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Мұрат 
   ЖҮНІСҰЛЫ

 Елімізде жыл сайын өткізілетін дәстүрлі от-
басылық байқауы Арқалық өңірінде де мәреге 
жетті. Шараның өтуіне қалалық ішкі саясат 
бөлімі мен қосымша білім беру орталығы ұй-
ытқы болды. 

 Салтанатты шақта құттықтау сөз сөйлеген 

қала әкімінің орынбасары Е.Мәметеков: «Мерейлі 
отбасы ұлттық байқауының 2013 жылдың жел-
тоқсанында Елбасының бастамасымен ұйымдас
тырылғанын, жоғары дәрежеге ие байқаудың 
өріс алуы – отбасылық құндылықты сақтаудағы 
мемлекеттік саясаттың жарқын көрінісі екенді-
гін» айтты. 

 Ұлттық салтдәстүрді қалыптастыруға келе-
шек ұрпаққа жеткізудегі отбасының өнегелі құн-

дылықтарын және оның мәдениетін арттыруға 
бағытталған отбасылық байқаудың қалалық ке-
зеңінде Нұрмановтар отбасы бірінші, Оспановтар 
отбасы екінші және Савинковтар отбасы үшінші 
дәрежелі дипломдарға ие болды. 

Арқалық қаласы. 

Суретте: «Мерейлі отбасы» байқауының жеңім-
пазы Нұрмановтар отбасы.

ШАҢЫРАҚ                

«Мерейлі отбасы  –  2015»

«Ауылына қарап, азаматын таны» 
деген қағиданы берік ұстанған атақты 
ақын жерлесіміз Ғафу Қайырбековтің 
бір топ туысқандары халық ақынының 
атындағы көшені көгалдандыруға бірне-
ше жылдан бері өз үлестерін қосып ке-
леді. Олар биыл да Қайырбеков көшесін 
түрлі қоқыстан тазартып, жол жиегіне 
ондаған түп терек көшеттерін отырғыз
ды. «Соңғы жылдары Қостанай қаласы 
бұрынғыдан да көркейе түсуде. Облыс 
орталығын абаттандыруға үлесімізді 
қосу мақсатымен былтыр да арқалы 
ақын туысымыз – Ғафекең атындағы 
көшеге өз қаржымызға ондаған түп 

ағаш сатып алып, еккен едік. Биыл да 
сол дәстүрді жалғастырып, осы көшені 
түрлі қоқыстан тазартып, ағаш отыр
ғыздық. Бұл біздің Қостанай қаласын 
көркейте түсуге қосқан ортақ үлесіміз. 
Біздің бұл бастамамызды Ғафу ақынның 
Алтынсарин, Таран аудандары мен Руд-
ный қалаларында тұратын туысқандары 
да қолдады. Олар да Қостанайға арнайы 
келіп, осы шараға қатысып, облыс ор-
талығын абаттандыруға атсалысты», – 
дейді игілікті істің ұйымдастырушысы, 
Қостанай қаласының тұрғыны Бақыт 
Нұрғалиұлы. Ақын ағайындарының бұл 
бастамасы өзгелерге де үлгі болғандай...

«Ауылына қарап, азаматын таны»
СЕНБІЛІК

Гүлназым 
 САҒИТОВА

   Бүгінде жұмыссыздық бар деп те, 
жоқ деп те айта алмайсың.  Неге десеңіз,  
жұмыс іздеп, еңбек биржасына бара қал-
саңыз да, елімізде, соның ішінде облысы-
мызда, ауыл-селоларымызда сізге ұсы-
нылатын бос жұмыс орындары жеткілікті. 
Тек, ерінбе, еңбектен. Кейде біз, жұмыс 
істеп,  маңдай терімізді төкпей жатып, 
төленетін еңбекақысы қанша деп сұрап 
жатамыз. Ол да дұрыс шығар, бірақ, ең-
бектің, жұмыстың үлкен-кішісі жоқ. Сол 
секілді мемлекет тарапынан жұмыссыз-
дықты болдырмау мен алдын алу үшін де 

үлкен көмек пен қолдау көрсетіліп келеді. 
Солардың бір шарасы деп облыс орта-
лығындағы  А.Байтұрсынов атындағы 
Қостанай мемлекеттік университетінде 
ұйымдастырылған бос жұмыс орында-
рының жәрмеңкесін айтуға болады.  ҚМУ 
проректоры Ж.Жарылғасовтың айтуын-
ша,  жәрмеңкеге шамамен жүз елу жұмыс 
беруші,  жұмыспен қамту және әлеумет-
тік бағдарламалар органдары мен білім 
бөлімдерінің, өңірдегі басқармалар мен  
департамент өкілдері, сонымен бірге 
облыстағы барлық жоғары оқу орында-
рының  үшінші және соңғы курс 
студенттері, жұмыс іздеген жұ-
мыссыздар қатысу үстінде.

ЕҢБЕК БИРЖАСЫ

Еңбек етсең еленерсің...

3-бет.



520 мамыр  2015 жыл 220 мамыр  2015 жыл

Жақында Қостанайға 
ҚР «KazTEA» ағылшын 
тілі мұғалімдері Ұлттық 
қауымдастығының 
мамандары келіп 
«Ағылшын тілін 
оқытуды жетілдіру 
мәселесі және 
оқытудың нәтижесін 
жақсарту мақсатында 
ағылшын тілін үйрету 
саласын зерттеу» 
атты халықаралық 
ғылыми-практикалық 
конференция өткізді. 

А. Байтұрсынов атындағы 
Қостанай мемлекеттік универси-
тетінде іске асырылған шараға 
қаламыздағы «SALT» ағылшын 
тілі мұғалімдерінің бірлестігі 
жоғары деңгейде атсалысты.

Ағылшын тілін меңгеру – жаңа 
заманның басты талабы. Конфе-
ренцияның қозғаған мәселесі де 
осы төңіректе болды. Сондай-ақ 
қазіргі таңдағы шет тілін оқы-
тудың деңгейін арттыру, өзара 
тәжірибе алмасып, оқытушылар-
дың кәсіби белсенділігін дамыту 
жиындағы тақырыптың өзектілігі 
еді. Ғылыми практикалық кон-
ференцияда 7 секция бойынша 

жұмыстар жасалды. Ашық са-
бақтардың бірнеше түрі, шебер-
лік сыныбы және баяндамаларды 
талқылау шаралары атқарылды. 

«KazTEA» мамандары ағыл-
шын тілін интерактивті әдіспен 
оқытуды ұсынады. Себебі, пе-
дагогикалық үйреншікті әдістер-
ден гөрі оқыту процесінде білім 
алушылардың ағылшын тілі 
пәніне деген қызығушылықтарын 
арттыратын жаңа белсенді білім 
беру әдісіне көшу керек. Ал, осы 
интерактивтік тәсіл озық идеялар 
мен жаңа технологиялардың не-

гізінде студенттердің әр түрлі қа-
білеттерінің жан-жақты дамуына, 
кәсіби білім және компьютерлік 
сауаттылық бойынша даярлығын 
қамтамасыз етуге тиімді жағдай 
жасай алады.

Ағылшын тілін дамыту тақы-
рыбындағы кезекті конференция 
жұмысына ҚР ЖОО оқытушыла-
ры, тілдер курстары қызметкер-
лері, ағылшын тілі мектебінің 
мұғалімдері, сонымен қатар қы-
рықтан астам шетелден келген 
қонақтар қатысты. 

Қасқырбай ҚОЙШЫМАНОВ.

Халықаралық конференцияБАСПАСӨЗ – 2015

«Қостанай таңы» – біздің 
газетіміз»

Облыстық  «Қостанай таңы»  газетін  жанкелдиндік оқыр-
мандар сүйіп оқиды. «Қандай да болмасын қажетті ақпараттар-
ды облыстық газет беттерінен оқи аламыз, осы заманның архив 
кітапшасы десек, қателеспейміз» деп ауданымыздың игі  жақсы-
лары  бас қосқан жерлерінде үнемі мақтаныш етіп айтып жүреді. 
Әрине, құптарлық мәселе. Заман талабына сай мазмұнды мақала-
ларын оқығанда қуанып, қуаттанып қаламыз.

Баспасөзге жазылу жөнінде ой қозғар болсақ 2015 жылдың 
бірінші жарты жылдығына торғайлық ағайындардың барлығы бір 
кісідей атсалысып, 1564 данаға жазылды. Екінші жарты жылдықта 
да осы жоспарды межелеп отырмыз. Тіпті облыстық газеттің әрбір 
бетін, әріпін қалдырмай оқитын ардагер ақсақалдарымыз біржола 
бір жылға жазыламыз деген ниеттерін де  әңгімелеріне арқау етті. 

Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
Жанкелдин ауданы.

k

«Қостанай таңы» газеті   
редакциясына

Мен Меңдіқара ауданы, Ғаббас Жұмабаев атындағы Боровской 
орта мектебінде директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 
болып қызмет атқарамын. Ұстаздардың жеткен жетістіктерін, 
тәрбие лік іс-шаралардың нәтижелерін сіздерге жолдап отырамын. 
Үнемі уақытында жариялап отырасыздар. 2014-2015 оқу жылында 
қаншама мақаламыз сіздердің газеттеріңізден жарыққа шықты.  
Мен мектеп атынан да, ұйымдастырушы ретінде өз атымнан да 
сіздердің басылымдарыңызға тек табыс тілеймін. Ұстаз бен оқушы 
жетістіктерін жарыққа шығарып, қуанышқа бөлей беріңіздер.  
Біздің Ғ.Жұмабаев мектебінің әр ұстазы осы газеттің әр санын 
қызыға оқиды. Сіздерге айтар алғысымыз шексіз!

Биылғы жыл мен үшін өте табысты болғандай. Сіздер маған 
өз газеттеріңіздің тілшісі куәліген ұсындыңыздар. Алдағы оқу 
жылында да сіздердің басылымдарыңызбен табысты жұмыс жүр-
гіземіз деп сенемін. 

Эльмира ДҮЙСЕНБАЕВА,
 Ғаббас Жұмабаев атындағы мектеп директорының

 тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.
Меңдіқара ауданы.

Шұға 
     ҚОҢҚАБАЙ

Өткен жылы Қостанай облысында 
жазасын өтеп жатқандар келтірген 
шығынның 0,03% ғана өтелген. Бұл 
өте төмен көрсеткіш. Бүгінгі күні 
өңірдің түзету мекемелерінде 2 858 
сотталушы жазасын өтеп жатыр. 
Оның 1 618-інің сот шешімімен 
жалпы көлемі 31,8 млрд. теңгеге жуық 
талап арызы бар. Алайда, облыстық 
прокуратурада өткен алқа мәжілісінде 
жазасын өтеушілер келтірілген 
шығынды өтеуде өз міндеттерін 
орындамай отырғаны айтылды.

Бұған сотталушылар кінәлі емес. Түзету меке-
мелеріндегі лауазымды тұлғалар шығынды өтеп 
алу бағытында тиісті жұмыстарды жүргізбей отыр. 
Оларды осы үшін жауапкершілікке де тартпайды. 

– Өткен жылы сотталғандар тек 11,9 млн. тең-
гені қайтарды. Бұл жалпы келтірілген шығынның 
0,03% ғана. Ал мемлекет кірісіне 3,3,млн. теңге 
қайтарылды, – дейді облыстық прокуратураның 
7-басқарма бастығы Елдос Рахаделов. 

Е.Рахаделовтың айтуынша, жазасын өтеу-
шілермен түсіндіру жұмыстары дер кезінде жүр-
гізілсе, мұндай мәселе туындамас еді. Ол бірнеше 
мысалдарды келтірді. Олар түзету мекемесінде 
жұмысқа тұрып, ай сайын жалақысын алғанымен, 
борышын өтеуге асықпайды. 

– Егер түсіндіру жұмысы жүйелі түрде жүргізіл-
генде, сотталушылар 2-3 айдың ішінде залалды 
өндіретін еді. Прокуратура қазметкерлерінің ара-
ласуынан кейін УК 161/11 түзету мекемесінің 22 
сотталушы мемлекетке келтірген 230 мың тең-
ге шығынды өтеді. Өткен жылы осы мекеменің 
әкімшілігі мемлекет кірісіне 160 мың теңгені ғана 
сотталушылардан өндіріп берді, – дейді Елдос 
Рахаделов.  

Қылмыстық-атқару жүйесі Қостанай облысы 
бойынша департаменті бастығы Т.Көнекбаев бұл 
мәселеге атқару парақтарының дер кезінде келмей-
тінін, көп жағдайда өздері сұратып алдыратынын 
айтады.

Ал, облыстық әділет департаменті басшысы-
ның орынбасары Н.Панбаев атқару парақтарының 
неліктен колонияға жетпейтіні туралы жауап бере 
алмады. 

Жиында облыс прокуроры М.Қайбжанов сот-
талушылардың бақылау есепшотына түсетін қара-
жаты да келтірілген шығынды жабуға болатынын 
атап өтті. Өйткені жазасын өтеушілерді мемлекет 
толық қамтамасыз етіп отыр. Олардың таныстары 
мен туыстары оларға тамақ пен қажетті тұтынула-
рына ақша аударып отырады.  Мысалы, 2014 жылы 
УК 161/2 түзету мекемесінде жазасын өтеп жатқан-
дардың жеке есепшотына 11 млн. теңге түскен.  

Алқа отырысында алдағы уақытта борыш-
керлердің тізімін құру, шығынды өндіру шешімін 
орындауға арналған жоспар құру туралы ұсыныс 
қабылданды. 

Сотталушылар шығынды  
өтеуге асықпайды

КӨКТЕМ КҮНІ – ЖЫЛҒА АЗЫҚ

Жаңбыр көз 
аштырмайды

Махаббат 
 БЕКБАЙ

Екі аптадан бері толассыз жауған жаңбыр көктемгі дала жұмысына 
кедергісін келтіруде. Осы уақыт аралығында облыс бойынша орташа 
есеппен 45 мм. дейін ылғал түскен. Ал, Жітіқарада 71 мм, Меңдіқа-
рада 92 мм, Ұзынкөлде 70 мм. шамасында жаңбыр жауған. Демалыс 
күндеріндегі нөсер жер емген қауымды қозғалтпай тастапты. Қостанай 
облысы ауылшаруашылық басқармасы басшысының орынбасары 
Сембай Сағындықовтың есебіне жүгінер болсақ, көктемгі дала жұмы-
сы бастау алған 15 мамырдан бері облыс бойынша 127 мың гектар 
жерге дән себілді. Бұл жалпы алқаптың тек 3,1% ғана. Яғни, өткен 
жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 3 есе кем. 

