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Облыстыќ ішкі саясат басќармасы μткен жылдан бері
бірталай єдеби кештер ±йымдастырып, б±ќара халыќ-
тыњ назарын кітап оќуѓа  аударып келеді. Б±л игі істі
басќарма басшысы Жанділдє Маќанов неліктен ќолѓа
алѓанын біз б±ѓан дейінгі жазѓандарымызда айтќан едік.

"Достыќ ‰йінде" μткен б±л жолѓы басќосуды белгілі
ќаламгер, μлкетанушы ѓалым Ќуаныш Ормановтыњ "Ел
мен жер жєне т±лѓалар тарихы" кітабыныњ т±саукесері-

не арнады. Аталѓан ењбектіњ жарыќќа шыќќаны туралы
газетіміздіњ μткен сандарында жазѓан болатынбыз. Сон-
дыќтан б±ѓан егжей-тегжейлі тоќталуды жμн кμрмедік.

Ж‰здесуді μзі ж‰ргізіп отырѓан Жанділдє Маќанов
єњгіменіњ басын "Ќостанай тањы" газеті туралы бастады.

– Б‰гін  барлыѓымыз  ‰шін  тарихи  к‰н, – деді  бас-
ќарма басшысы. – Себебі, ата-басылым – "Ќостанай
тањы" газеті т±њѓыш рет μз тарихында кμлемді болып, 24
беттік жарияланыммен "Ќостанай аќшамы" ќосымшасы
жарыќќа шыќты. Осы ењбектері ‰шін газет ±жымын
ќ±ттыќтап ќоюѓа єбден болады.

Сол сєтте мєжіліске жиналѓан ж±рт мєре-сєре болып,

Ќостанай облыстыќ

кєсіподаќтар кењесі

ќоѓамныњ т±раќтылыѓы мен

ж±мысшылардыњ

м‰дделерін ќорѓауѓа

атсалысуда. Осынау

маќсатты  єрі ќарай

жандандыру  ‰шін

мемлекеттік мекемелермен

єлеуметтік серіктестік

туралы меморандумѓа ќол

ќойды.

¤њірдегі кєсіподаќтар
кењесініњ басты маќсаты –
ж±мысшылардыњ м‰дделерін
ќорѓау. Б±л маќсатты ж‰зеге
асыруда єлеуметтік
єріптестіктіњ мањызы зор.
Сондыќтан Ќостанай облыстыќ
кєсіподаќтар кењесініњ
тμрайымы Балбμпе Ертаева
облыстыќ ішкі саясат
басќармасы, кєсіпкерлер
палатасы, облыстыќ
ардагерлер ±йымы жєне "Н±р
Отан" партиясы ЌОФ-мен
меморандумѓа ќол ќойды.
Аталѓан мемлекеттік мекемелер
мен партия м‰шелері
ж±мысшылардыњ м‰ддесін
бірлесе ќорѓайтын болады.

– Уаќыт μткен сайын μњірдегі

Меморандумѓа ќол ќойды
Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

3-бет

тыњ жањалыќќа ризашылыќ танытты. Содан кейін
Жанділдє Маќанов сμзін ќайта жалѓап:

– Расында да μњірдегі ќазаќ ќауымы ‰шін, оныњ
ішінде кμзіќараќты Сіздердей оќырман єрі автор ‰шін
б±л жаѓымды жањалыќ. Б‰гінгі Ќоќањныњ – Ќуаныш
Орманов аѓамыздыњ кітабыныњ т±саукесерінде м±ны
айту ќажет-аќ. ¤йткені, Ќуаныш Орманов б±л га-
зеттіњ т±раќты авторларыныњ бірі ћєм жанашы-
ры.
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ардагерлердіњ ќатары азайып
барады. Кμбісініњ жасы
тоќсанда. Ќариялардыњ ж‰ріп-
т±руы ќиын. Сондыќтан
ардагерлерге єлеуметтік
ќызметкерлер ќарайды. Біз де
баќылауымызѓа алдыќ.
Облыстаѓы ардагерлердіњ
бєрінде баспана бар. Бір
μкініштісі, жастар ¦лы Отан
соѓысы туралы д±рыс біле
бермейді. Майдангерлердіњ
ерлігін насихаттауѓа облыстыќ
кєсіподаќтар кењесі атсалысса
екен, – деді облыстыќ
ардагерлер ±йымыныњ
тμраѓасы Кенжебек Укин.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан  кμрі-
ніс.

Н±рболат
          МЕШІТБАЕВ

Жања кітаптыњ
т±саукесері μтті
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Келешекке жол табамыз!

Электрондыќ ќызмет

Соњѓы жылдары Ќостанай облысында "Электрондыќ
‰кімет" порталын пайдаланушылардыњ саны артып
келеді. ¤ткен жылдыњ μзінде порталдыњ кμмегімен
облыстыќ єкімдікке  1 537 456 мемлекеттік ќызмет
кμрсетілген.
www.egov.kz "Электрондыќ ‰кімет" порталы арќылы білім, єлеу-

меттік, сєулет жєне ќ±рылыс, жер ќатынастары, экология, м±раѓат,
ТКШ салалары бойынша аќпараттар алуѓа болады. Ол ‰шін ењ ал-
дымен электрондыќ цифрлыќ ќолтањба (ЭЦЌ) керек. ¤ткен жылы
облыс бойынша 44 мыњ 485 ЭЦЌ берілген. Аталмыш порталдыњ μзге
де ќыр-сыры туралы облыстыќ єкімдікте μткен іс-шарада кењірек
айтылды. ХЌКО ЌОФ-ныњ мамандары порталдыњ ќолданылуын мем-
лекеттік ќызметшілерге т‰сіндірді.

– ЭЦЌ – б±л электрондыќ ќ±жатќа зањды к‰ш беру ‰шін пайдала-
нылатын μз ќолыњызбен ќойылатын ќолдыњ аналогы. Оны алу ‰шін
"Электрондыќ ‰кімет" порталында "ЭЦЌ" бμлімінде μтініш беру ке-
рек, – деді ХЌКО Ќостанай облыстыќ филиалыныњ инспекторы Ра-
хат Салмаѓамбетова.

М‰гедектермен кездесті

"Н±р Отан" партиясыныњ Алтынсарин аудандыќ
филиалы "Кедергісіз келешек" жобасы аясында
Щербаков ауылдыќ округініњ Ќосќ±дыќ ауылында
кездесу μткізді.
Партиялыќтар ауылдаѓы кєсіпкер, 1 топтаѓы м‰гедек З‰лфия Бал-

табаеваныњ ж±мысымен танысты. Аталмыш кєсіпкер екі ай б±рын μз
‰йінде азыќ-т‰лік д‰кенін ашќан. З‰лфияныњ айтуынша, ќ±жаттарды
рєсімдеу кезінде ќиындыќтар туындады. Біраќ ауыл т±рѓындары оны
ќолдап, д‰кенніњ тез арада ашылуына кμмегін тигізген. З‰лфияныњ
ендігі арманы жазда кішігірім д‰кенніњ ќ±рылысын бастау.

– Елімізде м‰гедектерді ќолдауѓа арналѓан кμптеген іс-шаралар
жасалып жатыр. Жеке кєсіп ашуѓа жењілдіктер берілуде. Б±л мен
сияќты адамдардыњ аќша тауып, ж±мысќа т±руына таптырмас ќол-
дау, – деді З‰лфия Балтабаева.

Жања зањдаѓы баптар
жайында

Сарыкμл агробизнес жєне ќ±ќыќ колледжінде
аудандыќ прокуратураныњ ±йымдастыруымен
2015 жылдыњ 1 ќањтарынан бастап μз к‰шiне енген
Ќылмыстыќ кодекске енгізілген т‰бегейлi жања
нормалар туралы  жиын μтті.
Б±л шарада жања кодекске енгізілген баптар, ±лттыќ келісім мен

єлеуметтік т±раќтылыќты ќорѓауѓа баса назар аударылѓандыѓы жєне
экстремизм мен терроризм єрекеттері ‰шін жауапкершіліктіњ  к‰шей-
тілгендігі, сондай-аќ жања ќылмыстыќ кодекс айыпталушымен ќатар
кінєлініњ де ќ±ќыѓын ќорѓауѓа баѓытталѓандыѓы барысында аудан-
дыќ прокурордыњ аѓа кμмекшісі Ерлан Кунеков баяндап берді.

Оныњ айтуынша, μткен жылы облыс аумаѓында терроризмге ќа-
тысты жалѓан ќоњырау шалѓан  6 факті тіркелген. Соныњ 4-іне ќыл-
мыстыќ іс ќозѓалѓан.

Жалпы, ќолданысќа енгізілген жања жоба алдаѓы уаќытта ќ±ќыќтыќ
іс-шаралардыњ кењірек ж‰зеге асуына жол ашпаќ.

 Сарыкμл ауданы.

Аудан єкімініњ тапсырмасына сєйкес Жанкел-
дин ауданыныњ єкімдігі жанындаѓы кємелетке тол-
маѓандардыњ істері жєне олардыњ ќ±ќыќтарын
ќорѓау жμніндегі ведомствоаралыќ комиссия
т‰сіндіру ж±мыстарын аудан орталыѓындаѓы Ы.Ал-
тынсарин, Ш.Уєлиханов, Н.Иванов атындаѓы орта
мектептерінен бастады. Шараны μткізудегі басты
маќсат  кємелеттік жасќа толмаѓандарды ќадаѓа-
лап, тєртіп б±зушылыќ пен ќылмыстарды болдыр-
мау, сондай-аќ оќушылармен жєне ата-аналар
арасында профилактикалыќ ж±мыстар ж‰ргізу.

Аталмыш жиынѓа аудан єкімніњ орынбасары
Т.Єубєкіров, білім беру бμлімініњ бас маманы А.Ра-
исова, білім беру бμлімініњ басшысы Н.Сейдахме-
тов, ішкі саясат бμлімініњ басшысы А.Єбішева, білім
беру бμлімініњ зањгері А.Ќасым±лы, аудандыќ ішкі
істер бμлімініњ басшысы Ж.Н±рѓазин, ішкі істер
бμлімініњ єкімшілік полиция бμлімшесініњ инспек-
торы А.М±ќатов, ішкі істер бμлімініњ кємелетке тол-
маѓандар істері жμніндегі инспекторы А.Т±рсынбек
ќатысты.

Кездесу барысында комиссия тμраѓасы Т‰бек-
бай Ѓабсалыќ±лы: "біздіњ басты маќсатымыз
сіздермен пікірлесіп, єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ-
тыњ алдын алу. Себебі ќазіргі тањда республика
бойынша мемлекеттік комиссия ќ±рылып, жастар
тєрбиесіне басымдылыќ беріліп отыр. Осы маќ-
сатта облыс орталыѓында да жастар орталыѓы
ж±мыс жасайды. Кємелет жасќа толмаѓандар ара-
сында єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ біздіњ ауданда
белењ алып отыр. Осыныњ салдарынан басќа
аудандарѓа ќараѓанда облыс бойынша екінші
орындамыз. Б±л дегеніміз біздіњ елдігімізге ‰лкен
сын", – деді.

Ішкі істер бμлімініњ басшысы, полиция майоры
Жас±лан С±лтанбек±лы осы орайда μз ойын

Комиссияныњ кезекті
отырысы μтті

ЄРІПТЕСКЕ – ІЛТИПАТ

Біз, бєріміз Елбасымыз
Н.Є.Назарбаевтыњ "Н±рлы жол
– болашаќќа бастар жол" атты
халыќќа арнаѓан дєст‰рлі Жол-
дауын бір ауыздан ќолдаймыз.
Биылѓы ж±мыстарымыздыњ дені
осы Жолдау аясында ж‰зеге
асырылатын болады. ¤йткені біз,
єр Жолдаудан жол табамыз!

Енді, μзім, Тимирязев ауыл-
дыќ округініњ єкімі болѓандыќ-
тан, бар істіњ басы-ќасында
ж‰ргендіктен, μткен жылдыњ
ќорытындысын бір шолып
μтсем деймін. ¤йткені, біздіњ ок-
ругіміз жыл есебі бойынша ‰здік
‰штіктіњ ќ±рамына енді. Айта-
лыќ, жылќы жылы ауылдыќ ок-
ругте μткен іс-шаралар жетерлік
болды. Ауылда абаттандыру
ж±мыстары ж‰ргізілді. Б‰гінде
алпысќа жуыќ кμше шамдары
жарќырап жанып т±р. Єкімдіктегі
‰ш шμп шабатын ќ±рылѓылар
саны таѓы екеумен толыќты.
Оѓан ауылдаѓы шаруа ќожалыќ-
тарыныњ басшылары –  Б.Хасе-
нов, Ж.Жапаров, Р.Латыпов,
А.Ковалевич, К.Хажиевтар демеу-Ќымбат

       ДОСЖАНОВА

Ќымбат
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ЖАСАМПАЗДЫЌ ЖОЛДАУЫ

Ерекењді ел біледі
Облыстыќ «Ќостанай тањы» газетініњ

тілшісі, Ќазаќстан Жазушылар одаѓыныњ,
Ќазаќстан Журналистер одаѓыныњ м‰шесі,
кіндік кесіп, кір жуѓан туѓан жері – Єулие-
кμл ауданыныњ ќ±рметті азаматы, Ќазаќ-
станныњ мєдениет ќайраткері Ермекбай
Хасеновты 65 жасќа толѓан мерейтойымен
ќ±ттыќтаймыз.

Біздіњ Ерекењ Орал педагогика институты
ќазаќ тілі мен єдебиеті факультетін бітірген
соњ Єулиекμл ауданында м±ѓалім, мектеп ди-
ректоры, аудандыќ оќу бμлімініњ инспекторы болып жемісті
ењбек етті. Облыстыќ газетке хабар-ошар, маќала жазып т±ра-
тын ќаламыныњ желі бар ќоѓамдыќ тілшіні сол кездегі редакция
басшылыѓы ќызметке шаќырѓан еді, содан бергі ќырыќ жылдай
уаќытта Ермекбай Ќайып±лы осы «Ќостанай тањыныњ» ќиынѓа
салар, сенім артар ќызметкерлерініњ бірі болды.

Ол Кењес Одаѓыныњ Батыры С±лтан Баймаѓамбетов, Социа-
листік Ењбек Ері Ќабидолла Т±рѓынбаев туралы деректі хикаят-
тардыњ, басќа да кμптеген публицистикалыќ жєне єдеби шыѓар-
малардыњ авторы. Ќостанай меценаттар клубы «Ќазына» сыйлы-
ѓыныњ, басќа да мєртебелі марапаттардыњ иегері.

«Ќостанай тањы» газеті редакциясыныњ ±жымы єріптесімізді
мерейтойымен ќ±ттыќтап, ±заќ та баќытты ѓ±мыр, мыќты ден-
саулыќ, шыѓармашылыќ табыс тілейді.
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б‰кпесіз ашыќ жеткізді. Зањ органдарыныњ міндеті
‰ркітіп, ќорќыту емес. Тєртіпке шаќырып, еліміздіњ
тыныштыѓын саќтау. Оќушылардыњ жіберген
ќателігі ата-аналар, ±стаздар, психолог мамандар
мен учаскелік инспекторлардыњ кінєсі. Олай
дейтінім ќылмысты болдырмау маќсатында оќушы-
лармен т‰сінік ж±мыстарын уаќытылы ж‰ргізу
екенін баса айтты.

Аудандыќ ішкі істер бμлімініњ мєліметі бойын-
ша μткен жылы жасμспірімдер арасында аныќтал-
ѓан єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ кємелет жасќа тол-
маѓандар арасында кμптеп кездесіп отыр. Жалпы
аудан бойынша оныњ ішінде мектеп оќушыларын
алатын болсаќ, 56 оќушы т‰рлі себептермен
єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќќа барѓан. Жасμспірім-
дердіњ ата-аналарына ескертетін жєйт, балалары-
ныњ ж‰ріс-т±рысына жауапкершілікпен ќарамаѓан
жаѓдайда балалар зањныњ барлыќ ќатањ ж‰йесі-
мен жазаланады.

Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
 Жанкелдин ауданы.

шілік жасады.  Жалпы, жаз айла-
рында орталыќтаѓы "Єлия" сая-
баѓы да жарќырап т±рады, ќоѓам-
дыќ ж±мыскерлер де μз ж±мыс-
тарын жаќсы орындайды.
Кєсіпкерлікте де ілгерілеушілік
бар. Бауыржан Ќоќаев деген аза-
мат аѓаш μњдейтін цех ашты. Б±л
жићаз цехында тапсырыс бой-
ынша т±рмысќа ќажетті кез-кел-
ген заттар жасалады. Осыныњ
арќасында жања 3 ж±мыс орны
ашылды. ¤ткен жылы ауыл

кєсіпкерлері тєп-тєуір μнімге ќол
жеткізіп, орта есеппен гектары-
на 20 центнерден μнім алды.
Бізде мал шаруашылыѓын дамы-
ту маќсатында "Ж±мыспен ќам-
тудыњ жол картасы–2020" баѓ-
дарламасына ќатысып, баќ сы-
нап жатќандар да баршылыќ.
Мєселен, тμрт адам шаѓын кре-
дит алды, 3 млн.тењге кμлемін-
дегі несиеге жылќы, ќой, сиыр
сатып алынды. Сондай-аќ, ќара-
ша айыныњ аяѓында "Тыњныњ 60
жылдыѓын" атап μттік. Оѓан ауыл-
дыњ барлыќ т±рѓыны шаќырыл-
ды. Айтулы шарада Тимирязев
оќушыларыныњ ќатысуымен
концерттік баѓдарлама ±йымдас-
тырылып, ауылдаѓы 15 тыњ-
гердіњ  бєріне бірдей естелік
сыйлыќтар табыс еттік.

Жалпы, μткен жылѓа μкпеміз
жоќ, осы жылы б±дан да биік бе-
лестерді баѓындырамыз деген
‰міттеміз!

Есќожа ЌАЛИЕВ,
Тимирязев ауылдыќ

округініњ єкімі.
Сарыкμл ауданы.

Руслан
ЄЛКЕЕВ

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Арќалыќ ќалалыќ сотына
жања тμраѓа таѓайындалды

Елбасыныњ 2014 жылѓы 24 желтоќ-
сандаѓы №983 Жарлыѓына сєйкес Ќос-
танай облысына ќарасты Арќалыќ
ќалалыќ сотыныњ тμраѓасы болып
К.Т.Аќшалов таѓайындалды.

Кμшербай Т±рсын±лы 1960 жылы
8 ќазанда Ќостанай облысыныњ Ком-
сомол ауданында д‰ниеге келген. Білімі
жоѓары. Мєскеу ќаласындаѓы зањ инсти-
тутын бітірген.

