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БЄРЕКЕЛДІ!

2-бетЌостанай ќаласыныњ  солт‰стік-батыс шаѓын
ауданында  жањадан ќазаќ тіліндегі №15 орта
мектебі μзініњ есігін салтанатты т‰рде айќара
ашты.  Мектептіњ ашылу салтанатына облыс

єкімі Архимед М±хамбетов ќатысты.   Жања
білім ±ясыныњ ашылу салтанатына жиналѓан
ата-аналардыњ да, ±стаздардыњ да,
оќушылардыњ да ќ±шаќтары г‰лге толы,
кμњілдері кμтеріњкі, ќуанышты.

– Б‰гінгі мектептіњ салтанатты ашылуымен барлыќта-
рыњызды ќ±ттыќтаймын. Осындай  мектепте ±стаздары-
мыз оќушыларымызѓа  сапалы білім, саналы тєрбие  бе-
ретіндіктеріне, оќушыларымыз елініњ наѓыз азаматтары
мен азаматшалары болып μсетіндіктеріне кєміл сенемін.

¤йткені μњірімізде білім алатын оќушыларымыздыњ  пєн
олимпиадаларында, ѓылыми жєне т‰рлі білім   жарыстар-
даѓы  жетістіктері орасан. Пєн бойынша облысымыздыњ
ќ±рама командасы республикада ењ ‰здік  саналады. Ќос-
танайлыќ оќушылар  жалпы білім беретін пєн олимпиа-
дасында бес алтын, бес к‰міс, он ќола медаль жењіп
алды.

Г‰лназым
     САЃИТОВА

Ќарлыѓаш
       ОСПАНОВА

ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ

Мектеп – білім тірегі,
±стаз – оныњ ж‰регі

СУРЕТТЕ: №15 мектептіњ ашылу салтанатынан
кμрініс.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Ќостанайда жања ќазаќ мектебі ашылды

Архимед М¦ХАМБЕТОВ, облыс єкімі:

Кеше μњірдіњ жања басшысыныњ
жетекшілігімен алѓаш рет μткізілген
аппарат мєжілісінде "Тобыл" ЄКК-
ніњ ж±мысы мен алдаѓы уаќытта

атќарылатын жобалары жєне
"Ж±мыспен ќамтудыњ жол
картасы-2020" баѓдарламасыныњ
μњірде ќалай ж‰зеге асырылып
жатќандыѓы талќыланды.
Мєжілісте облыс єкімі Архимед

Бегежан±лы μњірде ж‰зеге
асырылып жатќан жобалардыњ
кейбіріне кμњілі толмайтындыѓын,
сондыќтан алдаѓы уаќытќа
жоспарланѓан жобаларды ќайта
ќарап шыѓатындыѓын ескертті.

Облыс єкімі алдында есеп берген
"Тобыл" ЄКК басќарма басшысы Арман
Єлиевтіњ айтуынша, аталѓан компанияныњ
инвестициялыќ ќоржынында облыс-
тыњ экономикасына тыњ серпін бе-
ретін 44 инвестжоба бар кμрінеді.

4-бет

"Санды ќумай, сапаѓа кμњіл бμлу керек"
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Ораќ енді ќызады

Облыс бойынша б‰гінгі к‰нге дейін 1,5 млн. тоннадан астам дєнді-
даќылдар жиналды. Ауыл шаруашылыќ басќармасыныњ мєліметін-
ше, астыќ т‰сімі гектарынан шамамен 10-12 центнер. Єзірге оњт‰стік
аудандар кμш бастап келеді. Олар к‰згі жиын-терім ж±мыстарыныњ
60 пайызѓа жуыѓын аяќтап та ќалѓан.   Облыстыњ оњт‰стік μњірлерініњ
диќандары ‰шінші жыл ќатарынан ќ±рѓаќшылыќќа тап болды.  Ол
жаќтарда шілде, тамыз айларында орташа есеппен 30 миллиметр
ылѓал т‰скен. Б±л жеткіліксіз. Біраќ, к‰згі терім ж±мысы ойдаѓыдай
μтуде. Гектар берекелілігі 5-7 центнер.  Облыстыќ ауыл шаруашы-
лыѓы басќармасыныњ бμлім басшысы Сєлімжан Есенамановтыњ
айтуынша, солт‰стік μњірлерге жауын-шашын кμп мμлшерде т‰сті.
Салдарынан бидай баяу пісті. Ќазір м±нда  астыќтыњ 30 пайызы
ѓана жиналѓан.

Ќазіргі тањда  диќандар 1 млн. 450 мыњ гектар алќаптаѓы егінді
шауып, 1 млн. 370 мыњ гектарын бастырды. Дегенмен,  ораќ ж±мысы
межелі уаќыттан созылып жатыр.

– Жалпы, облыс бойынша 4,5 млн. тонна астыќ жинауымыз керек.
Орташа есеппен єр гектардан 11 центнер аламыз деген жоспар бар.
Б±л ‰шін диќандардыњ м‰мкіндігі жеткілікті. Жанар-жаѓар май мен
техника бар, – дейді Сєлімжан Есенаманов.

Биыл аймаќ диќандары бидай кептіргіш 15  ќ±рылѓыны сатып
алѓан. Осы салаѓа негізделген басќа да жања техника жеткілікті.

Ќостанай алдаѓы ќысќа
дайын

Ќалада жылу энергетика орталыѓынан бμлек екі ‰лкен ќазандыќ
пен 9 кіші ќазандыќ болса, олардаѓы белгіленген к‰рделі жμндеу
ж±мыстары толыќ аяќталѓан. Облыс орталыѓындаѓы жылу ќ±бырла-
рыныњ ±зындыѓы 238 мыњ метрді ќ±райды. Биыл соныњ 10%-дан
астамы жањарѓан. Ќазір ќ±бырлар толыќ тексеріліп, аќау білінген
жерлер жμнделуде. Жоспарѓа сєйкес, 29 ќырк‰йекте барлыќ ж±мыс-
тар аяќталады. Ќаладаѓы жылыту мекемелері газ т±тынатын болѓан-
дыќтан, отын жμнінен мєселе жоќ. Айта кету керек, Ќостанайда μткен
жылу маусымында кμлденењ апат тіркелмеген. Ќостанай жылуэнер-
гетика компаниясы бас инженерініњ орынбасары Дєуіт Ибраевтыњ
айтуынша, барлыќ мекемелер жылу маусымына дайын.

– Ќ±бырларды жμндеу ж±мыстары да аяќталуѓа тємам. Газ бой-
ынша келісім-шартты бекіттік. Сондыќтан кμгілдір отын жμнінен еш-
ќандай кедергі жоќ. Саќтыќ ќорына 4700 тонна мазут ќажет болса,
соныњ 1937 тоннасы ќолымызда. Ќалѓанын сатып алу мєселесі
шешіліп жатыр, – деді Дєуіт Ибраев.

¤њіріміз "Парасатты полицей"
жењімпазын аныќтады

 Ќостанай облыстыќ ІІД акт залында жыл сайын ішкі
істер ќызметкерлерініњ арасында ±йымдастырылып келе
жатќан "Парасатты полицей" байќауы μтті.

Б±л конкурс еліміздіњ
ІІМ Мемлекеттік тіл жєне
аќпарат департамен-
тініњ бастамасымен
±йымдастырылып келе
жатќанын атап μткен
жμн. Сайыстыњ маќсаты
– полиция ќызметкер-
лері арасында мемле-
кеттік тілді насихаттау
арќылы оларды патри-
оттыќќа тєрбиелеу. Сол
себепті тєртіп саќшыла-
ры м±ндай ауќымды іс-шараѓа ќатысып, μнер кμрсетуді зор мєртебе
санайды. Айта кету керек, биыл ќатысушылар Ќазаќ хандыѓыныњ
550 жылдыѓы таќырыбын тањдап алыпты.

Байќауѓа барлыѓы аудан-ќалалардыњ ішкі істер ќ±рылымдары-
нан 18 команда келіп ќатысты. Сайыстыњ таѓы бір ерекшелігі, єрбір
командада ана тілімізге жетік μзге ±лт μкілдері атсалысќан екен. Б±л
байќауда олар μздерініњ шыѓармашылыќ ќабілеттерін кμрсете ала-
ды.

– Былтыр Ќостанай облысыныњ ІІД ќ±рама командасы республи-
калыќ "Парасатты полицей" байќауында жењімпаз атанды. Б±л –
тєртіп саќшыларыныњ ж±мыла ењбек етуініњ арќасы. Ал єрбір поли-
ция ќызметкері ќазаќ тілін жетік білуі тиіс, – дейді облыстыќ ІІД бас-
тыѓыныњ орынбасары Баќытжан Ералин.

Єр команда μздерін кμркем сμздермен таныстырды, кєсіби тер-
миндерді біліп, ойларын еркін жеткізіп, шыѓармашылыќ конкурстар-
дан с‰рінбей μткендер арасынан Таран аудандыќ ІІБ ќ±рамасы же-
њімпаз деп танылды. Екінші орынды Алтынсарин ауданы иеленсе,
Ќостанай АІІБ алѓашќы ‰штікті аяќтады. Рудныйлыќ команда арнайы
ж‰лдегер атанды.

СУРЕТТЕ: байќаудан кμрініс.
Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

1-бет

Мектеп – білім тірегі,
±стаз – оныњ ж‰регі

Жерлесіміз  ¦лы ±стаз Ыбы-
рай Алтынсарин "маѓан жаќсы
м±ѓалім бєрінен де ќымбат,

μйткені м±ѓалім – мектептіњ ж‰регі"
деп бекер айтпаѓан.  Сондыќтан
±стаздарымыз  Ыбырай Алтынса-
ринніњ  ±лаѓатты жолын жалѓастыра-
ды деп ойлаймын, – деді μзініњ
ќ±ттыќтау сμзінде облыс єкімі.

Салтанат аясында  ќ±ттыќтаулар
айтылды, єсем єндер шырќалды.
Ал, мектепке шаќырѓан  ќоњырау
соѓылѓанда,  мектепке алѓашќылар-
дыњ бірі болып, екі-екіден ќол ±с-
тасќан бірінші сынып оќушылары
кірді. Оќушылардыњ жолдарына "Аќ
жол"  деген жазуы бар аќ кілемше
тμселді.

Мектепті облыс єкімі аралап
кμрді.   Ал, мектеп директоры Ділна-
ра Сапанова сырдыњ иісі єлі кетіп ‰лгірмеген сы-
ныптармен, акт, спорт залдарымен, кітапханамен
таныстырды. Аймаќ басшысы  асханаѓа кіріп, ас
даярлайтын жабдыќтармен жете танысып,
μндірушініњ осы ќ±ралдарѓа берген кепілдікті жа-
рамдылыќ мерзімі  бар ма деп с±рады.  Білім са-
ласыныњ шенеуніктері  асхана жабдыќтарыныњ 3
жылѓа дейін  кепілдікті жарамдылыќ мерзімі бар
екендігін айтты. Сол секілді  сыныптарды аралай
ж‰ріп,  оќу-ќ±рал жабдыќтары  ќайдан  сатып єке-
лінгенін де с±рады. Бір ќуанарлыѓы сол,  мектеп
парталары, оќу-ќ±рал жабдыќтары жергілікті
μндірушілердіњ μнімдері мен Ќараѓанды облысы-
нан сатып єкелінген екен. Спорт залы кењ,  жоѓа-
ры жаѓында  жанк‰йерлер ‰шін  ашыќ трибуна да
бар. Мердігер сый ретінде мектепке музыкалыќ ап-
паратура сыйлады. Сонымен бірге облыс єкімі
мектеп алды шаѓын орталыќ пен балабаќшаны
да аралады.  Мектеп жобасыныњ  жалпы ќ±ны 1,3
млрд. тењге.  Мектептіњ  ќазандыќтары автоном-
ды, газ пайдаланатын  болады.

Ділнара САПАНОВА, мектеп директоры: –
Ќуанышымызда шек жоќ.   Оќу-ќ±ралдарымыздыњ
барлыѓы да  заман  талабына сай соны ќ±ралдар.
Лингафон, мульти-медия кабинеттеріміз бар.
Кітапханамыз, спорт залымыз, акт залымыз ќан-
дай. Оќушыларымыз толыќ. Айта кетерлігі сол,
мектеп алды даярлыќ тобында  53 тєрбиеле-
нушіміз жєне де шаѓын орталыќтаѓы екі топта 50

бала бар. Ал, 1-9 сыныпќа барлыѓы 358 оќушы
барады. Оќушыларымыздыњ барлыѓы да осы ша-
ѓын  ауданныњ балалары. ¦стаздарымыз білікті,
жоѓары санатты. Жања оќу жылында  жас  маман-
дар да келді.

Айзада СЕРІКОВА, ата-ана: – Осы шаѓын
ауданда т±рып жатќанымызѓа он жыл болды. Енді
міне,  ќазаќ тіліндегі мектебіміз де ашылды. Бірінші
сыныпќа Г‰лнєз есімді ќызымыз барады. Ќуаны-
шымыз ќойнымызѓа сыймай т±р. Мектеп μте  та-
маша. Жарыќ, кењ. Осындай мектепте білім алѓан
оќушыларымыздыњ білім жетістіктері жоѓары бо-
лады деп ойлаймын.

Г‰лнєр ОРАЗБАЕВА, жоѓары санатты педа-
гог, математика пєнініњ м±ѓалімі: –  ¤зіњіз кμріп
т±рсыз, мектебіміз зєулім, єдемі. Осындай мектеп
сыйлаѓан Елбасымызѓа, жергілікті атќарушы
органдарѓа алѓысымыз шексіз. Б±л  еліміздіњ
кμркейіп, экономикамыздыњ алѓа басќандыѓыныњ
бір кμрінісі деп айта аламын.  Оќушыларымыз,
педагогтарымыз пайдаланатын оќу-ќ±ралдары-
мыз заман талабына сай.  Оќулыќтарымыз да
жеткілікті. Осындай  мектепте оќушыларымыздыњ
білім жетістіктері де жоѓары болады деп ойлай-
мын.