– Уақыт тығыз. Енді қалған 10-12 күнде егін егу науқанын аяқтау-
ымыз қажет. Сондықтан шаруашылықтар күн-түн демей далада тер 
төгуде. Әлі 4 млн. гектар жерге дән себу қажет. Тәуліктік норма 300 
мың гектар болса, қазір тек 50 мың гектарды игеру мүмкін болып 
отыр, – деді ол. 

Тұқым мен жанар-жағар майдан тапшылық жоқ. Техника да жет-
кілікті. Тек, күн ашылса болғаны. Өңіріміздің оңтүстік аумақтарында 
күн құбылып тұр. Ал, солтүстік және шығыс аумақтарға төнген қара 
бұлт әсте сейілер емес. Жергілікті билік осыған алаңдаулы.  

Дән себу науқанын 3 маусымға дейін аяқтау жоспарланған. Одан 
кеш себілген дән – күзгі ораққа кесірін тигізуі ықтимал. Тығырықтан 
шығар амал іздеген Тобыл өңірінің басшысы дала жұмысын дер кезін-
де аяқтаған диқандарды қатардан қалғандарға көмекке жұмылдыру 
қажеттігін айтады. «Бұл бәріміздің ортақ ісіміз. Жұмыла көтерсек, 
жүгіміз жеңілдейді», – деген еді аппарат жиынында осы мәселені 
көтерген облыс әкімі Нұралы Садуақасов. 

Бірақ, бұл жауынның пайдасын да жоққа шығаруға болмайды. 
Мамандардың пайымдауынша, жер ылғалдылығының жоғары бо-
луы күзде мол астық алуға мүмкіндік туғызбақ. Тек, соны ысырапсыз 
жинап алсақ игі.

Мен, Бейсенбаев Қабдысалық, 2014 жылы 
«Өткен күндерден естеліктер еді» атты кітап 
шығардым.

Осы кітабымда өмірден өткен Омаров Сартай, 
Нұржанов Әбсадық, Нұржанова Жібек, Әлмаған-
бетов Бөгетбай және Қазанғапова Жұпар туралы 
әңгімелерімде ол кісілер туралы жағымсыз сөздер 
жазылып, олардың ұрпағы Умаров Нау рызбай 
Сартаевич, Нұржан Сәкен Әбсадықұлы және 
Ағатанова Гүлжан Бөгетбаевнаның ар-намыс пен 
абырой және іскерлік беделіне нұқсан келетін 

мәліметтер жазылып кеткен екен.
Негізінен аталған кітап өзімнің зейнеткер 

ретінде жүргізген жеке күнделігім десе болады. 
Алайда ол халық арасында тарап кетуіне бай-
ланысты жоғары аталған азаматтардың балала-
рының, туыстарының, жолдастарының алдында 
кешірім сұраймын және де келешекте мұндай 
жағдай болмайтынын айтамын.

Сізден осы хатымды жариялауды өтінемін.
Бейсенбаев ҚАБДЫСАЛЫҚ,

Аманкелді селосының тұрғыны.

«Қостанай таңы» газетінің Бас 
редакторы Ж.Аязбековке

Ағаттық үшін кешірім өтінемін
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 Маќсат – педагогтардыњ  кєсібилігін кμтеру
 Таран. Бєсекеге ќабілетті білім беруді ќамтамасыз ету маќса-

тында Новоильинов орта мектебінде "Пєн м±ѓалімініњ оќушы-
ларды ќорытынды аттестацияѓа дайындау ж‰йесі" атты аудан-
дыќ семинар болып μтті. Семинар аясында   жоѓары санатты пе-
дагогтар  оќушылардыњ білім сапасын арттыруѓа,  іс-тєжірибесін
ѓылыми негізде кμрсету, ±стаздардыњ шеберлігін  дамытуѓа кμмек
ретінде ашыќ сабаќтар, шеберлік сынып, коучинг-сессия, психо-
логиялыќ тренинг, дμњгелек ‰стел ±йымдастырды.

Жања балабаќша ашылды
Ќостанай ќ. Осыѓан  дейін  т‰рлі мекемелердіњ иелігінде бол-

ѓан  ескі ѓимарат жањартылды. "Аќжелењ" деген атау берілген
балабаќша мемлекет пен жеке меншік арасындаѓы єріптестік бай-
ланыстыњ  тиімділігін кμрсетіп отыр. Єзірге м±нда 150 бала
тєрбиеленеді.  Алдаѓы уаќытта жеткіншектер санын 270-ке жет-
кізу жоспарда бар.

¦стазы жаќсыныњ – ±стамы жаќсы
Аманкелді. Жас буын орта мектебінде оќушылардыњ ѓылыми

ж±мысына ерекше кμњіл  бμлінуде. Білікті ±стаз Жадыра Серке-
шова оќушылардыњ ѓылыми іздену ж±мыстарындаѓы шыѓарма-
шылыќтарын  дамыту маќсатында тынбай ењбектеніп келеді.
Ењбегі де жеміссіз емес. Аудандыќ, облыстыќ, республикалыќ
ѓылыми байќауларда шєкірттері Т.Шайќамалова, Д.Асќар
ж‰лделі 1, 2 орындарды иеленіп, ±стазын ќуантты.

Ауылдыќтар домалаќ арыз жазды
Ќарабалыќ. Новотроицк селосыныњ т±рѓындары жергілікті

"Айна" газетініњ редакциясына домалаќ арыз жазды.  Ауыл аза-
маттарыныњ хатында μзен мањында орналасќан ферма ќоршаѓан
ортаны ластап отырѓаны жазылѓан. Оныњ аумаѓында ќоњыз, егеу-
ќ±йрыќ сияќты зиянкестер толып ж‰р. Ќолќаны алатын жаѓым-
сыз иістен μзенге шомылу да м‰мкін емес. Єзірге ферманыњ иесі
мен ауыл т±рѓындары бір бітімге келген жоќ.

Жанк‰йерлеріне жаѓдай жасауда
Ќостанай ќ. "Тобыл"  командасына ќолдау кμрсету ‰шін

Кμкшетауѓа жанк‰йерлерді арнайы автобуспен алып бармаќ.
"Футболшылар μз жанк‰йерлеріне сенеді. Сондыќтан арнайы
кμлік бμлуді ойластырып отыр. "Оќжетпеспен" μтетін матчќа
бірден 50 адам бара алады. Автобус билетініњ ќ±ны 2000 тењге.
Автобус 24 мамыр к‰ні тањѓы саѓ 6.00-де аттанады, – деп хабар-
лайды "Тобыл" футбол клубыныњ баспасμз ќызметі.

 Сын сєтте кμмекке келуге єзір
Облыста. Ќорѓан мен Ќостанай облысыныњ μрт сμндіруші-

лері бірлескен оќу-жаттыѓу шараларын μткізіп, даярлыѓын пы-
сыќтады. Оларѓа μрт кезінде ќираѓан ѓимарат ішінде ќалѓан адам-
дарды аман алып шыѓу тапсырмасы ж‰ктелді. Бірлескен жасаќ-
тар жаттыѓуда берілген тапсырманы оњай орындады. 50 гектар-
ды ќамтыѓан ќызыл жалын бар-жоѓы 30 минутта толыќ μшірілді.
Апаттыњ алдын алуѓа екі жаќтан отызѓа тарта техника, ж‰зден
астам ќ±тќарушы ж±мылдырылды.

"Ќостанай тањы" газетініњ сайтында "Ел аузынан"
атты жоба ж±мыс істейді. Маќсаты – кез келген
т±лѓаныњ кμкейтесті мєселеге ќатысты жазѓан хатын
ќалыњ оќырман назарына еш μзгертусіз ±сыну. Б±л
бμлім ашылѓалы бері бірнеше кісініњ оќшау пікірлері
жарияланды. Сайтымыздыњ т±раќты оќырмандары
б±дан хабардар болар. Осынау жарияланымдар
арасында μзектілігімен ерекшеленетін материалдар-
дыњ біріне ‰н ќосуды жμн кμріп отырмыз. Марат
Н±ѓыманов есімді Арќалыќ ќаласыныњ т±рѓыны "Не-
сие алсам деп едім"... атты хат жолдады. Сайт бе-
тінде пайда болѓанына кμп уаќыт μтпесе де, аз оќыр-
ман жинаѓан жоќ. Б±л кісініњ шиеленген мєселесі
ќазіргі уаќытта екініњ бірініњ басында бар деуге ке-
леді. Мєселеніњ тμркініне ойыссаќ, Марат дμњгелетіп
отырѓан мμлтек ќана кєсібін єрі ќарай μркендеткісі
келеді. Єрине, м±ндай маќсатты ж‰зеге асыруѓа
банктер ѓана кμмектесе алады. Дегенмен, аталмыш
азамат μзіне м±ндай кμмек кμрсетуден екінші дењгейлі
банктердіњ бєрі бас тартып отырѓанын айтып, арыз-
данады. М±ныњ да себебі бар. 6 жыл б±рын несие
алып, ай сайынѓы тμлемін кешіктіріп μтегендіктен
(бєрімізге белгілі "просрочка"), барлыѓы оны "енді сізге
несие м‰лдем берілмейді" деп шыѓарып салыпты. Бірініњ
аузына  бірі т‰кіріп ќойѓандай, сыњаржаќ пікірде ќал-
ѓан банктерге Мараттыњ базынасы бар. "Ќылмыс жа-
саѓандардыњ μзіне раќымшылыќ беріледі емес пе?
¤мір баќи несие алмайтындай меніњ ќандай жазыѓым
бар?" деп т‰йеді єњгімесін.

‡міт жоќ емес екен. Жања бизнес-бастамаларды
ќолдау баѓдарламасы аясында ќ±рылѓан "Даму" ак-
ционерлік ќоѓамы атымтайлыќ таныта алады-мыс.
Кєсіпкерлікті  дамыту  маќсатында ќ±рылѓан ќор "не-
сиелік тарихы" б‰лінгендерге де демеу білдіруге даяр.
Дей т±рѓанмен, б±йымтайшылардыњ бєріне бірдей
жомарттыќ жасамасы да белгілі. ¤зіндік талап-шарт-
тары бар.

– "Ќара тізімдегілермен" ымыраѓа келу ‰шін оныњ
μткізіп алѓан μтем к‰ндері 90 тєуліктен аспаѓан болуы
керек. Б±л, єрине, бізге тиесілі ќызметтіњ толыќќанды
кμрсетілуі ‰шін. Ал, біз банктермен жіті ќарым-ќатынас-
тамыз. Мєселен, банктіњ сыйаќы мμлшерлемесі 14 %
болса, "Даму" ќоры сол несиелік мμлшерлеменіњ 50 %-
ын субсидиялайды. Ќалай болѓанда да, несие алушыѓа
ќатысты шешімніњ мањызды бір рμлі банктердіњ ќ±зы-
рында  ќалады, –  дейді  "Даму" АЌ Ќостанайдаѓы фи-
лиалыныњ менеджері Алмат Жолмаѓанбетов.

Демек, оздырып алѓан уаќыт 90 к‰нніњ айналасын-
да болса, к‰дер ‰збей т±руѓа болады. Тєтті ‰міттіњ
сєттілікке ±ласуы ѓажап емес. Кєсіпкерлікті ќолдауѓа
ќ±йылатын ќаражат ниет білдірген т±лѓаларѓа ќол-
жетімді болѓаны да керек. Талай жыл талай табалды-
рыќты тоздырѓан Марат Н±ѓымановтыњ б±л хатты
біздіњ сайттыњ "Ел аузында" жобасына жолдаѓаныныњ
мєнісі де "єлі тыѓырыќтан шыѓар жолды сілтеуші табы-
лар" деген ‰міт. Несиеден несібе кμріп, кєсіптен нєсіп
табам ба деген ‰міт.

КЄСІПКЕРЛІК

Тєтті ‰мітТєтті ‰мітТєтті ‰мітТєтті ‰мітТєтті ‰міт
сєттілікке ±ласса...сєттілікке ±ласса...сєттілікке ±ласса...сєттілікке ±ласса...сєттілікке ±ласса...

Жандос
      Ж‡СІПБЕК

Жеткіншек асылып μлді
Рудный.  Ќалалыќ  ІІБ  ювеналды  полициясы  келтірген аќпа-

ратќа  ж‰гінер  болсаќ, жеткіншек жаќсы отбасынан шыќќан.
Десек те, ол ешбір жанмен араласпай,  т±йыќ μмір с‰рген кμрінеді.
Тексеру барысында, жеткіншектіњ μз-μзіне ќол салуѓа ќатысты
аќпараттарды тарататын т‰рлі сайттарды жиі аќтарѓаны белгілі
болды. Ќайѓылы жаѓдайдыњ себеп-салдары аныќталуда.

Ж є р м е њ к е
б а р ы с ы н д а

ж±мыс беру ор-
гандары екі мыњѓа
жуыќ ж±мыс орнын,
ал, мекемелеріміз бен
±йымдар бес ж‰з отыз
бос ж±мыс орнын
±сыну ‰стінде.

– Біздіњ ауданы-
мыздаѓы ауыл-село-
ларымызѓа, серіктес-
тіктерімізге, білім бе-
ру, денсаулыќ саќтау
мекемелеріне ма-
мандар  ќажет-аќ.
Бос ж±мыс орындары
бар. Мєселен, ауыл-
шаруашылыќ саласы-
на механизаторлар,
электриктер, агроном-
химиктер, мал дєрі-
гері керек. Ал, мектеп-
терімізге химия, био-
логия, математика,
аѓылшын тілі секілді
пєн м±ѓалімдеріміз,
мєдениет саласына
да маман жетіспейді.
Дєрігер ќажет,  атап
айтсаќ, балалар дєрі-
гері, медбике, фельд-
шер, дегендей.

