трансферттер бойынша ќаржылан-
дыру жоспарларын, ќаржыландыру
жоспарларына енгізілген μзгерістерді
жинаќтайды жєне ќорытады. Тауар-
лыќ-материалдыќ ќ±ндылыќтарѓа
жєне негізгі ќорѓа т‰гендеу ж‰ргізуге
ќатысады. ¦йымныњ ќаржы-шаруа-
шылыќ ж±мысына экономикалыќ
талдау ж‰ргізуге ќатысады. Бухгал-
терлік ќ±жаттардыњ саќталуын ќада-
ѓалайды, оларды белгіленген тєртіпке
сєйкес м±раѓатќа тапсыруѓа
рєсімдейді. Бμлімге келіп т‰скен
ќ±жаттарды орындауды ж‰зеге асы-
рады. Ќаржылыќ тєртіпті жєне
ќордыњ ±тымды пайдаланылуын саќ-
тайды. Сыбайлас жемќорлыќ ќ±ќыќ
б±зушылыќтар туралы оѓан белгілі
болѓан жаѓдайларда басшылыќќа
немесе ќ±ќыќ ќорѓау органдарына
хабарлайды.

Конкурсќа ќатынасушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары:
єлеуметтік ѓылымдар, экономика
жєне бизнес (экономикалыќ, есеп
жєне аудит, ќаржы). Ортадан кейінгі:
єлеуметтік ѓылымдар, экономика
жєне бизнес (экономикалыќ, есеп
жєне аудит, ќаржы) мемлекеттік ќыз-
мет μтілі бір жылдан кем емес неме-
се осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓытына сєйкес
салаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда ор-
тадан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат
етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциялыќ зањын, "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызмет туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ мамандану-
ына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ

актілерін, "Ќазаќстан–2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндет-
терді 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
лауазымына орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру Ќаѓидалары (б±дан єрі
- Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Ќонкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) Осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) Ќаѓидалардыњ 3-ќосымшасы-
на сєйкес нысан бойынша 3х4 кμле-
міндегі суретімен толтырылѓан сау-
алнама;

3) Нотариалды куєландырылѓан
білімі туралы ќ±жаттардыњ кμшірме-
лері;

4) Нотариалды куєландырылѓан
ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ
кμшірмесі;

5) Ќазаќстан Республиќасы 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
уєкілетті органмен белгіленген шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тес-
тілеуден μткені туралы ќолданыстаѓы
сертификат (немесе сертификаттыњ
нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

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

Азаматтар жоѓарыда айтылѓан
ќ±жатарды ќ±жат тігілетін м±ќабада
ќалыптастырып, ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде ±сынады.

Байќауѓа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар, ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сы-
нады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар, оны "Ќостанай облысы
єкімдігініњ ветеринария басќармасы"
мемлекеттік мекемесінде 112-каби-
нетте, оларды єњгімелесуге р±ќсат-
нама туралы хабардар етуден кейін
5 ж±мыс к‰н ішінде μтеді.

Конкурстыќ комиссия ж±мысы-
ныњ айќындылыѓын  жєне объек-
тивтілігіњ ќамтамасыз ету ‰шін оты-
рыста баќылаушылардыњ ќатысуы
р±ќсат етіледі. Баќылаушылар ре-
тінде конкурстыќ комиссияныњ оты-
рысында  Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ дењгей-
дегі мєслихат  депутаттары, Ќазаќ-
стан Республикасында белгіленген
тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ μкілдері,
басќа да мемлекеттік органдардыњ,
ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік
емес ±йымдардыњ), коммерциялыќ
±йымдардыњ жєне саяси партиялар-
дыњ μкілдері, уєкілетті органныњ ќыз-
меткерлері ќатыса алады. Конкурстыќ
комиссия отырысында баќылаушы
ретінде ќатысу ‰шін т±лѓа єнгімеле-
су μткізудіњ басталуынан бір ж±мыс
к‰ннен кешікпей Ќостанай облысы
єкімдігініњ ветеринария  басќармасы-
ныњ   персоналды басќару ќызметін-
де тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа Ќос-
танай облысы єкімдігініњ ветерина-
рия басќармасында персоналды
басќару ќызметіне жеке куєлігініњ
кμшірмесін, ±йымѓа ќатыстылыѓын
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±с-
ќасын немесе кμшірмелерін ±сына-
ды.

Конкурсќа ќатысу бойынша шы-
ѓындар (єњгімелесу μтетін орынѓа
бару жєне ќайту, т±рѓын ‰й жалдау,
т±ру, байланыс ќызметтерініњ бар-
лыќ т‰рін пайдалану) азаматтардыњ
μз ќаражаттары есебінен шыѓарыла-
ды.

"Ќостанай облысы бойынша Тек-
серу комиссиясы" ММ "Б" корпусы-
ныњ бос мемлекеттік єкімшілік лауазы-
мына орналасуѓа конкурс жариялай-
ды (негізгі ќызметкердіњ бала к‰тімі
бойынша демалыста болу кезењіне)
(1 - бірлік).