 Ењбек жолын Ќостанай облысы Ком-
сомол ауданы "Бμрлі" астыќ совхозында механи-
заторлыќтан бастаѓан. Отан алдындаѓы міндетті

єскери борышын μтеген. 1983-1994
жылдар аралыѓында Ќостанай облы-
сыныњ ішкі істер басќармаларында
ќызмет атќарѓан. 1994 жылдан бас-
тап "Агротехник", "Аќбидай агро"
ЖШС, Ќазаќ ±лттыќ "Астыќ индуст-
риясы" компанияларында зањгер-ке-
њесші болып ж±мыс жасайды. 2007
жылдан 2014 жылдыњ 26 желтоќса-
нына дейін Ќостанай облысы Єулие-
кμл аудандыќ сотыныњ судьясы лау-
азымын атќарѓан.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: Арќалыќ ќалалыќ сотыныњ жања
тμраѓасы К.Аќшалов.
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 Отбасылыќ μмір – осы бастан
Облыста.  "Отбасы психологиясы" деп аталатын факультативті

курс  баѓдарламасыныњ т±саукесері облыстыќ білім басќарма-
сында  онлайн   тєртібінде  μтті. Баѓдарламаныњ авторы – А.Бай-
т±рсынов атындаѓы ЌМУ психология кафедрасыныњ профессо-
ры Л. Саркисян.  Курс барысында жоѓары сынып оќушылары
отбасы дегеніміз не деген с±раќќа ќатысты мєселелерді, отбасы
мен некеніњ рухани-адамгершілік негіздері ќарастырылады. Баѓ-
дарлама 10-сынып оќушыларына арналѓан.

Кμркем фильм т‰сірілмек
Облыста. Тобыл μњірінде Шыњѓыс Айтматовтыњ "Боранды

бекет" романыныњ желісінде кμркем фильм т‰сірілмек. Б±л тура-
лы Лисаков ќаласында μткен баспасμз конференциясында бола-
шаќ фильмніњ авторлары, ресейлік режиссерлер Илья Желтяков
пен Анастасия Полухина мєлімдеді. Бастан-аяќ ќазаќ тілінде
кμрерменге жол тартпаќ ресейлік фильмде адамзат баласыныњ
рухани мєњг‰ртке айналу мєселесі кμрініс таппаќ.

Ењбек ардагерлерімен кездесті
Аманкелді. Жалпы  білім  беретін орта мектепте ауданныњ

ќ±рылѓан к‰ніне орай "Туѓан жер – алтын бесік" айдарымен  ењбек
ардагерлерімен кездесу ±йымдастырылды. Кешке екі рет "Ењбек
Ќызыл ту" орденін алѓан Балѓа Н±рѓожа±лы;  "ЌР білім беру ісініњ
‰здігі", "ЌР білім жєне ѓылым министрлігініњ ќ±рметті ќызмет-
кері" Аѓыбай Єбдікєрім±лы ќатысты. Жиын барысында оќушы-
лар ќонаќтарѓа μз μнерлерін кμрсетті.

Жол к‰тіміне жауаптылар аныќталды
Сарыкμл. Ќыс айларында жолдарды ќалыпты жаѓдайда ±стау

– к‰н тєртібіндегі басты мєселе. Б±л туралы аудан єкімі Эльдар
К‰зенбаев тμраѓалыќ еткен жиында айтылды. Жиында ТКШ, жо-
лаушылар кμлігі  жєне автомобиль жолдары бμлімініњ басшысы
Серік Гайсенов баяндама жасады. Оныњ айтуынша, аѓымдаѓы
жылы автомобиль жолдарын тазалауѓа 27 млн. тењге бμлінген.

Ѓалымдар бас ќосады
Облыста. А. Байт±рсынов атындаѓы Ќостанай мемлекеттік

университетінде "Иннова-2015" атты халыќаралыќ ѓылыми-
єдістемелік конференция μтеді.  Екі к‰нге созылатын жиын ба-
рысында   Ќазаќстаннныњ  жєне Ресей елініњ жетекші ѓалымдары
мен сала  мамандары бас ќосып, білім саласына ќатысты мєселе-
лерді жан-жаќты талќылайтын болады.

Электрондыќ ќызмет – ќолжетімді
Лисаков. ¤ткен жылы μњірлік мемлекеттік м±раѓатта аныќта-

ма с±раѓан 1537 μтінім орындалды. Ќазіргі тањда ќалада "Элект-
рондыќ ‰кімет" веб-порталы мен "Халыќќа ќызмет кμрсету орта-
лыѓы" ѓаламтор ресурсы ќызмет т‰рлерін пайдаланушылар саны
артып келеді. Жоѓарыда аталѓан μтінімдердіњ 51-і электрондыќ
пошта, ал 4-і ХЌКО арќылы келіп т‰скен.  Ќазіргі тањда, элект-
ронды ќызметті жењілдетудіњ μзге де жолдары ќарастырылуда.

Дєрігерлік  амбулатория ашылды
Таран. Май ауылдыќ округінде заманауи дєрігерлік амбула-

тория ашылды. Жања ѓимарат ќ±рылысына облыстыќ бюджеттен
120 млн. тењге бμлінген болатын. Т±рѓындардыњ кμптен к‰ткен
ќуанышты сєтіне аудан єкімініњ орынбасары Дидар Акулов пен
аудандыќ аурухананыњ бас дєрігері Абат Жауков ќатысты. Екі
жарым мыњнан аса т±рѓыны бар майлыќтар ‰шін єлеуметтік ны-
санныњ мањызы зор.  Олар б±ѓан дейін Кењес одаѓы т±сында са-
лынѓан кμне ѓимаратта ем-дом алып келген.

Ресейліктер ќолдаѓы ќаражат-
тарынан ќаѓыламыз деп ќауіп-
теніп отыр. Осыѓан сай, Феде-
ралды салыќ ќызметі шетелдік-
термен  ж±мыс істейтін компа-
нияларына импорттыќ ќ±жатта-
рын жіті баќылауѓа алуын ќадап
тапсырѓан. Б±л жайында, ре-
сейлік БАЌ ќ±ралдары жарыса
жариялауда. Кμрші елдіњ аќпа-
раттарына кμз ж‰гіртсек, ќаржы-
лыќ ќауіпті Ќазаќстан тμндіріп
т±рѓан кμрінеді.

Ресейдіњ Бас банкіне сілтеме
жасаѓан "Известия" басылымы
ќаржылыќ ќауіпті ќазаќ елініњ
тудырып отырѓанын айтады.
"Кедендік Одаќ жєне Еуразия-
лыќ экономикалыќ ќауымдасты-
ѓыныњ ќ±рамындаѓы Белоруссия
мемлекетінен келер ќауіп жоќ.
Бар бєле – ќазаќстандыќ компа-
ниялардыњ шектеулі импорттыќ
єрекеттерініњ астарында жатыр"
– деп жазады ресейлік басылым.

Кедендік  одаќ  аясында,    та-
уар – еркін айналымѓа т‰скен
сєттен, ќаржыѓа ќатысты ќит-
±рќы єрекет єшкере бола баста-
ѓан. Ресейлік ќаржыгерлердіњ
уєжіне ќ±лаќ асар болсаќ, одаќ
аясында ауыс-т‰йіс айтарлыќтай
жењілдеді: ‰ш елдіњ тауары ше-

карадан жењіл-желпі тіркеумен
μткізіле  береді.  Бар   болѓаны
тауарлыќ-кμліктік тіркеуге алын-
ѓан  кез-келген зат б±рынѓыша ке-
денде кідірмейді. Барлыѓы тама-
ша! Тек, ќазаќтар  тауарын кμрші
елге аз апарып, бері ќарай кμп та-
сиды. Ресейлік экономистердіњ
кμњіліне кірбіњ салѓаны – осы
екен...

Ресейдіњ басты капиталына
бас ќатырѓандар ќазаќстандыќ-
тардыњ μз елдері аумаѓындаѓы
ќаржылыќ ќам-ќарекетін ќатањ
баќылауѓа алуды жμн кμріпті.
Таратып айтќанда, шекара сызы-
ѓын кесіп μтетін єр тауардыњ
ќ±жаты тексеріліп, т‰біртек-
терініњ наќтылыѓы айќындала-
ды. Одан кейін, тауар тасымал-
даушылардыњ ќ±жат, ќаѓаздары,
баѓыт-баѓдары нысанаѓа  алы-
нып,  тиянаќты  тексерістен μткі-
зіледі. Ќазаќстандыќ кєсіпкер-
діњ іс-ќимылы, ќ±жаттары к‰мєн
туѓызѓан жаѓдайда, ресейлік банк
ќызметкерлері т±тынушысынан
бас тартуѓа ќ±ќылы. Тіпті, отан-
дастарымыздыњ єрекетін  –
"к‰мєнді ќаржыны зањдастыру"
ретінде ќарастырып, Федералды
зањдарыныњ 115-ші бабына да
ж‰гіне алады. М±ндай жаѓдайда,
ќазаќстандыќ кєсіпкердіњ есеп-
шоттарына б±ѓау салынып, ‰сті-
нен іс ќозѓалады.

Ресей орталыќ банк μкілдері-

 К¤РШІМІЗ
 к‰мєншіл болып шыќты

ніњ пайымдауынша, ќазаќстан-
дыќтар к‰мєнді ќаржыларын
Ресей арќылы зањдастырып алу-
да. Біздіњ кєсіпкерлер тауарла-
рын ресейліктерге μткізген бо-
лып, ќаржыны Ресейдіњ ќаржы
институттары арќылы ќазаќ-
стандыќ банктерге аударады
екен.  Осылайша, салыќтан жал-
тарады, к‰мєнді аќшаны зањдас-
тырады, басќа да єрекеттерге ба-
рады. Ресейлік экономистердіњ
екпінінен кейін, ондаѓы бірќа-
тар банктер талаптарын к‰шей-
тіп, ќыраѓылыќ танытуда. Енді
бірі  Кедендік одаќ аясындаѓы
елдермен ж±мыс істеуді м‰лдем
тоќтатуды жμн кμріпті.

Ќос б‰йірден ќысќан ќаржы
даѓдарысы мен Еуропаныњ эко-
номикалыќ б±ѓауына іліккен Ре-
сейдіњ ќаржы нарыѓындаѓы кез-
келген єрекеттен секем алар жμні
бар. Нарыќтыќ экономикадан
тμл аќшасы тетік таппай, тμмен
сырѓыѓан ел – ќалай болса да,
экономикасыныњ ењсесін кμте-
руге тырысып баѓуда. Онсыз да,
ќаржысынан ќ±н кетіп, бар тауа-
ры арзанѓа кетіп жатќан мемле-
кет – басты капиталын ќорѓау-
дыњ бір амалы осы деп т‰сінген
сыњайлы. Ќазаќстандыќтардыњ
ќытыѓына тиген Ресейдіњ б±л ќа-
дамы – Кедендік Одаќтыњ к‰ш
алуына кедергісін келтірмесе
болѓаны.

Ж±матай
         КЄКІМЖАНОВ

Жања кітаптыњ
т±саукесері μтті

1-бет
М±хањ (М±хамеджан

Сералин – авторавторавторавторавтор) мен Би-
Аѓањ (Бейімбет Майлин –

авторавторавторавторавтор)негізін ќалап кеткен "Ќос-
танай тањы" басылымы кітапќ±-
мар жандар мен газет оќырман-
дарынан уаќытында с‰йінші
с±рап, Ќуаныш Орманов аѓамыз-
дыњ ќолдарыњыздаѓы кітабы
жайында т±щымды маќала жа-
зып, мазм±ны туралы кењінен
єњгімелеген-ді, – деп, єрі ќарай
сμз кезегін ќонаќтарѓа берді.
Аќын, ѓалым Серікбай Оспанов
пен Аќылбек Шаяхмет, оќыту-
шы-ѓалым Эльмира Наурызбае-
ва, Ќалќаман Жаќып, Ќуаныш
Ормановтыњ замандасы, досы Ба-
ќытжан Саѓындыќов сμз сμйлеп,
таѓылым ой айтты.

Серікбай Оспанов Ќуаныш
Ормановпен жоѓары оќу орнын-
да бірге оќыѓандыѓын, сол кезден
бастап оныњ μлке тарихына на-
зар аудара бастаѓанын, автордыњ

жања кітабын оќып, бірнеше
ќызыќты тарихи деректерге
ќаныќќанын, єлде де жер-су ат-
тарын зерделей т‰сіп, осы кітап-
тыњ жалѓаса беруін, оныњ
±рпаќќа берер пайдасы зор бо-
латындыѓын айтса, Аќылбек Ша-
яхмет автормен кіндік ќандары
Жітіќара жерінде тамѓан жерлес
екенін, ел, жер тарихын зертте-
генде  Ќуаныш Ормановтыњ та-
рихќа жіті назар аударатынды-
ѓын баяндай келіп, μњірдегі
кейбір аудандардыњ Денисовтыњ
– Т‰йемойнаќ, Таранныњ –
Єйет, Тобыл, Рудныйдыњ – Са-
рыбай тарихи атаулары неге ќай-
тарылмай жатќандыѓына тоќта-
лып, кітаптаѓы кейбір єріп ќате-
лерініњ барынан ба, єлде солай
жазылѓандыѓынан ба, Єйет тура-
лы айтылѓанда бас жаѓында д±рыс
жазылып, соњына ќарай "Аят"
боп кеткендігін єњгімеледі.

Б±дан кейін Эльмира Наурыз-

баева жоѓары оќу орындарында
μлкетану тарихына байланысты
Ќуаныш Ормановтыњ ењбектері
оќылып жатќандыѓын айтса,
Ќалќаман Жаќып б±л ењбектіњ
келер ±рпаќќа берер таѓылымды-
лыѓына, маѓл±маты молдыѓын,
автор єлде де м±раѓатты терењнен
ќазбалап ќопарып, таѓы да ѓылы-
ми ењбек тудырса деген ниетін
жеткізсе, Баќытжан Саѓынды-
ќов автордыњ ерінбей, жалыќ-
пайтын ењбекќорлыѓын баянда-
ды.

Содан соњ Жанділдє Маќанов
автордыњ б±л ењбегі ќазір ‰лкен
с±ранысќа ие болып жатќанды-
ѓын, соны ескере отырып ќолда
ќалѓан таралымды мектеп
оќушылары мен жоѓары оќу
орындарыныњ студенттері ‰шін
саќтап ќойѓандыѓын, сєтін салса,
б±л ѓылыми ењбектіњ орыс
тіліндегі н±сќасы жарыќ
кμретіндігін жеткізді.

Ќостанай ќаласыныњ т±рѓыны,
Торѓай селосы, Арќалыќ ќаласы-
ныњ ќ±рметті азаматы, белгілі
аќын, бірнеше поэзиялыќ жєне
прозалыќ кітаптардыњ авторы,
республиканыњ мєдениет ќай-
раткері, филология ѓылымдары-
ныњ кандидаты Наѓашыбай М±-
ќатов μзі μскен, оќыѓан Жанкел-
дин ауданы, Аралбай ауылында-
ѓы Жанкелдин орта мектебінде
оќушы, ±стаздармен, зейнеткер

ќарттармен ж‰здесті. Жылы шы-
райдаѓы кездесу барысында
аќын ќ±былмалы коѓам, адамдар-
дыњ μзгеріске ±шыраѓан жан
д‰ниесі, туѓан жер жайлы жања
жырларын оќып, ж±ртшылыќ са-
уалдарына жауап берді.

Ауыл, мектеп кітапханасына
"Ой отауда оњаша'', "Кμкірек
кμзбен кμргендерім'', "Бекзат
аѓа,Санжар іні" деп аталатын
кітаптарыныњ бірнешеуін сыйѓа

тартты. Ќаламгерге Жанкелдин
ауданы єкімініњ орынбасары
Т‰бекбай Єубєкіров ізгі лебіз
білдірді. Ауыл єкімі Ќойшыбек
Н‰ридден±лы жерлес аќын На-
ѓашыбай М±ќатовты 65 жасќа то-
луымен ќ±ттыќтап, оѓан зор ден-
саулыќ, шалќар шабыт тілеп,
ќазаќы дєст‰р бойынша иыѓына
шапан жапты.

(¤з тілшіміз)

Аралбай ауылындаѓы ж‰здесу
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Елбасыныњ "Н±рлы жол: Бо-
лашаќќа бастар жол" атты  Жол-
дауы ќала т±рѓындарыныњ ер-
тењге деген сенімін еселей т‰сті.
Жолдауда айтылѓан ќашыќтыѓы
2198 шаќырым "Астана – Аќтау"

автомобиль жолыныњ 1652 ша-
ќырым жμнделеді. Яѓни, "Н±рлы
жол" баѓдарламасы арќылы жол
ќ±рылысында мыњдаѓан жања
ж±мыс  орындары  ашылады.
Жањѓыртылуы кμзделген "Астана
– Аќтμбе" тас жолы да μњірде жол
ќатынасыныњ одан єрі дами
т‰сетіндігін айќындайды.

– Елбасы Жолдауымен іске
ќосылѓан "Арќалыќ – Ш±баркμл"
темір жол желісі де кен тасыма-
лында жол ќашыќтыѓын ќысќар-
тып, елге игілігін кμрсетуде. Те-
міржол 387 адамѓа жања ж±мыс
орнын ±сынса, ж‰к тасымалыныњ
жылдыќ болжамды кμлемі 8,6
млн тоннаны ќ±райды. Б±л
кμрсеткіш Ќостанай облысыныњ,
оныњ ішінде Арќалыќ ќаласыныњ
аймаќтыќ макроэкономикалыќ
μсу ќарќынын арттыра т‰сері
аныќ, – дейді μњірдіњ б‰гінгі єлеу-
меттік-экономикалыќ жаѓдайы-
мен бμліскен ќала єкімініњ орын-
басары Ерлан Теменов.

Шаѓын жєне орта бизнесті да-

мытып, экономиканы єртараптан-
дыру заман талабы десек, б±л ба-
ѓыттаѓы Арќалыќ ќаласында ж±-
мыс істеп т±рѓан ірі инвестиция-
лыќ жобалардыњ бірі – "Агроин-
терќ±с" ЖШС. Серіктестік толыќ

ќуатына (Жобалыќ ќуаты жылы-
на 300 млн. ж±мыртќа μндіру)
2020 жылѓа ќарай ќосылады деп
жоспарланѓан. Келесі зєкірлі
жоба "Н±р-Жайлау НС" ЖШС
асыл т±ќымды ірі ќара мал фер-
масы жєне мал бордаќылау ала-
њыныњ ќ±рылысы. "Абердин -
Ангус" деп аталатын асыл т±ќым-
ды 3000 бас кμлеміндегі кешен
жобалыќ ќуатына 2017 жылы ќол
жеткізетін болады. Биылдан бас-
тап аталѓан екі жоба да μзініњ
шаруашылыќ ж‰ргізудегі екінші
кезењдерін ж‰зеге асырмаќшы.

 Сондай-аќ, ќалада "MAЯTAС"
ЖШС кен байыту фабрикасы тє-
жірибелік-μндірістік жобасыныњ
ќ±рылысы ќолѓа алынуда. "Сам-
±рыќ-Энерго" АЌ ќатысуымен 48
МВт жел электр станциясын салу
кμзделген. Астыќ саќтау ж‰йе-
лерін жетілдіру маќсатында ќала-
дан сыйымдылыѓы 32 000 жєне
12 000 тоннаны ќамтитын желілік
элеваторлар бой кμтеруде.

Ірі кєсіпорындар мен шаѓын

кєсіпкерліктердіњ серіктестік баѓ-
дарлама ќабылдауы ќаланыњ
єлеуетін арттыра т‰седі. ¤ткен
жылы "Ќазаќстан алюминийі" АЌ
Торѓай боксит кен басќармасы
ќала кєсіпкерлерімен 18 келісім-
шарт жасасып, оныњ ќаржы ай-
налымы 137 млн. тењгені
ќ±рады.