– Жас маман ауыл-селоѓа
барды делік,  ењ алдымен бос
ж±мыс орнымен ќатар т±рѓын
‰ймен ќамтамасыз ету мєселесі

1-бет

де μзекті емес пе?
– Ќазір барлыќ  аудандарда

бюджеттік кредит(несие беру),
т±рѓын ‰й жєрдемаќысын беру
деген бар.  Б±рнаѓы жылдарда-

ѓыдай емес, б‰гінде ма-
мандарѓа  ќалыпты жаѓ-
дай жасауѓа м‰мкіндіктер
мол.  Атап айтсаќ,  ауда-
нымызда т±рѓын ‰й сатып
алуѓа бюджеттік кредит –
екі миллион тоѓыз ж‰з
жетпіс ‰ш мыњ тењге
жєне 70 АЕК кμтерме аќы
беріледі. Сондыќтан жас
мамандарды к‰теміз.
Ауданымыз жылдан жы-
лѓа μзгеріп келеді, – деді
бізге ¦зынкμл ауданы-
ныњ ж±мыспен ќамту
жєне єлеуметтік баѓдар-
ламалар бμлімініњ бас-
шысы Айг‰л Сапабекова.

Жєрмењке аясында
ж±мыс іздеушілер ќо-
сымша ењбек зањнама-
сына, єлеуметтік ќамта-
масыз ету мєселесіне
байланысты  мамандар-
дыњ кењесін де,  облысы-
мыздаѓы мекемелер мен
к є с і п о р ы н д а р ы м ы з ,
±йымдарымыз ќандай
мамандыќтарѓа зєру,
ќанша бос ж±мыс орны
бар  туралы мєлімет  те
алды.

СУРЕТТЕРДЕ: жєрмењкеден
кμріністер.

Суреттерді т‰сірген Баѓдат
АХМЕТБЕКОВ.
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Жењіс к‰нін тойламай жатќан жер жоќ шыѓар. Бір ѓана Ќызбел
ауылыныњ μзінде ‰лкен мерекелік баѓдарлама жасалды. Ауыл т±рѓын-
дары мен ќонаќтары Бєйгерей Какимов пен Ќ±рманѓазы Жанділдин
сынды азаматтардыњ ењбегімен салынѓан мемориалды ескерткіш таќ-
таныњ ашылуына куєгер болды. Б±л іске сыртта ж‰рген басќа да
елім деген азаматтардыњ ќаржылай кμмегі тигенін де айта кеткен
жμн. Мєселен: Ѓ.Тапалов, Ќ.Бєлдікова, Д.Ќабиева есімді жєне т.б.
аѓа-апаларымыз азды-кμпті ќаржылай демеушілік кμрсетіп жатса,
ауылдыњ іскер азаматтары ескерткіштіњ ќалануына кμмек берді. Ме-
мориалды таќтада ауылдан майданѓа аттанып ќайтпай ќалѓан 177 аза-
маттыњ жєне аман-есен оралѓан 132 сарбаздыњ аттары жазылѓан.

Б±л к‰нде Ќызбел ауылында соѓыс ардагерлері жоќ. М±ндаѓы
маќсат сол боздаќтардыњ аруаѓына ќ±рмет кμрсетіп, жастарѓа тєлім,
μнеге болсын деген ниет. Кμптеп жиналѓан ќауымѓа ескерткішті ашып,
таныстыру ќ±рметіне аудан єкімі Асќарбек Кенжеѓарин мен ауыл
ќарияларыныњ бірі Ќаби Іњірбаев аќсаќал ие болды. ¤з ќ±ттыќтау-
ларынан соњ ауданнан келген єкім тыл ењбеккерлерініњ кеудесіне
медальдар таѓып, г‰л шоќтарын табыс етті. ‡лкен кісілердіњ еске алу
сμздерінен кейін ауыл имамына кезек беріп, д‰йім ж±рт соѓыс
ќ±рбандарына ќ±ран баѓыштады. Одан соњ кμрермендер мектеп
оќушыларыныњ мерекелік ќойылымдарын тамашалап, кейін жас-
тардыњ делебесін ќоздырѓан  Тай жарысты ќызыќтап, мєз-мейрам
болып жатты. Бєйгеге т‰скендердіњ арасынан оза шапќан кішкен-
тай ѓана Маќсат есімді бала тайын терлетіп сμреге бірінші жетті.
Кμпшіліктіњ ќошеметіне бμленген кішкентай Маќсат бас ж‰лдеге
тігілген 30 мыњ тењгені ќанжыѓасына байлап кете барды. Ќалѓан ша-
бандоздар да ж‰лдесіз ќалмады. Осылайша б±л к‰н  ќызбелдіктерді
ќуанышќа бμлеп, бір марќайтып тастады.

Ќызбел ауылы,
Жанкелдин ауданы.

Жанболат КЕНЖЕЃ¦Л,Жанболат КЕНЖЕЃ¦Л,Жанболат КЕНЖЕЃ¦Л,Жанболат КЕНЖЕЃ¦Л,Жанболат КЕНЖЕЃ¦Л,
ЌМУ-діњ  студенті.ЌМУ-діњ  студенті.ЌМУ-діњ  студенті.ЌМУ-діњ  студенті.ЌМУ-діњ  студенті.

ОЛ К‡НДЕРДІЊ ¤ШПЕС ДАЊЌЫ

Ќызбелдегі мереке

Жењістіњ 70 жылдыѓы Аќсай
ауылы ‰шін ерекше болды. Се-
бебі, ауыл т±рѓындары соѓыстан
аман оралѓан ардагерлерге ар-
нап ескерткіш орнатты. Салта-
натты жиынѓа ауылдыќтар т‰гелі-
мен ќатысты. Ескерткішті  "Н±р
Отан" партиясы Аманкелді аудан-
дыќ филиалы тμраѓасыныњ бі-
рінші орынбасары Абзал Таши-
мов жєне ескерткішті ќою маќса-
тында ќ±рылѓан комиссияныњ
тμраѓасы, соѓыс ардагерініњ ба-
ласы Махмут Галиев ашты. Б±л
к‰нде ортамызда жоќ боздаќтар-
дыњ рухына арнап,  аудан мешіті-
ніњ бас имамы  Жандарбек М‰ба-
рєк±лы ќ±ран баѓыштады.

Аќсай ауылында соѓыстан
ќайтпаѓан жауынгерлерге арнал-
ѓан ескерткіш болѓанымен, елге
оралып, марќ±м болѓан ардагер-
лердіњ есімдері жазылѓан таќта
жоќ болатын. Уаќыт μткен сайын
олардыњ да аттары ±мытылып ќа-
луы м‰мкін еді. Себебі, ќазіргі не-
мере-шμбере кейінгі буын бірін
білсе, бірін білмейді. Б±л ой бір
ѓана к‰нніњ ж±мысы емес. Ауыл-
да ќалѓан жалѓыз ардагер Ќ±лма-
ѓанбет  Тажин  атамыз  ќайтыс
болѓанда: "Енді ортамызда соѓыс
ардагерлері жоќ, біраќ солардыњ
ерлігін мєњгі ±мытылмас ететін
бір естелік керек" – деп ой таста-
ѓан б±рынѓы мектеп директоры
Бакиза Ќасымова болатын.

Ол кезде заман да т‰зеле ќой-
маѓан, ќолдаушы да аз болып
болашаќтыњ ісі болып ќала бер-
ген. Міне, сол ойды ауыл єкімі
Жанай Алтынсарин, мектеп ди-
ректоры Айман Баймаѓанбетова
тірілтіп, екі жылдан бері біріге

отырып ж±мысќа кірісті. Б±л бір
адамныњ ќолынан келетін іс
емес, сондыќтан ел аѓалары
жєне ауылда т±ратын соѓыс ар-
дагерлерініњ ±рпаќтары бір адам-
дай  іске ж±мылды.

– Іс-шараѓа байланысты ко-
миссия ќ±рылды. Оѓан Махмут
Ѓалиев тμраѓалыќ етті, кμмекшісі
Разия Ж‰нісова ±йымдастыру
ж±мыстарымен  айналысты.
Екеуініњ де єкелері ардагер. Екі
айдыњ ішінде ескерткішті дайын
ќылды. ¦йымдастыру кезінде ар-
хивтердегі деректердіњ жоѓалуы,
(себебі аудан бірнеше рет ауыс-
тырылѓан) кμз кμргендердіњ ќай-
тыс болып кетуі, ±рпаќтарыныњ
ел-елге кμшіп кетуі сияќты кμпте-
ген ќиыншылыќтар туындады.
Соѓан ќарамастан бастаѓан істі
аяѓына дейін аяќтаѓан ±йымдас-
тырушыларѓа ауыл атынан, со-
ѓыс ардагерлері ±рпаќтарыныњ
атынан мыњ алѓыс айта отырып,
отбасыларына амандыќ, денде-
ріне саулыќ, ел алдындаѓы игі
істеріне таѓзым етеміз, – дейді
ауыл єкімі Жанай Алтынсарин.

Ауылѓа келген ќонаќтарды,
т±рѓындарын Жењістіњ 70 жыл-
дыќ мерейтойымен ауыл єкімі
ќ±ттыќтап, тыл ардагерлеріне
мерейтойлыќ  медальдарын,
сыйлыќтарын табыстады. Олар:
Жаќсылыќ   Балѓурай±лы – 82
жаста,  Жажау  Атайќызы – 80
жаста, Зайра Смаѓ±лќызы – 80
жаста жєне Тоќболат Ќоштай±лы
– 80 жаста. Салтанатты жиыннан
кейін мерекелік концерт ќойы-
лып, соњынан соѓыс ардагерле-
ріне арналып ас берілді. Асќа
ардагерлердіњ ±рпаќтары єр
жерден келіп, жиналды. М±ндай
игі іске алѓыстарын айтып, кμптен
келмеген туѓан жерлеріне келіп
саѓыныштарын басып, мєре-
сєре к‰йге т‰сті. Аталарыныњ ба-
сына барып ќ±ран баѓыштады.
Б±л бір тарихи оќиѓа болды. Ша-
ѓын ѓана ауылдыњ бір кісідей
бірігіп, ‰лкен  істі  ж±мыла атќар-
ѓандары ќуантады.

Аќсай ауылы,
Аманкелді ауданы.

СУРЕТТЕ: мереке к‰нгі кμрініс.

Айтолќын
       АЙЌАДАМОВА

Аќсай ауылындаѓыАќсай ауылындаѓыАќсай ауылындаѓыАќсай ауылындаѓыАќсай ауылындаѓы
игі ісигі ісигі ісигі ісигі іс

¦зынкμл ауданыныњ єкімі
А.Ибраев  соѓыс ардагері И.Аза-
ровты ¦лы Отан соѓысы
Жењісініњ 70 жылдыѓымен
ќ±ттыќтап, зор денсаулыќ тілеп,
салтанатты т‰рде  пєтер кілтін
тапсырды.  Сол секілді ардагерді
аудан шенеуніктерімен бірге
кєсіпкерлер де ќ±ттыќтап, жылы
лебіздерін білдірді. Ал, "¦рпаќтар
алѓысы" акциясы аясында
±лттыќ кєсіпкерлер палатасыныњ
аудандыќ филиалыныњ μкілдері
ардагерге  жања ас‰й жићазын
жєне басќа да т±рмысќа ќажетті
заттар сыйлады.

Осындай ±станыммен
Ќостанай ќаласында
Ы. Алтынсарин атындаѓы
дарынды балаларѓа
арналѓан мектеп-
интернатында ¦лы Жењістіњ
70  жылдыѓына орай
±йымдастырылѓан
облыстыќ пікірсайыс
турнирі μтті.

Аталѓан турнирдіњ басты маќ-
саты – интелектуалды дамыѓан,

¦лы Отан соѓысыныњ тари-
хында аты алтын єріппен жазыл-
ѓан ќас батырлардыњ бірі –
С±лтан Баймаѓамбетов. Ол жан
беріп, жан алысќан ќысылтаяњ
шаќта μшпес ерлік жасап, жау
дзотыныњ ‰нін μшірді. Отан ‰шін
отќа т‰скен ±ланымыздыњ ±лы
ерлігі – елге м±ра, ±рпаќќа ±ран.

¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓы
ќарсањында Ќостанайдаѓы
"Шапаќ" баспасынан ерекше
ќ±нды кітап жарыќ кμрді. Онда
Батыр С±лтан туралы деректер
мен ќ±жаттар топтастырылѓан.
Ќарындасы Зейнеп Біржанќызы-
ныњ естеліктері, кμрнекті жазу-
шы Ілияс Есенберлинніњ поэма-
сынан ‰зінді, ѓалым-журналист
Аѓыбай М±ќатаевтыњ μлењі, бас-
ќа да деректі шыѓармалар орыс
жєне ќазаќ тілдерінде жариялан-
ѓан. Б±рын-соњды кμзге т‰спеген,
сирек кездесетін ќ±жаттар кітап
ќ±ндылыѓын арттыра т‰скен.
Мерзімді  баспасμзде єркез жа-
рияланѓан материалдар да С±лтан
бейнесін ашады.

 Батыр туралы
деректі баян

 Кітап С±лтанныњ жиені,
Ќазаќстан Суретшілер одаѓы-
ныњ м‰шесі Асылмардан Ќадыр-
баевтыњ айшыќты суреттерімен
безендірілген. Туындыны С±лтан
Баймаѓамбетов атындаѓы мектеп-
гимназияныњ, Л.Толстой атын-
даѓы облыстыќ кітапхананыњ,
Ќостанай тарихи-μлкетану м±ра-
жайыныњ кμмек-ќолдауымен ќас
батырдыњ μмірі мен ерлігін зерт-
теуге ден ќойып, ізденіс танытып
ж‰рген Айтбек Аќмаѓамбетов
ќ±растырѓан.

