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ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Қыдырбек 
 ҚИЫСҚАНҰЛЫ

Жұма күні ақшамның қараңғысы түсе, 
облыстық ХХХ «Тың-2015» спартакиада 
ойындарының алауы жағылды.

 Затобол стадионына өңіріміздің түкпір-түкпірінен 
шараны тамашалауға халық өте көп келген екен. Сый-
ғаны сыйып, сыймағаны сыртта жүріп көруге мәжбүр. 
Ал, стадионның кіре берісіндегі кәуаптан бастап, басқа 

да ыстық тағамдар мен сусындар сатып тұрған ұзын-
нан-ұзақ сауда қалашығы да салтанатты шараның 
көркін ашып-ақ тұр. 

Биылғы облыстық ХХХ спартакиада ойындарының 
ашылу салтанаты ерекше мәнерде өткенін айта кету 
керек. Күнтізбемізде республикамыз болып тойлап 
жатқан атаулы мерекелер екі сағат бойы өткен шара 
барысында көрермендерге тарихи-танымдық көрініс-
тер ретінде сахналанып көрсетілді. Ұйымдастырушы-
лар қазақ халқының ежелден қонақжай, меймандос ел 

екенін ұлттық бояумен әрлеп жеткізген екен. Соның 
бір парасы – ХV ғасырдың орта кезінде Көшпелі өз-
бектер мемлекеті әлсіреп, соны ұтымды пайдаланған 
Керей мен Жәнібек сұлтандар іргені бөліп,  дербес 
Қазақ мемлекетінің негізін қалаған, оны кейінгі ға-
сырлардағы ұрпаққа аманат етіп қалдырған сахналық 
көрінісі. Бұл қойылым Қазақ хандығының 550 
жылдық мерейтойына арналып отыр. 

Суреттерді түсірген А.ЖҮЗБАЙ, Б.АХМЕТБЕКОВ.

СПАРТАКИАДА

12-бет.

Жеңімпаздар мерекесі

Шұға 
      ҚОҢҚАБАЙ

Өңірімізде ауылшаруа-
шылығы мақсатында пайда-
ланылатын жерлерді түген-
деу барысында 511,8 мың 
гектар жер телімі мемлекет 
меншігіне қайтарылды. Бұл 
туралы облыстық әкімдікте 
өткен аппарат мәжілісінде 
Қостанай облыстық жер қа-

тынастары басқармасының 
басшы Нұрлан Әбдуов айтты. 

Жиында ауылшаруа-
шылығы жұмыстарымен 
айналыспақ болып жер 
алып, оны пайдаланбай 
отырғандар қарамағындағы 
жері бар шаруашылықтары-
ның көпшілігінің малының 
жоқтығы, шаруашылық та-
рапынан мал саны есебінің 
нақты берілмеуі және тағы 

да басқа көптеген жағдай-
лардың анықталмағандығы, 
жерді тиімді пайдалану, пай-
даланылмай жатқан жерлерді 
мемлекетке қайтару мәселесі 
сөз болды. 

Облыс әкімінің пайы-
мынша, игерілмей жатқан 
жерлерді қайтару және кей-
ін оларды айналымға енгізу 
жөніндегі жұмысты күшейту 
қажет.  Өкінішке қарай, жер-

лер сапасының нашарлау-
ымен, бұзылған жерлерді  
қалпына келтірумен күресу 
жүйелі түрде жүргізілмей-
ді. Осыған байланысты, ве-
домство аталған бағытта 
жұмыс ты жандандыруы қа-
жет, кейбір аудандарда ауыл 
шаруашылығы алқаптарын 
одан әрі тиімді пайдалану 
үшін егіс айналымын және 
жайылым айналымын енгізу 

жөнінде іс-шаралар әзірлеу 
қажеттігін тапсырды.   

Н.Садуақасов аталған 
ауқымды шара кезінде Қоста-
най облысында пайдаланбай 
отырған 7 мың гектар ауыл-
шаруашылық жері анықталға-
нын атап өтті. Бұл тұрғыда ол 
астықты өңір болып санала-
тын Қостанай облысы бой-
ынша әр гектар жер маңызды 
екенін қадап айтты.

Жердің әр гектары тиімді пайдаланылуы тиіс
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Шұға 
    ҚОҢҚАБАЙ

2015 жылдан бастап игерілмей 
жатқан ауылшаруашылық жерлеріне 
салынатын салық көлемі 10 есеге 
көбейді. Үкімет осылайша, тиімді 
пайдаланылмаған жерлерді 
мемлекет еншісіне қайтаруды 
көздейді. Бұл туралы кезекті баспасөз 
мәслихатында Қостанай облыстық 
жер қатынастары басқармасының 
басшысы Нұрлан Әбдуов айтты. 

– Қазір агроөнеркәсіп кешендеріне салықты 
азайту үшін Салық кодексіне өзгертулер енгізуіне 
байланысты үстіміздегі жылдың бірінші жартыжыл-
дығында 262,4 мың гектар жайылымдық жер телімі 
мемлекет меншігіне қайтарылды. Оның 141,2 мың 
гектары өздігінен алынды, – дейді Нұрлан Әбдуов. 

Нақтырақ айтқанда, ауыл шаруашылығы өн-
дірушілері мен шаруа қожалықтарына әлеумет-
тік салық 11 пайыздан 6,5 пайызға қысқартылды. 
Сондай-ақ, олар мүлікке, қоршаған ортаға келтірген 
зиян үшін төленетін салықтан босатылады. Есесіне, 
ауыл шаруашылығы жерлерін тиімсіз ұстап отыр-
ғандар енді жер салығын артық төлейтін болады.

Азаматтардан мәжбүрлі түрде тәркілеп алынған 

республикалық реестрге енгізілген жер телімдерінің 
қатарында «Орқаш-Н» ЖШС бар. Жер Кодексінің 
96-1-бабына сәйкес сот шешімімен жалпы аумағы 
130658 гектар ауылшаруашылық жерлері тәркіленіп 
алынды.

– Игерілмеген жер телімдеріне қатысты төмен-
дегідей шаралар қабылданып жатыр. Мәселен, 
жерді пайдалану мен қорғауды бақылау басқармасы 
аудандық жер қатынастары бөлімдерінен алынған 
материалдарды Қостанай облысы бойынша мем-
лекеттік кіріс департаментіне жолданды. Қостанай 
облысы бойынша жалпы аумағы 94529 гектар 117 
жер теліміне салық төлемін 10 есе төлеу туралы 
мәселе қаралуда, – деді Нұрлан Әбдуов. 

БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

Салық көлемі 10 есеге көбейді 

Прокурорлық қадағалау 
нәтижесінде Қостанай 
облысы бойынша 81 
миллион теңгеден 
астам еңбекақы өтелді.
– Облыстық прокуратураның 

прокурорлық қадағалау шарала-
ры негізінде еңбек қатынасына 
байланысты кәсіпорындар мен 
шағын және орта бизнес ны-
сандарының жұмысы ұдайы 
бақылауға алынып, орын алған 
олқылықтар дер кезінде ретке 
келтіріліп отыр, – дейді облыс-
тық прокуратураның басқарма 
прокуроры Тұрар Телемесов.

 Тек ағымдағы жылдың 
жартыжылдығында кәсіпорын 
жұмысының уақытша тоқтауы-

на, жұмыс орнын қысқартуға, 
жалақыны төлеу мерзімін ке-
шеуілдетуге қатысты тексеріс-
тер жүргізіп, сол бойынша 815 
адамның құқы қорғалды. Оларға 
тиесілі 81 миллион теңге еңбек-
ақылары төленді. Мәселен, 
Қос танай қаласы прокуратура-
сының қадағалау актісі бойынша 
«Бахыт-Мұнай» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік 152 жұмыс-
кердің  17 450 514 теңге жалақы 
берешегін өтеуге мәжбүр болды. 
Сонымен қатар, «КазАгроТрейд» 
ЖШС 101 жұмысшы алдындағы 
9 млн. теңгеден астам жалақы 
қарызы төленді.  Мемлекет-
тің материалдық құқықтарын 
қорғау саласында 1 миллион 

АҚШ долларын тәркілеу бойын-
ша уақытылы шара қолданудың 
нәтижесінде бюджет шығында-
рына жол берілмеді. Бұл қаржы-
ны «Азурит» ЖШС-нің өкілдері 
пайда қылғысы келген.

– Облыс прокуратурасының 
бастамасымен алимент өндіріп 
алуға байланысты проблемалық 
сұрақтарды шешу бойынша меке-
меаралық жоспар жасалып, бар-
лық өкілетті органдарға жіберілді. 
Прокурорлық қадағалау нәтиже-
сінде 61 миллион теңге берешек 
өндіріп алынды, 646 борышкер 
жұмысқа орналастырылды және 
301 борышкер әкімшілік жауап-
кершілікке тартылды, – дейді 
Тұрар Телемесов.

Жалақы бойынша  
     берешек әлі де бар

Кәсіпорында үш мыңнан 
астам жұмысшы еңбек етуде. 
Еңбек ұжымы «Нұр Отан» пар-
тиясының бірнеше жобаларын 
белсенді түрде жүзеге асыруда. 
Соның ішінде «Кедергісіз келе-
шек» жобасы аясында 4 мүге-
декті жұмысқа қабылдады. Со-
ның екеуі Павел Сидорчук және 
Алексей Лукутин спортпен айна-
лысады. Олар республикалық 
чемпионаттар мен халықаралық 
байқаулардың бірнеше мәрте 
жеңімпаздары атанды. Жуырда 
компанияның жанындағы бастау-
ыш партия ұйымы рейд жүргізіп, 
жұмыс орнының мүгедектерге 
қолайлылығын тексерді.  

– Мүмкіндігі шектеулі азамат-
тарға қолайлы орта қалыптасты-
ру мәселесіне баса мән береміз. 
Сондықтан рейд арқылы жұмыс 

орнының мүгедектерге ыңғай-
лылығы және нысандардың қол-
жетімділігі тексерілді. Осылай-
ша, арнайы құрылған комиссия 
кәсіпорын басшылығының жұ-
мысшыларға барлық жағдайды 
жасап отырғанына көз жеткізді, – 

дейді «Арай» ЖШС 
бастауыш партия 
ұйымының төраға-
сы Абылайхан Де-
мисенов. 

Аталған ком-
пания «Ардагер-
лерді ардақтайық», 
«Бақытты бала-
лық», «Мектепке 
жол» партиялық 
жобалары бойын-
ша да игі іс-шара-
ларды жүзеге асы-
руда. «Нұр Отан» 

партиясының Қостанай облы-
сындағы ең ірі бастауыш партия 
ұйымдарының бірі дәл осы кәсіп-
орын базасында орналасқан. 

КЕДЕРГІСІЗ КЕЛЕШЕК

Белсенді еңбек ұжымы
Қымбат 
     ДОСЖАНОВА

«Арай-Холдинг» ЖШС облыс аумағындағы ең ірі 
әрі көпсалалы агроөнеркәсіптік Холдинг болып 
саналады. Компания ауылшаруашылығы өнімдерін 
қайта өңдеу және халық тұтынатын сапалы 
тауарларды дайындайды. 

Зейнетақы жаңаша 
есептелетін болды

Шұға
      ҚОҢҚАБАЙ
Мемлекет басшысы зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Бұл заң зейнет
ақымен қамсыздандыру жүйесін жетілдіруге бағытталған. ҚР денсаулық 
сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің зейнетақы төлеу жөніндегі 
мемлекеттік орталығының Қостанай облыстық филиалының бөлім бас
шысы Ж.Бимырзинаның хабарлауынша бұл заңда базалық зейнетақының 
төлемін тағайындау тәртібі өзгереді. 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап 
базалық зейнетақы төлемі зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне байланысты 
және зейнеткерлік жасқа жеткен кезде ғана тағайындалады. Сонымен қатар 
өңірімізде 120 мың зейнеткердің зейнетақысы қайта есептелетін болады.

Ауқымды акция  
аудандарда жалғасуда

Қарлығаш 
 ОСПАНОВА
«Саламатты Қазақстан» бағдарламасын іске асыру аясында елімізде 

«Денсаулық жолы» акциясы бастау алған болатын. Осыған орай, облыс
тық салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемалары орталығы
ның мамандары облыстың әр аудан, қалаларын аралап, тұрғындармен 
кездесіп, семинарлар мен дөңгелек үстелдер, тренингтар өткізуде. 

– Биылғы «Денсаулық жолы» акциясы туберкулез бен ВИЧ/СПИД дертін 
ауыздықтауға, оның алдын алуға арналып отыр. Жақында ғана біз Федоров 
пен Сарыкөл, Науырзым аудандарында болып қайттық. Жергілікті халықпен 
кездесіп, оларға әлеуметтік маңызы бар аурулар туралы кеңінен әңгімелеп, 
тұрғындарды салауатты өмір салтын ұстануға шақыратын тегін буклеттер 
тараттық. Сондайақ, басқосуларда дәрігерлер де ауыл тұрғындарына ден
саулықты сақтау, кез келген аурудың алдын алу, скринингтік тексеруден өту 
және басқа да тақырыптар бойынша кеңестер берді. Осы  аптада Қарабалық 
ауданына барғалы отырмыз. Жалпы, бұл акция тамыз айының аяғына дейін 
жалғаспақ, – дейді облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру пробле
малары орталығының валеологы Рабиға Наукенова.

Жаңа әкім іске кірісті
Мұрат 
       ЖҮНІСҰЛЫ
 Арқалық қаласына қарас ты 

«Үштөбе» ауылына жаңа әкім сайлан
ды. Қала әкімі  Ғ.Бекмұхамедов ауыл 
тұрғындары алдында сөйлеген сөзінде: 
Елбасының сенімді өкілін сайлау ба
рысында барлық сайлау заңдылықта
рының сақталғанын тілге тиек етіп, 
алдағы қызметіне сәттілік тіледі.

Ауыл әкімі Б.Бралиннің кандидату
расына қалалық мәслихаттың депутаттары бірауыздан дауыс берген. 

 Бауыржан Сабыржанұлы 1979 жылы 10 қарашада Аманкелді ауданы, 
қазіргі «Қабырға» ауылында дүниеге келген. Отбасылы, білімі жоғары. Ең
бек жолын мұғалімдіктен бастап, мектеп директорлығына дейін көтерілген. 

Басқосуда ауылдастар атынан сөз алған «Қапеш А» ЖШС басшысы 
 Қ.Әлиев ауыл әкімін сайлауда елдің пікірімен санасып, халық қолдап 
ұсынған тұлғаның тікелей демократиялық жолмен сайланып отырғандығына 
ризашылығын білдірді. 

 Жаңа әкімді қызмет орнына жайғастырған Ғазиз Ерболатұлы алда егін 
орағы сынды жауапты науқандардың күтіп тұрғанын, сондықтан ел мүддесі 
үшін әрдайым тиянақты іс атқару қажеттігін алға тартты. 

Арқалық қаласы.

Жаңа тағайындаулар
«КазАгроФинанс» АҚның төрағасы міндетін атқарушы басқарма 

бұйрығымен, Бақыт Мирасұлы Нұрғалиев «ҚазАгроФинанс» АҚ Қоста
най облысы филиалының директоры болып тағайындалды.

Б.Нұрғалиев 1964 жылы 11 маусымда Қостанай облысының Қостанай 
қаласында дүниеге келді.

1986 жылы Қостанай ауылшаруашылық институтын «инженермеха
ник» мамандығы бойынша тәмамдады. Еңбек жолы 1986 жылы Қостанай 
бордақылау совхозында инженер болып бастаған. 90жылдары Успенов 
нан өнімдері мекемесінде директор, кейін материалдытехникалық қам
сыздандыру бойынша экономист қызметін атқарды. «Сана», «МерейҚос
танай», «Надежинка» ЖШСтерін басқарды. Осы тағайындауға дейін 
Алтынсарин ауданы әкімінің орынбасары қызметін атқарған.

***
ҚР ауылшаруашылық Министрлігі жауапты хатшысының бұй

рығымен 2015 жылдың 23 шілдесінен бастап Әмірхан Әбенұлы Мауку
лов Қостанай облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі 
аумақтық инспекциясы жетекшісінің міндетін атқарушы болып тағай
ындалды.

Ә.Маукулов 1967 жылы 26 мамырда Оңтүстік Қазақстан облысының 
Байжансай ауылында дүниеге келген.

2004 жылы Қостанай заң институтын заңгер мамандығы бойынша 
тәмамдаған. 2007 жылы академик З.Алдамжар атындағы әлеуметтіктех
никалық университетті «қаржы бакалавры» мамандығы бойынша бітірді.

Еңбек жолын 1986 жылы Якутск АКСРнің «Куларзолото» таукен 
комбинаты учаскісінің газ инженері болып бастайды. Кейін ішкі істер 
органдарында, кедендік бақылау бекетінде көп жылдар еңбек етті. Бұл 
қызметке дейін ол Батыс Қазақстан облысында Кедендік бақылау Депар
таменті жетекшісінің орынбасары лауазымында болды.
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   "Мектепке жол" акциясы басталды
Облыста. Білім басќармасыныњ мєліметінше, б±л осымен

сегінші  жыл  μткізіліп  отырѓан  шара. Осы жылдарда  облыс
бойынша 70  мыњѓа  жуыќ мектеп баласына 360 млн. тењгеден
астам сомаѓа кμмек кμрсетіліпті. М±ндай атымтайлыќ аз ќамтыл-
ѓан отбасыныњ балаларына кμрсетілетінін айта кеткен жμн. Жања
оќу жылы ќарсањында басталатын дєст‰рлі шараѓа  мемлекеттік
органдар, АЌ, ±лттыќ компаниялар оќушыларѓа ќолѓабыс етіп
келеді.

Алимент тμлемеген азамат жазаланды
Ќарабалыќ. Алимент тμлеуден жалтарып ж‰рген 47 жасар аза-

мат Александр Шалѓымбаев єкімшілік жазаѓа тартылды. Аталѓан
азамат  кємелеттік  жасќа  толмаѓан  баласына  бір жыл бойы
алимент тμлемеген. Аудан прокуроры Ермек Бакаевтыњ айтуын-
ша,  алимент  тμлеуші  сот актілерін орындаудан бас тартќан
жаѓдайда єкімшілік ќ±ќыќ б±зушы болып табылады.

 Жатаќхана жањарды
Лисаков. Ќаланыњ 5 шаѓынауданында орналасќан жатаќхана

к‰рделі жμндеуден μтті. Нысан 1980 жылы салынѓан. Бес ќабат-
ты ѓимарат тμрт айдыњ ішінде жањарып шыѓа келді. Ескі шатыры
ауыстырылып,  жылумен  ќамтамасыз етуді реттеуге арналѓан
автоматтандырылѓан ж‰йе орнатылды. Жатаќхананыњ жањарѓа-
нына т±рѓындар  дєн риза.

Балалы арба шеруі
Ќостанай ќ. Ќаланыњ ќ±рылѓан к‰ні мерекесіне орай, облыс

орталыѓында т‰рлі жобалар ж‰зеге асырылмаќ. Солардыњ бірі –
"Бєрі де балалыќтан басталады" атты балалар арбасыныњ шеруі.
Сєбилерін ќол арбаѓа салып алѓан аналар т‰рлі мультфильм, ер-
тегі кейіпкерлерініњ кейпінде болмаќшы. Аналар б±л сайысќа ќызу
дайындыќ ‰стінде. Єзірге шеруге ќызылды-жасылды єсемделген
арбасы бар 74 ана тілек білдірген екен.

 Ит иесі жазаланды
Рудный. Жеті жасар жеткіншекті ќапќан иттіњ иесі 500 мыњ

тењге моральдыќ шыѓынды μтейтін болды. Естеріњізге сала кет-
сек,  иесімен  серуенде  ж‰рген пит бультерьер т±ќымды ит жет-
кіншекке бас салѓан. Арашаѓа т‰скен баланыњ анасын да тістеп
тастаѓан  кμрінеді. ¦заќ емделген балалы єйел сотќа арызданып,
2 млн. тењге моральдыќ шыѓын μндіруді талап еткен еді. Десек те,
сот талапты жартылай ќанаѓаттандырѓан.