Ќаланыњ кешенді даму жос-
парына сай шаѓын жєне орта
бизнесті дамыту маќсатында:

μњірлік ‰йлестіру кењестері
кєсіпкерлердіњ жобаларын суб-
сидиялауѓа – 45 млн. тењге; кон-
курстыќ негізде ±сынылатын
гранттыќ жобалар – 30,0 млн тењ-
ге; кєсіпкерлікті ынталандыру
‰шін шаѓын несиелік шараларды
ќамтамасыз  ету  ‰шін – 76 млн.
тењге; кєсіпкерлікті ынталандыру
бойынша инженерлік-коммуни-
кациялыќ инфраќ±рылымды да-
мыту іс-шараларына – 1 млрд.
500 млн. тењге ќаржы ќаралѓан.

Инженерлік инфраќ±рылымы
жетіспейтін инвестициялыќ жоба-
ларды дамытуѓа: "Агроинтерќ±с"
ЖШС – 1 млрд.167 млн. тењге,
"Н±р-Жайлау НС" ЖШС – 200
млн. тењге, "Н±р - Жайлау Астыќ"
ЖШС – 170,0 млн. тењге ќаржы
ќарастырылады.

Мемлекеттік "Жол картасы –
2020", "Ж±мыспен ќамту – 2020"
баѓдарламалары бойынша ха-
лыќтыњ ж±мыссыз жєне аз ќам-
тылѓан топтарыныњ ж±мыспен
ќамтылуына жєрдемдесу ‰шін
республикалыќ бюджеттен 31
миллион тењге ќаражат ќарала-
ды. Ќала кμшелерін абаттанды-
ру (3 жылѓа) – 525 миллион тењ-
ге; бюджет шењберінде аѓымдыќ
басым мєселелерді шешу  –
703.0 млн. тењге; аѓымдаѓы абат-
тандыру ж±мыстары – 403 млн.
тењге; аќаулы ‰йлерді сыру – 300
млн. тењге ќаржыны ќажет етеді.

Жалпы, ќаланыњ ‰ш жылдыќ
кезењге арналѓан кешенді даму
жоспарыныњ  жобалыќ ќ±ны – 28
млрд. 399 млн. тењгені т‰зді. 2016
жылы су жылыту ќазандыѓын са-

ШАЃЫН ЌАЛАЛАР ТЫНЫСЫ

Ќазаќстан Республикасы ‡кіметініњ 2014 жылѓы   бекіткен "¤њірлерді

дамытудыњ – 2020 жылѓа дейінгі баѓдарламасына" сєйкес, Арќалыќ ќаласыныњ

2015-2017 жылдарѓа арналѓан кешенді даму жоспары ќ±рылды.

 Ќаланыњ кешенді даму жоспары  ЌР Президенті Н.Є.Назарбаевтыњ 2014 жылѓы

17 ќањтардаѓы "Ќазаќстандыќ жол – 2050: бір маќсат, бір м‰дде, бір болашаќ" атты

Ќазаќстан халќына Жолдауыныњ негізгі баѓыттарын ќамтиды.

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

лудыњ жобалыќ-сметалыќ ќ±жа-
тын єзірлеу – 323 млн. 578 мыњ
тењге; сумен жабдыќтау желі-
лерін ќайта жањарту – 773
млн.183 мыњ тењге; электрмен
жабдыќтау нысандарын ќайта
ќ±ру – 239 млн. 672 мыњ тењге;
жылыту объектілерін ќайта ќ±ру
– 1 млрд. 318 млн. 910 мыњ тењге
болып бекіді.

 Иє, б±л жай цифрлар емес,
ќаланыњ таяу болашаќтаѓы
μркендеп, дамуыныњ кμрсет-
кіші. Арќалыќ ќаласыныњ ке-
шенді даму жоспары жаќында
облыстыќ мєслихаттыњ кезек-
тен тыс сессиясында сєтті ќор-
ѓалып шыќты. Ќала басшы-
лыѓы оныњ орындалуын жіті

ќадаѓалау ‰стінде. Ќалада биз-
нес мектебі мен кєсіпкерлер
ќауымдастыѓын ќ±ру шарала-
ры да ќолѓа алуѓа да ќам жаса-
луда.

 Міне, осылайша мемле-
кеттік баѓдарламалар ел
μміріне тыњ серпін єкелді.
Атаѓы алысќа жайылѓан, жас-
тардыњ ќаласы Арќалыќ
б‰гінде ќайта жандануда. Кμше-
лері кμріктеніп, ѓимараттары
сєулеттенген ќаланыњ ќазір
шамдары алыстан жарќырай-
ды.

СУРЕТТЕРДЕ: Арќалыќ ќала-
сыныњ б‰гінгі келбеті.

Арќалыќ ќаласы.

Биыл – ќазаќ хандыѓыныњ
ќ±рылѓанына – 550 жыл. ¦лы к‰нді
±лыќтауѓа арналѓан ауќымды
шаралар ауданымызда басталды.

Айталыќ, Н.Дєулетова атындаѓы
аудандыќ кітапханада алѓашќы шара
шымылдырыѓын т‰рді. Оны
орайластырѓан мекеме ќызметкері
алдымен, XV-XVII ѓасырлар
аралыѓын ќамтыѓан Ќазаќ

¦лы к‰нді ±лыќтау басталды¦лы к‰нді ±лыќтау басталды¦лы к‰нді ±лыќтау басталды¦лы к‰нді ±лыќтау басталды¦лы к‰нді ±лыќтау басталды

хандыѓыныњ д‰ркіреген дєуірі туралы
дμп басып айтты. Халќымыздыњ
тарихи санасында μшпестей із
ќалдырѓан атаќты хандар мен
с±лтандар, батырлар мен билер,
бектер мен ємірлер, аќындар мен
жыраулар, ишандар мен абыздар осы
тарихи кезењде μмір с‰ргендігін тайѓа
тањба басќандай етіп баяндады.
Сондай-аќ, ерлік пен елдікті паш
еткізген небір талай тарихи оќиѓалар

осы дєуірдіњ еншісінде жатќандыѓын
тыњдаушылардыњ ќ±лаѓына ќ±йды.

Ал шараѓа арнайы ќонаќ ретінде
шаќырылѓан мектеп оќушылары
болса Жєнібек пен Керейдіњ салѓан
сара жолын, Ќасым хан, ќазаќ билері
жєне ќазаќ мєдениеті туралы ой-
толѓамдарын ортаѓа салды. Ќысќасы,
ќатысушылар Ќазаќ хандыѓы хаќында
ќомаќты ойларѓа ќаныќты.

Сондай-аќ, "Ќазаќ даласыныњ ±лы

хандыѓы" деген атаумен
орайластырылѓан, "Ќасым хан",
"Абылай хан", "¦лы дала мемлекеті",
"Еділ жайлаѓан ќазаќтар", "Ќазаќ
хандыѓыныњ тарихы", "Ќазаќ ±лт-
азаттыќ ќозѓалысы" сынды кітаптар
ќойылѓан кμрмеден де келушілер
кμкейлеріне орамды ойлар т‰йді.

Руслан ЄЛКЕЕВ.
Сарыкμл ауданы.

кешенді даму кμкжиегікешенді даму кμкжиегі
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"Негізі, осы автоорындыќ де-
генге туадан бесік кμрген ќазаќ-
тыњ балалары тез ‰йреніп кетіп
жатыр",  – дейді бір аѓамыз. Мыс-
ќыл да болса – батпандай емес
пе. Алты жастан ашамайѓа мініп,
он ‰шінде отау тігіп, елін жаудан
ќорѓаѓан бозбаланы он екі жасќа
дейін тапжылтпай орындыќќа
байлаттырып ќойѓан заман-ай!

Ќой жылыныњ басы естен
кетпес оќиѓаларѓа толы болды.
1 ќањтардан бастап, елімізде
"Жол ж‰рісі туралы" зањ ќайта
жанданып, бірќатар тармаќ
μзгерді. Соныњ ішінде, єсіресе,
елдімекендердіњ ішінде де кμлік
шамын к‰ндіз-т‰ні жаѓып ж‰ру,
жоѓарыда айтќан 12 жасќа
дейінгі балаларды арнайы авто-
орындыќќа отырѓызу мєселесі
ќоѓамды д‰р сілкіндірді. Біз осы
мєселелер жμнінде кμлік иеле-
рімен тілдескенімізде, барлыѓы
"зањныњ кμліктегі балалар орын-
дыѓын міндеттеу тармаѓын енгі-
зу ерте, тым болмаса, алдын ала
ішкі істер ќызметі тарапынан
наќты т‰сіндірме ж±мыстары
ж‰ргізілген жоќ, оныњ ‰стіне,
тиісті балаѓа кресло табу ќиын-
дап кетті" дейді. Кейбірі б±л зањ-
ныњ жемќорлыќты одан сайын
‰дете т‰сетінін жасырмады.

Орынтаќ тапшылыѓына бай-
ланысты облыс орталыѓындаѓы
бірќатар автод‰кендерді аралап
кμрдік. Мєселен, "Авто Планета"
д‰кеніндегі сатушылар аса ќатты
д‰рбелењніњ жоќ екендігін, орын-
дыќтардыњ ќалыпты к‰йде сау-
даланып жатќанын айтты. Он-
даѓы неміс тауарларыныњ баѓа-
лары да келісті – 6 мыњнан 36
мыњ тењге аралыѓы. Келесі бар-
ѓан жеріміз кμтерме базардаѓы
"Форсаж" д‰кені. Ресейден єке-
лінген автоорындыќтардыњ ор-

Ќ¦ЌЫЌТЫЌ МЕКТЕП

таша баѓасы 12-13, ал бустер 4
мыњ тењгеден. М±нда ќањтардыњ
алѓашќы к‰ндері тек орындыќ
іздеген адамдар сабылып
кетіпті. 6-7 ќањтар к‰ндері 80
кресло  сатылѓан.

Егер жол ережесін б±зѓан жаѓ-
дайда полиция ќызметкері сізді
тоќтатар болса, кμліктен т‰спей,
оны к‰ту де жања ережеде ќарас-
тырылѓан. Алайда басќа адамѓа
кμлікті сеніп тапсыру мєселесі
ж‰ргізушілердіњ ќалтасы мен
уаќытын біршама жењілдетіп
отыр. Дегенмен м±ндай тєсілдіњ
де шыжыѓы бар. Оны сμз ара-
сында айтамыз.

Б±дан былай мотокμлік, квад-
роцикл, скутерлер де тіркеуге
алынатын болды. Ондай кμлік
ќ±ралына 16 жастан бастап "А-
1" категориялы ж‰ргізуші куєлігін
оќып алып, арнайы ќорѓаныш
бас киімін киіп отыра бересіз. Тек
ќасыњызѓа жолаушы алып ж‰ре
алмайсыз.

¤згертілген, толыќтырылѓан
жєне жањадан енгізілген бап-
тарѓа байланысты ел арасында
єлі де екі±дай пікірлердіњ бары
аныќ. Соњѓы он к‰нніњ ішінде
мањызын жоѓалтпай т±рѓан ќызу
пікірталас та – жол ережелері
туралы зањ. Осы сауалдар
т‰сінікті болу ‰шін облыстыќ ІІД
Єкімшілік полиция басќармасы-
ныњ аѓа инспекторы Юрий Пана-
сенкодан неѓ±рлым ќарапайым
тілде ќысќа жауаптар алып
кμрдік.

– Юрий Юрьевич, алдымен
автоорындыќќа отыратын ба-
ланыњ жасын полицейлердіњ
ќалай аныќтайтынын білгіміз
келеді. Кейбір он жастаѓылар-
дыњ дене т±рќы он ‰ш-он тμрт
жасар бала секілді кμрінеді, ал
кейбір балалардыњ керісінше,

бойы мен т‰р-єлпеті μзініњ жа-
сына анаѓ±рлым келмей жата-
ды.

– Б±л жерде баланыњ дене
бітімін дєлелдеуден гμрі, єрбір
кμлік тізгініндегі ж‰ргізуші, єсіре-
се, ата-ана ќауіпсіздік жаѓына
кμбірек мєн беру керек. Алдыњѓы
орындыќќа арналѓан арнайы
орынтаќ сєбилер, нєрестелер,
жасμспірімдер ‰шін жасалѓан.
Б±дан бμлек, кμліктіњ артќы
орындыѓына арналѓан орынтаќ-
тар, арнайы ќондырѓы белдіктер,
олар бір-бірімен байланысты-
рылѓан. Осыны ќолданасыз,
болды. Сол себепті, ересек адам-
нан бμлек, 12 жасќа дейінгі ба-
лаларды арнайы ќондырѓылар-
да тасымалдау зањда наќты жа-
зылѓан. Б±дан б±рын ересек адам-
дар кμлікте балаларды алдында
отырѓызып алып ж‰ре беретін.
Мысалы, ќазір егер ж‰ргізушіні
ќоспаѓанда, екі ересек адам мен
‰ш бала болса, онда ќалайда бір
адам артыќ болып саналады.

– Балаларѓа арналѓан кμлік-
тегі орынтаќтардыњ пошымы-
на байланысты белгілі бір стан-
дарт бар ма?

– Єсіресе, орындыќтарды ба-
ланыњ жасы мен дене бітіміне
ќарай аласыз ѓой. Ал негізінде
арнайы ќондырѓылар бірнеше
топќа бμлінеді. Солардыњ стан-
дарты былай аныќталады.
"Нμлдік" тобындаѓылар бар,
олар – автобесіктер. Онда жања
туѓаннан алты айѓа дейінгі, сал-
маѓы он келіден аспайтын сєби-
лер тасымалданады. "0+" тобы
бір жасќа дейінгі, салмаѓы 13 ке-
ліден аспайтын балаларѓа ар-
налѓан. "1" тобы салмаѓы 9-18 ке-
лі аралыѓындаѓы тμрт жасќа дей-
інгілер, "2" тобы 15-25 келі сал-
маѓы бар жеті жасќа дейінгі. "3"

тобы 12 жасќа дейінгі, салмаѓы
22-36 келі балалар ‰шін ќарас-
тырылѓан.

– Арнайы ќондырѓысыз
бала тасымалдайтындарѓа са-
лынатын айыпп±л мμлшері
ќанша?

– Алѓашќы реткі айыпп±л – 5,
екінші жолы 10 АЕК. Егер зањды
‰ш рет б±зса, онда ж‰ргізуші кує-
лігінен айырылады. Яѓни, б±л
жолы ж‰ргізушініњ емтихан тап-
сыруѓа дейінгі жазасы ќарасты-
рылѓан.

– Ал кμлік ішінде міндетті
т‰рде басќа ќандай ќ±ралдар
болуы керек?

– Дєрі-дєрмек ќобдишасы, μрт
сμндіру ќ±ралы (сыйымдылыѓы
2 литрден кем болмау керек),
апат орнындаѓы ескерту белгісі.
Міне, б±лардыњ біреуі болмаса,
айыпп±л тμлеуіњізге тура келеді.
Ќазір дєрі-дєрмек ќобдишасы
жμнінде де біраз єњгімелер μрбіп
жатыр. Айталыќ, ќобдишада он
‰ш т‰рлі ќажетті дєрілік жєне жа-
раны тању заттары болу ќажет.
Ал олардыњ біреуі болмаса, оѓан
бола айыпп±л салынбайды. Не-
гізінен ќобдишада кμбірек бинт,
дєрілер болса, зањѓа ќайшы кел-
мейді. Ол да азаматтардыњ μзіне
байланысты. Ал егер ќобдиша-
ныњ μзі ѓана бар, іші бос болса,

онда ол жоќ деп саналып,
ж‰ргізуші жазаѓа тартылады.

– Ел арасында полиция
кμлікті тоќтатќаннан кейін
ж‰ргізушіге ќарай дереу бар-
мауѓа, сондай-аќ, еш себепсіз
тоќтатуѓа, тоќтатќан себебін
айтпауѓа ќ±ќылы екен деген
сμздер желдей есіп ж‰р. Осы
ќаншалыќты рас?

– Осы бір ќањќу сμзді кім шы-
ѓарып алѓаны белгісіз, ел ара-
сында айтылып ж‰р. Жол-пат-
рульдік полиция μкілі жол ере-
жесін б±зѓан немесе арнайы ал-
дын-алу шаралары, мысалы,
кμлік ±рланѓан жаѓдайда, тыйым
салынѓан заттарды тексеру маќ-
сатында болмаса, себепсіз
кμлікті тоќтатуѓа ќ±ќыѓы жоќ.

Ашамайдан –

немесе "Жол ж‰рісі туралы" зањѓа енгізілген μзгерістер
нені кμздейді?

Кμлікті тоќтатып, алдымен μзін
таныстырады, не себепті тоќтат-
ќаны туралы баяндап беруі тиіс.

– Кμліктіњ ќозѓалыс жылдам-
дыѓы да μзгерді ѓой?

– Жања ереже бойынша елді-
мекендердіњ сыртында жењіл
кμліктер жылдамдыќты саѓатына
100 шаќырымнан асырмау ке-
рек. Ал біздіњ облысымызда тек
Ќостанай мен Рудный арасын-
даѓы екі бμлек автокμлік жолын-
да саѓатына 110 шаќырым жыл-
дамдыќпен ж‰руге р±ќсат еті-
леді. Еліміз бойынша жалѓыз
ѓана Астана-Шучинск арасында
жылдамдыќ 140. Басќа кμлік
т‰рлеріне тіркемелері бар ауыр
жєне шаѓын ж‰к кμліктері ‰шін
б±рынѓы 70 жєне 90 шаќырым-
дыќ жылдамдыќ сол к‰йі ќалды.

– Елдімекенніњ сыртынан
бμлек, ішінде де к‰ндіз-т‰ні жа-
рыќпен ж‰ру туралы зањ ере-
жесі де ќызу талќылануда...

– Автокμліктер шамдарын жа-
ѓып ж‰рген кездерде жол апат-
тарыныњ тμмендегені ескерілді.
Кез келген кμлік елдімекен
ішінде тєулік бойы жаќын ќашыќ-
тыќтаѓы жарыќ шамын жаѓып
ж‰руге тиіс. Сондай-аќ,т±манѓа
ќарсы жарыќпен де ж‰руге
р±ќсат барын айта кеткен жμн. Ал
соњѓы шыќќан кейбір кμліктердіњ
шамдарыныњ астындаѓы ќиѓаш
келген к‰ндізгі жарыќ шамдар-
мен ж‰руге болмайды.

– Енді єњгімені сенімхатќа
ойыстырсаќ, б±л жμнінде айта-
рыњыз?

– Ќазір б±рынѓыдай нотариус
арќылы сенімхат берудіњ ќажеті
жоќ, оныњ ќарапайым т‰рі
енгізіліп отыр. Жалпы, меншік
иесі басќа адамѓа кμлігін сеніп
тапсырѓанда, алдымен екінші та-
раптыњ ќ±жаттары сай болу ке-
рек. Кμлік иесі саќтандыру поли-
сіне сеніп тапсырып т±рѓан аза-
маттыњ аты-жμнін енгізуге
міндетті.

– Ал зањда кμпшіліктіњ
кμњілінен шыѓардай ќандай же-
њілдіктері бар?

– Єкімшілік жазаѓа ќатысты,
б±дан былай ереже б±зып, ќол-
дарына хаттама алѓан кμлік
ж‰ргізушілері жеті тєулік ішінде
айыпп±лды тμлесе, онда оларѓа
50 пайыз жењілдік жасалмаќ.
Біраќ м±ндай норма автоматты
ќадаѓалау ќ±рылѓылары т‰сір-
ген жаѓдайда ќарастырылма-
ѓан, яѓни, жылдамдыќ μлшеу
ќ±ралына т‰сіп ќалса. Сонымен
ќатар, айыпп±л мμлшеріне
жењілдік жол-кμлік апатына се-
бепкер болѓандар мен ж‰ргізуші
куєлігінен айырылѓандарѓа жа-
салмайды.