СУРЕТТЕ: облыс єкімі А.М±хамбетов жања
мектептіњ ашылу салтанатында.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

Ќостанай ќаласында
"Кедергісіз келешек"
партиялыќ жобасы
аясында єлеуметтік
инфроќ±рылым
нысандарыныњ
м‰гедектерге
ќолайлылыѓы тексерілді.

Комиссияныњ ќ±рамында
"Н±р Отан" партиясы ЌОФ,
ењбек, халыќты єлеуметтік
ќорѓау жєне кμші-ќон коми-
тетініњ Ќостанай облысы бойын-
ша департаменті жєне ‡Е¦-дыњ
μкілдері бар. Олар Красносель-
ская, 126 жєне Герцен, 36 Б ме-
кенжайларында салынып   жат-
ќан жања ‰йлерде болып, ќ±ры-
лысќа жауапты мамандармен
кездесті. Аталѓан кμпќабатты
т±рѓын ‰йлер ќырк‰йек айыныњ
соњында пайдалануѓа беріледі.
Ќ±рылыс ж±мыстарыныњ
аяќталѓанына ќарамастан нысан
м‰гедектердіњ ж‰ріп-т±руына
сай келмейді. Атап айтќанда,
подъездіњ кіре берісіндегі та-
балдырыќтар тым биік. Арбаѓа
тањылѓан м‰гедек м±ндай та-
балдырыќтан ќалай μтеді? Стан-
дартќа сай м‰мкіндігі шектеулі

Ќымбат
       ДОСЖАНОВА

Табалдырыќтан аттау м±њ

ОРАЌ-2015

Айбек
       КЄДІР¦ЛЫ

жандарѓа арналѓан пандустыњ
жалпы ені 100 см, кμлбеу б±ры-
шы 6 градустан аспауы керек.
Ал, биіктігі 70 сантиметр жєне
95 сантиметрлік екі дењгейлі
т±тќасы болуы керек.

– Тексеру ж±мыстарын ќ±ры-
лыс ж‰ріп жатќан нысандардан
бастаѓанымыз д±рыс болды.
Аныќталѓан ќателіктер т±рѓын
‰йлерді пайдалануѓа бермес
б±рын шешімін тапса жаќсы, –
деді "‡міт-Надежда" ЌБ тμраѓа-
сы Д‰йсенѓали Оспанов.

Елбасыныњ халыќќа  арнал-
ѓан Жолдауында м‰мкіндігі
шектеулі жандарѓа ерекше на-
зар аударып, кез келген нысан-
дардыњ олар ‰шін ќолжетімді
болуы ќажеттігі айтылѓан. Сон-
дыќтан "Н±р Отан" партиясы-
ныњ ЌОФ ќаладаѓы нысандарда
рейд ж‰ргізіп отыр. М±ндай
тексерістер алдаѓы уаќытта да
жалѓасын таппаќ.

СУРЕТТЕ: ќ±рылыс алањын-
даѓы тексеріс.

М‡МКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ЖАНДАР
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Жемќорлыќќа жол жоќ
Таран. "Ќ±ќыќтыќ Ќазаќстан ‰шін" ќоѓамдыќ бірлестігініњ

Ќостанай облыстыќ филиалыныњ м‰шелері мемлекеттік ќызмет-
керлермен жиын μткізді. Ондаѓы маќсаттары азаматтардыњ
ќ±ќыќтыќ белсенділігін арттыра отырып, жемќорлыќтыњ алдын
алу жμнінде насихат ж±мыстарын ж‰ргізу. Аталмыш филиалдыњ
тμраѓасы Михаил Дауенов жемќорлыќтыњ белењ алѓан т±старын
айта келіп, єсіресе, б±л мєселе мемлекеттік сатып алу, жер, білім
салаларында μршіп т±рѓанын тілге тиек етті. Облыста б‰гінгі к‰нге
дейін ірі кμлемде ќырыќ жемќорлыќ оќиѓасы тіркелсе, оныњ
‰шеуі Таран ауданында болѓан.

Сарыкμлде мал фермасы салынуда
Сарыкμл. Аудан экономикасын дамыту маќсатында ауылша-

руашылыѓына арналѓан инвест жобалар  ж‰зеге асырыла баста-
ды. "Адай-Еркін" шаруа ќожалыѓыныњ басшысы Еркін Кушалиев
єлгі жоба аясында μњірде мал шаруашылыѓын μрістетпек. Б‰гінде
мал фермасы ќ±рылысын бастап та кетті. 600 ірі ќара малына
арналѓан базалар салынуда. Ќожалыќ "Сыбаѓа" мемлекеттік баѓ-
дарламасы аясында 300 ірі ќара мал сатып алды. Таѓы 300-і жос-
парда т±р.  Жалпы, инвестициялыќ жобасы 2015-2016 жылдарѓа
арналѓан. Болашаќта 10 адам ж±мыспен ќамтылмаќ.

К‰зетшілерге с±раныс кμп
Облыста.¤њірімізде к‰зет ќызметіне с±раныс артты. Журна-

листермен μткен брифингте Ќостанай облысы ІІД К‰зет ќызметін
баќылау бμлімініњ инспекторы Болат Уаќбаев осылай деді. Оныњ
айтуынша, μњірде 5200-ден астам нысанѓа к‰зет ќызметін кμрсе-
тетін 165 фирма бар. "Егер осыдан ‰ш жыл б±рын облыста жеке-
меншік к‰зет фирмаларыныњ саны 129 болса, б‰гінде м±ндай
ќызмет т‰ріне с±раныс жыл сайын артып келеді. К‰зетілетін ны-
сандар саны 64%-ѓа жетті", –  деді Болат Уаќбаев.

Ислам – бейбітшілік діні
Жанкелдин. Аудан орталыѓында "Ислам – бейбітшілік діні"

атты м‰мкіндігі шектеулі азаматтар арасында таѓылымдыќ саѓат
μтті. Негізгі маќсаты – дінніњ тазалыѓы, ќадірін баѓалау, сондай-
аќ, б‰гінде єлем елдерде болып жатќан  террорлыќ єрекеттерден
жас ±рпаќты саќтау. Жиынѓа аудан орталыѓындаѓы "Оспанќожа
Єулие"  атындаѓы  Торѓай мешітініњ наиб имамы Жас±лан Бекма-
ѓанбетов ќатысып, ислам дінініњ тазалыѓы жайлы айтып,
кμпшілікті тыњ деректермен таныстырды.

 Ќыстыњ ќамын жаз ойлап...
Ќарасу. К‰з басталысымен аудан халќы отын-суларын дайын-

дап, ќыс мезгіліне єзірлікті бастап кетті. Аудан бойынша денсау-
лыќ саќтау саласыныњ 35 нысаны,  єлеуметтік саланыњ 33 ныса-
ны, білім беру саласыныњ 43 нысаны жєне 3 кμпќабатты т±рѓын
‰й  жылыту маусымына дайын отыр. Осы маќсатта 16,6 тонна
кμмір т‰сірілген. Б±л туралы аудан єкімі А.Шємшиев дєст‰рлі
брифингте мєлімдеді.

"Тіл – парасат"
Рудный . Ќазаќстан халќы тілдері к‰ні мерекесіне орай орыс

тілінде оќытатын мектеп  пен білім беру мекемелері оќушылары
арасында осындай атпен  тіл байќауы болып μтті. Байќауды  тіл-
дерді оќыту  орталыѓы мен  ќалалыќ тілдерді дамыту жєне  мєде-
ниет бμлімі ±йымдастырды. Ќатысушылар ќазаќ жєне аѓылшын
тілінде μздері туралы айтып, ќазаќ тілінде  эссе жазды, диалог ќ±-
рып, μз μнерлерін кμрсеттті. "Тіл – парасат" байќауыныњ бас ж‰л-
десін №10 мектеп-гимназияныњ оќушысы А.Сидорук жењіп алды.

 Дені сау ±рпаќ
Ќостанай. №24 "А" мектеп-гимназиясы Денсаулыќ к‰нін атап

μтті. Б±л к‰ні оќушылар мектеп алањына жиналып т‰рлі спорт-
тыќ ойындар ойнап, кμњіл кμтерді. Б±л шараѓа тек оќушылар ѓана
емес, ата-аналар, м±ѓалімдер де белсене ќатысты. К‰н салќын
болса да кμтеріњкі кμњіл-к‰й балаларды шыныќтыра т‰скендей.
Алдаѓы уаќытта м±ндай шаралар таѓы да болмаќшы. Спорт пен
білімді ±штастырѓан балѓындардыњ дені сау болары сμзсіз.

Ќостанай облысына Ќазаќ хандыѓыныњ
550 жылдыѓына арналѓан "¦лы Дала Елі"
республикалыќ тарихи-мєдени
экспедициясыныњ ќатысушылары келді.
Экспедиция м‰шелері алаштыњ ардаќты
азаматы Ахмет Байт±рсыновтыњ
ескерткішіне г‰л шоќтарын ќойып,
жергілікті БАЌ журналистерімен кездесті.

Ќазаќстан халќы Ас-
самблеясыныњ баста-
масымен ±йымдасты-
рылѓан экспедицияѓа
Ќазаќ географиялыќ
ќоѓамы, білім жєне
ѓылым ±йымдары, рес-
публикамыздаѓы БАЌ
ќолдау білдірді. Осы-
лайша, 11 ќырк‰йектен
бастап Аќмола, Сол-
т‰стік Ќазаќстан облыс-
тарынан ж‰ріп μтіп,
Ќостанай μлкесіне келіп
жетті. Оныњ  ќ±рамында
бір жыл бойы велоси-
педпен єлемніњ 22 елін
шарлаѓан Маѓжан Са-
ѓымбаев, Ќазаќ, Шалќар
радиоларыныњ редак-
тор-ж‰ргізушісі Р‰стем
Ж‰ніс, халыќаралыќ
т‰рік академиясы єлеу-
меттік-экономикалыќ
зерттеулер орталыѓы-
ныњ директоры Ќайыр-
бек Арыстанбеков жєне
бір топ тарихшы, ѓалым,
этнограф бар.

– Экспедицияныњ
Ќазаќ хандыѓыныњ 550
жылдыѓына арналып
отырѓаны тегін емес.
Біздіњ маќсатымыз – елдегі мєдени-тарихи ескерт-
кіштерді танып білудіњ негізінде ±лттыќ бірлікті на-
сихаттау.  Бізді біріктіретін к‰ш – ±лттыќ тарих. Сон-
дыќтан  ќазаќ мемлекеттілігініњ негіздерін ескерт-
кіштер, мєдени ќ±ндылыќтар арќылы айќындап
кμрсетуге бел байладыќ.  Ішкі туризмніњ дамуына
да ‰лесімізді ќоссаќ деген ой бар, – деді ЌР Пре-
зиденті жанындаѓы "Ќоѓамдыќ келісім" РММ ѓылы-
ми-сарапшылыќ с‰йемелдеу жєне єдістемелік
ќамтамасыз ету ќызметініњ басшысы Н±рбек Ша-
яхметов.

 "Экспедиция ќатысушыларыныњ жазба хатта-
ры" деген кітапты тарих ѓылымдарыныњ докторы
Еркін Єбілге табыстады. Тμрт к‰нніњ ішінде кітап-
ќа Ќостанайѓа ќатысты мєліметтер жазылады.

Еркін Єбілдіњ айтуынша, μткенді зерттеп, зерде-
леуге тμрт-бес к‰н жетпейді. ¤йткені, Ќостанай
даласы т±нып т±рѓан тарих.

Брифинг барысында μлкетанушы, ЌМПИ-дыњ
ќ±рметті профессоры Ќуанышбай Орманов тыњ
μлкесіндегі ескерусіз келген небір ќ±нды дерек-
термен бμлісті. Соныњ ішінде Едіге ќала туралы
єњгімені кμпшілік ±йып тыњдады. ¤лкетанушыныњ
айтуынша,  μткен тарихымыздаѓы ењ ‰лкен бай-
лыќ Ќостанай жерінде жатыр. Соныњ бірі – Едіге
ќала. Ол – д‰ниеж‰зіндегі ењ алѓашќы демалатын
орын (санаторий). Екіншісі Теке тауы, діњі немесе

Текеніњ ‰њгірі. Кμш-
пенділерге баѓыт-
баѓдар берген зєу-
лім м±нараѓа осы
уаќытќа дейін ешкім
кμњіл бμлмеген.

– Ќазаќ хандыѓы-
ныњ 550 жылдыѓына
Ќостанайдыњ тіке-
лей ќатысы бар. Се-
бебі, хандыќтыњ
негізі Тобыл бойын-
да ќаланды. Алтын
Орда ќ±лаѓаннан
кейін Єбілќайырды
ќолдаѓан байлар
¤збек ±лысын ќ±р-
ды. Екіншіден, хан-
дыќтыњ басында
Ќара Ќыпшаќ Ќобы-
ланды батыр т±р, –
деді  μлкетанушы
Ќуанышбай Орма-
нов.