Ќуаныш сыйладыЌуаныш сыйладыЌуаныш сыйладыЌуаныш сыйладыЌуаныш сыйлады
Г‰лназым
    САЃИТОВА

Пікір сайыс ерлікке арналды
саяси жєне ќоѓамдыќ белсенділігі
бар, жеке кμзќарастаѓы, μзекті
мєселелерді шеше алатын
т±лѓаны ќалыптастыру болды.
М±ндаѓы ќарастырылѓан таќы-
рыптар ІІ д‰ниеж‰зілік соѓыстаѓы
аќтањдаќтар мен сол кездегі сая-
си жаѓдайлар тμњірегінде болды.
Сол ќасіретті жылдардыњ мєн-
мањызы талќыѓа т‰сті. Турнирге
облысымыздыњ єрбір ауданда-
рынан жєне Ќостанай ќаласынан
жалпы есебі 24 команда ќатыс-
ты. Ќорытынды бойынша ќазаќ

лигасында 1-орын "Шоќан
шєкірттері", 2-орын "Тікелей
эфир," 3-орын "АЭСА", 3-орын
"Айтќызбасымды айтќыздыњ",
орыс лигасында 1 орын – "Gravity
falls", 2 орын "Челси", 3 орын –
"ГШДТ" жєне "Эльдар просил
Интер" командаларына берілді.

Ќазман РАТБЕК,
Ы. Алтынсарин атындаѓы

дарынды балаларѓа
арналѓан мектеп-

интернатыныњ пікірсайыс
‰йірмесініњ жетекшісі.

КІТАП ЄЛЕМІНДЕ

Сєлім
   МЕЊДІБАЙ
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"Ж±мыспен ќамту – 2020"  баѓдарламасыныњ ќатысушыларыныњ бірі
– Бибі Жауѓашарова.  Бибі аталмыш баѓдарлама аясында тегін білім
алу м‰мкіндігін пайдаланып 2014 жылы  Ќостанай ауылшаруашылыќ
колледжінде бухгалтер  мамандыѓы бойынша білім алып шыќќан жас-
тардыњ ќатарынан.

– Мен, "Ж±мыспен ќамту – 2020" баѓадарламасы арќылы тегін ар-
найы орта білім алып шыќтым. Осы уаќыт ішінде маѓан мемлекет тара-
пынан жол аќысы мен т±рѓылыќты баспана ќаражаты тμленді, сондай-
аќ 12 мыњ тењге кμлемінде студенттік стипендия берілді. Б±л мен ‰шін
мол м‰мкіндік. Осындай сєтті кез келген жан дер уаќытында пайдала-
нып, μз келешегіне жаратќаны д±рыс деп ойлаймын, – дейді Бибі.

Б‰гінде ол аудандыќ ветеринария бμлімінде бухгалтер болып ењбек
етуде.

СУРЕТТЕ: Бибі Жауѓашарова

Жастар кμптеген
дамыѓан елдерде ерекше
єлеуметтік категория
болып табылады. Сонымен
ќатар, єлеуметтіњ басќа
да топтары секілді
жастардыњ да μзіндік
м‰дделері,
проблемалары,
ќажеттіліктері бары
белгілі. Біздіњ еліміздегі
мемлекеттік єлеуметтік
саясаттыњ басым
баѓытыныњ бірі –жастарды
ж±мыспен ќамту, оларды
ж±мысќа орналастыру.

"Ж±мыспен ќамту – 2020" баѓ-
дарламасыныњ ќатысушыларыныњ
бірі Науырзым ауданыныњ т±рѓыны
Айн±р С±лтанбекова. Айн±р Ќоста-
най єлеуметтік білім  колледжініњ есеп
жєне аудит мамандыѓы бойынша ‰ш
жылѓа жуыќ білім алып шыќќан  жас-
тардыњ  ќатарынан. Былтырѓы жыл-

Аталмыш
баѓдарламаныњ тиімділігін
т‰сінген адамдардыњ бірі
– Н±рбол Ермаѓамбетов.
Баѓдарламаныњ жай-
жапсарымен жаќсылап
танысќан Н±рболдыњ
б‰гін ісі μрге домалады.
Анау айтќандай асып-
тасып кетпесе де, μзініњ
бастаѓан ісін тєп-тєуір
дμњгелентіп отыр.

Н±рбол Шолаќсай ауылында
туып μскен. Мектепті де сол жерде
бітірген. Кейін аудан орталыѓына
келді. Ж±мыстаѓы мардымсыз жа-
лаќы кμњілінен шыќпайтын. Осылай
ж‰ріп μз кєсібін ашуѓа бел байла-
ды. Ауылда μскен ауыл баласы ‰шін
ќандай кєсіп жаќын. Ол, єрине, мал
шаруашылыѓын дамыту. Осы ойдыњ
жетегінде ж‰ріп, μз кєсібін ашу маќ-
сатында тμмен пайызбен несие алу-
ды ойлады. Сμйтіп, жоспарлаѓан
ж±мысына білек сыбана кірісті.

– Ойлаѓан жоспарымызды ж‰зе-
ге асыру ‰шін тєуекелге бардым.
Мал басын ќайтсек те кμбейту ке-
рек еді.  Былтырѓы жылы "Ж±мыс-
пен ќамту жол картасы – 2020" баѓ-
дарламасы арќылы 1,250 млн. тењ-
ге алдым. Мал шаруашылыѓын да-
мыту ‰шін б±л ќадамныњ кμмегі кμп

.экономика саласын білікті кадрлармен
ќамтамасыз ету;
.ж±мыс орындарын ќ±ру (т±раќты, уаќытша);
.ЌР жаћандыќ даѓдарысты тμмендету жєне

экономикалыќ μсуді ќамтамасыз ету;
.кєсіпкерлік белсенділікті дамыту;
.облысішілік жєне ауданішілік кμші-ќонды жос-

парлау есебінен ењбек ресурстарыныњ кєсіби
жєне аумаќтыќ мобильділігін арттыру;
.ж±мыспен ќамтылѓан жастардыњ бейімделуі

жєне т±руы ‰шін жаѓдай жасау;
.ж±мыспен μздігінен ќамтылѓан халыќтыњ

μнімді ж±мыспен ќамтылуын арттыру, олардыњ
мєртебесін нысандандыру;
.єлеуметтік ќолдау шараларыныњ мекенжай-

лыѓын к‰шейту, асырауда болушылыќты тμмен-
дету жєне ењбек белсенділігін ынталандыру бо-
лып табылады.

"Ж¦МЫСПЕН ЌАМТУ – 2020"

"Жастар тєжірибесі" –
жас маманѓа тірек

дыњ 14 шілдесінен бастап Науыр-
зым ауданыныњ білім беру бμлімінде
мемлекеттік баѓдарламасы арќылы
6 ай жастар тєжірибесіне  ќатысып,

μзін-μзі шыњдады.
– Осы уаќыт ішінде ма-

ѓан мемлекет тарапынан
ењбекаќы тμленді. Жастар
тєжірибесі біз сияќты жастар
‰шін б±л мемлекет тарапы-
нан жасалып жатќан ‰лкен
ќолдау. ¤йткені тєжірибесі
жоќ адамныњ ж±мысќа ор-
наласуы μте ќиын, ал б±л
жерде біз жарты жылдай μз
білімімізге практикалыќ
тєжірибе алып, ж±мыстыњ
ќыр-сырын жете мењгеруге
м‰мкіндік алдыќ. Мен ќазір
Науырзым ауданыныњ білім
беру бμлімінде,  бухгалтер
болып  ќызмет істеп ж‰рмін.
Мемлекеттік баѓдарлама
халыќ ‰шін жастардыњ игілігі
‰шін ж±мыс істеп жатыр деп
ныќ сеніммен айта аламын,
– деген ойымен бμлісті

Айн±р.

СУРЕТТЕ:  жас маман Айн±р
С±лтанбекова.

Несиеніњ арќасында
мал басын кμбейтті

болды.  Осы ќаражатќа 5 ќашар,
5 б±зау, жем-шμп алдым. Осы ќада-
мым д±рыс болды. Шаруашылыќты
кμтеруге біраз кμмегі тиді, – дейді
Н±рбол.

Былтырѓы алѓан малдары биыл
тμлдеп жатыр. Істіњ оњѓа басќаны-
на ш‰кіршілік етеді. Малды д±рыс-
тап ќарамаса киесі кетеді. Осыны
т‰сінген кєсіпкер μз ісіне жауапты
ќарайды. Ендігі ойы жер алу. Осы-
лайша шаѓын шаруашылыѓын
кμбейтпек ниетте.

Берері мол, берекелі баѓдарла-

маныњ ауылѓа тигізетін кμмегі кμп.
Несие Н±рбол сияќты ауылда т±ра-
тын адамдардыњ малдануы ‰шін μте
ќолайлы. Б±рын бос отырѓан жан-
дарѓа да ж±мыс табылуда. Жастар
осындай пайдалы іске бет б±рса,
аяѓынан ныќ т±рып, т±рмысын т‰зеп
алып жатса неге ќуанбасќа.  Аќша
аспаннан т‰спейді. Єр адам ењбек
етіп, нєпаќасын тапќаны д±рыс
екенін т‰сінсек болѓаны.

СУРЕТТЕ:  Н±рбол Ермаѓам-
бетов.

"Ж±мыспен ќамту – 2020"
жол картасы
баѓдарламасыныњ
негізгі міндеттері:

Бетті єзірлеген

 Айтолќын АЙЌАДАМОВА

Аталмыш баѓдарламаныњ ќатысушылары

ЌР барлыќ азаматтары бола алады:

оралмандар, ењбек ќабілеттілігі саќталѓан

м‰гедектер, жалпы білім беретін

мектептердіњ, колледждердіњ,

университеттердіњ т‰лектері оќу аяќталѓаннан

кейін 1 жыл ішінде.

Баѓдарламаѓа

кім ќатыса алады?

Тегін білім алып, мамандыќ иесі атанды

. 29 жасќа дейінгі жастар;

. балалар ‰йлерініњ тєрбиленушілері, жетім
балалар жєне ата-ананыњ ќамќорлыѓынсыз
ќалѓан он сегізден 29 жасќа дейінгі балалар;
. ауылдыќ жерде т±ратын єйелдер;
. 50 жастан асќан зейнеткерлік жасќа жет-

кенге дейінгі адамдар;
. ауыр ж±мыстарѓа, зиянды (ерекше) жєне

(немесе) ќауіпті ењбек шарттарындаѓы ж±мыс-
тарѓа ќамтылѓан жєне мемлекеттік жєрдемаќы
алушылар болып табылатын адамдар;
. Ќазаќстан Республикасыныњ Ќарулы к‰штері

ќатарынан шыѓарылѓан адамдар;
. ж±мыс беруші зањды т±лѓаныњ таратылуы-

на байланысты  немесе ж±мыскерлер саны мен
штаты ќысќарѓандыќтан ж±мыс беруші жеке
т±лѓаныњ ќызметініњ тоќтатылуына байланысты
босатылѓан адамдар.

Ќатысушылардыњ
басым санаттарына
жататындар:

Науырзым ауданы.
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Шынымен де бєзбіреулер ‰шін ажырасу б‰гінде
кєдімгідей арманѓа айналып отыр. Неге дерсіз.
Онда оќыњыз, ой бμлісіњіз.

сегіз жыл. Біраќ некелі бола ал-
май ж‰рміз. Алдында жалдаѓан
адвокатымыз б‰гінде ќайтыс бо-
лып кетті де, б±л іс аяќсыз
ќалды. Олар ¤мірг‰лдіњ μзі
келуі керек немесе балалар 18
жасќа толѓанда ѓана автоматты
т‰рде айыра аламыз дейді. Енді
ќайтадан адвокат жалдауѓа
меніњ ќаражатым да жоќ. ¤зін
іздеп барайын десем Астананыњ
ќай б±рышынан табамын. Кейін
туѓан ќызымызѓа мен єкелік
жолмен ѓана туу туралы куєлік
алдым. Енді не істерімізді
білмейміз. Сіздер бір кμмек-
теріњізді берсењіздер, – дейді
Рахат Наѓашыбай м±њын шаѓа.

Біз, єрине, 33 ѓана жастаѓы
жап-жас келіншектіњ μзімен ха-
барласа алмадыќ. Ол не себеп-
тен ішкілікке салынды, м‰мкін
μзге де бір себеп-салдары бол-
ѓан шыѓар ол жаѓы да бізге
беймєлім. Сондыќтан артыќ
ауыз сμз айтып, сμгуден аулаќ-
пыз. Кμргеніміз Самал б‰гінде
бес балаѓа ана болып отыр. Ба-
лалар жаќсы к‰тімде.

Ал ажырасуѓа ќол жеткізе
алмай отырѓан Рахат пен Са-
малѓа біздіњ тарапымыздан зањ-
гердіњ кењесі мынадай.

Облыстыќ соттыњ судьясы
Ќылышпай Салм±хаметов:

– Б±л кісі егер шынымен 8
жыл бойы жоќ болса, арыз
беруші μзі тіркелген жері бой-
ынша аудандыќ сотќа ж±байы-
ныњ іс-т‰ссіз жоќтыѓы тура-
лы фактіні дєлелдеу туралы
арыз береді. Сот болады. Сот-
та куєгерлер шынымен де
адамныњ осынша жыл бойы
келмегенін дєлелдеп куєлік
етеді. Сосын аудандыќ сот
осындай адам іс-т‰ссіз жоќ
деген аныќтама ќаѓаз береді.
Осы ќаѓазбен олар АХАЖ-ѓа
(ЗАГС) баруларына болады.

Таран ауданы.

СУРЕТТЕ: Самал балалары-
ныњ ортасында.

ТОЛЃАУЫ ТОЌСАН ТІРШІЛІК

Моњѓолия жерінен келген бау-
ырымыз Рахат Наѓашыбай Ота-
нына оралѓан бауырларымыз-
дыњ бірі. Ол ‰шін ќазаќ жерін-
дегі μмірі жаман басталмады.
Осында келген соњ ¤мірг‰л атты
ќызбен танысып, ‰й болып, ша-

њыраќ кμтерді. ¤мірг‰л де Моњ-
ѓолиядан келген болатын. Олар
Таран ауданыныњ Тобыл станса-
сында т±рып жатты. Жас ж±бай-
лар ±лды болды, одан ќызы
д‰ниеге келді. Жас ерлі-зайып-
тылар шынымен де баќытты еді.
К‰нделікті к‰йбењ тірлікпен к‰н
кешіп жатќан-ды. Біраќ баќыт-
сыздыќќа ±шырау аяќасты
екен. Рахаттыњ келіншегі
¤мірг‰л ащы суѓа ‰йір бола бас-
тады. Алѓашында білдіргісі кел-
меді. Оны Рахаттыњ μзі де бай-
ќамады. Біраќ ¤мірг‰лдіњ тыѓы-
лып, ішіп алатын "μнерініњ"
жиілеп кеткенін кμріп мазасы
кетті. Осылай уаќыт μте келе
жаман єдеті жиілеп, ж±байы
к‰нде тењселіп ж‰ретінді шы-
ѓарды.

