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ӘР ДАУЫС МАҢЫЗДЫ

Қостанайдан - 
Қарағандыға
Махаббат 
 БЕКБАЙ

Қостанай облысынан су тасқынынан зар-
дап шеккен қарағандылықтарға 10 миллион 
теңгенің 100 тонна азық-түлігі жіберілді. Жо-
лаушыларды шығарып салуға облыс әкімінің 
орынбасары Базыл Жақыпов келді.

Облыс орталығынан шыққан жеті көлік Қа-
рағанды облысын бетке алған. Көлік керуе-
ніне Астанадан тағы үш машина қосылмақ. 
Оларға 40 тонна картоп, сонша мөлшерде ұн, 5 
тонна макарон, 3 тонна сұйық май, 55 мың жұ-
мыртқа, консервіленген 2 тонна ет, 2 тонна қант 
тиелген.  Азықтың Тобыл өңірінің жергілікті өнімі 
екенін айта кеткен жөн. Облыстың 25 өндіріс орны 
мен кәсіпкерлері өз өнімдерімен бөлісіп, көмектен 

тартынған жоқ. Гуманитарлық жүк  Қарағанды облы-
сындағы Қызыл Жарты Ай қоғамының филиалына 
жеткізіледі.

СУРЕТТЕ: Қарағандыға жол тартқан шеру.
Суретті түсірген Б.АХМЕТБЕКОВ.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ – ҚАСТЕРЛІ ҚАСИЕТ

26-СӘУІР – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІН САЙЛАУ КҮНІ

Сайлауға түгел қатысайық!
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Жемқорлық жастардың 
көзімен  қарағанда қандай? де-
ген сауалға жақында аймақтағы 
дебат қозғалысының белсен-
ділері жауап беруге тырысып, 
А.Байтұрсынов атындағы Қоста-
най мемлекеттік университетін 
үлкен диалог алаңына айналдыр
ды. Дебат турниріне өңіріміздің 
түкпіртүкпірінен жиналған 
жастар  «Қазақстандық қоғамға 
жемқорлық қаншалықты қауіп
ті?» деген  тақырыпқа жауап 
іздеді. Осындай тақырыптық 
дебат турнирін өткізу бастама-
сын Қостанай облысы бойынша 
мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ісқимыл агенттігі департаменті 
басшылығы ұсынды.  Осы баста-
маны өңіріміздегі  өзге де ұйым 
мен қоғамдық бірлестіктер, атап 
айтқанда, Қостанай облыстық  
мемлекеттік банк мекемелері 
және қоғамдық қызмет көрсе-
ту қызметкерлерінің кәсіподақ 
филиалы, «ГРиН» қоғамдық 
бірлестігі, өңірлік мемлекеттік 
қызметкерлердің біліктілігін 
арттыру және қайта даярлау ор-
талығы қолдады. Департамент 
қызметкерлерінің айтуынша, 
турнирдің мақсаты – жас ұр-
пақтың бойына өз халқына деген 
махаббат пен патриоттық сезімді 
қалыптастыру, әрбір қатысушы-

ны жемқорлыққа, оның қандай 
да бір көрінісіне жол бермеуге 
шақыру.

Департамент басшысы Да-
нияр Үсенов «Таласта шындық 
туындайды. Бүгін біз дебат-
тық қозғалыстың дамып, жас 
ұрпақтың өмірде  дұрыс ұста-
ным таңдауына мүмкіндік жа-
сап отыр ғанын көріп отырмыз.  
Осындай турнирлер игі дәстүрге 
айналып, облысымыздың, жал-
пы алғанда еліміздің талантты 
жастарының басын қосатын 
шара болатындығына сеніміміз 
мол», – деп атап өтті. 

Турнир парламенттік дебат 
жүйесі  бойынша өтті. Облыс
тан жиналаған командалардың 
саны  да аз  емес.  Пікірсайысқа 
отыз екі топты құраған сексен 
пікірсайысшы шешен қатысып, 
жоғарыдағы біз айтып өткен 
тақырыпта  дәйекті мәлімет пен 
дерек келтіріп, әр команданың 
мүшесі салмақты түрде өз көзқа-
растарын айтып, қорғады.     

Облыстық «Білімді ұрпақ 
– ел болашағы» дебаттық тур-
нирі қазақша, орысша екі лига-
дан тұрды, тақырып барлығы-
на  да бірдей. Әрбір топ дебат 
қағидасы бойынша  «Үкімет», 
«Оппозиция» рөлдеріне еніп, 
тақырыпты жанжақты талқы-
лады, өздерінің ұсыныстарын, 
ойларын, пікірлерін, жобала-
рын, бағдарламаларын жеткізді.  

Осы дебат турнирлерінде талқы-
ланған  тақырыптар бойынша 
ұсынылған  я айтылған кейбір 
ұсыныс пен ойлар, жоба мен 
бағдарламалар республикалық 
деңгейде қаралып, қабылданға-
нын  айта кеткеніміз жөн. 

Әр топ турнирдің  барлық ке-
зеңдерінен лайықты бағаларын 
алып өткенімен, ақтық мәреге 
тек мықтылар ғана жетті.  Ақтық 
сайыс тартысты болды. «Қа-
зақстандық қоғамға жемқорлық 
қаншалықты қауіп ті?» тақырып
қа қатысты жастар тарапынан  
небір ұтымды, небір  ой туғыза-
тын пікірлер айтылды. 

Сонымен,  турнир де аяқтал-
ды. Марапаттау бес  номинация 
бойынша болды.  Ол – дәстүрлі 
1, 2 және 3 орындар, «Үздік спи-
кер» және «Үздік судья».  Қазы-
лар алқасының шешімі бойынша 
жеңіске Қостанай мемлекеттік 
университетінің студенттері қол 
жеткізді. 

Турнир жеңімпаздарына 
бағалы сыйлықтар, кубоктар 
мен грамоталарды ҚР Мемлекет-
тік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы ісқимыл 
агенттігінің Қостанай облысын-
дағы тәртіптік кеңес хатшылығы-
ның меңгерушісі Асхат  Іскен-
діров табыс етіп, қатысушыларға  
тартымды да қызықты ойындары 
үшін алғыс айтып, барлығына та-
быс пен жеңіс тіледі. 

ЖЕМҚОРЛЫҚ – ЖЕГІ ҚҰРТ

Таласта шындық 
туындайды

Жинақтау шотын ашып, бірден шарттық соманың 
10%-ын депозитке салған адамдарға комиссия төле-
мей-ақ депозит ашуға мүмкіндік беріліп отыр. Ал, 
алғашқы салым ретінде шарттық соманың 5%-ын 
шотына салған клиенттерге комиссиялық алымға  
50% жеңілдік беріледі. 

Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің баспасөз қыз-
метінің айтуынша, 0,55% көлемінде жинақ шартын 
ашуға алынатын қатардағы комиссиялық алым 
ұсталынады. Банк ережесі бойынша, ол 500 АЕК-
тен аз болмауы тиіс. Бұл – 1 миллионға жуық теңге. 
Осылайша, қазір банк салымшыларына 2,5 мыңнан 
5 мың теңгеге дейін үнем жасауына мүмкіндік туып 
отыр.  

ҚТҚЖБ-ның статистикалық мәліметтеріне сүйен-
сек, салымшының шотында жинақтауды қалайтын 
орташа қаражаты – 2,2 миллион теңге. Бұл – депо-
зит ашу кезінде көбірек үнемдеуге болады деген сөз. 

Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің «Депозит тол-

тыруға бонус» акциясы сәуір айынан басталды. Әлі 
4 айға дейін жалғасады. Осы кезең ішінде шарттық 
соманы көбейткісі келетіндер де осы акцияны пай-
далана алады. 

Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі өкілдерінің ай-
туынша, кез келген бөлімде шот ашуыңызға немесе 
үйіңізге немесе кеңсеңізге штаттан тыс агент-кеңес-
ші шақыруыңызға болады. Депозит ашу үшін тек 
жеке куәлігіңізді ұмытпасаңыз болғаны. 

Банк қолайлы тарифтік бағдарламалар ұсына-
ды. Олар жинақтау мерзіміне және жылдық 3,5-тен 
9,5%-ға дейінгі пайыздық мөлшерлемелеріне қа-
рай ерекшеленеді.  Сосын, депозиті болса, ҚТҚЖБ 
салымшылары тиімді талаптармен жылжымайтын 
мүлік сатып алады немесе «Қолжетімді тұрғын үй – 
2020» бағдарламасына қатыса алады.

Естеріңізге сала кетсек, «Қазақстанның тұрғын 
үй құрылыс жинақ банкі» АҚ –  «Бәйтерек» Ұлттық 
басқарушы холдингі» АҚ еншілес компаниясы. 

Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі енді депозитті  
тегін ашуға мүмкіндік береді

Гүлназым 
 САҒИТОВА

Жанұзақ АЯЗБЕКОВ

Көрші облыста тұратын жол-
дас жігітке таяуда ойда жоқ жер-
де жолығып қалдық. Екеу ара 
отырмыз,  әңгімеден – әңгіме.

– Жиенім он мың гектар 
жері, облыс орталығында үш 
сауда кешені бар дәулеті жыл-
дан-жылға еселеніп келе жатқан 
азамат. Елуге толған мерей-
тойынан соң мейрамханадан 
шығып мені үйіне ертіп келді. 
Тап соның үйінде  бір сұм-
дықтың үстінен шықтым. Қонақ 
бөлмесінің бір бұрышында тұғы-

ры кісі бойындай өзінің бюстін 
көрсетті. «Таза алтыннан құй-
дырдым» дейді жиенім, менің 
таңырқағанымды күткендей-ақ. 
Бірақ даусынан бір мақтангер-
шілікті сезбедім, – деді ол сөзін 
сабақтай түсіп,– Осынау бес 
күн жалғанда, кім бар, кім жоқ. 
Ұл-қыздарым дүниенің қадірін 
білмейді. Күндердің күні олай-
бұлай болып кетсем басыма 
қояр көк тас осы болсын деп 
олардың құлағына құйып қой-
ып отырмын. Олар да алғашқы-
да шошынғандай болып еді, 
енді бүгінде үн-түнсіз, түсінген 
сыңайлы деді жиенім. Ал мен 
түк те түсінбей алтынның буы 
бар қонақ бөлмеден шала ұй-
қылы аттандым, – деді жолдас 
жігіт.

Былтыр Мысыр еліне барға-
нымызда сонау Ежелгі Египетте 
б.з.д. мыңжылдықта өмір сүрген 
перғауындар бюст өз алдына, 
тұтастай тұлғасын қашап салға-
нын, ал Тутмос, Аменхотеп, 
Рамзес есімді атақты перғау-
ындар заманында Перғауын-
дар мен бай адамдарды жерлеу 
үшін жартастарды қашап салған 
бірнеше бөлмелі мазарларды 
көрдік. Өлгендердің денесін 
«мәңгі өмір сүруі үшін» баль-
замдап, мумияға айналдырып, 
оны соның ішіне қойыпты. Со-
ның айналасында аса бағалы 
алтын-күмістен жасалған дүние 
мүлкі де болған деседі. 

Менің есіме таяуда ғана ға-
ламтордан бір оқығаным түсті. 
Сонау кеңес заманы жаңа орнап 
жатқан кезде,  1921 жылы Тал-
дықорған өңірінде  қызыл комис-
сарлар  Шайқорған деген жерде 
ауыл-ауылдан өкілдер жинап, 
алқақотан отырғызады. Ортаға  
атақты бай әрі діндар Қожах-
метті байлап әкеледі. Сонда 
бай ел-жұртына ақтық рет: «Уа, 
халайық, соңғы сапарға аттанып 
барамын. Пендеміз ғой. Біреу ге 

ісім батып, біреуге тісім батқан 
шығар. Қиянат-қателіктерім үшін 
бәріңізден ғафу өтінемін. Қары-
зым болса өтейін. Мә, мынаны 
алып, қажеттеріңе жаратыңдар. 
Қалғанын молдаға беріп, құран 
оқытыңдар маған», – деп жұртқа 
бір дорба алтын-күміс теңге 
лақтырыпты. Байды сол жерде 
атып өлтірген екен..

Осы жақында 62 жастағы 
бразилиялық миллиардер 
 Каунт Чикиньо Скарпа жиған 
байлығын о дүниеге алып кету-
ге ұмтылуда деп жазды әлемдік  
ақпарат көздері. Миллиардер 
фәниден бақиға жеке көлігін 
тасудан бастапты. Ол өзінің 
жарты миллион доллар тұра-
тын «Bentley Continental Flying 
Spur» автокөлігін үйінің артынан 
көр қазып, сонда жерлепті. 

Бұл не сонда, ақылдың 
азғаны ма, тозғаны ма десек, 
жауабын осыдан 5 ғасыр бұрын 
Бұқар жырау бабамыз айтып 
қойыпты: «Әлемді түгел көрсе 
де, алтын үйге кірсе де, аспан-
да жұлдыз аралап, ай нұрын 
ұстап мінсе де – қызыққа той-
мас адамзат. Жақындап ажал 
тұрса да, жанына қылыш ұрса 
да, қалжырап, көңілі қарайып, 
қарауытып көзі тұрса да – Үмітін 
қоймас адамзат».

...Ауылда бай-дәулетті адам 
дүние салды.

– Бұл кісі жалғанды жал-
пағынан басып-ақ еді, міне, енді 
бақиға бір кебінмен кетіп бара-
ды, – дейді көп ішінен біреу.

– Аз дүниемен кетіп бара 
жатқан жоқ, – дейді, сонда Бөл-
тірік шешен, – Бұл кісі жарық дү-
ниеге жалаңаш келген болатын.

Адамзат баласының ақыл-
ойы кемеліне де,  кемеріне де 
келіп, ізгілік-парасаттың ең бір 
шырқау шегіне жетті-ау де-
ген бүгінгі заманда пендеңіз 
осы пәниге жалаңаш келгенін 
бәрібір ұмытып кетеді екен...

БАС РЕДАКТОР ӘЛЕМІ
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--
«...Жалаңаш келген»

Әлеуметтік саланы  
дамытпақ

Айбек 
     КӘДІРҰЛЫ

Облыс әкімдігі мен «ЕRG» S.a.r.I. ЖШСі өзара ықпалдастық 
қарымқатынас жөнінде келісімге келді. Маңызды құжатқа облыс 
әкімі Н.Садуақасов пен «Евразийская группа» ЖШС Басқарма 
төрағасы А.Қазтаев қол қойды.

Әлеуметтік қатынас аясында облыстың әлеуметтік нысандарын 
дамытуға 800 млн.теңге бөлінбек. Бұл қаржы Рудныйдағы тұрғын 
үйдің құрылысына,  кеншілер қаласына қарасты «Соколовская» 
насос стансасынан Васильевский буландырғышын жалғап тұрған су 
құбырын жөндеуге, хоккей, волейбол, дзюдо, футбол тәрізді спорт 
түрлерін дамытуға бағытталатын болады. Октябрь ауылындағы мә-
дениет үйі, Лисаков техникалық колледжінің шатыры жөнделіп, 
Октябрь ауылындағы балалар алаңқайы мен шағын футбол алаңы 
салынады. Сонымен қатар, санитарлық көлік сатып алынбақ.
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Банк ВТБ (Ќазаќстан)
мерзімді салымдары халыќ-
тыњ с±ранысына ие болды –
оѓан депозиттік портфельдіњ
т±раќты т‰рде μсуі жєне Банк-
ке келушілердіњ серпіні дєлел
бола алады. 2015 жылдыњ
басынан бастап Банк ВТБ
(Ќазаќстан) Контакт-орталыѓы
58 мыњнан аса клиенттердіњ
ќоњырауларын μњдеді, μткен
жылдыњ осыѓан ±ќсас кезењі-
мен салыстырѓанда ќоњырау-
лар саны 6% ±лѓайѓан. Кон-
такт-орталыќ бір айда орта
есеппен Ќазаќстанныњ бар-
лыќ жерінен т‰сетін 20 мыњѓа
жуыќ ќоњырауларды μњдейді.

Банк салымдар талаптарын
орналастыру мерзімі мен та-
быстылыѓы бμлігінде жетілді-
ру бойынша т±раќты ж±мыс
істеуде. Аќпанныњ басында
клиенттерге арнайы "жылдыќ
+1%" акция ±сынылды, оныњ
аясында "Сберегательный"

жєне "Накопительный" са-
лымдары бойынша ќосымша
сыйаќы есептеледі.

Банк ВТБ (Ќазаќстан)
мерзімді салымдар ќатары
клиенттердіњ аќша ќаражатын
саќтау мерзімініњ кењ тањдау-
ымен жєне депозитті толыќ-
тыру жєне ішінара аќша алу
м‰мкіндігі сынды опциялар-
мен ерекшеленеді. Тμменде-
тілмейтін ќалдыќтыњ ыњѓайлы
сомалары жинаќтарды ора-
лымды басќаруѓа м‰мкіндік
береді. Ќысќа жєне ±заќ мер-
зімге орналастырылѓан са-
лымдар ‰шін жоѓары сыйаќы
мμлшерлемесі белгіленген.

Б‰гінгі тањда Банк μзініњ
клиенттеріне мынадай салым
т‰рлерін ±сынады: "Сберега-
тельный", "Накопительный",
"Щедрый" жєне "Стабильный",
ењ жоѓарѓы тиімді жылдыќ
сыйаќы мμлшерлемесі тењге-
мен 10,5%, АЌШ доллары,

Банк ВТБ (Ќазаќстан) халыќтыњ мерзімді

салымдар ашуѓа ќызыѓушылыѓы арта

т‰скенін аныќтады

Шањыраќтыњ шаттыќќа
толып, босаѓасы берік
болуы ер мен єйелге ортаќ
міндет. Дєст‰рлі
отбасыныњ
ќ±ндылыќтарын жастарѓа
насихаттау маќсатында
елімізде "Отбасыларды
ќолдау апталыѓы" акциясы
ж‰зеге асуда. "Н±р Отан"
партиясыныњ б±л
бастамасы   20 сєуірде
басталды.

Аталмыш партияныњ Ќоста-
най облыстыќ филиалы респуб-
ликалыќ акция аясында жас от-
басыларѓа кењес беру шарасын
±йымдастырды. Оѓан "Т±рѓын ‰й
ќ±рылыс жинаќ банкініњ" маман-
дары, психологтар жєне партия
белсенділері ќатысып, азамат-
тардыњ с±раќтарына жауап
берді. ¤њірлерді дамытудыњ
2020 жылѓа дейінгі  баѓдарлама-
сы  "Ќолжетімді т±рѓын ‰й–2020"
мемлекеттік баѓдарламасына
ќатысу, ж‰ктілік кезінде жєне
бала бір жасќа толѓанша тμле-
нетін єрт‰рлі жєрдемаќылар ту-
ралы аќпараттар таратты.

– Акция "Баќытты отбасы"
партиялыќ жобасыныњ шењбе-
рінде ж‰зеге асуда. Біздіњ маќса-

¦лт тірегі – отбасы
ЌОЛЖЕТІМДІ БАСПАНА

Ќымбат
       ДОСЖАНОВА

тымыз – єрбір отбасыѓа кμмек
беру жєне μзге де салаларда мем-
лекет тарапынан жасалатын же-
њілдіктер туралы т‰сіндіру. Апта-
лыќ облыс аумаѓында екінші жыл
ќатарынан μтіп отыр. Осы уаќытќа
дейін ата-аналарѓа психология-
лыќ семинар-тренингтер ±йым-
дастырѓан едік. Ал биыл жас от-
басылармен кездесуді жμн кμрдік,
– деді "Н±р Отан" партиясы ЌОФ
кењесшісі Абылайхан Кєкенов.

Кењес беру шарасында Т±рѓын
‰й ќ±рылыс жинаќ банкініњ ќыз-
меткерлері "Ќолжетімді т±рѓын
‰й–2020" мемлекеттік баѓдарла-
масыныњ шарттары мен талапта-
рын баяндап берді.

– Баѓдарламаѓа Ќазаќстанныњ

кез келген т±рѓыны ќатыса ала-
ды. Соныњ ішінде жас отбасы-
ларѓа арналѓан т±рѓын ‰йлер ке-
мінде екі жыл некеде т±рѓан жас
отбасыларѓа беріледі (ж±бай-
лардыњ екеуініњ де жасы 29-дан
аспауы ќажет).   Сондай-аќ бала
тєрбиелеп отырѓан, жасы 29-ѓа
толмаѓан, жалѓыз басты ата-ана-
лар, толыќ емес отбасылар  ќаты-
са алады – деді "Т±рѓын ‰й ќ±ры-
лыс жинаќ банкініњ" ЌОФ дирек-
торыныњ орынбасары Дєурен
Есембеков.

СУРЕТТЕ: кењес беру іс-ша-
расынан кμрініс.

Суретті т‰сірген
Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

БАСПАС¤З МЄСЛИХАТЫ

Ауылшаруашылыѓы
– жетекші сала

Ќостанай облысы
республикадаѓы
жоѓары астыќты
аймаќ. Сондыќтан
μњірдіњ негізгі
экономикалыќ μсім
кμзі –  ауыл
шаруашылыѓы мен
μнеркєсіп. Жалпы
биылѓы жылдыњ I тоќсаныныњ ќорытындысына сай
облыстыњ єлеуметтік-экономикалыќ жаѓдайы т±раќты.
Б±л туралы облыстыќ экономика жєне бюджеттік
жоспарлау басќармасыныњ басшысы Ерлан Спанов
кезекті брифингте айтты.

Облыста биылѓы жылдыњ алѓашќы ‰ш айында μњдеу саласын-
даѓы μндіріс 11,8%-ѓа μсті. Аталмыш секторда азыќ-т‰лік μнімдерініњ
μндірісі 50%-дан асады. Атап айтќанда ±н – 7%-ѓа, алкогольсіз су-
сындар – 6%-ѓа, нан – 4,6%-ѓа, ш±жыќ μнімдері – 6,2 %-ѓа μсті. Ќоста-
найлыќ μнімдерге республиканыњ μзге де аймаќтарынан с±раныс
мол екенін кμрсетіп отыр. Десек те, єлемдік экономикалыќ ахуал біздіњ
μњірімізге де μз єсерін тигізіп отырѓаны белгілі. Мєселен, Ресейде
кμлік баѓасыныњ арзандауы облыстаѓы автоиндустрия саласына те-
жеу болуда. М±ндай жаѓдайдыњ алдын алу ‰шін облыстаѓы сауда
сμрелеріне "Ќазаќстанда жасалѓан" деген логотип ілінді.

Ауыл шаруашылыѓы –  μњірдегі жетекші саланыњ бірі. Облыс
т±рѓындарыныњ 38%-ы осы салада ж±мыс істейді. Аталѓан секторѓа
демеу білдіру маќсатында "Агробизнес–2020" баѓдарламасы бой-
ынша тиісті ќолдау жасалып жатыр. Нєтижесінде соњѓы жылдары
мал басы μсіп, ќ±с саны кμбейген.

Жергілікті халыќтыњ орташа айлыќ ењбекаќысы 89 971 тењгені
ќ±рап отыр.  Б±л кμрсеткіш 2013 жылмен салыстырѓанда 2014 жылы
8,4%-ѓа μскен. Ењ жоѓары жалаќыны тау-кен μндірісі, ќаржы, саќтан-
дыру салаларыныњ ќызметкерлері алады. Ал ењ аз жалаќы мєдени-
ет, ќызмет кμрсету салаларыныњ мамандарына тиесілі.

– Єлемдік даѓдарысќа байланысты біздегі даму ж±мыстарына
бμлінген ќаржы ќысќарды. Ал басталѓан жобалар єрі ќарай жалѓа-
сады. 2015 жылѓа облыстыќ бюджеттен жолѓа 8,6 млрд.тењге ќарас-
тырылѓан. Б±л ќаржыныњ есебінен жолды жμндеу, тазарту, ќадаѓа-
лау ж±мыстары ж‰ргізілмек,– деді Ќостанай облыстыќ экономика жєне
бюджеттік жоспарлау басќармасыныњ басшысы Ерлан Спанов.

СУРЕТТЕ:  облыстыќ экономика жєне бюджеттік жоспарлау
басќармасыныњ басшысы Ерлан Спанов.

Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Ќымбат
       ДОСЖАНОВА

Ќуаныш
     ЕСЌАБЫЛ

Ардагерлер
сенбілікке шыќты

Ќар еріп, к‰нніњ жылынысымен ќала кμшелерінде
кμктемгі тазалыќ пен кμріктендіру ж±мыстары басталып
кетті. Барлыќ ењбек ±жымдарын ќамтыѓан сенбіліктерге
ардагерлер де бір кісідей атсалысып отыр.

"Атањнан мал ќалѓанша, тал ќалсын" деген ќаѓиданы ±станѓан
ќариялар "жасымыз келді немесе денсаулыѓымыз жарамайды" деп
‰йде ќол ќусырып отыра алмады. Ќайта жастарѓа ‰лгі болып, μнеге
кμрсетуді жμн санады. Бір жаѓынан таза ауа ж±тып, ењбекке араласу
денсаулыќќа пайдасы мол. Б±л жолы ардагерлерге ‰лестірілген учас-
ке Иван Франко кμшесі болды. Онда тарихи-μлкетану м±ражайы, ¦ОС
мен Ауѓан соѓысыныњ ардагерлеріне арналѓан ескерткіштер аллея-
сы орналасќаны белгілі. Екі ж‰зге жуыќ ардагермен ќатар кμлік жєне
ќ±рылыс колледжі мен №19 ќазаќ орта мектебініњ оќушылары да
ќолдарына к‰рек-кетпенін ±стады. Учаскені ќыс мезгілінен кейінгі
ќоќыс-ќалдыќтардан тазартып, аѓаштарды т‰птеді. Сенбілік ж±мыс-
тарыныњ бел ортасынан табылѓан ¦лы Отан соѓысыныњ ардагері
Константин Брезговинныњ жасына ќарамастан ќимылы шираќ, кμњіл-
к‰йі кμтеріњкі.

евро жєне ресей рублімен 3%.
Барлыќ салымдар "Ќазаќ-
станныњ депозиттерге кепіл-
дік беру ќоры" АЌ сенімді саќ-
тандырылѓан.

Ресейдегі орасан зор, бе-
делі мен кепілдіктері Ресей-
дегі ќомаќты депозиттік порт-
фелімен расталатын ВТБ-ныњ
еншілес Банкі бола отырып,
Банк ВТБ (Ќазаќстан) μз
клиенттеріне одан єрі де жо-
ѓары халыќаралыќ дењгейдегі
тиімді μнімдерін ±сынуды
ниет етеді.

Аныќтамалыќ:
Банк ВТБ (Ќазаќстан) АЌ

Е¦ – б±л ірі ресейлік Банк ВТБ
ААЌ 100% еншілес банкісі.

ЌР ¦лттыќ Банкініњ 2014
жылѓы 23 желтоќсандаѓы
№1.2.14/39 лицензиясы.

Банкке Standard & Poor's
агенттігінен "BB+"/ дењгей-
дегі "Жаѓымсыз" болжам ха-
лыќаралыќ рейтингі ±сыныл-
ды.

Банк ВТБ жєне оныњ енші-
лес компаниялары ресей
жєне шетел нарыѓында μз
ќызметін ж‰ргізетін халыќ-
аралыќ ќаржы тобын т‰зеді.
ВТБ тобы – б±л 20 ТМД,
Еуропа, Азия жєне Африка
елдерінде 30 астам банк жєне
ќаржылыќ компаниялары бар.
ВТБ негізгі акционері – Ресей
Федерациясыныњ ‡кіметі
(60,9%).
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1945 жылѓы ¦лы Жењіс
шеруіне ќатысќан

Ол 1915 жылы туѓан, 1939
жылы єскер ќатарына Ќоста-
най  облысы Демьянов ауда-
нынан шаќырылѓан. 1941
жылы соѓыс басталѓанда Имаќ
теміржол єскері ќатарында
майданѓа ќару-жараќ жеткізу-
мен айналысады, б±лардыњ
эшелондары талай жау бомба-
сыныњ астында ќалады.

Ал 1942 жылы шілде айын-
да пулеметшілер бμлімшесініњ
командирі ретінде Сталинград
‰шін кескілескен шайќастарѓа
ќатысады. Жаралы болады,
Саратов ќаласындаѓы госпи-
тальда емделіп, ќайта сапќа
т±рады.

Курск баѓытындаѓы шайќас-
та таѓы да ауыр жараќат ала-
ды. Сонда да минометті тастамай оќ жауды-
рады, оныњ снарядынан 6 пулемет н‰ктесі, 40
шаќты фашистіњ кμзі жойылады. Біздіњ єскер
шабуылѓа шыѓуѓа м‰мкіндік алады.

Ол Беларуссия,  Польша,  Австрия, Чехо-
словакияны азат ету операцияларында таѓы
да екі рет  жараланады.

1944 жылы Имаќ 850-атќыштар  полкініњ
барлаушылар бμлімшесініњ командирі бола
ж‰ріп, бірінен соњ бірі екі неміс офицерін
т±тќынѓа алады. Сол ерлігі ‰шін бір емес, екі

«Ерлігі ‰шін» медалімен мара-
патталады.

Бірде барлаушыларѓа тіл
єкелуге  б±йрыќ беріледі. Ќыр-
к‰йек айы. Т‰ні бойы μзен ішінде
отырып, ќарсы беттегі жаудыњ
ќимылын баќылайды. Олар ±й-
ќыѓа кетті-ау деген сєтте т‰н жа-
мылып келіп, к‰зетшіні μлтіріп,
неміс офицерін т±тќынѓа ала-
ды, біраќ ќарсыластар сезіп
ќалып, соњдарына т‰седі. Біраќ
єккі барлаушылар μз бμлімше-
сіне олжасымен аман жетеді.

Имекењ «Ќызыл Ж±лдыз», ІІІ
дєрежелі «Дањќ» ордендерімен
жєне медальдармен марапатта-
лады.

Майдангердіњ б‰кіл μмір
бойы естен кетпес оќиѓасы – ол
1945 жылѓы маусым айында
μткен жењімпаздардыњ Москва-
да μткен шеруіне ќатысуы. Ол І

Украина майданы 2 ќ±рама батальоныныњ ќата-
рында Ќызыл алањнан ењсесін тік ±стап, Елі
‰шін маќтаныш сезіммен ныќ басып μтіп еді.

Жењіс шеруінен кейін μз бμлімшесіне келіп,
ќазан айына дейін ќызмет етеді. Елге оралы-
сымен тракторшы болды, Ќазен атты ќызѓа
‰йленіп, ±лы д‰ниеге келді. Ќазір жењімпаз
жауынгердіњ ‰ш немере, алты шμбересі бар
екен.

СУРЕТТЕ: Имаќ Жанѓалиев.

Єр хатта – ерлік шежіресі
ОЛ К‡НДЕРДІЊ ¤ШПЕС ДАЊЌЫ

жауынгер Имаќ Жанѓалиев туралы сμз
Мен ¦лы Отан

соѓысы жылдары
туѓан перзенттіњ
бірімін. Елдіњ
соѓыстан кейінгі
тыныс-тіршілігін,
єкесіз μскен баланы,
жесір ќалып,
жан±яныњ тауќыметін
кμтерген аналарды
кμрдік. Отан
соѓысыныњ
батырларын кітаптан
оќып, кинофильмдегі
кейіпкерлерге еліктеп,
патриоттыќ сезім
ќалыптасты. Єрі μз
єкем де майдангер
еді.

Єкем Станкин
Молдаш Тасбай±лы
1917 жылы 6 ќараша-
да туѓан. Екі жасынан
єкесінен, 20 жасында
шешесінен жетім ќа-
лып, єкесініњ аѓасы
Тастан атамыздыњ
ќолында μскен.

1938 жылы єскер
ќатарына Мењдіќара єскери комиссариатынан шаќырылады.
Партия ќатарына да 1938 жылы μтеді жєне офицер ќ±рамында
болады. Соѓысќа дейін Эстония жерінде єскери борышын μтейді.
¤зі "мені Армия тєрбиеледі" деуші еді.

¦лы Отан соѓысы жылдарында Фин соѓысына, Москваны,
Новгородты ќорѓауѓа ќатысады. Соѓыста арнайы дайындыќтан
μткен лейтенант М.Станкин №382 атќыштар  дивизиясыныњ
№1267 атќыштар полкі, №9 ротасына командирдіњ саяси
орынбасары болып таѓайындалады. Б±л ротада єр ±лттыњ μкілдері
бар еді. ¤згелерге ќараѓанда  ќазаќ жігіттері батыл да, табанды,
берілген тапсырманы м‰лтіксіз орындайтын дейтін.

1943 жылы Старая Русса т‰бінде барлауѓа жіберілген ‰ш
жауынгердіњ екеуі ќаза тауып, єкем ауыр жараланып, 9 ай
Мурманскініњ госпиталінде емделіп, єскери ќызметке жарамсыз
деп елге оралады.

Маѓан соѓыстан аман оралѓаным, сеніњ д‰ниеге келер б±йрыѓыњ
деуші еді. Елде соѓыстан оралуын 5 жыл к‰ткен с‰йген ќызы
Ќамида (анам) бар еді.

Талай сыннан с‰рінбей μткен б±л ж±п μмірде біздер, балалары
‰шін адалдыќ пен адамгершіліктіњ, шынайы сезімніњ, мейірімділік
пен жомарттыќтыњ, ењбекс‰йгіштіктіњ, тμзімділіктіњ ‰лгісі бола білді.

Єкем елге оралысымен Ќостанай облысы Демьяновка
аудандыќ партия комитетіне ж±мысќа орналасты.

1945-1953 жылдары К‰нтимес, Есм±рза мектептерінде
математика пєнініњ м±ѓалімі болып ж±мыс істеді.

1954 жылдан зейнеткерлікке шыќќанша Ленин ауданы
Аманкелді ауылында кітапхана мењгерушісі жєне жергілікті партия
±йымыныњ хатшысы болды. Б±л тыњ кμтеру науќанымен т±спа-т±с
келген кезењ еді.

Ењбек жолы елеусіз ќалѓан жоќ, есімі Ќостанай облысы
Демьяновка  ауданыныњ  (¦зынкμл)  Ќ±рмет  кітабына  жазылды.
І-дєрежелі «Отан соѓысы» , «Ќызыл Ж±лдыз» ордендерімен,
кμптеген медальдармен марапатталды. Алланыњ жазуымен 1986
жылы 12 сєуірде д‰ниеден озды.