– Єњгімењізге рахмет!

Т‡ЙІН

7 ќањтардан бері жол саќшылары ж‰ргізушілердіњ "ба-
сынан сипап, еркелігін кμтеріп" келе жатыр. Єзірге жања
зањ тармаќтары бойынша жаппай жазаланып жатќан ешкім
жоќ, ескертумен ѓана шектелуде. Дегенмен зањныњ аты –
зањ, оныњ да орындалуы міндеттеледі.

Ал Парламент депутаттары балалар автоорындыќтары
туралы тармаќты бір жылѓа шегере т±руды с±рап отыр.
Єсіресе, орындыќќа 6 жасќа дейінгі балаларды отырѓызып,
12 жасќа дейінгі аралыќта б±л норманы міндетті емес ±сы-
ныс ретінде ќарастыру туралы ±сыныс білдірді. Автоорын-
дыќ зањдаѓы міндетті баптардыњ ќатарынан бір жылѓа дейін
алынып тасталса, онда онсыз да кμлік ішінде артыќ ж‰кті
ќаны с‰ймейтін ж‰ргізушілер дауѓа ењ кμп себепкер болѓан
д‰ниені жыл он екі ай ‰йінде саќтай т±руы єбден м‰мкін.
Ал егер зањ осы сірескен к‰йі μзгермей, к‰шінде ќалып
жатса, "ќылша мойным – талша" деп мойынс±нудан басќа
амал ќалмайды.

Ќыдырбек ЌИЫСХАН¦ЛЫ.

Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.
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Б±ндай іс екініњ бірініњ ќолы-
нан келе бере ме. Єсіресе оныњ
взводындаѓы Оспанов деген
жерлесініњ кμз алдында ќайтыс
болѓан сєтін суреттеп жазѓан
жерлерін кμњіл толќуынсыз оќу
м‰мкін емес.

 Сμзініњ арасында Павел Ва-
сильевич:

– "Ѓалихан, сен б‰гін соѓыс-
та ќаза болѓан взвод коман-
дирі, кіші сержант Даценко Па-
вел Васильевичпен сμйлесіп
отырсыњ" – деп сєл к‰ліп алды
да, "Боздаќтар" кітабыныњ
екінші томыныњ 427 бетін ашты.

Онда: Даценко Павел Васи-
льевич, 1925 года рождения,
уроженец пос. Владимировка,
украинец, младший сержант ПП
414547. Погиб в бою 29.01.44.
Похоронен в 400 метрах юго-
восточнее д.Соболица на пере-
крестке тракта Печерского рай-
она Полесской области" деп
кμрсетіліпті. Осындай ќара ќаѓаз
"марќ±мныњ" ‰йіне де келіпті.

– Павел Васильевич, мынау
бір ќызыќ оќиѓа екен, тірі адам-
ды ќалай μлгендердіњ ќатары-
на ќосуѓа болады, –деп с±ра-
дым. Оќиѓа былай болыпты:

П.Даценко 1944 жылы ќањ-
тардыњ 29 ж±лдызында 93 гвар-
диялыќ атќыштар дивизиясы-
ныњ ќ±рамындаѓы 285 полк Ре-
сей, Украина жєне Белорусь
жерініњ т‰йісінде ойламаѓан
жерден неміс десанттарымен
±рысќа кіріседі. Б±рынѓы неміс
єскерлерініњ шебіне келіп бекін-
ген Павел Васильевичтіњ взво-
дына  немістер жиілете артил-
лериядан оќ жаудырады.
Бірінші снаряд б±лардыњ ќор-
ѓаныс шебінен асып, ал екінші
снаряд б±ларѓа жетпей жары-
лады. Ал, ‰шінші оќ артиллерия-
ныњ ќалыптасќан зањдылыѓы
бойынша осыларѓа дєл тиюге
тиіс екен. Б±ны артиллеристер
"вилка"/шанышќы/ деп атапты.
Жањаѓы ‰шінші снаряд орын
ауыстырмаќшы болып ж‰гіріп
бара жатќан Павел Василье-
вичтіњ жанына келіп жарылып,
оны жартылай ќ±мѓа кμміп тас-
тайды. Шала жансар ол осы
жерде кешке дейін жатады.

Кешке келген μліктерді жи-
нап, жерлеуге тиіс батальон-
ныњ жауынгерлері Павел Васи-
льевичтіњ тек ќана куєлігін
алып, оныњ μлі, не тірі екеніне
кμз жеткізбей кетіп ќалады. Со-
нымен есепте б±л кісі "мєйіт"
болып кете барады.

"¤мірде жаќсы адамдар кμп
ќой", – дейді ол. 30 ќањтар к‰ні
біздіњ танк армиямыз  кеше кес-
кілескен ±рыс болѓан осы май-
дан шебіне келіпті. Т-34 маши-
насыныњ механик-ж‰ргізушісі

"μліп жатќан" Павел Василье-
вичтіњ ќолындаѓы жарќырап
кμрініп жатќан саѓатќа кμзі
т‰седі. ¤лген кісіге саѓаттыњ
керегі жоќ ќой деп ойлаѓан ол,
оныњ ќолымнан саѓатты шешіп
алып жатќанда, білегінен на-
шар ќан тамырыныњ соќќысын
сезеді. Танкист Павел Василь-
евичтіњ сырт кμйлегініњ ќалта-
сынан оныњ єкесініњ жазѓан
‰шб±рышты хатын кμреді.
Єдреске ќарап, жаралыныњ
Ќостанай жерініњ азаматы еке-
ніне кμзі жеткен ол, хаттыњ
сырт жаѓына ќарындашпен:
"Мен сеніњ жерлесіњмін, меніњ
мекенжайым: "Троицк ќаласы,
Кирпичная кμшесі 13 ‰й, Сєля-
фуддинов Фарид", – деп жаза-
ды. Шайќас даласында тірі жа-
уынгер жатќанын Фарид танк
полкініњ госпиталіне хабарлап-
ты. Одан санитарлар келіп
єскери ауруханаѓа алып ке-
теді, онда аз к‰н емделіп жат-
ќаннан кейін ол ќайта майдан-
ѓа жіберіледі. "Б±л мені μлім
тырнаѓынан алып ќалѓан шын
мєніндегі ќ±тќарушым еді", –
деп есіне алады Фаридты Па-
вел Васильевич.

1946 жылы Фаридті іздеп
Павел Васильевич Троицк
ќаласына барыпты. Ќолында
сол ‰шб±рышты хат. Сол кμше,
аѓаштан боратылып салынѓан
сол адрестегі ‰й, есік алдын-
даѓы кішкентай орындыќта ба-
сына таќия киіп отырѓан тал-
дырмаш татар шалы. Жμн
с±расып, алдында іздеп
ж‰рген кісісі отырѓанына кμзі
жеткен ол, жањаѓы бейтаныс
кісіге ‰ш б±рышты хатты ±сы-
нады. Б±л жерде о д‰ниеден
келіп т±рѓан майдангер жер-
лесін кμргендегі Фаридтіњ
ќуанышын айтып жеткізу ќиын,
дейді ол.  Кμздіњ жасына да
ерік бердік, Фарид жібермей
бір-екі к‰н ќонаќ ќылды, жан-
±ясымен таныстырды, жаќын-
дары жиналды, кішігірім той
жасады, тірі болса бір келер
деп саќтаѓан меніњ ќол саѓа-
тымды берді. Б±л саѓатты мен
оѓан ќайта сыйѓа тарттым, –
дейді Павел Васильевич.  Осы
соњѓы жылдарѓа дейін олар
жаќын бірге туѓан туыстардай
аралас-ќ±ралас болып т±рыпты.

Ясса т‰бінде контузия алып,
емделіп шыќќан ол Венгрияны,
Румынияны, Чехословакияны
неміс басќыншыларынан боса-
туѓа ќатысады. Сонымен Павел
Васильевич ‰шін соѓыс Вена
ќаласыныњ солт‰стік-батысынан
45 шаќырымдай жерде аяќтала-
ды. Б±л жерде олар Одаќтастар-
дыњ армиясымен кездеседі.

– Павел Васильевич, Сіздіњ
соѓыс алањында кμрсеткен ер-
ліктеріњіз бір ±заќ дастан, оны
мына ењбегіњізде баяндапсыз,
ал енді  Сіздіњ кμрінбейтін май-
данда жасаѓан ќызметіњізге тоќ-

талып кетсек. Б±л салада да
Сіз алдыњѓы ќатарда болѓаны-
њыздыњ мен де бір куєсі. Сіз μз
ж±мысыњыз туралы облыстыќ
басќарма бастыѓына ѓана тіке-
лей есеп беріп, Сізді талай рет
республикалыќ комитеттіњ бас-
шылары тыњдаѓанын естігеніміз
бар еді. Сізге біздер сол кезде
‰лкен тєжірибелі, ќарт чекист
ретінде зор ілтипатпен ќарай-
тын едік. Осы МЌМ/МГБ/ орга-
нына ќашан келдіњіз жєне б±л
салада ќызмет істеп ж‰ргеніњі-
зде есте ќаларлыќтай ќандай
оќиѓалар болды, соны айтып
беріњізші, – деп μтініш жасадым.

1946 жылдыњ ќазан айында
єскер ќатарынан демобилиза-
цияланѓаннан ол ќысќа мер-
зімді  Петропавл ќаласындаѓы
бухгалтерлер курсын тємам-
дайды, кейін осы Ќостанай
μњірінде осы мамандыѓы бой-
ынша ќызмет жасайды.

1950 жылдыњ наурыз айын-
да ол Ќостанай ќалалыќ єске-
ри комиссариатына  шаќыры-
лып, оѓан єскери ќызметті єрі
ќарай жалѓастыра беру туралы
±сыныс жасалыпты. Єскери ко-
миссар оѓан б±л жолы мемле-
кеттік ќауіпсіздік органыныњ
жабыќ мектебіне жіберу туралы
±сыныс жасайды. Сонымен Па-
вел Васильевич 1950 жылы
Ташкент ќаласындаѓы Одаќтыќ
МЌМ ќарсы барлау мектебіне
оќуѓа т‰сіп, оны 1952 жылы
‰здік бітіріп шыѓады. Тєжірибені
Алматы ќаласында μткеннен
кейін, ол екі жылдай МЌМ
Оњт‰стік Ќазаќстан облысы бой-
ынша басќармасында тергеуші
болып ќызмет жасайды.

Кμпшілік біле бермеуі
м‰мкін, сол кезде б±рынѓы Бо-
ровой ауданы /ќазіргі Мењдіќа-
ра/ Татьяновка деген кенттіњ
мањайында ±заќ жылдар ќ±пия
‰лкен єскери полигон болды.
Б±л жерде б‰кіл Одаќ бойын-
ша єскери округтер нысананы
дєл кμздейтін ењ жања деген
техникалыќ ќ±ралдарын сынаќ-
тан μткізетін-ді. Б±л объектініњ
ќ±пиялылыѓы тікелей Мєскеу-
діњ ќ±зырында болса, біздер
оныњ айналасында ѓана опера-
тивтік ж±мыс ж‰ргізетінбіз.

К‰ндердіњ бір к‰ні,  Орталыќ-
тан ж±мыс баѓытын мењзейтін
хабар/ориентировка/ келіп
т‰сті. Онда АЌШ-тыњ барлау
органына біздіњ осы объектіде
ќандай сынаќтар ж‰ргізілгендігі
жєне олардыњ нєтижелері
белгілі болѓандыѓы туралы ай-
тылыпты. Мысалы, 1954 жыл-
дыњ шілде айында ж‰ргізілген
сынаќта, ж‰з снарядтыњ 75-і
нысанаѓа тигендігі туралы жєне
полигонныњ басќа да ќ±пия
деректері АЌШ-тыњ ОББ /ЦРУ/
органына белгілі болѓандыѓы
баяндалыпты.

(Жалѓасы бар).

  Н¤МІРДЕН-Н¤МІРГЕ

ЧЕКИСТ ЖАЗБАЛАРЫ

(Жалѓасы. Басы газеттіњ
μткен санында).

БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ

Єкімдер халыќќа
есеп беруде

ЌР Президентініњ "Єкімдердіњ халыќќа есеп беру кездесу-
лерін μткізу туралы"  Жарлыѓына сєйкес Арќалыќ ќаласы жєне
ќалаѓа ќарасты ауылдардыњ єкімдері белгіленген кесте бойын-
ша ел алдындаѓы есеп берулерін μткізуде. Оѓан ќала єкімі,
ќала єкімініњ орынбасарлары, ауыл жєне ауылдыќ округтер
єкімдері, сондай-аќ, сала басшылары мен мамандары ќатысуда.

 Жиында Елбасыныњ "Н±рлы жол – Болашаќќа бастар жол"
Жолдауы ж‰ктеген жања міндеттер, μњірді дамытудаѓы кешенді
жобалардыњ орындалуы  мен алѓа ќойылѓан маќсаттар сарапќа
салынуда.

 Б‰гінгі тањда аталѓан мањызды шара Ќайыњды ауылдыќ ок-
ругі, Ањѓар, Ашутасты, Аќќошќар ауылдарында μтті. Ауылдарѓа
сапар одан єрі жалѓасады.

 Ел алдындаѓы есеп берулер ќала єкімі Ѓ.Бекм±хамедовтыњ
ќала халќына есеп беруімен ќорытындылады деп к‰тілуде.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: Ањѓар ауылыныњ єкімі Ќайрат Айтбаев
халыќ алдында есеп беруде.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Ауданда єкімдердіњ
есеп беру науќаны
басталды. Алдын ала
бекітілген кестеге сай,
Сарыкμл кентініњ єкімі
ел алдында есеп берді.

Аталмыш жиынды аудан
єкімі Эльдар К‰зенбаев ашып,
мемлекеттік мекеме, кєсіп-
орын, ±йым, ауылшаруашылыќ
μнім μндірушілер, шаруа
ќожалыќтарыныњ басшылары,
жеке кєсіпкерлер жєне бар-
лыќ аудан т±рѓындарына μткен
жылдыњ жаќсы нєтижемен
аяќталѓанын айтып, μњірге ќос-
ќан зор ењбектері ‰шін алѓы-
сын білдірді.

Сонымен, μз кезегінде сμз
алѓан Сейтбек Ќаппасов
кенттіњ 2014-жылѓы єлеуметтік-
экономикалыќ дамуын ќоры-
тындылап, 2015-жылдыњ негізгі
тапсырмаларын тілге тиек етті.

Оныњ айтуынша, μтен жылы
аудан басшысыныњ арнайы бе-
рілген 13 тапсырмасыныњ 9-ы
орындалѓан, ал 4-і єлі де орын-
далу ‰стінде.

Сол жылы сарыкμлдіктерден
барлыѓы 178 ±сыныс келіп
т‰ссе, соныњ 37-сі μз тиісті же-
ріне жіберіліп, ал 141-і ќара-

лып, 32-не ќазір т‰сіндірме
ж±мыстары ж‰ріп жатыр.

Жалпы, б‰гінгі тањда аудан
орталыѓында 72 д‰кен, 10
дємхана, 1 ќоѓамдыќ монша,
7 шаштараз, 1 ш±жыќ цехі, 3
μндірістік жићаз цехі, 4 техни-
калыќ ќызмет кμрсету бекеті,
3 диірмен, 6 шаѓын наубай-
хана, 2 т±шпара жєне конди-
терлік цехі, 3 аѓаш ±ста ше-
берханасы, 2 тігін тігу цехі жєне
2 пилорама ж±мыс істеп т±р.

2014 жылы аз ќамтылѓан от-
басыларды ќолдау маќсатында
47 отбасыѓа єлеуметтік кμмек
кμрсетілген, яѓни, 149 адам
3426,5 мыњ тењге кμлемінде ма-
териалдыќ кμмек алѓан.

Ал, кент кμшелерін жарыќ-
тандыруѓа 2 497,0 мыњ тењге
бμлініп, 967 жарыќшам орна-
тылѓан.

Кент єкімі кењінен кμсілген
к‰ні келелі кездесуге келген-
дер ауќымды аќпараттар алды.

Сондай-аќ, сарыкμлдік-
тердіњ ќысќы жолды ќалыпты
±стау, сумен ќамтамасыз ету,
мал шаруашылыѓын дамыту,
абаттандыру мєселелері ќам-
тылѓан сауалдарына аудан бас-
шысы арнайы жауап беріп,
кейбір к‰рделі мєселелерді
болашаќта шешу ‰шін μзіне
т‰ртіп алды.

Сарыкμл ауданы.

Руслан
      ЄЛКЕЕВ

Кент єкімі кењінен
кμсілген к‰н
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии  Костанайской области Республики Казахстан

О назначении на 29 марта   2015 года выборов
депутатов маслихатов вместо выбывших

В соответствии со статьями 101 и 113 Конституционного закона Рес-
публики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" Костанайская
областная избирательная комиссия постановляет:

1. Назначить на  29  марта 2015 года  выборы депутатов маслихатов
вместо выбывших в следующие маслихаты:

Алтынсаринский  районный маслихат
по Убаганскому  № 7 избирательному округу
Амангельдинский районный маслихат
по Байтурсыновскому № 2  избирательному округу
Карабалыкский районный маслихат
по Белоглиновскому № 6 избирательному округу
Камыстинский районный маслихат
по Карабатырскому № 7  избирательному округу
Наурзумский районный маслихат
по Алтынсаринскому № 1 избирательному округу
Сарыкольский районный маслихат
по Комсомольскому № 2, Тимирязевскому № 4, Городскому № 9  из-

бирательным округам
Узункольский районный  маслихат
по Абайскому №3 избирательному округу
Костанайский областной  маслихат
по Западному № 4, Студенческому № 5  избирательным округам
2. Установить сроки:
1) выдвижения кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших

с 28 января  по  26 февраля  2015 года;
2) регистрации кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших

с 28 января  по 3 марта  2015 года.
3. Избирательные мероприятия провести в соответствии с правила-

ми, установленными Конституционным законом Республики Казахстан
"О выборах в Республике Казахстан".

4. Утвердить календарный план основных мероприятий по проведе-
нию выборов депутатов  маслихатов вместо выбывших  и направить его
территориальным избирательным комиссиям для обеспечения проведе-
ния выборов.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

 Председатель
областной избирательной комиссии                                    А. Маркова.
г.Костанай,
19 января   2015 г.
№  25/56

В связи с назначением на 29 марта  2015 года  выборов депутатов
маслихатов вместо выбывших  Костанайская областная избиратель-
ная комиссия в соответствии со ст.13  Конституционного закона
Республики Казахстан   "О выборах в Республике Казахстан" публи-
кует состав областной  избирательной комиссии

Костанайская областная избирательная комиссия

место нахождения: г.Костанай, пр-т Аль-Фараби, 60, т.541620

Председатель – Маркова Антонина Михайловна
Заместитель председателя – Ахметов Сералы Тажибаевич
Секретарь – Малашко Александр Юрьевич
Члены комиссии: Жумабаев Каирхан Маханович, Герасимов Генна-

дий Александрович, Лютова Галина Леонидовна, Корнилов Лев Анатолье-
вич.