Жергілікті бюджеттіњ табыстарын
жєне активтерініњ пайдаланылуын
баќылау бμлімініњ бас маманы-баќы-
лаушысы, санаты "D-4", 1 бірлік,
лауазымдыќ жалаќысы ќызмет атќар-
ѓан жылдарына байланысты 71 751
тењгеден 96 735 тењгеге дейін.

Негізгі функционалдыќ міндет-
тері:

жергілікті бюджеттіњ атќарылуына
сыртќы мемлекеттік ќаржылыќ баќы-
лауды ж‰ргізу; жергілікті бюджеттіњ
атќарылуын, аумаќтарды дамыту баѓ-
дарламаларын жєне бюджет баѓдар-
ламаларын баѓалау; Тексеру комис-
сиясыныњ ќызметініњ баѓыттары бой-
ынша тиімділікті баќылау; баќылау
объектілерініњ есеп ж‰ргізу мен
есептіліктіњ шынайлыѓы мен д±рысты-
ѓын баќылау; жергілікті бюджет ќара-
жатыныњ пайдалануын Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањнамасына сєйкес-
тігін баќылау; жергілікті бюджетке
т‰сетін т‰сімдердіњ толыќтыѓы мен
уаќытылыѓына, сондай-аќ жергілікті
бюджетке т‰сетін т‰сімдердіњ артыќ
(ќате) тμленген сомаларын ќайтару-
дыњ жєне (немесе) есепке жатќызуды
ќамтамасыз етуді баќылау; Ќазаќстан
Республикасыныњ мемлекеттік сатып
алу жμнінде зањнаманыњ саќталуын
баќылау; баќылау жоспарын, баѓдар-
ламасын, ж±мыс жоспарын, тапсырма-
ны, баќылау μлшем (байќау) актісін,
баќылау актісі мен аныќталѓан б±зу-
шылыќтар тізбесін ќ±ру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар:

жоѓары: єлеуметтік ѓылымдар, эко-
номика жєне бизнес (экономика, ме-
неджмент, есеп жєне аудит, ќаржы,
бухгалтер); ќ±ќыќ (ќ±ќыќтану).

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

1) мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес;

 2) осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес
салаларда ж±мыс μтілі екі жылдан кем
емес;

 3) жоѓары оќу орындарынан кейінгі
білім баѓдарламалары бойынша
Ќазаќстан Республикасыныњ Прези-
денті жанындаѓы білім беру ±йымда-
рында мемлекеттік тапсырыс негізінде
немесе шетелдіњ жоѓары оќу орында-
рында шетелде кадрлар даярлау
жμніндегі республикалыќ комиссия бе-
кітетін басым мамандыќтар бойынша
оќуды аяќтауы;

4) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-

ституциясын,  "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті туралы" Ќазаќстан
Республикасыныњ  конституциялыќ
зањы, "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Єкімшілік рєсімдер туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы", "Ќазаќстан Республикасыныњ
жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы" Ќазаќстан
Республикасыныњ  зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маманда-
нуына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Республи-
касыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лерін, "Ќазаќстан–2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойын-
ша функционалдыќ міндеттерді орын-
дау ‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

Конкурс "Бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс μткізу
жєне конкурс комиссиясын ќалыптас-
тыру ќаѓидаларын бекіту туралы"
Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік
ќызмет істері агенттігі Тμраѓасыныњ
2013 жылѓы 19 наурыздаѓы №06-7/32
б±йрыѓымен бекітілген бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымѓа орналасуѓа
конкурс μткізу ќаѓидалары (б±дан єрі –
Ќаѓидалар)  негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысуѓа ќалайтын аза-
маттар ќоса берілген ќ±жаттары кμрсе-
тіле отырып, ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салынѓан мындай ќ±жаттарды "Ќоста-
най облысы бойынша Тексеру комис-
сиясы" ММ-не ±сынады:

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 нота-
риалды куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жат-
тыњ нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Республи-
касыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 жел-
тоќсанда   № 6697 болып тіркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы аныќ-
тама;

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде уєкі-
летті орган белгілеген шекті мєннен
тμмен емес нєтижемен тестілеуден
μткені туралы ќолданыстаѓы сертифи-
кат (не болмаса нотариалды куєлан-
дырылѓан кμшірмесі).

 Ќажетті ќ±жаттар конкурс μткізу
туралы хабарландырудыњ соњѓы жа-
рияланѓан к‰нінен бастап 10 ж±мыс
к‰ні ішінде 110000, Ќостанай облы-
сы, Ќостанай ќ., Єл-Фараби,65, Биз-
нес орталыѓы ѓимараты, 10 ќабат,
1003 кабинеті мекенжайы бойынша
±сынылуѓа тиіс, аныќтама ‰шін теле-
фон 54-00-76, факс-53-45-51, элек-
трондыќ пошта – revkom@kostanay.kz

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзiмiнде берген ќ±жатта-
ры конкурстыќ комиссияныњ ќарауына
ќабылданады. Конкурсќа ќатысу ‰шін
ќ±жаттарын электрондыќ пошта арќы-
лы берген азаматтар ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын єњгімелесу басталѓанѓа
дейін бір ж±мыс к‰н б±рын кешіктірмей
береді.

Ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын ±сынба-
ѓан жаѓдайда, т±лѓа єњгімелесуге жібе-
рілмейді.

Ќ±жаттардыњ толыќ емес пакетін
±сыну оларды конкурстыќ комиссияда
ќараудан бас тартуѓа негіз болып та-
былады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидат-
тар, оны  єњгімелесуге жіберу туралы
оларды хабардар еткен к‰нінен бас-
тап 5 ж±мыс к‰ні ішінде "Ќостанай
облысы бойынша Тексеру комиссиясы"
ММ-де  μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќам-
тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа жол бе-
ріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына
байќаушылар ретінде Ќазаќстан Рес-
публикасы Парламентініњ жєне барлыќ
дењгейдегі мєслихат депутаттарыныњ,
Ќазаќстан Республикасы зањнамасын-
да белгіленген тєртіпте аккредиттел-
ген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ,
басќа да мемлекеттік органдардыњ,
ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес
±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ μкілдері,
уєкі-летті органныњ ќызметкерлері
ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей
"Ќостанай облысы бойынша Тексеру
комиссиясы" ММ кадрлар ќызметіне
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар "Ќос-
танай облысы бойынша Тексеру комис-
сиясы" ММ кадрлар ќызметіне  жеке
басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќала-
рын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓыстарын (єњгімелесу
μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі,
т±рѓын ‰йлік орын-жайын жалдау,
т±ру, байланыстыњ барлыќ т‰рлерін
пайдалану) μз ќаражаты есебінен
ж‰ргізеді.

ОЌИЃА

 Балалар зардап шекті
18 шілде к‰ні Жітіќара ауданында Жітіќара-Ќостанай автожо-

лында 22 жастаѓы ж‰ргізуші "ВАЗ-2101" автомашинасымен жол-
дан белгіленбеген жерден μтіп бара жатќан 13 жастаѓы ќызды
соќты. Апаттыњ салдарынан жєбірленуші жараќат алып, жергілікті
ауруханаѓа т‰сті. Аталмыш факті бойынша ќылмыстыќ іс ќозѓалды.

Осындай оќиѓа Рудный ќаласында да болды. Парковая-Франко
кμшелерініњ ќиылысында 33 жастаѓы ж‰ргізуші "Ауди-89" маркілі
автомашинамен келе жатып ж‰ргіншілердіњ μтпе жолында 11 жас-
таѓы баланы ќаѓып кетті. Бала ауыр жараќатпен облыстыќ ауруха-
наѓа жеткізілді.



1122 шілде 2015 жыл

"Арќалыќ ќаласы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесініњ  бірыњ-
ѓай конкурстыќ комиссиясы   "Арќа-
лыќ  ќаласы  єкімдігініњ ауыл ша-
руашылыѓы бμлімі" мемлекеттік
мекемесі  басшысыныњ орынбаса-
ры,  санаты     Е-R-2  бос мемлекеттік
єкімшілік лауазымына орналасуѓа
конкурс жариялайды, лауазымдыќ
жалаќысы ќызмет атќарѓан жылда-
рына байланысты   98016 тењгеден
132610 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Ма-
мандардыњ ішкі μзара іс-ќимылын
жєне бμлімніњ штаттыќ саныныњ
тєртібін баќылауды ж‰зеге асырады.
Ауыл шаруашылыѓы  техникалары-
мен, ЖЖМ ќамтамасыз етілу, ќосал-
ќы бμлшектерді жєне лизинг с±раќ-
тары бойынша талдау аќпараттарын
жинайды. М±най базаларымен, ќосал-
ќы бμлшектерді жеткізушілермен
бірлескен іс-ќимылды ж‰зеге асыра-
ды. Ауыл шаруашылыѓы ќ±рылымда-
рыныњ техникамен жараќтануын
жєне энергиямен ќарулануын тал-
дайды жєне машина-техникалыќ
станцияларды ќ±ру жμніндегі ж±мыс-
тарды ж‰зеге асырады. Агрегаттар-
дыњ ќосалќы бμлшектерін, жања тех-
ника ќ±ралдарын жєне жабдыќтарын
жеткізетін зауыттармен байланыс
орнатады. Ауылшаруашылыќ техни-
каларына жыл сайын т‰гендеу ж±мыс-
тарын ж‰ргізеді. Ауылшарушылыќ
тауарμндірушілерініњ ќ±жаттарын
жинауды ж‰зеге асырады жєне суб-
сидия тμлеу ‰шін облыстыќ ауылша-
руашылыќ басќармасына ±сынады.
АШБ байланысыныњ аќпараттарын
ќамтамасыз етуіне жєне бμлімніњ
ж‰йелік байланысына жауапты.
Ќ±ќыќтыќ оќу жоспарын дайындау
жєне оныњ орындалуын баќылайды.
Лизингке техника алу ‰шін аныќтама
беру жμнінде мемлекеттік ќызмет
кμрсетеді.  Т±раќтандыру ќорынан
±нды маќсатты пайдалануѓа баќылау
жасайды. Ќызметтік хат-хабарды
ќабылдауды, тіркеуді,  ќозѓалысын,
жμнелту ќ±жаттардыњ орындалуына
баќылауды ќамтамасыз етеді. Аза-
маттардан келіп т‰скен арыз-шаѓым-
дарын есепке алу журналын ж‰ргізеді.
Бμлімніњ іс ќаѓаздар номенклатура-
сын жасауѓа жауапты болады. Басшы-
ныњ жоќ кезінде міндетін атќарады.

Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-
намасында кμрсетілген басќа да
міндеттерді орындайды.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойыла-
тын негізгі талаптар:

Жоѓары  (ауыл шаруашылыќ ѓылы-
мы:агрономия, аграрлыќ техника жєне
технология) білім.

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

1) мемлекеттік ќызмет μтілі екі жыл-
дан кем емес;

2) осы санаттаѓы  наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына

сєйкес салаларда  ж±мыс μтілі ‰ш жыл-
дан кем емес;

3) жоѓары немесе жоѓары оку орын-
дарынан кейінгі білім баѓдарламала-
ры бойынша Казаќстан Республикасы-
ныњ Президенті  жанындаѓы білім беру
±йымдарында мемлекеттік тапсырыс
негізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу
орындарында Шетелде кадрлар даяр-
лау жμніндегі республикалыќ комиссия
бекітетін басым мамандыќтар бойын-
ша оќуды аяќтауы;

4) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-

ституциясын,  Ќазаќстан Республика-
сыныњ  "Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті туралы",  Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ "Мемлекеттік ќызмет
туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы",  "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi
туралы" "Мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
меттер туралы", "Ќазаќстан Республи-
касындаѓы жергілікті мемлекеттік бас-
ќару жєне μзін- μзі басќару туралы"
Зањдарын осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ мамандануына сєйкес сала-
лардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан–
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мем-
лекеттіњ жања саяси баѓыты страте-
гиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойын-
ша функционалдыќ міндеттерді орын-
дау ‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы-
ныњ мемлекеттік ќызмет істері агенттігі
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бекітіл-
ген Бос мемлекеттік єкімшілік лауазы-
мына 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 осы Ќаѓида-
ларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда
толтырылѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нота-
риалды куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жат-
тыњ нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 жел-
тоќсанда № 6697 болып тіркелген) ны-
сандаѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде уєкі-
летті органмен белгіленген шекті

мєннен тμмен емес нєтижемен тесті-
леуден μткені туралы ќолданыстаѓы
сертификат (немесе нотариалды кує-
ландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі ту-
ралы хабарландыру соњѓы жариялан-
ѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰ні
ішінде "Арќалыќ ќаласы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесіне мына
мекенжайѓа: Арќалыќ ќ., Абай дањѓы-
лы, 29, 807 кабинет, аныќтама
телефоны  8 (71430) 7-02-32, факс
7-02-01, электрондыќ мекенжайы:
a r k a l y k @ k o s t a n a y . g o v . k z ,
b.mukusheva@kostanay.gov.kz ±сыну
ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жатта-
ры (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсеті-
ле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарды электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу
басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидат-
тар оны кандидаттарды єњгімелесуге
жіберу туралы хабардар ету к‰нінен
бастап 5 к‰н ішінде "Арќалыќ ќаласы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік меке-
месінде μтеді.

Конкурстыќ комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќам-
тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа жол бе-
ріледі.

Конкурстыќ  комиссияныњ отырысы-
на байќаушылар ретінде Ќазаќстан
Республикасы Парламентініњ жєне
барлыќ дењгейдегі мєслихат депутат-
тарыныњ, Ќазаќстан Республикасы
зањнамасында белгіленген тєртіпте
аккредиттелген б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ, басќа да мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне сая-
си партиялардыњ μкілдері, уєкілетті
органныњ ќызметкерлері ќатыса ала-
ды.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей
персоналды басќару ќызметіне (кадр
ќызметіне) тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓалар персоналды басќару ќызме-
тіне (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 μтетiн жерге
келу жєне ќайту, т±ратын жер жалдау,
байланыс ќызметiнiњ барлыќ т‰рлерiн
пайдалану) μздерiнiњ жеке ќаражатта-
ры есебiнен ж‰ргiзедi.

"Сарыкμл ауданы єкiмiнiњ аппараты"
ММ бірыњѓай конкурстыќ комиссиясы бос
мемлекеттiк єкiмшiлiк лауазымына ор-
наласуѓа конкурс жариялайды:

"Сарыкμл ауданы єкімдігініњ эко-
номика жєне бюджеттік жоспарлау
бμлімі" ММ бас маманы (Е-R-4 сана-
ты).