Біздіњ санамызда мєњгі μшпес адамгершілік пен єділдікті жоѓары
±стаѓан жарќын бейнесі ќалды.

3 ќыз, 1 ±л тєрбиелеп, бєрімізге жоѓары білім беріп, єр саланыњ
маманы етті. ¤зі д‰ниеден озѓанда жас ќалѓан Тимуры шањыраѓын
±стап, екі баланыњ єкесі, жары
Балќиямен ¦зынкμл селосында
энергетика саласында ж±мыс
істейді.

С±лушаш
ЌОЖАХМЕТОВА,

майдангердіњ
ќызы, зейнеткер.

Ќостанай ќаласы.

СУРЕТТЕ: Молдаш
Станкин.

Адал ±л –
ел тірегі

Сєлім
     МЕЊДІБАЙ

Байѓожа ауылынан  ¦лы
Отан  соѓысына жетпіс азамат
аттанѓан. Соныњ ішінен он ал-
тысы ѓана елге келген. Меніњ
атам, яѓни єкем Ыбырайдыњ
немере аѓасы Баяхмет Ділма-
ѓамбет±лы да соѓысќа ќатысып,
1943 жылы Брянск майданын-
да болѓан. Карпат ‰шін соѓыста
жараланып, госпитальда ем-
деліп, елге оралды. Соѓыста
"Ерлігі ‰шін" медалімен мара-
патталѓан. Соѓыстан кейін атам
колхозда бригадир болып, абы-
ройлы ењбек еткен. ¤кінішке
ќарай, майданда алѓан сол бір
жараќаттыњ  салдарынан 1984
жылдыњ ќарашасында кμз
ж±мды.  Артында  бір ќызы ќал-
ѓан, оныњ да ѓ±мыры ќысќа бол-
ды. Жалѓыз ќызынан ќалѓан
жиен немерелері бар.

Ал, єкемніњ туѓан аѓасы Єбіш
Бірмаѓамбет 1921 жылы туѓан.
1942 жылы Боровской ауданын-
даѓы механизация мектебінде
оќып ж‰рген жерінен соѓысќа
аттанѓан. Ш±баркμлде єскери
дайындыќтан μткен соњ, ±рыс
даласына жіберілген. Ќан май-
данда ж‰ргенде одан екі рет хат
келген екен. Бір хатында соѓы-
сќа кірейін деп жатќандыѓын

жазыпты, содан кейін хабар-
ошарсыз кеткен. Жазѓан хаты
1956 жылы жоѓалып ќалыпты.
Ал, єкем соѓыс уаќытында
‰лкендермен бірге к‰н-т‰н де-
мей ж±мыс істеді. Кμп ќиындыќ
кμргенін айтып отыратын. Єке-
шешеміз 4 ±л, 2 ќыз μсіріп,
оќытып жеткізді. Ш‰кір, б±л
к‰нде олардыњ артында ќалѓан
±рпаѓы мєуелі бєйтеректей μсіп-
μнді.

1901 жылы Обаѓан селосын-
да д‰ниеге келген наѓашы ата-
мыз Исабаев Мырзахмет те

1941 жылы соѓысќа шаќыры-
лып, 1942 жылы хабарсыз кет-
кен.  Мына фотосуреттегі єске-
ри киімдегі сол наѓашым, єттењ,
б±л кісіні білетіндер бар ма
екен?. Атамныњ μз аѓасы Ќарах-
мет те соѓыста ќаза болѓан. Сон-
дыќтан, мен де осы аталарым-
ныњ есімдері атаусыз ќалмай,
мєњгілік есте ќалсын деген ни-
етпен ќолыма ќалам алѓан едім.

Єбілќасым
 ЫБЫРАЙ¦ЛЫ.

Степанов ауылы,
Мењдіќара ауданы.

Жењісті жаќындатќан
ќимас жандар туралы бірер сμз
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Ќабдеш Есетов (ќ±жаттарында Исетов)
Мењдіќара ауданы Аќсуат ауылында
1922 жылы 20 мамырда туѓан екен. 1939
жылы Ќостанай педагогикалыќ учили-
щесін бітіріп, сол жылы єскери борышын
μтеуге аттанады. Содан соѓыс бастала-
ды. Сол ќанды ќырѓынныњ алѓашќы
к‰нінен алѓы шепте болып, Жапон соѓы-
сына да ќатысады.

Осы майдангер аѓамыздыњ немересі
Арман атасыныњ майдандаѓы ерлігіне
ќатысты ќ±жаттарды тауып, маѓан жолда-
ѓан екен. Оны оќып отырып, ауылдас, ата-
лас аѓамыздыњ кμзсіз ерлігіне тєнті бол-
дым. Ќиын-ќыстау кезде т±тќынѓа т‰сіп,
неміс лагерінен ќашып шыѓуыныњ μзі не
т±рады? Оны айтасыз, μз єскерлеріне
ќосылѓан соњ Отан ‰шін от кешкен жауын-
герге сенімсіздік кμрсетіп, ќорлауы, намыс-
ќа тиюі не деген с±мдыќ еді. Ќайыспас
ќайсар офицер аќыры μзініњ адал да ер-
ж‰рек жан екенін дєлелдеп шыѓады.

Ќолдаѓы ќ±жаттарды параќтап отыр-
мын: 1944 жылѓы 5 аќпандаѓы Приморск

майданы 29 жеке миномет бригадасы ко-
мандирініњ б±йрыѓымен КСРО Жоѓарѓы
Кењесініњ атынан 2-дивизионныњ барлау
бастыѓы лейтенант Исетов Ќабдеш
«Ќызыл Ж±лдыз» орденімен марапатта-
лыпты. Сол жылѓы 19 мамырда аѓа лей-
тенант Исетов Ќабдеш екінші дєрежелі
«Отан соѓысы» орденін алыпты. 23 та-
мызда взвод командирі, аѓа лейтенант
Ќабдеш Исетов екінші рет «Ќызыл
Ж±лдыз» орденін омырауѓа таѓыпты.

Соѓыстан кейін ерж‰рек сардар Семи-
озер ауданы Ќараќалпаќ орта мектебін-
де м±ѓалім болады. Отбасында тμрт ±л
μсірген, олардан тараѓан ±рпаќтыњ μзі бір
ауыл десе жарасар.

1972 жылы 25 шілдеде д‰ниеден
μткен, сол Ќараќалпаќ ауылында жерлен-
ген.

Абдрахман БЕКМАЃАНБЕТ.
Ќостанай ќаласы.

СУРЕТТЕ: майдандас достар, оњ жаќ-
тан бірінші отырѓан Ќабдеш Исетов.

Наѓыз сардар

Кездесу сол кездегі Семиозер
ауданы С±лукμл орта мектебін-
де болды. Б±л 1975 жыл еді,
¦лы Жењістіњ 30 жылдыѓы ќар-
сањы болатын. Мен осындаѓы
орта мектеп директоры едім.

Белгіленген уаќытта кењшар
басшысы Ќ.Т±рѓымбаев, совхоз
партком хатшысы Н.Ефименко,
аудандыќ атќару комитеті тμра-
ѓасыныњ орынбасары Ж. Бай-
жанов жєне ¦лы Отан соѓысы-
ныњ ќас батыры И.Сьянов тμрге
озды.

Илья Яковлевич жауынгерлік
жолы туралы, Рейхстагќа ту
тіккен ерекше есте ќалар сєт ту-
ралы тебірене айтты.

С±раќтарѓа жауап бере келе
ол Раќымжан Ќошќарбаев пен
Григорий Булатовтыњ жау орда-
сыныњ бірінші ќабатына 2 ма-
мыр к‰ні ту тіккенін еске алды
жєне Раќымжанды кμзі кμргенін,
оныњ ерекше ќайсарлыѓы мен
батырлыѓын єњгіме μзегіне ай-
налдырды.

Ол Жењіс туын Берлиннен

Москваѓа ќалай жеткізгенін де
ерекше ќызыќты єњгімеледі. Ас-
панѓа кμтерілген Жењіс туы бар
±шаќты алды-артынан ‰ш-
‰штен, екі ќапталынан ‰ш-‰штен
он екі ±шаќ ќорѓап келеді. Ма-

Естен кетпес кездесуЕстен кетпес кездесуЕстен кетпес кездесуЕстен кетпес кездесуЕстен кетпес кездесу

Жобаныњ жетекшісі  Сєлім МЕЊДІБАЙ

немесе Рейхстагќа ту тіккен, єйгілі рота командирі,
Кењес Одаѓыныњ Батыры Илья Сьянов айтќан єњгіме

ѓан да ‰лкен бір елдіњ патша-
сындай ќ±рмет кμрсетілуде,
деді.

– Аќыры Москваѓа, Отаны-
мыздыњ астанасына жетіп, Ста-
линніњ кабинетінде ерекше сал-

танатпен Жењіс туын маршал
Г.К.Жуковтыњ ќолына ±статтым.
М±ндай сєт ешќашан ±мытыл-
мас, – дегені есте.

Кездесу соњында оќушылар
Батырмен бірге суретке т‰сті.

(Газетте жарияланып отырѓан
сол сурет).

С‰гірєлі НЄБИЕВ,
Ќазаќстан халыќ аѓарту

ісініњ ‰здігі,  зейнеткер.

Атам, Н±рманов Ќуанышбай, Аманкелді
ауданыныњ №13 Октябрь   ауылында 1925
жылы 25 ќазанда д‰ниеге келген. 1941
жылы єскерге шаќырылѓан. Челябі облы-
сында дайындыќтан μткен. Ќиын шайќас
‰стінде екі аяѓына оќ тиіп жєне тањдайы-
нан жараланѓан соњ, госпитальѓа  т‰седі.
Жењістіњ мерекелік медальдарымен жєне
Кењес  Одаѓыныњ маршалы  Г.К.Жуковтыњ
медалімен  марапатталѓан. 1944 жылы елге
оралѓан. Ынталы ауылында басќарма  бо-
лып ќызмет атќарѓан. 1955 жылдан "Дємді"
совхозында баќташы болып істеген. 1962-
1966 жылдары  егін ќорѓаушы  болѓан. 1977
жылы 22 ќазанда ќайтыс болѓан. Мен б±л
деректерді єкем мен анамныњ айтуы бой-
ынша білдім. Оларды тыњдай отырып со-
ѓыс деген сμздіњ  μзі ќорќынышты  екенін,
халыќтыњ кμрген ќиыншылыѓын елесте-
темін.

¦лы Отан соѓысы ардагерлеріне ќойыл-
ѓан ескерткіштерге ќарап, ата-баба ерлігін
кμз алдыма елестетемін. Жењіс к‰нін, ты-
ныш μмірді  сыйлаѓан, ерлік жасаѓан  май-
дангер  аталарымызѓа мєњгі ќарыздармыз.

Ардагердіњ немересі:
 Ботагμз Н¦РМАН,

 2 "а"   сынып оќушысы,
№ 28 Ќ±см±рын орта мектебі.

Єулиекμл ауданы.

Мєњгі ќарыздармыз
¦РПАЌ МАЌТАНЫШЫ

Газетіміздіњ 10 сєуір к‰нгі санындаѓы
«Єр хатта – ерлік шежіресі» атты топта-
мада Анар Ќабылованыњ «Тиісті ќ±рмет
жасалса игі» атты  маќаласы жариялан-
ѓан еді. Онда автор майдангер атасы
Н±рмаѓамбетов Ќабыл туралы айта
келіп, оныњ есімін  естелік  кітапќа жазса
деген ойын жеткізген болатын. Осы ма-
ќала туралы облыстыќ ардагерлер ке-
њесініњ тμраѓасы Кенжебек ‡кі±лы ре-
дакцияѓа хабарласып, майдангер
Н±рмаѓамбетов Ќабылдыњ есімі 1997
жылы  Алматыдан, «Ќазаќ энциклопе-
диясы» баспасынан шыќќан «Боздаќ-
тар» кітабыныњ 3 томында бар екенін
айтты. (Кітаптыњ 604 беті).

ЖАЗЫЛЃАН ЖАЙДЫЊ ЖАЊЃЫРЫЃЫ

Редакциядан: ¦лы Жењістіњ
70 жылдыѓы ќарсањында
майдангерлердіњ б‰гінгі ±рпаѓы сол
бір с±рапыл соѓысќа ќатысќан
жандар туралы жиі жазатын болды.
¦рыс даласынан оралмаѓан, елге
аман-есен келіп, жасы жетіп
д‰ниеден μткен, ортамызды
толтырып, аѓалыќ аќ пейілі пен
μнеге-‰лгісін кμрсетіп ж‰рген
арыстар туралы не мадаќ сμз айтсањ
да жарасады. Дегенмен газеттіњ
шектеулі кμлемініњ б±ѓан м±рша
бермейтінін де таѓы бір еске сала
кеткен артыќ болмас.

«Боздаќтар» кітабына
жазылѓан екен

Ќабдеш Есетов туралы сμз
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7.00 Тањшолпан. 10.00 Апта.
11.05 Айтуѓа оњай... 11.45 Т.х. "Ќыз-
дар". 12.30 Жањалыќтар. 12.55
Дауа. 13.25 Білгірлер бєйгесі. 14.15
Аќсауыт. 14.50 М.ф. 15.05 Єйел
баќыты. 16.10 "Келін". 17.00 Меніњ
Ќазаќстаным. 17.30 Жањалыќтар.
17.50 ¤зекжарды. 18.10 Айналай-
ын. 18.50 Зањ жєне біз. 19.35 "Ќыз-
дар". 20.30 Жањалыќтар. 21.05 Ай-
туѓа оњай. 21.50 Т.х. "Сырѓалым".
22.50 "Келін". 23.40 Сіз не дейсіз?
0.10 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жеті к‰н. 11.05 Д.ф. "Єр ‰йдіњ
сыры басќа". 11.40 Магия кухни.
12.15 М.ф. 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Семейные мелодрамы". 14.00 Т.х.
"Улыбка пересмешника". 15.00 Но-
вости. 15.15 Б±йымтай. 15.55 ¤мір
сабаќтары. 16.25 Т.с. "Пєленшеев-
тер". 17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќа-
рас. 17.45 Ќызыќ times. 18.00 Ново-

24 сєуір 2015 жыл
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сти. 18.15 Ќызыќ times. 19.00 ТВ
Бинго. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Ар-
найы хабар. 21.00 Новости. 21.30
Т.с. "Слово офицера". 22.00 Т.с. "А
у нас во дворе". 22.50 Жекпе-жек.
23.35 Б±йымтай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа-аќпа-
рат. 9.30 Волшебный фонарь. 9.55,
11.20, 12.25, 13.55, 15.10, 16.55,
18.25, 20.55, 22.50, 23.05 Телемар-
кет. 10.00 Арќа-аќпарат. 10.35 Т.с.
"Карусель". 11.30 Первая студия.
12.00 Д.ф. Кедергісіз μмір". 12.30
Этноєлем. 12.55 Мєњгілік рух. 13.00
Жањалыќтар. 13.50 Пока жива па-
мять. 14.00 Т.х. "Клятва отца". 15.15
Д.с. "Паула". 16.00 Т.х. "Болашаќ".
17.00 Магия природы. 17.30 М.с.
17.45 Мєњгілік рух. 17.50 Жањалыќ-
тар. 18.10 Ќазаќстан 2050. 18.25 Но-
вости. 18.50 Пока жива память. 18.55
Д.с. "Чудеса природы". 19.30 Бірінші
студия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Элегиялыќ эсселер. 21.00 Новости.
21.30 Пока жива память. 21.35 "Ка-
русель". 22.35 Т.х. "Нояндар". 0.20
Жањалыќтар.

Балет "Дон Кихот". 0.00 "Тањ бозы-
нан Кэндлфордќа аттандыќ".

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Сєлем ВОХ.
16.30 "Жігіттіњ сабаздары". 18.00 С±лу
бол! 19.00 "Деффчонки". 19.30 "Са-
шатаня". 20.00 Однажды в России.
20.30 Ревю. 21.00 "Универ". 22.00
"Интерны". 22.30 Ревю. 23.00 Жасы-
рын камера. 0.00 Х.ф. "Красавчик".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.00 С новым домом!
10.00 О самом главном. 11.00 До-
машний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Сайќымазаќтар. Жасырын камера.
14.30 Айна online. 15.00 "Гадалка".
16.00 "Красные горы".17.00 Орел и
решка. 18.00 "Арам аќша. Адал ма-
хаббат". 19.00 Айна online. 19.30 Моя
история. Д. Тен. 20.00 7 NEWS. 21.00
Х.ф. "Рэд 2". 23.00 Ќорќыныш фак-
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35 "Ќыз-
дар". 12.30 Жањалыќтар. 12.45 ¦лы
Жењіске - 70 жыл. 12.55 Спорт. 13.15
Алањ. 14.00 Сыр с±хбат. 14.30 М.ф.
15.05 Єйел баќыты. 16.10 "Келін".
17.00 Келбет. 17.30 Жањалыќтар.
17.50 ¤зекжарды. 18.10 Айналайын.
19.10 Ќылмыс пен жаза. 19.35 "Ќыз-
дар". 20.30 Жањалыќтар. 21.05 Ай-
туѓа оњай... 21.50 "Сырѓалым". 22.50
"Келін". 23.40 Т‰нгі студияда Н. Ќоян-
баев. 0.10 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.15
"Слово офицера". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.15 "Семейные мелодрамы".
14.00 "Улыбка пересмешника". 15.00
Новости. 15.15 Б±йымтай. 15.55
¤мір сабаќтары. 16.30 "Пєленше-
евтер". 17.00 Жањалыќтар. 17.15
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.50 Айтуѓа оњай. 11.35 "Ќыз-
дар". 12.30 Жањалыќтар. 12.55 Зањ
жєне біз. 14.00 Поэзия єлемі. 14.30
М.ф. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
"Келін". 17.00 Ќамал ќорѓаѓан ќазаќ.
17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-
ды. 18.10 Айналайын. 19.10 Жур-
налистік зерттеу. 19.35 "Ќыздар".
20.30 Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа
оњай... 21.50 Т.х. "Кμк тарланда-
ры". 22.50 "Келін". 23.40 Т‰нгі сту-
дияда Н. Ќоянбаев. 0.15 Жањалыќ-
тар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.25
"Слово офицера". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.15 "Семейные мелодрамы".
14.00 "Улыбка пересмешника". 15.00
Новости. 15.15 Б±йымтай. 15.55 ¤мір
сабаќтары. 16.25 "Пєленшеевтер".
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас.
17.45 100 бизнес-историй. 18.00

7.00 Єн шашу. 8.00 Kaznet. 8.20
Суперпапа. 9.00 Т.х. "¤згерген μмір".
10.00 Жањалыќтар. 10.30 Т.с. "Фе-
риха". 11.30 Т.х. "Ќыз ѓ±мыры". 13.00
Жањалыќтар. 13.10 Єн мен єзіл. 14.00
Новости. 14.10 Т.с. "Сын отца наро-
дов". 15.15 "¤згерген μмір". 16.40
"20:30". 17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "Сын отца народов".
22.00 "Фериха". 23.00 Кеш емес.
23.50 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "В поис-
ках знаний". 10.05 Песни любви.
10.35 ¤мір. Театр. Кино. 11.05 Б‰гінгі
ѓылым. 11.30 Д.ф. "Кемел кењістік".
12.05 "Дискавери Атлас". 13.00 Он-
лайн Астана. 14.05 Научная нефан-
тастика. 15.00 Т.х. "Тањ бозынан
Кэндлфордќа аттандыќ". 16.00 "XXI
ѓасыр кμшбасшысы". 17.30 Тарихтан
бір к‰н. 18.05 "Дискавери Атлас".
19.20 Ученый совет. 20.10 Н±рлы
Отау. 20.30 Наше кино. 21.00 Кітап-
хана. 21.30 Легенды и мифы Опер-
ного. 22.00 Онлайн Астана. 22.50

Кμзќарас. 17.45 Экономкласс. 18.00
Новости. 18.15 Т.х. "С±лтан С‰лей-
ман". 19.00 Біздіњ ‰й. 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Бюро расследований.
21.00 Новости. 21.30 "Слово офи-
цера". 22.00 "А у нас во дворе".
22.50 Арнайы хабар. 23.20 Б±йым-
тай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,
15.10, 16.55, 18.25, 22.50, 0.15 Те-
лемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Новости.
10.30 "Карусель". 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 "Кедергісіз μмір". 12.30
Высота воли. 12.55 Мєњгілік рух.
13.00 Жањалыќтар. 13.55 Пока жива
память. 14.00 "Клятва отца". 15.15
"Паула". 16.00 "Болашаќ". 17.00 Ма-
гия природы. 17.30 М.с. 17.45
Мєњгілік рух. 17.50 Жањалыќтар.
18.10 Даму діњгектері. 18.25 Ново-
сти. 18.50 Пока жива память. 18.55
Д.с. "Чудеса природы". 19.30 Бірінші
студия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Дамафон. 21.00 Новости. 21.30 Пока
жива память. 21.35 "Маруся". 22.35
"Нояндар". 0.20 Жањалыќтар.
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Новости. 18.15 "С±лтан С‰лейман".
19.10 Біздіњ ‰й. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Д.ф. "Верховенство закона как
стратегический фактор развития
страны". 21.00 Новости. 21.30 "Сло-
во офицера". 22.00 "А у нас во дво-
ре". 22.50 Біздіњ ‰й. 23.40 Б±йым-
тай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,
15.10, 16.55, 18.25, 22.50, 0.15 Те-
лемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Новости.
10.30 "Маруся". 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 "Жања индустрияланды-
ру". 12.30 Этноєлем. 12.55 Мєњгілік
рух. 13.00 Жањалыќтар. 13.55 Пока
жива память. 14.00 "Клятва отца".
15.15 "Паула". 16.00 "Болашаќ".
17.00 Магия природы. 17.30 М.с.
17.45 Мєњгілік рух. 17.50 Жањалыќ-
тар. 18.10 Регион/10. 18.25 Новости.
18.50 Пока жива память. 18.55 Д.с.
"Чудеса природы". 19.30 Бірінші сту-
дия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Сап
т‰зе! 21.00 Новости. 21.30 Пока жива
память. 21.35 "Маруся". 22.35 "Но-
яндар". 0.20 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.05 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "¤згерген μмір". 10.00 Жања-
лыќтар. 10.30 "Фериха". 11.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Д‰ние жарыќ. 14.00 Новости. 14.10
"Диверсант. Конец войны". 15.15
"¤згерген μмір". 16.35 Каznet. 17.00
Такси. 17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 "Диверсант. Конец вой-
ны". 22.00 "Фериха". 23.00 Єн мен
єзіл. 23.50 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Окно в...".
9.40 TED. Идеи, достойные распрос-
транения. 10.05 "Ѓасырлар пернесі".
10.35 Кітапхана. 11.05 Реальная на-
ука. 11.30 "Кемел кењістік". 12.05 "Дис-
кавери Атлас". 13.05 Онлайн Аста-
на. 14.05 ¤мір. Театр. Кино. 15.00
"Тањ бозынан Кэндлфордќа аттандыќ".
16.30 Таѓдырлы хаттар. 17.00 Идеи,
достойные распространения. 17.30
"Эйнштейн ізімен". 18.05 "Дискавери
Атлас". 19.00 TED: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар. 19.50 Тарих айнасы:

ањыз бен аќиќат. 21.30 Музей звуков.
22.00 Онлайн Астана. 22.50 Концерт.
0.00 "Эрмитаждаѓы бір саѓат".

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Сєлем ВОХ. 16.30
"Жігіттіњ сабаздары". 18.00 С±лу бол!
19.00 "Деффчонки". 19.30 "Сашата-
ня". 20.00 Однажды в России. 20.30
Ревю. 21.00 "Универ". 22.00 "Интер-
ны". 22.30 Ревю. 23.00 Жасырын ка-
мера. 0.00 Х.ф. "Воды слонам!".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќымазаќ-
тар. Жасырын камера. 8.30 К‰нбас-
тар. 9.00 С новым домом! 10.00 О
самом главном. 11.00 Домашний ре-
сторан. 12.00 Баспана бабы. 13.00
Ќыздар арасында. 14.00 Сайќымазаќ-
тар. Жасырын камера. 14.30 Айна
online. 15.00 "Гадалка". 16.00 "Крас-
ные горы". 17.00 ВООМ! 18.00 "Арам
аќша. Адал махаббат". 19.00 Айна
online. 19.30 Моя история. А. Бай-
бенжин. 20.00 7 NEWS. 21.00 Х.ф.
"Лекции для домохозяек". 23.00 Ќор-

ќыныш факторы. 0.00 "Сонная ло-
щина".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен ке-
лерсіњ 2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00
Х.ф. "Мальчишник 2: Из Вегаса в
Бангкок". 11.00 "Городские легенды".
12.00 Мультсериалы. 14.00 "Мен
саѓан ѓашыќпын". 15.00 "Счастливы
вместе". 18.00 "Кухня". 19.00 "Бра-
тья по обмену 2". 20.00 Информбю-
ро. 21.00 "Сен келерсіњ 2". 22.00
"Мен саѓан ѓашыќпын". 23.00 Ал-
дараспан, Шаншар, Нысана к‰н-
делігі. 00.00 Х.ф. "Проклятие моей
матери". 2.00 Єзіл студио.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Гос-
пожа горничная". 14.00 Винтаж. 14.30
Baby ГИД. 15.00 "Под прикрытием".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 Сер-
жанєлініњ єн кеші. 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.30 Ќылмыстыќ іс №. 20.00
РТН. 20.30 Джиперы. 21.00 "Госпо-
жа горничная". 22.00 РТН. 22.30 В
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7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
7.55 Astana live. 9.00 "¤згерген μмір".
10.00 Жањалыќтар. 10.30 "Фериха".
11.30 "Ќыз ѓ±мыры". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.10 Кеш емес. 14.00 Новости.
14.10 "Сын отца народов". 15.15
"¤згерген μмір". 16.35 Kaznet. 17.00
Такси. 17.30 "Фериха". 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 21.00 Т.с. "Диверсант. Ко-
нец войны". 22.00 "Фериха". 23.00
Єзілстан. 23.15 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "В поис-
ках знаний". 10.05 Ѓасырлар пер-
несі. 10.35 Ќылќалам. 11.00 Леген-
ды и мифы Оперного. 11.30 "Кемел
кењістік". 12.05 "Дискавери Атлас".
13.05 Онлайн Астана. 14.05 Н±рлы
Отау. 15.00 "Тањ бозынан Кэндлфорд-
ќа аттандыќ". 16.00 Научная нефан-
тастика. 16.25 Культурный код. 17.30
"‡кілі домбыра". 18.05 "Дискавери
Атлас". 19.30 Б‰гінгі ѓылым. 21.40
Археология. Бабалар м±расы. 22.00
Онлайн Астана. 22.50 Опера

"Фауст". 0.00 "Тањ бозынан Кэндл-
фордќа аттандыќ".

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-
ки". 12.30 М.с. 15.30 Сєлем ВОХ.
16.30 "Жігіттіњ сабаздары". 18.00 С±лу
бол! 19.00 "Деффчонки". 19.30 "Са-
шатаня". 20.00 Однажды в России.
20.30 Ревю. 21.00 "Универ". 22.00
"Интерны". 22.30 Ревю. 23.00 Жасы-
рын камера. 0.00 Х.ф. "Красавчик 2".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.00 С новым домом!
10.00 О самом главном. 11.00 До-
машний ресторан. 12.00 Баспана
бабы. 13.00 Ќыздар арасында. 14.00
Сайќымазаќтар. Жасырын камера.
14.30 Айна online. 15.00 "Гадалка".
16.00 "Красные горы". 17.00 Икона
стиля. 18.00 "Арам аќша. Адал ма-
хаббат". 19.00 Айна online. 19.30 Моя
история. К.Болманов. 20.00 7 NEWS.
21.00 Х.ф. "Брат 2". 23.00 Ќорќы-

ныш факторы. 0.00 "Сонная лощи-
на".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен келерсіњ
2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00 Х.ф.
"Марс атакует". 11.00 "Городские ле-
генды". 12.00 Мультсериалы. 14.00
"Мен саѓан ѓашыќпын". 15.00 "Счаст-
ливы вместе". 18.00 "Кухня". 19.00
"Братья по обмену 2". 20.00 Информ-
бюро. 21.00 "Сен келерсіњ 2". 22.00
"Мен саѓан ѓашыќпын". 23.00 Ал-
дараспан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
00.00 Х.ф. "Мальчишник 2: Из Вегаса
в Бангкок". 2.00 Єзіл студио.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 Т.с.
"Госпожа горничная". 14.00 Дело №.
14.10 Солнечная кухня. 14.40
Landmarks. 15.00 Т.с. "Под прикры-
тием". 16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф.
17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30 А.Ке-
рімбекованыњ єн кеші. 19.00 Жања-
лыќтар. 19.30 Ќоѓам жєне єйел. 20.00
РТН. 20.30 Винтаж. 21.10 "Госпожа
горничная". 22.00 РТН. 22.30 Груп-

ладу с природой. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Чужое
лицо". 12.00 "Ду ќол шоколад". 12.55
Жањалыќтар. 13.00 Лучший город.KZ.
13.10 Ашыѓын айтќанда. 14.00
П@утina. 14.30 "Паутина-5". 15.30
112. 15.40 Судебные истории. 16.40
Давай поженимся. 17.50 Пусть го-
ворят. 18.55 "Взгляд из вечности".
20.00 Новости. 20.40 "С‰йген жар".
21.40 Жањалыќтар. 22.20 "Джодха
жєне Акбар". 23.20 П@утina. 23.45
Лучший город.KZ. 23.55 "У вас бу-
дет ребенок...".

7.00 "Япыр-ай". 7.45 Жањалыќтар.
8.10 "Ќайран заман. Жалѓасы". 9.10
"Сарай ханымдары". 10.10 "Четыре
времени лета". 12.00 Новости. 12.40
Диагноз. 13.10 "Лесник". 15.15 Не ври
мне. 16.10 "Махаббатта шек бар ма?".
17.10 "М±здан суыќ, оттан ыстыќ".
18.25 "Махаббатта шек бар ма?".
19.30 "Сарай ханымдары". 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Чер-
ный квадрат. 22.10 Т.с. "Офицерс-
кие жены". 23.55 Т.с. "Шеф 2".

торы. 0.00 Т.с. "Сонная лощина".

6.00 "Ризамын". 7.00 Т.с. "Сен
келерсіњ 2". 8.00 Т.с. "‡мітіњді ‰збе".
9.00 Х.ф. "Вампир в Бруклине". 11.00
"Городские легенды". 12.00 Мульт-
сериалы. 14.00 Т.с. "Мен саѓан ѓашыќ-
пын". 15.00 Т.с. "Счастливы вместе".
18.00 Т.с. "Кухня". 19.00 Т.с. "Братья
по обмену 2". 20.00 Информбюро.
21.00 "Сен келерсіњ 2". 22.00 "Мен
саѓан ѓашыќпын". 23.00 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 00.00 Х.ф.
"Марс атакует". 2.00 Єзіл студио.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Моя правда. 11.00
¤мір аѓымы. 13.00 В поисках исти-
ны. 14.00 Концерт Ж. Серкебаевой.
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 Б.Исмаи-
ловтыњ сєн ‰лгілері. 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.30 По диким местам. 20.00
РТН. 20.30 Дело №. 20.50 Торговый
дом. 21.10 В ладу с природой. 21.30
Landmarks. 22.00 РТН. 22.30 Baby
ГИД. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00 Терри-
тория происшествий.

7.00 Доброе утро. 11.00 Т.с. "Чу-
жое лицо". 12.00 "Ду ќол шоколад".
12.55 Жањалыќтар. 13.00 Лучший
город.KZ. 13.10 Ашыѓын айтќанда.
14.00 П@утina. 14.30 Т.с. "Паутина-
5". 15.30 112. 15.40 Судебные исто-
рии. 16.40 Давай поженимся. 17.50
Пусть говорят. 18.55 Х.ф. "Взгляд
из вечности". 20.00 Новости. 20.40
Т.х."С‰йген жар". 21.40 Жањалыќтар.
22.20 Т.х. "Джодха жєне Акбар".
23.20 П@утina. 23.45 Лучший
город.KZ. 23.55 Т.с. "У вас будет
ребенок..."

6.35 "Япыр-ай". 7.20 Ж‰рекжар-
ды. 7.50 "Ќайран заман. Жалѓасы".
9.00 ¤нерлі отбасы. 10.10 Удиви
меня. 11.15 Х.ф. "Берега любви".
13.15 Другая правда. 14.15 Портрет
недели. 15.20 Слуги народа. 16.10
Ж±лдызды аќиќат. 16.50 "Махаббат
м±њы". 17.30 "М±здан суыќ, оттан
ыстыќ". 18.25 Т.х. "Махаббатта шек
бар ма?". 19.30 Т.х. "Сарай ханым-
дары". 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Но-
вости. 21.40 Главная редакция. 22.10
Т.с. "Истребители". 23.55 "Лесник".
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Сырѓа-
лым". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35 "Ќыз-
дар". 12.30 Жањалыќтар. 12.55 Аг-
робизнес. 13.20 Журналистік зерт-
теу. 14.10 Жан жылуы. 14.35 М.х.
15.05 Єйел баќыты. 16.10 "Келін".
17.00 "Ќазаќ даласыныњ ќ±пиялары".
17.30 Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжар-
ды. 18.10 Айналайын. 19.10 Индуст-
рияландыру: ±лттыќ μндіріс. 19.35
"Ќыздар". 20.30 Жањалыќтар. 21.05
Айтуѓа оњай... 21.50 "Кμк тарланда-
ры". 22.50 "Келін". 23.40 Т‰нгі студи-
яда Н.Ќоянбаев. 0.15 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.25
"Слово офицера". 13.00 Жањалыќ-

тар. 13.00 "Семейные мелодрамы".
14.00 "Улыбка пересмешника". 15.00
Новости. 15.15 Б±йымтай. 15.45 ¤мір
сабаќтары. 16.25 "Пєленшеев-
тер".17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќа-
рас. 17.45 Бизнес сыры. 18.00 Но-
вости. 18.15 "С±лтан С‰лейман".
19.05 Жекпе-жек. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Моя история войны. 21.00
Новости. 21.30 "Слово офицера".
22.00 "А у нас во дворе". 22.50 Біздіњ
‰й. 23.40 Б±йымтай.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55,
15.10, 16.55, 18.25, 22.50, 0.15 Те-
лемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Новости.
10.30 "Маруся". 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 "Ел ‰міті". 12.30 Этно-
єлем. 12.55 Мєњгілік рух. 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.55 Пока жива память.
14.00 "Клятва отца". 15.15 "Паула".