Біліктілігін арттырды
Аманкелді. Аудандыќ орталыќ кітапханасыныњ оќу залында

"Кітапхана жанынан клубтарды ќалыптастыру – заманауи
ќажеттілік" атты аймаќтыќ зерделі кењес болып μтті. Іс-шараныњ
±йымдастырылуына Арќалыќ ќаласындаѓы №2 ОЄЃК мен аудан-
дыќ орталыќ кітапхана атсалысты. Зерделі кењестіњ маќсаты –
кітапханашылардыњ кєсіби біліктілігін арттыру, кітапханаларда
клуб ж±мысын жандандыру, жањашыл озыќ ойлармен, іс-тєжіри-
бемен алмасу.

 Кемењгер аќын
Ќостанай. Л. Толстой атындаѓы облыстыќ кітапханада Абай

Ќ±нанбаевтыњ туѓанына 170 жыл толуына арналѓан єдеби-сазды
кеш μтті. Ќазаќ халќыныњ кемењгер перзентін еске алып, дєріпте-
ген жиынѓа белгілі аќындар, жазушылар, мєдениет ќызметкер-
лері ќатысты. Шара барысына аќынныњ артында ќалдырѓан мол
м±расы єњгіме арќауына айналды.

Ќостанай облыстыќ сотында бес
институттыќ реформаны ж‰зеге асыруѓа
баѓытталѓан "100 наќты ќадам"
¦лт Жоспарындаѓы  зањ ‰стемдігін
ќамтамасыз ету шараларын насихаттауѓа
жєне талќылауѓа арналѓан кењес μтті.

Іс-шараѓа Ќазаќстан Республикасы Жоѓарѓы
Сотыныњ судьясы, Сот жюриініњ тμраѓасы Моряк
Шегенов, Астана ќалалыќ сотыныњ судьясы, Сот
жюриініњ хатшысы Роза Жакудина, облыстыќ сот
басшылыѓы мен судьялары, сондай-аќ аудандыќ
жєне  оѓан  тењестірілген сот тμраѓалары мен су-
дьялары ќатысты.

– Зањ ‰стемдігін ќамтамасыз етуде ќойылѓан
талаптар ауќымды. Ал оны ж‰зеге асыру ‰шін єр
судьяныњ атсалысуы керек. Сондыќтан алдымен
єр судья μз ќызметін мінсіз атќаруѓа ±мтылуы тиіс,
– деп атап μтті М.Шегенов.

Ќылмыстыќ істер жμніндегі апелляциялыќ сот
алќасыныњ тμраѓасы А.Шємшиев зањ ‰стемдігін
жєне соттыњ ашыќтыѓы мен жариялылыѓын одан
єрі ќамтамасыз етуге ќатысты ¦лт жоспарыныњ
тармаќтарына жан-жаќты тоќталды. Сонымен

¦лт жоспары талќыланды

ќатар,  жиналысќа  ќатысушылар баршаѓа арнал-
ѓан  ќазіргі  заманѓы  мемлекетті  дамытуѓа баѓыт-
талѓан бес институттыќ реформаны да сμз етті.

Талќылау барысында азаматтардыњ сот тμре-
лігіне ќолжетімділігін жењілдету маќсатында сот
ж‰йесініњ сатыларын оњтайландыруды ќарасты-
ратын бес сатылы ж‰йеден ‰ш дењгейлі сот тμре-
лігіне кμшуге ќатысты зањ ‰стемдігін ќамтамасыз
ету реформасына ерекше кμњіл бμлінді.

Кењес соњында Жоѓарѓы Соттыњ кадр резерві-
не кандидаттарды іріктеу бойынша судьялар пікірі
тыњдалды.

Ќарлыѓаш
   ОСПАНОВА

¦ЛТ ЖОСПАРЫ – "100 НАЌТЫ ЌАДАМ"

Алѓаш боп сμз алѓан
Азаматтыќ альянстыњ
кμшбасшысы Динара ¤те-
баева ќостанайлыќтардыњ
ж‰регіне жол тауып, ќызу
пікірталас тудырѓан бес
институционалды рефор-
маѓа кењінен тоќталды.
Егемен елдіњ ењсерген же-
тістіктерін атады. Мысалы
¦зынкμл ауданында ер
кісілер аз ќамтылѓан отба-
сылардан шыќќан ±л бала-
ларѓа кμмек кμрсету ‰шін
"Єкелер кењесін" ±йымдастырѓа-
нын атап μтсек болады. "Єке
кμрген оќ жонар" демекші, осын-

дай ±йымдардыњ жастарѓа
тєрбиелік мєні зор екендігі сμзсіз.

Жоба ‰йлестірушісі, "Бірлес-

кен ±йымдар ассоциациясы" АЌ
μкілі Саят Шайм±ханов "Н±рлы
жол – Болашаќќа бастар жол"
атты Жолдауды іске асыру маќ-
сатында μњірде жасалѓан іргелі
істер туралы айтып берді. Оѓан
мысал ретінде "Арќалыќ-

Ш±баркμл" темір жол учас-
кесініњ іске ќосылуын кел-
тірсек болады.

Кєсіпкерлікті ќолдау ор-
талыѓыныњ μкілі Ольга
Прядко шаѓын жєне орта
бизнестіњ дамуындаѓы же-
тістіктер мен мєселелерді
баяндап,  ж‰зеге асырыл-
ѓан жобалар туралы мєлі-
мет берді. Кездесу соњын-
да мемлекеттік мекеме-
кєсіпорын ќызметкерлері
мен ќоѓамдыќ бірлестік
μкілдері ¦лт жоспарын-

даѓы наќты міндеттерді орын-
дауѓа ќатысты μз ±сыныс-тілек-
терін ортаѓа салды.

"Єкелер кењесі" ќ±рылды
Рудный ќалалыќ "Н±р Отан" партиясыныњ филиалында

Ел Президентініњ "100 наќты ќадам" ¦лт жоспарында
айтылѓан бастамалары талќыланды. Кездесу облыстыњ
"ГрИн" азаматтыќ альянсы μкілдерініњ, Лисаков жєне
Таран аудандарынан келген партия белсенділерініњ
ќатысуымен μтті.

Олар Ќостанай облысындаѓы
барлыќ мемлекеттік органдар-
даѓы кадр ќызметтеріне олардыњ
ж±мысыныњ ќалай μзгеретінін
село, аудан, ќалаларда мемле-
кеттік ќызмет саласында ж±мы-
сын енді ѓана бастаѓан маманда-
рѓа т‰сіндіруді бастайды.

ЌР Мемлекеттік ќызмет істері
жєне сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы іс-ќимыл агенттігініњ Ќос-
танай облысы бойынша депар-
таментініњ бμлім басшысы
Р‰стем Болатовтыњ айтуынша,

Ќазаќстанда мансап моделіне
μту жоспарланып отыр. Оныњ
аясында мемлекеттік ќызметке
бірінші рет келіп отырѓандар μз
кєсібін ењ тμменгі ќызметтерден
бастайды. Ќызмет бабымен алѓа
ќарай μсуі жењілдетілген тєртіп
бойынша ішкі конкурстыњ не-
гізінде жєне ќысќа мерзімде ж‰зе-
ге асып отырады.

Ќазіргі уаќытта таѓы да бір жа-
њалыќ – жања Этикалыќ кодекс
єзірленіп жатыр. Ол мемлекеттік
ќызметтіњ ќ±ндылыѓы мен ±ста-

нымдарын бекітеді. Онымен
ќоса, шенеуніктердіњ ж±мыстаѓы
жєне т±рмыстаѓы μзін-μзі ±стау
стандарттарын аныќтайды. Ал-
даѓы 2016 жылдаѓы кешенді ат-
тестацияныњ ерекше дарынды
єрі алѓыр мамандарды аныќ-
тауѓа арналѓаны айтылады.

Мемлекеттік ќызметкерлердіњ
ж±мыс нєтижесіне ±дайы баѓа
беріліп, бонустар тμленеді. Баѓа-
лау мемлекеттік ќызметтегі бар-
лыќ ж±мысшыѓа ќатысты ("А"
жєне "Б" корпустары). Оларды
баѓалау факторлыќ-балдыќ баѓа-
ны бойынша іске асырылады, б±л
баѓалау ж‰йесі сатылы лауазым-
ды ѓана емес, сонымен бірге, ќыз-
меткерге т‰скен ж‰ктемені есеп-
ке алуды да баѓамдауды ќарас-
тырады. М±нымен ќоса, ќызмет-
кердіњ стратегиялыќ маќсаттар
мен мемлекеттік органдардыњ
маќсатына жетуіне ќосќан ‰лесі
есепке алынады.

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

Мемлекеттік ќызметтіњ
мєртебесі биік

Елімізде мемлекеттік ќызмет реформасы жасалды. Б±л
Елбасыныњ биылѓы 100 наќты ќадам баѓдарламасыныњ
шењберінде ќолѓа алынып отыр. ЌР Мемлекеттік ќызмет
істері жєне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл
агенттігініњ Ќостанай облысы бойынша департаментініњ
ќызметкерлері реформаныњ барлыќ ќаѓидасын
таныстыруѓа кμшті.
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Тањ алакеуімде жолѓа шыќтыќ. Біз
мінген кμлік жылдамдыѓын арттыра т‰сті.
Баѓыт – Мењдіќара ауданындаѓы
Ќ±мтμбе ауылы. Жол бастаушымыз –
Сапабек Хамитов. Сапекењніњ сμзге са-
рањдыѓы  сезілмейді. ¤ткен тарихты ќоз-
ѓап, ауылдаѓы аќсаќалдардан тыњдаѓан
єњгімесін желдірмелетіп келеді. Біз де
оныњ айтќан єр сμзін ќ±йма ќ±лаѓымыз-
ѓа сіњіріп, ел-жер тарихы, т±лѓалар μмірін
білуге ынтыѓып барамыз.

– Ж‰гірген ањныњ тањы айрылып,
±шќан ќ±стыњ ќанаты талатын ќазаќтыњ
±шы-ќиыры жоќ кењ жазирасын аќ
білектіњ к‰шімен, аќ найзаныњ ±шымен
ќорѓап, тμбесінен шыбын ±шырмаѓан ке-
шегі баћад‰р бабалардыњ ерлігін ќалай
дєріптесењ де жарасады! – деп сμз бас-
тады Сапабек Хамитов. – Сол бабамыз-
дыњ бірі – Ќалыбай батыр. Шаќшаќ
Жєнібекпен кескілескен ±рысќа ќатысып
тіпті, сонау Ресей патшайымына дейін
барып, баянды болашаќ ‰шін ќам жеді.

Міне, мына Ќ±мтμбе содан бері ќалыњ
¤тей ішіндегі Ќалыбай ±рпаќтарыныњ
атам заманнан бергі  атаќонысы, – деді
кμз ±шындаѓы ж±рты ќалѓан
‰лкен тμбені бізге кμрсетіп.

Шаќшаќ±лы Жєнібек батыр
Обаѓан μзенініњ бергі жаќ бетін
Бекбаулы мен С±лтанкелді
±рпаѓына бергізіп, Ресей шека-
расы бойына кμшіп-ќонып ж‰ру-
ге р±ќсат алыпты. Міне, сол
уаќыттан бері Ќ±мтμбе Ќалы-
бай ±рпаќтарыныњ ќасиетті
ќарашањыраѓына айналѓан.

Б±л мањ т‰гін тартсањ майы
шыѓатын, сулы да нулы, мал-
жанѓа жайлы жер. Мына т±рѓан
¤скеќараѓай мен ¤скесайы
Ќалыбайдыњ ‰лкен ±лы ¤ске
бабаныњ атымен аталѓанын біз
Сапекењнен білдік.

Ќалыбайдыњ ‰лкені ¤скеден
тараѓан ±рпаќќа ѓана емес, бас-
ќаларына да б±л масатыдай
ќ±лпырѓан мањ дала ќасиетті
тμр болѓан. Анау кμз ±шындаѓы зиратќа
ењ алѓаш Ќалыбай баласы ¤ске жер-
леніпті. Б‰гін мына кењ алап тебіреніп
жатыр. Аќжал селеулері толќып аќќан
тењіздей баяу тербеледі. Саѓым буѓан
осынау  сардала б‰гін ¤тей баба бала-
ларыныњ д±ѓасына бμленбек. Ќазаќта
"¤лі разы болмай, тірі байымайды" де-
ген бар, рас, Ќ±мтμбе баурайында мєњгі
тыныстап жатќан єруаќтар бір аунап
т‰сетін к‰н б‰гін.  ¤мірден μткен арѓы-
бергі аталарына ас беру белгілі ќоѓам
ќайраткері Ныѓметжан Есенѓара ±рпаѓы-
ныњ кμптен бергі ойында ж‰рген ±лы
м±раттарыныњ бірі болатын. Б±л тек ќана
¤тей ±рпаѓы Ќалыбай батыр ќ±рметіне
ѓана емес, Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жыл-
дыѓына арналѓан ас болды.

Ел жаќќа жиі ат басын б±рып, мол де-
рек жинады. Аќсаќалдармен кењесті.
Нєтижесі жаман болѓан жоќ. ¤тей єулеті-
нен шыќќан Ќалыбай ±рпаќтарын т‰ген-
деп, тарих терењінен суыртпаќтап сыр
тартќан танымдыќ шежірені ќалыњ
жинаќ етіп бастырды.  М±ныњ бєрі айтар

ауызѓа оњай болѓанмен, майдан ќыл су-
ырѓандай μте ыждахаттылыќты ќажет
ететін ќиын шаруа. К‰рделі д‰ние.

Ныѓметжан аѓасы-
ныњ ата-бабалары-
на ас беру туралы
ойын Сапабек Маѓ-
з±м±лы бірден ќ±п
алды. Алыс-жаќын-
даѓы аѓайындары-
мен аќылдасты.
Сμйтіп, іске кіріскен.
"Кμппен кμрген ±лы
той" деген, б±л шын
мєнінде кμптіњ арќа-
сында бітетін шаруа
еді. Солай болды да.
Біраќ, осыныњ басы-
ќасында Сапабек
к‰н-т‰н ќатып ж‰рді.

Ас беру – ежелден
ќалыптасќан  ќазаќ
салты. Оны ќ±рмет-
теу лєзім. Ол – ас
ішіп, аяќ босату емес

немесе байлыѓын кμрсету емес.
Ас беру – баба аруаѓына таѓзым ету,

ќ±рметтеу, жас ±рпаќты тегін білуге ша-
ќыру. Аќсаќалдардан бата алу. Шежіре
жинап, насихат тыњдау.

Мєдени-кμпшілік шара басталмас
б±рын осы рудыњ μкілі, Рудный мешітініњ
Бас имамы Сейіт ќажы Н±рханов ¤тей
Ќалыбай  батырѓа  ћєм оныњ д‰ние сал-
ѓан ±рпаќтарына, ата-бабалары рухына
ќ±ран баѓыштады.

Жоѓарыда айттыќ,  ¤тей Ќалыбай ба-
тыр бабамыз сонау жаугершілік заман-
да μмір с‰рген  Шаќшаќ Жєнібек батыр-
ды аѓа т±тып соњына еріпті. Інісін Жєнібек
батыр да ерекше сыйлаѓан. Єбілќайыр
хан Ресеймен мємілеге келерде Шаќшаќ
Жєнібекпен бірге осы Ќалыбайды μзімен
бірге ертіп барѓан деседі тарихи маѓл±-
маттарда.

Бейбітшілік пен азаттыќтыњ іргетасын
ќалап берген ¤тей Ќалыбай сынды ба-
тырлардыњ жасампаз ерлік істері б‰гінгі
±рпаќќа орасан ‰лгі-μнеге.  Ешкімде
м±ны жоќќа шыѓара алмайды. Сондыќ-

тан болар, баба рухына таѓзым етіп отыр-
ѓан осынау кμлемді шараѓа алыс-жаќын-
нан аѓайындар кμп жиналды. Арасында
елге сыйлы аќсаќалдар тебірене тіл
ќатып, баба тарихты тірілтті.  Солардыњ
бірі – ±заќ жылдар ±стаздыќ ќызмет ат-
ќарѓан, белгілі ќаламгер, ењбек ардагері,
Ќазаќстанныњ оќу-аѓарту ісініњ ‰здігі,
¤тей ±рпаѓы Тарѓын Єбенов аѓамыз.

– Обаѓан μзені бойын жайлаѓан ќалыњ
¤тей ±рпаѓыныњ ішінде Ќалыбай батыр-
дыњ есімі ерекше аталады. Б‰гін ¤тей-
ден шыќќан Ќалыбай батыр ±рпаќтары
ата-баба  есімін    жањѓыртып, ас беруде.
Мынау ќасиетті Ќ±мтμбе сол Ќалыбай
бабамыздыњ ќ±тты ќо-
нысы. Б±л ас беру рє-
сімі тек Ќалыбай батыр-
дыњ ѓана емес, биылѓы
Ќазаќ хандыѓыныњ 550
жылдыѓына да арна-
лып отыр, аѓайын, –де-
ді тебірене сμйлеп. Со-
дан соњ ол к‰ллі ¤тей
±рпаѓыныњ шежіресіне,
ел-жер тарихына тоќта-
лып, игілікті іске м±рын-
дыќ болѓан ќоѓам ќай-
раткері, Тєуелсіздік ал-
ѓан жылдарда  кμлік ми-
нистрі болѓан  Ныѓмет-
жан  Есенѓаринніњ  ењ-
бегін баяндады.

Ныѓметжан Есенѓа-
рин мемлекетіміздіњ
т±њѓыш кμлік министрі болѓан Кењес ода-
ѓыныњ ќ±рметті теміржолшысы, ќ±рметті
кμлік  ќ±рылысшысы  атанѓан ¤тей
±рпаѓы. Ол Обаѓан μзенініњ аумаѓын ме-
кен еткен Арѓын Сарыжетім ¤тей Ќалы-
бай батыр ±рпаќтары мен баба тарихы-
на ќатысты жања кітаптыњ т±саукесер
рєсімін жасады.

– Ардаќты аѓайын! Ата-бабамыздыњ
ќ±тты ќонысы – Ќ±мтμбеге келіп, Сіздер-
мен кμрісіп жатќаныма дєн ризамын.
Аталѓан игілікті шараны μткізуге м±рын-
дыќ болѓаным рас. Біраќ, соныњ барлыќ
ауыр ж‰гін арќалап ж‰рген Сапабек ініме
алѓысым шексіз, – деп аѓынан аќтарыла

сμйледі. – Жаќында  ѓана  баспадан Ар-
ѓын Сарыжетім ¤тей Ќалыбай батыр ±р-
паќтары мен баба тарихы жайында кітап
ќ±растырдыќ. Б±л жинаќта Обаѓан ма-
њайын мекен еткен ¤тей ±рпаќтарыныњ
μмірі, т±рмысы зерттеліп, зерделенді.
Б‰гінгі аста сол жинаќтыњ т±сауы кесіл-
мек, – деді кітап туралы ойын айтып.

Ныѓметжан Есенѓариннен кейін сах-
наѓа ењбек ардагері Аманкелді Н±рѓали-
ев кμтеріліп, ол да μзініњ ж‰рек жарды
сырын аќтарды.

Иє, мынау ќасиетті Ќ±мтμбе талай ±лт
пен ±лысќа ќоныс болѓан нулы да, сулы
киелі жер. Т‰гін тартсањ майы шыѓатын
наѓыз шμбі ш‰йгін ќоныс. Ныѓметжан
аѓамыздыњ жања кітабыныњ т±сау кесері-
нен соњ белгілі жас композитор, респуб-
ликалыќ байќаулардыњ бірнеше мєрте
лауреаты Жарќынбек Деріпсалдин "Ата-
мекен – Ќ±мтμбе" деген жања єн жазды.
Жања туындыныњ т±сауы кμптіњ алдын-
да кесілді.