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ат-
ќарѓан жылдарына байланысты –
56375 тењгеден 76235 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Экономика
жєне бюджеттік жоспарлау бμлімініњ
басќару аппаратыныњ бухгалтерлік
есеп жєне есептілік жμніндегі ж±мысын
±йымдастырады, бухгалтерлік есепті
ж‰ргізудіњ  белгіленген ережесін саќ-
тауѓа, алѓашќы ќ±жаттарды ресімдеу-
ге, аппаратты ±стау бойынша бюд-
жеттік μтінімдерді жєне ќаржыланды-
ру жоспарын ќ±руѓа баќылауды ж‰зе-
ге асырады, бухгалтерлік есептілікті
уаќытылы ќ±руды ж‰ргізеді, бухгал-
терлік ќ±жаттарды, кітаптарды, аппа-
рат бойынша ќаржыландыру жоспа-
рын орындауды есепке алу жμнінде
ескерткіш ордерлерін ж‰ргізеді, орын-
далу есебі бойынша, синтетикалыќ
жєне талдау есептері бойынша, аппа-
ратты ±стау бойынша ќарыздар тура-
лы бухгалтерлік тізімге жазбаларды
енгізеді, ењбекаќы жєне ж±мыс беру-
шілердіњ аударымдары бойынша опе-
ративтік кредиторлыќ ќарыздарды тал-
дауды ж‰ргізеді, кіріс бойынша бюджет
жобасыныњ болжамын ќ±руѓа ќатыса-
ды, аќпараттарды жинауды жєне
кірістерді жоспарлау ‰шін деректер
базасын ќ±руды ж‰зеге асырады, ‰ш
жылдыќ кезењге кірістердіњ т‰сімін жос-
парлайды, кірістердіњ болжамды т‰су
есебін ќ±райды, μндірістік шаруашылыќ
ќызметініњ ж±мысын жєне талдауын
ж‰ргізеді, аудандыќ бюджеттіњ кірісіне
мемлекеттік  кєсіпорынныњ таза кіріс
бμлігін уаќытылы жєне толыќ есептеу
туралы аќпаратты жинау жєне талда-
уды ж‰зеге асырады, экономика  жєне
бюджеттік жоспарлау басќармасына
аудандыќ бюджеттіњ кіріс бμлігін жос-
парлау жєне ќ±ру мєселелері бойын-
ша аќпаратты дайындайды. Бμлім бас-
шысыныњ тапсырмасын орындайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: Жоѓары экономика-
лыќ, бухгалтерлік, ќаржы. Мемлекеттiк
ќызмет μтілі бір жылдан кем емес не-
месе осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес

салаларда екі  жылдан кем емес ж±мыс
μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан
кейінгі білімі барларѓа р±ќсат етіледі.
Ќазаќстан Республикасыныњ Консти-
туциясын,  "Мемлекеттiк ќызмет тура-
лы", "Сыбайлас  жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Ќазаќстан Республи-
касындаѓы жергілікті мемлекеттік бас-
ќару жєне μзін-μзі басќару туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау тєртібі туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы" Зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды
реттейтiн Ќазаќстан Республикасыны-
ныњ нормативтiќ ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан–2050" Стратегиясы;
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттiк ќызмет iстерi агенттiгi
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 Б±йрыѓымен бекітіл-
ген Бос мемлекеттiк єкiмшiлiк лауа-
зымына 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 μтiнiш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нота-
риалды куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4)  ењбек ќызметiн растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды куєландырыл-
ѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсау-
лыќ саќтау министрлiгiнiњ 2010 жылѓы
23 ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓымен
бекiтiлген (Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Нормативтiк ќ±ќыќтыќ актiлердiњ
тiзiлiмiнде 2010 жылы 21 желтоќсан-
да №6697 болып тiркелген) нысандаѓы
денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлiгiнiњ кμшiрмесi;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтiнде
уєкiлеттi органмен белгiленген шектi
мєннен тμмен емес нєтижемен
тестiлеуден μткенi туралы ќолданыс-
таѓы сертификат (немесе нотариалды
куєландырылѓан кμшірмесі)