16.00 "Болашаќ". 17.00 Магия при-
роды. 17.30 М.с. 17.45 Мєњгілік рух.
17.50 Жањалыќтар. 18.15 Третий
тайм. 18.25 Новости. 18.50 Пока
жива память. 18.55 Д.с. "Пустыни
мира". 19.30 Бірінші студия. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 530:630. 21.00
Новости. 21.30 Пока жива память.
21.35 "Маруся". 22.35 "Нояндар".
0.20 Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "¤згерген μмір". 10.00 Жа-
њалыќтар. 10.10 "¤згерген μмір".
10.30 "Фериха". 11.30 "Ќыз ѓ±мыры".
13.00 Жањалыќтар. 13.10 Біз біргеміз.
13.35 Ќалжыњ-ќоржын. 14.00 Ново-
сти. 14.10 "Диверсант. Конец вой-
ны". 15.15 "¤згерген μмір". 16.35
Сделка. 17.00 Такси. 17.30 "Фери-
ха". 18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00 Astana
live. 22.00 "Фериха". 23.00 Sky-

studio. 23.50 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 "Окно
в...". 9.35 TED: Идеи, достойные рас-
пространения. 10.05 Саѓыныш сазы.
10.35 Атакєсіп. 11.00 "Эврика". 11.30
"Кемел кењістік". 12.05 "Дискавери
Атлас". 13.05 Онлайн Астана. 15.00
"Эрмитаждаѓы бір саѓат". 16.00 "Ли-
дер XXI века". 17.30 "‡кілі домбы-
ра". 18.05 "Дискавери Атлас". 19.50
Ќылќалам. 20.40 Семь муз. 21.00 Ка-
захстан в письмах. 21.20 "Танцую-
щий мир". 22.00 Онлайн Астана.
22.50 "Ілияс" драмасы.

8.00 Ревю. 8.25 Жасырын каме-
ра. 9.00 Ревю. 9.30 "Универ". 10.30
"Интерны". 11.00 Однажды в России.
11.30 "Сашатаня". 12.00 "Деффчон-

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

ки". 12.30 М.с. 15.30 Сєлем ВОХ.
16.30 "Жігіттіњ сабаздары". 18.00 С±лу
бол! 19.00 "Деффчонки". 19.30 "Са-
шатаня". 20.00 Однажды в России.
20.30 Ревю. 21.00 "Универ". 22.00
"Интерны". 22.30 Ревю. 23.00 Жасы-
рын камера. 0.00 Х.ф. "27 свадеб".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќымазаќ-
тар. Жасырын камера. 8.30 К‰нбас-
тар. 9.00 С новым домом! 10.00 О
самом главном. 11.00 Домашний ре-
сторан. 12.00 Баспана бабы. 13.00
Ќыздар арасында. 14.00 Сайќымазаќ-
тар. Жасырын камера. 14.30 Айна
online. 15.00 "Гадалка". 16.00 "Крас-
ные горы". 17.00 СвиДЕТИли. 17.30
Страсти у плиты. 18.00 "Арам аќша.
Адал махаббат". 19.00 Айна online.
19.30 Моя история. Р. Сафаргулов.
20.00 7 NEWS. 21.00 Человек-неви-
димка. 22.00 Экстрасенсы против
ученых. 23.00 Ќорќыныш факторы.
0.00 "Сонная лощина".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен ке-
лерсіњ 2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00
Х.ф. "Проклятие моей матери".
11.00 "Городские легенды". 12.00
Мультсериалы. 14.00 "Мен саѓан
ѓашыќпын". 15.00 "Счастливы вме-
сте". 18.00 "Кухня". 19.00 "Братья
по обмену 2". 20.00 Информбюро.
21.00 "Сен келерсіњ 2". 22.00 "Мен
саѓан ѓашыќпын". 23.00 Алдарас-
пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
00.00 Х.ф. "Шоу начинается". 2.00
Єзіл студио.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 "Гос-
пожа горничная". 14.00 Группа здо-
ровья. 14.25 Ќылмыстыќ іс №. 14.35
Landmarks. 15.00 "Под прикрытием".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 "Ќоњыр"

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

па здоровья. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10
Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Чужое
лицо". 12.00 "Ду ќол шоколад". 12.55
Жањалыќтар. 13.00 Лучший город.KZ.
13.10 Ашыѓын айтќанда. 14.00
П@утina. 14.30 "Паутина-5". 15.30
112. 15.40 Судебные истории. 16.40
Давай поженимся. 17.50 Пусть гово-
рят. 18.55 "Взгляд из вечности". 20.00
Новости. 20.40 "С‰йген жар". 21.40
Жањалыќтар. 22.20 "Джодха жєне
Акбар". 23.20 П@утina. 23.45 Луч-
ший город.KZ. 23.55 "У вас будет
ребенок...".

7.00 "Япыр-ай". 7.45 Жањалыќтар.
8.10 "Ќайран заман. Жалѓасы". 9.10
"Сарай ханымдары". 10.10 Т.с. "Че-
тыре времени лета". 12.00 Новости.
12.40 Главная редакция. 13.15 "Лес-
ник". 15.15 Не ври мне. 16.10 "Ма-
хаббатта шек бар ма?". 17.10 "М±здан
суыќ, оттан ыстыќ". 18.25 "Махаббат-
та шек бар ма?". 19.30 "Сарай ха-
нымдары". 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Диагноз. 22.10 "Ис-
требители". 23.55 "Лесник".
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7.00 Концерт. 8.40 Агробизнес.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Дауа. 10.40
Ас болсын! 11.25 Єзіл єлемі. 13.00
Білгірлер бєйгесі. 13.45 Поэзия
єлемі. 14.15 Т.х. "Аѓайынды". 17.30
Жањалыќтар. 17.50 М.ф. 18.50 Б.
Єшірбаевтіњ концерті. 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Сенбілік кездесу. 22.35
Жайдарман. 0.10 Жањалыќтар. 0.45
К.ф. "Алаяќ Дик пен Джейн".

7.00 Ду-думан. 8.30 Мир в кар-
тинках. 8.55 Бармысыњ, бауырым?
9.40 Продвопрос. 10.00 Спорт без
границ. 10.25 М.ф. 11.40 Х.ф. "Отец
солдата". 13.40 Орталыќ хабар.
14.35 Жеті єн. 16.15 Х.ф. "Сумерки.
Сага. Новолуние". 18.30 Концерт.
19.45 Бенефис-шоу. 21.00 Жеті к‰н.
22.00 "Ангелы войны". 23.50 Д.ф.
"Солт‰стік Америка". 0.55 Бокс. "Ми-

7

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Кμк тар-
ландары". 10.50 Концерт. 11.50 "Ќыз-
дар". 12.40 Иман айнасы. 13.20
¦лттыќ шоу. 14.25 М.х. 15.05 Єйел
баќыты. 16.10 "Келін". 17.05 Жан
жылуы. 17.30 Жањалыќтар. 17.50
¤зекжарды. 18.10 Ѓасырлар ‰ні.
18.40 Жайдарман. 19.00 Меніњ
Ќазаќстаным. 19.35 "Ќыздар". 20.30
Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай...
21.50 Концерт. 22.50 "Келін". 23.40
Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев. 0.10
Жањалыќтар. 0.45 ¤зекжарды. 1.05
К.ф. "Жиде. Кешіккен махаббат".

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 М.с. 11.00
Новости. 11.15 Д.ф. "Єр ‰йдіњ сыры
басќа". 11.45 Магия кухни. 12.25
"Слово офицера". 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.15 "Семейные мелодрамы".
14.00 "Улыбка пересмешника". 15.00

ланский гром" - "Астана Арланс".

8.00 Ертегілер еліне саяхат. 8.30,
8.55, 11.35, 11.55, 13.55, 16.20,
17.55, 18.25, 19.55 Телемаркет. 8.35
Мєњгілік рух. 8.40 Регион/10. 9.00
"Паула". 9.30 Пока жива память. 9.35
К.ф. "Шерлок Холмс". 11.30 Ырыс
алды - ынтымаќ. 12.00 М.с. 12.30
Этноєлем. 13.00 Третий тайм. 13.25
Мєњгілік ел: одна страна - одна судь-
ба. 14.00 13-й Чемпионат РК по во-
лейболу. 17.15 Т.х. "Жас ±лан". 18.00
Д.ф. "Отбасы ќ±ндылыќтары". 18.25
Мєњгілік рух. 18.30 Т.с. "Паудер
Парк". 19.30 Элегиялыќ эсселер.
20.00 Алдаспан. 20.30 Ажар. 21.00
Арќа-аќпарат. 21.30 К.ф. "Жауж‰рек
мыњ бала".

8.00 Єн шашу. 9.10 Такси. 9.55
Суперпапа. 10.35 Сделка. 11.05

Д‰ние жарыќ. 11.30 "Ќыз ѓ±мыры".
13.00 Т.с. "Манекенщица". 15.05
Єзілстан. 15.20 Айтыс. 17.50
Ќалжыњ-ќоржын. 18.10 Ел аузында.
18.30 "Ќыз ѓ±мыры". 20.05 Ел аузын-
да. 20.30 "20:30". 21.20 Sky-studio.
22.10 Х.ф. "Прекрасные создания".
0.25 "¦мытылмас".

8.10 Х.ф. "Аќ шањќан таулар".
10.05 Картина маслом. 10.55 Золо-
тая середина. 12.00 Прогулки по
Астане. 13.00 "Ежелгі Грекияда миф-
тердіњ пайда болуы". 14.00 Балет
"Чаплин". 16.00 XXI ѓасыр кμшбас-
шысы. 17.30 Первые. 18.05 Таѓдыр-
ластар. 19.00 Н. Тілендиевтіњ 90-
жылдыќ мерейтойына арналѓан еске
алу кеші. 21.00 К.ф. "Королевский
роман".

8.20 М.х. 9.00 Фэнтези "Бело-

снежка: месть гномов". 11.00 М.ф.
13.15 Х.ф. "102 далматинца". 15.15
М.х. 16.10 Ќыз ќылыѓы. 16.30 Кμњілді
таспа. 16.55 К‰лкі базар. 17.30 Ал-
тын таспа. 18.30 Ењ к‰лкілі єртістер.
19.30 Караоке-киллер. 20.30 М.ф.
"Динозавр". 22.10 Х.ф. "Аватар".

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 Орел
и решка. 10.00 Моя история. 10.30
Я шопоголик. 11.00 СвиДЕТИли.
11.30 Страсти у плиты. 13.00 Т.с.
"Ќ±рбылар". 15.00 Х.ф. "Д,Артаньян
и три мушкетера". 18.00 Жанкешті-
лер жарысы. 19.00 Q-елі. 19.30 Х.ф.
"Хеллбой II: золотая армия". 22.00
Другими словами. 22.30 Бокс. 0.00
"Сонная лощина".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 "Ризамын". 8.00
Мультсериалы. 9.00 Х.ф. "Телеве-
дущий: И снова здравствуйте!" 11.30
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8.00 Ќымызхана. 8.30 Аќсауыт.
9.00 Б‰гін жексенбі. 10.50 М.ф. 11.55
Шарайна. 12.25 ¦лттыќ шоу. 13.45
Жарќын бейне. 14.15 "Аѓайынды".
16.50 Концерт. 18.20 Єзіл єлемі.
20.00 Апта. 21.05 С. Майѓазиевтіњ
шыѓармашылыќ кеші. 23.55 К.ф.
"Піл".

7.00 Ду-думан. 8.10 Айбын. 8.40
Концерт. 9.00 Новости. 9.10 Ас
арќау. 9.30 Спорт єлемі. 10.10 М.ф.
11.10 Х.ф. "Звездная болезнь".
13.15 Бенефис-шоу. 14.30 Д.ф.
"Код мира и согласия". 15.15
Б±йымтай. 16.15 ¤мір сабаќтары.
17.00 Новости. 17.20 Концерт "Муз-
АРТ". 19.00 Новости. 19.20 Ќызыќ
time. 20.00 Жањалыќтар. 21.00 Жеті

к‰н. 22.10 Х.ф. "Нежданная лю-
бовь". 23.00 Жањалыќтар. 23.30
Х.ф. "Нежданная любовь". 0.00 Но-
вости.

8.00 Ертегілер. 8.30, 12.25,
13.55, 15.55, 16.25, 18.25, 19.25
Телемаркет. 8.35 Д.с. "Тайны древ-
них империй". 9.35 К.ф. "Шерлок
Холмс". 11.25 "Мєлім де беймєлім
Ќазаќстан". 11.55 Пока жива па-
мять. 12.00 Интонация. 12.30 Да-
нышпан ќарѓа. 12.55 Мєњгілік рух.
13.00 Даму діњгектері. 13.25 Пока
жива память. 13.30 Сєттілікке 1001
ќадам. 14.00 13-й Чемпионат РК по
волейболу. 17.35 "Жас ±лан". 18.30
"Паудер Парк". 19.30 Волшебный
фонарь. 20.00 Бойт±мар. 20.30
Вызов. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.35
К.ф. "Шал".

8.00 Єн шашу. 8.40 Сапа. 8.50
Такси. 9.20 Ел аузында. 10.05 Кон-
церт. 11.20 "Ќыз ѓ±мыры". 12.40 "Ма-
некенщица". 14.45 Айтыс. 16.35 "Сыр-
ты б‰тін...". 17.00 Народное лото.
17.20 Сырласу. 18.10 Бай бол. 18.30
"Ќыз ѓ±мыры". 20.05 Той жыры. 20.30
"20:30". 21.40 Х.ф. "Безумный спец-
наз". 23.35 "¦мытылмас".

8.10 Н. Тілендиевтіњ 90-жылдыќ
мерейтойына арналѓан еске алу кеші.
10.05 Эксклюзив. 10.30 ‡кілі домбы-
ра. 11.30 Школа кочевников. 12.00
Джаз-рандеву. 14.05 Ученый совет.
15.00 Кітапхана. 15.35 Бір сєт. 16.00
Лидер XXI века. 17.00 Кеше ѓана.
19.30 К.ф. "Робинзон Крузоныњ
μмірімен жєне бастан кешкен ѓажай-
ыптары". 21.05 Х.ф. "Сестра моя,

Люся".

9.00 Рыжие. 9.30 М.ф. "Дельфин.
История мечтателя". 11.00 М.ф.
13.30 Х.ф. "Трудный ребенок". 15.00
М.ф. 16.20 К‰лкі базар. 16.40 Кара-
оке-киллер. 18.10 Х.ф. "Эван Все-
могущий". 20.00 Битва экстрасен-
сов. 21.20 Ењ к‰лкілі єртістер. 22.20
Алтын таспа. 23.40 Жасырын каме-
ра. 0.00 Х.ф. "Чак и Ларри: пожар-
ная свадьба".

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 Из-
майловский парк. 10.00 Х.ф. "Тор
Gear". 11.00 Х.ф. "Выжить любой
ценой". 13.00 "Ќ±рбылар". 15.00 Все
хиты Юмор FM. 17.00 ВООМ! 18.00
Жанкештілер жарысы. 19.00 Q-елі.
19.30 Айна online. 20.00 Нысана.
20.30 Кім білген. 21.00 Один в один-
2. 0.00 "Сонная лощина".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 "Ризамын". 8.00
Єзіл студио. 9.30 Х.ф. "Рождествен-
ская история". 11.30 "Дом рецептов".
12.00 "Ж±лдызды шањыраќ". 12.30
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 16.00 "Братья по обмену
2". 20.00 Фильм-концерт. М. Жуну-
сова и К. Нуртас. 23.00 Х.ф. "Желез-
ный человек". 1.30 Єзіл студио.

7.00 М.ф. 9.00 Торговый дом. 9.30
М.с. 10.20 Baby Гид. 10.50 В ладу с
природой. 11.10 Landmarks. 11.30
Солнечная кухня. 12.00 ПроАгро.
12.30 РТН Подробности. 13.20 Вин-
таж. 14.00 Хит-парад. 15.00 Ќоѓам
жєне єйел. 15.30 ¤. Айниязовтыњ
шыѓармашылыќ кеші. 17.00 "Под при-
крытием". 20.30 Тет-а-тет. 21.00 В
поисках истины. 22.00 По диким ме-
стам. 23.00 Моя правда. 0.00 ЧМ по

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК
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31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ
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31 АРНА
Новости. 15.15 Б±йымтай. 16.25 ¦лт
саулыѓы. 17.00 Жањалыќтар. 17.15
Бармысыњ, бауырым? 18.00 Ново-
сти. 18.15 "С±лтан С‰лейман". 19.05
Орталыќ хабар. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Сильные духом. 21.00 Ново-
сти. 21.30 Жеті єн. 23.05 Т.с. "Анге-
лы войны". 0.50 К.ф. "Ел алќабын-
да".

8.00 Концерт. 9.00 Жањалыќтар.
9.25, 9.55, 11.25, 12.25, 13.55, 15.10,
16.55, 18.25, 19.25, 22.50, 0.15 Те-
лемаркет. 9.30 М.с. 10.00 Новости.
10.30 "Маруся". 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 М.с. "Финес пен Ферб".
12.30 Этноєлем. 12.55 Мєњгілік рух.
13.00 Сердце страны - сердце тюль-
пана. 13.30 "Паула". 14.00 13-й Чем-
пионат РК по волейболу среди муж-
ских команд Высшей лиги. 16.00 Р.
Рымбаеваныњ концерті. 18.30 "Пау-
дер Парк". 19.30 "Жас ±лан". 20.00
Ырыс алды - ынтымаќ. 20.30 Ќазаќ-
стан 2050. 21.00 Мєњгілік ел: одна

страна - одна судьба. 21.35 К.ф.
"Жер±йыќ".

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 "Кто в доме хозяин?". 8.30 Так-
си. 9.00 "¤згерген μмір". 10.00 Жа-
њалыќтар. 10.10 "¤згерген μмір".
10.30 "Фериха". 11.40 "Ќыз ѓ±мыры".
13.10 Достыѓымыз жарасќан. 15.05
Х.ф. "Полосатый рейс". 16.55 Так-
си. 17.20 "Фериха". 18.30 "Ќыз
ѓ±мыры". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 20.50 Ш. Ќалдаяќов єндері.
22.50 "Фериха". 23.50 Ел аузында.
0.15 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.10 "Байтерек".
10.25 Концерт. 11.30 ¤мір. Театр. Кино.
12.05 "Дискавери Атлас". 13.00 Онлайн
Астана. 14.05 "Шабандоз ќыз". 16.05
Еще вчера. 17.55 Т. Асардыњ єн кеші.
20.20 Наше кино. 21.40 Литературный

клуб. 22.00 Онлайн Астана. 22.50 Опе-
ра "Біржан - Сара".

8.00 М.х. 11.20 М.ф. "Шевели
ластами, Сэмми!". 12.50 Фэнтези
"Белоснежка: месть гномов". 14.50
М.с. 15.30 Салем ВОХ. 16.30 "Жігіттіњ
сабаздары". 18.00 С±лу бол! 19.00
М.ф. "Университет монстров". 21.00
Х.ф. "102 далматинца". 22.55 Жасы-
рын камера. 0.00 Х.ф. "Тройной фор-
саж: токийский дрифт".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.10 М.ф. 11.40 Айна
online. 12.10 Концерт. 13.30 Жанкеш-
тілер жарысы. 14.30 Q-елі. 15.00 Х.ф.
"Д,Артаньян и три мушкетера". 17.00
Измайловский парк. 18.00 К.ф. "Ай-
ырбас демалыс". 21.10 Х.ф. "Нере-
альная любовь". 22.50 Все хиты
Юмор FM. 1.00 Х.ф. "Хеллбой II:
золотая армия".

6.00 "Ризамын". 7.00 "Сен ке-
лерсіњ 2". 8.00 "‡мітіњді ‰збе". 9.00
Х.ф. "Шоу начинается". 11.00 "Го-
родские легенды". 12.00 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 14.00
"Мен саѓан ѓашыќпын". 15.00 "Счас-
тливы вместе". 18.00 "Кухня". 19.00
"Братья по обмену 2". 20.00 Фильм-
концерт "Той думан". 23.00 "Мен са-
ѓан ѓашыќпын". 00.00 Х.ф. "Телеве-
дущий: И снова здравствуйте!" 2.30
Єзіл студио.

7.00 Х.ф. "Магжан". 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 Х.ф. "Айхан". 13.00 "Гос-
пожа горничная". 14.00 В ладу с при-
родой. 14.25 Торговый дом. 14.45
Landmarks. 15.00 "Под прикрытием".
16.00 Тіл жєне ќоѓам. 16.30 М.ф.
17.30 И. Расылхан. 19.30 По диким
местам. 20.00 Театры Астаны. 20.30
Группа здоровья. 21.00 "Госпожа

НТК

"Дом рецептов". 12.00 "Ж±лдызды
шањыраќ". 12.30 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 15.00 Фильм-
концерт "Той думан". 18.00 Фильм-
концерт. Юлдуз Усмонова. 21.00
Фильм-концерт. Театр "Алдараспан".
00.00 Х.ф. "Миссия невыполнима:
Протокол "Фантом". 2.30 Єзіл студио.

7.30 М.ф. 8.20 Тіл жєне ќоѓам.
9.00 Театры Астаны. 9.30 М.с. 10.20
Неизведанный Казахстан. 10.50 Груп-
па здоровья. 11.10 В поисках исти-
ны. 12.00 Лица неизвестности. 12.30
Д.ф. "Неизвестная версия". 14.00
Концерт А. Байнулдиновой. 16.00
ПроАгро. 16.30 Ќоѓам жєне єйел.
17.00 Джиперы. 17.30 Ж±лдыз-топ.
18.30 "Ќазаќстан байтаќ μлке". 19.00
Ќылмыстыќ №. 19.30 Baby ГИД.
20.00 РТН Подробности. 20.50 Вин-
таж. 21.30 Солнечная кухня. 22.00
Landmarks. 22.30 М. Маќатаев шы-
ѓармашылыѓына арналѓан єн-жыр.
0.00 Панорама недели.
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горничная". 22.00 Солнечная кухня.
22.30 Х.ф. "Игра в игре". 0.00 Кон-
церт Н. Усенбаевой.

6.00 "С‰йген жар". 7.00 Т.х. "Ари-
стократы". 8.35 П@утina. 9.00 Х.ф.
"С чистого листа". 10.50 Лев Лещен-
ко. Ни минуты покоя. 12.05 Ашыѓын
айтќанда. 12.50 Караоке такси. 13.25
101 кењес. 13.50 П@утina+. 14.50
Старые песни о главном. 16.50 Х.ф.
"Папа для Софии". 21.00 "С‰йген
жар". 22.20 "Джодха жєне Акбар".
23.45 Сегодня вечером.

7.20 На грани возможного. 7.45
Жањалыќтар. 8.10 "Ќайран заман.
Жалѓасы". 9.10 "Сарай ханымдары".
10.10 Х.ф. "Служебный роман". 13.15
Х.ф. "Олимпийская деревня". 15.00
Той BestStar. 17.25 Алдараспан.
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.30 Наша правда. 22.30 Х.ф. "Пло-
хая соседка".

6.00 Т.х. "Незнакомка из Уайл-
фелла". 6.45 "Джодха жєне Акбар".
7.45 Танѓы пошта. 8.15 П@утina+. 9.00
Новости. 9.10 Смак. 9.45 Х.ф. "Шесть
соток счастья". 11.40 Фабрика грез.
12.05 "Ду ќол шоколад". 13.00 Кара-
оке такси. 13.30 101 кењес. 14.00
П@утina+. 14.50 Старые песни о глав-
ном. 16.30 Х.ф. "Пропавший жених".
20.30 Лучший город.KZ. 21.30 Кешкi
кездесу. 22.50 Єн дария. 23.40 Х.ф.
"Моя фамилия Шилов".

7.10 Х.ф. "Неподдающиеся". 8.35
Ж‰рекжарды. 9.15 Шаншар. 10.00
Кривое зеркало. 12.00 Новости. 12.40
Наша правда. 13.40 Звездная жизнь.
14.40 Путь на Олимп. 15.15 Табыс
кілті. 15.45 "Махаббат м±њы". 16.40
Алдараспан. 18.15 "Карадайы". 21.00
Другая правда. 22.00 Х.ф. "Любовь
и голуби". 0.00 Той BestStar.

шоссейно-кольцевым мотогонкам.

6.00 "Незнакомка из Уайлфелла".
7.40 Кешкi кездесу. 8.45 Воскресные
беседы. 9.00 Новости. 9.10 Здоро-
вье. 10.10 "Казлото". 10.45 Лучший
город.KZ. 11.55 Кешкі кездесу. 13.05
Караоке такси. 13.40 101 кењес. 14.05
Єн дария. 15.00 Угадай мелодию.
15.40 Х.ф. "Слепой рассчет". 19.50 К
70-летию Великой Победы. "Наша
война". 21.00 Аналитика. 22.00
П@утina+. 23.05 Точь-в-точь.

7.40 М.с. 8.00 КТК ќоржынынан.
9.45 Табыс кілті. 10.10 Звездная
жизнь. 11.10 Х.ф. "Кровные узы".
15.00 Дорога домой. 15.10 Шаншар.
15.45 "Махаббат м±њы". 16.40 Алда-
распан. 18.20 Той BestStar. 19.50
¤нерлі отбасы. 21.00 Портрет неде-
ли. 22.00 Слуги народа. 22.50 ¤нерлі
отбасы. 0.00 Х.ф. "Золотые небеса".

КТК

ЕВРАЗИЯшыѓармашылыќ кеші. 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.30 Тіл жєне ќоѓам. 20.00 РТН.
20.30 ПроАгро. 21.00 "Госпожа гор-
ничная". 22.00 РТН. 22.30 Тет-а-тет.
23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Панорама
дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Чужое
лицо". 12.00 "Ду ќол шоколад". 12.55
Жањалыќтар. 13.00 Лучший город.KZ.
13.10 Ашыѓын айтќанда. 14.00

П@утina. 14.30 "Паутина-5". 15.30
112. 15.40 Судебные истории. 16.40
Давай поженимся. 17.50 Пусть го-
ворят. 18.55 "Взгляд из вечности".
20.00 Новости. 20.40 "С‰йген жар".
21.40 Жањалыќтар. 22.20 "Джодха

жєне Акбар". 23.20 П@утina. 23.45
Лучший город.KZ. 23.55 "У вас бу-
дет ребенок...".

7.00 "Япыр-ай". 7.45 Жањалыќ-

тар. 8.10 "Ќайран заман. Жалѓасы".
9.10 "Сарай ханымдары". 10.10 Т.с.
"Четыре времени лета". 12.00 Ново-
сти. 12.40 Черный квадрат. 13.10
"Шеф 2". 15.15 Не ври мне. 16.10
"Махаббатта шек бар ма?". 17.10

"М±здан суыќ, оттан ыстыќ". 18.25
"Махаббатта шек бар ма?". 19.30
"Сарай ханымдары". 20.30 Жањалыќ-
тар. 21.00 Новости. 21.40 Наша прав-
да. 22.40 "Офицерские жены". 23.55
"Шеф 2".

Шестерикова Лилия Николаевнаныњ сенiмдi т±лѓасы Турбабин Илья Леонидович,
кепiлдiк м‰лiктi соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облысы, Ќамысты ауданы аумаѓын-
да орналасќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргiзуге арналѓан: кадастрлыќ  номері 12-180-033-073,
кμлемі 1240,5 га, кадастрлік  нμмірі 12-180-033-072, кμлемі 1032,7 га, Орќаш ауылдыќ
округініњ аумаѓында орналасќан, кадастрлік  нμмірі 12-180-021-032, кμлемі  425,5 га,
Клочков ауыл (елді мекенніњ шегінен тыс) аумаѓында орналасќан, кадастрлік нμмірі
12-180-020-018, кμлемі 289,7 га, кадастрлік  нμмірі 12-180-020-025,  кμлемі 168,9 га,
Клочков ауыл аумаѓында орналасќан, бμлінетін жер учаскесіне жер пайдалану (жалдау)
ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізеді. Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткiзілген
сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгiзiледi. Сауда 2015 жылѓы 6 мамыр,  саѓат 10.00-
де мына мекенжайда болады: Ќостанай облысы, Ќамысты ауданы, Клочков а., Октябрь
кμшесі, 1 ‰й. ¤тінімдер 2015 жылѓы 5 мамыр,  саѓат 18-00-ге дейiнгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќамысты ауданы, Клоч-
ков а., Октябрь кμшесі, 1 ‰й, телефон - 8-707-191-91-80

Доверенное лицо Шестериковой Лилии Николаевны Турбабин Илья Леонидович в
порядке внесудебной реализации залогового имущества, объявляет о проведении тор-
гов по продаже права временного возмездного землепользования (аренды) на земель-
ные участки, расположенные на территории Камыстинского района Костанайской об-
ласти, предназначенные для ведения крестьянского хозяйства: кадастровый номер
12-180-033-073, площадью 1240,5 га., кадастровый номер 12-180-033-072, площадью
1032,7 га, расположенными на территории Уркашского сельского округа, кадастровый
номер 12-180-021-032, площадью 425,5 га, расположенным на  территории села Клочко-
во (за пределами черты населенного пункта), кадастровый номер 12-180-020-018, пло-
щадью 289,7 га, кадастровый номер 12-180-020-025, площадью 168,9 га, расположенны-
ми на территории села Клочково. Покупная цена вносится наличными деньгами в тече-
ние 5-ти календарных дней с момента  проведения торгов. Торги состоятся  6 мая 2015
года в 10.00 часов по адресу: Костанайская область, Камыстинский район, с. Клочково,
улица Октябрьская, дом 1. Заявки принимаются в срок до 18-00 часов 5 мая 2015 года
по месту нахождения доверенного лица: Костанайская область, Камыстинский район,
с. Клочково, улица Октябрьская, дом 1, телефон для справок - 8-707-191-91-80

ЖЄРМЕЊКЕ!

25 сєуір саѓат 9.00-де Сити-Орталыќта, 8,9 шаѓынаудандар
аралыѓында Арыстанбеков кμшесініњ бойында жєне Герцен-Тек-
стильщиктер кμшелері ќиылысында ("Жастар" бульварыныњ
кіре берісі) ауылшаруашылыќ жєрмењкесі μтеді.

Ќосымша аќпарат тел.: 575 - 773.

"Кукаев Оразбай Шопанович" ш/ќ сенімді т±лѓасы
кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай
облысы, Сарыкμл ауданы, Тимирязев селолыќ округі аума-
ѓында орналасќан  шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан
кадастрлік нμмірі 12-190-011-047, алањы 104,3 га, ка-
дастрлік нμмірі 12-190-011-048, алањы 32,4 га,   бμлінетін
жер телімдеріне  жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен
сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма ќол аќшалай ќаражатпен
сауда μткізілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде
енгізіледі.

Сауда 2015 жылѓы  29 сєуірде саѓат 10.00-де мына
мекенжайда болады: Ќостанай облысы, Сарыкμл ауда-
ны, Тимирязев с. "Султанхамитов Самат Махметович"
ш/ќ офисі.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2015 жылѓы 28 сєуір саѓ.
18.00-ге дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан
жерінде ќабылданады: Сарыкμл к., Октябрь кμш., 23,
2 п., аныќтама ‰шін тел.  8(71451) 22-2-41.

Доверенное лицо к/х " Кукаев Уразбай Шопанович" в
порядке внесудебной реализации залогового имущества,
объявляет о проведении торгов по продаже права зем-
лепользования делимого земельного участка располо-
женного на территории Сарыкольского района, Тимиря-
зевского сельского округа, Костанайской области пред-
назначенного для ведения крестьянского хозяйства с
кадастровым номером: 12-190-011-047, площадью - 104,3
га, 12-190-011-048, площадью - 32,4 га.

Покупная цена вносится наличными деньгами в те-
чении 5-ти календарных дней с момента проведения
торгов. Торги состоятся 29 апреля 2015 года в 10.00
часов по адресу: с. Тимирязевка, офис к/х " Султанха-
митов Самат Махметович", Сарыкольского района, Кос-
танайской области. Заявки принимаются в срок до 18-00
часов, 28 апреля 2015 года по месту нахождения дове-
ренного лица: п. Сарыколь, ул. Октябрьская 23, кв. 2,
тел. для справок  8 (71451) 22-2-41.

Балалар жараќаты
алањдатады

Балалардыњ жараќаты тек Ќазаќстан ‰шін ѓана емес,
кμптеген єлемдегі елдер ‰шін кењ ауќымды єлеуметтік
мєселелердіњ бірі болып табылады. Ал, балалар ара-
сындаѓы єрт‰рлі жараќаттардыњ кесірінен болѓан μлім-
жітім кμрсеткішініњ жоѓары болуы ќынжылтарлыќ жаѓдай.
Д‰ниеж‰зілік денсаулыќ саќтау ±йымы мен ЮНИСЕФ-тіњ
мєліметіне ж‰гінсек, єлемде жыл сайын 830 мыњ бала
ќаза тауып, ал ондаѓан миллион бала алѓан жараќаттыњ
салдарынан м‰гедек болуда. Б±ѓан кμп жаѓдайда жол-
даѓы апат, суѓа кету, к‰йіп ќалу, ќ±лау, улану басты себеп
болатын кμрінеді.