– Біздер 2000 жылы
‰йлендік. ¦лды, ќызды болдыќ.
Біраќ м±ндай жаман єдетке
єуестігі бар екенін білмеппін
мен. ¤мірг‰л отбасына да, ба-
лаѓа да ќарауды ќойып, араќќа
салына бастады. Ата-анасын ша-

ќырттыќ, меніњ єке-шешем де
келді. Бєріміз аќыл айтып, ќой-
ѓызуѓа тырыстыќ. Біраќ болма-
ды. Балаларды тастап бір жылы
кетіп те ќалды. Ол кезде бала-
лар тіптен кішкентай болатын.
Сосын бір айдан соњ ќайта келді.
Амал жоќ ќояр деген ‰мітпен
ќабылдадым, балаларымныњ
анасы ѓой. Біраќ болмайды екен,
– деп ќапалана μткенді еске ала-
ды отаѓасы Рахат.

¤мірг‰л ±лы Н±ртілеу 3 жас-
та, ќызы Аќмарал 1 жаста бол-
ѓан кезде м‰лде ‰йін тастап
кетіп ќалѓан екен. Б±л 2007
жыл. Содан бері ќайтып келген
де емес, хабарласпапты да. Б±л
отаѓасы Рахаттыњ айтуы.

Єйелі жоќ ‰йдіњ жайы
белгілі. Береке де, жылу да жоќ.

Кішкентай екі баламен ќалѓан
Рахат єйелі кеткен соњ балала-
рын тастап соњынан іздеп барма-
ѓан. Бір жылдан соњ екі баламен
жесір ќалѓан Самал есімді ке-
ліншекпен бас ќосыпты.

– Меніњ де таѓдырым оњай
емес. Жолдасым ќайтыс болып,
екі баламен ќалдым. Негізі Ра-
хат пен ¤мірг‰лдіњ отбасын
жаќсы білетінмін. Аналары кет-
кен соњ балаларѓа да, Рахатќа да
оњай болмады. Таѓдырдыњ жа-
зуы солай шыѓар, кейін біз бас
ќостыќ. Рахаттыњ балалары деп
бμле жармадым. Бауырыма бас-
тым. Ќазір ортаќ ќызымыз бар.
Сонымен кμп балалы отбасымыз.
Бес баланы μсіріп отырмыз.
Біраќ, Рахат ¤мірг‰лден зањды
т‰рде ажыраса алмаѓан соњ не-

кеге т±ру м‰мкін болмай отыр,
– деп сырымен бμлісті Самал.

Б±лар б‰гінде Тобыл станса-
сында т±рады. Самал элеватор-
да, Рахат теміржолда ж±мыс
істейді. Єзірге μздеріне тиесілі
баспаналары да жоќ. Біраќ жа-
ќында аламыз деп отыр. Б±л от-
басы ‰шін ењ бастысы – некелі
болу.

Рахат ж±байынан ажырасу
‰шін сотќа да шаѓымданѓан. Ад-
вокат та жалдаѓан. Біраќ б±л
істен еш нєтиже шыќпады. Сот
б±ларды ажырата алмады. Се-
бебі ¤мірг‰лдіњ μзі ±шты-к‰йлі
жоќ. Астана жаѓында деп есті-
гендері болмаса, сол жылдардан
бері кμрген емес. Еш хабар да
жоќ. Туыстары да жарытып еш-
тење айтпайды. Ал артында ќал-
ѓан екі бала ±лы Н±ртілеу
б‰гінде 6 сыныпта оќыса, 1 жа-
сында ќалѓан ќызы Аќмарал
анасын м‰лде білмейді. Екі бала
да Самал апаларын мама деп
кеткен.

–Ажырасу ‰шін сотќа 2009
жылы арыз бердік. ¤мірг‰лді
ата-аналыќ ќ±ќыѓынан айыру
‰шін де шаѓымдандым. Біз Са-
мал екеуміз отасќалы міне,

Айтолќын
    АЙЌАДАМОВА

Ќостанай облыстыќ сотында 1983 жылы туѓан
Д.Лесников пен оныњ ќорѓаушысыныњ шаѓымы
бойынша апелляциялыќ сот алќасыныњ отырысы μтті.
¤з шаѓымында сотталушы  жазаны жењілдету,
μмірлік бас бостандыѓынан айыру жазасын наќты
мерзімге ауыстыруды с±раѓан.

Шаѓымы ќанаѓаттандырылмады
дан кейін баланыњ μлі денесі та-
былѓан болатын. Еске сала кет-
сек, 2014 жылдыњ 24 сєуірінде
мектептегі сабаѓы біткен соњ 8
жасар Виктория Ганя ‰йінен шы-
ѓып, ќатарластарымен Рудный
ќаласыныњ Фрунзе жєне Парко-
вая кμшелерініњ ќиылысындаѓы
шіркеу мањындаѓы жыраѓа ой-
науѓа келеді. ¤зге балалармен
ойнап ж‰ріп ол шаян аулайды.
Осы уаќытта шамамен  14 саѓат
30 минут кезінде аталѓан жыраѓа
Лесников келіп, балалардан не
істеп ж‰ргендерін с±райды.

Балалардыњ шаян аулап жат-
ќанын естіген ќылмыскер б±л
жаѓдайды баланы алдауѓа жєне

Ќарлыѓаш
     ОСПАНОВА

Алаяќтарѓа
алданды

Ќостанай облысыныњ
т±рѓындары екі к‰н ішінде
телефон алаяќтарына 500 000
тењгеден артыќ аќшаларын берген.

Ќостанай облысыныњ т±рѓындары по-
лицияныњ ескертулеріне ќарамастан, те-
лефон алаяќтарына алданып, аќшала-
рынан айырылып ќалуда. ¤здерін поли-
ция ќызметкеріміз деп таныстыратын
алаяќтардыњ алдауына т‰сіп ќалу факті-
лері азаяр емес. 17 мамыр к‰ні Рудный

ќаласыныњ 68 жастаѓы т±рѓыны жалѓан
полиция ќызметкеріне ±лын "босатќаны"
‰шін 70 мыњ тењге аќша берген.  72 жас-
таѓы зейнеткер де ‰йге телефон шалѓан
алаяќтарѓа 50 мыњ тењгесін бере салѓан.
65 жастаѓы ер адам да  осылайша алда-
нып, белгісіз біреуге аялдамада 270 мыњ
тењгесін ±стата салѓан. Жєбірленушілер
балаларына ќоњырау шалып, оларды по-
лицияныњ ±стамаѓандыѓын кейін білген.

Жыл басынан бері облыста 50
алаяќтыќ фактісі тіркелген. Олардыњ ба-
сым бμлігі негізінен μздерін полиция ќыз-
меткеріміз деп таныстыратын алаяќтар-
дыњ телефон шалуымен байланысты.

Тєртіп саќшылары т±рѓындарды абай
болуѓа жєне алаяќтар ќ±рѓан торѓа

єкімшілік жауапкершіліккке тартылды.
Б±л туралы Ќостанай облысы ІІД Кμші-
ќон полициясы басќармасыныњ бастыѓы
полиция полковнигі Ќ.Д±тпаев хабарла-
ды.

Сонымен ќатар, шетелдік ж±мыс
к‰шін зањсыз пайдаланудыњ 10 фактісі
аныќталып, кінєлі т±лѓалар єкімшілік
жауапкершілікке  тартылды.

"Нелегал-2015" операциясы бары-
сында Ќостанай ќаласы ІІБ жєне Таран
АІІБ ќызметкерлері іздестірудегі екі ќыл-
мыскерді ±стады. Шетел азаматтарын
елден тыс шыѓару туралы соттыњ
шешімін орындамаудыњ 4 фактісі аныќ-
талѓан.

 Ќостанай облысы ІІД баспасμз
ќызметі.

Лесников аса ќатыгездікпен
бірнеше ауыр ќылмыс жасауда
кінєлі деп танылып, аѓымдаѓы
жылдыњ 6 наурызында Ќостанай
облысыныњ ќылмыстыќ істер
жμніндегі мамандандырылѓан
ауданаралыќ сотыныњ ‰кімімен

±рлауѓа оњтайлы сєт деп тауып,
балалардыњ бірі онымен еріп
барса кμп шаянныњ ќайда екенін
кμрсетуге уєде етеді. Балалыќ
ањѓалдыѓы басым Ганя жігіттіњ
сμзіне сеніп, онымен баруѓа ке-
ліскен. Арада бір ай μткен соњ ба-
ланыњ μлі денесі Рудный ќала-
сыныњ сыртындаѓы ќ±рылысы
аяќталмаѓан бос ќалѓан ѓимарат-
тан табылды.

Ќылмыстыќ іс материалдары
бойынша, 2011 жылдан 2014 жыл
аралыѓында  Лесников бес ±рлыќ
жасаѓан, кємелеттік жасќа толма-
ѓан баланы ±рлап, кємелетке тол-
маѓандарѓа ќатысты екі зорлыќ
жасаѓан  жєне 4 адамды μлтірген.

ерекше тєртіптегі т‰зету колония-
сына μмір бойы бас бостандыѓы-
нан айыру жазасы таѓайындал-
ѓан болатын.   Жоѓалѓан ќыз ба-
ланы жаќындары, полиция ќыз-
меткерлері, єскерилер жєне
еріктілер іздеді. Алайда, бір ай-

Ќоѓамда ‰лкен д‰рбелењ тудыр-
ѓан кємелеттік жасќа толмаѓан
бірінші сынып оќушысы Викто-
рия Ганяны ±рлау жєне μлтіру ісі
де оныњ еншісінде.

 Ќостанай облыстыќ сотыныњ
ќылмыстыќ істер жμніндегі апел-
ляциялыќ сот алќасы ќылмыс-
тыќ тергеу мерзімініњ аяќталуы-
на орай 198 200 тењге кμлемін-
дегі айыпп±л т‰ріндегі ЌР ЌК 384
бабы 3 бμлімін (іс ж‰ргізу ќ±жат-
тарын жою) жою арќылы сот
‰кімін μзгертті. Басќа бμлімдер-
де ‰кім μзгертілген жоќ. Сотталу-
шы шаѓымы ќанаѓаттандырыл-
мады.

Сот ‰кімі зањды к‰шіне енді.

т‰спеуге шаќырады. Егер сізге жоѓары-
даѓыдай ќоњырау келіп т‰ссе, тез арада
полицияѓа немесе 102 телефонына ха-
барласу ќажет.

6 шетел азаматы
елден тыс
шыѓарылды

"Нелегал-2015" операциясыныњ ал-
ѓашќы к‰ні  Ќазаќстан Республикасынан
тыс жерге 6 шетел азаматы шыѓарылды,
сонымен ќатар кμші-ќон  зањнамасын
б±зѓаны ‰шін 115 шетел азаматы
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Ќостанай облысы єкімдігініњ 2015 жылѓы 24 сєуірдегі №  167 ќаулысы

Баќылау функцияларын ж‰зеге асыру ‰шiн ќажеттi аќпарат пен ќ±жаттарды саќтанушыныњ, саќтандырушыныњ, агенттіњ жєне ќоѓамныњ ±сыну
нысандары мен мерзiмдерiн белгілеу туралы

"¤сімдік шаруашылыѓындаѓы міндетті саќ-
тандыру туралы" 2004 жылѓы 10 наурыздаѓы
Ќазаќстан Республикасы Зањыныњ 5-бабыныњ
2-1-тармаѓына сєйкес Ќостанай облысыныњ
єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Баќылау функцияларын ж‰зеге асыру

‰шiн ќажеттi аќпарат пен ќ±жаттарды саќтану-
шыныњ, саќтандырушыныњ, агенттiњ жєне
ќоѓамныњ ±сыну нысандары 1-ќосымшаѓа
сєйкес  белгіленсін:

2. Баќылау функцияларын ж‰зеге асыру
‰шiн ќажеттi аќпарат пен ќ±жаттарды саќтану-

Єкімдіктіњ 2015  жылѓы 24 сєуірдегі № 167 ќаулысына
1-ќосымша

Баќылау функцияларын ж‰зеге асыру ‰шiн ќажеттi аќпарат пен ќ±жаттарды саќтанушыныњ, саќтандырушыныњ,
агенттiњ жєне ќоѓамныњ ±сыну нысандары

1. ¤сімдік шаруашылыѓындаѓы міндетті саќтандыру шартын жасасу туралы аќпарат

р/с № Даќылдар атауы Барлыќ егілген алќап, гектар Барлыќ саќтандырылѓан алќап, гектар Саќтандыру компаниясыныњ немесе μзара
саќтандыру ќоѓамыныњ атауы

Шарт № Жасасу к‰ні

Басшы_________________________                   ___________________________
саќтанушыныњ атауы                                            ќолы, тегі, аты, єкесініњ аты

мμрдіњ орны                                      ____________жылы, айы, к‰ні

2. Аудандар, саќтанушылар ќимасында  μсімдік шаруашылыѓындаѓы
міндетті саќтандыру жасалѓан шарттар туралы аќпарат

р\с
№

1

1

Ауданныњ,
саќтанушыныњ

атауы

2

Барлыѓы
аудан
бойынша
Барлыѓы
облыс
бойынша

Шарт-
тыњ
№

3

Шарттыњ
жасалѓан к‰ні,

айы, жылы

4

Шарт бойынша
саќтау сыйлыќ
аќыныњ, жалпы
сомасы, тењге

5

Шарт
бойынша

жалпы
саќтау

сомасы,
тењге

6

Барлыѓы
саќтандырылѓан

алќап кμлемі,
гектар

7

барлыѓы

8

бидай

9

арпа

10

с±лы

11

Оныњ ішінде
дєнді даќылдар, гектар

оныњ ішінде

кестеніњ жалѓасы

шыныњ, саќтандырушыныњ, агенттiњ жєне
ќоѓамныњ ±сыну мерзiмдерi 2-ќосымшаѓа
сєйкес белгіленсін:

3. Осы ќаулы алѓашќы ресми жарияланѓан
к‰нінен кейiн к‰нтiзбелiк он к‰н μткен соњ ќол-
данысќа енгiзiледi.