Границы избирательных округов по выборам депутатов
 Костанайского областного маслихата

на территории г.Костаная
Западный избирательный округ № 4

Местонахождение комиссии:
г. Костанай, улица Чернышевского, 59 (здание КИПУ)

ГРАНИЦЫ: западная часть города, включая территорию аэропорта,
по линии железной дороги, по улице Дощанова (включая дома № 184, 184/
1, 186, далее по нечетной стороне до дома № 137) до улицы Павших
борцов, по улице Павших борцов (по нечетной стороне домов с № 23 по
№ 39) до улицы Журавлевой, по улице Журавлевой (нечетная сторона с
№ 13 по № 71) до Лога Костанай Сай, вдоль лога до улицы Алтынсарина,
далее по улице Алтынсарина (нечетная сторона дома с № 33 по №  95) до
улицы Беды, по улице Беды (четная сторона с № 58 по № 68) до улицы 5
Декабря, по улице 5 Декабря (четная сторона с № 48 по № 68) до улицы
Комарова, по улице Комарова (четная сторона дома с № 24 по № 84) до
улицы Садовой, по улице Садовой (по четной стороне домов с № 24 по №
30б) до улицы Хакимжановой, по улице Хакимжановой (четная сторона,
дом  № 118а) до улицы Соколовской, по улице Соколовской (четная сто-
рона домов с № 40 по № 112) до улицы Гвардейской, по улице Гвардейс-
кой (четная сторона домов с № 26 по № 64), территория жилого массива
в границах домов по улице Карбышева №№ 43, 45, 47, 49, 51, 53 далее по
линии железной дороги, до границы западной части города.

Входят избирательные участки: №44, №45, №46, №47, №48, №49,
№53, №72, № 73, № 75.

Студенческий избирательный округ № 5
Местонахождение комиссии:  г. Костанай, улица Маяковского, 131

(здание средней школы № 23)
ГРАНИЦЫ: от реки Тобол, по улице Воинов-Интернационалистов (не-

четная сторона), территория восточной части 8-го микрорайона (включая
дома № 3, 4, 5, 6, 6/1, 8) до улицы Чкалова, по улице Чкалова (четная
сторона)  до улицы Абая, по улице Абая (четная сторона домов с № 14 по
№ 24) до улицы Волынова, по улице Волынова (по четной стороне домов
с № 14 по № 18) до улицы Мирошниченко, по улице Мирошниченко (не
включая дома № 1 и №3) до территории промзоны КЖБИ и далее до реки
Тобол.

Входят избирательные участки: №55, №57, №60, №61, №62, №63,
№64, №68

Составы окружных избирательных комиссий по выборам депута-
тов Костанайского областного маслихата

Западный избирательный округ № 4
Местонахождение комиссии:  г. Костанай, улица Чернышевского, 59

(здание КИНЭУ)

Председатель – Мнайдарова Женискуль Сейтжановна
Заместитель председателя – Касицкая Наталья  Сергеевна
Секретарь – Черкасов Юрий Борисович
Члены комиссии: Шаупкелова Уралина Гайнуловна, Капаров Нухке-

рей Султанович, Елеусизова Маржан Насибуловна, Гнояной Борис Ми-
хайлович

Студенческий избирательный округ № 5
Местонахождение комиссии:  г. Костанай, улица Маяковского, 131

(здание средней школы № 23)

Председатель – Рыбалкина Александра Васильевна
Заместитель председателя – Кузенбаев Батырхан Аманжолович
Секретарь – Мосина Екатерина Васильевна
Члены комиссии: Архипова Гульзан Юсуповна, Ельшибаева Зауре

Амантаевна, Туретаева Жазира Сардаровна, Сквиренко Надежда Васи-
льевна.

Ќазаќстан Республикасы Ќостанай облыстыќ сайлау комиссиясыныњ
 ЌАУЛЫСЫ

Шыѓып кеткендердіњ орнына мєслихаттар депутаттарыныњ
сайлауын  2015 жылѓы 29 наурызѓа таѓайындау туралы

Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќстан Республикасындаѓы сайлау
туралы" Конституциялыќ зањыныњ 101 жєне 113 баптарына сєйкес Ќоста-
най облыстыќ сайлау комиссиясы ќаулы етеді:

1. Шыѓып кеткендердіњ орнына мєслихаттар депутаттарыныњ сайлауы
 2015 жылѓы 29 наурызѓа келесі мєслихаттарѓа таѓайындалсын:
Алтынсарин аудандыќ мєслихаты
№7 Обаѓан сайлау округі бойынша
Амангелді аудандыќ мєслихаты
№2 Байт±рсынов сайлау округі бойынша
Ќарабалыќ аудандыќ мєслихаты
№6 Белоглинов сайлау округі бойынша
Ќамысты аудандыќ мєслихаты
№7 Ќарабатыр сайлау округі бойынша
Науырзым аудандыќ мєслихаты
№1 Алтынсарин  сайлау округі бойынша
Сарыкμл аудандыќ мєслихаты
№2 Комсомол, №4 Тимирязев, №9 Городской сайлау округтері бойын-

ша
¦зынкμл аудандыќ мєслихаты
№3 Абай сайлау округі бойынша
Ќостанай облыстыќ мєслихаты
№ 4 Западный,№ 5 Студенческий сайлау округтері бойынша
2. Мерзімі белгіленсін:
1) Шыѓып кеткендердіњ орнына мєслихаттар депутаттыѓына ‰міткер-

лерді ±сыну 2015 жылдыњ 28 ќањтарынан 26 аќпанына дейін;
2) Шыѓып кеткендердіњ орнына мєслихаттар депутаттыѓына ‰міткер-

лерді тіркеу 2015 жылдыњ 28 ќањтарынан 3 наурызына дейін.
3. Сайлау шаралары Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќстан Респуб-

ликасындаѓы сайлау туралы" Конституциялыќ зањымен белгіленген ере-
желерге сєйкес μткізілсін.

4. Шыѓып кеткендердіњ орнына мєслихаттар депутаттарыныњ сайлау-
ын μткізу бойынша негізгі шаралардыњ к‰нтізбелік жоспары бекітілсін жєне
сайлауды μткізуді ќамтамасыз ету ‰шін аумаќтыќ сайлау комиссиялары-
на жіберілсін.

5. Осы ќаулы б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарында жариялансын.
Облыстыќ сайлау
комиссиясыныњ тμрайымы                                             А.Маркова.
Ќостанай ќ.,
19 ќањтар 2015 ж.
№25/56

Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќстан Республикасындаѓы сай-
лау туралы" Конституциялыќ зањыныњ 13 бабына сєйкес Ќостанай
облыстыќ сайлау комиссиясы шыѓып кеткендердіњ орнына мєсли-
хаттар депутаттары сайлауыныњ  2015 жылѓы 29 наурызѓа  таѓайын-
далуына байланысты облыстыќ сайлау комиссиясыныњ ќ±рамын
жариялайды:

              Ќостанай облыстыќ сайлау комиссиясы

Орналасќан жері: Ќостанай ќ., Єл-Фараби д-лы, 60, т. 541620.

Тμрайым – Маркова Антонина Михайловна
Тμрайымныњ орынбасары – Ахметов Сералы Тєжібай±лы
Хатшы –  Малашко Александр Юрьевич
Комиссия м‰шелері: Ж±мабаев Ќайырхан Маќан±лы, Герасимов Ген-

надий Александрович, Лютова Галина Леонидовна, Корнилов Лев Анато-
льевич.

Ќостанай облыстыќ мєслихаты депутаттарын
сайлау бойынша сайлау округтерініњ шекарасы:

Ќостанай ќ. аумаѓында:
№ 4 Западный сайлау округі

Комиссияныњ орналасќан жері: Ќостанай ќ., Чернышевский  кμшесі, 59
( КИПУ ѓимараты)

ШЕКАРАСЫ: ќаланыњ батыс бμлігі, єуежай аумаѓын ќоса алѓанда,
теміржол желісі бойымен, Досжанов кμшесімен ( № 184, 184/1, 186 ‰йлерді
ќоса алѓанда, одан єрі таќ жаѓымен № 137 ‰йге дейін) Павших борцов
кμшесіне дейін, Павших борцов кμшесімен (‰йлердіњ таќ жаѓымен № 23-
тен № 39-ѓа дейін) Журавлева кμшесіне дейін, Журавлева кμшесімен
(‰йлердіњ таќ жаѓы  № 13-тен № 71-ге дейін) Ќостанай сайына дейін сай-
дыњ бойымен Алтынсарин кμшесіне дейін, одан єрі Алтынсарин кμшесі-
мен (‰йлердіњ таќ жаѓы № 33-тен  №  95-ке дейін) Беда кμшесіне дейін,
Беда кμшесімен (ж±п жаѓы № 58-ден № 68-ге дейін) 5 Декабря  кμшесіне
дейін, 5 Декабря  кμшесімен (ж±п жаѓы № 48-ден № 68-ге дейін) Комаров
кμшесіне дейін, Комаров кμшесімен (ж±п жаѓы № 24-тен № 84-ке дейін)
Садовая кμшесіне дейін, Садовая кμшесімен (‰йлердіњ ж±п жаѓы  № 24-
тен № 30б-ѓа дейін) Хакімжанова кμшесіне дейін, Хакімжанова кμшесімен
(ж±п жаѓы,  № 118а ‰й) Соколовская кμшесіне дейін, Соколовская кμшес-
імен (‰йлердіњ ж±п жаѓы № 40-тан № 112-ге дейін) Гвардейская кμшесіне
дейін, Гвардейская кμшесімен (‰йлердіњ ж±п жаѓы № 26-дан № 64-ке дейін),
т±рѓын ‰йлер аумаѓы Карбышев кμшесіндегі  №№ 43, 45, 47, 49, 51, 53
‰йлер шекарасында одан єрі теміржол желісі бойымен , ќаланыњ батыс
бμлігініњ шекарасына дейін.

Мына сайлау учаскелері кіреді: №44, №45, №46, №47, №48, №49,
№53, №72, №73, №75.

№ 5 Студенческий сайлау округі
Комиссияныњ орналасќан жері: Ќостанай ќ., Маяковский кμшесі, 131

( № 23 орта мектеп ѓимараты)
ШЕКАРАСЫ:  Тобыл μзенінен Воинов-Интернационалистов кμшесі-

мен(таќ жаѓы), 8 шаѓын ауданныњ шыѓыс бμлігініњ аумаѓы (№ 3, 4, 5, 6, 6/
1, 8 ‰йлерді ќоса алѓанда) Чкалов кμшесіне дейін, Чкалов кμшесімен (ж±п
жаѓы) Абай дањѓылына дейін, Абай дањѓылымен (‰йлердіњ ж±п жаѓы № 14-
тен № 24-ке дейін) Волынов кμшесіне дейін, Волынов кμшесімен (‰йлердіњ
ж±п жаѓымен № 14-тен № 18-ге дейін) Мирошниченко кμшесіне дейін,
Мирошниченко кμшесімен ( № 1 жєне №3 ‰йді ќоспаѓанда)  КЖБИ μндірістік
аумаѓына дейін жєне одан єрі Тобыл μзеніне дейін.

 Мына сайлау учаскелері кіреді: №55, №57, №60, №61, №62, №63,
№64, №68.

Ќостанай облыстыќ мєслихаты депутаттарын
сайлау бойынша округтік сайлау комиссияларыныњ ќ±рамы

№ 4  Западный сайлау округі
Комиссияныњ орналасќан жері: Ќостанай ќ., Чернышевский  кμшесі, 59

(КИНЭУ ѓимараты)

Тμрайым – Мінайдарова Жењіск‰л Сейітжановна
Тμрайымныњ  орынбасары – Касицкая Наталья Сергеевна
Хатшы – Черкасов Юрий Борисович
Комиссия м‰шелері: Шаупкелова Уралина Гайнуловна, Ќапаров Н±хке-

рей    С±лтанович, Елеусизова Маржан Насибуловна, Гнояной Борис Ми-
хайлович.

№ 5  Студенческий сайлау округі
Комиссияныњ орналасќан жері: Ќостанай ќ., Маяковский  кμшесі, 131

(№ 23 орта мектеп ѓимараты)

Тμрайым – Рыбалкина Александра Васильевна
Тμрайымныњ  орынбасары – К‰зенбаев Батырхан Аманжолович
Хатшы – Мосина Екатерина  Васильевна
Комиссия м‰шелері: Архипова Гульзан Юсуповна, Елшібаева Зєуре

Амантаевна, Туретаева Жазира Сардаровна, Сквиренко Надежда Васи-
льевна.

ЗАМАНДАС

АтпалАтпалАтпалАтпалАтпал
азаматазаматазаматазаматазамат

Зуылдап келе жатќан жењіл
машинада отырѓан адамдардыњ
ішіндегі аќ жаулыќты ана
μз-μзінен: "Баќытты болѓыр-
ай, ойдым-ойдым тас жолды
теп-тегіс ќылып жасаѓан, мыњ
рахмет саѓан! Міне кμзді ашып-
ж±мѓанша Амантоѓайѓа келіп
ќалдыќ", – деп кейуана
батасын беріп, мєз болып
келеді.

"Абайѓа жасы да –
жасамышы да, ата да-ана да,
ж‰ргінші де, ж‰ргізуші де
бєрі-бєрі риза шыѓар", – деген
ой орамдары еріксіз еске т‰седі.
Біздіњ негізгі баѓытымыз
ауылѓа ќарай еді. Міне араѓа
3-4 саѓат салып бір ќырќадан
кμтерілгенде  "Кμкалатымныњ"
тμбесі де кμрінді-ау. Туѓан жер
туралы толѓанып келе жатып
елге ќалай жеткенімізді білмей
ќалдым. Бара жатќан жеріміз
ќаралы болѓандыќтан,
μз-μзімді бекем ±стап машина
тоќтаѓан ‰йге беттедік.
Азаматынан айырылѓан азалы
‰йден шаршап дем алуѓа далаѓа
шыќтыќ...

Аздап дем алѓасын ‰йге
кірдік. Мен кіре сала жан-
жаѓыма ќарадым, сол кезде
єзілдеген жењгем:

– "Болат-ау, ќаладан келіп
ќ±ман іздеп т±рсыњ ба? Єне,
алдыњда т±р, ќанша жуынсањ
да μз еркіњ", – деді. Мен
ќалалыќтай ќолымды жылы
сумен жуып жатып, "кμсегењ
кμгерсін, Абай", – дедім
ішімнен.

Абайдыњ ењбегі Торѓай тμсіне
ерекше. Торѓайдыњ оњт‰стік,
солт‰стік, батыс, шыѓысында
тіпті орталыѓында да Абай
ќ±рылысшыларыныњ ќолы
тимеген, техникаларыныњ
жолы т‰спеген жері жоќ
шыѓар. Жол бойы келе жатып
Ќ±мкешу кењшарынан бастап
Арќалыќќа Абайдыњ ењбегі
ерекше. Киімі жыртылѓан
жетім балаѓа жања киім
кигізгенде ќалай ќуанса, єр кμп
ќабатты ‰йлер єсемденіп,
жμнделген арайлы Арќалыќ
масайрап, шаттана к‰леді.

"Алюминќ±рылыс" ЖШС
бас директоры Абай Ќ±спан±лы
М±ќановтыњ жетекшілік
жасаѓанына да кμп жылдыњ
ж‰зі болды. Балањ жаста
мастер, прораб, инженерліктен
бас директорлыќќа кμтерілуі
μмір жолыныњ μсуі  деп білеміз.
Абай істеген істері мен жасап
жатќан ењбектері Торѓай μлкесі
‰шін кμп. Кμпсалалы
кєсіпорынныњ "Бетон заводы",
"техникалыќ базасы", "Есік,
терезе жасайтын цех" т.б.
ењбектері ерекше.

Елбасымыз Н±рс±лтан
Назарбаевтыњ "Т±рѓын ‰й-
коммуналдыќ шаруашылыѓын
жањѓыртудыњ 2011-2020
жылдарѓа арналѓан
баѓдарламасына да, "Аќб±лаќ"
баѓдарламасына да" ерекше
ењбегімен жауап берген бірдіњ
бірі Абай Ќ±спан±лы.
"Маќтауѓа оны ќаќым бар,
ќызѓанбањдар аќындар", –  деп
Сырбай Мєуленов айтпаќшы,
жаќсыныњ жаќсылыѓын паш
ету ол єр адамныњ парызы.

Болат МОЛДАШ¦ЛЫ.
Арќалыќ ќаласы.
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 Шартты белгілері:

 - мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ басталуы жєне аяќталуы;

 - кμрсетілетін ќызметті алушы рєсімініњ (іс-ќимылыныњ) жєне
 атауы;

- тањдау н±сќасы;

 - келесі рєсімге (іс-ќимылѓа) μту.
à

20 ќањтар 2015 жыл

 2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-
сы ќ±жаттар топтамасымен танысады жєне
оны кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты
орындаушысына тапсырады - 30 (отыз) мину-
тан аспайды.

 3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты
орындаушысы кμрсетілетін ќызметті алушыныњ
ќ±жаттар топтамасын зерделейді, лицензияныњ
жобасын - 14 (он тμрт) ж±мыс к‰нінде (ќызмет
берушіге ќ±жаттар топтамасын тапсырѓанда),
9 (тоѓыз) ж±мыс к‰нінде (порталѓа ж‰гінгенде),
немесе лицензияны ќайта ресімдеу жобасына
- 6 (алты) ж±мыс к‰нінде, лицензияныњ  тел-
н±сќасыныњ жобасын - 1 (бір) ж±мыс к‰нінде
болмаса мемлекеттік ќызмет кμрсетуден бас
тарту туралы уєжделген жауаптыњ жобасын
дайындайды жєне кμрсетілетін ќызметті бе-
рушініњ басшысына ќол ќоюѓа береді;

 4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-
сы мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесіне ќол
ќояды жєне оны кμрсетілетін ќызметті берушініњ
жауапты орындаушысына тапсырады -30
(отыз) минуттан аспайды.

 5) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты
орындаушысы кμрсетілетін мемлекеттік ќыз-
меттіњ нєтижесін кμрсетілетін ќызметті алу-
шыѓа береді - 30 (отыз) минут.

 Єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ±заќтыѓын
кμрсете отырып, єрбір іс- ќимылдыњ (рєсімніњ)
μту блок - схемасы Регламенттіњ 1- ќосымша-
сында кμрсетілген.

4.Халыќќа ќызмет кμрсету орталыѓымен
жєне (немесе) μзге де кμрсетілетін

ќызметті берушілермен μзара іс-ќимыл
тєртібін, сондай-аќ мемлекеттік ќызмет

кμрсету процесінде  аќпараттыќ
ж‰йелерді пайдалану тєртібін сипаттау

8. Портал арќылы  мемлекеттік ќызмет
кμрсету кезінде кμрсетілетін ќызметті беруші
мен кμрсетілетін ќызметті алушыныњ ж‰гіну
тєртібін жєне рєсімдердіњ (іс-ќимылдардыњ)
реттілігін сипаттау:

1) кμрсетілетін ќызметті алушы порталда
тіркеуді (авторизациялауды) ж‰зеге асырады;

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

3) кμрсетілетін ќызметті алушыныњ элек-
трондыќ мемлекеттік ќызмет кμрсету ‰шін элек-
трондыќ с±рау салуды электрондыќ цифрлыќ
ќолтањбасы (б±дан єрі - ЭЦЌ)  арќылы куєлан-
дыруы;

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

5) кμрсетілетін ќызметті алушыныњ "жеке
кабинетіндегі" мемлекеттік ќызмет кμрсетуді
алу тарихында мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ
мерзімі мен электрондыќ с±рау салу мєрте-
бесі  туралы хабарламаны алуы;

6) кμрсетілетін ќызметті алушыныњ "жеке
кабинетіне" кμрсетілетін ќызметті берушініњ
уєкілетті μкілініњ ЭЦЌ ќолы ќойылѓан электрон-
дыќ ќ±жат нысанында мемлекеттік ќызмет
кμрсету нєтижесін жіберуі;

7) кμрсетілетін ќызметті алушыныњ мемле-
кеттік ќызмет кμрсету нєтижесін кμрсетілетін
ќызметті алушыныњ "жеке кабинетінен" портал
арќылы алуы.