– Жалпы, жол-кμлік жараќаты єлемдегі μлім-жітімніњ
басты себептерініњ ішінде сегізінші орында жєне б±л 15-
29 жастаѓы жастар арасында μлім-жітімніњ басты себебі
болып табылады. Б‰гінгі болжам бойынша, жедел шара-
лар ќабылданбаса, жол-кμлік оќиѓасы 2030 жылѓа ќарай
μлім-жітімніњ бесінші себебі болады. Жыл сайын біздіњ
елімізде сєуірдіњ 1 мен 30-ы аралыѓында балалар жара-
ќатыныњ алдын алу маќсатында айлыќ μткізіліп т±рады.
Биылѓы шара "Єрќашан м±ќият бол!" деген ±ранмен μтуде.
Осы айлыќ барысында біздіњ облысымызда да кμптеген
шаралар ±йымдастырылып, оѓан медицина ќызметкерлері,
жол полицейлері, ата-аналар мен оќушылар ќатыстыры-
луда, – дейді облыстыќ салауатты μмір салтын ќалыптас-
тыру проблемалары орталыѓыныњ психологы А.Исмаилов.

Ќарлыѓаш
         ОСПАНОВА



Ќыз кμктем келгенде

824 сєуір 2015 жыл

Серпіп ашып кейінге б±лт т‰ндігін,
Жер бетіне ќадады к‰н кірпігін.
Сол т‰ндіктен жерімді безеу ‰шін,
Аќ маржандар шашады д‰ркін-д‰ркін.

Аѓаш біткен шаштарын μріп керім,
Шолпы таќќан жарасып ќырыќ μрім.
Кеберсіген тањдайын жібітіп ап,
Кер маралдай керілді жазып белін.

Бастарына μсімдік г‰л ќадады,
Самал желмен ырѓалып-жырѓалады.
Келіп ќапты керіле ќыз кμктемім,
Иісі єтірініњ б±рќырады.

Уаќыты келген ѓой оянудыњ,
Сєті де енді т‰скендей боянудыњ.
Ел аралап ќайтуѓа шыќты міне,
Кєусарына шомылып аќ жауынныњ.

Медетбаев Жењіс Дєулет±лы, 1974 жылдыњ 4 шілдесінде
¤збекстан  Республикасы, Науайы облысы, ‡шќ±дыќ ауданы,
Мыњб±лаќ    ауылында д‰ниеге келді. 1992-1997 ж.ж. Алматы
ќаласы Абай атындаѓы мемлекеттік  университетінде, 2006-2008
ж.ж. Кμкшетау ќаласы Кμкшетау университетінде оќыды.

Ќазір Рудный ќаласындаѓы Рудный политехникалыќ
колледжінде ќазаќ тілі пєнініњ оќытушысы болып  ењбек етеді.

Иє аѓайын, кєдімгі оралманмын,
Тарихи Отаныма оралѓанмын.
Ќазаќстан тєуелсіз атанѓанда,
Алѓашќыныњ бірі боп жол алѓанмын.

Иє, иє, ќарапайым оралманмын,
Єлі есімде Отанѓа оралѓан к‰н.
Айналайын ќазаѓым айтыњдаршы,
Отанына оралѓан оралман кім?

Кейбіреулер оѓан ‰рке ќарайды,
Кейбіреулер туысына балайды.
Сыртта туып, сыртта μсіп келсем де,
Ќандасыњ ем кμріп ж‰рген талайды.

Шетелде туып-μсіп, ж‰рсе-даѓы,
Саќтаѓан ќазаќтыќты солар еді.
Н±рлы кμш саясатын жандандырса,
Ќазаќстан ќазаќќа толар еді.
Алыстан алып  ±шќан аѓайынды,
Ќандасым деп атаса болар еді.

Бір топ бар, ќазаќ тілін білмейтіндер,
Сондыќтан да ќ±лаќќа ілмейтіндер.
‡йренбейсіњ сен неге деген сμзге,
Неге керек маѓан деп тілдейтіндер.

Бір топ бар, ќазаќша шала білетіндер,
Сондыќтан да мазаќ етіп к‰летіндер.
Оларды жарты адам деп есептейді,
 Намысы бар ќазаќќа кіретіндер.

 Бір топ бар, ќазаќша жаќсы сμйлейтіндер,
 Біраќ та сμйлегісі келмейтіндер.

 ¤зге тілді пір т±тќан осындайлар,
 ¤з халќына еш опа бермейтіндер.

 Бір топ бар, наѓыз ќазаќ, ќаны ќазаќ,
 Ќаны ќазаќ болѓан соњ, жаны ќазаќ.
 Жаны ќазаќ болѓан соњ, ділі ќазаќ,
 Ділі ќазаќ болѓан соњ, тілі ќазаќ.

 Кеудесінде оты бар алаулаѓан,
 Жігері бар, намыс бар, жалаулаѓан.
 Барлыѓын да ќазаќ ќып жіберер ем,
 Бір Алладан берілсе ќалау маѓан!

Жоќ, жоќ...
Мен оралман емеспін, мен ќазаќпын!
Тєуелді емес ешкімге мен азатпын.
Оралман деген сμзді естігенде,
Мен ‰шін басталады бір азап к‰н.

Мен оралман  емеспін, мен ќазаќпын!
Толтырып ж‰рміз санын аз ќазаќтыњ.
Оралман деген сμзді естігенде,
Мен ‰шін басталады бір тозаќ  к‰н.

‡ш ж‰зге аз болды ма бμлінгеніњ,
Бμлінбегін, ќазаѓым, бμлінбегін.
Оралман деп тμртінші ж‰з жасаѓанмен,
Болашаѓыњ не болар елім меніњ.

Отаным, атамекен, елім дедім,
Ќазаќ жері сен меніњ тμрім бе едіњ.
Татулыќ пен достыќта бірге болсаќ,
Сонда ѓана аќталар сенімдеріњ!

Жењіс МЕДЕТБАЕВЖењіс МЕДЕТБАЕВЖењіс МЕДЕТБАЕВЖењіс МЕДЕТБАЕВЖењіс МЕДЕТБАЕВ.
Рудный ќаласы.

(новелла)

…Кеме ж‰зіп келеді. "Ол меніњ арманымды арќалап алыс тењізге
сапар шегіп барады".  Кеше кμрші бμлмедегі Серік келіп таласќанда,
кемесініњ жаќтауы заќым алѓан. Енді соѓан алањдап т±р.

 Б±л кμктем еді. Балалар ‰йініњ ауласындаѓы темір торѓа шынтаќ-
тай кіріп, сыњѓырлай к‰ліп алады да, ќайта б±рылып аѓып жататын
б±лаќ бар еді. Сол б±лаќтыњ жаѓасында кемесін аттандырып бала
т±р. Кенет оныњ білегінен ќарымды бір ќолдыњ сілки тартуы єлей
еді, бала жылап ќоя берді…

 Ол оянѓанда єлдеќашан ќарањѓы т‰сіп, тμбедегі шыраќтан єлсіз
сєуле тарап т±р екен. Балалардыњ бєрі тμсегінде ±йыќтап жатыр.
Арѓы жаќ б±рыштан ќытыќтасќан екі б‰лдіршінніњ сыќылыќтап
к‰лген дауысы естіледі. Ќасында жатќан ¤ркен оњ жаќ ќырынан аунап,
μзіне ќарап жатќанын білді де, б±л сол жаќ ќырына ќарай μзін икем-
деді.

– Апай тиісті ме? –  ±йќыѓа жатќаннан кейін дауыс шыѓарып
жылаѓан бала… ќамалады. Ќарањѓы, аю, ќасќырлардыњ кμзі ары
жаѓынан ќарап т±ратын ќап-ќарањѓы бμлмеге ќамалады.

–  Кμрпењді жастап ал, –  деп сыбырлады ¤ркен. –  Жастыѓыњ су
болса ертењ таѓы тиседі.

–  Кемемді аттандырдым…
–  Ол жаќќа ќалай бардыњ? – досыныњ ќызыѓа сμйлеп, тыњ тыњда-

ѓандай демін ішіне тартып, кμрпесініњ жаѓасынан ±стап басып кμтеріп
алыпты.

– Кемемді Серік жыртып тастаѓан. Байѓ±с, тењізге жете ала ма?
 – Суда балыќ бар ма екен?
– Кемем ‰лкен кемелерге кездессе… сол ‰лкен кеме оѓан мама

болатын шыѓар є?!
– Мама?
– Е, мама.
– Апай келе жатыр, б‰ркеніп ал! – екеуі бір-біріне сыбырласып,

бастарын б‰ркей-б‰ркей тыпырсыз жатты да, тексеруші апайы есікті
ќайтадан жауып, ары ќарай кеткен аяќ дыбысы естілгенде барып тез-
тез тыныстап жаќындасып жатып алды.

– Жан! – ешкім жауап ќайтармады, – Жан!
– Кемем ќайтты екен є?
 – Маѓан да кеме жасап берші… Кемењніњ аты не? – ол дауысын

бєсењдетіп сμйледі.
– Аты ма… аты-ы-ы-ын ќойѓам жоќ…
 "Ат ќою керек…", " кеме жасап берші…" екеуі маужырап ба-

рып, тілдерінен осы сμздер ќайталанып жатып ±йќыѓа кетті.
 Балалардыњ ±лар-шуына ањ-тањ ќалысып оянѓан олар, сєлден соњ,

б‰гін кеме жасауды ‰йрететіндігін білді. Ќуанып кеткен ¤ркен киімін
де киместен асыр салып, тμсектен-тμсекке секіріп дыр-дуѓа ќосылып
кетті.

 ¤ркен кеме жасауды ‰йренгенше, мен кемеме ат ќояйын деп
ойлады Жан. "Кемеме ат ќояйын…"

 Барлыќ балалар кеме жасауды ‰йренді. Апайы кемені жасап, оѓан
ат та ќойып ‰лгерген Жанды маќтады. Барлыќ бала б±лаќ жаѓасына
барып, барлыќ кемені суѓа салды. Кемелер кешегі Жанныњ кемесі
кеткен кішкентай арнамен сапарѓа аттанды, біраќ ол – б‰гінгі жаса-
ѓан кемесін аѓызѓан жоќ.

 …Жанныњ ќиялындаѓы кеме ашыќ тењізге шыќты. Кемесініњ аты
" Тењіздегі Ана". Ат ќолындаѓы кеменіњ б‰йіріне жазы-
лып т±р. Ол кемесін с‰йді, ќиял єлеміндегі кемесін
с‰йіп т±р… селк етіп артына т±ра ж‰гірді де,
"Тењіздегі Анасын" жастыѓыныњ ‰стіне
ќойды. Ертегіден естіген тењіздіњ
с±рапыл дауылынан кемесі енді
ешќашан ќорыќпайды.

 Ж‰зіп бара жатќан ке-
мелерді балалармен
ќосылып барлыќ
ќонаќтар да тамаша-
лап т±рды. Олар бір-
біріне ќарап жымиы-
сып ќояды.

Мейіржан
ЄУЕЛХАН¦ЛЫ.

Сыпырып тез жерімніњ ќысќы
"тонын"

Айналдырды г‰лзарѓа оњын-солын.
Ќ±мырсќалар керуені жолѓа шыќты,
Жањѓыртќалы жатќандай

"жібек жолын".
Елемес СЕРІКБАЕВ.

Ќашар кенті.
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Сексен  жасќа жуыќтап  ќалѓан бабањ,
Сендей ±рпаќ  кμрсем деп армандаѓан.
Армандаѓан  атањныњ  алыстаѓы,
Шыты  мынау жіберген, ќарѓам, балам.

¦мытпасын ±рпаѓым  μлсем  мені,
Армансызбын  ќолыњмен кμмсењ" деді.
Соны  айтты да к‰рсінді  кμз алдымда,
Бір  шал  емес, бір  ѓ±мыр  кемсењдеді...

Ќайырмасы:
Ал  ќолыња, кірсінбе, кμнесіњ бе,
Жіберді ѓой алѓан соњ  сені  есіне.
Осы  шыттай  тозѓан  сол  ќайсар  атањ,
Томардай  шал  болыпты, сенесіњ  бе.

Кемсењдеді  оза  алмай  отбасынан,
Аттанбаќпын, м±рсам  жоќ (ќатты асыѓам).
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"Ќанша д±шпаным барын сездім"

Саѓат тілі т‰нгі 11-ден асќанда рулыќ жаѓынан жаќын, белгілі
аќын Ќайнекей Жармаѓанбетовтыњ ‰йінен шыќќанбыз. Абай дањ-
ѓылын бойлап келеміз. Ортамызда – талантты аќын Тμлеген Ай-
бергенов, ќасында Серік Т±рѓынбек±лы /Б‰гінде ол жыр
ж‰йріктерініњ санатында/ екеуіміз.

– Ана жылдары М±хтар Єуезовтыњ єдеби-мемориалдыќ м±ра-
жайында μлењ оќыѓанмын. Аяќтаѓасын залѓа ‰њілсем, 18 адам ќол
соќпай, жайбараќат отыр. Сонда мен ќанша д±шпаным барын
сездім, – деп еді Тμкењ ањќылдап.

Ал, біз "Ж±рт ќазаќ поэзиясына жања т‰р, екпін, мазм±н єкелген
аќынѓа да ќызѓанышпен ќараѓан ба?" деп іштей м‰жілдік.

"Не дейді, не дейді!"

Алматы облыстыќ саяси-аѓарту ‰йініњ залында Ілияс Жанс‰гі-
ровке арналѓан кеш μтіп жатќан. Кенет денесі тыѓыршыќтай, ќара
торы жігіт мінбеден зор дауысымен мерейтой иесініњ келбеті μрнек-
телген шумаќтарын желдіртіп оќи жμнелді:

...Ќазаќтыњ мањдайына μлењ бітсе,
¤лењніњ мањдайына бітіп ењ сен, – деп саябырлаѓан сєтте сах-

на тμріне жайѓасќан Ѓабит М‰сірепов пен Ѓали Орманов "Не дейді,
не дейді!" деп тањданыспен бастарын шайќады.

Сμз зергерлерініњ тамсануы жас аќын Т±рсынзада Есімжанов
‰шін зор мєртебе емес пе?!

Сырбай мен Ѓафуды
кμрсетпеген соњ

Ємбебап журналист М‰сілім аѓа Досмаѓамбетов кейде бала си-
яќты. Бір к‰ні ќазаќ єдебиеті мен μнерініњ Мєскеудегі онк‰ндігін
тамашалаѓанда "Сырбай мен Ѓафуды кμрсетпеген хабардыњ
ќажеті не?" деп теледидарын сμндіріп тастапты.

М‰секењніњ шалт ќимылы кешегі ‰зењгілес достарын саѓынѓа-
нын ањѓартса керек.

"Ішімдік ішу –
феодализмніњ ќалдыѓы"

Ќабырѓалы ќаламгер Ањсаѓан аѓа Атымтаев бμлім мењгерушісі
Сырлыбай аѓа Б‰ркітбаевпен ќ±рдасындай єзілдесе береді екен.
¤йткені жасыраќ кездерінде ж±мыстан кейін "ж‰з грамдатып"
кμњілдерін кμтерген кμрінеді.

Тыњ μлкесініњ ќ±рылуына байланысты "Коммунизм тањы" газеті
жабылып, кμп ±замай ќайыра ашылѓанда Сырекењ редактордыњ
бірінші орынбасарлыѓына таѓайындалыпты.

Ањсекењ ым ќаѓып, ‰йреншікті єдетімен аѓасына оњаша бμлмені
н±сќайды ѓой.

– Бармаймын. Ішімдік ішу – феодализмніњ ќалдыѓы, – деп ќоз-
ѓала ќоймапты Сырекењ.

Тамырын басуды кμздеген ниетіне аѓасыныњ сол жауабы есіне
т‰ссе, аќкμњіл Ањсекењ μз-μзінен мєз болатын.

"...Мектеп оќушысы емеспін"

Ертеректе "Жања μмір" /ќазіргі "Біздіњ Торѓай"/ газетініњ редакто-
ры болѓан О.Р. басылымныњ  ішкі шаруасына етене араласпай-
тын, оныњ орнына аупарткомныњ тапсырмасымен шμп шабу, тμл
алу, ќой ќырќу науќандарына μкілдікке жіберетін кезењді асыѓа
к‰тетін. Сμйте т±ра ќарауындаѓы ќызметкерлерге тым мазањ.

Кабинетіне кірген бетте єдеби ќызметкер Т.Сєтбаевќа аста-тμк
аќыл айта бастайды. ‡нсіздігіне шамданып, "Неге т±рып тыњда-
майсыњ?" деп ш‰йлігеді де. Ондайѓа ыѓатын Сєтбаев па, "Мен ал-
дыњызда с‰мірейіп т±ратын мектеп оќушысы емеспін" деп ор-
нынан мызѓымапты.

Заманында аќиыќ аќын М±ќаѓали Маќатаевтыњ μзі тырнаќал-
ды туындысын маќтаѓан Тањатќан айѓайшыл басшыныњ "ќ±рѓаќ
насихатын" ќ±лаѓына ілсін бе?!

"Сиыр-ќораны
тазарттыњдар ма?"

Баспасμз ардагері Саќтаѓан Д‰йсековтан естіген мына єњгімем
ойыма оралса, еріксіз езуіме к‰лкі ‰йіріледі:

Айтыскер аќын, Аманкелді аудандыќ "Тыњ ш±ѓыласы" /б‰гінгі
"Аманкелді арайы"/ газетініњ редакторы Еренѓайып Єбдіхалыќов
алѓаш рет ‰йіне телефон орнатылѓанда кењседен ќоњырау ша-
лып, табан астында не дерін білмей, біраз уаќыт абдырапты да: –
Айтпаќшы, сендер сиыр-ќораны тазарттыњдар ма?" деп т±тќаны
т±ѓырына ќондыра салыпты.

Жаќсылыќ Ж‡НІС¦ЛЫ,
баспасμз ардагері.

Арќалыќ ќаласы.

  ...ДЕГЕН ЕКЕН!

2002 жылы Т‰ркістанда  μткен  екінші
Д‰ниеж‰зілік ќазаќтар ќ±рылтайында
шетелде  т±ратын ќазаќ  аќындарыныњ
м‰шєйрасында ќытайлыќ Сєли
Садуаќас±лыныњ  "Шыт"    деген  μлењі
жењімпаз  атанды.  Таќырыбы – ата мен
немере.  ¤лењді оќыѓанда μз  атамныњ
немере  інісі халыќ  жауы  атанып
сотталѓан,  10  жыл  μмірін  итжеккенде
μткізген,  μнерлі Хамит  Сμмбаев  атам
бірден  кμз  алдыма  келді. Оралѓаннан
кейін  4-5 жастаѓы  мені  алдына
отырѓызып, саусаќтарымды  μз
саусаѓына  байлап  домбыра  ‰йретеді
екен. Кейін есейіп  педучилищеде
оќыѓанымда, ќыстыњ  аязы мен
боранына  ќарамай ауылдан  ‰ш
шаќырым  ќашыќтыќта μтетін жолдан
тосып  алатын  ќайран  атам.  Єн
жазылып  біткенде, кμзіме  жас  келіп,
тамшылап  отырѓанымды сезіндім.  Бірден
шыѓармашылыќ  кешіне  даярланып
ж‰рген,  б‰гінде ЌР мєдениет  ќайраткері
Г‰лмира  Саринаѓа  хабарласып,
тыњдаттым. Єн  ±наѓаны  шыѓар, он
к‰нніњ  ішінде  єуені  жазылып  сол
кеште  орындалды.  Осылай єн  μмірі
басталып  кетті .Єнді "Аманат" деп
атадым.

 АВТОР. АВТОР. АВТОР. АВТОР. АВТОР.

Сонда, бєлкім, ќара  шал μмірініњ,
Ењ  аќырѓы  кμз  жасын  тμкті  осыѓан.

Єлде  мына  мμлшерім   ќате  шыѓар,
Жансаќ  айтсам, санама  от  ашыњдар.
Осы  шытќа т‰йілген  ‰ш  тал  ќ±ртта,
Иманындай  атањныњ  батасы  бар.

Жан  емес-ті  ќиыннан  ќыры  сынар,
Кμњілініњ б±л  да  бір  к‰йі  шыѓар.
Ќорасшынба  б±л  шытты, μйткені  онда,
Сен  саѓынѓан  атањныњ иісі  бар.

Атањ  иісі тер  иісі,  расында,
Тер  баќыт  пен  байлыќ  ќой, ±ѓасыњ ба.
Соныњ  бєрін  сендерге  атайды  екен,
Томардай  шал, бес  уаќ  д±ѓасында.

АМАНАТАМАНАТАМАНАТАМАНАТАМАНАТ
                         Сμзі  Сєли  Сєдуаќас±лынікі                       Єні Ерсайын  Нарымбаевтікі

Шыњѓыстыњ Жаќып деген ±лы
Аќан Серініњ Ќ±лагерін ќалап
алмаќ ниетпен єкесіне айтќан-
да, ол єкесі: "Аќан ќос ќанатына
балап ж‰рген Ќ±лагерін ешкімге
кμзі ќиып бермейді, шыраѓым.
Тілімді алсањ барып ќолќа сал-
май-аќ ќой", – дейді. Жаќып
єкесініњ айтќанын ќ±лаѓына
ілмей Аќанѓа Ќ±лагерді ќалап
келгенін айтады. Сонда Аќан:
"Жаќып, Ќ±лагерді ќалап кел-
геніњ жμн-аќ. Біраќ меніњ ‰ш ауыз
сауалым бар. Ол сауалдарым
мынау. Ќасќыр мен ќырѓи жол-
дас бола ма? Ќалауѓа, кєдеге ата
ж‰ре ме? Ќалауѓа, кєдеге ит ж‰ре
ме? Осы ‰шеуініњ жμнін єкењ
Шыњѓыстан с±рап біліп кел. Шыњ-
ѓыс мен ‰шін ќадірлі кісі. Сауа-
лыма не деп жауап берсе де мен
ризамын", – деп аттандырады.
Шыњѓыс сауалдарды естіп алып,
бірауыќ ‰нсіз отырып, басын
шайќайды. Содан соњ терењ
к‰рсініп: "Єй, балам-ай! Аќанѓа
ќолќа салма деп едім, алѓан бе-
тіњнен ќайтпадыњ. Енді міне, мені
ќартайѓан шаѓымда ж±рт алдын-
да ыњѓайсыз жаѓдайѓа ќалдырып
отырсыњ. Тыњда, балам, Аќан-
ныњ "Ќасќыр мен ќырѓи жолдас
бола ма?" дегені – "Тμре, с±лтан-
дар мен елдіњ ерке серісі жол-

  Б¦РЫНЃЫНЫЊ  С¤ЗІ

Ќ±лагерЌ±лагерЌ±лагерЌ±лагерЌ±лагер
дас бола ма?" дегені. Оныњ
"Ќалауѓа, кєдеге ата ж‰ре ме?"
дегені – "Егер мен атањды ќалап
барсам, сен берер ме едіњ?" де-
гені, шыраѓым. Ал "Ќалауѓа,
кєдеге ит ж‰ре ме?" дегенініњ
мєні – "Ќалаудыњ да орны бо-
лады емес пе. Ќ±лагерді орын-
сыз ќалап келген сені иттей
кμрсем ќалауыњ жана ма?" де-
гені.

* * *
К‰рењбай сыншы б±рын

Ќ±лагерді кμрмеген екен. Аќан
Саѓынайдыњ асына кетіп бара
жатып, жолай ќ±дасы Бегалы-
ныњ ‰йіне атбасын б±рады.
Аќан аттанар шаќта Бегалы:
"Асќа Ќ±лагерді алып келгеніњді
естісе, μзіње μш адамдар тыныш
жата алмас. Ќастыќ ќылуы бек
м‰мкін. Жабуламай жєй аттар-
дыњ ќатарында алып барѓаныњ
жμн", – дейді. Кμп аттыњ ішінде
елеусіз т±рѓан Ќ±лагерді атаќты
сыншы К‰рењбай кμріп, жанын-
даѓыларѓа: "Ж±рттыњ Аќан асќа
Ќ±лагерін алып келмепті дегені
бекер-аќ. Мен білсем мынау ат
Ќ±лагердіњ дєп μзі", – дейді. Се-
ріктері ќарќ-ќарќ к‰ліп: "Єй,
К‰реке, б±л аттыњ басќалардан
несі артыќ? Ж±ртты тамсандыр-
ѓан Ќ±лагер осы болса, сізге

м±рнымызды кесіп берейік", –
деп мысќылдаѓан. Сонда
К‰рењбай жымиып: "Ќ±лагер
болмаса да бєйгеден осы
сєйг‰лік озып келеді", – деп ж‰ре
беріпті. Кейін сол ат бєйгеден
озып келгенде К‰рењбай сын-
шыныњ кμрегендігіне ќайран
ќалса керек.

 * * *
Атбасардыњ жєрмењкесінде

атаќты Мєшћ‰р Ж‰сіп Аќан
Серіні кездестіріп, Ќ±лагердіњ
μліміне кμњіл айтады. Сμз ара-
сында Ж‰сіп: "Аќан, ‰йлендіњ
бе?", – деп жμн с±рапты. Сонда
Аќан к‰рсініп: "Жоќ, Ж‰секе,
‰йленгенім жоќ. Бєлкім Ќ±ла-
гердіњ ќайѓысынан кейін ‰йлен-
беспін де", – деп кμњілсіз тіл ќат-
ќан. Ж‰сіп оныњ м±њды ж‰зіне
ќадала ќарап: "Аќан, ердіњ ба-
сына т‰скен ќайѓыны не сейіл-
те алады дегенде Мμњке би:
"Ердіњ ќайѓысын т±лпардыњ
т±яѓы, с±њќардыњ ќияѓы, с±лу
єйелдіњ ќ±шаѓы сейілте алады",
– деген екен. Сол би айтќандай
ќасірет-ќайѓыныњ ±йыѓына ба-
тып кетпеу ‰шін єніњді ‰збе,
‰йленбесењ де с±лу ќызѓа
ѓашыќтыѓыњды жырла, соларѓа
арнаѓан μлењіњді айтудан жа-
лыќпа", – деп аќыл берген.
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Біз, Ќостанай облысы єкімдігініњ,
"Ќостанай облысыныњ кєсіптік орта-
лыѓы" аумаќтыќ кєсіподаќтар бірлестігі
жєне Ќостанай облысыныњ Кєсіпкерлер
палатасыныњ (б±дан єрі – Тараптар)
μкілетті μкілдері:

Ќазаќстан Республикасыныњ зањна-
масын м‰лтіксіз саќтау;

єкімдіктіњ, ж±мыс берушілердіњ жєне
ќызметкерлердіњ єлеуметтік жауап-
кершілігі, μзара сыйластыѓы мен олар-
дыњ м‰дделерін білдіруде ымыраѓа ба-
рынша ќол жеткізу;

"Ќазаќстан-2050" стратегиясын іске
асырудаѓы ынтымаќты жауапкершілік
жєне оныњ жер-жерлерде іс ж‰зінде
ж‰зеге асырылуына ыќпал ету;

єлеуметтік єріптестік жєне єлеу-
меттік-ењбек ќатынастарын ±жымдыќ-
шарттыќ реттеу;

лайыќты ењбек ету ‰шін жаѓдайлар-
ды ќамтамасыз ету ісінде сындарлы
μзара іс-ќимыл мен ќызметкерлер мен
ж±мыс берушілердіњ єлеуметтік-эконо-
микалыќ м‰дделері, ќоѓамда келісім мен
т±раќтылыќты саќтау ќаѓидаттарын
басшылыќќа ала отырып, 2015-2017
жылдары єлеуметтік-экономикалыќ са-
ясатты ж‰ргізу барысында єлеуметтік-
ењбек ќатынастарын реттеудіњ негізгі
баѓыттары бойынша Тараптардыњ келі-
сілген ±станымдарын жєне оны іске асы-
рудыњ бірлескен іс-ќимылдарын айќын-
дайтын 2015-2017 жылдарѓа арналѓан
осы Облыстыќ келісімді (б±дан єрі –
Келісім) жасастыќ.

1. Экономикалыќ саясат
Тараптар алдаѓы кезењде экономи-

калыќ саясат облыс экономикасыныњ
бєсекеге ќабілеттігін т±раќты дамуды
жєне μсуін, Ќостанай облысы халќыныњ
μмір с‰ру сапасын жаќсартуды ќамта-
масыз етуге баѓытталѓан болуѓа тиіс
деп есептейді.

Экономикалыќ саясат саласында
Тараптар μздеріне мынадай міндетте-
мелерді ќабылдайды:

1) 2015-2017 жылдары μндірісті мо-
дернизациялауѓа, жања технология-
ларды μндіруге баѓытталѓан негізгі ка-
питалѓа инвестицияларды ±лѓайту не-
гізінде облыс экономикасыныњ т±раќты
μсуін ќамтамасыз етуге кμмектесу;

2) іске асырылуѓа жолданѓан біріккен
іс-шараларды іске асыру:

 "Ќазаќстан-2050" стратегиясын;
Ќазаќстан Республикасыныњ 2020

жылѓа дейінгі стратегиялыќ даму жос-
парын;

Ќазаќстан Республикасында 2006 -
2016 жылдарѓа арналѓан Гендерлік
тењдік стратегиясын;

Индустриялыќ-инновациялыќ даму-
дыњ 2015-2019 жылдарѓа арналѓан
мемлекеттік баѓдарламасын;

Білім беруді дамытудыњ 2011-2020
жылдарѓа арналѓан мемлекеттік баѓ-
дарламасын;

Ќазаќстан Республикасыныњ ден-
саулыќ саќтау саласын дамытудыњ
2011-2015 жылдарѓа арналѓан "Сала-
матты Ќазаќстан" мемлекеттік баѓдар-
ламасын;

Ќазаќстан Республикасы кμлік
ж‰йесініњ инфраќ±рылымын дамытудыњ
жєне ыќпалдастырудыњ 2020 жылѓа
дейінгі мемлекеттік баѓдарламасын;

Ќазаќстанныњ су ресурстарын бас-
ќарудыњ 2014 - 2020 жылдарѓа арнал-
ѓан мемлекеттік баѓдарламасын;

"Агробизнес-2020" агроμнеркєсіп
кешенін дамыту баѓдарламасын;

"Ж±мыспен ќамту-2020 жол карта-
сы" баѓдарламасын;

"Бизнестіњ жол картасы-2020" баѓ-
дарламасын;

¤њірлерді дамытудыњ 2020 жылѓа
дейінгі баѓдарламасын іске асыруѓа
баѓытталѓан бірлескен іс-шараларды
ж‰зеге асыруѓа баѓытталѓан бірлескен
іс-шараларды ж‰зеге асыру;

3) μнеркєсіпті, ауыл шаруашылыѓын,
кіші жєне орта кєсіпкерлікті дамытуѓа,
халыќты єлеуметтік ќорѓауѓа жєне бюд-
жеттік ќаражатты ж±мсау тиімділігін
арттыруѓа баѓытталѓан бμлінген ныса-
налы трансферттер мен кредиттердіњ
толыќ игерілуіне  ыќпал ету.

4) тарифтік жєне баѓалыќ саясаттыњ
шараларын ж‰зеге асыру. Ќызмет (та-
уарлар, ж±мыстар) μндірушілері мен
т±тынушылар арасындаѓы м‰дделердіњ
тењгерімін саќтауѓа ыќпал ету.

5) табиѓи монополиялар субъекті-
лерін мемлекеттік реттеу жμніндегі
ж±мысты жалѓастыру, табиѓи монопо-
лиялар субъектілерініњ ќызметтеріне
тарифтер μзгерген кезде 2015-2017
жылдарѓа арналѓан облыстыњ єлеу-
меттік-экономикалыќ кμрсеткіштерін
±стану.

6) μндірісті ±йымдастырудыњ жања
єдістерін, менеджмент ж‰йесін, жања
технологиялар мен техниканы ендіру,
жалаќыны арттыру есебінен μндірісті
жєне ењбек сапасын арттыру.

7) єлеуметтік-мањызды азыќ-т‰ліктіњ
баѓасын негізсіз кμтеруге жол бермеу
жμніндегі іс-шараларды μткізу.

8) ведомствоаралыќ комиссиялар,
сондай-аќ мемлекеттік органдардыњ
єлеуметтік-экономикалыќ мєселелер-
мен байланысты бюджеттік баѓдарла-
малардыњ жобаларын дайындау жєне
ќарау ж±мысына ќатысу.

9)  кеден одаѓыныњ жєне Бірыњѓай
экономикалыќ кењістіктіњ ќызметі шењ-
берінде тењ саќтауѓа ыќпал ету.

2. Халыќты тиімді ж±мыспен
ќамтуѓа жєне адам капиталыныњ

дамуына жєрдемдесу
Тараптар жауапкершілікті бμлу не-

гізінде нєтижелі ж±мыспен ќамтуѓа,
лайыќты ењбек жаѓдайларын кењейту-
ге жєрдемдесу жєне адам єлеуетін
оныњ бєсекеге ќабілеттілігін арттыру
т±рѓысында дамыту ‰шін ќолайлы жаѓ-
дайлар жасау ќажет деп есептейді.

Б±л процестер халыќты ж±мыспен
ќамту жєне ењбек ресурстарын дамы-
ту саласында єлеуметтік єріптестердіњ
тиімді μзара іс-ќимылымен ќолдауѓа ие
болуѓа тиіс. Осы маќсаттарда Тарап-
тар μздеріне мынадай міндеттеме-
лерді ќабылдайды:

1. Мынадай іс-шараларды:
1) ж±мыспен ќамту 2020 баѓдарла-

масыныњ негізгі баѓыттарын іске асы-
руда к‰ш біріктіру;

2) аѓымдаѓы бос ж±мыс орындары
мен болжамды ж±мыс орындарыныњ
жалпы±лттыќ дерекќорын ќалыптасты-
ру;

3) ж±мыссыздыќ дењгейін тμменде-
ту жєне аз ќамтылѓандардыњ санын
ќысќарту бойынша ж±мыс ж‰ргізу;

4) 50 жастан асќан адамдарды
ќайта даярлау, біліктілігін жєне ±тќыр-
лыѓын арттыру баѓдарламаларын іске
асыру;

5) єйелдер мен жастарды барынша
ж±мыспен ќамтуѓа, Ж±мыспен ќамту-
2020 баѓдарламасыныњ шегінде єлеу-
меттік ж±мыс орындарына, ќоѓамдыќ
ж±мыстарѓа, жастар практикасына жібе-
рілген адамдарды мемлекеттік ќол-
дауѓа ыќпал ету;

6) халыќтыњ єлеуметтік єлсіз жікте-
ріне арналѓан єлеуметтік ж±мыс орын-
дарын жєне м‰гедектерге арналѓан
арнаулы ж±мыс орындарын ќ±ру
жμніндегі шара ќолдану;

7) кєсіптік білім беру ж‰йесін эконо-
миканыњ инновациялыќ даму, халыќ-
тыњ, оныњ ішінде мектеп оќушылары-
ныњ кєсіптік баѓдарыныњ  ќажеттілікте-
ріне бейімдеу бойынша ж±мысты
ж‰ргізу;

8) ж±мыс берушілерді жеке оќу-ма-
териалдыќ базаларын дамытуѓа, мате-
риалдыќ базаны модернизациялау
жєне бейінді кєсіптік білім берудіњ оќу
орындарыныњ оќыту процестерін бас-
ќаруѓа ќатысуѓа, оќушылар ќажетті даѓ-
дылар мен машыќтарын алу ‰шін жаѓ-
дай жасауѓа тарту;

9) ж±мысынан айрылѓан немесе
толыќ емес ж±мыспен ќамтылѓан жаѓ-
дайда азаматтарды ќолдау жєне ма-
териалдыќ кепілдік беру ќ±ралдарын
ќамтамасыз ету.