Ќ±мтμбе баурайы баѓзыдан бері ќазаќ
баласына ќ±тты тμр болѓан  киелі ќоныс,
ардаќты атамекен. Дєл осы арада ауыл
аќсаќалдары бас ќосып, кейінгі толќын-
ѓа бабаларымыздыњ ерлік ісін айтып,
μсиет ќалдырѓан. Райхан, Хамит, Тоќбай,
Ќали, Єбдібек, Н±рхан сынды ќариялар-
дыњ есімдері ел ішінде єлі де ќ±рметпен
аталады. Сол ауыл аќсаќалдарыныњ
б±дан елу жыл б±рынѓы бейнесін Ќоста-
най облыстыќ ќазаќ драма театрыныњ
єртістері μте шеберлікпен сомдай білді.
Б±л бейнелерді жарыќќа шыѓаруѓа
Бμкен аќсаќалдыњ аќыл-кењесі себеп
болды. Ол Ќалыбай батырдан тараѓан

±рпаќтардыњ ќазіргі жасы
‰лкені. Оныњ айтуынша,
Ќалыбай батыр Ќыдыр Ќалпе
деген єулие досыныњ кμмегі-
не кμп с‰йенген екен. Тіпті,
ажалыныњ неден болатынды-
ѓын да Ќыдыр Ќалпе дєл айт-
ќан деседі.

Аста Ќыдыр Ќалпеніњ
±рпаќтары бабасы жайында
толѓап, єњгіме айтќан Бμкен
ќарияѓа ќ±рмет кμрсетіп,
иыѓына шапан жапты. Игі
шара шын мєнінде таѓылымѓа
толы болды. Б±л кейінгі μске-
лењ ±рпаќ жалѓай ж‰ретін игі
дєст‰р екені даусыз. Астыњ
ресми бμлігі аяќталып, жан-
жаќтан жиналѓан аѓайын дєм
ауыз тиген соњ, боз кілем

‰стінде палуандар белдесті. Облысќа
есімдері жаќсы танымал бол-ѓан спорт-
шылар екі саѓат бойы Ќалыбай батыр-
дыњ ж‰лдесін сарапќа салды. М±ндайда
палуандардыњ осалы болушы ма еді.
Кілењ "сен т±р, мен атайын дейтін" сайы-
пќырандар шаршы топта суырылып
шыѓып, олжа салды.

Барлыќ мєдени-спорттыќ шара аяќта-
лар т±ста белгілі кєсіпкер Сапабек Ха-
митов сμз сμйлеп, атсалысќан аѓайынѓа,
туѓан-туысќа алѓысын айтып, "ел-ж±рт
аман болсын! Тыныштыќ заман болсын!
Ќазаќ халќыныњ рухы ќашан да биік бол-
сын!" деп тілегін жеткізді.

ЌАЗАЌ ХАНДЫЃЫНЫЊ 550 ЖЫЛДЫЃЫНА ОРАЙ

Єлібек ИБРАЕВ,
Н±рболат МЕШІТБАЕВ

немесе  Баба рухына таѓзымнемесе  Баба рухына таѓзымнемесе  Баба рухына таѓзымнемесе  Баба рухына таѓзымнемесе  Баба рухына таѓзым

Бір топ μтей ±рпаќтары

Ќалыбай батыр
±рпаќтарыныњ ‰лкені

Бμкен аќсаќал

Ќоѓам ќайраткері
Ныѓметжан Есенѓарин

Атамекен – Ќ±мтμбе

Кμне тарих терењінен басталады,
Туѓан жердіњ н±рлы ѓой аспаны єлі!
¤тей батыр, Ќалыбай дєст‰рімен
Ќалыќтатсын Ќ±мтμбені жастар єні!

Ќайырмасы:Ќайырмасы:Ќайырмасы:Ќайырмасы:Ќайырмасы:
Ќосылады Ќ±мтμбем єнімніњ ырѓаѓына,
Н±р ќ±йылып нєр берді жап-жасыл ќырѓа мына.
Атамекен – Ќ±мтμбем, аялы, киелісіњ,
Ќазынањды ќалдырдыњ молынан ±лѓа м±ра!

Сμзін жазѓан: Н±рболат Мешітбаев
Єнін шыѓарѓан: Жарќынбек Деріпсалдин

Жайќалады егініњмен ќырдыњ ‰сті,
К‰мбірлейді Ќ±мтμбем мыњ дыбысты!
Атамекен баќытын єнге салып
¦ясынан б±лб±л ќ±сы ырѓып ±шты.

Ќайырмасы:Ќайырмасы:Ќайырмасы:Ќайырмасы:Ќайырмасы:
Жанарыњды туѓан жерім, б±ршы маѓан,
Жадыратсын жанарымды жыршы далам!
Саѓынѓанда аќ селеулі кєусєр далам,
Киелі ѓой топыраѓыњ ыстыќ маѓан!
Ќайырмасы.Ќайырмасы.Ќайырмасы.Ќайырмасы.Ќайырмасы.
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Бірінші кμрініс
(1960 жылдардыњ жаз кезі. Ќ±мтμбе

ауылы. Жаѓалай малдас ќ±рѓан ауыл
аќсаќалдары. Олар Ќалыбай батыр
ќ±рметіне ас беріп жатыр. Аќсаќалдар
жастарды жинап, ата-баба тарихынан
сыр шертіп отыр.)

Тоќбай: Иє десейші, аќ білектіњ
к‰шімен, аќ найзаныњ ±шымен жерімізді
жаудан ќорѓаѓан кешегі бабаларымыз
ќандай баћад‰р жандар! Сол бабамыз-
дыњ бірі – Ќалыбай батыр еді!

Ќали: Д±рыс айтасыњ, Тоќа! Дєл
μзіњдей т±лѓалы болѓан шыѓар Ќалыбай
бабамыз. Осы ж‰рген ќарадомалаќ ба-
лалар соны білгені д±рыс. Шаќшаќ
Жєнібек батырмен кескілескен ±рысќа
ќатысып тіпті, сонау Ресей патшайымы-
на дейін барып, баянды болашаѓымыз
‰шін ќам жеді емес пе?! Міне, мына
Ќ±мтμбе содан бері біздіњ атаќонысы-
мыз. Б‰гінгі жас ±рпаќ соны біліп ж‰рсін
деген ниетпен айтып отырмын.

Н±рхан: Єй, пєтшєѓарлар-ай! Ќыс-
тык‰ні галμшпен аязды елемейтін
Тоќања ќарап мына ж‰гірмектер бір-бір
тай мініп "Мен Тоќбай батырмын" деп
шауып ж‰ргенін талай естідім.

Тоќбай: Тєйт єрі! Сен де ќай-ќайда-
ѓыны єњгімењніњ ќуысына ќыстырып
жібересіњ-ау! Ќыста ќандай ‰скірік бол-
са да аяѓымныњ ќыњќ етпейтіні рас. Соны
айтќыњ кеп тіліњніњ ќышып кеткені ѓой
(к‰лді).

Н±рхан: Негізгі айтпаѓым б±л емес еді.
Єњгімесіне єзілді ќосып сμйлейтін Єбе-
кење ±ќсайын дегенім ѓой. (К‰лді.) Єй,
Д‰йсен, Маѓз±м, сендер біздіњ айтќан
сμзімізді ќ±йма ќ±лаќтарыња ќ±йып
ж‰ріњдер. Тек ќана баба тарихын емес,
осы Ќ±тты ќоныс – Ќ±мтμбеніњ де бізге
ќалай б±йырѓанын біліњдер. Єруаѓы
ќашан да ќолдай берсін, Шаќшаќ±лы
Жєнібек батыр бар емес пе?..

Барлыѓы: (иє, айта бер, айта бер!-
дейді бір ауыздан).

Н±рхан: Обаѓан μзенініњ бергі жаќ
бетін Бекбаулы мен С±лтанкелді ±рпа-
ѓына бергізіп, Ресей шекарасы бойына
кμшіп-ќонып ж‰руге р±ќсат алѓан. Міне,
сол уаќыттан бермен ќарай б±л жер

біздіњ ата ќонысымызѓа айналѓан.
Єбдібек: Б±л туралы μткен жылы Тор-

ѓай жеріндегі бір асќа барѓанда есті-
генмін. Сол жаќтыњ біздіњ Райхан сияќ-
ты ауыздыѓа сμз, аяќтыѓа жол бермейтін
ќу тілді шешені айтып берді ш±быртып.

Тоќбай: Сеніњ де бармайтын жеріњ,
естімейтін єњгімењ жоќ шыѓар.

Єбдібек: Енді ќайтейін єдетім сол
болса! Мынау жарѓаќ ќ±лаѓым жастыќќа
тимей сендерге жањалыќ іздеумен бола-
мын да...

Барлыѓы: (ќарќылдап к‰ліп жібереді.)
Єбдібек: Сендердіњ б‰йткен к‰лкіле-

ріње ќарап ќалѓан жоќпын. Расында да
мекен еткен осы Ќ±мтμбе т‰гін тартсањ
майы шыѓатын, сулы да нулы, мал-жан-
ѓа жайлы жер ѓой. Мынау т±рѓан Борки
б±рынѓы ¤скеќараѓай. Єнеу жердегі Та-
тьяновка біздіњ Ќалыбай батыр баба-
мыздыњ  атымен аталѓан. Переселендер
кеп бєрін μзгертіп жіберді емес пе?!
¤скеќараѓай мен ¤скесайы Ќалыбайдыњ
‰лкен  ±лы  ¤ске бабамыздыњ атымен
аталѓанын мынау ±рпаќ біле ме екен?

Райхан: Иє, аѓайын, ќанша к‰лсењдер
де Єбдібектіњ айтуы орынды. Біз айтпа-
саќ ±рпаќ ќайдан білсін?.. Айта отырай-
ын... Єй, Маѓз±мжан ќ±лаќтарыњды бер-
мен салыњдар. Ќалыбайдыњ ‰лкені ¤ске-

ден тараѓан ±рпаќќа ѓана емес, басќа-
ларына да б±л масатыдай ќ±лпырѓан
мањ дала ќасиетті тμр болѓан. Анау кμз
±шындаѓы зиратќа ењ алѓаш Ќалыбай
баласы ¤ске жерленіпті. Ќалыбай батыр
туралы мынау бір ањызды айтып бе-
рейін.

Барлыѓы: Райхан сμйтші. Мынау
±рпаќ естісін.

Райхан: Батыр бабамыздыњ заманда-
сы, досы Ќыдыр Ќалпе деген болѓан. ¤зі
сєуегей, айтќаны ќате кетпеген діндар.
Бір к‰ні Ќалыбай батыр досынан μзініњ
ажалы ќашан, неден болатынын с±рай-
ды емес пе?! Сонда Ќыдыр Ќалпе:

– Ќалыбайжан-ау, оны несіне с±рай-
сыњ?! "¤зекті жанѓа бір μлім" деген бар.
Бєріміздіњ де ажал ќ±рыѓына т‰ссек дєм-
т±зымыздыњ  таусылары  хаќ, – деп айт-
ќысы келмейді. Біраќ Ќалыбай батыр
ќояр да ќоймай т±рып алады.

– Жє, достым, болмадыњ ѓой. Айтай-
ын, ажалыњ ±зын с‰њгі жау найзасынан

болады. Біраќ оѓан бола
ќамыќпа, – дейді Ќыдыр
Ќалпе. Содан бері ай
артынан ай, жыл арты-

нан жыл μтеді. Ќалыбай досыныњ сол
єњгімесін ±мытып кетеді. Бірде жорыќќа
аттанарында досы Ќыдыр Ќалпе келіп:

– Ал, досым, ењ бастысы жаудыњ жел
жаќ μтінде соѓыссањ болѓаны. Ортањѓы
шепке бара ќойма. Жау жаќтан ањдысќ-
ан бір батыр бар сені алмай ќоймайтын.
Ол μзі ќулау. Алдауына т‰сіп ќалма. Єне-
убір жылдары оныњ аѓасын жер жастан-
дырѓансыњ.  Соныњ кегін ќайтармаќшы.
Байќарсыњ. Жадыњнан шыѓарма айтќа-
нымды, – дейді бір жаман нєрсеніњ бо-
ларын сезгендей.

Б±ѓан Ќалыбай кєдімгідей шамданып
ќалады. Біраќ досына лєм-мим деп тіс
жармайды. Елдіњ кμзінше м±ныњ абы-
ройын т‰сіргендей сияќты ма деп те ой-
лап ќояды. "Жаудан ќорќатын, тасалап
ж‰ретін мен бе едім. Атыма сын емес пе?!
Шаќшаќ±лы Жєнібек аѓам не дейді ма-
ѓан содан соњ! Не де болса да ортањѓы
шепте болып, жауды б±зып μтем деп"
тоќтамѓа келеді. Сμйтіп, ќанќ±йлы ±рыс-
та ортањѓы шепте соѓысып жатќанда ту
сыртынан оњ жаќ жауырынныњ т±сынан
кірш етіп кірген нєрсені сезеді. ¦зын
д‰ние екінші жаќ бетінен шыѓа алмай
т±рып ќалады. Артына ќарауы сол еді
баяѓы μзі жекпе-жекте μлтірген ќалмаќ
батыры Доржаннан аумайтын біреу
екен. Тез арада ес жиып ќолындаѓы енді
сусып бара жатќан ќайќы ќылышымен
бар демін ішіне тартып, к‰ш жиып, кμз
ілеспес шапшањдыќпен сілтеп ќалады.
Доржанныњ інісініњ басы аспанда біраз
ќалыќтап барып топ етіп жерге т‰скенде
ѓана Ќалыбай батыр да тізерлеп сол жаќ
иыѓын тірей жер ќ±шады. Сол алѓан жа-
раќаттан ол айыќпай д‰ние салады.
Сμйтсе, Доржанныњ інісі найзасыныњ
±шына у жаѓып шыќќан екен. Жорыќтаѓы
серіктері  Ќалыбай батырдыњ с‰йегін
Жезќазѓан мен Арќалыќтыњ екі ортасын-
даѓы  ‰лкен  дμњге  жерлейді. Б±л дμњ
кейіннен Ќалыбай шоѓы, Ќалыбай дμњі
аталып кеткен екен.

Ќали: Иє, Рєкењ єњгіменіњ майын осы-
лай  тамызып  айтады ѓой. Паћ шіркінІ
Бабамыз-ай! Ќандай намысты баћад‰р
еді. Бабамыз Ќалыбай туралы ањыз кμп
ќой, аѓайын! Міне, соныњ бір парасын

Екі актілі шаѓын кμрініс

Шежірелі ел
жєне Ќалыбай батыр

Ќатысатындар:
Тоќбай – ауыл аќсаќалы. ¦зын бойлы, ірі денелі, батыр

т±лѓалы, дауысы ќатќылдау шыѓатын жан.
Ќали – орта бойлы, арыќтау келген, жіњішке, ж±мсаќ сμйлейтін жан.
Н±рхан – ортадан жоѓары бойы бар, дауысын соза аќырын сμйлейтін

момындау шал.
Єбдібек – орта бойлы, кμрінген жанѓа ж±ѓыса кететін, жањалыќќа жаны

ќ±мар, ауызы сμзден ќ±рѓамайтын єзілќой шал.
Райхан – сμзуар, єр айтар єњгімесін байыппен, салмаќтап, шешен

сμйлейтін кісі.
Ќалыбай батыр – ірі денелі, батыр т±лѓалы, ‰ні ќатќылдау, ќимылы

шираќ кісі.
Ауыл аќсаќалы – саќалы ±зын, орта бойлы, сμзін асыќпай баппен

сμйлейтін жан.
Ќалыбай батырдыњ атќосшысы – ірі денелі, т‰рі

суыќ жан.

осы ±рпаќќа насихаттадыќ. Аруаѓы
разы болсын бабамыздыњ! Жас ±рпаќ
"μлі риза болмай тірі байымас" деген
±лаѓатты  сμзді  санасына  сіњіріп μссе
болѓаны. Єлгіндегі Єбекењніњ сμзін жан-
дандырып жіберейін. Жаугершілік за-
манда ќалмаќ пен ќазаќ арасында бір
келісім болады ѓой. Сол келісімді атања
нєлет ќалмаќ б±зып, мына Ќ±мтμбеніњ
ќасындаѓы Ќанды деп аталатын жерді
мекен етіп отырѓан ќазаќ ауылын шау-
ып, малын айдап, ќыздарын зорлап, ер-
лерін ќ±лдыќќа алып кетеді. ‡лкен ќыр-
ѓын болѓан б±л – Ќандыда. Содан ѓой
Ќанды деп кеткеніміз. Бабамызды
ќ±рметтеп ас беріп жатќаннан кейін сол
Ќандыда ќырылѓан жандарѓа да ќ±ран
оќып бет сипап ќоялыќ.

Барлыѓы: Жμн, Ќалеке! ¤зіњіз оќып
жіберіњіз!

(Осы жерде Ќанды ќырѓынында шєйіт
болѓандарѓа ќ±ран баѓышталады. Ќали
ќ±ран оќиды.)

Ќали: Иє, аѓайын, жатќан жерлері
жайлы, топыраѓы торќа болѓай! Б±л
єњгімені ќозѓаѓан себебім – біз ‰міт к‰тетін
осы ±рпаќ білсін, кμрсін деген ниетпен
еді! Ас беру – ас ішіп, аяќ босату емес
ќ±лындарым! Біз сияќты шалдарды
сμйлетіп, насихатын тыњдап, бабалар
шежіресін жинау! Ќ±рметтеу! Кμп сμйле-
мейтін едім. Осы да жетер. Реке, таѓы бір
ањызыњызды естиік. Сіз сμйлегенде бєрі
сілтідей тынып, оќиѓањызбен жел т±рѓы-
зып жіберетін едіњіз.

Барлыѓы: Иє, Реке, айта отырыњыз!
Таѓы бір тыњдайыќ.

Райхан: Ендеше, ќ±лаќтарыњ менде
болсын! Жаугершілік заман. Ел кіммен
дос, кіммен ќас боларын єлі шеше ал-
май жатќан шаќ.

Екінші кμрініс
(Осы сєтте "Ж±мыр ќылыш" к‰йі

орындалады. Желдіњ уілі, аттыњ
кісінеуі, елдіњ айќай-±йќай, у-шу дауы-
сы естіледі. Аќсаќалдар сахнадан
аќырын ыѓысады. Бір кезде сєйг‰лік
атына мінген Ќалыбай батыр шыѓады.
Аттан т‰сіп жиналѓан ж±ртына ќарай-
ды.)

Ќалыбай батыр:
Уа, ќабырѓалы елім аманбысыњ?!
Еділді кμріп емсеген,
Жайыќты кμріп жемсеген,
Таудаѓы тарлан ш±бар біз едік,
Шаќшаќ Жєнібектіњ барында
Ќара ќазан, сары бала
Ќамы ‰шін ќылыш сермедік.
Шабытымыз келгенде
Ауызы ќисыќ ќалмаќтыњ,
Шетінен с‰йреп жеп едік.
Мынау т±рѓан орыспен
Тењдей б‰гін сμйлесіп
Мємілеге кеп едік.
Жања ѓана Шаќшаќ±лы Жєнібекпен

ќоштасып келдім. Ойымыз орындалды.
Ортамыз толды. Дегеніміз болды. Б±дан
былай тереземіз тењ орыстармен к‰н ке-
шеміз. Б±л ќоныс бізге – аманат. ¦лта-
раќтай жер ‰шін ќан кешкен к‰н артта
ќалсын! Ендігі μміріміз баянды болѓай!

Ауыл аќсаќалы: Уа жаратќан Алла,
батырымызѓа саулыќ бер! ‡лкен жолдан
келген екен. Жањалыѓымен бμлісті.

Ќалыбай батыр: Аќсаќал, ±заќ сапа-
рымыз сєтті болды. Сіздердіњ ыќылас-
тілектеріњіз орындалды. Б±дан былай
іргедегі елмен жауласпаймыз, дос болуѓа
ниет таныттыќ. Абыройлы ісіміз ±заѓынан
болсын! Батањызды беріњіз!

Ауыл аќсаќалы:
Бармысыњ жауѓа шапќан алтыным-ай,
Ќ±мтμбем, саз ќонысым, салќыным-ай!
Орыстыњ патшайымына барып келдіњ,
Шыќтыњ ба, аман-есен жарќыным-ай!
Жау десе т±ра шауып ел ќорѓайсыњ,
Аќ алмас, алтын сапты ќылышым-ай!
Жєнібекпен екеуіњ алты алаштыњ
Кењейттіњ б‰гін міне, тынысын-ай!
Жатпапты асыл пышаќ ќын т‰бінде
Шыќтыњ ба, ќабын жарып ырысым-ай!
Ж‰рген жеріњ жаз болсын,
Айдыныња ќаз ќонсын.
¦йќыњ-к‰лкіњ аз болсын,
Мерейіње маќтанып,
Еліњ-ж±ртыњ осылай мєз болсын!
Жая бергей жапыраќ,
Атсын тањыњ жарќырап.
Єумин!