Экспедиция м‰-
шелері Ќостанай
ќаласындаѓы мєде-
ни-тарихи орын-
дарды аралап,
Аманкелді, Жанкел-
дин аудандары мен
Арќалыќ ќаласына
жол тартты.  Яѓни,

24 ќырк‰йекке дейін Тобыл-Торѓай топыраѓындаѓы
небір тыњ деректермен танысады. Экспедиция-
ныњ Ќостанайдан кейінгі баѓыты – Ќараѓанды об-
лысы. Аталмыш топ республикамыздыњ єр айма-
ѓын аралап, 9 ќазанда Тараз ќаласында Ќазаќ хан-
дыѓыныњ 550 жылдыѓына арналѓан ќорытынды
жиында экспедицияныњ нєтижесін жариялайды.
Жол сапардан жиѓан деректерді кітап, альбом етіп
шыѓарып,  "Тарих толќынындаѓы ¦лы дала"
кμрмесін ±йымдастырады.

СУРЕТТЕРДЕ: "¦лы Дала Елі" экспедиция-
сыныњ ќатысушылары.

Суреттерді т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Тарих толќынындаѓы
¦лы дала

ЌАЗАЌ ХАНДЫЃЫНА – 550 ЖЫЛ

Ќымбат
         ДОСЖАНОВА

Облыс орталыѓындаѓы Достыќ ‰йінде
"Абай оќулары" болып μтті. Байќауѓа
облысымыздыњ єр μњірінен келген он алты
жас ќатысты.

– "Абай оќулары" байќауыныњ басты маќсаты
– ќазаќ тілініњ ерекшелігін, бай сμз ќорын, Абай
шыѓармашылыѓын насихаттау арќылы ќазаќтыњ
тілі мен єдебиетіне, мєдениетіне деген этнос
μкілдерініњ ыќыласын арттыру єрі еліміздіњ руха-
ни бірлігін ныѓайту. Сайысќа ќатысып отырѓан μзге
±лт μкілдерініњ жастары ережеге сєйкес Абай шы-
ѓармаларын – μлењдерін, ќара сμздерін ќазаќ
тілінде жатќа, М. Єуезовтыњ "Абай жолы" романы-
нан ‰зінді оќу, сол секілді ќазаќ халыќ єндерініњ
бірін орындап, μздерініњ μнерлерін, єншілік ќабі-
леттерін танытуы ќажет. Б‰гінде  μзге ±лт μкілдері
жастары арасында ќазаќ тілін білсем, танысам
дегендердіњ саны артып келеді.   Айта кетер бір
жайт, мемлекеттік тілге арналѓан байќауларѓа, сай-
ыстарѓа ќатысып, μздерініњ  ќаншалыќты ќазаќ
тілін білетіндіктерін  кμрсете білген μзге ±лт
μкілдерініњ жастары ќазіргі кезде облыстыќ, рес-
публикалыќ мекемелер мен ±йымдарда, кєсіп-
орындарында   тілге ќатысты ќызметтерінде ж±мыс

"Мен жазбаймын μлењді"Мен жазбаймын μлењді"Мен жазбаймын μлењді"Мен жазбаймын μлењді"Мен жазбаймын μлењді
ермек ‰шін..."ермек ‰шін..."ермек ‰шін..."ермек ‰шін..."ермек ‰шін..."

жасайды, – деді облыстыќ тілдерді дамыту бас-
ќармасыныњ бас маманы Аида Бажирова.

Байќау барысында μзге ±лт μкілдерініњ жаста-
ры Абай μлењдерін, ќара сμздерін мєнерлеп оќып,
ќазаќ єндерін наќышына келтіріп орындады.
Ќатысушылардыњ тілдері жатыќ,  ќазаќ тіліне тєн
дыбыстарды  аныќ айтты. Сонымен,  байќауда
Ќостанай ауданыныњ μкілі Анастасия Смаковая
жењімпаз атанды, енді ол  Абай атамыздыњ туѓан
жері – Семейде μтетін республикалыќ байќауда
облыс намысын ќорѓайды.

Г‰лназым
    САЃИТОВА
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Архимед М¦ХАМБЕТОВ, облыс єкімі:

"Санды ќумай, сапаѓа кμњіл бμлу керек"
1-бет

Міне, осындай ат-
пен "Мирас" мєдениет
‰йінде облыстыќ
тілдерді дамыту бас-
ќармасы мен Ќазаќ-
стан халќы Ассамблея-
сыныњ бірлесіп ±йым-
дастыруымен Ќазаќ-
стан  Республикасы
Конституциясы, Ќазаќ-
стан халќы Ассамблея-
сыныњ 20 жылдыѓын
мерекелеу ќ±рметіне
жєне Ќазаќстан халќы
тілдері к‰ніне арналѓан
мерекелік шара болып
μтті.  Жиналѓандарды
Ќазаќстан  халќы тіл-
дері мерекесімен об-
лыс єкімініњ орынбаса-
ры  Базыл Жаќыпов
ќ±ттыќтап, игі тілегін
білдіріп, облысымызда
осы салалар бойынша
атќарылып жатќан
ж±мыстар туралы ќыс-
ќаша айтып μтті. Облы-
сымызда 18 тілдерді
дамыту орталыѓы ж±-
мыс істейді. ‡стіміздегі
жылы  тілді дамытуѓа
180 млн. тењге бμлінді. 700-ге
жуыќ басќа ±лт μкілдерініњ  жас-
тары жоѓары оќу орындарыныњ
ќазаќ бμлімінде білім алады.

– Отбасымызда  алты бала
бар, балаларымыздыњ барлыѓы
да ќазаќ тілінде сμйлейді, білім
алады. ¤зіміз Ќостанай ауданы-
ныњ "Алтын дала" ауылында
т±рамыз. ¦лтымыз орыс бола
т±ра балаларымды ќазаќ мекте-
біне апарѓанымда  ештење ойла-
ѓаным да жоќ. Балалар жаќсы
оќиды, спортпен айналысады.
Ќазір екі оќушымыз бар, Борис

Б‰гінде корпорацияныњ инвести-
циялыќ ќаржы кμлемі 4,8 млрд. тењ-
гені ќ±рап отыр. Ал, корпорация

ќ±рылѓан кезењнен бері жалпы сомасы 3,5
млрд. тењгеніњ 20 жобасы ж‰зеге асырыл-
ѓан. Сондай-аќ, корпорация Ресейлік биз-
несмендермен де єріптестік байланысты
ныѓайта т‰скен. Соныњ ішінде, жаќында
Ресейде μткен форум аясында аталмыш
корпорация жылыжай кешенініњ ќ±рылы-
сын салу туралы жобаны іске асыру маќ-
сатында Челябі облысыныњ "Чурилово"
агрокешенімен меморандумѓа ќол ќойѓан
болатын. Жоба ќ±ны 13 млрд. тењге. Ќазіргі
тањда ќажетті инфраќ±рылымдарды ќам-
тамасыз ету бойынша  ќаржыландыру
кμздері ќарастырылып, келіссμздер
ж‰ргізіліп жатќан кμрінеді. Сонымен ќатар,
корпорация тек ірі инвестжобаларды ѓана
ж‰зеге асырып ќоймай, орта жєне шаѓын
бизнесті де ќолдап келеді. Осы маќсатќа
2015-2018 жылдарѓа арналѓан баѓдарла-
маны ж‰зеге асыруѓа корпорацияныњ бюд-
жетінен жыл сайын 50 млн. тењгеге жуыќ
ќаражат бμлу ќарастырылып отыр. Атал-
ѓан баѓдарламаныњ арќасында ќазірдіњ
μзінде жалпы ќ±ны 19,1 млн. тењге бола-
тын 9 жоба ќаржыландырылѓан.

Ж‰зеге асырылѓан жобаларды жіпке
тізіп берген корпорация басшысы бєрібір
облыс єкімініњ сынынан ќ±тылып кете ал-

мады. ¤њір басшысы Архимед Бегежан-
±лы "Тобыл" ЄКК-ныњ ж±мысын сынѓа
алды. Корпорацияныњ ±саќ жобаларды,
яѓни шаѓын бизнесті несиелендірумен ѓана
айналыспай, тек ќана ірі  єрі ауќымды
жобаларды ж‰зеге асыруы тиістігін алѓа
тартты.

– Кμлемі ауќымды, ал инвестиция ќара-
жаты  аз, тіпті ж±мыс к‰ші талапќа сай емес
жобаларды ж‰зеге асырѓанда не ±тамыз?
Егер осындай жобаларды іске ќоса бе-
ретін болсаќ, индустриалды-инновация-
циялыќ саясатты дамытќанымыз осы ма?
М±ндай ж±мыстар ешќашан жаќсылыќќа
апармайды. Сондыќтан да, мен облыстыњ
индустриаландыру картасын ќайта ќарап
шыќтым. ‡ш жыл ішінде   атќарылѓан
ж±мыстар аз емес, біраќ кμњіл толмайтын
кейбір жобалар да жоќ емес. Санды ќумай,
сапаѓа кμњіл бμлуіміз керек. "Тобыл" ЄКК-
мен 3 млр. тењге инвестиция тартылѓан.
Дегенмен б±л корпорацияныњ да 2015-
2017 жылдарѓа арналѓан жоспарын ќайта
ќараймыз, себебі, сіздер ќаржыландыр-
ѓан жеті жобадан айтарлыќтай нєтиже
кμрінбейді, – деді облыс єкімі А.М±хамбе-
тов.

Ал, μњірде "Ж±мыспен ќамтудыњ жол
картасы-2020" баѓдарламасы аясында
кμптеген ж±мыстар атќарылып, оњ нєти-
жесін беруде. Облыстыќ ж±мыспен ќамту

жєне єлеуметтік баѓдарламаларды ‰йлес-
тіру басќармасыныњ басшысы Е.Жаулы-
баевтыњ айтуынша, 2015 жылы респуб-
ликалыќ бюджеттен 1 млрд.965 млн. тењ-
ге бμлінген. Осы уаќытќа дейін б±л
бμлінген ќаражаттыњ 95,9 пайызы игеріл-
ген. Баѓдарламаныњ бірінші баѓыты
бойынша биыл білім саласында бес
жоба, денсаулыќ саќтау саласында екі
жоба ж‰зеге асырылуы тиіс. Б±л маќсат-
ќа ел ќазынасынан 823,4 млн. тењге
бμлінген. Б‰гінде  екі дєрігерлік амбула-
торияныњ ќ±рылысы мен екі мектептіњ
к‰рделі жμндеу ж±мыстары аяќталѓан, ал
тμрт єлеуметтік саладаѓы ж±мыстар єлі
жалѓасып жатќан кμрінеді. Баѓдарлама
бойынша 676 ж±мыс орны ашылуы тиіс
болса, б‰гінге дейін 582 ж±мыс орны ќ±-
рылѓан. Ал, баѓдарламаныњ екінші баѓы-
ты бойынша, яѓни шаѓын несиелендіруге
761,2 млн. тењге ќарастырылса, соныњ
564,2 млн. тењгесі республика бюджеті-
нен, 197 млн.тењгесі игерілмеген ќаражат
кμздерінен бμлінген. Шаѓын несиеленді-
рудіњ арќасында 1464 ж±мыс орны ќ±-
рылѓан. Дегенмен, несиені алуын алып
алып, оны ќайтара алмай отырѓандар да
жетерлік. Мєселен, шаѓын несиелендіру
бойынша 30 млн. тењгеден астам ќара-
жат ќайтарылмай отырѓан кμрінеді.
Єсіресе, Ќостанай, Жітіќара, ¦зынкμл,

Науырзым, Федоров аудандары несие
берешегі бойынша алда т±р.

– Б‰гінде, арзан пайызбен несие алып,
єсіресе ауыл шаруашылыѓы саласында
кєсібін дμњгеленткісі келетіндердіњ ќата-
ры кμбейіп келеді. Жыл басынан бері осы
сала бойынша 257 адамѓа 491,1 млн. тењ-
ге кμлемінде несие берілді. Б‰гінге дейін
ќаржылыќ ќолдау ќорына жалпы сомасы
805,3 млн. тењге кμлемінде несие алуѓа
μтініш келіп т‰скен. Біраќ, несие алушы-
лардыњ дені ауылдыќ жерлерден болѓан-
дыќтан, олардыњ кепілге ќоятын
м‰ліктерініњ жарамсыз болуы да кедергі
келтіруде, – дейді басќарма басшысы
Е.Жаулыбаев.

Жалпы, баѓдарлама бойынша
‰стіміздегі жылы 15 мыњнан астам адам-
ды ж±мыспен ќамту кμзделген. Ал, тіркел-
ген ж±мыссыздар саны 3,5 мыњ адамды
ќ±рап отыр. Облыста ‰ш кєсіпорында,
мєселен Лисаковтаѓы "Алтын ¤мір" жєне
"¤ркен", сондай-аќ Єулиекμлдегі "Разрез
Приозерный" ЖШС-нде  жасырын ж±мыс-
сыздыќќа ±шыраѓан 904 адамныњ тіркел-
гендігі аныќталды. Б±л т±рѓыда, облыс
єкімі сала басшыларына м±ндайѓа жол
берілмеуі тиістігін, сондай-аќ, ж±мыссыз-
дыќ дењгейі экономикалыќ белсенді халыќ
санына ќарай аныќталуы керектігін ќадап
тапсырды.

ТІЛ – ¦ЛТТЫЊ ЖАНЫ

"Ана тілім –

ќасиетім, ардаѓым"
Г‰лназым
       САЃИТОВА

пен Виктор, біреуі 10-сыныпта,
екіншісі 7-сыныпта оќиды, ќазаќ
мектебіне барады. ¤зіњіз білесіз,
Кристина деген ќызымыз "Абай
оќулары" облыстыќ байќауында
аќынныњ  μлењдерін жатќа айту-
да бірінші орын алып, республи-
када екінші орын жењіп алѓан еді.
Басќа балаларым оќу орында-
рында оќиды. Тіл білуден ±тпа-
сањ, ±тылмайсыњ. Ќазаќ тілін
μзіміздіњ ана тіліміз деп ойлай-
мыз,– деді Марина Лаптева.