2. Экономиканыњ даму басымдыќта-
рын ескере отырып, ењбек ресурстары-
ныњ, кадрларды кєсіптік даярлау жєне
ќайта даярлау сапасын арттыруѓа ба-
ѓытталѓан шараларды, оныњ ішінде:

1) μњірлік индустрияландыру карта-
ларына байланысты дуальді білім бе-
руді енгізу;

2) ±йым ќызметкерлерін ішкі
μндірістік оќытуды дамыту, сондай-аќ
ж±мыстан босатылатын ќызметкер-
лерді алдын ала кєсіптік оќыту;

3) халыќты ж±мыспен ќамту туралы
зањнаманыњ ±лттыќ ењбек нарыѓын
ќорѓау бμлігінде саќталуын ќамтамасыз
ету, жоѓары білікті ж±мыс к‰шін тарту
‰шін жаѓдай жасау.

3. Салалыќ жєне μњірлік келісімдер-
де, ±жымдыќ шарттарда ж±мыс орын-
дарын саќтау жєне 50 жастан асќан
адамдарѓа лайыќты ењбек жаѓдайла-
рын жасау жμніндегі ережелерді ќа-
растыру.

4. Жаппай ж±мыссыздыќ ќауіп-ќатері
туындаѓан жаѓдайда μзара консульта-
циялар негізінде халыќты ж±мыспен
ќамтуѓа ыќпал етуге, босап ќалѓан
ж±мыскерлерді ќолдауѓа баѓытталѓан
ш±ѓыл шаралар баѓдарламасын
єзірлейді, ќаржыландыру кμздерін ай-
ќындайды.

5. Ќостанай облысыныњ білім беру,
кєсіптік білім беру мекемелерініњ т‰лек-
терін ж±мыспен ќамтуѓа кμмектесу
жμніндегі іс-шараларды іске асыруѓа
ќатысады.

6. ¤ндірістіњ μсуіне ыќпал етеді,
ењбек етуге мотивацияны арттыру бой-
ынша ±сыныстар єзірлейді жєне μнді-
реді. Экономика салаларыныњ жетекші
мамандыќтары бойынша кєсіптік ше-
берліктіњ конкурстарын ±йымдастыра-
ды. Экономикалыќ жаѓдайды т±раќтан-
дыру, ±йымдардыњ банкрот болуын
алдын алу жμніндегі тетіктерін жасауѓа
ќатысады.

3. Т±рѓындардыњ ењбек μнімділігі,

жалаќысы,  табысы мен μмір с‰ру
дењгейі

Тараптар алдаѓы кезењде ќызмет-
кердіњ лайыќты ењбекке ќ±ќыѓын, наќты
жалаќыныњ дењгейін арттыруды, табыс
саясатын жетілдіруді жєне халыќтыњ
μмір с‰ру дењгейін арттыруды ќамта-
масыз ететін шаралар кешенін єзірлеу
жєне іске асыру ќажет деп есептейді.

Осы маќсаттарда Тараптар ењбекті
±йымдастыруѓа жєне жалаќыны жетіл-
діруге, ќызметкерлердіњ біліктілігін
арттыруѓа, экономиканы т±раќты дамы-
ту маќсатымен ењбек μнімділігін артты-
руѓа ыќпал ететін болады.

Тараптар μздеріне мынадай міндет-
темелерді ќабылдайды:

1) халыќтыњ μмір с‰ру сапасы мен
дењгейіне мониторинг ж‰ргізу;

2) єлеуметтік шиеленістерге жєне
ењбек жанжалдарыныњ туындау ќатер-
леріне, ењбек зањнамасы нормалары-
ныњ саќталуына т±раќты негізде мони-
торинг ж‰ргізу жєне жарты жылда бір
рет мониторингтіњ нєтижелерін Комис-
сия отырыстарында ќарау (одан єрі –
Комиссия);

3) ж±мыскерлердіњ жалаќылары
жєне жинаќтау зейнетаќылыќ ќорлар-
ѓа міндетті зейнетаќылыќ бμлулері,
Мемлекеттік єлеуметтік саќтандыру
ќорына єлеуметтік бμлулер бойынша
ќарызѓа жол бермеу жμніндегі ж±мыс-
ты жалѓастыру;

4) тењ дєрежелі ж±мыстарды орын-
дау кезінде жєне тиісті біліктілікке
сєйкес келетін шетелдік жєне отандыќ
ќызметкерлер арасында ењбекаќы
тμлеу саласында кемсітушілікке жол
бермеуге ыќпал ету;

5) ењ тμменгі к‰нкμріс шамасы жєне
кедейлік шегі туралы халыќты б±ќара-
лыќ аќпарат ќ±ралдары арќылы аќпа-
раттандыру;

6) жалаќыны берудіњ, демалыс
тμлемдерін, ж±мыстан шыќќан уаќыт-
та тμленетін тμлемдермен ж±мыскер-
лерге тμленетін таѓы да басќа тμлем-
дердіњ  белгіленген мерзімдерін б±за-
тын ж±мыс берушілерге баќылауды
к‰шейту.
4. Єлеуметтік ќамсыздандыру жєне

ќорѓау, халыќтыњ нысаналы
топтарын єлеуметтік ыќпалдастыру

Єлеуметтік саланы жањѓырту жєне
халыќтыњ μмір с‰ру жаѓдайын жаќсар-
ту, єлеуметтік ќамсыздандырудыњ
тиімді жєне т±раќты ж‰йесін дамыту,
ж±мыс істейтін азаматтарды єлеуметтік
ќорѓау дењгейін арттыру маќсатында
Тараптар μздеріне мынадай міндетте-
мелерді ќабылдайды:

1. Ж±мыс орнында, єлеуметтік мєні
бар аурулардыњ профилактикасын ќоса
алѓанда, денсаулыќты саќтауѓа баѓыт-
талѓан корпоративтік єлеуметтік баѓ-
дарламаларды іске асыру тєжірибесін
таратуѓа жєрдемдесу.

2. Салалыќ, μњірлік келісімдер жєне
кєсіпорындар мен ±йымдарда ±жымдыќ
шарттар жасаѓан кезде денсаулыќты
саќтау, сондай-аќ ж±мыс істейтіндерді
сауыќтыру, дене тєрбиесімен жєне
спортпен айналысуына жаѓдай жасау
‰шін ж±мыс беруші мен ќызметкердіњ
ынтымаќтасќан  жауапкершілігін к‰шей-
ту жμніндегі шараларды кμздеу.

3. М‰мкіндігі шектеулі адамдарды
ж±мысќа орналастыру жєне оларѓа
ќолжетімді инфраќ±рылымды ("ке-
дергісіз ортаны") ќалыптастыру
жμніндегі шараларды к‰шейту.

4. Жергілікті бюджеттерде ќолда-
ныстаѓы зањнаманыњ нормаларына
сєйкес балалардыњ жазѓы демалысын,
балалар мен жасμспірімдердіњ, м‰гедек
балалардыњ, жетім балалар мен ата-
анасыныњ ќамќорлыѓынсыз ќалѓан ба-
лалардыњ  сауыќтыруын, білім беру
±йымдарымен оќулыќтарды жєне оќу-
єдістемелік кешендерін сатып алу жєне
жеткізуін, адамдардыњ жеке санаттары
‰шін ќоѓамдыќ кμлікте жењілдікпен ж‰ру
тμлемдерін ±йымдастыруѓа шыѓындар-
ды ќарастыру.

5. Ќазаќстан Республикасында 2006
- 2016 жылдарѓа арналѓан гендерлік
тењдік стратегиясын іске асырудыњ:

1) ана мен баланы ќорѓауды, єйел-
дерді єлеуметтік ќолдауды ќамтамасыз
етуге, єлеуметтік-ењбек ќатынастары
саласындаѓы гендерлік проблемалар-
ды шешуге;

2) балалардыњ к‰тімімен жєне олар-
дыњ тєрбиесімен айналысатын ерлер
мен єйелдерді тењ ќ±ќыќтар негізінде
ќолдауѓа;

3) єйелдердіњ шешім ќабылдау дењ-
гейіндегі μкілдігін арттыруѓа баѓыттал-
ѓан шараларын ж‰зеге асыру.

6. Салалыќ, μњірлік келісімдер мен
±йымдарда ±жымдыќ шарттар жасаѓан
кезде єйелдердіњ, жастар мен
м‰мкіндіктері шектеулі адамдардыњ
негізгі ќ±ќыќтары мен кепілдіктерін
кμздеу.

7. Мемлекеттік жастар  саясатын
ж‰зеге асыруѓа, ењбек, білім беру жєне
денсаулыќты  саќтау салаларында

жастардыњ єлеуметтік ќ±ќыќтарын ќам-
тамасыз ету жμніндегі мєселелерді ше-
шуге, жастардыњ єлеуметтік-экономи-
калыќ ќажеттіліктерін μздігінше шешу
‰шін жаѓдай жасауѓа, жастардыњ оњ
ќоѓамдыќ бастамаларын ќолдауѓа жєне
ынталандыруѓа баѓытталѓан іс-шара-
ларды ж‰зеге асыруѓа ќатысу.

8. Салалыќ, μњірлік келісімдер мен
±жымдыќ шарттарда мынадай ереже-
лерді ќарастыру:

1) ж±мыс орындарын саќтау жєне
50 жастан асќан адамдар ‰шін ќолай-
лы ењбек жаѓдайларын ќ±ру;

2) 50 жастан асќан адамдардыњ
біліктілігін жєне ±тќырлыќтарын артты-
ру баѓдарламаларын єзірлеу жєне іске
асыру.

 9. Азаматтардыњ єлеуметтік
ќ±ќыќтарын ќорѓау ‰шін зањды т±лѓа-
лармен жеке ќ±рам бойынша ќ±жаттар-
дыњ саќталуын ќамтамасыз ету.

 10. ¦лы Отан соѓысы ардагер-
лерініњ ерлігі мен батылдыѓына шынайы
ќ±рмет кμрсете отырып жєне ¦лы Отан
соѓысындаѓы Жењістіњ 70 жылдыќ  ме-
рейтойы  ќарсањында, олардыњ  єлеу-
меттік-экономикалыќ ќ±ќыќтарын  жєне
зањды м‰дделерін  жан-жаќты  ќорѓау-
дыњ  ерекше мањызын  мойындай оты-
рып, Тараптар, ¦лы Отан соѓысыныњ
м‰гедектері мен  ќатысушыларына, со-
ларѓа тењестірілген адамдар ќатарын-
даѓы б±рынѓы ќызметкерлерге  єлеу-
меттік ќолдау шараларын кμрсету
(ќоѓамдыќ кμлікте тегін немесе жењіл-
дікпен ж‰ру, т±рѓын ‰йді жμндеу, отын-
мен ќамтамасыз ету, тіс протездеу,
санаторий-курорттыќ емдеуге жолда-
ма беру, материалдыќ кμмек кμрсету
жєне т.б.) жμнінде μздеріне  міндетте-
ме  ќабылдайды.

5. Ењбек жаѓдайлары жєне ењбекті
ќорѓау, μнеркєсіптік жєне экология-

лыќ ќауіпсіздік
Келісім Тараптары адам ресурста-

рын саќтауды ±лттыќ басымдыќтардыњ
бірі деп есептей отырып, ењбек жаѓдай-
ларын жєне ењбекті ќорѓауды,
μнеркєсіптік жєне экологиялыќ
ќауіпсіздікті жаќсарту мєселелерін
ќарап:

1. Ж±мыс орындарында Ќазаќстан
Республикасыныњ тиісті зањнамасына,
ењбекті ќорѓауды басќару ж‰йелері бой-
ынша ±лттыќ жєне халыќаралыќ стан-
дартарына сєйкес келетін ќауіпсіз жаѓ-
дай жасау.

2. Ж±мыс берушілердіњ есебінен
ењбектіњ сау жєне ќауіпсіз жаѓдайларын
жасау бойынша талаптарды толыќ ќам-
тамасыз ету есебімен ќауіпсіздік жєне
ењбекті ќорѓау жєне кєсіптік аурулар-
дыњ алдын алу жμніндегі іс-шаралар-
дыњ ќаржыландыруын ќарастыру.

3. Ењбек жаѓдайлары бойынша
±йымдардыњ μндірістік объектілеріне
аттестаттауды ж‰ргізуді ќамтамасыз
ету. Аттестаттау нєтижелері негізінде
єзірленген ±йымдаѓы ењбек ќауіпсіздігі
жаѓдайларын жаќсарту жμніндегі іс-
шаралар жоспары міндетті т‰рде орын-
далуѓа жатады.

4. ‡ш жылда бір реттен кем емес
ќауіпсіздік жєне ењбекті ќорѓауды ќам-
тамасыз етуге жауапты басќарушы ќыз-
меткерлер мен т±лѓалардыњ тиісті білім
беру ±йымдарындаѓы біліктілікті артты-
ру курстарында ќауіпсіздік жєне ењбекті
ќорѓау мєселелері бойынша оќытуын
жєне білімдерін тексеруін ќамтамасыз
ету.

5. Ењбек зањнамасын саќтауѓа,
±йымдарда ењбектіњ ќауіпсіз жєне сау
жаѓдайларын жасауѓа, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ ќолданыстаѓы зањнама-
сына сєйкес  ќызметкерге оѓан ењбек
міндеттерін орындау кезінде келтіріл-
ген зиянды ж±мыс берушімен уаќтылы
жєне толыќ μтеуге мемлекеттік жєне
ќоѓамдыќ баќылауды іске асыру. Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањнамасымен
белгіленген тєртіпте μндірістегі жаза-
тайым оќиѓаларды теріп-тергеуін ќам-
тамасыз етуге.

6. Статистикалыќ есептілікті жетіл-
діруді ќоса, ењбек жаѓдайы мен ќорѓау
ахуалына мониторинг ж‰йесін дамы-
туѓа.

7. Балалар ењбегініњ ењ нашар ны-
сандарын тиімді жоюѓа баѓытталѓан
±лттыќ саясатты  іске асыруды саќтау
жєне ыќпал етуге.

8. Халыќаралыќ ењбек  ±йымыныњ
ењбек саласында ВИЧ/СПИД туралы
±сыныстарын алѓа жылжыту жμнінде
шаралар ќолдануѓа (№ 200).

9. Халыќаралыќ ењбек ±йымыныњ
"Ењбекті ќорѓауды басќару ж‰йесі ту-
ралы" № 187 конвенциясын іске асыру
ж±мыстарын жалѓастыруѓа.

10. Жергілікті органдардыњ ењбек
инспекциясы жμніндегі ж±мыс єдісте-
месін Халыќаралыќ Ењбек ¦йымыныњ
"¤неркєсіптегі жєне саудадаѓы  ењбек
инспекциясы туралы" № 81 Конвенция-
сымен сєйкес келтіру жμніндегі ж±мыс-
ты ж‰ргізуге.

11. Ењбекті ќорѓау жμніндегі ќоѓам-

дыќ инспекторларыныњ ролін к‰шейту
жμнінде шаралар ќолдану.

12. Ењбек, ±жымдыќ шарттары мен
келісімдерінде ењбектіњ зиянды жєне
ќауіпті жаѓдайларында ж±мыс істейтін
ж±мыскерлерге зањнамаѓа сєйкес
ќосымша μтемаќылар мен жењілдік-
терді ќарастыруѓа. Ењбек міндеттерін
орындау кезінде ќызметкердіњ денсау-
лыѓы мен μміріне зиян келтіргені ‰шін
жауапкершілікті саќтандыруѓа.

13. ¤ндірістік жараќаттанудан мерт
болуды тμмендетуге жєне кєсіптік ауру-
лардыњ орын алуына жол бермеуге
баѓытталѓан жаѓдай жасау жєне ењбекті
ќорѓау жμніндегі іс-шараларды іске асы-
руды ќамтамасыз етуге.

14. Ењбекті жєне ќоршаѓан ортаны
ќорѓау бойынша ж±мыстарды ±йым-
дастыру жμніндегі байќауларды, кон-
курстарды μткізу, жыл сайын "Б‰кіл
д‰ниеж‰зілік ењбекті ќорѓау к‰нін" μткізу-
ге жыл сайын ќатысады.

6. Єлеуметтік єріптестікті дамыту
жєне єлеуметтік жауапкершілік
Тараптар єлеуметтік жєне экономи-

калыќ даму, ењбек ќатынастарын рет-
теудіњ негізгі мєселелері бойынша ше-
шімдер  ќабылдаѓан кезде, єлеуметтік
єріптестікті одан єрі дамытуды, оныњ
м‰мкіндіктерін барынша тиімді пайда-
лануды ќамтамасыз ету ќажет деп есеп-
тейді жєне μздеріне мынадай міндет-
темелерді ќабылдайды:

1. Тараптардыњ м‰дделерін келісу-
дегі Комиссия рμлін арттыруѓа баѓыт-
талѓан шараларды іске асыру жєне:

1) єлеуметтік-экономикалыќ саясат-
тыњ негізгі баѓыттары бойынша ±дайы
консультациялар μткізуді;

2) єлеуметтік-ењбек мєселелері
жμніндегі зањнамалыќ жєне μзге де
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ жоба-
ларын дайындауѓа жєне талќылауѓа
Комиссияныњ ќатысуына жєне солар-
мен байланысты экономикалыќ ќаты-
настарын ќамтитын Ќазаќстан Респуб-
ликасы Ењбек кодексініњ нормаларын
орындауды;

3) єлеуметтік єріптестік жμніндегі
комиссиялардыњ ењбек ќатынастарын
реттеу дењгейлері жμніндегі μкілеттік-
терін айќын ажыратып бμлуді жєне ке-
њейтуді;

4) ±жымдыќ шарттар мен келісім-
дердіњ орындалмаѓаны ‰шін  жауап-
кершілікті к‰шейтуді  ќамтамасыз етуді
міндеттенеді.

2. Єлеуметтік єріптестік ж‰йесініњ
ж±мыс істеуі мен дамуын, єлеуметтік-
ењбек ќатынастарын ±жымдыќ-шарттыќ
реттеуді жєне ±жымдыќ ењбек даула-
рын шешудіњ тиімділігін арттыруды
ќамтамасыз ететін ќ±ќыќтыќ базаны же-
тілдіруге баѓытталѓан ±сыныстар
єзірлеу бойынша бірлескен ж±мысты
жалѓастыру.

3. Халыќаралыќ ењбек ±йымыныњ
"Ќауымдастыќтардыњ бостандыѓы
жєне ±йымдастыру ќ±ќыѓын ќорѓау ту-
ралы" № 87, "Кєсіпорындардаѓы ењбек-
шілер μкілдерініњ ќ±ќыќтарын ќорѓау
жєне оларѓа берілетін м‰мкіндіктер ту-
ралы" № 135 конвенцияларына сєйкес
±йымдарда ќызметкерлер μкілдерініњ
еркін ќызметі ‰шін жаѓдай жасауѓа
ыќпал ету.

Тараптар міндеттеледі:
1) μздеріне байланысты ±жымдыќ

ењбек дауларын реттеу, ењбек ќаты-
настары саласындаѓы ќ±ќыќ б±зушы-
лыќтарѓа ќарсы іс-ќимылдыњ барлыќ
шараларын ќабылдауѓа;

2) жеке жєне ±жымдыќ ењбек даула-
рын шешудіњ ќалыптасќан тєжірибесін
зерттеу жєне ењбек дауларын болдыр-
мау рєсімдерін жетілдіру, ќолданыста-
ѓылардыњ тиімділігін жєне ќол-
жетімділігін арттыру жєне жања тетік-
тері мен оларды шешу нысандарын
дамыту жμнінде ±сыныстар єзірлеуге;

3) ењбек зањнамасы негіздерін
т‰сіндіру бойынша бірлескен семинар-
лар, келіссμздер ж‰ргізу даѓдыларын
дамыту жєне ењбек дауларында ымы-
раѓа ќол жеткізу жμнінде бірлескен
оќыту тренингтерін  μткізуге;

4) шаѓын жєне орта бизнес ±йымда-
рындаѓы єлеуметтік-ењбек ќатынаста-
рын  ±жымдыќ-шарттыќ реттеу практи-
касын дамытуѓа жєрдемдесуге;

5) кєсіпкерлер палатасыныњ биз-
нестіњ корпоративтік єлеуметтік жауап-
кершілігі саласындаѓы бастамаларын
одан єрі дамыту, ±йымдардыњ єлеу-
меттік есептерді дайындау тєжірибесін,
Халыќаралыќ стандарттау ±йымы
ќабылдаѓан Халыќаралыќ єлеуметтік
жауапкершілік стандартын тарату
ќажеттігін ќолдауѓа;

6) БАЌ-пен бизнестіњ єлеуметтік ин-
вестицияларына жєне табысты єлеу-
меттік єріптестік ‰лгілеріне ќатысты
ќоѓамдыќ пікірді ќалыптастыру
жμніндегі ж±мыстарды ж‰зеге асыруѓа;

7) ќоршаѓан ортаныњ жай-к‰йі ‰шін
жауапкершілікті арттыруѓа баѓытталѓан
шараларды ќабылдауѓа;

8) бизнестіњ єлеуметтік жауап-

Ќостанай облысы єкімдігініњ, "Ќостанай облысыныњ кєсіптік орталыѓы" аумаќтыќ
кєсіподаќтар бірлестігі жєне Ќостанай облысыныњ Кєсіпкерлер палатасы  арасындаѓы
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Мы, полномочные представители
акимата Костанайской области, терри-
ториального объединения профсоюзов
"Профсоюзный Центр Костанайской
области" и Палаты предпринимателей
Костанайской области (далее - Сторо-
ны), руководствуясь принципами:

неукоснительного соблюдения зако-
нодательства Республики Казахстан;

социальной ответственности акима-
та, работодателей и работников, вза-
имного уважения и максимально воз-
можного достижения компромисса их
интересов;

солидарной ответственности за
реализацию Стратегии "Казахстан -
2050" и содействия её практическому
осуществлению на местах;

социального партнерства и коллек-
тивно-договорного регулирования со-
циально-трудовых отношений;

конструктивного взаимодействия в
деле обеспечения условий для достой-
ного труда и социально-экономических
интересов работников и работодате-
лей, сохранения согласия и стабиль-
ности в обществе, заключили настоя-
щее Областное соглашение на 2015-
2017 годы (далее – Соглашение), оп-
ределяющее согласованные позиции
Сторон по основным направлениям
регулирования социально-трудовых
отношений в ходе проведения соци-
ально-экономической политики в 2015-
2017 годах и совместных действий его
реализации.

1. Экономическая политика
Стороны Соглашения считают, что в

предстоящий период действия Соглаше-
ния экономическая политика должна быть
ориентирована на реализацию мер,
обеспечивающих динамичное развитие
и повышение конкурентоспособности эко-
номики области, улучшение жизни на-
селения Костанайской области.

В области экономической политики
Стороны принимают на себя следую-
щие обязательства:

1) содействовать обеспечению в
2015 - 2017 годах устойчивого роста
экономики области на основе увеличе-
ния инвестиций в основной капитал,
направленной на модернизацию про-
изводства, внедрение новых техноло-
гий;

2) осуществлять совместные мероп-
риятия, направленные на реализацию:

Стратегии "Казахстан-2050";
Стратегического плана развития

Республики Казахстан до 2020 года;
Стратегии гендерного равенства в

Республике Казахстан на 2006-2016
годы;

Государственной программы инду-
стриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2015-2019
годы;

Государственной программы разви-
тия образования Республики Казахстан
на 2011-2020 годы;

Государственной программы разви-
тия здравоохранения Республики Ка-
захстан "Саламатты Ќазаќстан" на
2011-2015 годы;

Государственной программы "Ин-
формационный Казахстан-2020";

Государственной программы разви-
тия и интеграции инфраструктуры
транспортной системы Республики Ка-
захстан до 2020 года;

Государственной программы управ-
ления водными ресурсами Казахстана
на 2014-2020 годы;

Программы по развитию агропро-
мышленного комплекса в Республике
Казахстан на 2013-2020 годы "Агробиз-
нес 2020";

Программы "Дорожная карта заня-
тости 2020";

Программы "Дорожная карта бизне-
са 2020";

Программы "Дорожная карта дуаль-
ного обучения";

Программы развития регионов до
2020 года;

3) способствовать полному освое-
нию выделенных целевых трансфертов
и кредитов, направленных на развитие
промышленности, сельского хозяйства,
малого и среднего предприниматель-
ства, социальной защиты населения и
повышение эффективности расходова-
ния бюджетных средств;

4) осуществлять меры тарифной и
ценовой политики. Способствовать со-
блюдению баланса интересов между
производителями услуг (товаров, ра-
бот) и потребителями;

5) продолжить работу по государ-
ственному регулированию субъектов
естественных монополий, при измене-
нии тарифов на услуги естественных
монополий придерживаться показате-
лей социально-экономического разви-
тия области в 2015-2017 годах;

6) повышать производительность и
качество труда за счет внедрения но-
вых методов организации производ-
ства, системы менеджмента, новых
технологий и техники, повышения за-
работной платы;

7) проводить мероприятия по недо-
пущению необоснованного роста цен
на социально-значимые продоволь-
ственные товары;

8) участвовать в работе межведом-
ственных комиссий, а также государ-
ственных органов по подготовке и рас-
смотрению проектов бюджетных про-
грамм, связанных с социально-эконо-
мическими вопросами;

9) способствовать учету и балансу
интересов Сторон в рамках функцио-
нирования Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства.

2. Содействие эффективной
занятости населения и развитию

человеческого капитала
Стороны считают необходимым на

основе распределения ответственнос-
ти способствовать достижению продук-
тивной занятости, расширению достой-
ных условий труда и созданию благо-
приятных возможностей для развития
человеческого потенциала в контексте
повышения его конкурентоспособности.

Эти процессы должны поддержи-
ваться эффективным взаимодействием
социальных партнеров в сфере заня-
тости населения и развития трудовых
ресурсов. В этих целях Стороны при-
нимают на себя следующие обязатель-
ства:

1. Обеспечивать реализацию сле-
дующих мероприятий:

1) объединение усилий по созданию
условий для достойного труда и дос-
тойной оплаты труда;

2) формирование базы данных те-
кущих вакансий и прогнозируемых ра-
бочих мест;

3) проведение работы по снижению
безработицы и сокращению числа ма-
лообеспеченных;

4) принятие мер по реализации про-
грамм переподготовки, повышения ква-

лификации и мобильности лиц старше
50 лет;

5) содействие максимальной заня-
тости женщин и молодежи, оказание
государственной поддержки лицам,
направленным на социальные рабочие
места, общественные работы, моло-
дежную практику в рамках Дорожной
карты занятости 2020;

6) создание социальных рабочих
мест, предназначенных для социаль-
но-уязвимых слоев населения и специ-
альных рабочих мест для инвалидов;

7) проведение работы по адаптации
системы профессионального образова-
ния к потребностям инновационного
развития экономики, профессиональ-
ной ориентации населения, в том чис-
ле профессиональной ориентации
школьников;

8) привлечение работодателей к
развитию собственной учебно-матери-
альной базы, участию в модернизации
материальной базы и управлении об-
разовательными процессами учебных
заведений профильного профессио-
нального образования, созданию усло-
вий для получения учащимися необхо-
димых навыков и умений;

9) обеспечение поддержки и мате-
риальных гарантий гражданам на слу-
чай потери работы или неполной заня-
тости.

2. Осуществлять меры, направлен-
ные на повышение качества трудовых
ресурсов, профессиональной подготов-
ки и переподготовки кадров с учетом
приоритетов развития экономики, в том
числе:

1) внедрения дуального обучения,
привязанного к региональным картам
индустриализации;

2) развития внутрипроизводственно-
го обучения работников организаций,
а также опережающего профессио-
нального обучения работников, подле-
жащих высвобождению;

3) соблюдения законодательства о
занятости населения в части защиты
национального рынка труда, создания
условий для привлечения высококвали-
фицированной рабочей силы.

3. Предусмотреть в отраслевых и
региональных соглашениях, коллектив-
ных договорах положения по сохране-
нию рабочих мест и созданию достой-
ных условий труда лицам старше 50 лет.

4. В случае угрозы массовой безра-
ботицы  разрабатывать на основе вза-
имных консультаций программу экст-
ренных мероприятий, направленных на
содействие занятости населения, под-
держку высвобождаемых работников,
определяют источники финансирова-
ния.

5. Принимать участие в реализации
мероприятий по содействию занятос-
ти выпускников образовательных учреж-
дений Костанайской области.

6. Способствовать росту производ-
ства, разрабатывать и внедрять реко-
мендации по повышению мотивации
труда. Организовывать конкурсы про-
фессионального мастерства по веду-
щим профессиям отраслей экономики.
Участвовать в выработке механизмов
по стабилизации экономического поло-
жения, предупреждению банкротства
организации.

3. Производительность труда,
заработная плата, доходы и

уровень жизни населения
Стороны считают необходимым в

предстоящий период принять комплекс
мер, обеспечивающих право работни-
ка на достойный труд, повышение уров-
ня реальной заработной платы, совер-
шенствование политики доходов и по-
вышение уровня жизни населения.

В этих целях стороны будут способ-
ствовать совершенствованию органи-
зации труда и заработной платы, по-
вышению квалификации работников,
росту производительности труда с це-
лью устойчивого развития экономики.

Стороны принимают на себя следу-
ющие обязательства:

1) проводить мониторинг качества
и уровня жизни населения;

2) проводить мониторинг социаль-
ной напряженности и рисков возникно-
вения трудовых конфликтов, соблюде-
ния норм трудового законодательства,
рассматривать результаты мониторин-
га на заседаниях Комиссии по социаль-
ному партнерству и регулированию
социальных и трудовых отношений (да-
лее - Комиссия);

3) продолжить работу по недопуще-
нию  задолженности по заработной
плате и обязательным пенсионным от-
числениям работников в накопитель-
ные пенсионные фонды, социальным
отчислениям в Государственный фонд
социального страхования;

4) не допускать дискриминации в
размерах заработной платы между ино-
странными и отечественными работни-
ками соответствующей квалификации
при выполнении аналогичных работ;

5) информировать население через
средства массовой информации о ве-
личине прожиточного минимума и чер-
те бедности;

6) продолжить контроль за соблю-
дением работодателями установлен-
ных сроков выплаты заработной пла-
ты, своевременной оплаты отпусков,
компенсационных выплат при увольне-
нии, других выплат, причитающихся
работникам.

4. Социальное обеспечение и
защита,  социальная интеграция

целевых групп населения
В целях модернизации социальной

сферы и улучшения условий жизни на-
селения, развития эффективной и ус-
тойчивой системы социального обес-
печения, повышения уровня социальной
защиты работающих граждан Сторо-
ны принимают на себя следующие обя-
зательства:

1. Осуществлять мероприятия по рас-
пространению опыта реализации кор-
поративных социальных программ, на-
правленных на поддержание здоровья
на рабочем месте, включая профилак-
тику социально-значимых заболеваний.

2. При заключении отраслевых со-
глашений и коллективных договоров на
предприятиях и в организациях предус-
матривать меры по усилению солидар-
ной ответственности работодателя и
работника за сохранение здоровья, а
также по оздоровлению работающих и
созданию условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом.

3. Усилить меры по трудоустройству
людей с ограниченными возможностя-
ми и созданию доступной для них инф-
раструктуры ("безбарьерной среды").

4. Предусмотреть в местных бюд-
жетах расходы на организацию летне-
го отдыха детей, оздоровление детей
и подростков, включая детей-инвали-
дов, детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, на приобре-
тение и доставку учебников и учебно-
методических комплектов организаци-
ями образования, на оплату льготного
проезда на общественном транспорте
категорий лиц, определенных норма-
ми действующего законодательства.

5. Осуществлять меры по реализа-
ции Стратегии гендерного равенства
в Республике Казахстан на 2006-2016
годы, направленные на:

1) обеспечение охраны материнства
и детства, социальную поддержку жен-
щин, решение гендерных проблем в
сфере социально-трудовых отношений;

2) поддержку мужчин и женщин, за-
нимающихся уходом за детьми и их
воспитанием на равных правах;

3) увеличение представительства
женщин на уровне принятия решений.

6. При заключении отраслевых согла-
шений и коллективных договоров в орга-
низациях предусматривать основные
права и гарантии женщин, молодежи и
лиц с ограниченными возможностями.

7. Принимать участие в реализации
мероприятий, направленных на осуще-
ствление государственной молодежной
политики, в решении задач по обеспе-
чению социальных прав молодежи в
области труда, образования и охраны
здоровья, в создании условий для само-
реализации социально-экономических
потребностей молодежи, на поддержку
и стимулирование позитивной обще-
ственной молодежной инициативы.

 8. Предусматривать в отраслевых
соглашениях, коллективных договорах
положения по:

1) сохранению рабочих мест и соз-
данию достойных условий труда лицам
старше 50 лет;

2) разработке и реализации про-
грамм повышения квалификации и мо-
бильности лиц старше 50 лет.

9. Обеспечивать сохранность доку-
ментов по личному составу юридичес-
кими лицами для защиты социальных
прав граждан.