Ќ±жаттар конкурстыњ  μтетіндігі ту-
ралы хабарландыру соњѓы жариялан-

ѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰н ішінде
"Сарыкμл ауданы єкiмiнiњ аппараты"
мемлекеттiк мекемесiне мына мекен-
жайѓа: Сарыкμл кенті, Ленин  кμшесі,
72 ‰й, 25-каб., аныќтама  ‰шін
телефон 23-0-68,  факс 23-0-68,
э л е к т р о н д ы ќ  м е к е н ж а й ы :
sarykol@kostanay.gov.kz ±сыну ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жатта-
ры (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсеті-
ле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа са-
лынѓан) конкурстыќ комиссияныњ ќара-
уына ќабылданады. Конкурсќа ќатысу
‰шін ќ±жаттарды электрондыќ пошта
арќылы берген азаматтар ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу басталѓ-
анѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешік-
тірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидат-
тар оны кандидаттарды єњгiмелесуге
жiберу туралы хабардар ету к‰нiнен
бастап 5 ж±мыс к‰н iшiнде Сарыкμл
ауданы єкімініњ аппаратында μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќам-
тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа жол бе-
ріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына
байќаушылар ретінде Ќазаќстан Рес-
публикасы Парламентініњ жєне барлыќ
дењгейдегі мєслихат депутаттарыныњ,
Ќазаќстан Республикасы зањнамасын-
да белгіленген тєртіпте аккредиттел-
ген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ,
басќа да мемлекеттік органдардыњ,
ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес
±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ μкілдері,
уєкілетті органныњ ќызметкерлері ќаты-
са алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰н ќалѓанѓа дейін кешіктірмей
кадрлар бμлімінде тіркеледі. Тіркелу
‰шін т±лѓалар жеке басын куєланды-
ратын ќ±жаттын кμшірмесін, ±йым-
дарѓа тиесілілгін растайтын ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін
±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓыстарын (єњгімелесу
μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі,
т±рѓын ‰йлік орын-жайын жалдау, т±ру,
байланыстыњ барлыќ т‰рлерін пайда-
лану) μз ќаражаты есебінен ж‰ргізеді.

Аз. В.И.Велинніњ сенімді т±лѓасы А.М.К‰дербекова кепілдік м‰лікті соттан
тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Надеждин село-
лыќ округі аумаѓында орналасќан  алањы 200,0 га, кадастрлік нμмірі 12-183-
048-004, шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан жер теліміне 10.02.2050  жыл-
ѓа дейінгі мерзімге  уаќытша   μтеулі ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын
сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабарлайды. Сатып алу баѓасы  сауда
μткізілген сєттен бастап 10 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі. Сауда 2015 жыл-
ѓы 2 тамыз  саѓат 10.00-де мына мекенжайда болады: Ќостанай ауданы,
Надеждин с., машдвор. ¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2015 жылѓы 31 шілде саѓ.
17.00-ге дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылдана-
ды: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Затобол кенті, Школьная кμш., 52/2,
тел. 87078053724.

Доверенное лицо гр.Велина  В.И. Кудербекова А.М. , в порядке внесудеб-
ной реализации залогового имущества объявляет о проведении торгов по
продаже права временного возмездного долгосрочного землепользования
сроком до 10.02.2050 года на  земельный участок мерою 200,0 га, с кадаст-
ровым номером 12-183-048-004, предназначенный для ведения крестьянско-
го хозяйства, расположенный на территории   Надеждинского сельского ок-
руга, Костанайского района, Костанайской области. Покупная цена вносится
в течение 10 календарных дней после проведения торгов. Торги состоятся  2
августа 2015 года в 10.00 по адресу: Костанайский район,  село Надеждинка,
машдвор. Заявки принимаются в рабочие дни  в срок до 17 часов 31 июля
2015 года по месту нахождения доверенного лица: Костанайская область,
Костанайский район, поселок Затобольск, улица Школьная, 52/2,
тел.87078053724.

Асќа шаќырамыз

Єкеміз Ќали мен Ѓалымжан Бєйішевтерді жєне анамыз Єнтай мен
Клараны еске алу ќ±рметіне шілденіњ 26-да саѓат 12.00-де барша аѓай-
ын, туѓан-туыстарды, жерлестерді асќа шаќырамыз.

¤тетін орны: Аманкелді ауданы, "Аќ ниет" тойханасы.

Нотариус г.Костанай Ибраева Р.З., сообщает об открытии наследственно-
го дела после смерти Кожабековой Ляли Хакимбековны, умершей 22 мая 2015
года и просит наследников и кредиторов наследодателя обратиться к нота-
риусу для принятия наследства до 22.11.2015 года, по адресу: город Коста-
най, улица Каирбекова, № 351/1, тел: 39-40-26.

Сардар Сыздыќ±лы СЫЗДЫЌОВ

2015 жылдыњ 18 шілдесінде ¦лы Отан соѓысы-
ныњ ардагері Сардар Сыздыќ±лы Сыздыќов
д‰ниеден озды.

Ол 1919 жылы 23 аќпанда Ќостанай ауданыныњ
Нечаевка ауылында туѓан. Соѓыс жылдарында
Оњт‰стік-Батыс, 3-ші Украин, Сталинград т‰біндегі
ќанќ±йлы шайќастарѓа ќатысып, ерлік кμрсетті.

Майданнан соњ Ќостанай м±ѓалімдер институ-
тында жєне Москва ќаласындаѓы КПСС ОК жанын-
даѓы жоѓары партия мектебін тємамдады.