Іс-шара аясында мемлекеттік

тіл саясатын ж‰зеге
асыру ісіне белсенді
атсалысушылар, атап
айтќанда, балаларын
ќазаќ мектебіне беріп,
ќазаќ тілін μз ана
тілінен кем кμрмей,
мерейін асырып
ж‰рген Ситниковтар
отбасыныњ отанасы
Марина Лаптева, ев-
рей жексенбілік мек-
тебініњ оќытушысы
Татьяна Баль, оќушы-
ларѓа тіл ‰йретуді
белсенді т‰рде ќолѓа
алып, мемлекеттік
тілді оќытуды жазѓы
демалыс айларында
да жалѓастыруѓа зор
‰лесін ќосќан "Свето-
фор" жазѓы лагерініњ
директоры Дєметкен
Бисембаева жєне
±лты ќазаќ болмаса
да мемлекеттік тілде
сабаќ беріп, тіл
мєртебесін кμтеріп
ж‰рген μзге ±лт μкілі,
Ќарасу ауданы Це-
линный орта мек-
тебініњ ќазаќ тілі пєні
м±ѓалімі Светлана
Мулкуланова облыс

єкімініњ алѓыс хатымен жєне ба-
ѓалы сыйлыќтармен марапаттал-
ды.  Кеш соњы Ал, Е.¤мірзаќов
атындаѓы облыстыќ филармония
єншілерініњ, ќалалыќ балалар
шыѓармашылыѓы сарайы оќу-
шыларыныњ жєне ±лттыќ-мєде-
ни орталыќтары μкілдері ќаты-
суымен μткен концертке ±ласты.

СУРЕТТЕРДЕ: Ситниковтар
отбасы; марапат сєтінен.

Суреттерді т‰сірген Айбек
Ж‡ЗБАЙ.

¦лт жоспарын

тиімді ж‰зеге

асырудыњ негізі
2015 жыл Ќазаќстан ‰шін атаулы мерейтойлы к‰ндермен ерек-

шеленеді. Соныњ бірі – Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ 20 жыл-
дыѓы. Б±л єлемде тењдесі жоќ, 1995 жылы Елбасы Н±рс±лтан Назар-
баевтыњ бастамасымен ќ±рылѓан бірегей институт. Б‰гінде Ќазаќ-
станда 130 этнос бірігіп μмір с‰ріп, ж‰здеген этномєдени бірлестік-
тер ќызмет етуде.

Тек ќана Ќостанай облысында 100-ден аса ±лттар мен ±лыс μкілдері
т±рады. Оѓан 18 этномєдени бірлестіктер орналасќан облыстыќ
Достыќ ‰йі  де кує.

Ќостанайлыќ мемлекеттік ќызмет істері жєне сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы іс-ќимыл департаментініњ бастамасымен Достыќ ‰йінде
¦лт Жоспарыныњ 100 наќты ќадамын жєне Елбасыныњ бес инсти-
туционалды реформасын талќылау бойынша кездесу μтті.

Кездесу аясында мемлекеттік ќызмет  жєне сыбайлас   жемќорлыќ-
тыњ алдын алу басќармасыныњ басшысы Єсет Досекенов сμз сμйледі.
Мемлекеттік ќызметші ¦лт Жоспарыныњ 100 наќты ќадамын жєне
Елбасыныњ бес институционалды реформасын бірлесе орындау бойын-
ша таќырыпты баяндады. Кездесу барысында Ќазаќстан халќы Ассам-
блеясыныњ 20 жылдыѓына ерекше назар аударылды.

– Б±л бірегей институттыњ мањызын б‰гінде асыра баѓаламау
м‰мкін емес, себебі елдегі бейбітшілікті, т±раќтылыќ пен келісімді
саќтау Ќазаќстан халќы ‰шін μте мањызды, – деп атап μтті Єсет
Досекенов.

¤ткізіліп жатќан іс-шаралардыњ жемќорлыќты ќабылдау дењ-
гейіне єсерін аныќтайтын анонимды с±рау μткізілді.

Аса кμп талќыланѓан таќырыптардыњ бірі – кезекті аттестация
μткізу, мемлекеттік ќызметшілердіњ біліктілігін жоѓарылату жєне
мемлекеттік ќызметшілердіњ жалаќысын тμлеуде факторлы-баллды
ж‰йеніњ енгізілуі  болды. Департамент μкілдері аталѓан таќырып-
тардыњ єрќайсысына наќтылай тоќталды.

Кездесу соњында тараптар ¦лт Жоспарыныњ жемісті ж‰зеге асы-
рылуыныњ негізі Ќазаќстанныњ барлыќ халыќтарыныњ бірлігі мен ын-
тымаќтастыѓында екендігі туралы ойларымен бμлісті. Сондыќтан
да, этносаралыќ ќарым-ќатынасты ныѓайту мен азаматтарымыз-
дыњ ќ±ќыќтыќ сауаттылыѓын жоѓарылату маќсатында бірлескен
іс-шараларды ‰немі т‰рде μткізіп т±руды шешті.

Мμлдір ШЕРИЕВА,
МЌІСЖЌІЌ агенттігініњ Ќостанай облысы бойынша

департаментініњ баспасμз хатшысы.

 БОЛАШАЌЌА 100 ЌАДАМ
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Облыстыќ баспасμз клу-
бында баяндама жасаѓан
ведомство басшысы μњір-
дегі ќ±рылыстыњ техника-
лыќ сапасына тоќталды.
Себебі, ќ±рылыс объекті-
леріне техникалыќ ќадаѓа-
лау жасау аталмыш бас-
ќарманыњ тікелей міндеті.
ЌР сєулет, ќала ќ±рылысы
жєне ќ±рылыс ќызметі ту-
ралы зањы бойынша ќ±ры-
лыс ж±мыстарыныњ сапа-
сына ай сайын баќылау
ж‰ргізіп отырады. Ќолда-
ныстаѓы зањнамаѓа сєйкес
ѓимараттыњ сапасына, жо-
баныњ ж‰зеге асу мерзіміне,
орындалѓан ж±мыстардыњ
ќабылдауына баќылау жасайды.
Биылѓы жеті айдыњ ќорытынды-
сында, басќарма 68 жоспардан

Ќ±рылыстыњ сапасы
ќандай?

 ¤њір экономикасы
μрге басты

Ќарасу ауданында биылѓы ќањтар-
тамыз айлары аралыѓында ауыл
шаруашылыѓы саласына 2939 млн.тењге
инвестиция тартылды. Б±л туралы
облыстыќ баспасμз клубында μткен БАЌ
журналистерімен кездесуде аудан єкімі
Алмабек Шємшиев айтты.

Аудан экономикасыныњ негізгі ‰лесін ауыл ша-
руашылыѓы саласы ќ±райды. Ќазіргі уаќытта
аудандаѓы 40 жеке ќожалыќ мал шаруашылыѓы-
мен айналысады. Шаруашылыќ иелері асыл
т±ќымды мал μсіруге баса кμњіл бμліп отыр. Асыл
т±ќымды мал табыныныњ жалпы ‰лесі   32 %-ды
ќ±райды. М±нда мал шаруашылыѓын дамытуѓа
арналѓан мемлекеттік баѓдарламалар жоспарѓа
сай орындалуда. Соныњ ішінде "Сыбаѓа" мемле-
кеттік баѓдарламасы бойынша тμлдейтін мал мен
т±ќымдыќ б±ќалардыњ санын кμбейтуге баса мєн
берілуде. Аталмыш  баѓдарлама басталѓалы бері
жоспар 87,7%-ѓа орындалды. Сонымен ќатар жыл-
ќы, шошќа жєне ±саќ малдыњ санын арттыру
ж±мыстары да ойдаѓыдай ж‰ріп жатыр. "Алтын
асыќ" баѓдарламасы бойынша 200 бас ќой,
"Ќ±лан" баѓдарламасы бойынша 72 жылќы  алын-
ды. Барлыќ салалыќ баѓдарламаларѓа арналѓан
жоспар жыл соњында толыѓымен орындалмаќ.

– Соњѓы тμрт жылдыњ ішінде "Сыбаѓа" баѓдар-
ламасымен он бір мыњ ірі ќара малды сатып
алдыќ. Биыл да асыл т±ќымды мал басын кμбей-
туге  к‰ш  саламыз.  Себебі, аудан халќы мал ша-
руашылыѓымен к‰н кμріп отыр. Аталѓан салаѓа жа-
салып жатќан мемлекеттік ќолдау да кμњілден
шыѓады, – деді Ќарасу ауданыныњ єкімі Алмабек
Шємшиев.

Єлемдік экономикалыќ ахуалѓа ќарамастан, ел
‰кіметі ауыл шаруашылыѓын ќолдап, субсидия
беріп жатыр. Соњѓы бес жылда ауданныњ ауыл
шаруашылыѓы тауарын μндірушілерге субсидия
т‰рінде 4 млрд. 481,6 млн. тењге кμлемінде ќайта-
рылмайтын ќаржы бμлінген.

Ќарасудаѓы шаѓын жєне орта бизнесті ќолдау-
дыњ жарќын ‰лгісі – "Бизнестіњ жол картасы – 2020"
баѓдарламасы  болып  отыр. Баѓдарлама бастал-
ѓалы бері екі баѓыт бойынша 10 жоба маќ±лдан-

ды. Б‰гінде аталѓан жобалар іс ж‰зінде ж±мыс істеп
жатыр. Баѓдарлама аясында Ќостанай-Астана тас
жолындаѓы техникалыќ ќызмет кμрсету станция-
сыныњ (СТО) базасында тамаќтану жєне демалуѓа
арналѓан ќонаќ‰й кешені салынды.

Ауданныњ єлеуметтік-экономикалыќ дамуыныњ
сегіз айлыќ ќорытындысында μзге де мемлекеттік
баѓдарламалардыњ жемісті ж‰зеге асып жатќаны
белгілі болды. Индустрияландыру картасы шењ-
берінде 2500 ірі ќараѓа арналѓан бордаќылау
алањы, 1000 тμлдейтін малѓа арналѓан ќора сияќ-
ты ірі жобалар ќолѓа алынды. Былтыр "Макс" жау-
апкершілігі шектеулі серіктестігі теміржол т±йыѓы-
ныњ тμсемі бар μнеркєсіп базасыныњ ќ±рылысын
бастаѓан болатын. Ал биыл сыйымдылыѓы  49,6
мыњ тонна болатын астыќты ќабылдауѓа, кептіру-
ге жєне саќтауѓа арналѓан кешен іске ќосылады
деп жоспарланып отыр. Целинное жєне Жаркμл
ауылдарында индустрияландыру картасынан тыс
‰ш инвестициялыќ жоба пайдалануѓа берілді.
Нєтижесінде жањадан отыз ж±мыс орны ашылды.
Алдаѓы уаќытта "Аќ Ниет" ЖШС Прогресс ауылын-
да 400 басќа арналѓан мал ќорасын салмаќшы.
Ж±мыссыздыќ дењгейініњ тμмендеуіне осындай
жобалар кμп кμмек беріп отыр.

СУРЕТТЕ: Ќарасу ауданыныњ єкімі Алмабек
Шємшиев.

Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

 БАСПАС¤З МЄСЛИХАТЫ

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Соњѓы жылдары Ќостанай ќаласында ќ±рылыс
ж±мыстары ќарќын алды. Єсіресе, кμпќабатты т±рѓын
‰йлер кμптеп салынуда. Саны артып жатќан  ќ±рылыс
объектілері талапќа сай ма? Б±л сауалѓа  Ќостанай
облысы єкімдігініњ мемлекеттік сєулет-ќ±рылыс
баќылауы басќармасыныњ басшысы Ќанат Баямбетов
жауап берді.

тыс тексеріс ж‰ргізіп, 65 єкімшілік
ќ±ќыќб±зушылыќ туралы хаттама
толтырды.  Мердігер компания-
лардыњ ќ±рылыс ж±мыстарын

асыѓыс аяќтауы салдарынан ны-
санды тапсырар сєтте келењсіздік
туындайтыны аныќталды. М±н-
дай ќателіктердіњ алдын алу ‰шін
Ќостанай облысы єкімдігініњ
мемлекеттік сєулет-ќ±рылыс ба-
ќылауы басќармасыныњ бір ма-
маны алдаѓы уаќытта ќ±рылыс-
тыњ техникалыќ сапасын баќы-
лаумен айналысатын болады.

– Жобаны іске асыру-
дыњ барлыќ сатысында
ќ±рылысќа техникалыќ
баќылау жасаймыз.
Ќ±рылыс объектілерініњ
сапасыздыѓы мердігер
компаниялардыњ жауап-
сыздыѓы салдарынан
орын алады,–деді Ќоста-
най облысы єкімдігініњ
мемлекеттік сєулет-ќ±ры-
лыс баќылауы басќар-
масыныњ басшысы
Ќанат Баямбетов.

СУРЕТТЕ: Ќостанай
облысы єкімдігініњ
мемлекеттік сєулет-
ќ±рылыс  баќылауы

басќармасыныњ басшысы
Ќанат Баямбетов;

Суретті  т‰сірген  Баѓдат
АХМЕТБЕКОВ.

Е.¤мірзаќов
атындаѓы облыс-
тыќ   филармо-
ниясында 26-27
ќ ы р к ‰ й е к т е
Дж.Б.Перголе-
зидіњ "Служанка-
Госпожа" атты
комикалыќ операсыныњ т±саукесері μтеді. Б±л Ќазаќстан
мен Ресейдіњ арасындаѓы бірлескен жоба. Жєне де облыс-
тыќ мєдениет басќармасы мен новосібірлік μнер ќайрат-
керлерініњ бірігіп ж‰зеге асырѓан алѓашќы жемісі болѓалы
т±р. Осыѓан орай облыстыќ ќазаќ театрында баспасμз мєсли-
хаты болып μтті.