Шежірелі ел
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Науырзым бір күнде 
құрылмаған

Алғашқы рет Торғай облысының 
қарамағында Науырзым ауданы 

1869 жылы 30 қаңтарында ашылып, оған 
4 ауыл қараған. Жер көлемі – оңтүстікте 
Қызбел тауы, Қоңыралы өзені, солтүстікте 
– Сұлукөл көлі, шығыста – Ақкүшік, Түбек 
ауылдары, батыста – Сыпсың жері. Ыбы-
рай Алтынсаринның жазып қалдырған 
естеліктерінде бұл жерлерде тұратын ха-
лық өте бай, малдарын жайлауға 150-200 
шақырымдағы Аманқарағай, Жетікөлге 
дейін шығарады екен. Науырзым жерін-
де ұлтжанды, ел қорғаған батырлар да аз 
болмаған. Патша үкіметінің шаңырағын 
шайқалтқан 1916 жылғы көтеріліс осы 
Нау ырзым жерінен басталса, Бетпаққара 
көтерілісінде болыс  Тоқсан ұлы Досмаған-
бет ұлымен бірге атылып кеткен.

1926 жылы Кенес Үкіметі Науырзым 
ауданын қайтадан ашып, әуелгі кезде ор-
талығы Шолақсай поселкесі болыпты. Сол 
жылдары Шолақсайда үлкен мектеп, пар-
мен жұмыс істейтін диірмен болған. Айта 
кетейін, осындағы мектепте архивтерден 
табылған құжаттарда Исмурзин Жұмырдың 
1922 жылы директор болғанын көрсетеді. 
Ол кейін Алаш партиясы басшыларының 
бірі Мыржақып Дулатовпен бірге қызметтес 
болған. Шолақсай төрт жылдық орыс-қазақ 
мектебінен Қазан көтерілісіне (1917 жыл) 
дейін білім алған Науырзым жерінің зиялы 
азаматтары Тілеміс, Тықыш, Алжыған, 
Салман, Алданыш, Мүкіштерді 1937 жылы 
Кеңес Үкіметі қырып жіберген.

Бұдан 50 жыл бұрын Науырзым ауданы 
үшінші рет 1964 жылы желтоқсан айында 
ашылды. Жаңа ауданға Аманкелді ауда-
нынан «Дәмді», «Қостанай комсомолы» 
және «Науырзым» совхоздары, Октябрь 
ауданынан «1-ая Семилетка», «Шолақ-
сай», совхоздары, Семиозер ауданынан 
«Көктал», «Сосновка», «Раздольный» 
совхоздары, жаңадан ашылған «Буре-
вестник» совхозы, небәрі 9 совхоз кірді. 
Ауданның орталығы Қарамеңді кейінірек 
«Докучаевка» жеріне орналасты. Ең 
алғашқы аудан басшыларын атасақ, олар: 
аудандық Коммунистер партия комитетінің 
бірінші хатшысы Черноволов, екінші хат-
шы – С.Нұрғалиев, аудандық Атқару ко-
митетінің төрағасы – Қ.Бухметов, ауылша-
руашылығының басшысы – Офат, бюро 
мүшелері – К.Ыбыраев, Шүйіншіалин.

Науырзым ауданына қосылған 
совхоздардың шаруашылықтары нашар, 
егін шығымы төмен, мал өсіруге қолай-
сыз жерлер еді. Тек Науырзым совхозы-
ның жері бай, сирек кездесетін аңдар мен 
өсімдіктері бар қарағайлы орманы Қорық 
болатын. Мұнда жазда келіп қонатын 288 
құстың 32-сі Қызыл кітапқа кіргендер. Қа-
сындағы Жаркөл көлі маңайының шөбі 
төрт совхоздың малдарына жететін, қамы-
сын ат сүйкеніп құлата алмайтын.

Көктал совхозына мен прораб қызметі-
не 1963 жылдың қазан айында келгенмін. 
Совхоздың құрылғанына 1 жыл болған, ал, 
Докучаев поселкесінде 6-7 үй ғана бар еді. 
Бірақ, Семиозер қазіргі Әулиекөл ауданын-
да жаңадан ашылған (япырмай, өткен ға-
сырдың 60-70 жылдары қаншама совхоз, 
аудан орталықтары, қалалар жаңадан са-
лынды) жалғыз совхоз болған соң керек 
құрылыс заттары уақытында бөлініп, бір-
екі жылда Көктал совхозының орталығына 
сан үйлер және ғимараттар салынды.

Аудан басшылары да, басқа қызмет-
керлер де 1965 жылдың қаңтар айынан 
бастап жанұяларымен көшіп келе баста-
ды. Бұларға тұратын үйлер, 3 жатақхананы 
кеңсе қылып дайындадық. Кейбіреулерін 
бұрыннан тұрғандардың үйлеріне орна-
ластырдық. Жаңа орталықта халық саны 
тез өскеннен кейін оларға тамақ алатын 
дүкен, асхана, монша, машиналарын қо-
ятын орындар салып бердік. Алғашында 
осыларды ұйымдастыру біздің совхоздың 
басшыларының, оның ішінде менің және 
аудандық коммуналдық шаруашылығының 
бастығы жаңадан келген Нұғманов Байшо-
раның мойнында болды.

Келесі жылы мені ауданның Атқару ко-
митетінің Ауылшаруашылық басқармасы-
ның Құрылыс бөлімінің бастығы етіп тағай-
ындады. Енді мен бұрынғыдай бір совхоз 
емес жаңа ауданның барлық құрылысына 
жауапты болдым. Жұмысты жоспармен 
жүргізу үшін алдымен Докучаевтың, со-
сын әр совхоз орталықтарының Құрылыс 
Бас жоспарын жасатып алдым. Жаңа қыз-
метімде де уақытымның көбі аудан орта-
лығындағы жаңадан келгендерге арналып 
салынып жатқан үйлер мен әкімшілік ғима-
раттарды жұмыскерлермен, материалдар-
мен, құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету, 
сапасын күн сайын тексеру, нысандарды 
жоспарланған уақытында бітуін бақылау-
мен өтетін. Ең алғаш рет Докучаевта қазіргі 
Пионер көшесінің бойындағы екі пәтерлі 

12 үйді салудан бастадық. Осы да, басқа 
да құрылыстардың бәрі алғашында Көк-
тал совхозының атынан, жергілікті маман-
дармен «шаруашылық әдісімен» жүретін. 
Менің орныма бұл совхозға аға прораб бо-
лып Хамза Талпақов тағайындалған. Оған 
да, маған да құрылыс жұмыстарын ұй-
ымдастырудың күрделі мәселелерін шешу, 
әсіресе екі жүз шақырым Қостанайдан, жүз 
шақырым Аманқарағай темір жол бекеті-
нен материалдар мен құрал-жабдықтарды 
уақытында жеткізу, оларды облыста біздің 
аудан атына бөлінуі оңай болмайтын. Сон-
дықтан да өзіміз шеше алмай жатсақ, ау-
дан басшыларының көмегіне жүгінетінбіз.

Сол жылдары құрылыстың қарқын-
ды жүруіне ауданның Атқару комитетінің 
төрағасы Қ.Б.Бухметовтың зор іскерлігінің, 
үлкен ұйымдастыру қабілетінің арқасын-
да жеттік десем, артық болмас. Ол кісі 
басқарған комитетте жергілікті мамандар-
дан Тлемісов Темір, Шаяхметов Мерген 
және мен ғана жұмыс істейтінбіз. Қасым-
бек Бухметович біз үшеуімізге ақылын ай-
тып, жұмысымызға көмектесіп отыратын. 
Әсіресе, маған ағалық та туысқандық ни-
етпен қарайтын. Кейін ол Торғай облысы 
ашылғанда менің жаңа қызметке ауысуы-
ма да көмектесті.

Бірге орналасқан Науырзым ауданы-
ның және Көктал совхозының орталығы 
Докучаев 2-3 жылдың ішінде 70 шамалы 
үй, әкімшіліктердің, аурухана, мектеп ғи-
мараттары бар үлкен поселкеге айналды. 
Село құрылыс министрлігінің жаңадан 
ашылған Механикалы жылжымалы ұй-
ымы (ПМК) совхоздар мамандарымен 
қатар жұмыс істей бастады. Аудан орта-
лығындағы жұмыстардан басқа мен әр 
совхозда қандай құрылыстар салу керек-
тігінің жоспарын жасадым. Бұндай жұ-
мысқа ауылшаруашылық басқармасының 
бастығы Офат тікелей қатысты. Ол көбінде 
совхоздарға менімен бірге барып, өте қа-
жет және алғашында қандай нысандарды 
салу керектігін өзі анықтайтын. Ауданда, 
совхоздарда салынатын құрылыс нысан-
дарының уақытылы жоспар-сметаларын 
дайындату, оларды және оларға тиісті 
қаражаттарды облыстық жоспарға кіргізу, 
Қорлардан алынатын материалдар мен 
құрал-жабдықтарды әр совхозға бөліп беру 
кезінде де аудан басшыларының көмегі көп 
болды. Бұлардан басқа 9 совхоздағы әрбір 
құрылыстың жүргізу барысын, техникалық 
сапасын тексеру, жұмыскерлермен және 

материалдармен дер кезінде қамтамасыз 
ету біздің құрылыс бөлімінің міндеті бола-
тын.

Сол кезде аудан орталығында Қария-
лар кеңесі болды. Ел ағалары – Қали 
Ізтілеуов, Қойшыбай Алин, Нұған Сағади-
ев, Қайырбек Төлебаев, Ғұмар Шиебаев, 
Иван Зинченко, Жанұзақ Шоқпытов, Әу-
езхан Ахметов, Есімсейіт Тасқанбаев осы 
кеңесте талай күрделі мәселелерді қарап 
шешімдерін іске асыруға атсалысатын.

Совхоздарда алдымен үй құрылысы да-
мыды. Олардың бөлімшелерінде ескірген, 
бұзыла бастаған ғимараттарды жөндесек, 
кейінірек үлкен-үлкен мал кешендерін сал-
дық. Құрылыс әсіресе жаңадан ашылған 
«Буревестник» совхозында қарқынды 
жүрді. Совхоз 100 мың гектар егін егіп, 
30-ға тарта су қоймаларын салса, екі-үш 
жылда совхоз орталығы ақ силикат қышпен 
қапталған  ауылға айналды. Бұндай істер-
де бұрын облыста басшы қызметте болған, 
Социалистік Еңбек Ері совхоз директоры 
Козлов Николай Григорьевичтің еңбегі ай-
рықша. Ол шаруашылықтың, құрылыстың 
барлық жұмысына өзі тікелей араласатын. 
Мен 6 жыл ауданның құрылыс жұмысын 
басқарған кезімде облыс басшыларына 
менімен Николай Григорьевич бірге барып 
талай мәселелерімізді шешіп беретін. 

Елді ел қылатын, ел қамын ойлап елге 
бас болатын Науырзым елінің ұйытқысы, 
кешегі аштықта, соғыс кезінде елді сақтап 
қалған азаматтарды айтпасақ, Науырзым 
тарихы толық болмас. Олар әр ауыл-
дан мына кісілер: Науырзымнан Қыпшақ 
Исмайылұлы, Тілеміс-ата, Ақтас Тұрмағам-
бетұлы, Есенғали Бөлтірікұлы, Нұрсұлтан 
Шәйкенұлы, Әбдікәрім Досжанұлы, Ша-
яхмет Сәменұлы, Қабсәбит Нұрсейітұлы, 
Мырзахмет Қалқайұлы; 

Қайғы ауылынан Әбду Тұржанұлы, Бай-
ғоныс Мұхамеджанұлы, Сұңқар Оспанұлы, 
Қабыкен Көпейшіұлы;

Шилі ауылынан Махмет Оразалыұлы, 
Нүкетай Есмағанбетұлы, Қайранбай Мал-
шыұлы, Мырзахмет Байзақұлы, Төлеужан 
Сатыбалдыұлы, Әлібек Сатыбалдыұлы;

Жаркөл ауылынан: Омар Есмұрзаұлы, 
Қайқы Есмұрзаұлы, Кенжебек Шалұлы, 
Бәжікей Бекетайұлы, Бірмағанбет Матай-
ұлы, Күдербек Бекмағанбетұлы;

Шолақсай ауылынан: Сүлеймен Бір-
мағанбетұлы, Ахмедия Көбекұлы, Бекділ-
да Ихтилапұлы, Лятіп ақсақал, Килименко, 
Татан Жанабайұлы;

Ақкүшік, Түбек ауылынан: Омар Бай-
жанұлы, Сұлтан Аулабайұлы Елікбай, 
Қасым ақсақалдар. Бұлардан басқа да 
мақтан тұтарлық ағаларымыз, аталары-
мыз ел ішінде көп болған. 

Науырзым Сыпсың жерінде батыр 
Үмбетәлі жатыр. Науырзым жері тарихқа 
бай. Ол бір күнде құрыла салмады. Қан-
шама жанның еңбегі жатыр. Бүгін өткенді 
еске алып, өткен өнегелі істерді бір шолып 
шығуды жөн көрдім.

Кәкімбек ЕСМУРЗИН.
 Астана қаласы.

АЙМАҚ

НАУЫРЗЫМДЫ   
тұрғызған  құрылысшы

Осы бір ерекше кәсіп иелері өздерінің қолдарынан пайда 

болған туындылары ғасырлар бойы сақталатынына мақтануы 

керек. Құрылысшы жұмысы ол үлкен жауапкершілік. Осы маман 

иесінің бірі – Кәкімбек Есмурзин, Науырзым ауданында туып 

өскен.  Құрылыс инженері биыл 54 рет құрылысшылар күнін 

қарсы алып отыр. 50 жылдай құрылыста істеген. Қатардағы 

шеберден бастап трестің басшысына дейін қызметте болған. 

Науырзым ауданының орталығы Докучаев совхозының құрылыс 

бөлімін басқарып, ауданды салуға басшылық еткен. Осы кісінің 

басшылығымен облыста көп құрылыстар салынған. Элеватор, 

жем-шөп зауыты, үйлер, кеңселер... Айта берсе тіркесі көп 

ғимараттардың салынуына Кәкімбек Есмурзин үлесін қосқан.

Бүгінде 80 жасты алқымдап отырған ағамыздың өмірінде 

қиын шақтар да болды. 1986 жылы Арқалықта Алматыдағы 

жастар қозғалысын қолдауға 200-ден астам студентті 

ұйымдастырып көшеге шығарғаны үшін биліктегілер бұл кісіні 

партиядан шығарып, жұмыстан қуған. Бүгінгі мерекесінде ағамыз 

Науырзым ауданының 50 жылдығы жайында сөз етеді.
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Арќалыќ ќалалыќ ардагерлер ±йымыныњ тμраѓа-
сы Аќан Кєки Шєріп±лы μзініњ табиѓи "Сегіз ќырлы бір
сырлы" болмысымен елініњ ќ±рметіне бμленіп ж‰рген
жан. Алдына барѓан адамды жатсынбай жаймашуаќ
ќарсы алатын абзал аѓамыз б‰гінде сексенніњ сењгірі-
не шыќќалы отыр.

Кєки Шєріп±лы 1935 жылы 12 тамызда Ќостанай
облысыныњ Аманкелді ауданында д‰ниеге келген.
Єкесі ±лы жасќа толмай жатып ќайтыс болды. Аяулы
анасы бар ауыртпалыќ мойнында ќалса да перзентін
μсіріп, жеткізіп ќатарѓа ќосты.

Кєки аѓа 1953 жылы мектепті бітірісімен ењбекке ара-
ласты. Алдымен мектепте аѓа пионер вожатый, аудан-
дыќ мєдениет ‰йініњ кμркемдік жетекшісі, аудандыќ
комсомол комитетініњ бμлім мењгерушісі болып, ењбек
жолында сатылап μрлей берді. 1962 жылы аудандыќ
партия комитетініњ н±сќаушысы, сектор, бμлім мењге-
рушісі, партия комиссиясыныњ тμраѓасы ќызметтерін
атќарды. Аудандыќ халыќтыќ баќылау комитетініњ
тμраѓасы  лауазымын  да жеті жылдай  дμњгелентіп
тастады.

Білімі де бір кісіге жетерлік. СОКП орталыќ коми-
тетініњ жанындаѓы Жоѓарѓы партия мектебін бітірген.
Жоѓары зоотехниктік мамандыѓы таѓы бар.

Ењбегі де еленбей ќалмады. "Ењбек Ќызыл Ту ор-
дені" жєне бірнеше медаль, грамоталармен марапат-
талды.

Жастайынан μнер десе жанып т‰сіп, он жасынан
домбыра ±стады. Мектеп ќабырѓасында кμркемμнер-
паздар ‰йірмесініњ м‰шесі бола ж‰ріп, сан рет аудан-
дыќ, облыстыќ, республикалыќ байќаулардыњ ж‰лде-
гері  атанды.  Аудандыќ Мєдениет ‰йініњ жанынан
ќ±рылѓан драма ‰йірмесініњ м‰шесі болып, бірнеше
ќойылымдарда басты рμлдерді сомдады. ¦жымныњ
"Халыќ театры" атаѓын алуына ‰лес ќосты.

¤нер ќуѓан жас саз аспаптарыныњ сан т‰рін мењ-
герді. Алуан т‰рлі аспаптардыњ ‰ніне ќосылып єн сал-
ѓанда тыњдарманын тањ тамаша ќалдырады. Халыќ
єндерін, єсіресе сал серілердіњ єндерін наќышына
келтіре шырќаѓанда алдына жан салмайды.

1992 жылы Шортан ќаласында μткен "Баяншылар,
домбырашылар жєне єншілер байќауында", Кμкше-
тау ќаласында Аќан серініњ 150 жылдыќ мерейтойы-
на орай ±йымдастырылѓан "Аќан єндерін орындау-
шылардыњ байќауында" ерекше кμзге т‰сті.

 Аќан Кєки Шєріп±лы 2000 жылдан бері Арќалыќ
ќалалыќ ардагерлер ±йымын басќарып келеді. Осы
уаќыт ішінде ол ардагерлерді жарќын іске ж±мылды-
ра отырып, ќаланыњ μсіп-μркендеуіне, жастардыњ пат-
риоттыќ рухта тєрбиеленуіне елеулі ењбек етті. Ќарт-
тарѓа ќамќорлыќ жасауда, олардыњ талап-тілектерін
орындауда мемлекеттік орындармен тыѓыз байланыс-
та ж±мыс жасады. Ќаладаѓы бастауыш ардагерлер

±йымдарыныњ ж±мысын жандандырды. Оныњ
айѓаѓы кμптеген бастауыш ардагерлер ±йымыныњ

тμраѓалары облыстыќ, республикалыќ арда-
герлер ±йымыныњ жоѓары марапаттарына ие

болды. Ќалалыќ ардагерлер ±йымыныњ
±сынысымен ќаланыњ дамуына ‰лес

ќосќан ардагерлер: Сєкен Ќосм±-

хамедов, Константин Ищутин, Ѓизатолла  Бегєділов-
тер  "Арќалыќ ќаласыныњ ќ±рметті азаматы"  атаѓын
иеленді. Ардагер м‰сінші Єбілбек ¦заќов ЌР "Ќ±рмет"
орденімен марапатталды. Кезінде ќалада басшылыќ
ќызметтер атќарѓан Саќан Ќ±сайынов, ¤збекєлі
Жєнібеков, єдебиет, мєдениет салаларына с‰белі ‰лес
ќосќан Тμкен Елтебаев, Сейіт Кенжеахметов, Ахмет-
хан Байжан сынды т±лѓалар т±рѓан ‰йлерге ескерткіш
таќта орнатылды.

2012 жылы Республика бойынша ардагерлер ±йы-
мыныњ ќ±рылѓанына 25 жыл толу мерекесін ардагер-
лер кењесі жоѓары дењгейде атап μтті. Ауќымды мєде-
ни шаралар ±йымдастырылып, кμптеген ардагерлер
марапаттарѓа ие болды. Ќалалыќ ардагерлер ке-
њесініњ ж±мысы облыс бойынша жоѓары баѓаланды.