Мемлекеттік ќызмет кμрсетуге тартылѓан
аќпараттыќ ж‰йелердіњ функционалдыќ μзара
іс-ќимыл диаграммасы Регламенттіњ 2-ќосым-
шасында кμрсетілген.

Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтіњ бизнес-
процестерініњ аныќтамалыѓы Регламенттіњ 3 -
ќосымшасында кμрсетілген.

 "Ветеринария саласындаѓы ќызметпен айналысуѓа лицензия беру, ќайта
                                     ресімдеу, лицензияныњ телн±сќасын беру"

мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет регламентіне
1-ќосымша

Єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ±заќтыѓын кμрсете отырып,
 єр іс-ќимылдыњ (рєсімніњ) μтуініњ блок - схемасы

Кμрсетілетін ќызметті
берушініњ басшысы
ќ±жаттар топтамасымен
танысады жєне оны
кμрсетілетін ќызметті бе-
рушініњ жауапты орында-
ушысына тапсырады - 30
(отыз) минуттан аспай-
ды

â

Кμрсетілетін ќыз-
метті берушініњ кењсесі
кμрсетілетін ќызметті
алушыныњ ќ±жаттар
топтамасын ќабылдай-
ды жєне тіркейді жєне
кμрсетілетін ќызметті
берушініњ басшысына
береді - 30 (отыз) ми-
нуттан аспайды

К
μр

се
ті

л
ет

ін
 ќ

ы
зм

ет
ті

 а
л

уш
ы

â

â

Кμрсетілетін ќыз-
метті берушініњ жауап-
ты орындаушысы
кμрсетілетін мемле-
кеттік ќызметтіњ нєти-
жесін кμрсетілетін ќыз-
метті алушыѓа береді -
30 (отыз) минут

Кμрсетілетін ќызметті бе-
рушініњ жауапты орындау-
шысы кμрсетілетін ќызметті
алушыныњ ќ±жаттар топта-
масын зерделейді, лицензи-
яныњ жобасын - 14 (он тμрт)
ж±мыс к‰нінде (ќызмет бе-
рушіге ќ±жаттар топтама-
сын тапсырѓанда), 9 (тоѓыз)
ж±мыс к‰нінде (порталѓа
ж‰гінгенде),  немесе лицен-
зияны ќайта ресімдеу жоба-
сына - 6 (алты) ж±мыс
к‰нінде, лицензияныњ  тел-
н±сќасыныњ жобасын - 1
(бір) ж±мыс к‰нінде болма-
са мемлекеттік ќызмет
кμрсетуден бас тарту тура-
лы уєжделген жауаптыњ жо-
басын дайындайды жєне
кμрсетілетін ќызметті бе-
рушініњ басшысына ќол
ќоюѓа береді

â

â

Кμрсетілетін ќыз-
метті берушініњ басшы-
сы мемлекеттік ќызмет
кμрсету нєтижесіне ќол
ќояды жєне оны кμрсе-
тілетін ќызметті бе-
рушініњ жауапты орын-
даушысына тапсырады
- 30 (отыз) минуттан
аспайды

                                                                   "Ветеринария саласындаѓы ќызметпен
                                                      айналысуѓа лицензия беру, ќайта

ресімдеу, лицензияныњ телн±сќасын
беру" мемлекеттік кμрсетілетін   ќызметі  регламентіне  2-ќосымша

Аќпараттыќ ж‰йелердіњ функционалдыќ μзара іс-ќимыл диаграммасы

кμрсетілетін ќызметті алушы порталда тіркеуді (авторизациялауды) ж‰зеге асырады

кμрсетілетін ќызметті алушыныњ электрондыќ мемлекеттік ќызметті тањдауы, электрондыќ
с±рау салу жолдарын толтыруы жєне ќ±жаттар топтамасын бекітуі

кμрсетілетін ќызметті алушыныњ электрондыќ мемлекеттік ќызмет кμрсету ‰шін электрон-
дыќ с±рау салуды ЭЦЌ арќылы куєландыруы

кμрсетілетін ќызметті берушініњ электрондыќ с±ратуды μњдеуі (тексеруі,тіркеуі)

кμрсетілетін ќызметті алушыныњ "жеке кабинетіндегі" мемлекеттік ќызмет кμрсетуді алу
тарихында мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ мерзімі мен  электрондыќ с±рау салу  мєртебесі
туралы хабарламаны алуы

кμрсетілетін ќызметті алушыныњ "жеке кабинетіне" кμрсетілетін ќызметті берушініњ уєкілетті
μкілініњ ЭЦЌ ќолы ќойылѓан электрондыќ ќ±жат нысанында мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесін жіберуі

кμрсетілетін ќызметті алушыныњ мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесін кμрсетілетін ќыз-
метті алушыныњ "жеке кабинетінен" портал арќылы алуы

â

â

â

â

â

â

Єкімдіктіњ
                                                   2014 жылѓы 2 желтоќсандаѓы

                                                      № 605 ќаулысымен бекітілген

"Ауыл шаруашылыѓы жануарларын бірдейлендіруді ж‰ргізу"
мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет  регламенті

  1.  Жалпы ережелер

1. "Ауыл шаруашылыѓы жануарларын
бірдейлендіруді ж‰ргізу"  мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызметті (б±дан єрі - мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызмет) жергілікті атќарушы органдар
ќ±рѓан мемлекеттік ветеринариялыќ ±йымдар-
мен бірлесіп (б±дан єрі - кμрсетілетін ќызметті
беруші)  жергілікті атќарушы органдармен
кμрсетеді.

¤тініштерді ќабылдау жєне мемлекеттік
ќызмет кμрсету нєтижелерін беруді кμрсетілетін
ќызметті берушініњ кењсесі ж‰зеге асырады.

2. Мемлекеттік ќызметті кμрсету нысаны -
ќаѓаз т‰рінде.

3.Мемлекеттік  ќызметті кμрсету нєтижесі -
мынадай тєсілдердіњ (сырѓалау, тањба басу,
чип салу) бірімен  жануарларѓа жеке нμмір беру
жєне  ветеринариялыќ паспорт беру.

Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметті ±сыну
нысаны: ќаѓаз т‰рінде.

2. Мемлекеттік ќызмет кμрсету процесінде
кμрсетілетін ќызметті берушініњ
ќ±рылымдыќ бμлімшелерініњ

(ќызметкерлерініњ) іс-ќимыл тєртібін
сипаттау

4. Мемлекеттік ќызмет кμрсету бойынша
рєсімді (іс-ќимылды) бастауѓа негіздеме  μтініш
жєне Ќазаќстан Республикасы ‡кіметініњ  2014
жылѓы 17 маусымдаѓы № 664 "Ветеринария
саласындаѓы мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет
стандарттарын бекіту туралы" ќаулысымен
бекітілген "Ауыл шаруашылыѓы жануарларын
бірдейлендіруді ж‰ргізу" мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызмет стандартыныњ  9-тармаѓында
кμрсетілген ќ±жаттар  (б±дан єрі - ќ±жаттар

топтамасы) болып табылады.
5. Мемлекеттік ќызмет кμрсету процесініњ

ќ±рамына кіретін єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ)
мазм±ны, оныњ орындалу ±заќтыѓы:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењсесі
ќ±жаттар топтамасын ќабылдауды жєне тір-
кеуді ж‰зеге асырады- 15 (он бес) минуттан
аспайды;

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі -кμрсеті-
летін ќызметті берушініњ кењсесінде ќ±жаттар
топтамасын ќабылдау к‰ні мен  уаќыты кμрсе-
тілгентіркеу туралы μтініштіњ кμшірмесіне белгі;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-
сы ќ±жаттар топтамасымен танысады жєне
кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты орын-
даушысын айќындайды - 30(отыз) минут ішінде.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі - кμрсеті-
летін ќызметті беруші басшысыныњ б±рышта-
масы;

3)  кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты
орындаушысы кμрсетілетін ќызметті алушыныњ
ќ±жаттар топтамасын тексереді, жануарларѓа
жеке нμмір береді, ветеринариялыќ паспортты
толтырады,ќол ќояды жєне оны облыстыњ
жергілікті атќарушы органдары бекіткен ауыл
шаруашылыѓы жануарларын бірдейлендіруді
ж‰ргізу жμніндегі іс-шаралар жоспарында кμрсе-
тілген мерзімдерге сєйкес - кμрсетілетін ќыз-
метті алушыѓа береді.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі - мемле-
кеттік ќызмет кμрсету нєтижесін беру.

3. Мемлекеттік ќызмет кμрсету процесінде
кμрсетілетін ќызметті берушініњ
ќ±рылымдыќ бμлімшелерініњ

(ќызметкерлерініњ) μзара іс-ќимыл
тєртібін сипаттау

Кμрсеті-
летін

ќызметті
алушы

кμрсетілетін
мемлекеттік
ќызметт іњ
нєтижес ін
кμрсетілетін
ќ ы з м е т т і
а л у ш ы ѓ а
береді не
кμрсетілетін
ќ ы з м е т т і
алушыныњ
"жеке каби-
нетіне" жібе-
реді

30 минут

Кμрсетілетін
ќызметті
берушініњ

кењсесі

Кμрсетілетін
ќызметті
берушініњ
жауапты

орындаушысы

à

à

Кμрсетілетін
ќызметті
берушініњ
басшысы

Тіркеуді
ж‰зеге
асыру

à кμрсетілетін
ќызметті алу-
шыдан алын-
ѓан ќ±жаттар
топтамасын
кμрсетілетін
ќызметті бе-
рушініњ бас-
ш ы с ы н а
б±рыштама
ќоюѓа береді
жєне кμрсеті-
летін ќыз-
метті алушы-
ныњ ќ±жаттар
топтамасын
ќабылдайды
жєне тіркейді
жєне кμрсеті-
летін ќыз-
метті бе-
рушініњ бас-
шысына бе-
реді
30 минут

à

"Элек-
трондыќ

‰кіметтіњ"
порталы

Кμрсетілетін
ќызметті
берушініњ
жауапты

орындаушысы

Кμрсеті-
летін

ќызметті
берушініњ
басшысы

ќ±жаттар
топтамасы-
мен таныса-
ды жєне оны
кμрсетілетін
ќызметті бе-
рушініњ жау-
апты орын-
даушысына
тапсырады

30 минут

м е м -
л е к е т т і к
ќ ы з м е т

кμрсе-
т у
нєти-
ж е с і -
не ќол

ќ о я д ы
жєне оны
к μ р с е т і -
летін ќыз-
метті бе-
р у ш і н і њ
жауапты
орындау-
ш ы с ы н а
тапсыра-
ды

30 минут

â

â

â

â

â

à

à

à

кμрсетілетін
ќызметті алушы-
ныњ ќ±жаттар
топтамасын
зерделейді,
дайындайды
жєне кμрсет-
ілетін ќыз-
метті берушініњ
басшысына ќол
ќоюѓа береді

жобасын - 14
(он тμрт) ж±мыс
к‰нінде (ќызмет
берушіге ќ±жат-
тар топтамасын
тапсырѓанда), 9
(тоѓыз) ж±мыс
к‰нінде (портал-
ѓа ж‰гінгенде),
немесе лицен-
зияны ќайта ре-
сімдеу жобасы-
на - 6 (алты)
ж±мыс к‰нінде,
л и ц е н з и я н ы њ
телн±сќасыныњ
жобасын - 1 (бір)
ж±мыс к‰нінде
болмаса мемле-
кеттік ќызмет
кμрсетуден бас
тарту тура-
лы уєжделген
жауап

"Ветеринария саласындаѓы ќызметпен
              айналысуѓа лицензия беру, ќайта ресімдеу, лицензияныњ
телн±сќасын беру" мемлекеттік кμрсетілетін  ќызмет регламентіне

3-ќосымша

Мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ бизнес-процестерініњ аныќтамалыѓы

à
Иє

Жоќ

(Жалѓасы. Басы газеттіњ μткен санында).

(Соњы 10-бетте).
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2) руководитель услугодателя ознакамли-
вается с пакетом документов и передает его
ответственному исполнителю услугодателя -
3 (три) часа;

3) ответственный исполнитель услугода-
теля изучает пакет документов услугополу-
чателя, подготавливает и передает на подпи-
сание руководителю услугодателя: проект
лицензии - 14 (четырнадцать) рабочих дней
(при сдаче пакета документов услугодателю),
9 (девять) рабочих дней (при обращении на
портал), или проект переоформленной лицен-
зии - 6 (шесть) рабочих дней, или проект дуб-
ликата лицензии - 1 (один) рабочий день, либо
мотивированный ответ об отказе в оказании
государственной услуги;

4) руководитель услугодателя подписыва-
ет результат оказания государственной ус-
луги и передает его ответственному исполни-
телю услугодателя - 4 (четыри) часа;

5) ответственный исполнитель услугода-
теля выдает результат оказания государствен-
ной услуги услугополучателю - 30 (тридцать)
минут.

Блок-схема прохождения каждого действия
(процедуры) с указанием длительности каж-
дой процедуры (действия) указана в прило-
жении 1 к Регламенту.

4. Описание порядка взаимодействия с
центром обслуживания населения и
(или) иными услугодателями, а также

порядка использования
информационных систем в процессе

оказания государственной услуги

8. Описание порядка обращения и после-
довательности процедур   (действий) услуго-
дателя и услугополучателя при оказании го-
сударственной услуги через портал:

1) услугополучатель осуществляет регис-
трацию (авторизацию) на портале;

2) выбор услугополучателем электронной
государственной услуги, заполнение полей
электронного запроса и прикрепление пакета
документов;

3) удостоверение электронного запроса
для оказания электронной государственной
услуги посредством электронной цифровой
подписи (далее ЭЦП) услугополучателя;

4) обработка (проверка, регистрация) элек-
тронного запроса услугодателем;

5) получение услугополучателем уведом-
ления о статусе электронного запроса и сро-
ке оказания государственной услуги в исто-
рии получения государственных услуг "лич-
ного кабинета" услугополучателя;

6) направление услугодателем в "личный
кабинет" услугополучателя результата оказа-
ния государственной услуги в форме элек-
тронного документа, подписанного ЭЦП  упол-
номоченного лица услугодателя;

7) получение услугополучателем резуль-
тата оказания государственной услуги через
портал в "личном кабинете" услугополучате-
ля.

Диаграмма функционального взаимодей-
ствия информационных систем, задейство-
ванных в оказании государственной услуги
указана в приложении 2 к Регламенту.

Справочник бизнес-процессов оказания го-
сударственной услуги указан в приложении 3
к Регламенту.

 Приложение 1
к Регламенту государственной услуги

    "Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии
        для занятия деятельностью в области ветеринарии"

Блок-схема прохождения каждого действия (процедуры)
с указанием длительности каждой процедуры (действия)

Руководитель услуго-
дателя ознакамливается
с пакетом документов и
передает его ответствен-
ному исполнителю услу-
годателя - 3 (три) часа

â

Канцелярия услуго-
дателя принимает и ре-
гистрирует пакет доку-
ментов услугополуча-
теля и передает руко-
водителю услугодателя
- не более 30 (тридцать)
минут

У
сл

уг
о

п
о

л
уч

а
те

л
ь

â

â

Ответственный ис-
полнитель услугодате-
ля выдает результат
оказания государ-
ственной услуги услу-
гополучателю - 30
(тридцать) минут

Ответственный испол-
нитель услугодателя изуча-
ет пакет документов услу-
гополучателя, подготавли-
вает и передает на подпи-
сание руководителю услу-
годателя: проект лицензии -
14 (четырнадцать) рабочих
дней (при сдаче пакета до-
кументов услугодателю), 9
(девять) рабочих дней (при
обращении на портал), или
проект переоформленной
лицензии - 6 (шесть) рабо-
чих дней, или проект дубли-
ката лицензии - 1 (один) ра-
бочий день, либо мотивиро-
ванный ответ об отказе в
оказании государственной
услуги

â

â

Руководитель услу-
годателя подписывает
результат оказания го-
сударственной услуги и
передает его ответ-
ственному исполните-
лю услугодателя - 4 (че-
тыри) часа

                                                                Приложение 2
к Регламенту  государственной    услуги

 "Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии для
занятия деятельностью в области ветеринарии"

Диаграмма функционального взаимодействия информационных систем,
задействованных в оказании государственной услуги

услугополучатель осуществляет регистрацию (авторизацию) на портале

выбор услугополучателем электронной государственной услуги, заполнение полей элек-
тронного запроса и прикрепление пакета документов

удостоверение электронного запроса для оказания электронной государственной услуги
посредством электронной цифровой подписи (далее ЭЦП) услугополучателя

обработка (проверка, регистрация) электронного запроса услугодателем

получение услугополучателем уведомления о статусе электронного запроса и сроке ока-
зания государственной услуги в истории получения государственных услуг "личного кабине-
та" услугополучателя

направление услугодателем в "личный кабинет" услугополучателя результата оказания
государственной услуги в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномочен-
ного лица услугодателя

получение услугополучателем результата оказания государственной услуги через портал
в "личном кабинете" услугополучателя

â

â

â

â

â

â

(Продолжение. Начало в предыдущем
номере газеты).

 Условные обозначения:

 - начало или завершения оказания государственной услуги;

- наименование процедуры (действия) услугополучателя;

- вариант выбора;

- переход к следующей процедуре (действию).à

Утвержден
постановлением акимата

от 2 декабря 2014 года № 605

Регламент  государственной услуги
"Проведение идентификации сельскохозяйственных животных"

 1. Общие положения

1. Государственная услуга "Проведение
идентификации сельскохозяйственных живот-
ных" (далее - государственная услуга) оказы-
вается местными исполнительными органами
совместно с государственными ветеринарны-
ми организациями, созданными местными ис-
полнительными органами (далее - услугода-
тель).

Прием заявлений и выдача результатов
оказания государственной услуги осуществ-
ляются канцелярией услугодателя.

2. Форма оказания государственной услуги
- бумажная.

3.Результат оказания государственной ус-
луги - присвоение индивидуального номера
животным одним из следующих способов (бир-
кование, таврение, чипирование) и выдача
ветеринарного паспорта.

 Форма предоставления результата госу-
дарственной услуги - бумажная.

2. Описание порядка действий
структурных подразделений

(работников) услугодателя в процессе
оказания государственной услуги

4. Основанием для начала процедуры (дей-
ствия) по оказанию государственной услуги
является заявление и документы, предусмот-
ренные пунктом 9 Стандарта государственной
услуги "Проведение идентификации сельско-
хозяйственных животных", утвержденного по-
становлением Правительства Республики Ка-
захстан от 17 июня 2014 года № 664 "Об утвер-
ждении стандартов государственных услуг в

области ветеринарии" (далее - пакет докумен-
тов).

5. Содержание каждой процедуры (дей-
ствия), входящей в состав процесса оказания
государственной услуги, длительность его
выполнения:

1) канцелярия услугодателя осуществляет
прием и регистрацию пакета документов - не
более 15 (пятнадцати) минут.