"Служанка-Госпожа" екі кμріністен т±ратын интермедия. Ќойылым
Перголези туындыларыныњ ішіндегі опералыќ жаућары деп те ата-
лып кеткен. Оќиѓа с±лулыѓымен тамсандырѓан ќу єрі епті ќызметші
Серпиненіњ  μз ќожайыны аристократ Убертоныњ ж‰регін жаулап
алѓаны туралы.

Музыкалыќ жетекшісі єрі ќоюшы дирижері, Ресей Федерациясы-
ныњ ењбек сіњірген єртісі Эхтибар Ахмедов, ќоюшы-режиссері актер,
педагог Сергей Александровский жєне ќостанайлыќтардыњ ќатары-
нан режиссер – мєдениет ќайраткері Александр Евсюков, ќоюшы
суретшісі – облыстыќ орыс драма театрыныњ бас суретшісі Ќ±рман-
ѓазы Ќаржанов. Басты рμлдерді бар болѓаны ‰ш актер сомдайды.
Олар: облыстыќ филармонияныњ солистері Андрей Костров, Ната-
лья Степанова жєне де ќазаќ театрыныњ актері Олжас Бегайдаров.
Ќосымша  Новосібір  опера  жєне  балет театрыныњ єртістерініњ
жєне облыстыќ филармонияныњ камералыќ оркестрініњ с‰йемел-
деуімен μтеді.

Б±л жоба Ќазаќстан халќы Ассамблеясы жылымен орайласты-
рылѓан бастама. Бастама деп отырѓанымыз келешекте б±дан μзге де
туындылар Ќостанай жерінде ќойылуы бек м‰мкін. Ал, єзірге алѓаш
ќолѓа алынѓан жоба кμпшіліктіњ кμњілінен шыѓады деген ‰мітте. Ќазір
кассада билеттер сатылымда. Баѓасы мыњ тењге кμлемінде. Екі к‰н
ќатарынан μтетін ќойылымѓа келушілер кμп келеді деген сенім к‰шті.

Ќойылымда басты рμлдердіњ бірін сомдайтын Олжас Бегайдаров
"μзіме кμп жањалыќ аштым" дейді. Ол мылќаудыњ образын кμрсе-
тетін болѓан соњ актерлік шеберлігіне сенуге тура келеді. Ќимыл, іс-
єрекет арќылы барынша кейіпкерді ашып, кμрерменге жеткіземін
деген сенімде. Ќойылым орыс тілінде. Десе де, алдаѓы уаќытта ќазаќ
тіліндегі опералыќ шыѓармаларды Ќостанай сахнасында ќолѓа алу
жоспарда бар екенін облыстыќ мєдениет басќармасыныњ басшысы
Лариса Сероус тілге тиек ете кетті. Егер б±л іс ќолѓа алынса "Дудар-
ай" шыѓармасы болуы м‰мкін. Б±л енді алдаѓы уаќыттыњ еншісінде.
Єзірге ќостанайлыќ μнер с‰йер ќауым тыњ жобаныњ жемісін тама-
шалауына болады.

¤НЕР

Бірлескен жоба,
тыњ ќойылым

Айтолќын
       АЙЌАДАМОВА

Жаќында "Арќалыќ ќаласы
єкімдігініњ ішкі саясат бμлімі" ММ
тапсырысы бойынша "Жас-¦лан"
ќалалыќ балалар мен жасμспі-
рімдер ±йымы" ЌБ "Ауылым – ал-
тын бесігім" атты пресс-тур μткіз-
ді. Пресс-тур биылѓы жылдыњ
атаулы даталары – Ќазаќстан
Республикасы Конституциясы-
ныњ жєне Ќазаќстан халќы Ас-
самблеясыныњ 20 жылдыѓы, ¦лы
Жењістіњ 70 жылдыѓы, Ќазаќ хан-
дыѓыныњ 550 жылдыѓына арнал-
ды. Пресс-турѓа біздіњ ауданы-
мыздыњ да делегациясы ќаты-
сып ќайтты. Олардыњ арасында
ішкі саясат бμлімініњ мамандары
мен Б.Ќолдасбаев орта мек-
тебініњ ±стаздары мен оќушыла-
ры болды.

Алѓашќы к‰ні делегация м‰ше-
лері Дањќ ескерткішіне г‰л шоѓын
ќою рєсімінен бастады. Одан соњ
кен орындарын, Арќалыќ ќала-
лыќ ќ±с фабрикасын аралап, ќа-
заќтыњ аты ањызѓа айналѓан ба-
тырлары – Жєуке батыр, Кейкі ба-
тыр жєне А.Байт±рсынов, "Жас-
тар саябаѓында" ашылѓан ауѓан
соѓысында  ќаза  болѓан жауын-
герлердіњ ќ±рметіне арналѓан
ескерткіштерді тамашалады. Ке-
лесі к‰ні делегация м‰шелері
Екідіњ ауылына жолѓа шыќты.
Сапар барысында жолдаѓы тари-
хи, мєдени ескерткіштерге тоќ-
талды. Арќалыќтан шамамен 150

Сырлы μлке – Арќалыќ!
шаќырым жерде, Ќараѓанды об-
лысымен шекаралас аймаќта
"Маќат  саханасы"  ќабірі орна-
ласќан екен. Б±л мазардыњ ерек-
шелігі, тек ќана Маќат руыныњ
ќайтыс болѓан текті ±рпаќтарын
осы саханаѓа ќойып отырѓан.

Одан соњ 1916 жылѓы ±лт-азат-
тыќ кμтерілісініњ хас батыры,
ерж‰рек Кейкініњ ‰њгірін кμрдік.
‡њгір Шењбер ауылынан 10 ша-
ќырым Ќараторѓай μзенініњ
солт‰стік бетіндегі ‰лкен жар тас-
та орналасќан екен, басына ес-
керткіш белгі ќойылып, бір шумаќ
μлењ жазылыпты. Пресс-тур ба-
рысында бізбен бірге μлкеніњ та-
рихына ќаныќ, кμненіњ кμзін
кμрген, он саусаѓынан μнер там-
ѓан оюшы Шμптібай Байділдин
аѓай ж‰рді. Ол кісі єр ескерткіштіњ
тарихына терењірек тоќталып,
бізге біраз маѓл±мат берді. Осы-
лайша делегация м‰шелері бір
жаѓынан тарихи ќ±ндылыќтар-
мен танысып, μњірдіњ табиѓи
ерекшеліктері, Арќалыќ ќаласы-
ныњ єлеуметтік-экономикалыќ
жеткен жетістіктерін айќындай-
тын нысандар туралы маѓл±мат-
пен ќаныѓып ќайтса, екінші жа-
ѓынан рухани демалып ќайтты.
Пресс-тур соњында делегация
м‰шелеріне арнайы сертификат
табыс етілді.

Б.ТЕМІРБАЙ.
Аманкелді ауданы.
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ќ±рбандыќ шалуды тек мал
сойып, ќан шыѓару емес, Алла-
ныњ рахым-мейіріміне ќол жеткі-
зудіњ бір жолы деп т‰сінген аб-
зал.

Ќ±рбан шалу – сонау Ибраћим
(ѓ.с.) пайѓамбардан жалѓасып
келе жатќан ‰рдіс. Ќасиетті
Ќ±ранда: "Мен жындар мен
адамдарды (Мені танып), маѓан
ѓана ќ±лшылыќ жасасын деп
жараттым" (Зариат с‰ресі, 56-
аят) деп білдірген. Демек, ќ±лшы-
лыќ жасаудыњ т‰п мєні – Жаса-
ѓан Иеніњ жарлыѓына баѓыну, ра-
зылыѓына ±мтылу, сауап жинау.
Б±л ѓибадат арќылы Алланыњ
ыќыласты ќ±лдары μз сеніміне
беріктігі мен берілген ныѓметтер-
ге ш‰кіршілігін танытады. Ќаси-
етті Ќ±ран Кєрімде: "Аллаѓа
ќ±рбанныњ еттері, ќандары,
єсте, жетпейді. Біраќ сендердіњ
таќуалыќтарыњ жетеді" ("Хаж"
с‰ресі, 37-аят), – делінген. Аятта
ќ±лшылыќ ретінде сойылѓан
ќ±рбандыќтыњ мањызды бір шар-
ты шынайылыќ пен таќуалыќ
екендігі ашыќ баяндалѓан.

Алла Елшісі (с.ѓ.с.): "Алла ‰шін
(ќ±рбандыќ ретінде) ќан шыѓа-
рудан ±намды іс жоќ. Жєне ол
(ќ±рбан) ќиямет к‰ні алдынан
шыѓады", –  десе, таѓы бірде:
"Адам баласы Ќ±рбан айт к‰ні
ќан шыѓарудан (ќ±рбандыќ
шалу) абзал амал арќылы Алла
Таѓалаѓа жаќын болѓан емес.
Ќ±рбандыќ ретінде шалѓан
малы ќиямет к‰ні м‰йіздері,
т±яќтары жєне ж‰ндерімен ке-
леді. Аѓызылѓан ќан жерге там-
бай т±рып Алла Таѓаланыњ
ќ±зырында ерекше жоѓары
дєрежеге жетеді. Сондыќтан
да шын ж‰ректен єрі ризашы-
лыќпен ќ±рбандарыњды шалыњ-
дар", – деп ќ±рбандыќ шалудыњ
ќаншалыќты сауапты іс екенін
шегеліп айтќан.

Олай болса, мєселе Алла жо-
лына аталѓан малдыњ еті мен
ќанында емес, оны шалѓан адам-
ныњ таќуалыѓында. Ќ±рбандыќ
шалу тек мал бауыздаумен ѓана
шектелмейді. Онда адамныњ ішкі
ниеті, шын пейілі, дінге бекемдігі,
таќуалыѓы, басќаларѓа  жана-
шырлыѓы таразыѓа т‰седі. Сон-
дай-аќ пенденіњ пендешілігі мен
мєрттігі, сарањдыѓы мен жомарт-
тыѓы да сыналады. Сондыќтан да
ќ±рбан шалынып жатќанда
"Аллаћумма минкє ує лєка"
(Уа, Алла Таѓалам, б±л мал Се-
нен келді, Саѓан барады) деген
д±ѓаныњ кμбірек айтылуы тегін
емес.

Ќ±рбан айт к‰ндері ќ±рбан-
дыќ шалудыњ ‰кімі

Єбу Ханафи мєзћабында
ќадірі асќан ќ±рбан айт к‰ндері

мал-м‰лкі жеткілікті болѓан
м±сылман ер мен єйел кісініњ
ќ±рбандыќќа мал шалулары
уєжіп. Алла Таѓаланыњ Ќ±ран
Кєрімде: "Раббыњ ‰шін намаз
оќы жєне ќ±рбан шал" (Кєусар
с‰ресі, 2-аят) деп б±йыруы,
ќ±рбан шалудыњ уєжіп екенін
білдіреді. Мал-м‰лкі жеткілікті
бола т±ра ќ±рбан шалмаѓан
м±сылманѓа Пайѓамбарымыздыњ
(с.ѓ.с.) сμгіс жариялаѓан хадисі
негізге алынѓан. Абу Ћурайра
(р.а.) Пайѓамбарымыздыњ (с.ѓ.с.):
"Кімде-кім м‰мкіншілігі бола
т±ра ќ±рбан шалмаса, біздіњ
намаз оќитын жерімізге жаќын-
дамасын!" (Хаким, Мустадрак)
деп айтќанын жеткізген. Єрине,
б±ндай ќатањ ескерту, кем деген-
де, ќ±рбан шалудыњ уєжіптігін
білдірсе керек. Хадис шєрифте
д±рыс уаќытта (айт намазынан
б±рын) шалынбаѓан малдыњ ор-
нына басќа ќ±рбандыќтыњ шалы-
ну керектігі ќатањ ескертілген.
Анас (р.а.)  Пайѓамбардыњ (с.ѓ.с.):
"Кім ќ±рбандыѓын намаздан
б±рын шалып ќойса, онда ќайта
шалсын", –  дегенін жеткізген (Са-
хих Муслим). Михнаф ибн Сулай-
манныњ риуаятында Алла
Елшісініњ (с.ѓ.с.): "Ей, адамдар, єр
отбасы жыл сайын ќ±рбан ша-
луѓа тиісті", – деген (Сунан ат-
Тирмизи). Сондыќтан ханафи
мазћабыныњ ѓ±ламалары жоѓар-
да келтірілген аят, хадистерге
с‰йене отырып, ќ±рбан айт
к‰ндері ќ±рбандыќ шалуды
уєжіп деп т±жырымдаѓан.

Ќ±рбан айт к‰ндері ќ±рбан-
дыќ шалуды міндет (уєжіп)
ететін шарттар:

1. М±сылман болуы;
2. Азат болу;
3. Т±рѓылыќты болу;
4. Мал-м‰ліктіњ жеткіліктілігі;

Мал-м‰ліктіњ жеткіліктілігі деген-
де м±сылманныњ иелігінде пітір
садаќасын уєжіп ететін нисап-
тыњ бар болуы кμзделеді.