 Ќостанай облысыныњ єкімі
Н. Садуаќасов.

Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi
мемлекеттiк тiркеу  тiзiлiмiнде 2015  жылѓы

12 мамырдаѓы  № 5590 болып тіркелген.

тары

13

ќара
ќ±мыќ

12

б±ршаќ

14

ањќа

15

ќара
бидай

16

к‰ріш

17

астыќќа
арналѓан

ж‰гері

18

барлыѓы

19

майлы даќылдар, гектар
оныњ ішінде

рапс
20

соя
22

маќсары
23

май зыѓыр
24

к‰нбаѓыс
21

ќыша
25

арыш
26

ќант ќызылшасы,
гектар

27

маќта,
гектар

28

_________________________________________________                 ______________
Басшыныњ тегі, аты, єкесініњ аты                                                                      ќолы

мμрдіњ орны                                                                                     _____________ жылы, айы, к‰ні

3. Аудандар, саќтанушылар ќимасында к‰шіне енгізілген  μсімдік шаруашылыѓындаѓы
міндетті саќтандыру шарттар туралы аќпарат

р\с
№

1

1

Ауданныњ,
саќтанушыныњ

атауы

2

Барлыѓы
аудан
бойынша
Барлыѓы
облыс
бойынша

Шарттыњ
№

3

Шарт
жасалѓан к‰ні,

айы,  жылы

4

Барлыѓы саќтандырылѓан
алќап кμлемі, гектар

5

барлыѓы

6

бидай

7

арпа

8

с±лы

9

Оныњ ішінде
дєнді даќылдар, гектар

оныњ ішінде

кестеніњ жалѓасы

тары

11

ќара
ќ±мыќ

10

б±ршаќ

12

ањќа

13

ќара
бидай

14

к‰ріш

15

астыќќа
арналѓан

ж‰гері

16

барлыѓы

17

майлы даќылдар, гектар
оныњ ішінде

рапс
18

соя
20

маќсары
21

май зыѓыр
22

к‰нбаѓыс
19

ќыша
23

арыш
24

ќант ќызылшасы,
гектар

25

маќта,
гектар

26

_________________________________________________                 ______________
Басшыныњ тегі, аты, єкесініњ аты                                                                      ќолы

 мμрдіњ орны                                                                                     _____________ жылы, айы, к‰ні
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4. Жеке аудандарда μсімдік шаруашылыѓындаѓы  міндетті саќтандыру шарттарыныњ к‰шіне енгендігі
туралы аќпарат

р/с
№

1
1

Аудан атауы

2

Барлыѓы

Саќтандыруѓа
жататын барлыќ

егілген алќап, гектар
3

Барлыќ
саќтандырылѓан алќап,

гектар
4

Саќтандырумен
ќамтылѓан,

%
5

Жасасќан
шарттар саны,

бірлік
6

Саќтанушылармен жасасќан
шарттар бойынша саќтандыру

сыйлыѓыныњ сомасы, тењге
7

_________________________________________________                 ______________
Басшыныњ тегі, аты, єкесініњ аты                                                                      ќолы

мμрдіњ орны                                                                                     _____________ жылы, айы, к‰ні

Саќтанушылармен жасасќан
шарттар бойынша жалпы

саќтандыру сомасы, тењге
8

_________________________________________________                 ______________
Басшыныњ тегі, аты, єкесініњ аты                                                                      ќолы

 мμрдіњ орны                                                                                     _____________ жылы, айы, к‰ні

5. Жеке аудандар жєне саќтанушылардыњ  саќтандыру жаѓдайлары жμнінде аќпарат

р\с
№

1
1

Аудан
атауы

2

Барлыѓы
аудан
бойынша
Барлыѓы
облыс
бойынша

Саќтандырылѓан
егістіктердіњ

барлыќ ауданы,
гектар

гектар
3

толыѓымен
гектар

4

ішінара
гектар

5

Жойылѓан егістіктердіњ алќабы Зерттеуге
келіп

т‰скен
барлыќ

μтініштер
бірлік

13

Ќолайсыз
табиѓат
жаѓдайы

12

Ќ±растырыл-
ѓан зерттеу
актілерініњ

саны

бірлік
14

ќабыл-
данѓан
бірлік

15

ќабылдан-
баѓан
бірлік

16

ќарасты-
рылуда
бірлік

17

Саќтандыру компаниясына немесе
μзара саќтандыру ќоѓамына

саќтандыру тμлемін ж‰ргізу туралы
μтініштердіњ саныДєнді даќылдар Майлы даќылдар Ќант ќызылшасы маќта

толыѓымен
гектар

6

ішінара
гектар

7

толыѓымен
гектар

8

ішінара
гектар

9

толыѓымен
гектар

10

ішінара
гектар

11

Ж‰ргізілген
саќтандыру
тμлемдерініњ

сомасы

мыњ  тењге
18

6. ¤сімдік шаруашылыѓындаѓы міндетті саќтандыру туралы шартќа отырѓызылѓан
жеке аудандарда саќтандыру жаѓдайлары бойынша аныќтама

р/с
№

1

1
2
3
4
5
6

Саќтандыру
компаниясыныњ

атауы/аудан атауы

2

Зерттеуге келіп
т‰скен барлыќ
μтініштер, бірлік

3

Ќ±растырылѓан зерттеу
актілерініњ саны

Саќтандырушылардыњ немесе μзара саќтандыру
ќоѓамдарыныњ саќтанушыларѓа ж‰ргізген саќтандыру

тμлемдерініњ сомасы

Агенттіњ саќтандырушыѓа немесе μзара
саќтандыру ќоѓамына саќтандыру
тμлемдерініњ бμлігін μтеу сомасы

_________________________________________________                 ______________
Басшыныњ тегі, аты, єкесініњ аты                                                                      ќолы

мμрдіњ орны                                                                                     _____________ жылы, айы, к‰ні

Ескерту

10
бірлік

4
кμлемі, гектар

5
саны, бірлік

6
сомасы, мыњ тењге

7
саны, бірлік

 8
сомасы, мыњ тењге

9

Єкімдіктіњ 2015  жылѓы 24 сєуірдегі  № 167 ќаулысына
2-ќосымша

Баќылау функцияларын ж‰зеге асыру ‰шiн ќажеттi аќпарат пен ќ±жаттарды саќтанушыныњ, саќтандырушыныњ,
агенттiњ жєне ќоѓамныњ ±сыну мерзімдері

р/с №

1

2

3

4

5

6

Берілетін аќпараттыњ атауы

¤сімдік шаруашылыѓындаѓы
міндетті саќтандыру шартын
жасасу туралы аќпарат

Аудандар, саќтанушылар ќима-
сында  μсімдік шаруашылыѓын-
даѓы  міндетті саќтандыру жа-
салѓан шарттар туралы аќпарат

Аудандар, саќтанушылар ќима-
сында к‰шіне енгізілген  μсімдік
шаруашылыѓындаѓы
міндетті саќтандыру шарттар
туралы аќпарат

Жеке аудандарда μсімдік ша-
руашылыѓындаѓы  міндетті саќ-
тандыру шарттарыныњ к‰шіне
енгендігі   туралы аќпарат

Жеке аудандар жєне саќтану-
шылардыњ  саќтандыру жаѓ-
дайлары жμнінде аќпарат

¤сімдік шаруашылыѓындаѓы
міндетті саќтандыру туралы
шартќа отырѓызылѓан  жеке
аудандарда саќтандыру жаѓ-
дайлары бойынша аныќтама

Аќпаратты беретін ±йым

Саќтанушы

Саќтандырушы, μзара саќтандыру
ќоѓамы

Агент

Агент

1. Саќтандырушы жєне μзара
саќтандыру ќоѓамы

2. Агент

1. Саќтандырушы жєне μзара
саќтандыру ќоѓамы

2. Агент

Кімге берілетін аќпарат, мемлекеттік
органныњ атауы

1. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ауыл
шаруашылыѓы басќармасы" мемлекеттік
мекемесі
2. Аудан (ќала) єкімдігі
1. Агент
2. . "Ќостанай облысы єкімдігініњ ауыл
шаруашылыѓы басќармасы" мемлекеттік
мекемесі
3. Аудан (ќала) єкімдігі

1. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ауыл
шаруашылыѓы басќармасы" мемлекеттік
мекемесі
2. Аудан (ќала) єкімдігі

1. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ауыл
шаруашылыѓы басќармасы" мемлекеттік
мекемесі
2. Аудан (ќала) єкімдігі

1. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ауыл
шаруашылыѓы басќармасы" мемлекеттік
мекемесі
2. Аудан (ќала) єкімдігі

1. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ауыл
шаруашылыѓы басќармасы" мемлекеттік
мекемесі
2. Аудан (ќала) єкімдігі

Аќпаратты беретін мерзім

Саќтандырушымен немесе μзара саќтандыру
ќоѓамымен міндетті саќтандыру шартын жасасќаннан
кейін, бір айдыњ ішінде

Апта сайын (сєрсенбісіне)

Апта сайын (бейсенбісіне)

Апта сайын (бейсенбісіне)

Апта сайын (сєрсенбісіне)*

Апта сайын (бейсенбісіне)**

Апта сайын (сєрсенбісіне)*

Апта сайын (бейсенбісіне)**

 *  Саќтандырушы жєне μзара саќтандыру ќоѓамы
** Агент

Саќтандыру ±йымыныњ немесе μзара саќтандыру ќоѓамыныњ атауы



920 мамыр 2015 жыл

Постановление акимата Костанайской  области от 24 апреля  2015 года №  167

Об установлении форм и сроков предоставления страхователем, страховщиком, агентом и обществом информации и документов,
необходимых для осуществления контрольных функции

 В соответствии с пунктом 2 - 1 статьи 5
Закона Республики Казахстан   от 10 марта 2004
года "Об обязательном страховании в расте-
ниеводстве" акимат Костанайской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить формы предоставления стра-

хователем, страховщиком, агентом и обще-
ством информации и документов, необходимых
для осуществления контрольных функции со-
гласно приложению 1.

2. Установить сроки предоставления стра-
хователем, страховщиком, агентом и обще-

Приложение 1 к постановлению акимата
 от 24 апреля 2015  года №167

Формы предоставления страхователем, страховщиком, агентом и обществом информации и документов,
 необходимых для осуществления контрольных функции

1. Информация о заключении договора обязательного страхования   в растениеводстве

№ п/п Наименование
культур

Всего засеянной площади,
гектар

Всего застрахованной площади,
гектар

Наименование  страховой компании или общества
взаимного страхования

№
договора

дата
заключения

Руководитель _________________________     ____________________________________
наименование страхователя                                 подпись,фамилия, имя, отчество

место печати                                                           ___________________дата

2. Информация о заключенных договорах обязательного страхования в
 растениеводстве в разрезе районов, страхователей

 №
п/п

1

1

Наименование
района,

страхователя

2

Итого
по району
Итого
по области

№
договора

3

Дата
 договора

4

Общая
страховая
премия по

договору, тенге

5

Общая
страховая

сумма
подоговору,

тенге

6

Всего
застрахованной

площади,
гектар

7

всего

8

пше-
ница

9

яч-
мень

10

овес

11

В том числе
зерновые, гектар

 в том числе

продолжение таблицы

ством информации и документов, необходимых
для осуществления контрольных функции со-
гласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вводится в
действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опуб-

ликования.
Аким Костанайскойобласти

  Н. Садуакасов.
Зарегистрировано в Реестре государ-

ственной регистрации   нормативных  право-
вых   актов  12 мая 2015 года под  №5590.

просо

13

гречиха

12

горох

14

нут

15

рожь

16

рис

17

кукуруза
на зерно

18

всего

19

масличные, гектар
в том числе

рапс
20

соя
22

сафлор
23

лен-кудряш
24

подсолнечник
21

горчица
25

рыжик
26

сахарная
свекла,   гектар

27

хлопок,
гектар

28

_________________________________________      ______________
фамилия, имя, отчество руководителя                             подпись

место печати                                                                    _____________ дата

3. Информация о вступивших в силу договорах обязательного страхования
в растениеводстве в разрезе районов, страхователей

 №
п/п

1

Наименование
района,

страхователя

2

Итого
по району
Итого
по области

№
договора

3

Дата
 договора

4

Всего застрахованной
площади, гектар

5

всего

6

пше-
ница

7

яч-
мень

8

овес

9

В том числе
зерновые, гектар

 в том числе

продолжение таблицы

просо

11

гречиха

10

горох

12

нут

13

рожь

14

рис

15

кукуруза
на зерно

16

всего

17

масличные, гектар
в том числе

рапс
18

соя
20

сафлор
21

лен-кудряш
22

подсолнечник
19

горчица
23

рыжик
24

сахарная свекла,
гектар

25

хлопок,
гектар

26

_________________________________________      ______________
фамилия, имя, отчество руководителя                         подпись

место печати                                                                  _____________ дата
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4. Информация о вступивших в силу договорах
обязательного страхования в растениеводстве в разрезе районов

 №
п/п

1
1

Наименование
района

2

Итого

Всего засеяно пашни,
подлежащих

страхованию, гектар

3

Всего застраховано
площади, гектар

4

Охвачено
страхованием,

%

5

Количество
заключенных

договоров,
единиц

6

Сумма страховой премии
по договорам со страхователями,

тенге

7

Общая страховая сумма
по договорам со страхователями,

тенге

8

5. Информация по страховым случаям в разрезе  районов и страхователей

 №
п/п

1
1

Наимено-
вание

района

2

Итого
по

району
Итого

по
области

Всего площадь
застрахован-

ных
посевов

гектар
3

полная
гектар

4

частичная
гектар

5

Площадь гибели посевов Всего
поступило
заявлений
на обсле-
дование
единиц

13

Неблаго-
приятное
природное
явление

12

Количество
состав-
ленных

актов обс-
ледования

единиц
14

принято

единиц
15

отказ

единиц
 16

на рас-
смотрение

единиц
17

Количество заявлений о
произведении страховой выплаты в
страховую компанию или обществу

взаимного страхованияЗерновые Масличные Сахарная свекла Хлопок

полная
гектар

6

частичная
гектар

7

полная
гектар

8

частичная
гектар

9

полная
гектар

10

частичная
гектар

11

Сумма
произведенных

страховых
выплат

тысяч тенге
18

6. Справка по страховым случаям в разрезе районов
по договорам обязательного страхования в растениеводстве

 №
п/п

1

1
2
3
4
5
6

Наименование
страховой компании/

наименование
района

2

Всего поступило
заявлений на

обследование,
единиц

3

Количество составленных
актов обследования

Произведено страховых выплат
страховщикам или обществам взаимного страхования

и страхователям

Возмещено части страховых выплат
Агентом страховщику или обществу

взаимного страхования

Приме-
чание

10
единиц

4
площадь, гектар

5
количество, единиц

6
сумма, тысяч тенге

7
количество, единиц

 8
сумма, тысяч тенге

9

Приложение 2 к постановлению акимата
от 24 апреля 2015  года №167

Сроки предоставления страхователем, страховщиком, агентом и обществом информации и документов,
необходимых для осуществления контрольных функции

 №
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование
предоставляемой

информации
Информация о заключении до-
говора обязательного страхо-
вания  в растениеводстве

Информация о заключенных
договорах обязательного стра-
хования в растениеводстве в
разрезе районов, страховате-
лей

Информация о вступивших в
силу договорах обязательного
страхования  в растениевод-
стве в разрезе районов, стра-
хователей

 Информация о вступивших в
силу договорах обязательного
страхования в растениевод-
стве в разрезе районов

Информация по страховым
случаям в разрезе  районов и
страхователей

Справка по страховым случа-
ям в разрезе районов по дого-
ворам обязательного страхо-
вания в растениеводстве

Организация
предоставляющая

информацию

Страхователь

Страховщик,
общество взаимного страхования

Агент

Агент

1. Страховщик,
общество взаимного страхования.