Арќалыќ ќалалыќ ардагерлер ±йымыныњ іс тєжіри-
бесін насихаттау маќсатында ќалада 3 рет облыстыќ
семинар-кењес ±йымдастырылып, оѓан кμршілес
Аманкелді, Жанкелдин, Науырзым аудандарыныњ ба-
стауыш ардагерлер ±йымдарыныњ тμраѓалары ќаты-
сты.

Кєки Шєріп±лыныњ осы 15 жыл ішінде атќарѓан
ж±мыстары да елеусіз ќалѓан жоќ. ЌР Президентініњ
Жарлыѓымен "Ерен ењбегі ‰шін", "Тєуелсіздіктіњ – 20
жылдыѓы", "Тыњ игерудіњ – 50 жылдыѓы медалдары-
мен мараптталды. М±ныњ сыртында "Ењбек ардагері",
"¦лы Жењістіњ – 60, 65, 70 жылдыѓы" медальдарыныњ
иегері. Республикалыќ, облыстыќ Ардагерлер ±йымы-
ныњ "Ќ±рмет" грамоталарымен, облыс, ќала
єкімдерініњ Алѓыс хаттарымен марапатталѓан. 2006
жылы Республикалыќ Ардагерлер ±йымыныњ съезі-
не делегат болды. "Арќалыќ ќаласыныњ ќ±рметті аза-
маты", Республикалыќ орталыќ Ардагерлер ±йымы-

ныњ жоѓары наградасы "Ќ±рмет белгісін" иемденді.
Кєки Шєріп±лы халќымыздыњ жыршылыќ, тер-

мешілік μнерін де жанына серік т±тќан. Абайдыњ "Ес-
кендір" поэмасын, "Ќызыр мен М±са" халыќ дастанын,
Файзолла Сатыбалды±лыныњ "Тоќымбет-Г‰лєйім" хи-
каятын, Н±рхан Ахметбек±лыныњ, атаќты Орынбай,
Шал аќындардыњ шыѓармаларын шырќау биігіне жет-
кізе орындайды.

Ќалалыќ ардагерлер ±йымыныњ жанынан ќ±рыл-
ѓан "Ќазына" шыѓармашылыќ кμркемμнерпаздар
‰йірмесініњ ж±мысы ел аузында. Б±л ‰йірме Кєки
Шєріп±лыныњ бастауымен 2000 жылы ќ±рылып, к‰ні
б‰гінге дейін халыќќа ќалтќысыз ќызмет кμрсетіп ке-
леді. Ќалаѓа ќарасты ауылдар да ардагерлер μнерін
ќ±рметпен тамашалайды. 2012 жылы Ќостанай ќала-
сына, 2014 жылы кμршілес Жарќайыњ ауданына, 2015
жылы Аманкелді, Жанкелдин аудандарына сапарлап,
кμрермендерініњ ыстыќ ыќыласына бμленді. 2015
жылы ¦лы Отан соѓысындаѓы Жењістіњ 70 жылдыѓына
орай республикалыќ ардагерлер ±йымыныњ "Ќайран
ерлер, ќаћарман ардагерлер!" атты байќау - фестива-
лінде облыстан жоѓары баѓа алып, ‰йірменіњ ¦лттыќ
саз аспаптар ансамблі Астана ќаласында μткен рес-
публикалыќ байќауда ‰здік ‰штікке енді. Ардагерлердіњ
жетістігі – Кєки Шєріп±лыныњ тынымсыз ењбегініњ
жемісі. Ол ќарттар мен жастардыњ арасында уаќыт-
пен санаспай ‰немі тєрбиелік мєні зор ж±мыстар
ж‰ргізіп келеді.

 Кєки аѓаныњ к‰йшілік, єншілік, жыршылыѓымен ќоса
сазгерлік μнері де бар. ¤зі сμзін де, єнін де жазѓан
"Меніњ елім!", "Ќаћарман ерлерім!", "Ардагерлер єні",
"Арќалыќ – астанасы Торѓайымныњ" тєрізді єндері об-
лыстыќ байќауларда алдыњѓы орындарѓа ие болып,
лауреат атанып ж‰р. Кєки аѓаныњ осы талантын об-
лыс жоѓары баѓалап 2012 жылы оѓан Ќостанай облы-
сы меценаттар клубыныњ лауреаты атаѓын беріп,
ќомаќты аќшалай сыйлыѓын табыс етті.

¦лаѓатты ѓ±мыр иесі Кєки Шєріп±лы б‰гінде ж±байы
Г‰лшара Н‰ркенќызымен бірге баќытты ѓ±мыр кешу-
де. Кенжесі Єділ єке жолын ќуѓан. Жоѓары білімді жас
маман ќазір ќаладаѓы Н.Ќ±лжанова атындаѓы Торѓай
гуманитарлыќ колледжінде ±стаздыќ ќызмет атќара-
ды. ¤зі де, тєрбиелеп жатќан шєкірттері де аз уаќыт
ішінде облыстыќ, республикалыќ домбырашылар
байќауында талай мєрте топ жарып ‰лгерді.

Сексенде серілігін тастамаѓан,
Япыр-ай, б±л не деген асќан адам,
Шыњда μскен шынардай, μр ењселі
Тау асып, ќажет болса тас ќалаѓан.

Бірде єнші, бірде к‰йші, бірде аќын,
Біледі бір кісідей сμздіњ парќын.
¤нердіњ сан асылын бойѓа жиып
¤мірде єр ісінен алѓан ќарќын.

Дінніњ де діњгегінен ныќ ±стаѓан,
Тілдіњ де т±ныѓынан тыныстаѓан.
Темір т±лпар тізгіндеп, топтан озып
Ж‰збенен ж‰зге ќарай жылыстаѓан.
Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: Кєки Аќан, мерейтой иесі.

МЕРЕЙ

Сексендегі сері аѓаСексендегі сері аѓаСексендегі сері аѓаСексендегі сері аѓаСексендегі сері аѓа

Халќымныњ егеменді еркіндігін,
Аялап самал с‰йіп желпінді к‰н.
Єлемніњ ±лылары басын ќосты
Ардаќтап Астанадай жер кіндігін.

Алѓа ±стап бабам айтќан ±лаѓатты,
Жаќсылар жандай ќорѓап м±раѓатты.
¦рпаќтар ѓарыш кезіп, айѓа аттанып
Жер беті жањалыќќа т±наѓапты.

Ќарт Торѓай ќаћарманды ±лылыќтан,
Ерлік пен болашаќтыњ ‰нін ±ќќан.
Б±л к‰нде аспандатты ел ±ранын
Ќарты да, баласы да тілі шыќќан.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Сыннан с‰рінбеген сайыпќыран
Ќарамай ќатарыныњ селдіріне,
Сексенніњ шыќтыњ аѓа сењгіріне.
Барасыњ болашаќќа батыл басып
Кμк тудыњ кμњіліњ μсіп желбіріне.

Тємамдап ќолѓа тиген шаруаны,
Єрќашан к‰й кернеген шањыраѓы.
Дарынды μнерімен μрге μрлеген
Торѓайдыњ тойѓа тоймас сањылаѓы.

Жењгемізбен Аќкμлдіњ аќќуындай,
Ќайнай берсін ќазаныњ шоќ суынбай.
Тоќсан жасап саќалыњ желбіресін
Бейбітшілік μмірдіњ кμк туындай.

Ешкімге дес бермеген ењбек десе,
Тартыспай талаптымен μнбес пе есе.
Тегін келген емес ќой тμс белгілер
Арќањды ауыр ењбек терлетпесе.

Еске саќтап μнерлі ел єр ‰ніњді,
¤неге т±тты жастар тєліміњді.
К‰ймен тербеп Арќаныњ сардаласын
¦лыњ жалѓап барады дарыныњды.

Ел де разы, билік те, μкіметіњ,
Сексенде де серпінді ел, ±ќты б‰гін.
Аяулы еліњ аялап алѓа тартты
Б±лт баспаѓан кμк аспан т±п т±ныѓын.

Мейіріміњ, сымбатыњ, с±лулыѓыњ,
Жанды ерітіп т±рады жылулыѓыњ.
Еркелетіп немере, шμберені
¦зай берсін саналы, сызулы к‰н.

¤рен жастыњ ж‰зі не, мыњ бірі не,
Мінген соњ кєріліктіњ д‰лд‰ліне.
Жасай бер, жайсањ елде жайрањ ќаѓып
Ќ±лаќ т‰ріп ќ±лындар к‰лдіріне.

Арќаныњ ќарттарыныњ ќолбасшысы,
¤ркенін μрге μрлеткен жолбасшысы.
Адам боп єркім туар анасынан
Адам боп ќалу екен ењ бастысы.

Єбдіѓали Байт±рсын±лыЄбдіѓали Байт±рсын±лыЄбдіѓали Байт±рсын±лыЄбдіѓали Байт±рсын±лыЄбдіѓали Байт±рсын±лы
ЖЖЖЖЖАНТАСОВ.АНТАСОВ.АНТАСОВ.АНТАСОВ.АНТАСОВ.

 Арќалыќ ќаласы.



"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-
μзі басќару туралы" 2001 жылѓы 23 ќањтар-
даѓы Ќазаќстан Республикасы  Зањыныњ
27-бабына, "Білім туралы" 2007 жылѓы 27
шілдедегі Ќазаќстан Республикасыныњ
Зањына сєйкес Ќостанай облысыныњ
єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ќостанай облысы єкімдігініњ 2015
жылѓы 9 аќпандаѓы № 42 "Ќостанай облы-
сыныњ орта білім беру ±йымдарында пси-
хологиялыќ ќызметтіњ ж±мыс істеу ќаѓида-
сын бекіту туралы" ќаулысына (Норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 5417 болып тіркелген, 2015
жылѓы  31 наурызда "Ќостанай тањы" газе-
тінде жарияланѓан) мынадай μзгерістер
мен толыќтырулар енгізілсін:

кμрсетілген ќаулымен бекітілген Ќоста-
най облысыныњ орта білім беру ±йымда-
рында психологиялыќ ќызметтіњ ж±мыс
істеу ќаѓидаларында:

4-тармаќ мынадай редакцияда жазыл-
сын:

"4. Психологиялыќ ќызметтіњ ќ±рамына
білім беру ±йымыныњ басшысы, оныњ ќыз-
метін ±йымдастыратын жєне баќылайтын
басшыныњ тєрбие ж±мыстары жμніндегі
орынбасары, сондай-аќ сынып же-
текшілігін ж‰зеге асыратын педагогтар,
педагог-психологтар мен єлеуметтік педа-
гогтар кіреді. Психологиялыќ ќызметтіњ
ќ±рамына  келісім бойынша медициналыќ
ќызметкерлер, ішкі істер органдарыныњ
ќызметкерлері мен ата-аналар комитетініњ
μкілдері енгізілуі м‰мкін";

6-тармаќ мынадай тармаќшалармен то-
лыќтырылсын:

"8) оќу тоќсанында тестілеуді кемінде
1 рет ж‰йелі т‰рде μткізу арќылы кємелет-
ке толмаѓандарда μзіне-μзі ќол ж±мсауѓа
деген психологиялыќ бейімділіктерін, сон-
дай-аќ бейєлеуметтік бейімділіктерін
(ќ±ќыќ б±зушылыќќа деген бейімділік,
спирт ішімдіктерін, есірткі ќ±ралдарын пай-
далану, ќ±ќыќ б±зушылыќ жасау) аныќтау
жєне олардыњ алдын алу;

9) μзіне-μзі ќол ж±мсау жєне олардыњ
єрекет етуініњ алдын алу маќсатында
μзіне-μзі ќол ж±мсауѓа бейім кємелетке
толмаѓандарѓа, сондай-аќ олардыњ ата-
аналарына (немесе оларды ауыстыратын
т±лѓаларѓа) психологиялыќ кμмек кμрсе-
ту";

6-тармаќ 6-1-тармаѓы мынадай маз-
м±нда толыќтырылсын:

"6-1 Психологиялыќ ќызмет ж±мысыныњ
негізгі нысаналы топтары:

1) аутодеструктивті мінез-ќ±лыќќа
(μзіне-μзі ќол ж±мсауѓа) бейім немесе
б±рын μзіне-μзі ќол ж±мсаѓан;

2) психобелсенді заттарды, спирт
ішімдіктерін, есірткі заттарын пайдалана-
тын немесе пайдалануѓа бейім;

3) ќ±ќыќ б±зушылыќ жасауѓа бейім, сон-
дай-аќ ішкі істер органдарында есепте

т±рѓан;
4) єлеуметтік ќолайсыз отбасылардан

шыќќан;
5) толыќ емес отбасыларда тєрбиеленіп

жатќан;
6) μзіне-μзі ќол ж±мсаѓан немесе μзіне-

μзі ќол ж±мсауѓа єрекет еткен жаќын туыс-
тары немесе достары;

7) μзіне-μзі ж±мсауѓа баѓытталѓан интер-
нет-ресурстардыњ ќоѓамдыќ топтарына
кіретін жєне тіркелген;

8) тестілеу нєтижелері мен μмірлік жаѓ-
дайларѓа сєйкес μзге де оќушылар болып
табылады";

8-тармаќ мынадай тармаќшалармен
толыќтырылсын:

"5) μзіне-μзі ќол ж±мсау баѓытындаѓы ин-
тернет-ресурстарды аныќтау маќсатында
прокуратура органдарын хабардар ете
отырып, єлеуметтік желілерге мониторинг
ж‰ргізу;

6) μзіне-μзі ќол ж±мсау баѓытындаѓы ин-
тернет-ресурстардыњ ќоѓамдыќ топтары-
на білім алушылардыњ кіруі жєне тіркеу
фактілерін аныќтау, ата-аналарды (олар-
ды ауыстыратын т±лѓаларды) хабардар
ету жєне осындай білім алушыларѓа пси-
хологиялыќ кμмек кμрсету";

15-тармаќтыњ 6) тармаќшасы мынадай
редакцияда жазылсын:

"6) білім алушылардыњ бейєлеуметтік
іс-єрекеті мен μзіне-μзі ќол ж±мсаушы-
лыќќа бейімділігін ескерту жєне оларды
уаќытында т‰зетуді ж‰зеге асыру";

16-тармаќ мынадай тармаќшалармен
толыќтырылсын:

"10) жедел т‰рде кємелетке толмаѓан-
дарда  μзіне-μзі ќол ж±мсау жєне оларды
болѓызбау бойынша бірлескен шаралар
ќабылдау ‰шін ќобалжушылыќтыњ жоѓа-
ры дењгейі мен μзіне-μзі ќол ж±мсаушы-
лыќ бейімділігін аныќтау туралы ата-ана-
ларын (немесе оларды ауыстыратын
т±лѓаларды) жєне сынып жетекшісін ха-
бардар ету;

11) кємелетке толмаѓандарда μзіне-μзі
ќол ж±мсаушылыќќа бейімдеуді аныќтау
єдістері мен нысандарын оларды т‰зету
жєне толыќтыру бойынша ±сыныстар
енгізумен жетілдіру";

16-тармаќ 16-1-тармаѓы мынадай маз-
м±нда толыќтырылсын:

"16-1 Ж‰ктелген міндеттерді орындама-
ѓан немесе д±рыс орындамаѓаны ‰шін
басшы, басшыныњ орынбасары, педагог-
психолог зањмен белгіленген жауап-
кершілік алады".

2. Осы ќаулы алѓашќы ресми жария-
ланѓан к‰нінен кейін к‰нтізбелік он к‰н
μткен соњ ќолданысќа енгізіледі.

 Ќостанай облысыныњ єкімі
Н. Садуаќасов.

Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi
мемлекеттiк тiркеу  тiзiлiмiнде  2015

жылѓы   31 шілдедегі № 5779 болып
тіркелген.

Ќостанай облысы єкімдігініњ
2015 жылѓы 25 маусымдаѓы  № 272 ќаулысы

 Єкімдіктіњ 2015 жылѓы 9 аќпандаѓы  № 42 "Ќостанай
облысыныњ орта білім беру ±йымдарында психологиялыќ
ќызметтіњ ж±мыс істеу ќаѓидасын бекіту туралы"
ќаулысына μзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы

В соответствии со статьей 27 Закона
Республики Казахстан  от 23 января 2001
года "О местном государственном управ-
лении   и самоуправлении в Республике
Казахстан", Законом Республики Казахстан
от 27 июля 2007 года "Об образовании",
акимат Костанайской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата Ко-
станайской области от 9 февраля 2015
года № 42 "Об утверждении Правил дея-
тельности психологической службы в орга-
низациях среднего образования Костанай-
ской области" (зарегистрировано в Реест-
ре государственной регистрации норма-
тивных правовых актов под № 5417, опуб-
ликовано 31 марта 2015 года в газете "Ќос-
танай тањы") следующие изменения и до-
полнения:

в Правилах деятельности психологичес-
кой службы в организациях среднего об-
разования Костанайской области, утверж-
денных указанным постановлением:

пункт 4 изложить в следующей редак-
ции:

"4. В состав Психологической службы
входят руководитель, заместитель руково-
дителя организации образования по вос-
питательной работе, который организует
и контролирует её деятельность, а также
педагоги, осуществляющие классное руко-
водство, педагоги-психологи и социальные
педагоги. По согласованию в состав Пси-
хологической службы могут быть включе-
ны медицинские работники, сотрудники
органов внутренних дел и представители
родительских комитетов";

пункт 6 дополнить следующими под-
пунктами:

"8) выявление и предупреждение пси-
хологических наклонностей к суицидам, а
также асоциальных наклонностей (склон-
ность к правонарушениям, употреблению
спиртных напитков, наркотических средств,
совершению правонарушений) у несовер-
шеннолетних путем систематического про-
ведения тестирования не реже 1 раза в
учебную четверть;

9) оказание психологической помощи
несовершеннолетним, имеющим суици-
дальные наклонности, а также их родите-
лям (или лицам, их заменяющих)  в целях
предупреждения совершения суицидов и
их попыток";

пункт 6 дополнить пунктом 6-1 следую-
щего содержания:

"6-1 Основными целевыми группами ра-
боты Психологической службы являются
учащиеся:

1) склонные к аутодеструктивному по-
ведению (суициду) либо ранее совершав-
шие попытки суицидов;

2) склонные к употреблению либо упот-
ребляющие психоактивные вещества,
спиртные напитки, наркотические сред-
ства;

3) склонные к совершению правонару-
шений, а также состоящие на учете в орга-
нах внутренних дел;

4) из социально неблагополучных се-
мей;

5) воспитывающиеся в неполных семь-
ях;

6) близкие родственники или друзья ко-
торых совершили суицид или попытку су-
ицида;

7) посещающие и зарегистрированные
в общественных группах интернет-ресур-
сов суицидальной направленности;

8) иные обучающиеся в соответствии с
результатами тестирования и обстоятель-
ствами жизненной ситуации";

пункт 8 дополнить следующими под-
пунктами:

"5) мониторинг социальных сетей с це-
лью выявления интернет-ресурсов суици-
дальной направленности с информирова-
нием органов прокуратуры;

6) выявление фактов посещения и ре-
гистрации обучающихся в общественных
группах интернет-ресурсов суицидальной
направленности, с уведомлением родите-
лей (лиц их заменяющих) и оказанием пси-
хологической помощи таким обучающим-
ся";

подпункт 6 пункта 15 изложить в сле-
дующей редакции:

"6) предупреждать асоциальные дей-
ствия и суицидальные наклонности обуча-
ющихся и осуществлять их своевременную
коррекцию";

пункт 16 дополнить следующими под-
пунктами:

"10) незамедлительно информировать
родителей (или лиц их заменяющих) и
классного руководителя о выявлении у не-
совершеннолетнего повышенного уровня
тревожности и суицидальных наклоннос-
тей для принятия совместных мер по пре-
дотвращению суицидов и их попыток;

11) совершенствовать методы и формы
выявления суицидальных наклонностей у
несовершеннолетних с внесением пред-
ложений по их корректировке и дополне-
нию";

пункт 16 дополнить пунктом 16-1 сле-
дующего содержания:

"16-1 За неисполнение либо ненадле-
жащее исполнение возложенных обязан-
ностей руководитель, заместитель руково-
дителя, педагог-психолог несет установ-
ленную законом ответственность".

2. Настоящее постановление вводится
в действие по истечении  десяти календар-
ных дней после дня его первого офици-
ального опубликования.

 Аким Костанайской области
 Н. Садуакасов.