5. Аќылды жєне балиѓат жасы-
на толуы;

Ќ±рбандыќ шалудыњ д±-
рыстыѓына ќажетті шарттар:

1. Ќ±рбандыќќа т‰йе, сиыр,
ќой, ешкі, секілді малдардыњ бо-
луы. Б±л тμртеуінен басќа жылќы
жєне еті адал жануарлардыњ
ешбіреуі ќ±рбандыќќа шалын-
байды. Тμртеуініњ ќ±рбандыќќа
ењ абзалы – т‰йе малы, сосын
сиыр малы, сосын ќой малы,
кейін ешкі малы. Ќ±рбандыќтыњ
д±рыстыѓы ‰шін бір ќой не бір
ешкі тек бір кісініњ атынан шалы-
нуы шарт. Ал т‰йе мен сиыр ма-
лын жеті не одан да аз кісі бірігіп
шалуларына болады. Біраќ жеті
кісіден аспауы жєне жетеуінде
де ќ±рбандыќќа шалу ниеті бо-
луы шарт.

2. Малды ќ±рбандыќ ниетімен
шалуы міндет. Соѓым не ет ќажет
ету ниетімен сойылѓан мал
ќ±рбан саналмайды.

3. ¤кіл етушініњ ємірі. Ќ±рбан-
ды єркімніњ μзі шалуы абзал са-
налса да μкіл арќылы шалуѓа да
р±ќсат етіледі. М±ндай жаѓдайда
мал иесі тарапынан μкілдіњ та-
ѓайындалѓан болуы єрі оѓан
ќ±рбанын шалу ємірін беруі
шарт.

4. Мал жасыныњ д±рыстыѓы.
Т‰йе малы бес жасар, сиыр малы

екі жасар, ешкі малы бір жастан
асќан болуы шарт. Ќой малыныњ
бір жасќа толмаѓанын шалса да
болады.

5.  Ќ±рбандыќ оны шалушы
кісініњ м‰лкі болуы.

6. Ќ±рбандыќ малдыњ бойын-
да ж‰дє кемістік болмауы. Алла
Елшісі (с.ѓ.с.): "Тμрт т‰рлі мал
ќ±рбандыќќа жарамайды: бір
кμзініњ соќырлыѓы айрыќша
байќалатын мал, ауру-сырќауы
айрыќша байќалатын мал,
аќсаќтыѓы айрыќша байќала-
тын мал, жілік майы ‰зілген
ж‰дењ мал", – деген. Хадистегі
"айрыќша байќалатын" деген
сμздіњ маѓынасы мал бойындаѓы
кемістіктіњ айрыќша байќалатын
мμлшерді ќ±рамауын шарт
ќылып, азѓантай мμлшердегі
кемістіктіњ есепке алынбайтынын
сілтейді. Себебі мал бойында
м‰лде мін болмауы м‰мкін емес.

7. Д±рыс уаќытта шалынуы.
Ќ±рбан шалу уаќыты Ќ±рбан айт
намазынан кейін кіреді. Ќ±рбан-
ды айттыњ бірінші к‰ні шалѓан
абзал. Ќ±рбан шалынатын
мерзім б±дан кейінгі екі к‰нге
жалѓасып, соњѓы к‰нніњ к‰ні ба-
туымен (аќшам намазы кіргенде)
аяќталады. Ќ±рбан шалуы уєжіп
кісі белгіленген мерзімді μткізіп
алса, мойнынан міндетті т‰сіру
‰шін ќ±рбан шалудыњ орнына
садаќа беруі уєжіп.

8. Ќ±рбанныњ шалынуы.
Ќ±рбан шалудыњ орнына мал-
дыњ μзін  тірідей не ќ±нын садаќа
етуге болмайды.

Ќ±рбандыќ шалѓан кезде
тμмендегі абзал (мустахаб)
амалдарѓа да назар аударѓан
жμн:

Малды Ќ±рбан айттан б±рын
ќ±рбандыќќа дайындау. Ќ±рбан
шалынатын жердіњ таза болуы-
на кμњіл бμлу. Ќ±рбандыќ малын

шалынатын орынѓа с‰йретпей,
±рмай-соќпай єдеппен апару.
Ќ±рбандыќќа малдыњ ењ жаќсы-
сын тањдау. Малды ќ±рбан ша-
лушыныњ μзі бауыздау. Ќ±рбан
шалушы кісі мал бауыздауды
білмесе не єйел кісі болса, мал-
ды ќинап ќоймас ‰шін, бауыздау
ісін басќа м±сылманѓа тапсырѓа-
ны абзал. Сондай-аќ μзініњ
ќ±рбаныныњ ќасында т±руы аб-
зал. Ќ±рбан малын ќ±былаѓа
ќаратып, сол жаѓымен жатќызу
жєне д±ѓасын айту. Ќ±рбан шалу
кезінде хадистерде келген д±ѓа-
ларды айту ±намды іс (м±стахаб)
саналады. Ќ±рбандыќты бауыз-
дау сєтінде шартты (міндетті)
т‰рде бисмиллє сμзі айтылады.
Ал д±ѓа бисмиллє сμзініњ алдын-
да, ќ±рбандыќты бауыздардыњ
алдында не ќ±рбандыќ бауыз-
далѓаннан соњ жасалады.
Ќ±рбан бауыздалып жатќанда
бисмиллє сμзіне д±ѓа ќосып айту
±намсыз (макрућ) амал санала-
ды. Бауыздар алдында не бау-
ыздаѓан соњ айтылатын д±ѓа, ке-

лесі хадисте келген бейнеде ай-
тылуы ±намды іс (м±стахаб).
Жєбир ибн Абдулла: "Пайѓамбар
(с.ѓ.с) ќ±рбандыќќа м‰йізді,
піштірілген, ноѓала екі ќошќар-
ды ќ±рбандыќќа шалды. Ол еке-
уін ќ±былаѓа баѓыттап, жатќ-
ызѓан соњ: "Кμктер мен жерді
жаратќан Аллаѓа наѓыз м±сыл-
манша ж‰зімді жμнелттім. Мен
Аллаѓа серік ќосушыларыњ
емеспін. Расында намазым,
ќ±рбандыѓым, μмірім жєне μлімім
єлемдердіњ Раббысы Алла ‰шін.
Оныњ серігі жоќ. Маѓан осылай
істеуім б±йырылды жєне мен
м±сылмандарданмын. Аллам б±л
– Сенен жєне сен ‰шін. Бисмил-
лєћи Аллаћу акбар", – деді де-
ген. Б±л д±ѓаны білмесе "Иє,
Алла Таѓалам, осы ќ±рбандыѓым-
ды досыњ Ибраћим мен с‰йіктіњ
М±хаммедтен (с.ѓ.с.) ќабыл алѓа-
ныњдай, менен де ќабыл ала
гμр!" деп, яки осыѓан ±ќсас д±ѓа
оќуѓа болады. Кейіннен "Аллаћу
акбар!" жєне "Лє илєћа иллал-
лаћ" деп айтылады да "Бисмил-
лєћи, Аллаћу акбар" деп оњ ќолы-
мен бауыздайды. Малды бауыз-
дайтын кісі бауыздарда білет±ра,
єдейі бисмиллєћ деп айтпаса
Ханафи мєзхабы бойынша ол
малдыњ етін жеуге болмайды.
Ќ±рбан шалатын адам малды
ќинамай, μткір пышаќпен ж±мсаќ
бауыздауѓа кμњіл бμлуі ќажет.
Малдыњ кμзінше жалањдатып
пышаќ ќайрауѓа болмайды жєне
бауыздалып, жаны єбден шыќ-
ќаннан кейін ѓана, малды сойѓан
д±рыс. Ќ±рбандыќ етініњ ‰штен
бірі паќырларѓа садаќа етіліп,
‰штен бірінен туыстар мен  та-
ныстарѓа таѓам єзірленіп беріліп,
ќалѓан ‰штен бірі отбасына ќала-
ды. Кімде-кім ќ±рбандыќтыњ етін
толыѓымен садаќа еткісі келсе,
р±ќсат етіледі.

Осынау ќ±рбан айт к‰ндері
Алла Таѓаланыњ берген ырыз-
дыќтарыныњ ш‰кіршілігі ретінде
келген меймандарѓа молынан
дастархан жайып, пейілімізді та-
рылтпай, Аллаѓа ±намсыз араќ
ішу, жанжалдасу, б±зыќтыќ жасау
сияќты к‰нєлі єрі сауаптан ќ±р
ќалдырар іс-єрекеттерден аулаќ
болѓан жμн. Сондыќтан ќ±рбан
айт к‰ндерін μз дєрежесінде
ќасиеттілігін ±ѓынумен μткізу
єрбір м±сылманныњ міндеті.
Алла Таѓала еліміздіњ тєу-
елсіздігін баянды етіп, μркениетті,
айбынды, дамыѓан мемлекет-
тердіњ ќатарында бой т‰зеттіріп,
Ислам дініне деген бет б±рысы-
мызды одан єрі ынталандырып,
екі д‰ние абырой саѓада-
тына жетуді нєсіп етсін!

Асылхан ќажы
М¦ХАНБЕТЖАН¦ЛЫ,
ЌМДБ-ныњ  Ќостанай

облысы бойынша
μкіл имамы.

Єлемдердіњ Раббысы Алла
Таѓалаѓа сансыз маќтаулар мен
мадаќтар болып, Пайѓамбары-
мыз Мухаммадќа (с.ѓ.с), Оныњ
(с.ѓ.с.) жан±ясына, с‰йікті сахаба-
ларына жєне осыларѓа ізгілікте
ерген барша момын м±сылман-
дарѓа Алла Таѓаланыњ салауаты
мен сєлемі болѓай!

Ќ±рбан айт – м±сылмандар-
дыњ ±лыќ діни мерекесі. Хадис-
терде жылдыњ ењ ќадірлі к‰ні
ќ±рбан айттыњ алѓашќы к‰ні
екендігі айтылѓан. Пайѓамбары-
мыз (с.ѓ.с.) б±л жайында: "Алла
‰шін к‰ндердіњ ішіндегі ењ ±лыѓы
– Ќ±рбан айттыњ бірінші жєне
екінші к‰ні" – деген. Ќ±рбан айт-
тыњ бірінші к‰нініњ артыќшылыѓы
мен ерекшелігі сол к‰ні Алла Та-
ѓаланыњ разылыѓына бμленуге
себеп болатын ењ мањызды
амалдыњ істелетіндігінде.

"Айт" сμзі араб тілінен аудар-
ѓанда "ќайта оралу" деген маѓы-
наны білдіреді. Б±л мейрамныњ
айт деп аталу себебі, ол жыл сай-
ын ќайта айналып келіп отыра-
ды.

Айт -–м±сылмандар ‰шін Жа-
ратушымыздыњ разылыѓына
жету маќсатында ќ±лшылыќ жа-
сап, μзара реніш, араздыќтарын
жойып, бауырласу сезімдерін
к‰шейтетін мањызды мейрам.
Биылѓы жылы Ќ±рбан айт мей-
рамыныњ бірінші к‰ні ќырк‰йек
айыныњ 24-не т±спа-т±с келіп т±р.

Айт мейрамыныњ тарихына
келер болсаќ, Пайѓамбарымыз
(с.ѓ.с.) Мєдинаѓа кμшкенде,
жергілікті адамдардыњ жыл сай-
ын тойлайтын екі к‰ні болатын.
Алла Таѓала сол екі к‰нді ораза
жєне ќ±рбан айт мейрамдары-
мен алмастырѓан.

 Б±л к‰ндердіњ ±лыќтыѓы сол
– м±нда адам баласы ќ±рбандыќ
шалу ќ±лшылыѓы арќылы μз Жа-
ратушысына барынша жаќын-
дай т‰суге тамаша м‰мкіндік ала-
ды. Ќ±рбан айт к‰ндері (алѓашќы
‰ш к‰ні) шалынатын мал "удхия"
деп аталады. "Удхия" сμзі араб
тілінде "духа (сєске) уаќытында
сойылатын ќ±рбандыќ" деген
маѓынаны береді. Ќ±рбан сμзініњ
тілдік маѓынасы "жаќындау" де-
генді білдіреді, яѓни жасаѓан са-
уап істер арќылы ж‰ректі тазар-
тып, Аллаѓа жаќындай т‰су. Ал
ќ±рбан сμзініњ шариѓаттаѓы тер-
миндік маѓынасы: "м±сылман та-

рапынан ерікті т‰рде не нєзір
себепті не Ќ±рбан айт
к‰ндері Алла Таѓаланыњ
разылыѓын ќалап,
ќ±лшылыќ етудіњ бір
амалы ретінде ќ±рбан-

дыќќа шалы-
натын мал".
Олай болса,

ДІНІЊ – ДІЊГЕГІЊ

Айт намазы тањѓы саѓат 08.30-да
2015 жылдыњ Зулхижжа айыныњ 9 к‰ндік нєпіл оразасы

Мезгілі
Сєресініњ
аяќталуы
Ауыз ашар
уаќыты

15.09.

05:06

20:11

 16.09.

05:08

20:09

 17.09.

05:10

20:06

 18.09.

 05:12

20:04

19.09.

05:13

20:01

20.09.

05:15

19:59

 21.09.

05:17

19:56

22.09.

05:19

19:54

 23.09.

05:20

19:51

24 ќырк‰йек –
Ќ±рбан айттыњ алѓашќы к‰ні
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      ДОСЖАНОВА

Алыстан хабар алғызған
Жақсылықты көре білу – ізгілік. Оны 

айту – парыз. Сондықтан ардагердің ха-
тында жазылған еңбекқор кейіпкермен кез-
десуге асықтық. Секен Жұмабеков қазір 
Қостанай қаласының іргесіндегі Затобол 
кентінде тұрады. Қала құрылысшылары 
бастаған жер үйді сатып алып, құрылыс 
жұмыстарын өзі аяқтаған. Қара шаңы-
рақтың қасынан баласы да үй салып жа-
тыр екен. Ауласы да жайнап тұр. Көкөніс 
егіп қойыпты. Осыдан-ақ кейіпкеріміздің 
еңбекқорлығын аңғаруға болатындай. 