Сардар Сыздыќов ауыл кадры басшылылары-
ныњ біліктілігін арттыратын мектепте м±ѓалім бо-
лып ењбек етті. Содан кейін Ќостанай облыстыќ
комсомол комитеті аппаратында, облыстыќ партия
комитетінде, "Южуралтрансстрой" трестінде кадр бμлімі бастыѓы, Мењдіќ-
ара, Орджоникидзе, Жітіќара ауданы партияларында екінші хатшы, облы-
стыќ т±тынушылар одаѓы басќармасы тμраѓасыныњ орынбасары ќызмет-
терін атќарды.

Соѓыстаѓы ерлігі мен ењбектегі ќажыр-ќайратыныњ арќасында 2-ші дєре-
желі Отан соѓысы орденімен, 2 мєрте "Ќ±рмет Белгісі" орденімен, "Жау-
ынгерлік ерлігі ‰шін", "Германияны жењгені ‰шін", "Ењбектегі ерлігі ‰шін"
медальдарымен марапатталѓан.

Зейнеткерлік жасќа жеткен шаќта облыстыњ ќоѓамдыќ μміріне белсене
араласып, жас ±рпаќтыњ санасына патриоттыќ тєрбие беруде де к‰ш-
жігерін аямады.

Ќ±дай ќосќан ќосаѓы екеуі ‰ш ќыз тєрбиелеп, олардан 2 немере, 2
шμбере с‰йді. Сардар Сыздыќ±лы Сыздыќовтыњ жарќын бейнесі мєњгілік
жадымыздан μшпейді.

Облыстыќ арадагерлер кењесі Сыздыќовтар отбасыныњ ќайѓысына
ортаќтасып, кμњіл айтады.

К.‡.‡кин, Ќ.А.Алдабергенов, Ѓ.Ѓ.Ахметшин, Д.Я.Брусник, М.Ж‰ніс,
Б.К.Кμпеш, Н.А.Мураева, М.И.Подоляков, Б.Н.Рахметова,

В.Г.Семенова, А.В.Тарасенко, Т.Ж.Шуланов, О.Г.Эмануилиди.

Облыстаѓы ќ±рылыс
барысы

2015 жылѓы
ќањтар-
маусымда
ќ±рылыс
ж±мыстарыныњ
орындалѓан
кμлемі, баѓалау
есебімен, 32,9
млрд. тењгені
немесе 2014
жылѓы ќањтар-
маусымѓа
101,6% ќ±рды.

Жалпы кμлемнен 99,3% облыс бойынша ќ±рылыс ж±мыстарыныњ
айтарлыќтай кμлемі жеке ќ±рылыс ±йымдарымен орындалѓан, мем-
лекеттік – 0,7%.

Ќ±рылыстыќ ж±мыстардыњ орындалѓан ќ±рылымында 76,1% ќ±ры-
лыс-монтаж ж±мыстары алады, 15,4% – к‰рделі жμндеу, 8,5% – аѓым-
даѓы жμндеу.

Т±рѓын ‰й ќ±рылысында орындалѓан ќ±рылыс ж±мыстарыныњ
наќты ќ±ны 1019,9 млн. тењге  немесе жалпы кμлеміне 3,1% ќ±рды.
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Мұрат 
     ЖҮНІСұЛЫ

Қаладағы облыстық «Дала өлкесі тарихы» мұражайының ди-
ректоры Г. Елтебаева ҚР Мәдениет министрлігінің «Үздік Мәдениет 
қызметкері» төсбелгісімен марапатталды.

 Гүлбану Төкенқызы Қостанай облысы, Аманкелді ауданының 
тумасы. В.Г.Короленко атындағы Полтава мемлекеттік институ-
тын, З.Алдамжаров атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық 
университетін бітірген. 2010 жылдан мұражайда басшылық қызмет 
жасайды.

Арқалық қаласы.

Қасқырбай 
 ҚОЙШЫМАНОВ 

Эльвин Исаев – Қазақстан Республикасы Пре-
зиденті аспазының шәкірті. Тамақ дайындау ісін 
жетік меңгерген Эльвин жақында Қостанайға ат 
басын тіреді. Ол Қазақстанға бұрыннан келгісі келіп 
жүргенін айтады. Сонау Бакуден келгендегі негізгі 
себеп – қазақ мәдениетімен тереңнен танысу Һәм 
тіл үйрену. Осы бағытта әзірбайжандық азамат қа-
ладағы «Шеш-беш» кафесінде қызмет істеуге кірісті. 
Палаудың жүзге тарта және кәуәптің елу шақты 
түрін жасай алатын Эльвин өзінің әртүрлі жобала-
рын астықты өлкеде жалғастыруды көздеп отыр. 
Айтпақшы, Эльвин Романоғлы Қостанайға өзінің 
командасымен бірге келді. Олардың өңірімізге аяқ 
басуына жағдай жасаған Бабак Рашид оғлы есімді 
кәсіпкер. Аспаздық өнердегі тәжірибесі мол Бабак 
аталмыш топқа басшылық жасайды. Оған «Шеш-

беш» кафесінің алдағы жоспарлары жайында бір-
неше сұрақтар қойған едік.