Зарегистрировано в Реестре
государственной регистрации

нормативных  правовых   актов  31 июля
2015 года  под  № 5779.

Постановление акимата Костанайской области
от 25 июня 2015 года  № 272

 О внесении изменений и дополнений в постановление
акимата от 9 февраля 2015 года № 42 "Об утверждении
Правил деятельности психологической службы в
организациях среднего образования Костанайской области"

8 11 тамыз 2015 жыл

 Облыс полицейлері "Кμкнєр–2015" акциясы аясында
героин сатумен айналысып ж‰рген ерлі-зайыптылар
Рудный ќаласындаѓы бір саѓатќа жалѓа алѓан
пєтерлерінде ±сталды.

¤МІРДІЊ ¤КСІГІ – ЕСІРТКІ

Ерлі-зайыптылар есірткі сатќан

– Б±л уаќытта 35 жастаѓы ерлі-
зайыптылар героинді пакеттер-
ге бμліп салып жатыр екен. По-
лицейлер жалѓа алынѓан пєтер
ішінен таразы, жіп, полиэтилен
пакеттерін тауып алды. Ал, па-
кеттегі ±нтаќтарды ышќырына
тыѓып ‰лгерген єйелі де поли-

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

дейді ОІІД-ніњ полиция капитаны
Айг‰л Ерєділова.

Тергеу шаралары кезінде еш
жерде ж±мыс істемейтін ерлі-
зайыптылардыњ тек есірткі сату-
мен ѓана айналыспайтындыѓы,
оны μздері де ќолданатындыќ-
тары аныќталды.  Сондай-аќ,
±рлыќ істеп т‰рмеге тоѓытылѓан
к‰йеуі былтыр ѓана босап шыќ-
ќан екен, ал єйелі б±рын істі бол-
маѓан. Ќазір ерлі-зайыптылар
Рудный ќалалыќ ішкі істер
бμлімініњ уаќытша ±стау изоля-
торында, екеуіне де ірі кμлемдегі
есірткі заттарын саќтаѓаны ‰шін
ќылмыстыќ іс ќозѓалды.

цейлердіњ ќ±рыѓынан ќ±тыла
алмады. Осылайша, тінту кезін-
де полицейлер 136 орамадаѓы
героин мен 40 мыњ тењгеден ас-
там ќаражатты тєркіледі. Егер
олар ќолѓа т‰спегенде осы геро-
инді сатып 500 мыњ тењге кμле-
мінде пайдаѓа кенелетін еді, –



 1. Жалпы ережелер

1. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы" мемлекеттік
мекемесі жер ќатынастары саласында
басшылыќты ж‰зеге асыратын Ќазаќстан
Республикасыныњ мемлекеттік органы бо-
лып табылады.

2. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы" мемлекеттік
мекемесінiњ  ведомстволары жoќ.

3. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы" мемлекеттік
мекемесі μз ќызметін Ќазаќстан Республи-
касыныњ  Конституциясына жєне зањдары-
на, Ќазаќстан Республикасыныњ Прези-
денті мен ‡кіметініњ актілеріне, μзге де нор-
мативтік ќ±ќыќтыќ актілерге, сондай-аќ осы
Ережеге сєйкес ж‰зеге асырады.

4. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы" мемлекеттік
мекемесі мемлекеттік мекеме ±йымдыќ-
ќ±ќыќтыќ нысанындаѓы зањды т±лѓа бо-
лып табылады, мемлекеттік тілде μз атауы
бар мμрі мен мμртањбалары, белгіленген
‰лгідегі бланкілері, сондай-аќ Ќазаќстан
Республикасыныњ зањнамасына сєйкес
ќызынашылыќ органдарында шоттары
болады.

5. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы" мемлекеттік
мекемесі азаматтыќ-ќ±ќыќтыќ ќатынаста-
рѓа μз атынан т‰седі.

6. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы" мемлекеттік
мекемесі егер зањнамаѓа сєйкес осыѓан
уєкілетті болса, мемлекеттіњ атынан аза-
маттыќ-ќ±ќыќтыќ ќатынастардыњ тарапы
болуѓа ќ±ќыѓы  бар.

7. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы" мемлекеттік
мекемесі μз ќ±зыретініњ мєселелері бой-
ынша зањнамада белгіленген тєртіппен
"Ќостанай облысы єкімдігініњ жер ќаты-
настары басќармасы" мемлекеттік меке-
месі басшыныњ б±йрыќтарымен ресімде-
летін шешімдер ќабылдайды.

8. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы" мемлекеттік
мекемесініњ ќ±рылымы мен штат саныныњ
лимиті ќолданыстаѓы зањнамаѓа сєйкес
бекітіледі.

 9. Зањды т±лѓаныњ орналасќан жері:
110000, Ќазаќстан Республикасы, Ќоста-
най облысы, Ќостанай ќаласы, Шайс±л-
тан Шаяхметов кμшесі, 88.

10. Мемлекеттік органныњ толыќ атауы
– "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер ќаты-
настары басќармасы" мемлекеттік меке-
месі.

11. Осы Ереже "Ќостанай облысы
єкімдігініњ жер ќатынастары басќармасы"
мемлекеттік мекемесініњ ќ±рылтай ќ±жаты
болып табылады.

12. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы" мемлекеттік
мекемесініњ ќызметін ќаржыландыру об-
лыстыќ бюджеттен ж‰зеге асырылады.

13. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы" мемлекеттік

Єкімдіктіњ
2015 жылѓы 25 маусымдаѓы
№ 273 ќаулысымен бекітілді

"Ќостанай облысы єкімдігініњ жер ќатынастары
басќармасы"  мемлекеттік мекемесі туралы

ЕРЕЖЕ

Ќостанай облысы єкімдігініњ
2015 жылѓы 25 маусымдаѓы  № 273 ќаулысы

"Ќостанай облысы єкімдігініњ жер ќатынастары
басќармасы" мемлекеттік мекемесі туралы ережені  бекіту
туралы

"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі басќа-
ру туралы" 2001 жылѓы 23 ќантардаѓы Ќазаќстан Республикасы Зањыњыњ 27-бабына,
"Мемлекеттік м‰лік туралы" 2011 жылѓы 1 наурыздаѓы Ќазаќстан Республикасы Зањы-
ныњ 17-бабына жєне "Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік органыныњ ‰лгі ережесін
бекіту туралы" Ќазаќстан Республикасы Президентініњ 2012 жылѓы 29 ќазандаѓы №
410 Жарлыѓына сєйкес Костанай облысыныњ єкімдігі  ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ќоса беріліп отырѓан "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер ќатынастары басќарма-
сы" мемлекеттік мекемесі туралы ереже бекітілсін.

2. Осы ќаулы алѓашќы ресми жарияланѓан к‰нінен кейін к‰нтізбелік он к‰н μткен соњ
ќолданысќа енгізіледі.

Облыс єкімі                          Н. Садуаќасов.
Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi мемлекеттiк тiркеу   тiзiлiмiнде

2013   жылѓы   31 шілдедегі № 5778 болып тіркелген.

мекемесі кєсіпкерлік субъектілерімен "Ќос-
танай облысы єкімдігініњ жер ќатынаста-
ры басќармасы" мемлекеттік мекемесініњ
функциялары болып табылатын міндет-
терді орындау т±рѓысында шарттыќ ќаты-
настарѓа т‰суге тыйым салынады.

Егер "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы"  мемлекеттік
мекемесіне басќармаѓа зањнамалыќ акті-
лермен кірістер єкелетін ќызметті ж‰зеге
асыру ќ±ќыѓы берілсе, онда осындай ќыз-
меттен алынѓан кірістер мемлекеттік бюд-
жеттіњ кірісіне жіберіледі.

2. Мемлекеттік органныњ миссиясы,
негізгі міндеттері, функциялары,

ќ±ќыќтары мен міндеттері

14. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы" мемлекеттік
мекемесініњ миссиясы жер ќатынастары
саласындаѓы мемлекеттік саясатты же-
тілдіру жєне дамуына ыќпал ету.

15. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы" мемлекеттік
мекемесініњ міндеттері:

жер реформаларын ж‰ргізу жμніндегі
ж±мыстарды ±йымдастыру жєне ж‰зеге
асыру.

16. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы" мемлекеттік
мекемесініњ функциялары:

1) облыстыњ жергiлiктi атќарушы орга-
ныныњ жер ќойнауын пайдалану (μндiру
жμнiндегi; бiрлескен барлау жєне μндiру
жμнiндегi; барлаумен жєне (немесе)
μндiрумен байланысты емес жерасты
ќ±рылыстарын салу жєне (немесе) пай-
далану жμнiндегi ж±мыстарды ж‰ргiзу
‰шiн), магистральды ќ±быржолдар, м±най
жєне газ μњдеу объектiлерiн, жањартыла-
тын энергия кμздерiн пайдалану жμнiндегi
объектiлердi салу (реконструкциялау)
маќсаттары ‰шiн, индустриялыќ-иннова-
циялыќ ќызмет субъектiлерiнiњ индустрия-
лыќ-инновациялыќ жобалары, "Инвести-
циялар туралы" Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Зањына сєйкес инвестициялыќ басым
жобаларды iске асыру, жергiлiктi мањызы
бар ерекше ќорѓалатын табиѓи аумаќ-
тарды ќ±ру жєне кењейту ‰шiн жер
учаскелерiн беру жμнiндегi, сондай-аќ
пайдалы ќазбалардыњ кен орындары та-
былѓанда жєне ќазу ‰шiн, магистральды
ќ±быржолдар салу (реконструкциялау),
жергiлiктi мањызы бар ерекше ќорѓалатын
табиѓи аумаќтарды ќ±ру жєне кењейту ‰шiн
жер учаскелерiн мемлекет м±ќтажына
мєжб‰рлеп иелiктен шыѓару жμнiндегi
±сыныстары мен шешiмдерiнiњ жобала-
рын дайындау;

2) жер ќатынастарын реттеу саласын-
даѓы мемлекеттiк саясатты iске асыру;

3) облыстыњ жергiлiктi атќарушы орга-
ныныњ мемлекеттiк ѓылыми-зерттеу ±йым-
дары мен олардыњ тєжiрибе шаруашы-
лыќтарына, сондай-аќ мемлекеттiк т±ќым
μсiру шаруашылыќтары мен асыл т±ќым-
ды мал зауыттарына жер учаскелерiн беру
жμнiндегi ±сыныстары мен шешiмдерiнiњ

жобаларын дайындау;
4) аумаќтыќ сулар алып жатќан жер

учаскелерiн жасанды ѓимараттар салу
‰шiн беру жμнiндегi облыстыњ жергiлiктi
атќарушы органыныњ ±сыныстарын жєне
шешiмдерiнiњ жобаларын дайындау;

5) жердi резервте ќалдыру жμнiндегi
±сыныстарды дайындау;

6) μз ќ±зыретi шегiнде мемлекет жеке
меншiкке сататын наќты жер учас-
келерiнiњ кадастрлыќ (баѓалау) ќ±нын
бекiту;

7) μз ќ±зыретi шегiнде жер учас-
келерiнiњ бμлiнетiндiгi мен бμлiнбей-
тiндiгiн айќындау;

8) жерге орналастыруды ж‰ргiзудi ±йым-
дастыру жєне жер учаскелерiн ќалыптас-
тыру жμнiндегi жерге орналастыру жоба-
ларын бекiту;

9) облыстыњ жердi аймаќтарѓа бμлу жо-
баларын, жердi ±тымды пайдалану
жμнiндегi жобалары мен схемаларын
єзiрлеудi ±йымдастыру;

10) μз ќ±зыретi шегiнде жер сауда-сат-
тыѓын (конкурстар, аукциондар) ж‰ргiзудi
±йымдастыру;

11) жердi пайдалану мен ќорѓау
мєселелерiн ќозѓайтын, облыстыќ, ќала-
лыќ, аудандыќ мањызы бар жобалар мен
схемаларѓа сараптама ж‰ргiзу;

12) μз ќ±зыретi шегiнде жер учаскесiн
сатып алу-сату шарттары мен жалдау
жєне жердi уаќытша μтеусiз пайдалану
шарттарын жасасу жєне жасалѓан шарт-
тар талаптарыныњ орындалуын баќы-
лауды ж‰зеге асыру;

13) аудандардыњ, облыстыќ мањызы
бар ќалалардыњ деректерi негiзiнде об-
лыстыњ жер балансын жасау;

14) осы Кодекстiњ 71-бабына сєйкес об-
лыстыњ жергiлiктi атќарушы органыныњ
iздестiру ж±мыстарын ж‰ргiзу ‰шiн жер
учаскелерiн пайдалануѓа р±ќсат беруi
жμнiнде ±сыныстар дайындау;

15) ауыл шаруашылыѓы алќаптарын
бiр т‰рден екiншiсiне ауыстыру жμнiнде
±сыныстар дайындау;

17) жер-кадастрлыќ жоспарды бекiту
жатады;

18) орталыќ уєкiлеттi органѓа осы
Кодекстiњ 92 жєне 93-баптарына сєйкес
зањды к‰шiне енген сот шешiмiнiњ
негiзiнде жер учаскелерi мєжб‰рлеп алып
ќойылѓан т±лѓалар туралы аќпарат ±сыну;

19) жылжымайтын м‰лiкке ќ±ќыќтарды
мемлекеттiк тiркеу саласындаѓы уєкiлеттi
органѓа осы Кодекстiњ 94-бабы 2-тарма-
ѓыныњ ‰шiншi бμлiгiне сєйкес жер
учаскесiне ауыртпалыќты белгiлеуге жєне
тоќтатуѓа μтiнiш беру жатады.

20) μз ќ±зыреті шегінде гендерлік сая-
сатты іске асыру;

21) мемлекеттік ќызмет кμрсету бойын-
ша тиісті нормативтік ќ±ќыќтыќ актілер
єзірлеу;

22) мемлекеттік ќызмет кμрсету;
23) Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-

дарында, Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті мен Ќазаќстан Республикасы
‡кіметініњ актілерінде кμзделген μзге де
функцияларды ж‰зеге асыру.

17. Ќ±ќыќтары мен міндеттері:
1) μз ќызметін басќа атќарушы билік

органдарымен μзара іс-ќимыл жасауды
ж‰зеге асыру, μз ќ±зіреті шегінде шешім-
дер ќабылдау;

2) азаматтар мен лауазымды т±лѓалар-
дан, мемлекеттік органдардан жєне μзге
де ±йымдардан жерді ќорѓау жєне пайда-
лану мєселелері бойынша ќажетті аќпа-
раттарды с±рау жєне алу;

3) м‰ліктік жєне жеке м‰ліктік емес
ќ±ќыќтар алуѓа, жеке жєне  зањды т±лѓа-
лармен шарт жасасу, сотта жауапкер жєне
талапкер болу;

4) "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы" мемлекеттік
мекемесініњ ќ±зырына кіретін мєселелер
бойынша кењестер, семинарлар, конфе-
ренциялар μткізу;

5) мемлекеттік ќызмет кμрсету бойын-
ша ќызметкерлердіњ біліктілігін арттыру-
ды ќамтамасыз ету;

6) мемлекеттік ќызмет кμрсету сапасын
кμтеруін ќамтамасыз ету;

7) Ќазаќстан Республикасыныњ ќолда-
ныстаѓы  зањнамасына сєйкес μзге де
ќ±ќыќтары мен міндеттерді орындау.

3. Мемлекеттік органныњ ќызметін
±йымдастыру

18. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер

ќатынастары басќармасы" мемлекеттік
мекемесі басшылыќты "Ќостанай облы-
сы єкімдігініњ жер ќатынастары басќар-
масы" мемлекеттік мекемесіне ж‰ктелген
міндеттердіњ орындалуына жєне оныњ
функцияларын ж‰зеге асыруѓа дербес
жауапты болатын бірінші басшы ж‰зеге
асырады.

19. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы" мемлекеттік
мекемесініњ бірінші басшысын Ќостанай
облысыныњ єкімі ќызметке таѓайындайды
жєне ќызметтен босатады.

20. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы" мемлекеттік
мекемесі бірінші басшыныњ Ќазаќстан
Республикасыныњ зањнамасына сєйкес
ќызметке таѓайындалатын жєне ќызмет-
тен босатылатын орынбасары болады.

21. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы" мемлекеттік
мекемесініњ бірінші басшыныњ μкілеттігі:

1) "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы" мемлекеттік
мекемесіндегі бμлім басшыларыныњ жєне
басќа да жауапты ќызметкерлердіњ
міндеттері мен μкілеттігін аныќтайды;

2) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы єре-
кет бойынша шаралар ќолданбаѓаны ‰шін
дербес жауап береді;

3) зањнамада белгіленген тєртіппен
"Ќостанай облысы єкімдігініњ жер ќаты-
настары басќармасы" мемлекеттік ме-
кемесініњ ќызметкерлерін ж±мысќа
ќабылдайды, оныњ ішінде жеке ењбек
шарты бойынша, жєне ж±мыстан боса-
тады;

4) "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы" мемлекеттік
мекемесініњ ж±мысын ±йымдастырады
жєне басќарады;

5) зањнамада  белгіленген  тєртіппен
тєртіптік жаза ќолданады;

6) "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы" мемлекеттік
мекемесініњ барлыќ ќызметкерлері орын-
дауѓа міндетті μз ќ±зыреті шегінде б±йрыќ
шыѓарады жєне н±сќау береді;

7) μз ќ±зыреті шегінде ќолданыстаѓы
зањнамаѓа сєйкес  атќарушы органдар мен
±йымдарда "Ќостанай облысы єкімдігініњ
жер ќатынастары басќармасы" мемле-
кеттік мекемесі ±сынады;

8) ќолданыстаѓы зањнамаѓа сєйкес μзге
де μкілеттіктерді ж‰зеге асырады.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ жер ќаты-
настары басќармасы" мемлекеттік меке-
месініњ бірінші басшысы болмаѓан кезењ-
де оныњ μкілеттерін ќолданыстаѓы зањна-
маѓа сєйкес оны алмастыратын т±лѓа
орындайды.

22. Бірінші басшы μз орынбасарыныњ
μкілеттіктерін ќолданыстаѓы зањнамаѓа
сєйкес белгілейді.

4. Мемлекеттік органныњ м‰лкі

23. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы" мемлекеттік
мекемесі зањнамада кμзделген жаѓдай-
ларда жедел басќару ќ±ќыѓында оќшау-
ланѓан м‰лкі болуы м‰мкін.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ жер ќаты-
настары басќармасы" мемлекеттік меке-
месініњ м‰лкі оѓан меншік иесі берген м‰лік,
сондай-аќ μз ќызметі нєтижесінде сатып
алынѓан м‰лік (аќшалай кірістерді ќоса
алѓанда) жєне Ќазаќстан Республикасы-
ныњ зањнамасында  тыйым салынбаѓан
μзге де кμздер есебінен ќалыптастырыла-
ды.

24. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы" мемлекеттік
мекемесіне бекітілген м‰лік  коммуналдыќ
меншікке жатады.

25. Егер зањнамада μзгеше кμзделме-
се, "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер ќаты-
настары басќармасы" мемлекеттік меке-
месі μзіне бекітілген м‰лікті жєне ќаржы-
ландыру жоспары бойынша μзіне
бμлінген ќаражат есебінен сатып алын-
ѓан м‰лікті μз бетімен иеліктен шыѓаруѓа
немесе оѓан μзгедей тєсілмен билік етуге
ќ±ќыѓы жоќ.

5. Мемлекеттік органды ќайта
±йымдастыру жєне тарату

26. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жер
ќатынастары басќармасы" мемлекеттік
мекемесініњ ќайта ±йымдастыру жєне та-
рату Ќазаќстан Республикасыныњ зањна-
масына сєйкес ж‰зеге асырылады.
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1. Общие положения

1. Государственное учреждение "Управ-
ление земельных отношений акимата Ко-
станайской области" является государ-
ственным органом Республики Казахстан,
осуществляющим руководство в сфере зе-
мельных отношений.

2. Государственное учреждение "Управ-
ление земельных отношений акимата Ко-
станайской области" не имеет ведомств.

3. Государственное учреждение "Управ-
ление земельных отношений акимата Ко-
станайской области" осуществляет свою
деятельность  в соответствии с Конститу-
цией и законами Республики Казахстан,
актами Президента и Правительства Рес-
публики Казахстан, иными нормативными
правовыми актами, а также настоящим
Положением.