10. Отдавая дань глубокого уваже-
ния мужеству и отваге ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и осознавая
особую важность всесторонней защи-
ты их социально-экономических прав и
законных интересов, в канун 70-летне-
го юбилея Победы в Великой Отече-
ственной войне оказывать меры соци-
альной поддержки бывшим работникам
из числа инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны, лиц, прирав-
ненных к ним (предоставление бесплат-
ного или льготного проезда в обще-
ственном транспорте, ремонт жилья,
обеспечение топливом, зубопротезиро-
вание, предоставление путевок на са-
наторно-курортное лечение, оказание
материальной помощи др.).

5. Условия и охрана труда,
промышленная и экологическая

безопасность
Стороны Соглашения, считая сбе-

режение человеческих ресурсов одним
из национальных приоритетов, рас-
сматривая вопросы улучшения условий
и охраны труда, промышленной и эко-
логической безопасности, обязуются:

1. Обеспечивать создание  безопас-
ных условий труда на рабочих местах,
соответствующих законодательству
Республики Казахстан, национальным
и международным стандартам по сис-
темам управления охраны труда.

2. Предусматривать финансирова-

ОБЛАСТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
между акиматом Костанайской области, территориальным объединением профсоюзов

"Профсоюзный Центр Костанайской области" и Палатой предпринимателей
Костанайской области  на 2015-2017 годы

кершілігі жμніндегі "Парыз" конкурсын
μткізуге ќатысты материалдарды ќарау
Комиссияныњ ж±мыстарына ќатысуѓа;

9) зањнамалыќ жєне жалпы таныл-
ѓан халыќаралыќ нормалар мен кєсіп-
одаќтар бірлестіктері жєне ж±мыс бе-
рушілер бірлестіктері бір-бірініњ ќызме-
тіне араласпау туралы ќаѓидаларды
саќтауѓа, кєсіподаќтар мен ж±мыс бе-
рушілер ±йымдарын ќ±руѓа жєне ж±мыс
істеуіне кедергі келтірмеуге;

10) Ќазаќстан Республикасындаѓы
Лайыќты ењбектіњ ±лттыќ баѓдарлама-
сын іске асыруѓа ыќпал етуге;

11) Ќазаќстан Республикасыныњ
Халыќаралыќ ењбек ±йымыныњ конвен-
цияларын жєне басќа да халыќаралыќ
шарттарды ратификациялауы туралы
±сыныстар дайындау жμнінде консуль-
тациялар μткізуге, сондай-аќ ратифи-
кацияланѓан конвенциялардыњ іске асы-
рылуыныњ ќ±ќыќ ќолдану тєжірибесіне
талдау жасауѓа;

12) ж±мыс берушілер  мен ж±мыс-
керлерге барлыќ дењгейдегі келісім-
дердіњ таратылу тетіктерін ќолдануды
ќамтитын єлеуметтік єріптестік бойын-
ша бірлескен ж±мысты жалѓастыру;

13) ењбек зањнамасыныњ нормала-
рын саќтауѓа мониторинг ж‰ргізуге;

14) кєсіподаќтардыњ ќ±ќыќтарын
б±зуѓа, сондай-аќ кєсіподаќтардыњ ќыз-
метіне кедергі жасау жєне кєсіптік
органдарды жою жμніндегі ќасаќана іс-
єрекеттерге жол бермеуге;

15) ењбек ќ±ќыќ ќатынастары,
ењбекті ќорѓау жєне ±жымдыќ шарттар
саласындаѓы азаматтардыњ ќ±ќыќта-
рын б±зу туралы аќпаратпен  жєне аза-
маттардыњ ењбек ќ±ќыќтарын ќорѓау
жμніндегі ж±мыс тєжірибесі туралы
аќпаратпен ±дайы алмасуѓа міндетте-
неді.

16) єлеуметтік-ењбек жанжалдар-
дыњ алдын алу жєне жол бермеу маќ-
сатында Ќазаќстан Республикасыныњ
ењбек зањнамасы, ќауіпсіздік жєне
ењбекті ќорѓау жμніндегі ережелер
б±зылѓан жаѓдайда облыстыќ ‰шжаќ-
ты комиссияныњ отырыстарында бар-
лыќ меншік нысанындаѓы мекеме-
лердіњ, ±йымдар мен кєсіпорындардыњ
басшыларын тыњдау.

17) ‰шжаќты комиссиялардыњ шегін-
де кєсіпорындар басшыларыныњ
μндірістік комиссияларды т±раќтанды-
ру мєселелері жєне ж±мыскерлердіњ
ењбек ќ±ќыќтары мен кепілдерін саќтау,
μндірістік-ењбек ќатынастардаѓы т±раќ-
тылыќты ќамтамасыз ету, жалаќы бой-
ынша ќарыздарды μтеу, ±жымдыќ шарт-
тарды орындау жμнінде ќолданылып
жатќан шаралар жμніндегі меморандум-
дарды орындау бойынша атќарылып
жатќан ж±мыс туралы есептіліктерін ай
сайын тыњдауды практикаѓа енгізу.

Тараптар ќамтамасыз етуге келісті:
1) "Ќостанай облысыныњ кєсіптік ор-

талыѓы" аумаќтыќ кєсіподаќтар
бірлестігініњ, салалыќ кєсіподаќтар мен

Ќостанай облысыныњ Кєсіпкерлер па-
латасыныњ єлеуметтік-ењбек ќатынас-
тары саласындаѓы зањ жобаларын
єзірлеуге жєне ќарауѓа ќатысуын ќам-
тамасыз етуге келісті, ол ‰шін мемле-
кеттік орталыќ органдар єлеуметтік-
ењбек ќатынастары саласындаѓы зањ
жобаларын тиісті ±сыныстар алу ‰шін
"Ќостанай облысыныњ кєсіптік орта-
лыѓы" аумаќтыќ кєсіподаќтар бірлесті-
гіне жєне Ќостанай облысыныњ Кєсіп-
керлер палатасына жіберуді;

2) ќажеттілігіне ќарай єлеуметтік-
ењбек ќатынастары саласындаѓы зањ
жобаларын Комиссия отырыстарында
ќарауды ќамтамасыз етуге келісті.

7. Келісімніњ  ќолданылуы жєне
оныњ орындалуын баќылау

Тараптардыњ осы Келісімніњ ереже-
лерін орындауын ‰йлестіру маќсатын-
да, Тараптар тμмендегі туралы келісті:

1. Тараптар Келісімді Ќазаќстан Рес-
публикасында 2015-2017 жылдарѓа
арналѓан келісілген єлеуметтік-эконо-
микалыќ саясат ж‰ргізу жμніндегі басым
баѓыттар мен ќажетті іс-ќимылдарды
белгілейтін, єлеуметтік єріптестіктіњ
негізгі ќ±жаты деп таниды.

2. Келісім келіссμздер жєне салалыќ
келісімдер жасау, облыстыќ, аумаќтыќ
(ќалалыќ, аудандыќ) келісімдер жєне
±йымдарда ±жымдыќ шарттар жасау
‰шін негіз болады.

3. Келісім бойынша Тараптардыњ
міндеттемелері мен Комиссияныњ ±сы-

нымдары (шешімдері) μњірлік облыстыќ,
ќалалыќ, аудандыќ, салалыќ келісімдер
мен ±жымдыќ шарттар жасаѓан кезде
ескерілуге тиіс.

4. Кейінгі жылдарѓа арналѓан Келісім
2018 жылѓы аќпаннан кешіктірілмей
жасалады.

5. Ж±мыс берушілер мен ќызметкер-
лердіњ бірлестіктері ±жымдыќ шарттар
жасауды ќамтамасыз ету ‰шін ќажетті
шараларды тиісті жылдыњ наурыз айы-
нан кешіктірмей ќабылдайтын болады.

6. Осы Келісімніњ ќолдану кезењінде
жєне міндеттемелерін орындаѓан жаѓ-
дайда Келісімге ќол ќойѓан ќызметкер-
лердіњ облыстыќ бірлестіктері Тараптар
арасындаѓы даулы жаѓдайларды тиісті
дењгейлерде жєне Комиссияда      ал-
дын ала ќарамай жєне шешпей ереуіл
μткізбейді.

7. Тараптар наќты орындау мерзімі
мен орындауѓа жауапты м‰шелерін
кμрсете отырып, оны Комиссияныњ бе-
кітуімен ќабылданѓан міндеттемелерді
іске асыру жμніндегі іс-шаралар жоспа-
рын єзірлейді.

8. Комиссия ±сыныстары (шешімдері)
осы Келісімді іске асыру нысаны болып
табылады.

9. Келісімніњ орындалу барысын ба-
ќылау Ќазаќстан Республикасы Ењбек
кодексіне, Тараптар  Єлеуметтік
єріптестік пен єлеуметтік жєне ењбек
ќатынастарын реттеу жμніндегі облыс-
тыќ ‰шжаќты комиссия туралы ереже-

ге, сондай-аќ Тараптармен μздерініњ
функциялары жєне ќызметініњ ±йым-
дастырушылыќ ќаѓидаттарына сєйкес
ж‰зеге асырылады.

10. Осы Келісім ќол ќойылѓан к‰ннен
бастап к‰шіне енеді жєне жања Келісім
жасалѓанѓа дейін ќолданылады.

11. Келісім мемлекеттік органдарда,
ќызметкерлер мен олардыњ μкілдеріне,
сондай-аќ меншік нысанына ќарамас-
тан ж±мыс берушілердіњ барлыѓына
ќолданылады.

12. Тараптар Келісімде кμзделген,
μздері ќабылдаѓан міндеттемелерді
орындамаѓан жаѓдайда, Ќазаќстан
Республикасыныњ зањнамасына сєйкес
жауапты болады.

Ќостанай ќаласында 2015 жылѓы 26
наурызда 3 данада мемлекеттік жєне
орыс тілдерінде жасалды. Ќол ќоюѓа
ќатысушылардыњ єрќайсысында
Келісімніњ бір-бір данасы бар.

Осы Келісімге мыналар ќол ќойды:
Ќостанай облысы єкімдігініњ аты-

нан
Ќостанай облысы єкімініњ орынба-

сары                               М. ДЄРІБАЕВ.
Аумаќтыќ кєсіподаќтар

бірлестігініњ атынан
Ќостанай  облысы кєсіподаќтар ор-

талыѓыныњ тμраѓасы       Б. ИРТАЕВА.
Ж±мыс берушілер бірлестігініњ

атынан
Ќостанай облысы кєсіпкерлер пала-

тасыныњ директоры          М. ЄБЕНОВ.
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ние мероприятий по безопасности и
охране труда и профилактике профза-
болеваний из расчета полного обеспе-
чения требований по созданию здоро-
вых и безопасных условий труда за счет
средств работодателей.

3. Обеспечивать проведение аттес-
тации производственных объектов орга-
низаций по условиям труда. Выполнять
разработанный по результатам аттес-
тации план мероприятий по улучшению
условий безопасности труда в органи-
зации.

4. Обеспечивать обучение и провер-
ку знаний по вопросам безопасности и
охраны труда на курсах повышения ква-
лификации в соответствующих органи-
зациях образования руководящих ра-
ботников и лиц, ответственных за обес-
печение безопасности и охрану труда,
не реже одного раза в три года.

5. Осуществлять государственный и
общественный контроль за соблюде-
нием трудового законодательства, соз-
данием в организациях безопасных и
здоровых условий труда, своевремен-
ным и полным возмещением работо-
дателем вреда, причиненного работ-
нику, при выполнении им трудовых обя-
занностей в соответствии с действую-
щим законодательством Республики
Казахстан. Обеспечивать расследова-
ние несчастных случаев на производ-
стве в порядке, установленном законо-
дательством Республики Казахстан.

6. Развивать систему мониторинга
состояния условий и охраны труда,
включая совершенствование статисти-
ческой отчетности.

7. Соблюдать и содействовать реа-
лизации национальной политики, на-
правленной на эффективное искорене-
ние наихудших форм детского труда.

8. Принимать меры по продвижению
Рекомендации Международной орга-
низации труда о ВИЧ/ СПИДе в сфере
труда (№ 200).

9. Принимать меры по реализации
Конвенции Международной организа-
ции труда № 187 "О системе управле-
ния охраной труда".

10. Проводить работу по соблюде-
нию методологии работы местных ор-
ганов по инспекции труда в соответ-
ствии с Конвенцией Международной
Организации Труда № 81 "Об инспек-
ции труда в промышленности и торгов-
ле".

11. Принимать меры по усилению
роли общественных инспекторов по
охране труда.

12. Предусматривать в трудовых,
коллективных договорах и соглашени-
ях дополнительные, согласно законо-
дательству, льготы и компенсации ра-
ботникам, занятым во вредных и опас-
ных условиях труда. Страховать ответ-
ственность работодателя за нанесе-
ние вреда здоровью и жизни работни-
ка при исполнении им трудовых обя-
занностей.

13. Обеспечивать реализацию мер
по улучшению условий и охраны тру-
да, направленных на снижение смерт-
ности от производственного травма-
тизма и предотвращение возникнове-
ния профессиональных заболеваний.

14. Проводить смотры, конкурсы по
организации работы по охране труда
и окружающей среды, ежегодно при-
нимать участие в проведении "Всемир-
ного дня охраны труда".

6. Развитие социального партнер-
ства и социальная ответственность

В целях дальнейшего развития со-
циального партнерства, более эффек-
тивного использования его возможно-
стей при принятии решений по основ-
ным вопросам социального и экономи-
ческого развития, регулирования тру-
довых отношений, Стороны принима-
ют на себя обязательства:

1. Реализовать меры, направлен-
ные на повышение роли Комиссии в
согласовании интересов Сторон и
обеспечить:

1) регулярное проведение консуль-
таций по основным направлениям со-
циально-экономической политики;

2) выполнение норм Трудового Ко-
декса Республики Казахстан, касаю-
щихся участия Комиссии в подготовке и
обсуждении проектов законодательных
и иных нормативных и правовых актов
по вопросам социально-трудовых и
связанных с ними экономических отно-
шений;

3) четкое разграничение и расши-
рение полномочий комиссий по соци-
альному партнерству по уровням регу-
лирования трудовых отношений;

4) усиление ответственности за не-
исполнение коллективных договоров и
соглашений.

2. Продолжить совместную работу
по подготовке предложений, направ-
ленных на совершенствование право-
вой базы, обеспечивающей функциони-
рование и развитие системы социаль-
ного партнерства, коллективно-договор-
ного регулирования социально-трудо-
вых отношений и повышение эффектив-
ности разрешения коллективных тру-
довых споров.

3. Способствовать созданию усло-
вий для свободной деятельности пред-
ставителей работников в организаци-
ях в соответствии с Конвенциями Меж-
дународной Организации Труда № 87
"О свободе ассоциаций и защите пра-
ва на организацию", №135 "О защите
прав представителей трудящихся на
предприятиях и предоставляемых им
возможностях".

Стороны обязуются:
1) предпринимать все зависящие от

них меры по урегулированию коллек-
тивных трудовых споров, противодей-
ствию правонарушениям в сфере тру-
довых отношений;

2) изучать сложившуюся практику
разрешения индивидуальных и коллек-

тивных трудовых споров и предлагае-
мых методик по совершенствованию
процедур предотвращения трудовых
конфликтов, повышению эффективнос-
ти и доступности действующих, и раз-
витию новых механизмов и форм их
разрешения;

3) проводить совместные семинары
по разъяснению основ трудового зако-
нодательства, обучающие тренинги по
развитию навыков умения вести пере-
говоры и достижению консенсуса в тру-
довых конфликтах;

4) содействовать развитию практи-
ки коллективно-договорного регулиро-
вания социально-трудовых отношений
в организациях  малого и среднего
бизнеса;

5) поддерживать дальнейшее раз-
витие инициатив Палаты предпринима-
телей в области корпоративной соци-
альной ответственности бизнеса, прак-
тику подготовки организациями соци-
альных отчетов, необходимость рас-
пространения Международного стан-
дарта социальной   ответственности,
принятого Международной организа-
цией стандартизации;

6) осуществлять работу со СМИ по
формированию общественного мнения
относительно социальных инвестиций
бизнеса и примеров успешного соци-
ального партнерства;

7) принимать меры, направленные
на повышение ответственности за
состояние окружающей среды;

8) участвовать в работе Комиссии по
рассмотрению материалов участников,
при проведении конкурса по социаль-
ной ответственности бизнеса "Парыз";

9) соблюдать законодательные и об-
щепризнанные международные нормы
и правила о невмешательстве со сто-
роны друг друга в деятельность про-
фессиональных союзов  и объедине-
ний работодателей, не препятствовать
их созданию и функционированию;

10) содействовать реализации На-
циональной программы Достойного
труда в Республике Казахстан;

11) проводить консультации по под-
готовке предложений о ратификации
Республикой Казахстан конвенций
Международной организации труда и
других международных договоров, а
также правоприменительной практики
реализации ратифицированных кон-
венций;

12) продолжить совместную работу
по социальному партнерству, включа-
ющую в себя применение механизма
распространения соглашений всех
уровней на работодателей и работни-
ков;

13) проводить мониторинг соблюде-
ния норм трудового законодательства;

14) не допускать нарушения прав
профсоюзов, а также умышленных дей-
ствий по воспрепятствованию деятель-
ности профсоюзов и ликвидации проф-
союзных органов;

15) регулярно обмениваться инфор-
мацией о нарушениях прав граждан в
сфере трудовых правоотношений, ох-
раны труда и коллективных договоров
и опытом работы по защите трудовых
прав граждан.

16) заслушивать на заседаниях об-
ластной трехсторонней комиссии ру-
ководителей учреждений, организаций
и предприятий всех форм собственно-
сти в случаях нарушения ими действу-
ющего трудового законодательства
Республики Казахстан, правил по бе-
зопасности и охране труда в целях пре-
дупреждения и недопущения социаль-
но-трудовых конфликтов;

17) в рамках трехсторонних комис-
сий ежемесячно практиковать заслуши-
вание отчетов руководителей предпри-
ятий о проводимой работе по исполне-
нию меморандумов по вопросам ста-
билизации производственных процес-
сов и соблюдению трудовых прав и га-
рантий работников, принимаемых ме-
рах по обеспечению стабильности в
производственно-трудовых отношени-
ях, погашению задолженности по за-
работной плате, исполнению коллек-
тивных договоров.

Стороны договорились обеспечи-
вать:

1) участие территориального объе-
динения профсоюзов "Профсоюзный
Центр Костанайской области", отрас-
левых профсоюзов и Палаты предпри-
нимателей Костанайской области в
разработке и рассмотрении законопро-
ектов в области социально-трудовых
отношений, для чего местные испол-
нительные органы направляют законо-
проекты в области социально-трудовых
отношений в территориальное объе-
динение профсоюзов "Профсоюзный
Центр Костанайской области" и Пала-
ту предпринимателей Костанайской об-
ласти для получения соответствующих
предложений;

2) рассмотрение законопроектов в
области социально-трудовых отноше-
ний на заседаниях Комиссии, по мере
необходимости.
7. Действие Соглашения и контроль

за его выполнением
С целью координации выполнения

Сторонами положений данного Согла-
шения Стороны договорились о ниже-
следующем:

1. Стороны признают Соглашение
основным документом социального
партнерства, устанавливающим при-
оритетные направления и необходи-
мые действия по проведению согласо-
ванной социально-экономической поли-
тики в Республике Казахстан и облас-
ти на 2015-2017 годы.

2. Соглашение служит основой для
переговоров и заключения отраслевых
соглашений, территориальных (город-
ских, районных) соглашений и коллек-
тивных договоров в организациях.

3. Обязательства Сторон по Согла-

шению и рекомендации (решения) Ко-
миссии должны учитываться при заклю-
чении городских, районных, отрасле-
вых соглашений и коллективных дого-
воров.

4. Соглашение на последующие
годы заключается не позднее февраля
2018 года.

5. Объединения работодателей и
работников будут принимать необхо-
димые меры для обеспечения заклю-
чения коллективных договоров.

6. В период действия и при условии
выполнения обязательств настоящего
Соглашения областные объединения
работников, подписавшие Соглашение,
не будут проводить акции протеста без
предварительного рассмотрения и
разрешения конфликтных ситуаций
между Сторонами на соответствующих
уровнях и Комиссии.

7. Стороны разрабатывают план ме-
роприятий по реализации принятых
обязательств с указанием сроков и от-
ветственных за исполнение, который
является неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения.

8. Рекомендации (решения) Комис-
сии являются формой реализации на-
стоящего Соглашения.

9. Контроль за ходом выполнения
Соглашения осуществляется в соответ-
ствии с Трудовым Кодексом Республи-
ки Казахстан, Положением о трехсто-
ронней комиссии по социальному парт-
нерству и регулированию социальных
и трудовых отношений, а также сторо-
нами самостоятельно в соответствии с
их функциями и организационными
принципами деятельности.

10. Настоящее Соглашение вступа-
ет в силу с момента подписания и дей-
ствует до заключения нового Соглаше-
ния.

11. Соглашение распространяется
на местные исполнительные органы,
работодателей, работников и их пред-
ставителей соответствующей админи-
стративно-территориальной единицы.

12. Стороны несут ответственность
в случае невыполнения взятых обяза-
тельств, предусмотренных Соглашени-
ем, в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

Совершено в городе Костанай 26
марта 2015 года в 3 экземплярах на го-
сударственном и русском языках. У каж-
дого из Сторон подписания находится
по одному экземпляру Соглашения.

Настоящее Соглашение подписа-
ли:

От акимата Костанайской области
Заместитель  акима  Костанайской об-
ласти                           М. ДАРИБАЕВ.

От территориального объединения
профсоюзов

Председатель профсоюзного Цент-
ра Костанайской области Б. ИРТАЕВА.

От  объединения работодателей
Директор  Палаты предпринимате-

лей Костанайской области   М. АБЕНОВ.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ
ішкі саясат басќармасы" ММ
(110000, Ќостанай ќаласы, Єл-Фа-
раби дањѓылы, 66, кабинет 508,
аныќтамалар ‰шін телефон:
8 (7142) - 575-192, факс 575-353,
электрондыќ мекенжайы
(N.Kairbekova@kostanay.gov.kz)
"Б" корпусыныњ бос мемлекеттік
єкімшілік лауазымына орналасуѓа
конкурс жариялайды:

1. Аќпараттыќ саясат жєне б±ќа-
ралыќ аќпарат ќ±ралдарын мони-
торингілеу бμлімініњ бас маманы
(Д-О-4 санаты) - 1 бірлік, лауазым-
дыќ  жалаќысы ењбек еткен жыл-
дарына байланысты - 64063 тењ-
геден 86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Мемлекеттік жєне орыс тілдерін-

де "Ќазаќстан-2030" Стратегиясын,
Президенттіњ жыл сайынѓы Жолдау-
ларын электрондыќ БАЌ-та насихат-
тау жєне т‰сіндіру жоспарыныњ іске
асырылу талдауын ж‰зеге асырады,
электрондыќ БАЌ-тыњ т±раќты мони-
торингін ж‰ргізеді. Бюджеттік баѓдар-
ламалардыњ ай сайынѓы талдауын
жасайды. Облыстыќ "Алау" ТРК жєне
"Ќазаќстан" РТРК" АЌ ЌОФ аќпарат-
тыќ жєне талдамалы баѓдарламала-
рыныњ к‰н сайынѓы контент-талдау-
ын жасайды. Аќпараттыќ ‰рдістерді
жєне аќпараттыќ толќындарды бас-
ќаруды ж‰зеге асырады. БАЌ-таѓы
талдамалы материалдарды ілгеріле-
ту. Б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары
кμтерген мєселелерді мониторингі-
леу. Электрондыќ БАЌ-тыњ журна-
листік ќосынымен т±раќты негізде
μзара єрекет жасайды. "Б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдары туралы", "Жар-
нама туралы", "Телерадио хабар та-
ратылу туралы" жєне "Ќазаќстан
Республикасындаѓы тілдер туралы"
Ќазаќстан Республикасы зањдары-
ныњ орындалуын баќылау бойынша
электрондыќ БАЌ-тыњ мониторингін
жасайды. Электрондыќ БАЌ-тыњ мо-
ниторингін ж‰ргізуінде аќпараттыќ
технологияларды ќолданады.

Келісім-шарт шењберінде мемле-
кеттік аќпараттыќ тапсырыстыњ
орындалу барысын талдайды. Мем-
лекеттік тапсырысты орындау
тиімділігініњ ай сайынѓы есеп беруін
єзірлейді. Облыстыќ телеарналар-
мен медиа-жоспарларды орындау-
ын баќылау, спикерлермен, сарап-
шылар ќауымдастыѓымен μзара іс-
ќимыл жасайды. Электрондыќ БАЌ-
тыњ ќызметі туралы аќпараттыќ-тал-
дамалы апта сайынѓы, ай сайынѓы,
тоќсандыќ, жартыжылдыќ, жылдыќ
аќпараттарды, мєліметтерді, есеп
берулерді єзірлейді. Б±ќаралыќ аќпа-
рат ќ±ралдары μткізетін іс-шаралар-
да билік органдарыныњ БАЌ-пен
μзара іс-ќимылын ±йымдастыруына
ќатысады. Тарату аймаѓын кењейту
бойынша ж±мыстарды ‰йлестіреді.
Бμлімніњ ж±мысын жоспарлауына,
бμлімніњ ішкі таратуы бойынша
єдістемелік ±сынымдар єзірлеуге,
жоѓары т±рѓан органдарѓа баспасμз
параќшаларды, есеп берулерді, аќпа-
раттарды дайындауѓа ќатысады.
Ќостанай облысы бойынша азамат-
тыќ ќорѓаныс жєне тμтенше жаѓдай-
лардыњ аќпарат ќызметініњ штабын
жетілдіру бойынша ж±мыс ж‰ргізеді.
Ќоѓамдыќ-саяси іс-шаралардыњ
аќпараттыќ с‰йемелдеу мєселелері
жμнінде ќалалыќ жєне аудандыќ ішкі
саясат бμлімдеріне, ќалалыќ, аудан-
дыќ БАЌ редакцияларына єдісте-
мелік кμмек кμрсетеді. Мемлекеттік
тапсырысты орындайтын ќалалыќ,
аудандыќ баспа БАЌ-тыњ монито-
рингін жєне контент-талдауын
ж‰ргізеді. Облыстыњ баспа БАЌ-тыњ
міндетті нμмірлерініњ т‰суі бойынша
есеп ж‰ргізу жєне μњірлік басылым-
дардыњ тігіндісін ж‰ргізу ‰шін жауап-
кершілік алады.Ішкі саясат басќар-
масы интернет-ресурсыныњ ж±мы-
сын ќамтамасыз етеді. Бμлімніњ ќ±зы-
ретіне жататын мєселелер бойынша
облыс єкімі блогыныњ, облыс єкімі
интернет-ресурсыныњ мониторингін
ж‰зеге асырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа

ќойылатын талаптар: Жоѓарѓы
білім: гуманитарлыќ ѓылымдар (та-
рих), ќ±ќыќ (ќ±ќыќтану), єлеуметтік
ѓылымдар, экономика жєне бизнес
(журналистика, экономика, финан-
сы).

Ж±мыс тєжірибесі талап етіл-
мейді. Мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес немесе осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ функционал-
дыќ баѓытына сєйкес салаларда екі
жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білімі
барларѓа р±ќсат етіледі. Ортадан
кейінгі білім: гуманитарлыќ ѓылымдар
(тарих), ќ±ќыќ (ќ±ќыќтану), єлеу-
меттік ѓылымдар, экономика жєне
бизнес (журналистика, экономика,
финансы).

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Ќазаќстан Респуб-
ликасы Президенті туралы"  Ќазаќ-
стан Республикасыныњ конституция-
лыќ зањын, "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ маманда-
нуына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ ак-
тілерін, "Ќазаќстан-2050" Стратегия-
сы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты Стратегиясын бiлуi.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ мiндеттердi
орындау ‰шiн ќажет басќа да мiндеттi
бiлiмдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі
тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы №06-7/32 б±йрыѓымен бекітіл-
ген Бос мемлекеттік єкімшілік лауа-
зымѓа орналасуѓа конкурс μткізу

жєне конкурс комиссиясын ќалып-
тастыру 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) бiлiмі туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды 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
актілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21
желтоќсанда № 6697 болып тіркел-
ген) нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап 10
ж±мыс к‰н ішінде "Ќостанай облы-
сы єкімдігініњ ішкі саясат басќарма-
сы" мемлекеттік мекемесіне мына
мекенжай бойынша: Ќостанай ќала-
сы, Єл-Фараби дањѓылы, 66, 508 к.
±сынылуы ќажет.

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

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жатта-
рын электрондыќ т‰рде хабарланды-
руда кμрсетілген электрондыќ пошта
арќылы берген азаматтар, ќ±жаттар-

дыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу бас-
талѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар, оны "Ќостанай облысы
єкімдігініњ ішкі саясат басќармасы"
мемлекеттік мекемесінде, олардыњ
єњгімелесуге жіберілуі туралы хабар-
лау сєтінен бастап 5 к‰н ішінде
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 да
мемлекеттік 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 бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Ќостанай облысы єкімдігініњ ішкі
саясат басќармасыныњ кадрлармен
ж±мыс  жасау бμлімінде тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар Ќостанай об-
лысы єкімдігініњ ішкі саясат басќар-
масыныњ кадрлармен ж±мыс  жасау
бμліміне жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
тиесілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын немесе кμшірмелерін
±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓыстарын (єњгімелесу
μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі,
т±рѓын ‰йлік орын-жайын жалдау,
т±ру, байланыстыњ барлыќ т‰рлерін
пайдалану) μз ќаражаты есебінен
ж‰ргізеді.
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Конкурсты ±йымдастырушы:
"Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіп-
керлік  жєне индустриалдыќ-иннова-
циялыќ даму басќармасы" ММ.

Орналасќан орны: Ќостанай об-
лысыныњ  Ќостанай ќаласы; пошта-
лыќ мекенжайы: Ќостанай ќаласы,
Єл-Фараби  дањѓылы  65, 903 каб.;
электронды поштаныњ мекенжайы:
upp@kostanay.gov.kz;  байланыс те-
лефоны: 8 (714-2) 575-234.

Конкурстыњ нысанасы: "Биз-
нестіњ жол картасы – 2020" бизнесті
дамыту жєне ќолдау бірыњѓай баѓдар-
ламасы шењберінде бастауыш
кєсіпкерлерге, жас кєсіпкерлерге,
єйелдерге, м‰гедектерге жєне 50 жас-
тан жоѓары т±лѓаларѓа мемлекеттік
грант (μз бизнесін ќ±ру ‰шін) беру.

Конкурс нысаны: ашыќ конкурс.
Конкурсќа ќатысу шарттары:

конкурсќа жањадан тіркелген жеке
кєсіпкерлік субъектілері ќатыса ала-
ды, жеке кєсіпкер немесе зањды т±лѓа
т‰рінде олардыњ мемлекеттік тіркеу
мерзімі мемлекеттік ќолдау алуѓа
ж‰гіну сєтіне кемінде ‰ш к‰нтізбелік
жыл ќ±ру тиіс.

Конкурсќа ќатысу ‰шін μтінім-
дер тапсыру орны:

– "Ќостанай ќаласы єкімдігініњ
кєсіпкерлік  бμлімі"  ММ,  пошталыќ
мекенжайы: 110000  Пушкин кμшесі
98, 412 каб., эл.мекенжайы:
ilona@kostanay.kz, телефон: 8 (714-
2) 575-719, 532-077;

– "Арќалыќ ќаласы єкімдігініњ
кєсіпкерлік   бμлімі"   ММ,         пошта-
лыќ   мекенжайы: 110300  Абай   дањ-
ѓылы  29,  610  каб.,  эл.мекенжайы:
ark-pred@mail.ru, телефон: 8 (714-30)
7-01-58;

– "Лисаков ќаласы єкімдігініњ
кєсіпкерлік бμлімі" ММ, пошталыќ ме-
кенжайы: 111200  Мира  кμшесі 31, 7,
9 каб., эл.мекенжайы: biz_lsk@mail.ru;
телефон: 8 (714-33) 4-04-28;

– "Рудный ќаласы єкімдігініњ Руд-
ный ќалалыќ кєсіпкерлік бμлімі" ММ,
пошталыќ мекенжайы: 111500 Космо-
навтов дањѓылы 12 ‰й, 312 каб., эл.-
мекенжайы: pred.rud@mai.ru, телефон
8 (714-31) 4-56-52;

– "Алтынсарин ауданы єкімдігініњ
кєсіпкерлік, ауыл шаруашылыѓы жєне
ветеринария бμлімі" ММ, пошталыќ
мекенжайы:  110110  Убаганское а.