1967 жылдың күз айы. Секен Жұма-
бековтің Аманкелді ауданына қарасты 
Иманов атындағы кеңшарда малшы-ме-
ханизатор болып еңбек етіп жүрген кезі. 
Жолдамамен Қостанай ауданы, Озерный 
№171 селолық кәсіптік-техникалық учи-
лищесіне электр-монтерлар даярлайтын  
курсқа жіберіледі. Оқу басталысымен 
К.Маркс атындағы колхозға егін жинауға 
барады. Астық алқабында жұмыс істеп 
жүріп, радиотехник мамандығына ауы-
суды ойластырады. Сол кезде орысша 
жөнді білмесе де оқуға талпынды. Учили-
щенің директоры Гаража деген азаматқа 
кіріп, радиотехник бөліміне ауыстыруын 
өтінеді. Осылайша облыстық ауыл шару-
ашылығы басқармасының кадр бөлімінің 
бастығы Дихаевтың шешімімен қалаған 
мамандығына ауысады. Оқу орнын 1968 
жылы бітіріп, Иманов атындағы кеңшар-
да жұмысқа кіріседі. Сол уақыттан бастап 
Секен Жұмабековтың байланыс саласын-
дағы қызметі басталған еді. Аталған кең-
шарға жолдаманы берген аудандық ауыл     
шаруашылығы басқармасының кадр 
бөлімінің бастығы Шметов Бәшір болатын. 

– Арнайы білімім бар. Қызметімнің 
алғашқы күнінен бастап кеңшарға қан-
дай да бір жаңалық енгізуді ойладым. 
Сол уақыттары кеңшар бөлімшелерімен 
ешқандай байланыс жоқ. Хабар-ошар жет-
кізу үшін алыстағы бөлімшелерге арнайы 
көлік жіберетінбіз, – дейді Секен Жұма-
беков.

Ауданда радиобайланыс 
орнату кезеңі басталды
Иманов кеңшарының директоры 

Сыздық Әбжановтың орнына Шайзада 
Едресовтың тағайындалған кезі. Секен 
Жұмабеков облыстық ауыл шаруашылық 
радиобайланыс бөлімінің бастығы Иван 
Дьяченкомен сөйлесіп, кеңшарлық байла-
ныс үшін радиотелефон сұрайды. Арада 
көп уақыт өтпей-ақ РСВ-1 маркалы ра-    
диотелефонының бесеуі Иманов совхозы-
на, жетеуі Амантоғай кеңшарына беріледі. 
Бұл 1696 жылдың ақпан айы болатын. 

Сол жылдың наурыз айынан бастап 
Қарашатөбе, Ағаштыкөл бөлімшелеріне, 
МТМ,  директордың қызметтік көлігіне, ра-
ция тұрған жерге радиотелефондар орна-
тылып, жұмыс істей бастады. Директор ау-
дан орталығында жүріп-ақ шаруашылықта 
не болып жатқанын көлігіндегі радиотеле-
фон арқылы біліп отырды. Сол уақыттағы 
жағдай үшін бұл үлкен жаңалық емес пе?! 

Секен Жұмабек мұнымен тоқтаған жоқ. 
Ойға алған бастамасы іске асқан сайын 
шабыттанып, шарықтап, алға қарай тал-
пынды. Енді диспетчерлік байланыс жүй-
есін орнатуды қалады. 

Кейіпкеріміздің еңбекқорлығын сол кез-

дегі басшылар жоғары бағалаған. Торғай 
облысы ашылып, облыстық ауыл ша-         
руашылық басқармасының радиобайла-
ныс бөлімін басқарған Аркадий Тесларь, 
Қазақ КСР байланыс министрі Морозовтың 
өзі келіп, жасалған жұмысты көрген. Жоға-
ры нәтиженің арқасында Секен Жұмабе-
ков 1971 жылдың 12 шілдесінде аудан-
дық ауыл шаруашылық басқармасына аға 
байланыс инженері болып қызметке орна-    
ласты. 

– Аудан көлемі өте үлкен. 
Бір шеті Бүйректал, екінші шеті Сары-
торғай, Родник, Крупская. Кеңшараралық 
байланыс түгілі, радиопередатчиктер 
істемейді. Радиооператорлар приемник-
тер арқылы радиограммаларды қабылдап 
отырды. Ол кезде көлік те тапшы. Соған 
қарамастан қыс түскенше барлық кеңшар-
лармен прием-передачаға радиобайла-
нысын орнаттым, – дейді С.Жұмабеков. 

Еңбек етсең, еленерсің
Секен Жұмабеков 1973 жылы Мәскеу-

ге Бүкілодақтық халық шаруашылығы көр-
месіне жолдамамен барып, 7 мамыр – Ра-
дио күніне орай марапатталды. 1974 жылы 
күзде КСРО Байланыс министрі Тальзин-
нің бұйрығымен КСРО-ның «Құрметті ра-
дисі» атағына ие болды.   Сондай-ақ 1973 
жылы партия қатарына кандидат болып 
қабылданып, 1974 жылы партия мүшесі 
болды. Сол жылы аудандық ауыл шару-
ашылығы басқармасы бастауыш партия 
ұйымы хатшылығына сайланды. Кейін 
аудандық ауыл шаруашылығы басқар-
масында кадр бөлімін басқарды. 1980 
жылы партия комитетінің 1-ші хатшысы 
Сартай Омаровтың шешімімен 1980 жылы 
аудандық байланыс торабы бастығының 
орынбасарлығына тағайындалды. С.Жұ-
мабеков мекемеге басшысы болып, біраз 
өзгерістер енгізді. Почтальондарға жұмыс 
істеу үшін велосипед те алып, мекеменің 

эстетикалық жағдайын жақсартты.
1981 жылы почтальон Жаңыл Әміро-

ваға «Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген байла-
нысшысы» Құрметті атағы берілді. Меке-
меге Ташкент байланыс институтынан екі 
маман Сарманов Қойшыбай, Карбозова 
Сәуле келіп, жұмысқа орналасты. Мұн-
дағы жұмысшы жастар Ақтөбе байланыс 
техникумына барып, оқып келді. 

Қалааралық  байланыс 
орнатылды

Аудандық байланыс торабындағы жұ-
мыс оңай болған жоқ. Алыс кеңшарлар 
Сарыторғай, Родник, аралдағы Иманов, 
Крупская кеңшарларымен байланыс жиі 
үзілетін. Желілері ескі, бағандар сынған, 
өртенген. Қайта қалпына келтіру оңай 
емес. Жер бұрғылайтын көлік те жоқ. 
Оған қоса радио торабы, почта жұмысы 
тағы бар.  Аманкелді Иманов совхозы 
бағытындағы жеті кеңшарды қамтитын 
телефон байланысының желісі көктем 
айларында жиі үзілетін. Су тасып жатқан 
мезгілде желіні жалғап, іске қосу оңай 
емес. Иманов-Родник кеңшарлары ара-
сынағы 103 км желіні Москва байланыс 
институты студенттерінің көмегімен жаңа-
дан салады. Жаңадан ашылған Шөптікөл, 
Жанкелді, Қайнар, Қараторғай кеңшар-
ларының уақытша кеңселеріне телефон 
байланысын орнатты. Аманкелді-Иманов 
кеңшарлары бағытына «Радан» қондырғы-
сын, екі жұп КСПП кабелін тартып, Има-
нов кеңшарындағы байланыс бөлімшесін 
узелге айналдырды. Нәтижесінде аталған 
бағыттағы кеңшарлар үшін ЛВК,ИКМ, 
көп каналды аппаратуралар орнатылды. 
Аманкелді-Шөптікөл бағытында 45 км жер 
асты кабелі екі күнде тартылды. Аудан 
орталығындағы АТС-ке АМТС автоматты 
қалааралық телефон байланысының аппа-

ратурасы орнатылды. Игі істің нәтижесінде 
сол кездегі Торғай облысы бойынша алғаш 
болып қалааралық автоматты байланыс 
желісі орнатылды. Осындай жемісті еңбек-
тің арқасында Хамитова Төлеу «Құрмет 
Белгісі» орденін алса, Иманов атындағы 
кеңшардың электрик-монтері Жақыбаев 
Ердіғұл КСРО-ның «Құрметті радисі», кей-
ін ҚР «Құрметті байланысшысы» атағын 
алды. 

Секен Жұмабеков 1990 жылдары Има-
нов кеңшарында әкім болып қызмет еткен. 
Сол уақыттары ел ішіндегі жағдай мүлде 
басқаша еді.  Халықтың жағдайы күн сайын 
нәшарлап, бір сиырға 4-5 қап ұнды айыр-
бастап алған. Сол кезде С.Жұмабеков 1 кг 
тұзға 1кг ұнды айырбастап, ауыл тұрғын-
дары үшін жағдай жасады. Торғай өзені 
жағасындағы халыққа жер бөлгізіп, бақша 
егуге мұрындық болды. Алғашқылардың 
бірі болып шаруашылық қожалығын ашты. 
Сол 1991 жылы оңтүстік өңір бойынша ең 
алғаш рет Иманов кеңшарында мешіт  са-
лынған болатын. 

Секен Жұмабеков Аманкелді АТТ (ау-
дандық телеқатынас торабы) мекемесінде 
директор болып қызмет еткен кездерін бы-
лай еске алады:

«2004 жылы 19 сәуірде Аманкелді АТТ 
мекемесін қабылдап алғанда 500 номерлі 
АТС-тың 300-ге жуық номері аудан ішінде 
ғана істеп тұрса, аудан көлеміндегі бір де 
бір елді мекенмен телефон байланысы 
болмаған. Көптеген елді мекен тұрғындары 
республика көлеміндегі туған-туыстарымен 
аудан орталығындағы сөйлесу пунктіне ар-
найы барып, сөйлесіп жүрген. 2003 жылы 
мекемедегі сапа коэффиценті 1,0 көрсет-
кішті көрсеткен. Атқарылған жұмыстардың 
арқасында аз уақытта елді мекендерге, 
аудан орталығына көптеген телефондар 
орнатылып, 2004 жылдың қорытындысы 
бойынша Аманкелді АТТ облыс аумағын-
да 2 орын алса, 2005 жылдың қорытынды-
сында облыс бойынша 1 орын алған. 2005 
жылы Актив желісі арқылы ұялы байланыс 
желісі орнатылып, 1000 номерлік сандық 
АТС пайдалануға беріледі. Ал 2006 жылы 
облыс бойынша бірінші болып Аманкел-
ді АТТ телекоммуникациялар арасында 
өзін-өзі қаржыландыруға қол жеткізіп, ор-
натылған телефон саны 1330-ға жеткен. Ал 
2007 жылы Аманкелді АТТ мекемесі ғима-
ратын жөндету үшін 18 млн. теңге қаржы 
бөлуге мұрындық болдым. Қай салада жұ-
мыс істесем де кадрларды оқыту мәселесін 
ешқашан естен шығарған емеспін».

 Кейіпкеріміз республикалық деңгейдегі 
саяси науқандарға да қатынасып отырған. 
Мәселен, 2004 жылы Орал Мұхамеджанов 
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттығы-
на кандидат болып тіркелгенде, О.Мұха-
меджановтың кандидатурасын қолдайтын 
штабты басқарған. 2005 жылы ҚР Прези-
дентінің сайлауы науқанында Н.Ә.Назар-
баевтың кандидатурасын қолдау жөніндегі 
аудандық штабты басқарған. 

Осындай қызметтерді абыроймен 
атқарған кейіпкеріміз Аманкелді ауданы 
бойынша байланыс саласында қызмет 
істеп, мемлекеттік наградалар алған аза-
мат-азаматшалардың еңбегі қазіргі уақытта 
ескерусіз қалғанына налиды. Яғни, Ленин 
орденінің иегері Төлеубай Исмагуловтың, 
Еңбек Қызыл Ту орденінің иегері Ақмон-
шақ Жармағамбетованың, Оразбек Қита-
ровтың және Қазақ ССР-ның еңбек сіңірген 
байланыс қызметкері Жаңыл Әмірованың 
есімдері 2012 жылы Қостанай облыстық 
телекоммуникациялар дирекциясы ОДТ 
құрастырған «Қостанай ОДТ даму тарихы» 
деген кітапқа және ОДТ-ның мұражайына 
кірмей қалған. Иманов кеңшарында ұзақ 
жыл еңбек еткен Ердіғұл Жақыбаевтың су-
реті  Қостанай ОДТ мекемесінің «Құрметті 
байланысшыларының» қатарында жоқ.  

СУРЕТТЕ: С.Жұмабеков өзінің жұ-
мыс бөлмесінде.

Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

АДАЛ ЕҢБЕК АБЫРОЙҒА БӨЛЕЙДІ

Төгілген тер
Немесе ардагер байланысшы Секен Жұмабеков туралы сөз

«...Қазір менің қос жанарым көруден қалған. Бірақ құлағым сау. Жасым 80-ге 

келді. Елде болып жатқан жаңалықтарды ауылдастарымнан естіп отырамын. 

Жақында Үрпек ауылында 1964-1965 оқу жылында мектеп бітірген түлектердің 

басқосуы өткенін естідім. Өнегелі іс-шараның ұйымдастырушысы Секен Жұмабе-

ков екен. Аталған азамат Үрпек ауылының тумасы. Ол аудандағы радио-телефон 

байланысы саласында 20 жыл жемісті еңбек еткен жан. Секең соңғы жылдары 

хабар-ошарсыз кеткен еді. Оның жасаған игілікті істері көп болса да, айтыла 

бермейді. Кейбір адамдар істеген қызметі мен еңбегін көпшілікке жарияламайды. 