– Бабак, алдымен Қостанайға қош келдіңіз! 
Бұл еліміздегі алғашқы сапарыңыз ба?

– Аспаздық жолымызда біраз шет елдерде бо-
лып жүрдік. Көптеген елдің басшыларына тамақ 
дайындадық. Сіздердің Президенттеріңізді Бакуде 
де күттік. Сол кезде Қазақстанның қонақжайлығы-

на, мемлекеттің саясатына қызығатын едік. Мен 
бұрын да осы елге келгенмін. Осылайша, өзіміз 
армандаған Қостанай өлкесіне де жеттік.

– Асханаларыңызда, тағам түрлері болсын, 
қандай ерекшеліктер бар? Эльвиннен бөлек 
қанша аспаз жұмыс жасайды?

Қостанайдағы басқа да кафелер мен асханалар-
дан ең басты өзгешелігі, біз тек мұсылмандық өнім-
дерді ғана дайындаймыз. Тағам құрамына сиыр-
дың, қойдың және тауықтың етін пайдаланамыз. 
Сондай-ақ, кәуәпті өзгеше дәмдейміз, оны шоққа 
күйдіру арқылы жасаймыз. Бұл аса ұқыптылықты 
қажет етеді. Эльвин де топтағы екі аспазға осы 
әдісті үйретіп жатыр.       

– Алдағы жоспарларыңыз қандай? 
– Біріншіден, тобымызға жергілікті жердің 

жай-жапсарына қанық мұсылман азаматтарын 
алуды ойлап отырмыз. Бір жағынан, Эльвин-
нен аспаздықтың қыр-сырын үйренсе, екін-
ші жағынан, ет өнімдері мен жеміс-жидектер, 
көкөніс терді таңдауда бізге көмегі тиеді. Алдағы 
уақытта «Шеш-бешті» таза мұсылмандық кафеге 
айналдырсақ дейміз. 

СУРЕТТЕРДЕ: Бабак Рашидоғлы және Эльвин 
Ромоноғлы.

Суреттерді түсірген: Айбек ЖҮЗБАЙ.

Бакуден келген    
       аспаздар

Мұрат 
     ЖҮНІСҰЛЫ

Арқалықтағы Б.Майлин атын-
дағы №3 мектептің жанынан шағын 
футбол және «Бақытты балалық» 
атты ойын алаңдары ашылды. 

 Балғындарға шаттықты шақ 
сыйлаған «BI Group» холдингі, 
«KAZPACO», «АБК-Неруд» ЖШС. 
Жаңа құрылыс кешенінің кермесін 
қала әкімінің орынбасары Д.Нұрлы-
беков пен «BI Group» холдингінің 
жол құрылыс дивизионының жетек-
шісі Д.Кутербеков қиды. 

– Биыл компанияның құрылға-
нына – 20 жыл. Осы уақыт ішінде 
біз небір алып құрылыс жобалары-
на қатысумен қатар, еліміздің жер 
жерлерінде жас жеткіншектерге 23 
ойын алаңдарын сыйлап отырмыз, 

– дейді Дулат Казистайұлы. 
 Ойын алаңдарының жалпы ау-

мағы 700 шаршы метр. Серіктестік 
осы мақсатқа 3 млн. теңгеден астам 
қаражат жұмсаған. 

Алаңқайлардың ашылу сал-

танатында демеушілер балаларға 
тегін балмұздақ таратып, қалалық 
мәдениет сарайының көңілді мульт-
фильм кейіпкерлері көпшілікке кө-
теріңкі көңіл-күй сыйлады.

Арқалық қаласы.

Балаларға ойын алаңдарын 
сыйлады

Жас инспекторлар 
слеті мәреге жетті

Қостанай қаласында өткен жол қозғалысы жас инспек-
торларының республикалық слеті мәреге жетті. Балалар мен 
жасөспірімдердің қатысуымен болатын жол-көлік оқиғалары-
ның және балалардың жарақат алуының алдын алу бойынша 
жұмыстарды жетілдіру мақсатын көздеген  іс-шараның бағдар-
ламасында 13 номинация бойынша жарыстар ұйымдастырылды. 
Сап түзеу, жас реттеушілер, жол қозғалысы ережесінің білім-
паздары, жас санитарлар, үгіт бригадалар байқауы, ән байқауы 
және басқа байқауларда  балалар өздерінің жақсы дайындықпен 
келгенін көрсете білді. Жарыс нәтижесінде Алматы облысының 
ҚЖИ жасағы жол қозғалысы жас инспекторларының 15-ші рес-
публикалық слетінің жеңімпазы атанды. Екінші және үшінші 
орынды Шығыс Қазақстан және Ақмола облыстарынан келген 
жас инспекторлар жасақтары бөлісті. Халықаралық деңгейде 
Қазақстан Республикасының құрамасы бірінші орын алды, Ресей 
Федерациясының және Қырғызстан Республикасының құрама 
командалары екінші және үшінші орынды иеленді. 

СУРЕТТЕ: ән байқауынан көрініс.
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