Ленин кμшесі 4 ‰й, эл.мекенжайы:
op_altyn@mail.ru, телефон: 8 (714-45)
3-42-50,  8 (714-45) 3-41-62;

– "Амангелді ауданы єкімдігініњ
кєсіпкерлік жєне ауыл шаруашылыѓы
бμлімі" КММ, пошталыќ мекенжайы:
110200 Амангелді а. Б.Майлин кμшесі
14, эл.мекенжайы: amanosh@mail.ru,
телефон: 8 (714-40) 2-20-19;

– "Єулиекμл ауданы єкімдігініњ
кєсіпкерлік бμлімі" ММ, пошталыќ ме-
кенжайы: 110400 Єулиекμл а. 1 Мая
кμшесі 44, 4 каб., эл.мекенжайы:
aulpred@mail.ru, телефон: 8 (714-53)
2-28-65;

– "Денисов ауданы єкімдігініњ
кєсіпкерлік  жєне  ауыл  шаруашы-
лыѓы  бμлімі"  ММ,  пошталыќ   ме-
кенжайы: 110500  Денисовка а.  Ка-
линина кμшесі 5 ‰й, эл.мекенжайы:
оtdel.denisovka.kz@mail.ru, телефон:
8 (714-34) 2-17-65;

– "Жангелдин ауданыныњ
кєсіпкерлік жєне ауыл шаруашылыѓы
бμлімі" ММ, пошталыќ мекенжайы:
110600 Торѓай а. Алтынсарин кμшесі
4, эл.мекенжайы: opish2011@mail.ru;
телефон: 8-(714-39) 2-14-39, 2-11-99;

– "Жітіќара ауданы єкімдігініњ
кєсіпкерлік   бμлімі"  ММ, пошта-
лыќ мекенжайы: 110700  шаѓын
аудан 6, 65 ‰й, 15 каб., эл.мекенжайы:
kasip2006@mail.ru, телефон (714-35)
4-91-26;

– "Ќамысты ауданы єкімдігініњ
кєсіпкерлік бμлімі" ММ, пошталыќ ме-
кенжайы: 110800 Ќамысты а. Ержа-
нов кμшесі 61 ‰й, 203 каб., эл.мекен-
жайы: kam-predpr@yandex.ru, теле-
фон: 8 (714-37) 2-21-70;

– "Ќарабалыќ ауданы єкімдігініњ
кєсіпкерлік бμлімі" ММ, пошталыќ ме-
кенжайы: 110900 Ќарабалыќ а. Кос-
монавтов кμшесі 31 эл.мекенжайы:
pred_karab@mail.ru, телефон: 8 (714-
41) 3-31-52, 7-90-05;

– "Ќарасу ауданы єкімдігініњ
кєсіпкерлік жєне ауыл шаруашылыѓы
бμлімі" КММ, пошталыќ мекенжайы:
111000 Карасу а. Исакова кμшесі 66,
2 ќабат  2 каб., эл.мекенжайы:
opiskhkarasu@mail.ru, телефон 8 (714-
52) 2-21-57, 2-11-77, 2-12-31;

– "Ќостанай ауданы єкімдігініњ
кєсіпкерлік бμлімі" ММ, пошталыќ ме-
кенжайы: 111110 Затобольск а. 40 лет
октября кμшесі 74, 3 каб., эл.мекен-

жайы: 1983alena11@mail.ru, телефон:
8 (714-55) 2-08-41;

– "Мењдіќара ауданыныњ кєсіп-
керлік бμлімі" КММ, пошталыќ мекен-
жайы: 111300 Боровское а. Королева
кμшесі 5, 207 каб.,эл.мекенжайы:
predmend@mail.ru, телефон: 8 (714-43)
2-42-53;

– "Науырзым ауданыныњ эко-
номика, бюджеттік жоспарлау
жєне  кєсіпкерлік  бμлімі"  ММ,
пошталыќ мекенжайы: 111400
Шаќшаќ Жєнібек кμшесі 1, эл.ме-
кенжайы: obp_naurzum@mail.ru, теле-
фон: 8 (714-54) 2-11-36;

– "Сарыкμл ауданы єкімдігініњ
кєсіпкерлік бμлімі" ММ, пошталыќ
мекенжайы: 111600 Сарыкμл а. Ле-
нин кμшесі 72, эл.мекенжайы:
sar_predprinimat@mail.ru, телефон: 8
(714-51) 2-27-68;

– "Таран ауданы єкімдігініњ
кєсіпкерлік бμлімі" ММ, пошталыќ
мекенжайы:  111700  Калинин
кμшесі 60, 34 каб., эл.мекенжайы:
otdel.2006@mail.ru, телефон: 8 (714-
36) 3-63-19, 8 (714-36) 3-62-04;

– "¦зынкμл ауданы єкімдігініњ
кєсіпкерлік  бμлімі"  ММ,  пошталыќ
мекенжайы:  111800 ¦зынкμл а.
М‰сірепов кμшесі 14, эл.мекенжайы:
predprinimat_kost@mail.ru,  телефон:
8 (714-44) 7-90-02, 2-11-98;

– "Федоров ауданыныњ кєсіпкерлік
жєне ауыл шаруашылыѓы бμлімі" ММ,
пошталыќ мекенжайы: 111900 Федо-
ров а. Красноармейская кμшесі 53,
эл.мекенжайы: gu_onucx_fed@mail.ru,
телефон: 8 (714-42) 2-13-40.

Конкурстыќ ќ±жаттаманы ±сыну
тєртібі: конкурсќа ќатысу ‰шін ‰міткер-
лер кμрсетілген мекенжай бойынша
μзі, пошта немесе μзініњ μкілетті μкілі
арќылы бекітілген нысан бойынша
μтінім мен конкурстыќ ќ±жаттаманыњ
толыќ пакетін ±сынады.

Конкурстыќ ќ±жаттаманы ±сыну
мерзімдері: 2015ж. "12" мамырдан
бастап 2015ж. "15" мамырѓа дейінгі
ж±мыс к‰ндері, саѓат 10-нан бастап
саѓат 17-ге дейін (жергілікті уаќыт).

¤тінімдерді тапсыруды бастаѓан
к‰ні мен уаќыты: 2015 ж. "12" мамыр-
да саѓат 10-нан бастап (жергілікті
уаќыт).

¤тінімдерді тапсыруды аяќтау к‰ні
мен уаќыты: 2015 ж. "15" мамыр са-
ѓат 13-ке дейін (жергілікті уаќыт).

Кμрсетілген мерзім аяќталѓаннан
кейін келіп т‰скен μтінімдер ќабыл-
дауѓа жатпайды.

"Ќостанай ауданы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесі
"Ќостанай ауданыныњ Садчиков
ауылдыќ округі єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесініњ бас
маманы, Е-G-3 санаты бос
єкімшілік мемлекеттік лауазы-
мына  орналасуѓа  конкурс жа-
риялайды:

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
μтіліне байланысты –  53 813 тењге-
ден 72 391 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ќазаќстан Республикасы Прези-

дентініњ, Ќазаќстан Республикасы
‡кіметініњ актілері, Ќазаќстан Рес-
публикасы Президенті Єкімшілігініњ
тапсырмалары, облыс єкімініњ
μкімдері жєне тапсырмалары, аудан
єкімі жєне селолыќ округі єкімініњ
ішкі саясат саласындаѓы ж±мысты
реттейтін шешімдері мен μкімдері-
ніњ орындалуына баќылауды ж‰зе-
ге асырады. Ішкі саяси т±раќтылыќ-
ты ќамтамасыз ету, этносаралыќ
ќатынастар, мемлекеттік нышан-
дарды ќолдану, азаматтыќ ќоѓам
институттарын дамыту, аќпарат-
тыќ-насихаттыќ ж±мысты ±йымда-
стыру мєселелері бойынша шара-
лар кешенін єзірлеу жєне μткізуге
ќатысады. Ішкі саясат баѓыттары
бойынша мєліметтердіњ аќпараттыќ
базасын (электрондыќ, мєтіндік)
жинаќтау, ќалыптастыру бойынша
ж±мысты ж‰ргізеді. Аудан єкімдігі
интернет-ресурсты толыќтыру жєне
μзекті сипат беруді ќамтамасыз
етеді. Азаматтыќ ќоѓам институтта-
ры, филиалдар, μкілдіктер, баста-
машыл топтар μкілдерімен μзара іс-
єрекетті ±йымдастырады. "Мемле-
кеттік нышандар туралы", "Б±ќара-
лыќ аќпарат ќ±ралдары туралы",
"Ќоѓамдыќ бірлестіктер туралы",
"Саяси партиялар туралы" зањна-
ма шењберінде ж±мысты ‰йлесті-
реді. Аудан єкімдігініњ єдістемелік
жєне  ±йымдастырушылыѓымен се-
лолыќ округтіњ жылдыќ оќиѓалыќ
ќатарын єзірлеуді жєне іске асыру-
ды баќылауды ж‰зеге асырады.
Аудан єкімдігініњ тиісті бμлімшелер-
імен, облыс єкімдігініњ ішкі саясат
басќармасымен  μзара іс-ќимылды
ќамтамасыз етеді. Елді мекен жер-
інде мал жаятын орынды айќындау;
елді мекендердіњ аумаќтарын абат-
тандыру жєне кμгалдандыру
жμнінде санитарлыќ тазалыќты
±йымдастыру;аудан ±йымдарына
ай сайын белгіленген ‰лгідегі аќпа-
раттыќ материалдарды ±сынады.
Басшылардыњ б±йрыќтары мен
μкімдерін, жоѓары т±рѓан органдар
мен лауазымды т±лѓалардыњ, олар-
дыњ μкілеттіктері шегінде шыѓарыл-
ѓан б±йрыќтары мен μкімдерін
орындайды. Ќазаќстан Республика-
сыныњ зањнамасымен белгіленген
шектеулерді ќабылдайды. Кєсіби
дењгейі мен біліктілігін кμтереді.
Мемлекеттік ќ±пиялар мен μзге де
зањмен ќорѓалатын ќ±пияны, соныњ
ішінде мемлекеттік ќызметті аяќта-
ѓаннан кейін де Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ зањнамасымен белгі-
ленген уаќыт ішінде саќтайды, ол
туралы ќолхат береді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:  Жоѓары –
гуманитарлыќ, педагогикалыќ, зањ-
герлік, мемлекеттік басќару, ауыл-
шаруашылыќ, ветеринарлыќ.
Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ функцио-
налдыќ баѓытына сєйкес салалар-
да екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі
бар болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі
гуманитарлыќ, педагогикалыќ, зањ-
герлік, мемлекеттік басќару, ауыл-
шаруашылыќ, ветеринарлыќ
білімімен р±ќсат етіледі. Ќазаќстан
Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ
"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сы-
байлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Ќазаќстан Республика-
сындаѓы  жергілікті  мемлекеттік
басќару жєне μзін-μзі басќару ту-
ралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалар-
дыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi тура-
лы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
меттер туралы"  зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды  реттейтін  Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты

стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы
лауазымдар бойынша функционал-
дыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йры-
ѓымен бекітілген бос єкімшілік мем-
лекеттік лауазымына орналасуѓа
конкурс μткізу жєне конкурс комис-
сиясын ќалыптастыру Ќаѓидалары
(б±дан кейін – Ќаѓидалар) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін
ќажетті ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа  2-ќосым-
шаѓа сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ
нотариалды куєландырылѓан
кμшірмелері;

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

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы   № 907
б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан
Республикасыныњ Нормативтік-
ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде 2010
жылы 21 желтоќсанда № 6697 бо-
лып тіркелген) нысандаѓы денсау-
лыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтиже-
мен тестілеуден μткені туралы ќол-
даныстаѓы сертификат (немесе
нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетін-
дігі туралы хабарландыру соњѓы
жарияланѓан  сєттен бастап 10 ж±-
мыс  к‰нніњ  ішінде "Ќостанай
ауданы єкімініњ аппараты" мемле-
кеттік мекемесіне мына мекен-
жайѓа: Затобол кенті, Калинин
кμшесі, 65 ‰й, 205 каб., аныќтама
телефоны  8-71455-2-19-45, факс
8-71455-2-19-45, электрондыќ ме-
кенжай ok_kostregion@mail.ru
±сыну ќажет. Азаматтардыњ ќолма-
ќол тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде
берген ќ±жаттары (ќоса берілген
ќ±жаттары кμрсетіле отырып ќ±жат
тігілетін  м±ќабаѓа салынѓан) кон-
курстыќ комиссияныњ ќарауына
ќабылданады. Конкурсќа ќатысу
‰шін  ќ±жаттарды  электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгіме-
лесу басталѓанѓа дейін бір ж±мыс
к‰ні б±рын кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар єњгімелесуге жіберу туралы
хабардар ету к‰нінен бастап 5
ж±мыс к‰ні ішінде "Ќостанай ауда-
ны єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесінде μтеді.

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

Конкурстыќ комиссияныњ баќы-
лаушылары ретінде Ќазаќстан Рес-
публикасы Парламентініњ жєне
барлыќ дењгейдегі мєслихаттардыњ
депутаттары, Ќазаќстан Республи-
касыныњ зањнамасымен белгілен-
ген аккредитация алѓан б±ќаралыќ
аќпараттыќ ќ±ралдардыњ μкілдері,
басќа да мемлекеттік органдардыњ,
ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік
емес ±йымдар), коммерциялыќ
±йымдар мен саяси партиялардыњ,
μкілетті ќызметкерлері ќатыса ала-
ды.

Конкурстыќ комиссияныњ оты-
рысына баќылаушы ретінде ќаты-
су ‰шін єњгімелесу μткізудіњ баста-
луына бір ж±мыс к‰ннен кешіктір-
мей, Ќостанай ауданы єкімі аппа-
ратыныњ кадр ќызметі бμлімінде
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа Ќоста-
най ауданы єкімі аппаратыныњ кадр
ќызметі бμліміне жеке куєлігініњ
кμшірмесін,  ±йымѓа  жататынын
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын немесе кμшірмесін ±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша
шыѓындар   (єњгімелесу μтетін жер-
ге жєне кері ќарай жол ж‰ру, т±рѓын
‰й-жай жалдау, т±ру, барлыќ т‰рдегі
байланыс ќызметтерін пайдалану)
азаматтардыњ μз ќаражаттары есе-
бінен ж‰ргізіледі.

Бірыњѓай кадрлыќ ќызмет
"Ќарабалыќ ауданы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесі (110900
Ќостанай облысы Ќарабалыќ кенті,
Космонавттар кμшесі, 31, 305 каб,
8-71441-79000, электрондыќ мекен-
жайы: karabalyk@kostanay.gov.kz.),
ЕR-4 санаты – 1 бірлік "Б" корпусын-
даѓы бос єкімшілік мемлекеттік лауа-
зымына орналасуѓа байќау жария-
лайды:

"Ќарабалыќ ауданы єкімдігініњ
ветеринария бμлімі" ММ бас мама-
ны, лауазымдыќ ењбекаќысы
ењбек еткен жылдарына байланы-
сты 56376 тењгеден 76235 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ќаржыландыру жоспарын, бюджеттік
с±раныстарды, аппаратты ±стаудыњ
есебін жасайды; ќаржыландыру жос-
парыныњ орындалуыныњ есебін
ж‰ргізеді; бμлім ќызметініњ материал-
дыќ-техникалыќ жабдыќталуына бай-
ланысты ж±мыстарды реттейді;
ќаржы, салыќ, статистикалыќ орган-
дарѓа жылдыќ, мерзімдік берілетін
есептеулерді ќ±растырады; тауарлар-
дыњ, ж±мыс пен ќызметтердіњ мем-
лекеттік сатып алынуын ж‰ргізеді;
бμлім мамандарыныњ ж±мыс уаќытын
есептеу табелін ж‰ргізеді.

Байќау ќатысушыларына ќойы-
латын талаптар: Жоѓары экономи-
калыќ, есеп жєне аудит, ќаржы. Орта-
дан   кейінгі  экономикалыќ, есеп жєне
аудит, ќаржы білім жєне мемлекеттік
ќызмет μтілі бір жылдан  кем емес не-
месе осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына  сєйкес
салаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасы Консти-
туциясын, "Мемлекеттік ќызмет тура-
лы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Ќазаќстан Республи-
касындаѓы  жергілікті  мемлекеттік
басќару жєне μзін-μзі басќару тура-
лы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтінішін ќарау тєртібі туралы", "Мем-
лекеттік ќызметтер туралы" Ќазаќстан
Республикасы зањдарын, берілген са-
наттыњ наќты лауазымыныњ сєйкес
мамандыќ салаларындаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Республик-

сы нормативтік актілерін, "Ќазаќстан
– 2050" Стартегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты жол-
дауын  білу жєне берілген санаттыњ
лауазымы бойынша функционалдыќ
міндеткерліктерді атќаруѓа ќажет бас-
ќа да міндетті білімдері болуы шарт.

Конкурс ЌР мемлекеттік ќызмет
істері агенттігі тμраѓасыныњ 19.03.2013
ж. № 06-7/32 б±йрыѓымен бекітілген
Єкімшілік лауазымныњ орнын басуѓа
конкурс ж‰ргізу  жєне конкурстыќ ко-
миссияны ќалыптастыру ќаѓидалары
(б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде
ж‰ргізіледі.

Байќауѓа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды 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 жылы 21 жел-
тоќсанда № 6697 болып тіркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы аныќ-
тама;

 6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Аталѓан ќ±жаттар байќау μткізу ту-
ралы хабарламаны соњѓы жариялау
сєтінен бастап 10 ж±мыс к‰нніњ
ішінде "Ќарабалыќ ауданы єкімі ап-
параты" ММ 305 кабинет, 110900,
Ќостанай облысы, Ќарабалыќ ау-
даны, Ќарабалыќ кенті, Космонав-
тов к., 31, аныќтама ‰шін телефон
8 (71441)-79000, электронды пошта
адресі: karabalyk@kostanay.gov.kz.,
мемлекеттік мекемесіне ±сынылуы
тиіс.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы (ќоса берілген
ќ±жаттары кμрсетіле отырып ќ±жат
тігілетін м±ќабаѓа салынѓан) ќабылдау
мерзімінде берген ќ±жаттары конкурс-
тыќ комиссияныњ ќарауына ќабылда-
нады. Байќауѓа  ќатысу ‰шін ќ±жатта-
рын электрондыќ пошта арќылы бер-
ген азаматтар, ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰н б±рын кешіктірмей береді.

 Єњгімелесуге жіберілген кандидат-
тар,  осы хабарды алѓан к‰ннен бас-
тап єњгімелесуді 5 ж±мыс к‰нініњ
ішінде байќау жариялаѓан Ќарабалыќ
ауданы єкімініњ аппараты 103 кабине-
тінде μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретінде Ќазаќстан
Республикасы Парламентініњ жєне
барлыќ дењгейдегі мєслихат депутат-
тарыныњ, Ќазаќстан Республикасы
зањнамасында белгіленген тєртіпте ак-
кредиттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±-
ралдарыныњ, басќа да мемлекеттік ор-
гандардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ
(‰кіметтік емес ±йымдардыњ), ком-
мерциялыќ ±йымдардыњ жєне саяси
партиялардыњ μкілдері, уєкілетті ор-
ганныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар Ќарабалыќ ауданы єкімі ап-
параты кадрлыќ ж±мыс бμлімінде
єњгімелесу басталуына 1 ж±мыс к‰ні
ќалѓанѓа дейін кешіктірмей персонал-
ды басќару ќызметіне (кадр ќызметі-
не) тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар
персоналды басќару ќызметіне (кадр
ќызметіне) жеке басын куєландыра-
тын ќ±жаттыњ кμшірмесін, осы Ќаѓида-
лардыњ 19-тармаѓында кμрсетілген
±йымдарѓа тиесілігін растайтын ќ±жат-
тардыњ т‰пн±сќасын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

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

Конкурс μткізу туралы
хабарландыру
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"Рудный ќаласы єкімініњ аппараты"

мемлекеттік мекемесі "Б" корпусыныњ
бос мемлекеттік єкімшілік лауазымда-
рына орналасуѓа конкурс жариялайды:

1) "Рудный ќалалыќ ауыл шаруа-
шылыѓы   жєне ветеринария бμлімі"
мемлекеттік мекемесініњ сектор мењ-
герушісі (санаты E-R-3), лауазымдыќ
жалаќысы ќызмет атќарѓан жылдары-
на ќарай 74 313 тењгеден 99 938 тењге-
ге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Уєкі-
летті орган бекіткен тізбе бойынша аса
ќауіпті жануарлардыњ, сондай-аќ жану-
арлардыњ басќа да ауруларыныњ ал-
дын алу бойынша ветеринариялыќ іс-
шаралардыњ ж‰ргізілуін ќамтамасыз
етеді; ќањѓыбас иттер мен мысыќтар-
ды аулауды жєне жоюды ±йымдасты-
рады; ветеринариялыќ (ветеринария-
лыќ-санитарлыќ) талаптарѓа сєйкес
мал ќорымдарын (биотермикалыќ
ш±њќырлар) салуды жєне оларды к‰тіп-
±стауды баќылайды; ветеринариялыќ
μткізілетін іс-шаралар туралы аќпарат-
ты  м‰дделі  т±лѓаларѓа  беруді ±йым-
дастырады жєне ќамтамасыз етеді; жа-
нуарлар μсіруді, жануарларды, жануар-
лардан алынатын μнімдер мен шикізат-
ты дайындауды (союды), саќтауды,
ќайта μњдеуді жєне μткізуді ж‰зеге асы-
ратын μндіріс объектілерін, сондай-аќ
ветеринариялыќ препараттарды,
жемшμп пен жемшμп ќоспаларын
μндіру, саќтау жєне μткізу жμніндегі
±йымдарды пайдалануѓа ќабылдайтын
мемлекеттік комиссияны ±йымдасты-
рады; жануарлардыњ саулыѓы мен
адамныњ денсаулыѓына ќауіп тμнді-
ретін, жануарларды, жануарлардан
алынатын μнімдер мен шикізатты алып
ќоймай, залалсыздандыру (зарарсыз-
дандыру) жєне ќайта μњдеу жμніндегі іс-
шараларды ±йымдастырады; Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ветеринария
саласындаѓы зањнамасын жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ саќтауына мемле-
кеттік ветеринариялыќ-санитариялыќ
баќылауды  жєне ќадаѓалауды ±йым-
дастырады жєне ж‰зеге асырады.

Ќазаќстан Республикасыныњ вете-
ринария саласындаѓы зањнамасыныњ
саќталуы т±рѓысынан мемлекеттік ве-
теринариялыќ-санитариялыќ баќылау-
ды жєне ќадаѓалауды:

ішкі сауда объектілерінде;
жануарлар μсіруді, жануарларды,

жануарлардан  алынатын μнімдер мен
шикізатты  дайындауды (союды), саќ-
тауды, ќайта μњдеуді жєне μткізуді ж‰зе-
ге асыратын μндіріс объектілерінде,
сондай-аќ ветеринариялыќ препарат-
тарды, жем-шμп пен жем-шμп ќоспа-
ларын саќтау жєне μткізу жμніндегі
±йымдарда (импортпен жєне экспорт-
пен байланыстыларды ќоспаѓанда);

ветеринариялыќ препараттар
μндіруді ќоспаѓанда, ветеринария сала-
сындаѓы кєсіпкерлік ќызметті ж‰зеге
асыратын т±лѓаларда;

экспортын (импортын) жєне тран-
зитін ќоспаѓанда, тиісті єкімшілік-аумаќ-
тыќ бірлік шегінде орны ауыстырыла-
тын (тасымалданатын) объектілерді та-
сымалдау (орнын ауыстыру), тиеу,
т‰сіру кезінде; экспортты (импортты)
жєне транзитті ќоспаѓанда, жануарлар
ауруларыныњ ќоздырушыларын тара-
татын факторлар болуы м‰мкін кμлік
ќ±ралдарыныњ барлыќ т‰рлерінде,
ыдыстыњ, буып-т‰ю материалдарыныњ
барлыќ т‰рлері бойынша;

тасымалдау (орнын ауыстыру) мар-
шруттары μтетін, мал айдалатын жол-
дарда, маршруттарда, мал жайылым-
дары мен суаттардыњ аумаќтарында;

экспортты (импортты) жєне тран-
зитті ќоспаѓанда, орны ауыстырылатын
(тасымалданатын) объектілерді
μсіретін, саќтайтын, ќайта μњдейтін,
μткізетін немесе пайдаланатын жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ аумаќтарын-
да, μндірістік ‰й-жайларында жєне ќыз-
метіне ж‰зеге асырады.

Мал ќорымдарын (биотермиялыќ
ш±њќырларды), орны ауыстырылатын
(тасымалданатын) объектілерді к‰тіп-
±стауѓа, μсіруге, пайдалануѓа, μндіру-
ге, дайындауѓа (союѓа), саќтауѓа, ќайта
μњдеу мен μткізуге байланысты мем-
лекеттік ветеринариялыќ-санитариялыќ
баќылау жєне ќадаѓалау объектілерін
орналастыру, салу, реконструкциялау
жєне пайдалануѓа беру кезінде, сондай-
аќ оларды тасымалдау (орнын ауыс-
тыру) кезінде зоогигиеналыќ жєне ве-
теринариялыќ (ветеринариялыќ-сани-
тариялыќ) талаптардыњ саќталуына
мемлекеттік ветеринариялыќ-санита-
риялыќ баќылауды жєне ќадаѓалауды
ж‰зеге асырады; жеке жєне зањды
т±лѓаларѓа ќатысты мемлекеттік вете-
ринариялыќ-санитариялыќ баќылау
жєне ќадаѓалау актісін жасайды; ќала-
ныњ аумаѓында жануарлардыњ энзоо-
тикалыќ аурулары бойынша ветерина-
риялыќ іс-шаралар μткізуді ±йымдасты-
рады; республикалыќ ветеринариялыќ

препараттардыњ ќорын ќоспаѓанда,
бюджет  ќаражаты  есебінен  сатып
алынѓан ветеринариялыќ препараттар-
дыњ саќталуын ±йымдастырады; ауру
жануарларды санитарлыќ сою іс-шара-
ларын ±йымдастырады; бμлімге т‰скен
ќ±жаттарды ќарайды, олар бойынша
тиісті  жауап, аќпарат жєне талдау ма-
териалдарын ±сыну. Ветеринария мєсе-
лелеріне ќатысты зањды жєне жеке
т±лѓаларѓа консультативтік єдістемелік
кμмек кμрсету. Зањды жєне жеке т±лѓа-
лардыњ μтініштерімен ж±мыс жасайды,
оларѓа μз ќ±зыреті шегінде жауап беру.
Ветеринария  мєселелеріне ќатысты
ќаулылардыњ жобаларын єзірлеу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: Жоѓары ветеринари-
ялыќ.

Ж±мыс тєжiрибесi келесi талаптар-
дыњ бiрiне сєйкес болуы тиiс:

1) мемлекеттiк ќызмет μтiлi бiр жа-
рым жылдан кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓытына сєйкес сала-
ларда ‰ш жылдан кем емес ж±мыс
μтiлiнiњ бар болуы;

3) жоѓары жєне жоѓары оќу орында-
рынан кейiнгi бiлiм баѓдарламалары
бойынша Ќазаќстан Республикасыныњ
Президентi жанындаѓы бiлiм беру ±йым-
дарында мемлекеттiк тапсырыс
негiзiнде немесе шетелдiњ жоѓары оќу
орындарында шетелде кадрлар даяр-
лау жμнiндегi республикалыќ комиссия
бекiтетiн басым мамандыќтар бойын-
ша оќуды аяќтауы;

 4) ѓылыми дєрежесiнiњ бар болуы.
Осы санаттаѓы лауазымдар бойын-

ша функционалдыќ міндеттерді орын-
дау ‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті туралы" Ќазаќстан
Республикасыныњ конституциялыќ
зањы, Ќазаќстан Республикасыныњ
"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі бас-
ќару туралы" зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды рет-
тейтін Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќ-
стан – 2050"  Стратегиясы:   ќалыптас-
ќан мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі.

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

2) "Рудный ќалалыќ ж±мыспен
ќамту жєне єлеуметтік баѓдарлама-
лар бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ
бас маманы (санаты E-R-4), лауазым-
дыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан жыл-
дарына ќарай 56 375 тењгеден 76 235
тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Мем-
лекеттік ќызмет кμрсету стандарты мен
регламентін жєне єкімшілік рєсімдерді
саќтай отырып  "Т±рѓын ‰й кμмегін та-
ѓайындау" мемлекеттік ќызметтерді
кμрсету, оныњ  ішінде:  жоѓарыда атал-
ѓан ќызмет кμрсету мєселелері бойын-
ша азаматтарѓа кењес беру; Халыќќа
ќызмет кμрсету орталыќтары (б±дан єрі
- ХЌКО) арќылы  ќабылданѓан ќ±жат-
тарды  μњдеу жєне т±рѓын ‰й кμмегі ќыз-
метін алушылардыњ  істері макеттерін
ќалыптастыру; т±рѓын ‰й кμмегін беру
есебін  ж‰ргізу; ХЌКО  арќылы мемле-
кеттік ќызметті кμрсету (кμрсетуден бас
тарту) туралы ќызмет алушыларѓа ха-
барлау, ќажет болѓан кезде т±рѓын ‰й
кμмегін таѓайындау ‰шін ќызмет алу-
шылармен  берілген  ќ±жаттардыњ
д±рыстыѓын тексеру; "Е-єкімдік" аќпа-
раттыќ ж‰йесінде μтініштерді тіркеу,
тізімдемелерді ќабылдау; "Электрондыќ
ќ±жат айналымыныњ бірыњѓай ж‰йесі"
аќпараттыќ ж‰йесінде (ЭЌАБЖ) ќ±жат-
тармен ж±мыс істеу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: Жоѓары зањгерлік,
экономикалыќ, педагогикалыќ (инфор-
матика, ќазаќ тілі мен єдебиеті, орыс
тілі  мен  єдебиеті,  математика, педа-
гогика жєне психология), мемлекеттік
басќару, техникалыќ (аќпараттыќ ж‰йе-
лер, ќ±рылыс).

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан
кем емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓыты-
на сєйкес салаларда екі жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда
ортадан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат
етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, Ќазаќстан Республика-
сыныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес

"Ќостанай облысы єкімдігініњ тілдерді дамыту басќарма-
сы" ММ бос мемлекеттік єкімшілік лауазымына орналасуѓа
конкурс жариялайды:

Ќаржылыќ  ж±мыс  жєне  мемлекеттік  сатып  алу бμлімініњ
бас маманы  "Д-0-4" - 1 бірлік, лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты – 64063 тењгеден  86485  тењ-
геге дейін.

Функционалдыќ  міндеттері:
Басќармада мемлекеттік сатып алуды ±йымдастыру жєне μткізу.

Мемлекеттік сатып алудыњ жылдыќ жоспарын жасау жєне  уаќытылы
енгізу, веб-порталда жариялау. Зањнамаѓа  сєйкес мемлекеттік
сатып алудыњ есебін жасау.  Жеткізушілермен ж±мыс істеу.

Кассалыќ операцияны ж‰ргізу. Статистикалыќ есептерді єзірлеу
жєне ±сыну.Басќарма басшысыныњ б±йрыѓымен уаќытша басќа
да міндеттерді атќарады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын талаптар:
Жоѓары  білім: бухгалтерлік есеп, экономика, ќаржы жєне несие.

Ж±мыс тєжірибесі талап етілмейді.Мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес немесе осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓытына сєйкес салаларда екі жылдан кем емес ж±мыс
μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат
етіледі.

 Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясын, "Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Президенті туралы",  Ќазаќстан Республикасыныњ
конституциялыќ зањдарын, "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсімдер тура-
лы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі тура-
лы", "Мемлекеттік ќызмет кμрсету туралы", "Ќазаќстан  Республи-
касындаѓы жергілікті мемлекеттік  басќару  жєне  μзін -μзі  басќару"
туралы Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарын; осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан – 2050": ќалыптасќан мемлекеттіњ жања сая-
си баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы №06-7/32 б±йры-
ѓымен  бекітілген Бос мемлекеттік єкімшілік лауазымына орнала-
суѓа конкурс μткізу жєне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаѓида-
лары  (б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысуѓа ќажетті ќ±жаттар:
1) Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес нысандаѓы  μтініш;
2) 3х4 ‰лгідегі суретпен Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес ны-

санда толтырылѓан сауалнама;
 3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды куєландырылѓан

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

рылѓан кμшiрмесi;
5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініњ

2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде
2010 жылы 21 желтоќсанда   № 6697 болып тіркелген)

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ жеке куєлігініњ
кμшірмесі;

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

Кμрсетілген  ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі  туралы хабарлан-
дыру соњѓы  жарияланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰нніњ ішінде
мына мекенжайѓа тапсыру тиіс: 110000 Ќостанай ќаласы,  Гоголь
кμшесі  75 (222  бμлмесі), аныќтама ‰шін телефоны: 50-47-22, элек-
трондыќ мекенжай: kostanay.til@mail.ru)

Азаматтар  ќ±жат тігілетін  м±ќабада орналастырылѓан жоѓары-
да  аталѓан  ќ±жаттарды  ќолма-ќол тєртіпте  немесе  пошта  арќы-
лы ќ±жаттарды  ќабылдау мерзімінде  бере  алады.

Конкурсќа  ќатысу  ‰шін ќ±жаттарды  хабарландыруда кμрсетіл-
ген  электрондыќ пошта  арќылы  берген  азаматтар  ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын єњгімелесу  басталѓанѓа  дейін бір ж±мыс к‰ні  б±рын
кешіктірмей  береді.

Єњгімелесуге жіберу туралы ‰міткерлерді  хабарландыру  к‰нінен
бастап 5 ж±мыс к‰нніњ ішінде ‰міткерлер   єњгімелесуді  "Ќоста-
най облысы єкімдігініњ тілдерді дамыту басќармасы" ММ-де   μтеді.

Конкурс комиссиясыныњ айќындылыѓы  мен  єділдігін ќамтама-
сыз  ету  ‰шін оныњ  отырысына  баќылаушылардыњ  ќатысуына
болады.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына байќаушылар ретінде
Ќазаќстан Республикасы Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республикасы зањнамасында
белгіленген тєртіпте аккредитация  алѓан  б±ќаралыќ аќпарат ќ±рал-
дарыныњ   μкілдері,  басќа  мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ  (‰кіметтік емес ±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йым-
дардыњ жєне саяси партиялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ ќыз-
меткерлері ќатыса алады.

Конкурстыќ  комиссияныњ  отырысына  баќылаушы  ретінде
ќатысу ‰шін  єњгімелесу  μткізудіњ  басталуына бір  ж±мыс  к‰нінен
кешіктірмей  Ќостанай облысы  єкімдігініњ тілдерді дамыту басќар-
масында  персоналды  басќару  ќызметінде (кадр  ќызметі)  тірке-
леді. Тіркелу  ‰шін  т±лѓа  Ќостанай облысы єкімдігініњ тілдерді
дамыту басќармасында  персоналды  басќару  ќызметіне (кадр
ќызметі) жеке  куєлігініњ  кμшірмесін, ±йымѓа  жататынын  растай-
тын  ќ±жаттардыњ  т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін  ±сынады.