Результат процедуры (действия) - отметка
на копии заявления о регистрации в канцеля-
рии услугодателя с указанием даты и времени
приема пакета документов;

2) руководитель услугодателя ознакамли-
вается с пакетом документов и определяет
ответственного исполнителя услугодателя - в
течении 30 (тридцати) минут.

Результат процедуры (действия) - виза ру-
ководителя услугодателя района;

3) ответственный исполнитель услугодате-
ля проверяет пакет документов услугополу-
чателя, присваивает индивидуальный номер
животному, заполняет ветеринарный паспорт,
подписывает и выдает его услугополучателю
- согласно срокам, указанным в плане мероп-
риятий по проведению идентификации сельс-
кохозяйственных животных, утвержденном
местными исполнительными органами облас-
ти.

Результат процедуры (действия) - выдача
результата оказания государственной услуги.

3. Описание порядка взаимодействия
структурных подразделений

(работников) услугодателя в процессе
оказания государственной услуги

Приложение 3
к Регламенту государственной услуги

         "Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов
лицензии для занятия деятельностью в области ветеринарии"

Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги

Услуго-
получа-

тель

выдает ре-
з у л ь т а т
о к а з а н и я
г о с у д а р -
с т в е н н о й
услуги ус-
лугополуча-
телю

30 минут

Канцелярия
услугодателя

Ответственный
исполнитель
услугодателя

à

à

Руководи-
тель

услуго-
дателя

Осуще-
ствле-

ние
регист-
рации

à передает по-
лученный от
услугополу-
чателя пакет
документов
руководите-
лю услугода-
теля для на-
ложения визы
принимает и
регистрирует
пакет доку-
ментов услу-
гополучателя
и передает
руководите-
лю услугода-
теля

30 минут

à

Портал
"элект-
ронного
прави-

тельства"

Ответствен-
ный исполни-

тель
услугодателя

Руководи-
тель

услуго-
дателя

ознакам-
ливается с
пакетом до-
кументов и
п е р е д а е т
его ответ-
ственному
исполните-
лю услуго-
дателя

30 минут

подпи-
с ы в а е т
результат

оказа-
н и я
г о с у -
д а р -
ствен-

ной услу-
ги и пере-
дает его
о т в е т -
ственно-
му испол-
н и т е л ю
услугода-
теля

30 минут

â

â

â

â

â

à

à

à

 изучает па-
кет документов
услугополуча-
теля, подго-
тавливает и
передает на
подписание
руководите-
лю услугодате-
ля

проект ли-
цензии - 14 ра-
бочих дней (при
сдаче пакета
документов ус-
лугодателю), 9
рабочих дней
(при  обраще-
нии на портал),
или проект пе-
реоформлен-
ной лицензии -
6 рабочих дней,
или проект дуб-
ликата лицен-
зии - 1 рабочий
день либо моти-
вированный от-
вет об отказе в
оказании

à
Да
Нет

(Окончание на 10 полосе).
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6. Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет процесі-
не ќатысатын ќызмет берушілердіњ, ќ±рылым-
дыќ бμлімшелерініњ (ќызметкерлерініњ) тізбесі:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењсесі;
2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-

сы;
3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты

орындаушысы.
7. Єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ќ±рылым-

дыќ бμлімшелер (ќызметкерлер) арасындаѓы
реттілігін, єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ±заќты-
ѓын сипаттау:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењсесі
ќ±жаттар топтамасын ќабылдайды жєне
тіркейді, оларды кμрсетілетін ќызметті бе-
рушініњ басшысына береді - 15 (он бес) минут-
тан аспайды;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-
сы б±рыштама ќояды, ќ±жаттар топтамасын
кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты орын-
даушысына береді - 30 (отыз) минут
ішінде;

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты
орындаушысы жануарларѓа жеке нμмір берген-
нен, ветеринариялыќ паспортты толтырѓаннан
жєне ќол ќойѓаннан кейін,оны облыстыњ

жергілікті атќарушы органдары бекіткен ауыл
шаруашылыѓы жануарларын бірдейлендіруді
ж‰ргізу жμніндегі іс-шаралар жоспарында кμрсе-
тілген мерзімдерге сєйкес кμрсетілетін ќызметті
алушыѓа береді.

Єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ±заќтыѓын
кμрсете отырып, єрбір іс- ќимылдыњ (рєсімніњ)
μту блок - схемасы осы Регламенттіњ 1- ќосым-
шасында кμрсетілген.

Мемлекеттік ќызметті кμрсетудіњ бизнес-
процестерініњ аныќтамалыѓы осы Регламенттіњ
2 - ќосымшасында кμрсетілген.

4. Халыќќа ќызмет кμрсету орталыѓымен
жєне (немесе) μзге де кμрсетілетін

ќызметті берушілермен μзара іс-ќимыл
тєртібін, сондай-аќ мемлекеттік ќызмет

кμрсету процесінде  аќпараттыќ
ж‰йелерді пайдалану тєртібін сипаттау

8. Мемлекеттік  кμрсетілетін ќызмет Ќоста-
най облысы  бойынша  "Халыќќа ќызмет кμрсе-
ту орталыѓы" республикалыќ мемлекеттік ме-
кемесі жєне "электрондыќ ‰кімет" веб - порта-
лы арќылы кμрсетілмейді.

кμрсетілетін ќызметті бе-
рушініњ басшысы б±рыштама
ќояды, ќ±жаттар топтамасын
кμрсетілетін ќызметті берушініњ
жауапты орындаушысына береді
- 30 (отыз) минут ішінде

â

кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењ-
сесі ќ±жаттар топтамасын ќабылдайды
жєне тіркейді, оларды кμрсетілетін ќыз-
метті берушініњ басшысына береді - 15
(он бес) минуттан аспайды

К
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кμрсетілетін ќызметті берушініњ жау-
апты орындаушысы жануарларѓа жеке
нμмір бергеннен, ветеринариялыќ пас-
портты толтырѓаннан жєне ќол ќойѓаннан
кейін, оны облыстыњ жергілікті атќарушы
органдары бекіткен ауыл шаруашылыѓы
жануарларын бірдейлендіруді ж‰ргізу
жμніндегі іс-шаралар жоспарында кμрсе-
тілген мерзімдерге сєйкес -кμрсетілетін
ќызметті алушыѓа береді.

                                       "Ауыл шаруашылыѓы жануарларын
                   бірдейлендіру ж‰ргізу" мемлекеттік

                                                                 кμрсетілетін ќызмет регламентіне
                                                                                                1-ќосымша

Єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ±заќтыѓын кμрсете отырып,
єрбір іс- ќимылдыњ (рєсімніњ) μту блок - схемасы

â

â

"Ауыл шаруашылыѓы жануарларын бірдейлендіруді ж‰ргізу"  мемлекеттік
кμрсетілетін ќызмет регламентіне

2-ќосымша

Мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ бизнес-процестерініњ аныќтамалыѓы

Кμрсетілетін
ќызметті
алушы

ќ±жаттар топ-
тамасымен та-
нысады жєне
кμрсетілетін ќыз-
метті берушініњ
жауапты орында-
ушысын айќын-
дайды - 30 (отыз)
минут ішінде

Кμрсетілетін ќызметті
берушініњ кењсесі

Кμрсетілетін
ќызметті берушініњ

басшысы

ќ±жаттар топ-
тамасын ќабыл-
дайды  жєне
тіркейді, оларды
кμрсетілетін ќыз-
метті берушініњ
басшысына бе-
реді - 15 (он бес)
минуттан аспай-
ды

à

â

à

 Шартты белгілері:

     - мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ басталуы жєне аяќталуы;

    - кμрсетілетін ќызметті алушы рєсімініњ (іс-ќимылыныњ) атауы;

    - келесі рєсімге (іс-ќимылѓа) μту.
à

жануарларѓа
жеке нμмір берген-
нен, ветеринария-
лыќ паспортты
толтырѓаннан жєне
ќол ќойѓаннан
кейін, оны облыс-
тыњ жергілікті атќа-
рушы органдары
бекіткен ауыл ша-
руашылыѓы жану-
арларын бірдей-
лендіруді ж‰ргізу
жμніндегі іс-шара-
лар жоспарында
кμрсетілген мерзім-
дерге сєйкес
кμрсетілетін ќыз-
метті алушыѓа бе-
реді

Кμрсетілетін
ќызметті берушініњ
жауапты  орындау-

шысы

â

6. Перечень структурных подразделений,
(работников) услугодателя, которые участву-
ют в процессе оказания государственной ус-
луги:

1) канцелярия услугодателя;
2) руководитель услугодателя;
3) ответственный исполнитель услугодате-

ля.
7. Описание последовательности процедур

(действий) между структурными подразделе-
ниями (работниками), длительность каждой
процедуры (действия):

1) канцелярия услугодателя принимает и
регистрирует пакет документов, передает их
руководителю услугодателя - не более 15 (пят-
надцати) минут;

2) руководитель услугодателя налагает
визу, передает пакет документов ответствен-
ному исполнителю услугодателя - в течении
30 (тридцати) минут;

3) ответственный исполнитель услугодате-
ля после присвоения индивидуального номе-
ра животному, заполнения и подписания вете-
ринарного паспорта, выдает его услугополу-
чателю - согласно срокам, указанным в плане

мероприятий по проведению идентификации
сельскохозяйственных животных, утвержден-
ном местными исполнительными органами
области.

Блок-схема прохождения каждого действия
(процедуры) с указанием длительности каж-
дой процедуры (действия) указана в приложе-
нии 1 к Регламенту.

Справочник бизнес-процессов оказания го-
сударственной услуги указан   в приложении 2
к Регламенту.

4. Описание порядка взаимодействия с
центром обслуживания населения и (или)
иными услугодателями, а также порядка

использования информационных систем
в процессе оказания государственной

услуги

8. Государственная услуга через фили-
ал республиканского  государственного
предприятия "Центр обслуживания населе-
ния" по Костанайской области и веб-портал
"Электронного правительства" не оказыва-
ется.

Руководитель услугодателя
налагает визу, передает пакет
документов ответственному ис-
полнителю услугодателя - в те-
чении 30 (тридцати) минут

â

Канцелярия услугодателя принима-
ет и регистрирует пакет документов,
передает их руководителю услугодате-
ля - не более 15 (пятнадцати) минут

У
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â

Ответственный исполнитель услуго-
дателя после присвоения индивидуаль-
ного номера животному, заполнения и
подписания ветеринарного паспорта,
выдает его услугополучателю - согласно
срокам, указанным в плане мероприя-
тий по проведению идентификации сель-
скохозяйственных животных, утвержден-
ном местными исполнительными орга-
нами области

                                      Приложение 1
к Регламенту государственной услуги "Проведение идентификации

сельскохозяйственных животных"

Блок-схема прохождения каждого действия (процедуры)
с указанием длительности каждой процедуры (действия)

â

â

Приложение 2
к Регламенту государственной услуги

"Проведение идентификации сельскохозяйственных животных"

Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги

Услугополу-
чатель

налагает визу,
передает пакет
документов от-
ветственному
исполнителю ус-
лугодателя - в
течении 30 (трид-
цати) минут

Канцелярия
услугодателя

Руководитель
услугодателя

принимает и
регистрирует па-
кет документов,
передает их руко-
водителю услуго-
дателя - не более
15 (пятнадцати)
минут

à

â

à

Условные обозначения:

 - начало или завершения оказания государственной услуги;

  - наименование процедуры (действия) услугополучателя;

  - переход к следующей процедуре (действию).à

после присвое-
ния индивидуаль-
ного номера живот-
ному, заполнения и
подписания вете-
ринарного паспор-
та, выдает его ус-
лугополучателю -
согласно срокам,
указанным в плане
мероприятий по
проведению иден-
тификации сельс-
кохозяйственных
животных, утверж-
денном местными
исполнительными
органами области

Ответственный
исполнитель

 услугодателя

â
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ
ќаржы басќармасы" мемлекеттік
мекемесі (110000, Ќостанай ќ., Єл-
Фараби, 66, аныќтама ‰шін теле-
фондары: 8 (7142) 575-513, факс:
575-511, электрондыќ мекенжайы:
M.Nuranova@kostanay.gov.kz)
аќпараттандыру жєне баѓдарла-
малыќ ќамтамасыз ету бμлімініњ
басшысы бос мемлекеттік
єкімшілік лауазымѓа орналасуѓа
конкурс жариялайды (D-O-3, 1
бірлік), лауазымдыќ жалаќысы
ќызмет атќарѓан жылдарына бай-
ланысты 84563 тењгеден 114032
тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ќаржы басќармасыныњ басќа
бμлімдерімен, аудандыќ жєне ќала-
лыќ ќаржы бμлімдерімен аќпараттан-
дыру жєне баѓдарламалыќ ќамтама-
сыз ету бμлімініњ μзара іс-єрекетін
±йымдастыру, ќаржы басќармасы-
ныњ жергілікті есептеуіш желісіне
єкімшілік етуді ќамтамасыз ету, Ќос-
танай облысыныњ ќаржы бμлімдері
ауќымында ќаржы басќармасыныњ
корпорациялыќ желісіне єкімшілік
етуді ќамтамасыз ету, есептеуіш
техника, ж‰йелік жєне ќолданбалы
баѓдарламалыќ ќамтамасыз ету
ќ±ралдарын енгізуде ќаржы бμлімде-
ріне єдістемелік басшылыќ ету
жєне кμмек кμрсету, дайын баѓдар-
ламалыќ μнімдерді пайдалану
м‰мкіншілігін аныќтау, енгізілген баѓ-
дарламалардыњ, баѓдарламалыќ
ќ±ралдардыњ с‰йемелдеуін ж‰зеге
асыру, техникалыќ ќ±жаттамаларды
ресімдеу, бμлімге ж‰ктелген міндет-
тердіњ орындалуына жауап беру.
Мемлекеттік органда аќпараттын
ќауіпсіздігі саласында ќорландыру
аќпараттын т±тастыѓын, жарамды-
лыѓын жєне ќ±пиялылыѓын ±стауы-
на баѓытталѓан аќпараттыќ
ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету ж‰йесін
єзірлеуге, іске асыруѓа жєне пайда-
лануѓа жауап беру. Стратегиялыќ
жєне операциялыќ жоспарларды
єзірлеуге ќатысу, сондай-аќ оларды
орындау.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойы-
латын негізгі талаптар: Жоѓары
кєсіптік- экономикалыќ, ќолданбалы
математика, аќпараттыќ ж‰йелер,
есептеуіш техника мен автоматтан-
дырылѓан ж‰йелердіњ баѓдарлама-
лыќ ќамтамасыз етілуі.

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

1)  мемлекеттік ќызмет μтілі екі
жылдан кем емес;

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

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

4)  жоѓары оќу орынынан кейінгі
білім баѓдарламалары бойынша
Ќазаќстан Республикасы Прези-
дентініњ жанындаѓы білім беру ±йым-
дарында мемлекеттік тапсырыс не-
гізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу
орындарында Шетелде кадрлар даяр-
лау жμніндегі республикалыќ комис-
сия бекітетін  басым мамандыќтар
бойынша оќуды аяќтауы;

5) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-

ституциясын, "Ќазаќстан Республи-
касыныњ Президенті туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ‡кіметі тура-
лы" Ќазаќстан Республикасыныњ
конституциялыќ зањдарын, "Мемле-
кеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілер туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы" Зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды
реттейтін Ќазаќстан Республикасы-
ныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан-2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања сая-
си баѓыты стратегиясын білуі.

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

Конкурс 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 μткізу жєне
конкурс комиссиясын ќалыптастыру
ќаѓидалары (б±дан єрі – Ќаѓидалар)
негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды куєландырыл-
ѓан 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 жылѓы 21 жел-
тоќсанда №6697 болып тіркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы аныќ-
тама;

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолданыс-

таѓы сертификат (немесе нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап 10
ж±мыс к‰ні ішінде "Ќостанай облы-
сы єкімдігініњ ќаржы басќармасы"
мемлекеттік мекемесіне мына ме-
кенжай бойынша: Ќостанай ќаласы,
Єл-Фараби дањѓылы, 66, 301-каб.
±сынылуы ќажет.

Азаматтар жоѓарыда санамалан-
ѓан, ќ±жат тігілетін м±ќабада орна-
ластырылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жатта-
рын хабарландыруда кμрсетілген
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќала-
рын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей бе-
реді.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар, оны кандидаттарды єњгіме-
лесуге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде
"Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы
басќармасы" мемлекеттік мекеме-
сінде, 307-бμлмеде μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретінде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат де-
путаттарыныњ, Ќазаќстан Республи-
касы зањнамасында белгіленген
тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа мем-
лекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына
1 ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Ќостанай облысы єкімдігі ќар-
жы басќармасыныњ    ±йымдастыру-
кадрлыќ ж±мыс бμлімінде тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар Ќостанай об-
лысы єкімдігі ќаржы басќармасыныњ
±йымдастыру-кадрлыќ ж±мыс
бμліміне жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын немесе кμшірмелерін
±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
шыѓындарын (єњгімелесу μтетiн
жерге келу жєне ќайту, т±ратын жер
жалдау, байланыс ќызметiнiњ бар-
лыќ т‰рлерiн пайдалану) μздерiнiњ
жеке ќаражаттары есебiнен
ж‰ргiзедi.

 Аманкелді ОКЖ Амантоѓай ауылдыќ кітапханасыныњ мењгерушісі
Ќ±лымбетова Ќырмызы Сейілќызына

жолдасыныњ
ќайтыс болуына байланысты отбасына, туѓан-туыстарына ќайѓырып кμњіл
айтамыз.

Марќ±мныњ жатќан жері жєннат, иманы жолдас болсын!
Л.Н.Толстой атындаѓы ОЄЃК ±жымы.

«Азыќ-т‰лік келісім-шарт корпорациясы»
¦лттыќ  компаниясы»  Акционерлік  ќоѓамы

 2014 жылы жасалѓан  форвардтыќ  сатып алу шарттары бойынша айыпп±л санкциялары
мμлшерін азайту, сондай-аќ міндеттемелерді ±зарту м‰мкіндігі туралы жариялайды:

1. Айыпп±л шарттарын азайту шарттары:
Агроμнеркєсіп кешені субъектілері (б±дан єрі АШТ¤) 2014 жылы жасалѓан  форвардтыќ  сатып алу

шарттары бойынша μз міндеттемелерін толыќ орындаѓан жаѓдайда;
– міндеттемелер  мерзімі басталѓан к‰ннен бастап 30 к‰нтізбелік к‰ннен кейін (1 желтоќсанды ќоса

алѓанда), алайда 2015 жылѓы 1 аќпаннан кешіктірмей, орындалмаѓан міндеттемелер сомасынан (ко-
миссия сомасын тμлеу жμніндегі міндеттемені ќоспаѓанда) 2%-ѓа дейін айыпп±л мμлшері азаяды;

– 2015 жылѓы 1 аќпаннан кейін, алайда 2015 жылѓы 1 наурыздан кешіктірмей, айыпп±л мμлшері
орындалмаѓан міндеттемелер сомасынан (комиссия сомасын тμлеу жμніндегі міндеттемені ќоспаѓан-
да) 3%-ѓа дейін  азаяды;

– 2015 жылѓы 1 наурыздан кейін айыпп±л санкциялары азаймайды жєне б±рынѓысынша айыпп±л
мμлшері орындалмаѓан міндеттемелер сомасынан (комиссия сомасын тμлеу жμніндегі міндеттемені
ќоспаѓанда)

10 % мμлшерінде ќалады.
2. ¦зарту ‰шін шарттар:
1) ±зартуды ±сыну мерзімі – 2015 жылѓы 1 ќарашаѓа дейін;
2) ±зартылѓан міндеттемелерге комиссия – 10% жылдыќ;
3) алдын ала тμлем ќ±ныныњ 5% мμлшерінде μткен мерзімге есептелген комиссияны μтеу;
4) міндеттемелер сомасынан 1% мμлшерінде ±зарту ‰шін комиссия тμлеу.
 АШТ¤-ніњ тиісті ќ±жаттармен бекітілген 2014 жылы  ауа-райы жаѓдайыныњ ќолайсыз болуына бай-

ланысты астыќ μнімділігініњ тμмен болуы (егістіњ жойылуы) жєне/немесе жиын-терінніњ уаќытында
ж‰ргізілмеуін растауы, сондай-аќ ќолданыстаѓы кепілдік мерзімін ±зарту міндеттемелерді ±зарту ‰шін
міндетті талаптардыњ бірі болып табылады.