4. Государственное учреждение "Управ-
ление земельных отношений акимата Ко-
станайской области" является юридичес-
ким лицом в организационно-правовой
форме государственного учреждения,
имеет печать и штампы со своим наиме-
нованием на государственном языке, блан-
ки установленного образца, в соответствии
с законодательством Республики Казах-
стан счета в органах казначейства.

5. Государственное учреждение "Управ-
ление земельных отношений акимата Ко-
станайской области" вступает в гражданс-
ко-правовые отношения       от собственно-
го имени.

6. Государственное учреждение "Управ-
ление земельных отношений акимата Ко-
станайской области" имеет право высту-
пать стороной гражданско-правовых отно-
шений от имени государства, если оно
уполномочено на это в соответствии с за-
конодательством.

7. Государственное учреждение "Управ-
ление земельных отношений акимата Ко-
станайской области" по вопросам своей
компетенции в установленном законода-
тельством порядке принимает решения,
оформляемые приказами руководителя
государственного учреждения "Управле-
ние земельных отношений акимата Коста-
найской области".

8. Структура и лимит штатной численнос-
ти государственного учреждения "Управле-
ние земельных отношений акимата Коста-
найской области" утверждаются в соответ-
ствии с действующим законодательством.

9. Местонахождение юридического
лица: 110000, Республика Казахстан, Кос-
танайская область, город Костанай, улица
Шайс±лтана Шаяхметова, 88.

10. Полное наименование государ-
ственного органа – государственное уч-
реждение "Управление земельных отно-
шений акимата Костанайской области".

11. Настоящее Положение является уч-
редительным документом государственно-
го учреждения "Управление земельных от-
ношений акимата Костанайской области".

12. Финансирование деятельности го-
сударственного учреждения "Управление
земельных отношений акимата Костанай-
ской области" осуществляется из област-
ного бюджета.

13. Государственному учреждению "Уп-
равление земельных отношений акимата
Костанайской области" запрещается всту-
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ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном учреждении "Управление земельных

отношений акимата Костанайской области"
пать в договорные отношения с субъекта-
ми предпринимательства на предмет вы-
полнения обязанностей, являющихся
функциями государственного учреждения
"Управление земельных отношений аки-
мата Костанайской области".

Если государственному учреждению
"Управление земельных отношений аки-
мата Костанайской области" законодатель-
ными актами предоставлено право осуще-
ствлять приносящую доходы деятель-
ность, то доходы, полученные от такой де-
ятельности, направляются в доход госу-
дарственного бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции,
права и обязанности государственного

органа

14. Миссия государственного учрежде-
ния "Управление земельных отношений
акимата Костанайской области": содей-
ствие развитию  и совершенствованию го-
сударственной политики в сфере земель-
ных отношений.

15. Задачи государственного учрежде-
ния "Управление земельных отношений
акимата Костанайской области":

организация и осуществление работ по
проведению земельной реформы.

16. Функции государственного учрежде-
ния "Управление земельных отношений
акимата Костанайской области":

1) подготовка предложений и проектов
решений местного исполнительного орга-
на области по предоставлению земельных
участков для целей недропользования
(для проведения работ по добыче; по со-
вмещенной  разведке и добыче; по строи-
тельству и (или) эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с разведкой и
(или) добычей), строительства (реконструк-
ции) магистральных трубопроводов, объек-
тов переработки нефти и газа, объектов по
использованию возобновляемых источни-
ков энергии, для индустриально-иннова-
ционных проектов субъектов индустриаль-
но-инновационной деятельности, реали-
зации инвестиционных приоритетных про-
ектов в соответствии с Законом Республи-
ки Казахстан "Об инвестициях", создания
и расширения особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения, а так-
же по принудительному отчуждению зе-
мельных участков для государственных
нужд при обнаружении и под разработку
месторождений полезных ископаемых,
для строительства (реконструкции) магис-
тральных трубопроводов, создания и рас-
ширения особо охраняемых природных
территорий местного значения;

2) реализация государственной поли-
тики в области регулирования земельных
отношений;

3) подготовка предложений и проектов
решений местного исполнительного органа
области по предоставлению земельных уча-
стков государственным научно-исследова-
тельским организациям и их опытным хозяй-
ствам, а также государственным семеновод-
ческим хозяйствам и племенным заводам;

4) подготовка предложений и проектов
решений местного исполнительного орга-
на области по предоставлению земельных
участков, занятых территориальными во-
дами, для строительства искусственных

сооружений;
5)  подготовка предложений по резер-

вированию земель;
6) утверждение кадастровой (оценоч-

ной) стоимости конкретных земельных уча-
стков, продаваемых в частную собствен-
ность государством, в пределах его компе-
тенции;

7)  определение делимости и недели-
мости земельных участков в пределах его
компетенции;

8) организация проведения землеуст-
ройства и утверждение землеустроитель-
ных проектов по формированию земель-
ных участков;

9)  организация разработки проектов зо-
нирования земель, проектов и схем по ра-
циональному использованию земель обла-
сти;

10) организация проведения земель-
ных торгов (конкурсов, аукционов) в пре-
делах его компетенции;

11) проведение  экспертизы проектов и
схем областного, городского, районного
значения,  затрагивающих вопросы исполь-
зования и охраны земель;

12) заключение договоров купли-прода-
жи и договоров аренды земельного участ-
ка и временного безвозмездного земле-
пользования в пределах его компетенции
и осуществление контроля за исполнени-
ем условий заключенных договоров;

13) составление баланса земель обла-
сти на основании данных районов, горо-
дов областного значения;

14) подготовка предложений по выдаче
разрешений местным  исполнительным
органом области на использование зе-
мельных участков для проведения изыс-
кательских работ в  соответствии со стать-
ей 71 Земельного кодекса Республики Ка-
захстан;

15) подготовка предложений по пере-
воду сельскохозяйственных угодий из од-
ного вида в другой;

16) утверждение земельно-кадастрово-
го плана;

18) предоставление информации в цен-
тральный уполномоченый орган о лицах,
у которых принудительно изъяты земель-
ные участки на основании вступившего в
законную силу решения суда, в соответ-
ствии со статьями 92 и 93 Земельного ко-
декса Республики Казахстан;

19) подача заявления в уполномочен-
ный орган в области государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество
на установление и прекращение обреме-
нения на земельный участок в соответ-
ствии с частью третьей пункта 2 статьи 94
Земельного кодекса Республики Казахстан;

20) реализация гендерной политики в
пределах своей компетенции;

21) разработка соответствующих норма-
тивных правовых актов по оказанию госу-
дарственных услуг;

22) оказание государственных услуг;
23) осуществление иных функций, пре-

дусмотренных законами Республики Ка-
захстан, актами Президента Республики
Казахстан и Правительства Республики
Казахстан.

17. Права и обязанности:
1) осуществлять свою деятельность во

взаимодействии с другими органами ис-
полнительной власти, принимать в преде-
лах своей компетенции решения;

2) запрашивать и получать от государ-
ственных органов, иных организаций, дол-
жностных лиц и граждан необходимую ин-
формацию по вопросам использования и
охраны земель;

3) заключать договоры с юридическими
и физическими лицами, приобретать иму-
щественные и личные неимущественные
права, быть истцом и ответчиком в суде;

4) проводить совещания, семинары,
конференции по вопросам, входящим в
компетенцию государственного учрежде-
ния "Управление земельных отношений
акимата Костанайской области";

5) обеспечивать повышение квалифи-
кации сотрудников по оказанию государ-
ственных услуг;

6) обеспечивать повышение качества
оказание государственных услуг;

7)  выполнять иные права и обязаннос-
ти в соответствии с действующим законо-
дательством Республики Казахстан.

3. Организация деятельности
государственного органа

18. Руководство государственным уч-
реждением "Управление земельных отно-
шений акимата Костанайской области"
осуществляется первым руководителем,
который несет персональную ответствен-

ность за выполнение возложенных на го-
сударственное учреждение "Управление
земельных отношений акимата Костанай-
ской области" задач и осуществление им
своих функций.

19. Первый руководитель государствен-
ного учреждения "Управление земельных
отношений акимата Костанайской облас-
ти" назначается на должность и освобож-
дается от должности акимом Костанайской
области.

20. Первый руководитель государствен-
ного учреждения "Управление земельных
отношений акимата Костанайской облас-
ти" имеет заместителя, который назнача-
ется на должность и освобождается от дол-
жности в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.

21. Полномочия первого руководителя
государственного учреждения "Управле-
ние земельных отношений акимата Коста-
найской области":

1) определяет обязанности и полномо-
чия руководителей отделов и других ответ-
ственных работников государственного
учреждения "Управление земельных отно-
шений акимата Костанайской области";

2) несет персональную ответственность
за непринятие мер по противодействию
коррупции;

3) принимает на работу, в том числе по
индивидуальному трудовому договору, и
увольняет работников государственного уч-
реждения "Управление земельных отноше-
ний акимата Костанайской области" в уста-
новленном законодательством порядке;

4) организует и руководит работой госу-
дарственного учреждения "Управление
земельных отношений акимата Костанай-
ской области";

5) в установленном законодательством
порядке налагает дисциплинарные взыс-
кания;

6) в пределах своей компетенции изда-
ет приказы и дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками госу-
дарственного учреждения "Управление
земельных отношений акимата Костанай-
ской области";

7) в пределах своей компетенции пред-
ставляет государственное учреждение
"Управление земельных отношений аки-
мата Костанайской области" в исполни-
тельных органах и организациях в соответ-
ствии с действующим законодательством;

8) осуществляет иные полномочия в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством.

Исполнение полномочий первого руко-
водителя государственного учреждения
"Управление земельных отношений аки-
мата Костанайской области" в период его
отсутствия осуществляется лицом, его за-
мещающим в соответствии с действующим
законодательством.

 22. Первый руководитель определяет
полномочия своего заместителя в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4. Имущество государственного органа
23. Государственное учреждение "Уп-

равление земельных отношений акимата
Костанайской области" может иметь на
праве оперативного управления обособ-
ленное имущество в случаях, предусмот-
ренных законодательством.

Имущество государственного учрежде-
ния "Управление земельных отношений
акимата Костанайской области" формиру-
ется за счет имущества, переданного ему
собственником, а также имущества (вклю-
чая денежные доходы), приобретенного в
результате собственной деятельности и
иных источников, не запрещенных законо-
дательством Республики Казахстан.

24. Имущество, закрепленное за госу-
дарственным учреждением "Управление
земельных отношений акимата Костанай-
ской области", относится к коммунальной
собственности.

25. Государственное учреждение "Уп-
равление земельных отношений акимата
Костанайской области" не вправе самосто-
ятельно отчуждать или иным способом
распоряжаться закрепленным за ним иму-
ществом  и имуществом, приобретенным
за счет средств, выданных ему по плану
финансирования, если иное не установ-
лено законодательством.

5. Реорганизация и упразднение
государственного органа

26. Реорганизация и упразднение госу-
дарственного учреждения "Управление зе-
мельных отношений акимата Костанайской
области" осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

Постановление акимата Костанайской области
от 25 июня 2015 года  № 273

 Об утверждении Положения   о государственном
учреждении "Управление земельных отношений акимата
Костанайской области"

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года
"О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан",
статьей 17 Закона Республики Казахстан  от 1 марта 2011 года "О государственном
имуществе" и Указом Президента Республики Казахстан от 29 октября 2012 года №
410 "Об утверждении Типового положения государственного органа Республики Ка-
захстан" акимат Костанайской   области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о государственном учреждении "Управле-
ние земельных отношений акимата Костанайской области".

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календар-
ных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким области            Н. Садуакасов.
Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации  нормативных

правовых   актов  31 июля 2015 года под  № 5778.
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"Заря" шаруа ќожалыѓыныњ басшысы Беседин Вла-
димир Ивановичтіњ  сенімді т±лѓасы А.М.Кудербекова
кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай
облысы, Мењдыќара ауданы, Ќараќоѓа селолыќ округі
аумаѓында  орналасќан, маќсаттыќ нысаны – шаруа
ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан 10.02.2050  жылѓа дейінгі
мерзімге μлшемі   42,0 га, кадастрлік нμмірі 12-185-
016-109  бμлінбейтін жер теліміне уаќытша μтеулі ±заќ
мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда
μткізілетіні  туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда
μткізілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰нніњ ішінде
енгізіледі.

Сауда 2015 жылѓы 22  тамыз саѓ. 11.00-де мына
мекенжайда болады: Ќостанай облысы, Мењдіќара
ауданы, ¦зынаѓаш селосы, Хакімжанова к-сі, 1.
¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2015 жылѓы 20 тамыз
саѓ.17.00-ге дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орна-
ласќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќос-
танай ауданы, Затобол кенті, Школьная кμшесі 52/2,
тел. 87078053724.

 Ќазаќстан Республикасыныњ 2014 жылѓы 16
мамырдаѓы № 202-V ЌРЗ "Р±ќсаттар жєне ха-
барламалар туралы" зањына (12 баб) жєне (29
баб) сєйкес Ќазаќстан республикасыныњ ¦лттыќ
банкі уєкілетті ±йымдарѓа ќолма-ќол шетел ва-
лютасымен айырбастау операцияларын ±йым-
дастыруѓа  лицензияны жєне (немесе) лицен-
зияныњ ќосымшасын береді.

Лицензияны жєне (немесе) лицензияныњ
ќосымшасын беру арызданушыныњ ќалауы бой-
ынша тањдалѓан бір єдістер бойынша кμрсетілуі
м‰мкін:

"Электрондыќ ‰кімет" веб-порталы арќылы
("Е-Лицензиялау" – WWW.elicense.kz мемле-
кеттік деректер базасыныњ" аќпараттыќ ж‰йесі)
электрондыќ лицензияны жєне (немесе)
электрондыќ лицензияныњ ќосымшасын беру
ж‰зеге асырылады.

Ќазаќстан республикасыныњ ¦лттыќ Банкі
аймаќтыќ филиалына ќаѓаз тасымалдаѓыштаѓы
ќ±жаттардыњ толыќ топтамасын ±сыну арќылы;

Аќпараттыќ технологияны ќолдана отырып
рєсімделіп жєне берілетін электрондыќ ќ±жат фор-
масындаѓы лицензия жєне (немесе) лицензияныњ
ќосымшасы, ќаѓаз тасымалдаѓыштаѓы лицензия
жєне (немесе) лицензияныњ ќосымшасына тењ.

Веб-портал арќылы электрондыќ лицензия-
ны жєне (немесе) электрондыќ лицензияныњ
ќосымшасын беруге арыздану ‰шін арыздану-
шыѓа "Е-Лицензиялау" мемлекеттік деректер
базасыныњ" аќпараттыќ ж‰йесінде тіркелуі ќажет,
ќажет электрондыќ мемлекеттік ќызметті тањ-
дап, арыз беріп, электрондыќ мєлімет форма-
сын толтырып, керек ќ±жаттарды ќыстырып
жєне арызды уєкілетті ±йымныњ лауазымды
немесе уєкілетті т±лѓасыныњ электрондыќ
цифрлы ќолтањбасын ќою керек.

Ќ±жаттар тізімі, біліктілік талаптары, уєкілетті

±йымды лицензиялау тєртіптермен шарттары
Ќазаќстан республикасы ¦лттыќ Банкі басќар-
масыныњ ќаулысымен бекітілген 2014 жылѓы 16
шілдедегі №144 Ќазаќстан Республикасында
ќолма-ќол шетел валютасымен айырбастау
операцияларын ±йымдастыру ќаѓидаларымен
ќарастырылѓан.

Ќолма-ќол шетел валютасымен айырбастау
операцияларын ±йымдастыруѓа лицензияны
жєне (немесе) лицензияныњ ќосымшасын бе-
руді автаматизациялау, арызданушыныњ μзініњ
‰йінен, офисынан шыќпай аќ арыз беріп, лицен-
зияны жєне (немесе) лицензияныњ ќосымша-
сын алумен ыњѓайлы.

Сонымен ќатар электрондыќ лицензияны
жєне (немесе) электрондыќ лицензияныњ ќосым-
шасын жоѓалтќан жаѓдайда оларды "Е-Лицензи-
ялау" мемлекеттік деректер базасыныњ" аќпа-
раттыќ ж‰йесі порталында арызданушыныњ жеке
кабинетінен басып шыѓарып алуѓа болады, ли-
цензияныњ т‰пн±сќасын жєне (немесе) лицен-
зияныњ ќосымшасыныњ т‰пн±сќасын ќайта алу
‰шін арыздануды жєне  лицензиялыќ жинауды
ќайта тμлеу ќажеттілігін болдырмайды.

Сонымен ќоса, электрондыќ лицензия жєне
(немесе) электрондыќ лицензияныњ ќосымша-
сы "Е-Лицензиялау" электрондыќ деректер ба-
засында саќталады жєне оѓан Ќазаќстанныњ
кезкелген ќаласынан кезкелген уаќытта арыз-
данушыныњ жеке кабинеті арќылы кіру ж‰зеге
асырылады.

Осылайша, электрондыќ лицензияны жєне
(немесе) электрондыќ лицензияныњ ќосымша-
сын беру процедурасын автаматизациялау,
арызданушыныњ уаќыты мен ќаражатын ‰нем-
деуге м‰мкіндік береді.

 "ЌР¦Б" РММ ЌФ Валюта
операцияларын баќылау бμлімі.

Утерян диплом о среднем специальном образовании на имя Альмагамбетовой Меруерт
Курмангалиевны № 0452882 выдан  Костанайским медицинским колледжем от 28 июня 2010
года, считать недействительным.

Ќолма-ќол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ±йымдастыруѓа
электрондыќ лицензияны жєне (немесе) электрондыќ лицензияныњ ќосымшасын

"Е-Лицензиялау" МДБ АЖ арќылы алу тєртібі

Доверенное лицо Главы крестьянского хозяйства
"Заря" Беседина Владимира Ивановича   Кудербекова
Айнаш Мамбетовна, порядке внесудебной реализации
залогового имущества объявляет о проведении торгов
по продаже права временного возмездного долгосроч-
ного  землепользования   на  неделимый земельный
участок  сроком до 10.02.2050 года   с кадастровым но-
мером 12-185-016-109, площадью 42,0 га,предназначен-
ный   для ведения крестьянского хозяйства, располо-
женный   на территории Каракогинского сельского  окру-
га, Мендыкаринского района Костанайской области .

Покупная цена вносится    в течение 5 календар-
ных дней после проведния торгов.

Торги по внесудебной реализации состоятся  22
августа  2015 года в  11 ч. 00 м.  по адресу: Костанай-
ская область, Мендыкаринский район, село Узын-
агаш, ул.Хакимжановой, 1. Заявки принимаются в
рабочие  дни до  17 часов  20.08.2015 года по месту
нахождения доверенного лица: Костанайская область,
Костанайский район, пос. Затобольск, улица Школь-
ная 52/2, тел.87078053724.