2. Агент

1. Страховщик,
общество взаимного страхования.

2. Агент

Государственный орган в который
предоставляется информация

1.Государственное учреждение
"Управление сельского хозяйства акимата
Костанайской области"
2. Акимат района (города)

1. Агент
2.Государственное учреждение
"Управление сельского хозяйства акимата
Костанайской области"
3. Акимат района (города)

1.Государственное учреждение
"Управление сельского хозяйства акимата
Костанайской области"
2. Акимат района (города)

1.Государственное учреждение
"Управление сельского хозяйства акимата
Костанайской области"
2. Акимат района (города)

1.Государственное учреждение
"Управление сельского хозяйства акимата
Костанайской области"
2. Акимат района (города)

1.Государственное учреждение
"Управление сельского хозяйства акимата
Костанайской области"
2. Акимат района (города)

Сроки предоставления информации

В течение одного месяца после заключения договора
обязательного страхования со страховщиком или
обществом взаимного страхования

Еженедельно
(по средам)

Еженедельно (по четвергам)

Еженедельно (по четвергам)

Еженедельно (по средам)*

Еженедельно (по четвергам)**

Еженедельно (по средам)*

Еженедельно (по четвергам)**

*  Страховщик, общество взаимного страхования.
 ** Агент.

Наименование страховой организации или общества взаимного страхования

_________________________________________      ______________
фамилия, имя, отчество руководителя                           подпись

место печати                                                                  _____________ дата

_________________________________________      ______________
фамилия, имя, отчество руководителя                           подпись

место печати                                                                  _____________ дата

_________________________________________      ______________
фамилия, имя, отчество руководителя                           подпись

место печати                                                                 _____________ дата
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"Арќалыќ ќаласы єкімініњ ап-

параты" мемлекеттік мекемесініњ
бірыњѓай конкурстыќ комиссия-
сы   "Арќалыќ ќаласы Восточный
ауылы єкімініњ аппараты" мемле-
кеттік мекемесініњ  бас маманы,
санаты Е-G-3 бос мемлекеттік
єкімшілік лауазымына орналасу-
ѓа конкурс жариялайды, лауазым-
дыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан
жылдарына байланысты 53813
тењгеден 72391 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ауыл єкімі аппаратында бухгалтерлік
есебін жєне есептілігін ±йымдасты-
руды ќамтамасыз етеді. Иесіз м‰лікті
табу жєне есепке ќою ж±мыстарын
ж‰ргізеді. Жалдау келісімін,  м‰лікті
сенімгерлікпен басќару, мемлекеттік
меншікті сатып алу, сату келісім-
шарттарыныњ орындалуын ќамта-
масыз етеді. Бюджеттік баѓдарлама-
лардыњ єкімшісімен ж‰зеге асыры-
латын ж±мыс жєне ќызмет кμрсету
келісім-шарттарды жасау мєселе-
лермен, сонымен ќатар  жоѓары
т±рѓан уєкілетті органѓа  мемлекеттік
сатып алу бойынша тоќсан сайынѓы
мєліметтерді жинау, жинаќтау,
есепті ±сыну жєне басќа да с±раќ-
тар бойынша мєселелерімен айна-
лысады. Белгіленген мерзімде  ќыз-
меткерлерге ењбекаќы есептеуді
жєне тμлемін жасайды, науќас ќаѓаз
жєрдемаќысы, міндетті зейнетаќы
жарнасы, табыс салыѓы бойынша
кассадаѓы к±жаттарды ж‰ргізеді. Бас
кітапты жєне журналдарды ж‰ргізеді.
Активтердіњ, ќадірсіз тез ескеретін
ќ±ралдардыњ жєне басќа материал-
дыќ ќ±ндыќтардыњ  ќозѓалысы бой-
ынша есебін жасайды. Н±сќауѓа
сєйкес техникалыќ-материалдыќ
ќ±ндылыќтарды саќталуѓа, уаќыты-
лы м‰лік т‰гендеуге жєне  ескірген-
дікке жєне тозуѓа байланысты есеп-
тен шыѓаруѓа баќылауды ж‰зеге
асырады. Бухгалтерлік ќ±жаттардыњ
б‰тіндігін, оларды рєсімдеу жєне
белгіленген тєртіппен м±раѓатќа тап-
сыруды ќамтамасыз етеді. Елтањба-
лы мμрдіњ, б±рыштама мμртабанныњ
б‰тіндігін жєне оларды ќолдануѓа
жауап береді. Зањнамаѓа сєйкес
ауыл єкімініњ тапсырмаларын орын-
дайды жєне басќа да ќызметтерді
атќарады.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойы-
латын негізгі талаптар:

Жоѓары (экономикалыќ, бухгал-
терлік есеп жєне аудит, ќаржыгерлік)
білім.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар бол-

ѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білімі
барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі бас-
ќару туралы",  "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы" зањдарын,
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жана саяси баѓыты
стратегиясын білуі.

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

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

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Ќ±жаттарды  конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландырусоњѓы жария-

ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰ні
ішінде "Арќалыќ ќаласы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесіне
мына мекенжайѓа: Арќалыќ ќ., Абай
дањѓылы, 29, 807 кабинет, аныќтама
телефоны  8 (71430) 7-02-32, факс
7-02-01, электрондыќ мекен-жайы
a r k a l y k @ k o s t a n a y . g o v . k z ,
b.mukusheva@kostanay.gov.kz
±сыну ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жат-
тары (ќоса берілген ќ±жаттары
кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін
м±ќабаѓа салынѓан) конкурстыќ ко-
миссияныњ ќарауына ќабылданады.
Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарды
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сы-
нады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар оны кандидаттарды єњгіме-
лесуге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап 5 к‰н ішінде "Арќа-
лыќ ќаласы єкімініњ аппараты" мем-
лекеттік мекемесінде μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретінде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат
депутаттарыныњ, Ќазаќстан Респуб-
ликасы 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 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей персоналды басќару ќызметіне
(кадр ќызметіне) тіркеледі. Тіркелу
‰шін т±лѓалар персоналды басќару
ќызметіне (кадр ќызметіне) жеке ба-
сын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын немесе кμшірмелерін ±сынады.

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

Мерейтой – 60!Мерейтой – 60!Мерейтой – 60!Мерейтой – 60!Мерейтой – 60!
Ќостанай облысы, Науырзым ауданы, Ќарамењді

ауылыныњ т±рѓыны, отбасыныњ тірегі, асќар таулы
атамыз, ардаќты да асыл єкеміз Хамзин Серік Мей-
рам±лын аѓымдаѓы жылдыњ 22 мамырында толатын
60 жас мерейтойымен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз!
Адам μмірініњ ењ бір асыл кезі, асќар белі – 60 жасќа
келіп отырсыз. Б±л жасќа μміріњіз ќуатты, кμњіліњіз
шуаќты ќалпыњызда жеттіњіз! Осындай ќарќыныњыз-
дан ќалмањыз, шабысыњыздан тањбањыз. Елге адал,
аянбай ењбек етіп, тер тμгіп келесіз. Б±л ісіњіз єрќа-
шан бізге ‰лгі μнеге.

Асыл Єке, ардаѓы ±л-ќызыныњ,
Бєрін болжап ж‰ретін алдаѓыныњ.
Ќамќорымыз Сіз келіп 60 жасќа,
Ќуантып отырсыз ѓой бізді б‰гін.
Ќ±тты болсын ќуанышты к‰ніњіз,
Баќытты боп шаттыќ μмір с‰ріњіз.
Алпыстыњ да асќарына жеттіњіз,
Енді ж‰зге ќ±лаш сермеп шыѓыњыз.
Ќуаныњыз, шаттаныњыз, к‰ліњіз,
Немерелер ќызыѓына кенеліп,
Анамызбен ортамызда єрќашан,
Ќол ±стасып аман-есен ж‰ріњіз!

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Еске алу
Сынаптай жылжыѓан уаќыт-ай десењші... Кеше

ѓана ортамызда жайрањдап ж‰рген Есенжолова
Раяныњ μмірден озѓанына да жылѓа толып ќалыпты.

Зейнеткерлікке ‰ш-аќ ай ќалѓанда,  ойламаѓан
жерден жан жолдасы Тμлеубайдан  айырылып, ж‰регі
сыздап ж‰ргенде, бірге туѓан бауыры Абат аттанды
мєњгілікке. Екі ќаза Раяны есењгіретіп тастады.
Дєрігерлер біліп айтады, ќай ауру болса да, ж‰йкеніњ
ќатты  к‰йзелуінен бастау алмаќ. Туралап келген
дертке дауа болмады, ќаралудай-аќ ќаралѓан сияќ-
ты еді, ажал жарыќтыќќа араша бола алмадыќ.

Ќ±да-ќ±даѓиымыздыњ орындары ‰њірейіп бос т±р. Ќатар ж‰ргенде жарасушы едік,
ќ±да  емес,  дос, ќ±рбы-ќ±рдастай болдыќ. Ќ±дамыз билегенде, ќ±даѓи єн салѓанда
отырыстыњ мєні мен сєні еді. Артыќ сμзге жоќ, барын алдыња жаяр, ауызын ашса, кμмекейі
кμрінер абзал да ањѓал, ќымбат та ќарапайым, ардаќты да аяулы ењ жаќын жандарымызѓа
д±ѓа баѓыштап ќол жайѓаннан басќа амалымыз жоќ.

¤здері бірінші сыныпќа жетелеп апарѓан т±њѓыш немерелері университет дипломын
алѓалы отыр. Шіркін, осы ќуанышты бірге кμргенде ѓой...

С‰йікті жар, ардаќты ана, аяулы єже, ќымбат дос, сыйлы ќ±даѓи бола білген, Рая,
жатќан жеріњ жайлы, топыраѓыњ торќа болсын. Алдыњ жарыќ болып, артыњда ќалѓан ‰рім-
б±таѓыња сендер кμрмеген бар жаќсылыќты тілейміз.

Тебірене еске алушы ќостанайлыќ ќ±да-ќ±даѓиларыњ Ќоѓабай-Сайран.

Тілек білдірушілер: ж±байы – Рыск‰л, балалары – Берік, Берік-
бай, Динара-Ербол, Г‰лмира- Райымбек, жиендері – Аруза, Бибарыс,
ДінЗухра, Хазрет.