 АШТ¤-ніњ μтініштері осы шарттарды ±зарту ‰шін тиісті ќ±жаттарымен ќоса  2015 жылѓы 15 аќпанѓа
дейін ќабылданады.

Ќызыѓушылыќ танытќан жаѓдайда толыќ аќпаратты келесі байланыс бойынша алуѓа бола-
ды:

Ќостанай облысы, Ќостанай ќ., Таран к-сі, 147, тел. (8-714-2) 53-11-44, 53-45-79, 53-29-12.
      Астана ќ., Московская кμш., 29/3, тел. (8-717-2) 59-12-48, 59-12-73,  59-12-65.

Ќ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУ

Мерейтой-60!Мерейтой-60!Мерейтой-60!Мерейтой-60!Мерейтой-60!

Жанкелдин ауданы, Аралбай
ауылыныњ т±рѓыны, біріміздіњ ќамќор
аѓамыз, бірі-міздіњ асќар таудай
єкеміз НЫСАМБАЕВ Сламжан
Садыќ±лын 60 жасќа толу мерейтой-
ымен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз.

Ќ±тты болсын ќуанышты к‰ніњіз,
Баќытты боп шаттыќ μмір с‰ріњіз.
Алпыстыњ да асќарына жеттіњіз,
Енді ж‰зге ќ±лаш сермеп шыѓыњыз.

Мереке к‰н н±рѓа толсын ж‰зіњіз,
Ќуаныњыз, шаттаныњыз, к‰ліњіз,
Бала-шаѓа ќызыѓына кенеліп,
Ортамызда аман-есен ж‰ріњіз!

Игі тілекпен:
Хамзиндер отбасы

Жања зањѓа
т‰сінік беруде

Ќостанайлыќ полицейлер "Жол ж‰рісі туралы"
зањныњ жањалыќтарын т‰сіндіру жμнінде халыќ
арасында алдын алу ж±мысын ж‰ргізуде.

ОІІД ведомстволыќ сайтына т‰скен Интернет пайдаланушы-
лардыњ с±раќтарына полиция майоры Юрий Панасенко жауап
берді.  С±раќтардыњ басым бμлігі балаларѓа арналѓан автоорын-
дыќтар тμњірегінде болды. Интернет пайдаланушы Е.Дорожко
"Кішкентай нєрестені ќолда ±стап отыруѓа бола ма?" десе, Г.Са-
уытова "Таксиде балаларѓа автоорындыќ болуы тиісті ме?" де-
ген с±раќ ќойды. Барлыѓы сайтќа жања ережелерге ќатысты
жиырмадан астам с±раќ т‰сті. Полиция ќызметкерлері алдын
алу ж±мыстарын облыс жолдарында, жергілікті БАЌ пен Ин-
тернетте жалѓастыратын болады.

Д‰кенге т‰скен ±рыД‰кенге т‰скен ±рыД‰кенге т‰скен ±рыД‰кенге т‰скен ±рыД‰кенге т‰скен ±ры
±сталды±сталды±сталды±сталды±сталды

Ќостанайда полицияныњ учаскелік инспекторлары
д‰кенге ±рлыќќа т‰скен к‰діктіні ±стады.

15 ќањтарѓа ќараѓан т‰ні Лиза Чайкина кμшесіндегі бір
д‰кенге белгісіз біреу терезеден т‰скен. Д‰кенде дабыл беру
ж‰йесі орнатылмаѓан екен. ¦рыѓа кассаны ашу да ќиындыќ
тудырмаѓан. 60 мыњ тењгені ќалтаѓа басќан ±ры алысќа ±зама-
ды. Жедел-іздестіру шараларыныњ барысында  полицияныњ
учаскелік инспекторлары Асхат Кукамбеков пен Алмас Фазыл-
ахметов 20 жастаѓы к‰діктіні ±стады. Ол кінєсін мойындады.
Полицейлер к‰діктіден 2 мыњ тењгені тєркіледі, ќалѓанын ол
ж±мсап ќойыпты.

К‰діктіге ќатысты ЌР Ќылмыстыќ Кодексініњ 188-2 бабы
бойынша ќылмыстыќ іс ќозѓалды.

Есірткі таратушыЕсірткі таратушыЕсірткі таратушыЕсірткі таратушыЕсірткі таратушы
±сталды±сталды±сталды±сталды±сталды

Облыста жыл басынан бері полицейлер есірткімен
байланысты 30 ќылмысты ашты. Тєркіленген есірткі
заттарыныњ жалпы салмаѓы 500 грамнан асты.

3 ќањтар к‰ні Ќарабалыќ ауданында шекарада  ЌР ¦ЌКД
жєне ОІІД  ќызметкерлері бірлесіп 27 жастаѓы к‰діктіні ±ста-
ды. Оны тінту кезінде ішкі киімінен марихуана оралѓан
т‰йіншек табылды. Осылайша 5 грамм марихуананы тасымал-
даушыныњ жолы кесілді. 5 ќањтар к‰ні  "Ќайраќ" шекара беке-
тінде "Мерседес бенс" автобусын ќарау кезінде салонныњ жоѓа-
рѓы сμресінен кептірілген марихуана салынѓан сіріњке ќорабы
табылды. Рудный ќаласында есірткі бизнесіне ќарсы к‰рес
бμлімініњ ќызметкерлері  ќызметтік іздестіру итініњ кμмегі-
мен 39 жастаѓы єйелді ±стады. К‰діктініњ пєтерінен героині
бар екі ќалташа табылды.  Аталмыш фактілер бойынша ќыл-
мыстыќ істер ќозѓалып, тергеу ж‰ргізілуде.

 ОІІД баспасμз ќызметініњ материалдары
бойынша єзірлеген

М.ЌАБДРАХМЕТОВА.
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Жастар арасында ќазаќ
тілі мен  ±лттыќ мєдение-
тімізді дамытуѓа ‰лес ќосып
келе жатќан "Жайдарман-
ныњ" Академия ішінде бас-
тау алып жатќанына ќуаны-
шымыз шексіз. Жайдарман
дегенніњ μзінде езуге к‰лкі
±ялайды. Кμрерменге μз єзі-
лін сыйлаѓан, єртістік ќабі-
леттері мен ерекше тапќыр-
лыѓын шыњдаѓан жайдар-
маншылар ‰шін Академия-
да μткізілген єзіл мереке-
сініњ ерекше мањыздылыѓын
айта кетпеуге болмайды.
Аѓымдаѓы жылы  Ќостанай
академиясында курстар ара-
сында μткізілген жайдарман
ойынында тμрт ‰здік коман-
да баќтарын сынады. Б±ѓан
дейін курс ішінде μткізілген
жайдарманнан топ жарѓан
командалар іріктеліп алѓан-
ды.  Жиналѓан ќауым алдын-
да 1 курстыњ "Сіздер ‰шін",
2 курстыњ атынан  "Акаде-
мия ќырандары", "К‰лкі
саќшылары" жєне де 3 курс-
тыњ "Кμњілді жігіттері" ко-
мандалары μз μнерлерін
кμрсетті.

Жайдарманшылардыњ
ойынын баѓалауѓа Ќазаќстан
КВН одаѓы Ќостанай КВН
филиалыныњ  директоры
Марѓ±лан Бєкіров, "Поли-
цейская академия" КВН ко-
мандасыныњ экс-капитаны
Тимур Толыбаев, "Сарыарќа" республи-
калыќ лигасыныњ чемпионы, белгілі
жайдарманшы Байболат Сегізбаев ша-
ќырылды.

Ќиял-ѓажайып таќырыбындаѓы
сєлемдесу, еркін таќырыптаѓы фото ши-

Газет аптасына  ‰ш рет шыѓады.
Газет Ќазаќстан Республикасыныњ Мєдениет жєне аќпарат
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куєлiгi
берiлген.
Газет “Ќостанай тањыныњ” компьютер орталыѓында терiлiп,
беттелдi. Офсеттiк басылым. “Ќостанайполиграфия” ЖШС
баспаханасы.
Мекенжайы:  С.Мєуленов  кμшесi, 16.
Баѓасы келiсiм бойынша.

Газетте жарыќ кμрген оќырман пiкiрi редакция кμзќарасымен
сєйкес келе бермейдi. Редакция оќырман хаттарына жауап
бермейдi, оны ќайтармайды.  ‡ш компьютерлiк беттен асатын
материалдар ќабылданбайды.  “Ќостанай тањында” жарияланѓан
материалдарды сiлтемесiз кμшiрiп басуѓа болмайды. Жарнама
мен хабарландырулардыњ мазм±ны мен мєтiнiне жарнама берушi
жауап бередi.

А  – аќылы жарияланым.
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АЯЗБЕКОВ

Ќария – ќара шањыраќтыњ киесі.
Халќымыз ыќылым заманнан бері
жасы ‰лкенге ќарсы шыѓып, жолын
кеспеген. Уаќыт керуені кμшкен сай-
ын ќоѓамныњ да тарпањ ќылыќтарын
кμріп жатамыз. Ќартайѓан шаќта
ќызыќтарын кμрсетудіњ орнына
ќабырѓаларын ќайыстырып, μмір-
лерін μксітіп, оларды таѓдырдыњ
ауыр сынаѓына тастап, ‰йінен ќазы-
на-ќарттарѓа, єке-шешелеріне орын
тауып бермей ж‰ргендер жоќ емес.
¤кінішке орай кμп. Єр нєрсеніњ се-
бебі бар деп тоќтам жасай алмаймыз,
себебі сол безб‰йрек балалары ‰шін
ќиындыќтыњ ќыл арќанын ќиып,
азапты ѓ±мырларын μткізбеп пе еді?!

Елімізде жыл санап ќариялар ‰йі
кμбейіп барады. Кμњілге кірбіњ
т‰сіретіні де осы. Мєселен, Рудный-
да  ќарттар мен м‰гедектерге арнал-
ѓан ‰й бар. Б±л жерде 103 адам т±рып
жатыр. Соныњ 23-і м‰мкіндігі шек-
теулі жандар болса, ќалѓаны зейнет
жасындаѓылар. Дені балалы-шаѓалы
кісілер. Бойдаѓы к‰ш-ќуаты єлсіре-
се де бауыр етіне, немерелеріне де-
ген саѓынышы сарќылмайтын ќарт-
тардыњ бірі – Сайын Мємбетов.

– ¦лым 2012 жылы осы жерге ор-
наластырды. Ќарсы келе алмадым.
Себеп белгілі ѓой, келін... Айту ауыр
енді. Тек ќана немерелерімді саѓы-
намын. Кєдірбегім онѓа кμшті,
Сєрсенбек сегізіншіге барады. Жа-
ќында келемін деп отыр. Пенсиям-
нан киіндіріп жіберемін ѓой, – деп
кμкірегіне μксік толып, к‰мілжи
берді. Ќылыќтарымен ыстыќ неме-
релерініњ ќызыќтарын еске алып,
жасын санаумен уаќытын μткізеді.
Олардыњ амандыѓын тілейді єке
ж‰регі. Ќамкμњіл ќарияныњ ќазіргі
басты  арманы  немерелерін  б±рын-
ѓыдай киіндіріп, сабаќќа шыѓарып
салу ѓана. Артыќ ештење де с±рамай-
ды.

"Ќарты бар ‰йдіњ ќом ќазынасы
бар" дейді дана халќымыз. Таѓдыр-
дыњ тєлкегіне т‰сіп, туѓандарынан
ќиындыќ кμріп жатќан Сайын
Мємбетовтіњ к‰йін кешіп жатќан
ќариялардыњ саны артып келеді.
Оларды μз шањыраѓынан айыру
б‰гінгі ќоѓамныњ ж‰рек м±здатар-
лыќ дерті болып т±р. ЌР Статистика
агенттігініњ ресми мєліметінше, елі-
мізде 30 000-ѓа жуыќ адам ќарттар
‰йін  пана  етіп  ж‰р  екен.  Тμрт  ќа-
бырѓаѓа телміріп ќалуларыныњ сыры
санасыз  балалардыњ  т‰сінігінде
жатќан секілді. Єйтпесе, μмір сый-
лаѓан адамдарды Меккеге арќалап
апару былай т±рсын, аяѓын жылы
суѓа малып отыру болмаса да ќартай-
ѓан шаќтарында отбасыныњ тірегі
ќылып, байыппен баѓып-ќаѓу жа-
Ћандаѓы  ењ ќиын ж±мыс емес екені
айќын.

Кμзкμрген ата-єжелеріміздіњ
"Бала бер, бала берсењ, сана бер, сана
бермесењ, ала бер" деуініњ астарын-
да  ‰лкен  мєн-маѓына  жатќан    сияќ-
ты.

 Ќасќырбай Ќ Ќасќырбай Ќ Ќасќырбай Ќ Ќасќырбай Ќ Ќасќырбай ЌОЙШЫМАНОВ.ОЙШЫМАНОВ.ОЙШЫМАНОВ.ОЙШЫМАНОВ.ОЙШЫМАНОВ.

Ќарттар
‰йін
мекен

етіп...

"Ќостанай ќаласы кітапханаларыныњ
2015 жылы жаздырып алатын газеттері
мен журналдарыныњ жинаќты
каталогыныњ" кезекті саны – б±л
Л.Н.Толстой атындаѓы облыстыќ
кітапхананыњ аќпараттыќ-
библиографиялыќ бμлімініњ 1981
жылдан бері шыѓарып келе жатќан жыл
сайынѓы дєст‰рлі басылымы болып
табылады.

"Жинаќты каталогты" ќала
кітапханаларыныњ жаздырып алатын
басылымдары туралы аќпарат беретін
жолбасшы деуге болады. Ол оќырманѓа
μзіне ќажетті мерзімді басылымдар мен
оларды жаздырып алатын
кітапханаларды оњай тауып алуына
кμмектесетін болады.

"Жинаќты каталогта" Л.Толстой

"Жинаќты каталог"
ЖАРЫЌ К¤РДІ

атында-ѓы облыстыќ ємбебап ѓылыми
кітапханасыныњ, Ы.Алтынсарин
атындаѓы облыстыќ балалар жєне
жасμспірімдер кітапханасыныњ,
Ќостанай ќалалыќ орталыќтандырылѓан
кітапхана ж‰йесініњ кітапханалары,
ќаланыњ негізгі жоѓары оќу орындары
жаздырып алатын мерзімді
басылымдары туралы деректер
келтірілген. Басылымѓа алѓаш рет кμзі
кμрмейтін жєне нашар кμретін
азаматтарѓа арналѓан арнайы кітапхана
жаздырып алатын басылымдар
жайындаѓы мєліметтер енгізіліп отыр.

Ќала кітапханалары алдаѓы жылы
842 т‰рлі мерзімді басылым, соныњ
ішінде ќазаќстандыќ 101 газет пен 333
журнал, ресейлік 24 газет пен 384
журнал алатын болады.

Л.Н.Толстой атындаѓы облыстыќ
кітапхана 456-ге жуыќ т‰рлі газет пен
журналѓа жазылды. Олардыњ 32 газеті
мен  98  журналы  ќазаќ тілінде. Оныњ 92
газеті мен 169 журналы Ќазаќстанда
шыѓатын, 12 газеті мен 183 журналы
ресейлік басылым болатын болды.

Кμрсеткіштегі материалдар
басылымныњ єліпбилік тєртібімен ќазаќ
жєне орыс тілдерінде жеке-жеке
берілген. Ќазаќстандыќ, аймаќтыќ жєне
ресейлік газеттер мен журналдар жеке
орналастырылѓан.

"Жинаќты каталогты" ќ±растыруѓа
ќатысќан кітапханалар тізімінде 2015
жылы жаздырып алатын мерзімді
басылымдары туралы мєліметтер
берген кітапханалардыњ шартты
нμмірлері, олардыњ мекенжайлары мен
телефон нμмірлері кμрсетілген.

Ќ±растырушылар басылымѓа жазылу
туралы мєлімет берген барлыќ
кітапханаларѓа алѓыстарын білдіреді.

"Жинаќты каталог" ќалыњ оќырман
ќауымѓа арналып, www.kstоunb.kz.
сайтында орналастырылѓан.

Д. Ж¦МАБАЕВА,
библиограф.

  Академиядаѓы

рату, тарих таќырыбындаѓы ‰й тапсыр-
масы  жайдарманшылар ойыныныњ
негізі болды. Сайыста жайдарманшы-
лардыњ μнерімен ќатар дайындыѓы, тап-
ќырлыѓы, сахналыќ мєдениеті мен эти-
калыќ талаптарыныњ саќталуы сынал-

"ЖАЙДАРМАН"
ды. Ойын ќорытындысы бой-
ынша жењімпаз, бас ж‰лденіњ
иегері  болып 3 курстыњ
"Кμњілді жігіттері"  команда-
сы иеленсе, екінші жєне
‰шінші орынды 2 курстыњ
"Академия ќырандары" мен
"К‰лкі саќшылары" команда-
лары жењіп алды.

Ал, "Ењ ‰здік жайдарман-
шы" 3 курс тыњдаушысы Ас-
лан Ќасымов атанды. Єділќа-
зылар алќасыныњ осындай
єділ шешіміне жайдарман-
шылар дєн ризашылыќтарын
білдірді. Оќу ордасыныњ бас-
тыѓы полиция полковнигі
Мирлан Ќызылов та ойынды
кμрермен ретінде тамашала-
ды.  Ол μзініњ оњ баѓасын  да
білдіріп, болашаќта жайдар-
маншыларѓа  м‰мкіндігінше
ќолдау кμрсететіндігін айтты.

Жайдарманныњ   жалын-
дауына μз ‰лестерін ќосќан
Руслан Аужанов жєне Лєззат
Н±ралина барша жайдарман-
шылардыњ атынан алѓысы-
мызды білдіреміз. Айта ке-
тетін жайт, тыњдаушылар
арасынан жайдарманныњ
±йымдастырылуына  ат  са-
лысќан 2-курс  тыњдаушысы
Баќдєулет Асановтыњ ењбегі
ерен.  Осындай ќарќын алѓан
жайдарманшыларымызды
болашаќта жайдарман рес-
публикалыќ лигасыныњ сах-
насынан кμреміз деген

‰міттеміз.
 Манар ЌАБАЙ,

Ќазаќстан Республикасы ІІМ
Ќостанай академиясыныњ 2-курс

тыњдаушысы.
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