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

туралы", "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергілікті мемлекеттік басќару
жєне μзін-μзі басќару туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы" зањда-
рын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін,  "Ќазаќстан – 2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттiк ќызмет iстерi агенттiгi
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бекітілген
Бос єкімшілік мемлекеттік лауазы-
мына орналасуѓа конкурс μткізу
жєне конкурс комиссиясын ќалып-
тастыру ќаѓидалары (б±дан єрі –
Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

5) Ќазаќстан Республикасы Денсау-
лыќ саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы
23 ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓымен бе-
кітілген (Ќазаќстан Республикасыныњ
Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда
№ 6697 болып тіркелген) нысандаѓы
денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тесті-
леуден μткені туралы ќолданыстаѓы
сертификат (немесе нотариалды кує-
ландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды  конкурстыњ μтетіндігі
туралы  хабарландыру  соњѓы жария-
ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰нніњ
ішінде "Рудный ќаласы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесіне мына
мекенжайѓа: Рудный ќаласы, Ленин
кμшесі,  95  аныќтама ‰шін телефоны:
8 (71431) 4-41-25, электрондыќ мекен-
жай rudapparat_kadr@rambler.ru  ±сыну
ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзіміне берген ќ±жаттар-
ды (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсетіле
отырып  ќ±жат  тігілетін  м±ќабаѓа са-
лынѓан)  конкурстыќ  комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарды электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар ќ±жат-
тардыњ  т‰пн±сќасын єњгімелесу бас-
талѓанѓа  дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидат-
тар оны "Рудный ќаласы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесінде канди-
даттарѓа олардыњ єњгiмелесуге
жiберілгендігі туралы хабарлама  бер-
ген к‰ннен бастап  бес ж±мыс к‰н iшiнде
μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтiлiгiн ќам-
тамасыз ету ‰шiн оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа жол
берiледi.

Конкурс комиссиясыныњ отырысы-
на байќаушылар ретiнде Ќазаќстан
Республикасы Парламентiнiњ жєне бар-
лыќ дењгейдегi мєслихат депутаттары-
ныњ, Ќазаќстан Республикасы зањна-
масында белгiленген тєртiпте аккредит-
телген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары-
ныњ, басќа мемлекеттiк органдардыњ,
ќоѓамдыќ бiрлестiктердiњ (‰кiметтiк емес
±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йым-
дардыњ жєне саяси партиялардыњ
μкiлдерi, уєкiлеттi органныњ
ќызметкерлерi ќатыса алады.

Байќаушы  ретiнде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шiн
т±лѓалар єњгiмелесу басталуына бір
ж±мыс к‰нi ќалѓанѓа дейiн кешiктiрмей
персоналды басќару ќызметiне
тiркеледi. Тiркелу  ‰шiн  т±лѓалар  пер-
соналды  басќару ќызметiне жеке ба-
сын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшiрмесiн,  ±йымдарѓа  тиесiлiлiгiн
растайтын  ќ±жаттардыњ  т‰пн±сќасын
немесе кμшiрмелерiн ±сынады.

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

2015  жылдыњ  25  сєуірінде асќар таудай
бауырымыз  Бекмаѓанбетов  Єділ  Ќайла±лы
(руы Найман) тірі болса 49 м‰шелге толар еді.
Ќимастыќпен еске аламыз. Таѓдырдыњ жазуына
шара бар ма?

48 жастан асќан шаѓында μмірмен ќош айты-
сып кете барды. Бауырымыздыњ асар асуы, ар-
ман-тілегі кμп еді. Амал нешік, ќапыда айырыл-
ѓан бауырымыз ‰шін ќолымыздан келгені соњѓы
сапарѓа аттандырып, бір уыс топыраќ салып ќ±ран
баѓыштау ѓана болды. Аѓайын-туыстар арасын-
да ж‰рсек те, Єділ μзіњді ањсап, саѓынып еске
аламыз. ¤міріњ  неге ќысќа болды екен! Алла деп тілек тілеп, балала-
рыњныњ ќамын кμп ойлаушы едіњ, Єділ!

Сеніњ к‰лімсіреген жарќын бейнењ мєњгілік есімізде.
Жатќан жеріњ жайлы, жаныњ ж±маќта болсын.
Еске алушылар: Найзабек-Г‰лсім, Ж±мак‰л-Т±рсынѓали, Фазыл-

Ж±мак‰л, Єлия-Сайым, Торѓайбек, Дєулет-Айг‰л, Марат- Лєззат,
Жанат, Аќмарал-Руслан, ж±байы Роза, балалары-Єсел, Єсет,
Єйгерім-Баскен, Аќмарал, Арсен, немересі Меруерт.

Еске алу
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"Ќостанай ќаласы єкімініњ аппара-

ты"  мемлекеттік  мекемесініњ  бірыњ-
ѓай конкурс комиссиясы (110000, Ќос-
танай ќаласы, Пушкин кμшесі, 98, 301
каб., аныќтама телефоны: 8 (7142)
53-03-55, факс: 8(7142)53-39-80, элек-
трондыќ пошта: kadrykostanay@mail.ru)
"Б" корпусыныњ бос єкімшілік мем-
лекеттік лауазымдарына орналасуѓа
конкурс жариялайды:

1. "Ќостанай  ќаласы  єкімдігініњ
ішкі  саясат  бμлімі"  мемлекеттік
мекемесініњ  бас маман – бухгалтері
(Е-R-4, 1 бірлік) лауазымдыќ жалаќы-
сы ењбек еткен жылдарына ќарай
56376 тењгеден 76235 тењгеге дейін.

 Ќызметтік міндеттері: Бухгалтерлік
есеп берулерді ж‰ргізу бойынша ж±мыс-
ты ±йымдастыру жєне μткізу, бюджеттік
баѓдарлама паспорттарын дайындау.
Бюджет бойынша бекітілген шыѓыстар
сметалары бойынша ашыќ лимиттерге
сєйкес ќаражаттардыњ д±рыс жєне олар-
дыњ тиімді ж±мсалуына баќылау ж‰ргізу.
Шоттар бойынша талдау есебін ж‰ргізуді
ќамтамасыз ету. Ењбекаќы есептеу. Есеп-
терді дайындау. Банк ќ±жаттарын єзірлеу.
Тμлем ќ±жаттарын дайындау, кассалыќ
шыѓыстар бойынша есептілік. Банктер-
мен, ќазынашылыќпен ж±мыс жасау.
Тауарларды, ќызметтерді жєне ж±мыс-
тарды мемлекеттік сатып алуды ±йым-
дастыру жєне ж‰ргізу. Нормативтік-
ќ±ќыќтыќ актілерді арнайы жариялауѓа
ќ±ќыќ алу конкурсын ±йымдастыру жєне
μткізу.

Бμлімніњ кадр ќызметі міндеттерін ат-
ќару, кадрлар мєселелері бойынша іс
ж‰ргізу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: білімі жоѓары экономи-
калыќ, бухгалтерлік, ќаржылыќ. Мемле-
кеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем емес
немесе осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес
салаларда екі жылдан кем емес ж±мыс
μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі
білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Консти-
туциясын, Ќазаќстан Республикасыныњ
"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі бас-
ќару туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер ту-
ралы"  зањдарын, осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ мамандануына сєйкес об-
лыстардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттік жања саяси баѓытты стратегиясын
білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді орын-
дау ‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

2. "Ќостанай ќаласы  єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесініњ ±йым-
дастырушылыќ-баќылау ж±мысы
бμлімініњ жетекші маманы (Е-5, 1
бірлік) лауазымдыќ жалаќысы ењбек
еткен жылдарына ќарай 53172 тењге-
ден 71751 тењгеге дейін.

Ќызметтік міндеттері: Ќазаќстан
Республикасы Президентініњ, Парламент
депутаттарыныњ жєне жергілікті μкілдік
органдарыныњ сайлауын ±йымдастыру-
шылыќ жєне материалдыќ-техникалыќ
ќамтамасыз етуі бойынша іс-шаралар-
дыњ іске асыруына ќатысу; сайлаушы-
лардыњ электрондыќ базасын ќалыптас-
тыру бойынша, сайлау учаскелері ша-
масында сайлаушылар тізім ќ±растыру,
оларды наќтылау жєне оларѓа μзгерістер
енгізу бойынша ж±мысты ж‰ргізу;
жергілікті атќарушы органдарѓа азамат-
тарды т±рѓылыќты жері бойынша тіркеу
туралы, кμшіп келгендер, кμшіп кеткен-
дер жєне ќайтыс болѓан азаматтар тура-
лы маѓл±маттар беруді ќамтамасыз
ететін органдармен μзара іс-єрекетті
ж‰зеге асыру; сайлаушылардыњ тізімін
дайындауды жєне "Ќазаќстан Республи-
касындаѓы сайлау туралы" Ќазаќстан
Республикасы Зањыныњ 24-бабына
сєйкес учаскелік сайлау комиссиялары-
на беруді ќамтамасыз ету. Ќазаќстан
Республикасыныњ зањнамасында
кμзделген басќа да міндеттер. Респуб-
ликасыныњ зањнамасына, бμлім туралы
ережеге сєйкес басќа да  μкілеттіліктерді
орындайды

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: білімі жоѓары немесе
ортадан кейінгі гуманитарлыќ, педагоги-
калыќ, зањгерлік, єлеуметтік ѓылымдар,
экономика жєне бизнес (экономика,
ќаржы, менеджмент), мемлекеттік жєне
жергілікті басќару.

Ќазаќстан Республикасыныњ Консти-

туциясын, Ќазаќстан Республикасыныњ
"Мемлекеттiк ќызмет туралы", "Сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-
μзі басќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi ту-
ралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
меттер туралы" зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ мамандануы-
на сєйкес облыстардаѓы ќатынастарды
реттейтiн Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтiк ќ±ќыќтыќ актiлерiн, "Ќазаќ-
стан – 2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттiњ жања саяси баѓыты стра-
тегиясын бiлуi.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойын-
ша функционалдыќ мiндеттердi орындау
‰шiн ќажеттi басќа да мiндеттi бiлiмдер.

Конкурс "Бос єкiмшiлiк мемлекеттiк
лауазымѓа орналасуѓа конкурс μткiзу
жєне конкурс комиссиясын ќалыптас-
тыру ќаѓидаларын бекiту туралы" Ќазаќ-
стан Республикасы Мемлекеттiк ќызмет
iстерi агенттiгi Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 Б±йрыѓы не-
гізінде ж‰ргізіледі (б±дан єрі - Ќаѓидалар).

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓида-
ларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда тол-
тырылѓан сауалнама;

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

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

5) Ќазаќстан Республикасы Денсау-
лыќ саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы
23 ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓымен бе-
кітілген (Ќазаќстан Республикасыныњ
Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда
№ 6697 болып тіркелген) нысандаѓы
денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тесті-
леуден μткені туралы ќолданыстаѓы сер-
тификат (немесе нотариалды куєланды-
рылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс μткізу
туралы хабарландыру соњѓы жариялан-
ѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰нніњ ішінде
110000, Ќостанай ќаласы, Пушкин
кμшесі, 98, 301 каб. мекенжайы бойын-
ша тапсырылуы ќажет.

Азаматтар ќ±жат тiгiлетiн м±ќабада
орналастырылѓан жоѓарыда аталѓан
ќ±жаттарды ќолма-ќол тєртiпте немесе
пошта арќылы ќ±жаттарды ќабылдау
мерзiмiнде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шiн ќ±жаттарды
хабарландыруда кμрсетілген электрон-
дыќ пошта арќылы берген азаматтар
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгiмелесу
басталѓанѓа дейiн бiр ж±мыс к‰н б±рын
кешiктiрмей бередi.

Єњгімелесуге жіберу туралы ‰міткер-
лерді хабарландыру к‰нінен бастап 5 к‰н
ішінде ‰міткерлер єњгімелесуді "Ќоста-
най ќаласы єкімініњ аппараты" мемле-
кеттік мекемесінде, 309 кабинетте, μтеді.

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

Конкурстыќ комиссияныњ баќылау-
шылары ретінде Ќазаќстан Республика-
сы Парламентініњ жєне барлыќ дењгей-
дегі мєслихаттардыњ депутаттары,
Ќазаќстан Республикасыныњ зањнама-
сымен белгіленген аккредитация алѓан
б±ќаралыќ аќпараттыќ ќ±ралдардыњ
μкілдері, басќа да мемлекеттік органдар-
дыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік
емес ±йымдар), коммерциялыќ ±йым-
дар мен саяси партиялардыњ, μкілетті
органныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отырысы-
на баќылаушы ретінде ќатысу ‰шін
єњгімелесу μткізудіњ басталуына бір
ж±мыс к‰ннен кешіктірмей, Ќостанай
ќаласы єкімініњ аппараты мемлекеттік
мекемесініњ персоналды басќару (кадр
ќызметі) бμлімінде тіркеледі. Тіркелу
‰шін т±лѓа Ќостанай ќаласы єкімініњ ап-
параты мемлекеттік мекемесініњ персо-
налды басќару (кадр ќызметі) бμліміне
жеке куєлігініњ кμшірмесін, ±йымѓа жа-
татынын растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмесін ±сына-
ды.

Конкурсќа ќатысу бойынша шыѓын-
дар (єњгімелесу μтетін жерге жєне кері
ќарай жол ж‰ру, т±рѓын ‰й-жай жалдау,
т±ру, барлыќ т‰рдегі байланыс ќызмет-
терін пайдалану) азаматтардыњ μз ќара-
жаттары есебінен ж‰ргізіледі.

"Ќарасу аудандыќ мєслиха-
тыныњ  аппараты"  мемлекеттік
мекемесі (Ќарасу ауданы,   Ќара-
су ауылы, А. Исаќов кμшесі, 68,
аныќтамалар  ‰шін   телефон:
8-714-52-21-071 факс: 8-714-52-
21-258, электронды пошта:
maslihatkarasu@mail.ru) бос
єкiмшiлiк мемлекеттiк лауа-
зымѓа орналасуѓа конкурс жа-
риялайды:

"Ќарасу аудандыќ мєслиха-
тыныњ аппараты" ММ ±йым-
дыќ-б±ќаралыќ жєне ќ±ќыќтыќ
ж±мыс бμлімініњ басшысы,  са-
наты Е-3, лауазымдыќ жалаќы-
сы ењбек еткен жылдарына
байланысты  82641 тењгеден
106345 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк  мiндеттерi: бμлімді
басќарады. Аудандыќ мєслихат
аппаратыныњ ай сайынѓы ж±мыс
жоспарына бμлімніњ іс-шарала-
рын ±сынады. Аудандыќ  мєсли-
хаттыњ  ќызметінде  зањдылыќтыњ
саќталуын баќылауды ж‰зеге
асырады. ¤кілетті органдарѓа
ќатысты зањнамалар, нормативтік
актілерді ж‰йелеу есебін ±йым-
дастырады. Мєслихаттыњ ќарауѓа
енгізілген шешімдерініњ жобала-
рын, хатшыныњ μкімдерін,  т±раќ-
ты комиссияларыныњ  ќаулыла-
рын зањнаманыњ талабына сєй-
кестігін ќамтамасыз етеді;  Нор-
мативтік-ќ±ќыќтыќ жєне ќ±ќыќтыќ
актілердіњ жобаларын зањыныњ та-
лаптарына сєйкестігіне келтіреді,
олардыњ толыќ дайындыѓына жа-
уап береді жєне ќамтамасыз етеді.
К‰н тєртібі жобаларын ќалыптас-
тырады, атќарушы органдардыњ
±сынѓан шешімдері жобасыныњ
зањдылыѓын, олардыњ д±рыс ре-
сімделуін тексереді, шешімдер
жобаларыныњ толыќ дайындыѓын
ќамтамасыз етеді. Нормативтік-
ќ±ќыќтыќ актілердіњ мониторингін
ж‰ргізеді. Єділет Департаментіне
нормативтік-ќ±ќыќтыќ актілер бой-
ынша есеп ±сынады.  Аудандыќ
мєслихаттыњ сессиясына дайын-
дыќ ж±мысын ќамтамасыз етеді:
рєсімделуін, к‰н тєртібі жобасын
ќалыптастырады, шешім жобала-
рыныњ толыќ дайындыѓын  ќамта-
масыз етеді. Кезекті сессия ша-
ќырылуы туралы сессия тμраѓа-
сыныњ шешімдерініњ жобаларын
дайындайды. Бμлім ќызметіне
ќатысты мєселелер бойынша
мєслихат хатшысыныњ μкімін дай-
ындайды. Єділет басќармасында
сессия шешімдерін тіркеу дайын-
дыѓына жауап береді жєне  ќамта-
масыз етеді. Єділет басќармасын-
да тіркелген шешімдерді БАЌ
уаќытында басылып шыѓуын ќам-
тамасыз етеді. Аудандыќ мєсли-
хаттыњ м‰дделерін ќ±ќыќтыќ мєсе-
лелерін ќарау жμнінде белгіленген
тєртіпте сотта  жєне басќа орган-
дарда ±сынады. Сессия хаттама-
ларын ресімдейді. Бюджет, эконо-
мика жєне ауылдыќ аумаѓын да-
мыту сауалдары  бойынша  т±раќ-
ты комиссиясы ќызметініњ ±йым-
дастыру етуін ж‰зеге асырады: ко-
миссия ж±мысын жоспарлауѓа
кμмек береді, комиссия отырысын
уаќытылы μткізуді ќамтамасыз
етеді, комиссия ж±мысы ‰шін ма-
териалдар (аныќтамалар, аќпа-
раттар, есептер) жинайды, жадна-
малар, комиссия отырыстарын
ж‰ргізу тєртібін ќ±растырады,
ќаулылар жобаларын єзірлейді,
отырыс хаттамасын ресімдейді,
сессия ќарсањында шешімдер жо-
баларын талдау жєне сол бойын-
ша ќорытынды шыѓару ‰шін ко-
миссия отырысын ±йымдастыра-
ды, комиссия папкаларын ќалып-
тастырады, депутаттарды єдісте-
мелік жєне басќа да ќажетті єде-
биеттермен жабдыќтайды, комис-

сияныњ нысана бойынша ќ±жат-
тардыњ таралымы мен таратылу-
ын ж‰зеге асырады, комиссия
ќаулысына сєйкес басќа мемле-
кеттік органдарѓа хаттар жібереді,
т±раќты комиссияныњ алдаѓы
уаќытта ќарауы ‰шін сессиялар
хаттамалары, жарияланымдар,
халыќтыњ μтініштері бойынша ес-
кертулер мен ±сыныстар есебін
ж‰ргізеді.

 Аудандыќ мєслихаттыњ ше-
шімдері мониторинг жєне арнау-
лы журнал есебін ж‰ргізеді.
Мєслихат хатшысына азаматтар-
дыњ кμтерген мєселелері бойын-
ша  зањнама бойынша кењес бе-
реді, азаматтарды ќабылдауда
ж±мыс ж‰ргізеді.

Басшылыќтыњ басќа да  тап-
сырмаларын орындайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары
білім: ќ±ќыќ (ќ±ќыќтану), білім
(ќазаќ тілі мен єдебиет, орыс тілі
мен єдебиет), гуманитарлыќ
ѓылыми (филология), єлеуметтік
ѓылыми, экономика жєне бизнес
(мемлекеттік жєне жергілікті бас-
ќару).

Ж±мыс тєжiрибесi келесi та-
лаптардыњ бiрiне сєйкес болуы
тиiс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓытта-
рына сєйкес салаларда ж±мыс
μтілі екі жылдан кем емес;

3)  жоѓары оќу  орнынан кейінгі
білім баѓдарламалары бойынша
Ќазаќстан Республикасы Прези-
дентініњ жанындаѓы білім беру
±йымдарында мемлекеттік тапсы-
рыс негізінде немесе шетелдіњ жо-
ѓары оќу орындарында шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі респуб-
ликалыќ комиссия бекітетін  ба-
сым мамандыќтар бойынша
оќуды аяќтауы;

4)  ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ   конституциялыќ
зањдарын  "Ќазаќстан Республи-
касыныњ Президенті туралы",
Ќазаќстан Республикасыныњ
"Мемлекеттік ќызмет  туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес  туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы",  "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi туралы", "Мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызметтер ту-
ралы", "Ќазаќстан Республика-
сындаѓы жергілікті мемлекеттік
басќару жєне μзін-μзі басќару ту-
ралы"  зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануы-
на сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа
да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республи-
касы Мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йры-
ѓымен бекітілген Бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымѓа орнала-
суѓа конкурс жєне конкурс комис-
сиясын ќалыптастыру ќаѓидалары
(б±дан єрі – Ќаѓидалар)  негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін
ќажетті ќ±жаттар ±сынылсын:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосым-
шаѓа сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы
Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес

нысанда толтырылѓан сауалнама;
3) білімі туралы ќ±жаттардыњ

нотариалды куєландырылѓан
кμшірмелері;

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ  нотариалды   куєлан-
дырылѓан кμшірмесі;

5) Ќазаќстан Республикасы
Денсаулыќ саќтау министрлігініњ
2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы №907
б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан
Республикасы нормативтік ќ±-
ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде 2010
жылѓы 21 желтоќсандаѓы №6697
болып тіркелген) нысандаѓы ден-
саулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы
азаматыныњ жеке куєлігініњ
кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
уєкілетті органмен белгіленген
шекті мєннен  тμмен емес нєти-
жемен тестілеудіњ μткені туралы
ќолданыстаѓы сертификат (неме-
се  оныњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс-
тыњ μтетіндігі туралы хабарланды-
ру соњѓы жарияланѓан сєтінен
бастап 10 ж±мыс к‰ні ішінде Ќос-
танай облысы, Ќарасу ауданы,
Ќарасу ауылы, А.Исаќов кμшесі,
68 мекенжайы бойынша "Ќарасу
аудандыќ мєслихатыныњ аппара-
ты" ММ-де ±сынылуы ќажет.

Азаматтар жоѓарыда санама-
ланѓан,  ќ±жат  тігілетін м±ќабада
орналастырылѓан ќ±жаттарды
ќолма-ќол тєртіпте немесе пошта
арќылы ќ±жаттарды ќабылдау
мерзімінде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жат-
тарын электрондыќ т‰рде хабар-
ландыруда кμрсетілген электрон-
дыќ пошта арќылы берген аза-
маттар, ќ±жаттардыњ т‰пн±сќала-
рын єњгімелесу басталѓанѓа дейін
бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей
береді.

Єњгімелесуге жіберу туралы
‰міткерлерді хабарландыру
к‰нінен 5 ж±мыс к‰ні ішінде
‰міткерлер єњгімелесуді "Ќарасу
аудандыќ мєслихатыныњ аппара-
ты" ММ-де μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін
оныњ отырысына байќаушыларды
ќатыстыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ оты-
рысына байќаушылар ретінде
Ќазаќстан Республикасы Парла-
ментініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќ-
стан Республикасы зањнамасын-
да белгіленген тєртіпте аккредит-
телген б±ќаралыќ аќпарат ќ±рал-
дарыныњ, басќа да мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар-
дыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ
жєне саяси партиялардыњ μкілдері,
уєкілетті органныњ ќызметкерлері
ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс ко-
миссиясыныњ отырысына ќатысу
‰шін т±лѓалар єњгімелесу баста-
луына бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа
дейін кешіктірмей "Ќарасу аудан-
дыќ мєслихатыныњ аппараты"
ММ-де тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓалар "Ќарасу аудандыќ
мєслихатыныњ аппараты" ММ
жеке басын куєландыратын ќ±жат-
тыњ кμшірмесін,  ±йымдарѓа  ти-
есілігін  растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓыстарын (єњгімеле-
су μтетін орынѓа жєне кері жол
ж‰рісі, т±рѓын ‰йлік орын-жайын
жалдау, т±ру, байланыстыњ бар-
лыќ т‰рлерін пайдалану) μз ќара-
жаты есебінен ж‰ргізеді.

Облыстыќ ардагерлер кењесі Ќабден Єкімбек Ќабден±лына
бєйбішесі

К‰лдір Н±рекеќызыныњ
ќайтыс болуына байланысты кμњіл айтады.

Асќа шаќырамыз

 Ибраимов Серик Биахметовичтіњ сенімді т±лѓасы Еру-
баев Айтпай Серикбаевич кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу
тєртібімен Ќостанай облысы, Науырзым ауданы, ¤лењді
ауылы ( елді  мекенніњ шегінен тыс)  аумаѓында орналас-
ќан   шаруа  ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан кадастрлік
нμмірі 12-186-011-191, алањы 15050,0 га , бμлінетін  жер
теліміне уаќытша  ±заќ мерзімге жер пайдалану ќ±ќыѓын
сату жμнінен сауда  μткізілетінін хабарлайды.

Сауда 2015 жылѓы 5 мамыр, саѓат 10.00-де Науырзым
ауданы, ¤лењді ауылында μткізіледі.

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

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2015 жылѓы 4 мамыр, саѓат
17.00-ге дейін сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабыл-
данады: Науырзым ауданы, ¤лењді ауылы.

Доверенное лицо Ибраимова Серика Биахметовича Ерубаев
Айтпай Серикбаевич, в порядке внесудебной реализации зало-
гового имущества объявляет о проведении торгов по продаже
права временного долгосрочного землепользования  на дели-
мый земельный участок  с кадастровым номером 12-186-011-191
площадью 15050,0 га, предназначенным для ведения сельско-
хозяйственного производства, расположенным на территории
села Уленды (за пределами черты населенного пункта) Наурзум-
ского района Костанайской области. Торги состоятся 5 мая 2015
года в 10.00 часов по адресу: Наурзумский район, село Уленды.

   Покупная цена вносится наличными денежными средства-
ми в течение 5-ти календарных дней после проведения торгов.

Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17 .00 ч.4 мая
2015 г.  по месту нахождения    доверенного лица:  Наурзумский
район.  село Уленды.

Мењдіќара ауданы Ќарќын ауылыныњ кафесінде 2 мамыр к‰ні
саѓат 12.00-де єкеміз Бекм±хамбетов Сайлаубай Жабаѓы±лы-
ныњ жылына байланысты ас беріледі.

               Бекм±хамбетовтер отбасы.

Жарнама
бергіњіз келсе
54-33-22,
54-99-69
(факс)



2011 жылдан бері елімізде «Қозы 
Көрпеш – Баян Сұлу», яғни ғашықтар 
күні аталып өтілетін болды. Аз уақыт-
та жастардың төл мерекесіне айналып 
үлгірген бұл күнді қостанайлық сту-
денттер де назардан тыс қалдырмады. 
А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ-нің акт 
залында журналистика кафедрасының 
мұрындық бола білуімен «Махаббат 
бекеті» сайысы ұйымдастырылды. Бай-
қауға университеттің кәсіподақ ұйымы 
мен «Арман 3D» кинотеатры демеушілік 
жасады.

 Төрт кезеңмен өткен «Махаббат 
бекеті» сайысына бес жұп қатысты. 
Әркім өздерін таныстырғаннан кейін 
өнер көрсету кезеңінде аянып қалмады. 
Бірінші болып шыққан Ерболсын мен 
Меруерт латын-американдық тангоны 
билесе, Наурыз бен Ақбаян «Бағым 
сен» әнімен жұрт қошеметіне бөлен-
ді. Айта кетейік, махаббат сайысына 
арнайы шақырылған әншілердің қата-
рында республикалық байқаулардың 
жүлдегері Нұрахмет Махмұт та бар. 
Екінші кезеңде қатысушыларға ситуа-
циялық сұрақтар берілді. Бұл сыннан 

үздік шыққан – Жанболат пен Гүлнұр. 
Тамаша мүмкіндікті пайдалана білген 
батыл жігіттер сайыстың үшінші ке-
зеңінде жұрт алдында өз сүйіктілеріне 
сезімін білдіріп, кеш көркін қыздырды. 

Мұқағалидың өлеңімен көсілген Ай-
бат жігіт жұбы Алтынға сахнада тұрып 
сөз салды. Соңғы «Махаббат мүсіні» 
бөлімінде қос жұп белгілі бір махаббат 
символын көрсетіп, оның мағынасын 

түсіндіріп кетуі қажет болды.  Ал Ер-
нар мен Жұлдызай аты аңызға айналған 
«Титаник» фильміндегі кейіпкерлерді 
бейнелеп әділқазылардың зор бағасын 
алды.

– «Махаббат бекеті» сайысы қа-
ламызда 2009 жылдан бастау алады. 
Былтырдан бері байқаудың форматы 
өзгертілді. Жарыс жалпы алғанда жақ-
сы деңгейде өтті. Дегенмен жұптардың 
кейбір жетіспейтін тұстары көрініп 
жатты. «Көш жүре түзеледі». Махаббат 
мерекесі жыл сайын аталып өтсе екен 
деймін. Енді оны ұлттық дәстүрлеріміз-
бен жарастырып, одан әрі байыту, әрі 
қарай жалғастыру – қоғамның, әсіресе 
жастардың міндеті, – деді дәстүрлі түр-
де жүзеге асып келе жатқан сайыстың 
құрылтайшысы Амангелді Шөрентаев.

Сонымен, ғашықтар сынынан сүрін-
бей өткен қос жұп Жанболат пен Гүл-
нұр бас жүлдені иеленді. Оларға «Ар-
ман 3D» кинотеатрына тегін билеттер 
берілді. Қатысушылардың барлығына 
арнайы дипломдар мен сыйлықтар та-
быс етілді. 

Қасқырбай ҚОЙШЫМАНОВ.
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“Қостанай таңы” газетi 
редакциясы” ЖШС

Газет аптасына  үш рет шығады.  
Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат 
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куәлiгi 
берiлген. 
Газет “Қостанай таңының” компьютер орталығында терiлiп, 
беттелдi. Офсеттiк басылым. 
Бағасы келiсiм бойынша.

Газетте жарық көрген оқырман пiкiрi редакция көзқара-
сымен сәйкес келе бермейдi. Редакция оқырман хаттарына 
жауап бермейдi, оны қайтармайды.  Үш компьютерлiк беттен 
асатын материалдар қабылданбайды.  “Қостанай таңында” 
жарияланған материалдарды сiлтемесiз көшiрiп басуға 
болмайды. Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны мен 
мәтiнiне жарнама берушi жауап бередi.   

А  – ақылы жарияланым.
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Бөлім редакторлары: 54-79-68, 54-28-42

Өткен аптаның жұма күні Шақ-
шақ Жәнібек орталық алаңында 
«Жалын» Жанкелдин аудандық 
жастар ұйымы қоғамдық бірлестігі 
мүшелерінің мұрындық болуымен 
«Қазақтың ұлттық ойындары – 
халықтың мәдени мұрасы» атты 
жастарға арналған ойын-сауық 
кеші ұйымдастырылды. 

Кештің негізгі мақсаты – бұқа-
ралық спорт түрлерін дамыту, 
жастардың бос уақытын тиімді 
және көңілді өткізіп, халқымыздың 
әдеп-ғұрпы мен салт дәстүрлерін 
білулеріне септігін тигізу. Ұлттық 
ойындар қоғамымыздың іргетасын 
нығайтып, бүгінгі жастарға үлгілі, 
өнегелі тәрбие беру үшін маңызы 
зор. Осы орайда, аудан жастары-

ның қатысуымен қазақ халқының – 
теңге алу, аударыспақ, асық ойын-
дары, арқан тартыс, ақшамшық, 
ақсүйек сынды ұлттық ойындары 
ойнатылып, жеңімпаздар мен қа-
тысушыларға бағалы сыйлықтар 
таратылды.   

Ұлттық ойындар – бабалары-
мыздың асыл қазыналарына де-
ген бүгінгі жастардың көзқарасын 
дұрыс бағыттауға үйретеді. Ба-
тылдыққа, өжеттікке тәрбиелейді. 
Сонымен түйіндеп айтарымыз, қа-
зақтың ұлттық ойындары – оның 
шығу, пайда болу тегінің ерекшелі-
гіне байланысты белгілі бір тәрбие-
лік мақсат бірлігін көздейтінінде.

Гүлім ЫСМАҒұЛ.
Жанкелдин ауданы.

ДӘСТҮРДІҢ ТУУЫ

Жастар мерекесі жанданып келеді

Қазақтың ұлттық 
ойындары

мерейтой-60!
Сәуірдің 25-ші жұлдызында Әулиекөл ауданының Новонежин ауылында тұратын бірімізге 

аяулы ана, бірімізге бауыр, бірімізге сүйікті әже Әйтекенова Раиса Төлеубайқызы асқаралы 
60 жасқа толып отыр. Осынау мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз.  Ұзақ өмір, зор 
денсаулық тілейміз. Балаларыңыздың, немерелеріңіздің қызығын көріп, ортамызда жүре беріңіз.

Ізгі тілекпен:  бауырлары – Орал-Гүлсім, Қапар-Салтанат, немерелері – Әнель, Әділ.

Құтты болсын қуанышты күніңіз,
Бақытты боп шаттық өмір сүріңіз.
Алпыстың да асқарына жеттіңіз,
Енді жүзге құлаш сермеп шығыңыз.

Мереке күн нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз,
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Ортамызда аман-есен жүріңіз!

17-19 сәуір 
аралығында 
Қостанай 
ауданының Озерный 
ауылында Ұлы Отан 
соғысының ардагері 
Б.Т.Шаяхметовке 
арналған Қостанай 
облысы бойынша 
гір спортынан ашық 
чемпионат өткен 
болатын.

Бұл жарысқа біздің 
өңірдің Барвинов ауылынан 
барған Қуандық Жантасов 
және  Николай Мищен-
ков сынды спортшылар 
жеңіспен оралды. Айталық, 
ересектер арасында хас 
шеберлермен қарсыласқан 
ҚР спорт шебері Николай 
Мищенков өте жақсы нәти-
же көрсетіп, облыс бойынша 

чемпион атанды. Ал жастар 
арасында жарысқан Қуандық 
Жантасовқа тең келер ешкім 

болған жоқ. Ол өз бақта-
ластарын бір емес, бірнеше 
рет жеңіп, спорт шеберіне 
кандидат нормативін қорғап 
шықты. Сөйтіп, 13 жасар 
білекті жігіт Қостанай облы-
сы бойынша гір спортынан ең 
жас спорт шеберіне кандидат 
атанды.  

Жігерлі жігіттердің бұл 
жеңісі – Барвинов орта 
мектебінің денешынықтыру 
пәнінің мұғалімі, гір спорты-
ның тәжірибелі жаттықты-
рушысы Нұрлан Тайжанов-
тың еңбегінің жемісі. 

Мінеки, бұл қос қуаныш 
– Барвинов орта мектебі мен 
ауылдың және өңірдің ме-
рейін өсірді. Алдағы уақытта 
да сарыкөлдік спортшыларға 
сәттілік тілейміз!

Руслан ӘЛКЕЕВ.
Сарыкөл ауданы.

Жігерлі  
жігіттердің жеңісі
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