"Ќарасу  ауданы  єкімініњ  аппараты"
мемлекеттік  мекемесі  (Ќарасу  ауданы,
Ќарасу ауылы, А. Исаќов кμшесі, 73, аныќ-
тамалар ‰шін телефон: 8-714-52-21-5-76,
факс: 8-714-52-21-5-76, электронды пошта:
kadrovyy_otdel_karasu@mail.ru) бос
єкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымына орнала-
суѓа конкурс жариялайды:

 "Ќарасу ауданы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне ауыл шаруашылыѓы бμлімі" КММ
ауыл шаруашылыѓы секторыныњ бас ма-
маны,  санаты Е-R-4, лауазымдыќ    жала-
ќысы   ењбек   еткен    жылдарына     байла-
нысты  56376 тењгеден  76235 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Агроμнеркєсіптік ке-
шен саласында мемлекеттік техникалыќ сая-
сатын ж‰зеге асыру. Мемлекеттік ќызмет
кμрсетуініњ іске асырылуын орындау: "Трактор-
ларды жєне олардыњ базасында жасалѓан
μздігінен ж‰ретін шассилер мен механизмдерді,
μздігінен ж‰ретін ауыл шаруашылыѓы, мелио-
ративтік жєне жол-ќ±рылыс машиналары мен
механизмдерін, сондай-аќ ж‰ріп μту м‰мкіндігі
жоѓары арнайы машиналарды ж‰ргізу ќ±ќыѓына
куєліктер беру", "Тракторларды жєне олардыњ
базасында жасалѓан μздiгiнен ж‰ретiн шасси-
лер мен механизмдердi, μздiгiнен ж‰ретiн ауыл
шаруашылыѓы, мелиоративтiк жєне жол - ќ±ры-
лыс машиналары мен механизмдерiн, сондай-
аќ ж‰ріп μту м‰мкіндігі жоѓары арнайы маши-
наларды сенiмхат бойынша басќаратын адам-
дарды тiркеу", "Тракторларды жєне олардыњ
базасында жасалѓан μздiгiнен ж‰ретiн шасси-
лер мен механизмдердi, монтаждалѓан арнайы
жабдыѓы бар тiркемелердi ќоса алѓанда, олар-
дыњ тiркемелерiн, μздiгiнен ж‰ретiн ауыл ша-
руашылыѓы, мелиоративтiк жєне жол-ќ±рылыс
машиналары мен механизмдерiн, сондай-аќ
ж‰ріп μту м‰мкіндігі жоѓары арнайы машина-
ларды нμмiрлiк тiркеу белгiлерiн бере отырып,
тiркеу, ќайта тiркеу", "Тракторлардыњ жєне
олардыњ базасында жасалѓан μздігінен ж‰ретін
шассилер мен механизмдерді, монтаждалѓан
арнайы жабдыѓы бар тіркемелерді ќоса алѓан-
да, олардыњ тіркемелерініњ, μздігінен ж‰ретін
ауыл шаруашылыѓы, мелиоративтік жєне жол-
ќ±рылыс машиналары мен механизмдерініњ,

сондай-аќ ж‰ріп μту м‰мкіндігі жоѓары арнайы
машиналардыњ кепілін тіркеу жєне мемлекеттік
тіркеу туралы куєлік беру", "Тракторларды жєне
олардыњ базасында жасалѓан μздігінен ж‰ретін
шассилер мен механизмдерді, монтаждалѓан
арнайы жабдыѓы бар  тіркемелерді ќоса алѓан-
да, олардыњ тіркемелерін, μздігінен ж‰ретін
ауыл шаруашылыѓы, мелиоративтік жєне жол-
ќ±рылысы машиналары мен механизмдерін,
сондай-аќ ж‰ріп μту м‰мкіндігі жоѓары арнайы
машиналарды жыл сайынѓы мемлекеттік тех-
никалыќ байќаудан μткізу", "Тракторларѓа жєне
олардыњ базасында жасалѓан μздiгiнен ж‰ретiн
шассилер мен механизмдерге, монтаждалѓан
арнайы жабдыѓы бар тiркемелердi ќоса алѓан-
да, олардыњ тiркемелерiне, μздiгiнен ж‰ретiн
ауыл шаруашылыѓы, мелиоративтiк жєне жол-
ќ±рылыс машиналары мен механиздеріне, сон-
дай-аќ ж‰рiп μту м‰мкiндiгi жоѓары арнайы ма-
шиналарѓа ауыртпалыќтыњ жоќ (бар) екендігі
туралы аќпарат ±сыну". Ауыл шаруашылыќ
техникасыныњ т‰генделуі жμнінде есептерді
ж‰ргізу жєне тапсыру.  Ќолданыстаѓы зањна-
мада кμрсетілген басќа да міндеттерді жєне
μкілеттіктерді ж‰зеге асырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: Жоѓары білімі: техникалыќ ѓылым-
дар жєне технологиялар (тасымал, тасымал
техникасы жєне технологиялар), ауыл шаруа-
шылыќ ѓылымы (аграрлыќ техника жєне тех-
нология).

Мемлекеттiк ќызмет μтiлi бiр жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес салалар-
да екi жылдан кем емес ж±мыс μтiлi бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейiнгi бiлiмi: техникалыќ
ѓылымдар жєне технологиялар (тасымал, та-
сымал техникасы жєне технологиялар), ауыл
шаруашылыќ ѓылымы (аграрлыќ техника жєне
технология) барларѓа р±ќсат етiледi.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан Республика-
сындаѓы жергiлiктi мемлекеттiк басќару жєне
μзін-μзі    басќару    туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",

"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы"
зањдарын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республикасы Мемле-
кеттік ќызмет істері Агенттігі Тμраѓасыныњ 2013
жылѓы 19 наурыздаѓы №06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген Бос єкімшілік мемлекеттік лауазы-
мына орналасуѓа конкурс μткізу жєне конкурс
комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан
єрі - Ќаѓида)  негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар
±сынылсын:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес
нысандаѓы μтініш;

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

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшірмелері;

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

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќ-
тау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы
№907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Рес-
публикасы нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылѓы 21 желтоќсандаѓы
№6697 болып тіркелген) нысандаѓы денсау-
лыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде уєкілетті
органмен белгіленген шекті мєннен тμмен емес
нєтижемен тестілеуден μткені туралы ќолда-
ныстаѓы сертификат (немесе оныњ нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру соњѓы жарияланѓан
сєтінен бастап 10 ж±мыс к‰ні ішінде Ќоста-
най облысы, Ќарасу ауданы, Ќарасу ауылы,
А.Исаќов кμшесі, 73 мекенжайы бойынша

"Ќарасу ауданы єкімініњ аппараты" ММ-не ±сы-
нылуы ќажет.

Азаматттар жоѓарыда санамаланѓан, ќ±жат
тігілетін м±ќабада орналастырылѓан ќ±жаттар-
ды ќолма-ќол тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде бере алады.

Конкурсќа  ќатысу  ‰шін  ќ±жаттарын  элек-
трондыќ т‰рде хабарландыруда кμрсетілген
электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар,
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу бас-
талѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктір-
мей береді.

Єњгімелесуге жіберу туралы ‰міткерлерді
хабарландыру к‰нінен 5 ж±мыс к‰ні ішінде
‰міткерлер єњгімелесуді "Ќарасу ауданы
єкімініњ аппараты" ММ-де μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ ашыќты-
лыѓы мен объективтілігін ќамтамасыз ету ‰шін
оныњ отырысына байќаушыларды ќатыстыруѓа
жол беріледі.

Конкурс  комиссиясыныњ  отырысына бай-
ќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республика-
сы зањнамасында белгіленген тєртіпте аккре-
диттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ,
басќа да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ  ±йымдардыњ  жєне  саяси
партиялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ ќыз-
меткерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесу
басталуына   бір  ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін
кешіктірмей  Ќарасу ауданы єкімі аппараты-
ныњ кадрлармен  ж±мыс  бμлімінде  тіркеледі.
Тіркелу  ‰шін  т±лѓалар Ќарасу ауданы єкімі
аппаратыныњ  кадрлармен  ж±мыс  бμліміне
жеке басын куєландыратын  ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

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

Торги по внесудебной реализации заложенного имущества: земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения площадью 47,1 (сорок
одна  целая  одна  десятая)  га, кадастровый номер № 12-188-039-128
для  ведения  крестьянского  хозяйства,  расположенный по адресу:
Аулиекольский район,  Диевский сельский округ (за пределами черты
населенного пункта), крестьянского хозяйства Жамалиев Ж.Т, состоят-
ся в 10-00 часов по адресу: Костанайская область Аулиекольский район,
с.Диевка, ул.Ленина, 31. Ескатов А.К. доверенное лицо крестьянского
хозяйства "Ескатова Биганша Тунгушбаевна". Действующий по дове-
ренности № 529 от 09.04.2015 г.



БӘРЕКЕЛДІ!

Байқауда бағы жанды
Жақында Астана қаласында өткен республикалық 
«Сәлем, Астана!» фестиваль-байқауында аспаптарда 
ойнау аталымы бойынша орта топта өнер көрсеткен 
сарыкөлдік Нурикамал Жанзақованың бағы жанып, 
жүлделі үшінші орынды қанжығалап қайтты. 
Домбырамен дүйім жұртты 

тәнті еткен талантты ару қызды 
аудандық өнер мектебі қуана 
қарсы алды.

– Бас қаладан жоғары баға 
алып, жеңіспен оралдық. Қуа-
нышымызда шек жоқ. Жалғыз 
осы тәрбиеленушімді жақсы-
лап дайындап, апардым. Бар 
тапсырманы мүлтіксіз орындай-
тын қызымыздың жолы болды, 
– дейді жетекші-тәлімгері Әсел 
Сұлтанова.

Халықтың «Ел айырылған», Қыздарбектің «Сылқым қыз», әйгілі 
Құрманғазының «Ақсақ киік» күйлерін нақышына келтіріп орындаған 
ол Сарыкөл орта мектебінің 7-сыныбында оқиды.  

– Осыдан үш жыл бұрын осы өнер мектебіне келіп, домбыра үйір-
месіне жазылдым. Бұл уақытта байқауларға аса қатыса қойған жоқпын. 
Ең алғаш рет 49-шы облыстық «Жас музыканттар» байқауын да  бақ 
сынап, төкпе, шертпе күйлерін  орындап, жүлдеге іліге алмадым. 
Есесіне, «Сәлем, Астана!» атты республикалық байқауда 3-орынды 
жеңіп алдым, – дейді жас домбырашы. 

Жалпы, республикалық байқауда жеңімпаз атанған біздің Нурика-
мал аудан абыройын бір көтеріп тастады. Сондай-ақ, сол жеңімпазды 
бұл байқауға тыңғылықты дайындағаны үшін тәлімгер-жетекшісі Әсел 
Сұлтанованың да дипломмен марапатталғанын айта кеткен жөн.

Руслан ӘЛКЕЕВ.
Сарыкөл ауданы.
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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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Қостанай ауданындағы 
«Астана» спорт кешенінде «Қа-
зақстан барысы» турнирінің 
Қостанай облысындағы ірік-
теу жарыстарының III кезеңі 
өтті. Жарыстың I-ІІ кезеңіне 
қатысқан 2 888 балуанның іші-
нен 20 балуан облыстық іріктеу 
жарыстарына жолдама алған 
болатын. 

ҚР Президенті Н.Назарбаев-
тың жүлдесі үшін өткізілген 
«Қос танай  қыраны» жарысы 

жоғары деңгейде ұйымдасты-
рылды. Турнир үш күнге со-
зылды. Алғашқы күндері балғын 
палуандардың арасында облы-
сымыздың «жас қырандары» 
анықталды.

Ал «сен тұр, мен атайын» 
дейтін  алыптар жарыстың 
соңғы күні боз кілемге шықты.  
Бірінен-бірі асқан сақа палуан-
дардың арасынан Науырзым ау-
данынан келген Ерлан Омаров 
озды. Ол финалда қостанай-

лық Максим Герберді ұпай са-
нымен ұтып, «Алтын белбеудің» 
иесі атанды. Сөйтіп, «Қос танай 
қыраны» атанған палуанға 500 
мың теңге табыс етілді. Енді 
«Қазақстан барысы» жарысы-
на Қостанай облысынан Ерлан 
Омаров пен Максим Гербер ба-
ратын болды.

 Қасқырбай ҚОЙШЫМАНОВ.

Суретті түсірген Айбек 
ЖҮЗБАЙ.

ҚАЗАҚ КҮРЕСІ  

ЕРЛАН  ОМАРОВ  – 
  «ҚОСТАНАЙ  ҚЫРАНЫ»!

Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген кітапханашысы, 
қоғам қайраткері, тарих ғылымда-
рының кандидаты Нәзира Дәуле-
тованың жиен немересі Данияр 
Абулғазин Қостанай облыстық 
Ыбырай Алтынсарин мемориал-
дық мұражайының қорына Қа-
зақстанның  халық суретшісі, Қа-
зақ КСР-нің еңбек сіңірген өнер 
қайраткері Әбілхан Қастеевтің  
«Ыбырай Алтынсарин» атты түп-
нұсқа портретін табыс етті.    

Әбілхан Қастеевтің шығар-
машылығы  ұлттық бейнелеу 
өнерінің тарихында алатын орны 
ерекше. Оның көрнекті қайрат-
керлердің бейнесін жасаған  
туындылары  тарихи тұлғалар-
мен байланысты материалдар 
мен құжаттарды көп оқып үйре-
нудің нәтижесі іспетті. Міне, осы 
еңбегінде қылқалам шебері Ұлы 

педагогтың ағартушылық миссия-
сын көрсетіп, кейіпкер болмысын 
аша білген. Портрет дарынды су-
ретшінің үлкен тарихи, көркемдік 
құндылығы бар туынды және та-
рихи-мәдени мұраның ажырамас 
бөлігі болып табылады.

Мұражай  қызметкерлері осы 

бағалы сыйлығы үшін Абулғазин 
Даниярға ізгі тілекпен шын алғы-
сын білдірді. Ыбырай Алтынса-
рин мемориалдық мұражайының 
жаңа топтамасымен танысуға 
Қостанай қаласының тұрғында-
ры мен қонақтарын шақырады 
мәдениет қызметкерлері. 

Мұражай қоры  
құнды дүниемен толықты

Аспан астындағы 
поэзия мейрамы

Нұрболат 
 МЕШІТБАЕВ
Қалалық орталықтандырылған кітапхана жүйесі қызметкерлерінің 

ұйымдастыруымен Жеңістің 70 жылдығына байланысты кәнігі дәстүр-
мен орталық саябақта поэзия кеші өтті.

Бұл игі шарада соғыс туралы, оның қасіреті жайында өлеңдер 
оқылып, әндер шырқалып, театрландырылған көріністер қойылды. 
«Менің отбасымның тарихы – елімнің тарихы» атты аспан асты шығар-
машылық кешіне қала жұртшылығы көп жиналды. Қостанай аудандық 
Н.Наушабаев атындағы орта мектебінің кадеттері де өнерлерін көр-
сетіп, көрермен қауымды риза қылды.

– Міне, өздеріңіз куә болғандай, бүгінгі мейрам өзінің сән-салта-
натымен ойдағыдай өтті, – деді поэзиялық бөлімді жүргізуші ақын 
Александра Ильинична кеш соңында. – Ардагерлерімізді құрметтей 
келген жалғыз біздер ғана емес, қала тұрғындары да бар. Олар біздің 
өнерпаздарға қандай қошемет көрсеткені анық сезіліп тұрды. Тіпті, 
бәзбіреулері поэзияны сағынып қалғанын, сол үшін келгенін айтса, 
енді бірі қазіргі жастардың кейбіреуі қолына кітап ұстамайтынын, се-
бебі, мұндай өлеңді насихаттайтын кештердің жиі-жиі ұйымдасты-
рылмайтынын алға тартты. Біз осы пікірлерді ескере отырып, алдағы 
күндері тағы бір осындай поэзия мейрамын өткізуді жоспарлап қойдық.

Айтса айтқандай, мұндай игі шаралардың дәстүрі өтуі бір жағынан 
жастарды кітап оқуға, олардың санасына патриоттық рухты сіңіруге 
септігін тигізері анық. 

Суретті түсірген автор.
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