"Федоров ауданы єкiмiнiњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесініњ
бірыњѓай конкурстыќ комиссиясы
(Ќостанай облысы, Федоров ауда-
ны, 111900, Федоров ауылы,
Калинин к. 53, телефон-
дар 87144221045, 87144222528
(факс), электрондыќ мекенжай:
a k i m a t f e d @ m a i l . r u ,
fedorovka@kostanay.gov.kz) бос
єкімшілік мемлекеттік лауазым-
дарды басќаруѓа конкурс жария-
лайды:

1. "Федоров ауданы Пешков ауыл-
дыќ округі єкімініњ аппараты" ММ бас
маманы (Е-G-3 санаты). Лауазым-
дыќ жалаќысы ењбек μтiлiне байла-
нысты – 53813 тењгеден 72391 тењ-
геге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Мал басы-
на жєне ќ±старѓа ветеринарлыќ есеп
ж‰ргізеді жєне ветеринария сала-
сында Ќазаќстан Республикасыныњ
белгіленген зањнамасыныњ талабын-
да ауданныњ жергілікті атќарушы
органына есеп береді. Т±рѓындар, ‰й
саны туралы,  жеке шаруашылыќта
жєне ќосалќы шаруашылыќтардаѓы
мал барлыѓы туралы  статистикалыќ
есептерді дайындайды. Шаруашы-
лыќты есепке алу кітабын ж‰ргізеді.
Т±рѓындарды есепке алуды ж‰зеге
асырады жєне шаруашылыќ кітаптар-
ѓа μзгерістер енгізеді (келулері, кету-
лері, туу, μлу). "Жеке ќосалќы шаруа-
шылыѓы туралы аныќтама беру"
жєне "Жалпы білім беретін ±йым-
дарѓа жєне кері ‰йлеріне оќушылар
мен тєрбиеленушілерді апаруды
ќамтамасыз ету" аныќтамасын ќатањ
т‰рде бекітілген стандарттар мен
регламентке сєйкес беру бойынша
жеке жєне зањды т±лѓаларѓа мемле-
кеттік ќызмет кμрсетеді. Кμктемгі   егін
жєне жинау ж±мыстар барысы тура-
лы аќпарат дайындау жєне к‰н сай-
ын жиын ж‰ргізу; Ауылдыќ округтер
АШТ¤-не мемлекеттік субсидиялар
бойынша аќпараттарды жеткізеді.
Негізгі азыќ-т‰ліктердіњ баѓаларына
мониторинг ж‰ргізеді. Инвестиция-
лыќ жобаларды іске асыру жμнінде
аќпарат береді; Ауылдыќ округте мал
шаруашылыѓы саласын дамыту
жμнінде аќпарат жинайды; "Федоров
ауданы єкімдігініњ Федоров аудандыќ
ветеринарлыќ станциясы" МКК АМБ
жєне ААЖ бойынша бірлесе ж±мыс
ж‰ргізеді. Мемќор жєне елді мекен-
дер жерлерін орынды  пайдалану
бойынша мониторинг ж‰ргізеді.

Ќатысушыларѓа ќойылатын та-
лаптар:  Жоѓары: гуманитарлыќ
ѓылымдар (философия, тарих); білім
(биология, география); ќ±ќыќ
(ќ±ќыќтану); єлеуметтік ѓылымдар,
экономика жєне бизнес (экономика,
менеджмент, есеп жєне аудит,
ќаржы, мемлекеттік жєне жергілікті
басќару); ауыл шаруашылыќ ѓылым-
дары (агрономия); ќызмет кμрсету
(жерге орналастыру), жаратылыста-
ну ѓылымдары (экология), ветерина-
рия (ветеринарлыќ медицина). Мем-
лекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы: гума-
нитарлыќ ѓылымдар (философия,
тарих); білім (биология, география);
ќ±ќыќ (ќ±ќыќтану); єлеуметтік
ѓылымдар, экономика жєне бизнес
(экономика, менеджмент, есеп жєне
аудит, ќаржы, мемлекеттік жєне

жергілікті басќару); ауыл шаруашы-
лыќ ѓылымдары (агрономия); ќызмет
кμрсету (жерге орналастыру), вете-
ринария (ветеринарлыќ медицина)
наќты лаузымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі бол-
ѓан жаѓдайда жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда ор-
тадан кейінгі білімі р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы", Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы" Зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін  Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан–2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі. Осы санаттаѓы  лауазым-
дар бойынша функционалдыќ
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

2. "Федоров ауданы Новошум-
ный ауылдыќ округі єкімініњ ап-
параты" ММ бас маманы  (Е-G-3
санаты). Лауазымдыќ жалаќысы
ењбек μтiлiне байланысты – 53813
тењгеден 72391 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Халыќ са-
наѓы, есепке алу,  єр ауылшаруашы-
лыќ бойынша есепке алу кітаптарын,
шаруа (фермер) ќожалыќтарыныњ
есеп кітаптарын ж‰ргізуді ќамтама-
сыз етеді,  т±рѓындар саны, т±рѓын
‰й ќоры, т±рѓындардыњ жер учаскі-
лерініњ саны, ќожа шаруашылыќта-
рындаѓы егін алќап туралы статис-
тикалыќ  есептерді дайындайды.
Иесіз жылжымайтын м‰лік жєне бас-
паналыќ ќор есептерін ж‰ргізеді.
Жеке т±лѓаларѓа "Жеке ќосалќы ша-
руашылыќ туралы аныќтамаларды
беру" мемлекеттік ќызметтерін
кμрсету  бойынша ж±мысын ±йым-
дастырады жєне ж‰ргізеді. Кμктемгі
егін жєне жинау ж±мыстар барысы
туралы аќпарат дайындау жєне к‰н
сайын жиын ж‰ргізеді.  Ауылдыќ ок-
ругтер АШТ¤-не мемлекеттік субси-
диялар бойынша аќпараттарды жет-
кізеді. Негізгі азыќ-т‰ліктердіњ баѓа-
ларына мониторинг ж‰ргізеді. Инвес-
тициялыќ жобаларды іске асыру
жμнінде аќпарат береді. Ауылдыќ ок-
ругте мал шаруашылыѓы саласын
дамыту жμнінде аќпарат жинайды.
"Федоров ауданы єкімдігініњ Федоров
аудандыќ ветеринарлыќ станциясы"
МКК АМБ жєне ААЖ бойынша бірле-
се ж±мыс ж‰ргізеді. Мемќор жєне
елді мекендер жерлерін орынды пай-
далану бойынша мониторинг ж‰р-
гізеді. ЌР Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушы-
лыќтар туралы Кодексініњ 165, 300,
311, 387 баптарымен  кμзделген  се-
лолыќ округініњ аумаѓында жасалѓан
єкімшілік ќ±ќыќб±зушылыќтар тура-
лы істерді ќарау ‰шін ќ±жаттарды
дайындайды. Єскери міндеттілердіњ
есебін ж‰зеге асырады, жазу жєне
шаќыру материалдар дайындау.
Ќажетті  ќ±жаттарды  ресімдейді жєне
аќпараттарды  дайындайды. Ауыл-

дыќ округ єкімініњ аппарат ж±мысы
туралы ауылдыќ округ єкімініњ тап-
сырмаларын ж‰зеге  асырады.

Ќатысушыларѓа ќойылатын та-
лаптар: Жоѓары гуманитарлыќ, пе-
дагогикалыќ, зањгерлік, экономика-
лыќ, ауыл шаруашылыќ. Мемле-
кеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓы-
тына сєйкес салаларда екі жылдан
кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓ-
дайда ортадан кейінгі гуманитарлыќ,
педагогикалыќ, зањгерлік, экономика-
лыќ, ауыл шаруашылыќ білімі бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы", Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы" Зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін  Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан–2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі. Осы санаттаѓы  лауазым-
дар бойынша функционалдыќ
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

3. "Федоров ауданы Вишневый
ауылдыќ округі єкімініњ аппара-
ты" ММ жетекші маманы (Е-G-4 са-
наты). Лауазымдыќ жалаќысы
ењбек μтiлiне байланысты – 48047
тењгеден 64703 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi:  Кμктемгі
егін жєне жинау ж±мыстар барысы
туралы аќпарат дайындау жєне к‰н
сайын жиын ж‰ргізеді. Ауылдыќ ок-
ругтер АШТ¤-не мемлекеттік субси-
диялар бойынша аќпараттарды жет-
кізеді. Негізгі азыќ-т‰ліктердіњ баѓа-
ларына мониторинг ж‰ргізеді. Инвес-
тициялыќ жобаларды іске асыру
жμнінде аќпарат береді. Ауылдыќ ок-
ругте мал шаруашылыѓы саласын
дамыту жμнінде аќпарат жинайды.
"Федоров ауданы єкімдігініњ Федоров
аудандыќ ветеринарлыќ станциясы"
МКК АМБ жєне ААЖ бойынша бірле-
се ж±мыс ж‰ргізеді. Мемќор жєне
елді мекендер жерлерін орынды пай-
далану бойынша мониторинг
ж‰ргізеді. Ауылдыќ округінде мемле-
кеттік, аќпараттыќ саясаты,б±ќара-
лыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ μкілде-
рімен, ќоѓаммен байланысты ж‰зеге
асырады. Ќазаќстан Республикасы-
ныњ 2050 жылѓа дейінгі даму страте-
гиясыныњ басымдыќтарын, баѓдар-
ламалыќ ќ±жаттарды. Мемлекеттік
халќына жыл сайынѓы Жолдауларын
іске асыру аясындаѓы т‰сіндіру ж±мы-
старын ж‰ргізеді. Ішкі саяси т±раќ-
тылыќты, ±лтаралыќ ќатынастарды,
мемлекеттік рєміздерді ќолданылу-
ын, азаматтыќ ќоѓам институттарын
дамытуды, аќпараттыќ-насихаттау
ж±мысын ±йымдастыруды ќамтама-
сыз ету мєселелері жμніндегі шара-
лар кешенін єзірлеуге жєне іске асы-
руѓа ќатысады. Ішкі саясат баѓытта-
ры бойынша аќпараттыќ деректер

базасын (электрондыќ, мєтіндік) жи-
наќтау, ќалыптастыру жμніндегі
ж±мысты ж‰ргізеді. Єскері міндетті-
лерді есепке алады, оларды жазу
жєне шаќыру материалдарын дайын-
дайды. Ауылдыќ округініњ жастары-
мен ж±мысты ж‰зеге асырады.
Ауылдыќ округ мектептерініњ оќушы-
ларымен т±рмысы нашар жасμспі-
рімдерді, мектепке келмейтін бала-
ларды, олардыњ отбасыларын есеп-
ке алу жμнінде байланыста болады.
Ќостанай облысы Федоров ауданы
єкімдігініњ жанындаѓы кємелетке тол-
маѓандар істер жєне олардыњ
ќ±ќыќтарын ќорѓау жμніндегі  комис-
сияѓа  ±сынымдар дайындайды.
Ќажетті  ќ±жаттарды  ресімдеуді ж‰зе-
ге асырады жєне  аќпараттарды  дай-
ындайды. Ауылдыќ округ єкімі аппа-
ратыныњ ќызметіне ќатысты ауыл-
дыќ округ єкімініњ тапсырмаларын
орындайды.

Ќатысушыларѓа ќойылатын та-
лаптар: Жоѓары гуманитарлыќ, пе-
дагогикалыќ, зањгерлік, экономика-
лыќ, ауылшаруашылыќ немесе ор-
тадан кейінгі гуманитарлыќ, педаго-
гикалыќ, зањгерлік, экономикалыќ,
ауылшаруашылыќ білім не орта тех-
никалыќ немесе кєсіптік білім.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы", Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы" Зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін  Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі. Осы санаттаѓы  лауазым-
дар бойынша функционалдыќ
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

Конкурс "Мемлекеттiк єкiмшiлiк
лауазымдарѓа орналасуѓа конкурс
μткiзу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидаларын бекіту
туралы" Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі
тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бекітіл-
ген, Бос єкімшілік мемлекеттік  лауа-
зымѓа орналасуѓа конкурс μткiзу
ќаѓидасы (б±дан єрі – Ќаѓидалар)
негізінде ж‰ргізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы   № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ ак-

тілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 жел-
тоќсанда № 6697 болып тіркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру соњѓы жария-
ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰н
ішінде "Федоров ауданы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесіне
мына мекенжайѓа: Ќостанай облы-
сы, Федоров ауданы, 111900, Федо-
ров ауылы, Калинин к. 53,  ±сыну
ќажет. Аныќтамалар телефон
8(71442) 22528, электрондыќ пошта
– fedorovka@kostanay.kz.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзіміне берген ќ±жаттар-
ды (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсе-
тіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарды электрон-
дыќ пошта арќылы берген азамат-
тар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сы-
нады.

Єњгімелесуге жеберілген канди-
даттар єњгімелесу жіберу туралы
хабарлар ету к‰нінен бастап 5
ж±мыс к‰н ішінде "Федоров ауда-
ны єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемеде μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтiлiгiн ќам-
тамасыз ету ‰шiн оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа жол
берiледi. Конкурс комиссиясыныњ
отырысына байќаушылар ретiнде
Ќазаќстан Республикасы Парла-
ментiнiњ жєне барлыќ дењгейдегi
мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќ-
стан Республикасы зањнамасында
белгiленген тєртiпте аккредиттелген
б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ,
басќа да мемлекеттiк органдардыњ,
ќоѓамдыќ бiрлестiктердiњ (‰кiметтiк
емес ±йымдардыњ), коммерциялыќ
±йымдардыњ жєне саяси партиялар-
дыњ μкiлдерi, уєкiлеттi органныњ
ќызметкерлерi ќатыса алады.

Байќаушы ретiнде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шiн
т±лѓалар єњгiмелесу басталуына 1
ж±мыс к‰нi ќалѓанѓа дейiн кешiк-
тiрмей "Федоров ауданы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесініњ
кадр ж±мысы бμлімінде тiркеледi.
Тiркелу ‰шiн т±лѓалар "Федоров ауда-
ны єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесініњ кадр ж±мысы бμліміне
жеке басын куєландыратын ќ±жат-
тыњ кμшiрмесiн, ±йымдарѓа тиесi-
лiлiгiн растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшiрмелерiн
±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.

"Мєдениет саласындаѓы мемлекеттік ќыз-
мет кμрсету регламентін бекіту туралы" Ќос-
танай облысы єкімдігі ќаулысы жобасыныњ
мєтіні Ќостанай облысы єкімдігініњ ресми пор-
талыныњ (www.Kostanay.gov.kz)   "НЌА" –
"Нормативтік-ќ±ќыќтыќ актілер жобалары"
бμлімінде орналасќан.

Барлыќ м‰дделі жєне жеке зањды т±лѓа-
ларды μзгерістер мен толыќтырулар енгізу
‰шін дєлелді ескертулерді, ±сыныстарды:
kultura@kostanay.gov.kz.e-mail-ге жіберуді
с±раймыз.

Проект постановления акимата Костанайс-
кой области "Об утверждении регламентов го-
сударственных услуг в сфере культуры" раз-
мещен на официальном портале акимата Кос-
танайской области, (www.Kostanay.gov.kz) в
разделе "НПА" – "Проекты нормативных пра-
вовых актов"

Просим всех заинтересованных юридичес-
ких и физических лиц присылать свои обосно-
ванные замечания, предложения для внесения
изменений и дополнений по e-mail:
kultura@kostanay.gov.kz

Жарнама:
54-33-22, 54-99-69 (факс)
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Ұлы Жеңістің 70 жылдығына 
арналған танымдық-сазды қой-
ылым да өскелең ұрпақты пат-

риоттыққа тәрбиелеп, соғыс деген сұм-
ның қайталануына жол берілмейді деген 
мағынада сәтті шыққан туынды болды. 
Қазақстан халқы Ассамблеясының мерей-
тойы да түрлі ұлттардың биімен жалғас-
ты. Ал бұл күн тәуелсіздік тарихында 
еліміздің ең үлкен мемлекеттік туының 
бірінің шеруімен есте қалатын шығар. 
Стадиондағы алаңның жартысын алып 
кеткен алып байрақты көрген жұртшылық 
орындарынан тұрып қошемет көрсетіп 
жатты. Осы көріністердің барлығы сахна-
ның екі жағында тұрған ілеспе экрандар-
дан көрсетіліп тұрғанын айта кеткен жөн. 

– Облысымыздағы жыл сайын өткізіліп 
келе жатқан спартакиада ойындары – қай-
бір аудан-қаланың немесе команданың 
спорттық жарыстарда жеңіске жетуі ғана 
емес, ең бастысы ол – барлығымыздың 
ынтымағымызды, бірлігімізді айшықтай-
тын шара. Мұндай шара халықтың ырыз-

дығына, неғұрлым көңіл-күйіне қарай 
соншама әсерлі, тартысты өтеді. Спорт де-
геніміз – біздің әл-ауқатымыздың қуатты, 
денсаулығымыздың мықты болғандығы. 
Ал осындай спартакиададан топ жарып, 
облысымыздың намысын рес публика мен 
одан тысқары шетелдерде қорғап жүрген 
үздік спортшыларымыз қаншама! – деді 
облыс әкімі Нұралы Садуақасов құттықтау 
сөзінде.

Аймақ басшысы спартакиаданың 
биылғы қожайыны – Қостанай ауданы-
ның әкімдігіне, ұйымдастырушыларға 
алғысын айтып, өңіріміздің барлық ау-
дан-қалаларынан келген командаларға 
сәттілік тіледі.

ХХХ спартакиада ойындарының 
ашылу салтанатының көрігін облысы-
мыздың мақтанышы, әсіресе, жарыс өт-
кізуші ауданның символы әрі бойтұмары 
саналатын Қостанай жылқысының шеруі, 
аттың құлағында ойнаған шабандоздар-
дың «Қыз қуу», «Аударыспақ», «Теңге 

алу» ұлттық ойындарынан шашу еткен 
көрініс тері көрерменді бір серпілтіп тас-
тады. Айтпақшы, бұл күні алғаш рет Қос-
танай ауданының әнұраны орындалды. 
Әнін жас сазгер Жарқынбек Деріпсалдин 
жазған болса, мәтін авторларының бірі 

– әріптесіміз, ақын Нұрболат Мешітбаев 
екенін айта кету керек.

Ал түн ортасында Затоболдың аспа-
нын сан түрлі-түсті отшашу көмкерді. 

6-8 тамыз күндері облыстық ХХХ 

спартакиада ойындары мәресіне жетті. 
Қостанай ауданы ұйымдастырған айту-
лы мереке көпшіліктің көңілінен шықты. 
Спартакиада барысында үстел теннисі, 
жеңіл атлетика, футбол, баскетбол, во-
лейбол, шахмат, тоғыз құмалақ, кір тасын 
көтеру, қазақ күресі, еркін күрес, дзюдо 
сайыстарынан бөлек, аудан-қала әкімдері 
арасында ұйымдастырылған мылтық ату 
жарысын ерекше атап өтуге болады. Ал 
жарыс аясында ұлттық спорт түрлерінен 
чемпионаттың тартысты өткенін атаған 
жөн.

Спартакиаданың жабылу салтанатын-
да сөз алған аймақ басшысы жарыстың 
жоғары деңгейде өткенін айтып, барлық 
ұйымдастырушыларға алғыс білдірді. 
Нұралы Садуақасов облысымызда спорт-
тың дамуына үлкен мән беріліп отырға-
нын, келешек ұрпақтың салауатты өмір 
сүруі үшін барлық жағдайдың жасалып 
жатқанын атап өтті.

Сонымен бірнеше күнге созылған жа-
рыс қорытындысы бойынша қалалар ара-
сында Арқалық – үшінші, Рудный – екін-
ші, ал Қостанай қаласы бірінші орынды 
иеленді. Жүлде иелерінің барлығына ма-
дақтама қағаздары мен кубоктар табыс 
етілді.

Аудандар арасында жалпыкоманда-
лық есепте Жітіқара өңірі – үшінші, Фе-
доров – екінші орынды алған болса, жарыс 
қожайыны – Қостанай ауданы жеңімпаз 
танылды.

Ал, әкімдер арасында өткізілген мыл-
тық ату жарысында Қостанай ауданы-
ның басшысы Тәуба Исабаевтың алдына 
түскен ешкім жоқ. Лисаков қаласының 
әкімі Марат Жүндібаев екінші орынды 
иеленсе, Арқалық шаһарының басшысы 
Ғазиз Бекмұхамедов үшінші сұрмерген 
атанды.   

Келесі жылғы «Тың-2016» облыстық 
спартакиадасы Рудный қаласында өтетін 
болды. Биылғы жарыс қожайындары спар-
такиада байрағын кенді өлкенің өкілдері-
не табыс етті.

Спартакиада барысында Қостанай 
ауданының орталығы да шарадан тыс 
қалған жоқ. Затобол кенті күні қарсаңын-
да «Алтын дән» мәдениет сарайының ал-
дында көрермен гүлдер көрмесі, черлидер 

(гимнастикалық би сайысы), көше биі жа-
рыстарын тамашалады.

Қостанай ауданы әкімінің орынбаса-
ры Бауыржан Көпжасаров өңірдің барлық 
аудан-қалаларынан келген спортшылар, 

жаттықтырушы-бапкерлерді қосқанда, 
ұзын саны 3 мыңға жуық адам болған деді. 
Олардың жатын орны, ас-суымен қатар, 
қауіпсіздігі де басты назарда болыпты. 
Айта кету керек, спартакиада өткен бір-
неше күнде ешқандай тәртіп бұзу, басқа 
да төтенше оқиғалар тіркелмеген. 
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