Осылайша ескерусіз қалып, бірте-бірте ұмтылады. Біздің Секен сондай жан. Менің 

қолыма қалам алып, редакцияға хат жазуыма осы жай себепші болды.

Құрметті газет редакциясы! Секен Жұмабековты іздеп тауып, оның елге 

жасаған қызметі туралы жазсаңыздар екен. 
Құрметпен тыл ардагері Бахытжан ЖУХИН.

Қарасу ауылы, Аманкелді ауданы.»
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1. Жалпы ережелер

1. "М±раѓат аныќтамаларын беру" мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызметін (б±дан єрі
– мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет) об-
лыстыњ мемлекеттік м±раѓаты жєне оныњ
филиалдары (б±дан єрі – кμрсетілетін
ќызметті беруші) кμрсетеді.

Ќ±жаттарды ќабылдау жєне мемле-
кеттiк ќызмет кμрсету нєтижелерін беру:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењ-
сесі;

2) Ќостанай облысы бойынша "Ха-
лыќќа ќызмет кμрсету орталыѓы" респуб-
ликалыќ мемлекеттік кєсіпорныныњ фи-
лиалы жєне оныњ ќалалар  мен аудан-
дардаѓы бμлімдері (б±дан єрі – ХЌКО);

3) www.egov.kz "электрондыќ ‰кiмет"
веб-порталы (б±дан єрi – портал) арќы-
лы ж‰зеге асырылады.

2. Мемлекеттік ќызмет кμрсету нысаны:
электрондыќ (ішінара автоматтанды-
рылѓан) жєне  (немесе) ќаѓаз т‰рінде.

3. Мемлекеттік  ќызмет кμрсету нєти-
жесі – єлеуметтік-ќ±ќыќтыќ сипаттаѓы ке-
лесі мєліметтерді: ж±мыс μтілін, жалаќы
мμлшерін, жасын, отбасыныњ ќ±рамын,
білімін, марапатталѓанын, зейнетаќы
жарнасы мен єлеуметтік тμлемдердіњ
аударылуын, ѓылыми дєрежелер мен
атаќтардыњ берілуін, жазатайым оќиѓаны,
емделуде немесе ќоныс аударуда бо-

Єкімдіктіњ  2015 жылѓы 17 шілдедегі
№ 307 ќаулысымен  бекітілген

"М±раѓат аныќтамаларын беру"
мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет регламенті

Ќостанай облысы єкімдігініњ
2015 жылѓы 17 шілдедегі  № 307 ќаулысы

"М±раѓат аныќтамаларын беру" мемлекеттік кμрсетілетін
ќызмет регламентін бекіту туралы

"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы" 2013 жылѓы 15 сєуірдегі Ќазаќ-
стан Республикасы Зањыныњ 16-бабыныњ 3-тармаѓына сєйкес Ќостанай облы-
сыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

 1. Ќоса беріліп отырѓан "М±раѓат аныќтамаларын беру" мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызмет  регламенті бекітілсін.

 2. Осы ќаулыныњ ќосымшасына сєйкес Ќостанай облысы єкімдігі ќаулыла-
рыныњ  к‰ші  жойылды деп танылсын.

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

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

тiркеу   тiзiлiмiнде 2015   жылѓы 17 тамыз
№ 5805 болып тіркелген.

луын,   ќуѓын-с‰ргінге  ±шыраѓанын, жап-
пай саяси ќуѓын-с‰ргiн ќ±рбандарын
аќтау, Ќарулы К‰штерде, єскери
бμлімдер мен ќ±рылымдардаѓы ќызметін,
экологиялыќ апат аймаќтарында т±рѓа-
нын, бас бостандыѓынан айыру жерле-
рінде болѓанын, азаматтыќ хал актілері
жμніндегі мєліметтерді растау туралы
м±раѓат аныќтамасын беру.

Мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесін
беру нысаны – ќаѓаз т‰рінде.

2. Мемлекеттік ќызмет кμрсету
процесінде кμрсетілетін ќызметті

берушініњ ќ±рылымдыќ
бμлімшелерініњ (ќызметкерлерініњ)

іс-ќимыл тєртібін сипаттау

4. Мемлекеттік ќызметті кμрсету бойын-
ша рєсімді (іс-ќимылды) бастауѓа негізде-
ме кμрсетілетін ќызметті берушініњ Ќазаќ-
стан Республикасы Мєдениет жєне спорт
министрініњ 2015 жылѓы 17 сєуірдегі
№ 138 "М±раѓат ісі саласындаѓы мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызметтер стандартта-
рын бекіту туралы"  б±йрыѓымен бекітіл-
ген "М±раѓат аныќтамаларын беру" мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызмет стандарты-
ныњ (б±дан єрі – Стандарт) 1-ќосымша-
сына сєйкес нысан бойынша μтінішті Стан-
дарттыњ 9-тармаѓында кμрсетілген ќ±жат-
тармен (б±дан єрі – ќ±жаттар топтамасы)

ќоса ќабылдауы болып табылады.
5. Мемлекеттік ќызмет кμрсету про-

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

1) кμрсетілетін ќызметті беруші кењ-
сесініњ ќызметкері ќ±жаттар топтамасын
ќабылдайды жєне кμрсетілетін ќызметті
берушініњ басшына береді, 30 (отыз) ми-
нут.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі –
ќ±жаттар топтамасын ќабылдау;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы кμрсетілетін ќызметті берушініњ
жауапты орындаушысын айќындайды,
тиісті б±рыштама ќояды,  3 (‰ш) саѓат.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі –
кμрсетілетін ќызметті беруші басшысы-
ныњ б±рыштамасы;

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
жауапты орындаушысы ќ±жаттар топта-
масыныњ толыќтыѓын тексереді жєне
мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесініњ
жобасын дайындайды, кμрсетілетін ќыз-
метті берушініњ басшысына бекіту ‰шін
жолдайды, к‰нтізбелік 14 (он тμрт) к‰н.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі –
мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесініњ
жобасы;

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесіне ќол ќояды, 4 (тμрт) саѓат.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі –
мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ бекітілген
нєтижесі;

5) жауапты орындаушы кμрсетілетін
ќызметті алушыѓа мемлекеттік ќызмет
кμрсету нєтижесін береді, 30 (отыз) ми-
нут.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі –
кμрсетілетін ќызметті алушыѓа берілген
мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесі.

3. Мемлекеттік ќызмет кμрсету
процесінде кμрсетілетін ќызметті

берушініњ ќ±рылымдыќ
бμлімшелерініњ (ќызметкерлерініњ)
μзара іс-ќимыл тєртібін сипаттау

6. Мемлекеттік ќызмет кμрсету проце-
сіне ќатысатын кμрсетілетін ќызметті бе-
рушініњ ќ±рылымдыќ бμлімшелерініњ
(ќызметкерлерініњ) тізбесі:

1) кμрсетілетін ќызметті беруші кењ-
сесініњ ќызметкері;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы;

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
жауапты орындаушысы.

7. Єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ±заќ-
тыѓын кμрсете отырып, ќ±рылымдыќ
бμлімшелер (ќызметкерлер) арасындаѓы
рєсімдердіњ (іс-ќимылдардыњ) реттілігін
сипаттау:

1) кμрсетілетін ќызметті беруші кењ-
сесініњ ќызметкері ќ±жаттар топтамасын
ќабылдайды жєне кμрсетілетін ќызметті
берушініњ басшысына жібереді, 30 (отыз)
минут;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы ќ±жаттар топтамасымен танысќан-
нан кейін оны кμрсетілетін ќызметті бе-
рушініњ жауапты орындаушысына жібе-
реді, 3 (‰ш) саѓат;

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жа-
уапты орындаушысы ќ±жаттар топтама-
сын тексереді жєне мемлекеттік ќызмет
кμрсету нєтижесініњ жобасын дайындай-
ды, кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысына бекіту ‰шін жолдайды,
к‰нтізбелік 14 (он тμрт) к‰н;

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесіне ќол ќояды жєне кμрсетілетін ќыз-
метті берушініњ жауапты орындаушысы-
на жібереді, 4 (тμрт) саѓат;

5) кμрсетілетін ќызметті беруші кењ-
сесініњ ќызметкері кμрсетілетін ќызметті
алушыѓа мемлекеттік ќызмет кμрсету
нєтижесін береді, 30 (отыз) минут.

4. Мемлекеттік ќызмет кμрсету
процесінде ХЌКО жєне (немесе)
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μзге де кμрсетілетін ќызметті
берушілермен μзара іс-ќимыл жасасу

тєртібін, сондай-аќ аќпараттыќ
ж‰йелерді пайдалану тєртібін

сипаттау

8. ХЌКО-ѓа ж‰гінген кезде мемлекеттік
ќызмет кμрсету бойынша   іс-ќимылды
бастауѓа негіздеме ХЌКО ќызметкерініњ
кμрсетілетін ќызметті алушыдан ќ±жаттар
топтамасын ќабылдауы болып табыла-
ды.

9. Мемлекеттік ќызмет кμрсету про-
цесініњ ќ±рамына кіретін єрбір
рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) мазм±ны, оны
орындалу ±заќтыѓы:

1) ХЌКО -ныњ ќызметкері μтініштіњ тол-
тырылуыныњ д±рыстыѓын  жєне кμрсеті-
летін ќызметті алушы ±сынѓан ќ±жаттар
топтамасыныњ толыќтыѓын тексереді,
10 (он) минут.

Кμрсетілетін ќызметті алушы ќ±жаттар
топтамасын толыќ ±сынбаѓан жаѓдайда,
ХЌКО-ныњ ќызметкері μтінішті ќабылдау-
дан бас тартады жєне Стандарттыњ
2-ќосымшасына сєйкес нысан бойынша
ќ±жаттарды ќабылдаудан бас тарту тура-
лы ќолхат береді.

¤тініш д±рыс толтырылѓан жєне ќ±жат-
тар топтамасы толыќ ±сынылѓан жаѓдай-
да, ХЌКО-ныњ ќызметкері μтінішті тіркейді
жєне кμрсетілетін ќызметті алушыѓа
ќ±жаттар топтамасын ќабылдау туралы
ќолхатты береді;

2) ХЌКО-ныњ ќызметкері, егер Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањдарында μзге-
ше кμзделмесе, мемлекеттік ќызметтер
кμрсету кезінде аќпараттыќ ж‰йелерде
ќамтылѓан зањмен ќорѓалатын ќ±пияны
ќ±райтын мєліметтерді пайдалануѓа
кμрсетілетін ќызметті алушыдан келісімін
алады, 5 (бес) минут;

3) ХЌКО-ныњ ќызметкері кμрсетілетін
ќызметті алушыѓа ќ±жаттар топтамасын
ќабылдау туралы ќолхат береді, 5 (бес)
минут;

4) ХЌКО-ныњ ќызметкері ќ±жаттар топ-
тамасын дайындайды  жєне оны курь-
ерлік немесе аќпараттыќ ж‰йе арќылы
кμрсетілетін ќызметті берушіге жолдайды,
к‰нтізбелік 1 (бір) к‰н;

5) кμрсетілетін ќызметті беруші мемле-
кеттік ќызмет кμрсету нєтижесін дайын-
дайды жєне оны курьерлік немесе аќпа-
раттыќ ж‰йе арќылы ХЌКО-ѓа жолдайды,
к‰нтізбелік 13 (он ‰ш) к‰н.

6) ХЌКО-ныњ ќызметкері ќ±жаттар топ-
тамасын ќабылдау туралы ќолхатта
кμрсетілген мерзімде кμрсетілетін ќыз-
метті алушыѓа мемлекеттік ќызмет кμрсе-
ту нєтижесін береді, 20 (жиырма) минут.

ХЌКО мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесін 1 (бір) ай бойы саќтауды ќамтама-
сыз етеді, одан кейін оны кμрсетілетін
ќызметті берушіге 1 (бір) жыл бойы саќ-
тау ‰шін тапсырады. Кμрсетілетін ќыз-
метті алушы 1 (бір) ай μткеннен кейін
ж‰гінген кезде ХЌКО-ныњ с±рауы бойын-
ша кμрсетілетін ќызметті беруші 10 (он)
ж±мыс к‰нініњ ішінде мемлекеттік ќызметті
кμрсетудіњ дайын нєтижесін кμрсетілетін
ќызметті алушыѓа беру ‰шін ХЌКО-ѓа жол-
дайды.

10. Портал арќылы мемлекеттік ќыз-
мет кμрсету кезінде кμрсетілетін ќызметті
беруші мен кμрсетілетін ќызметті алушы-
ныњ рєсімдерініњ  (іс-ќимылдарыныњ)
тєртібі:

1) кμрсетілетін ќызметті алушы портал-
да электрондыќ цифрлыќ ќолы (б±дан єрі
– ЭЦЌ) арќылы тіркелуді (авторизация-
лануды) ж‰зеге асырады;

2) кμрсетілетін ќызметті алушыныњ
электрондыќ мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметті тањдауы, электрондыќ ќ±жат
нысанында с±рау салудыњ (б±дан єрі –
электрондыќ с±рау салу) жолдарын тол-
тыруы (болѓан жаѓдайда с±рау салын-
ѓан мєліметтерді растайтын ќ±жаттар-
дыњ электрондыќ кμшірмелері ќоса бе-
ріледі);

Єкімдіктіњ
2015 жылѓы  17 шілдедегі

№ 307 ќаулысына ќосымша

Ќостанай облысы єкімдігініњ к‰ші жойылѓан
ќаулыларыныњ  тізбесі

1. Ќостанай облысы єкімдігініњ 2014 жылѓы 26 сєуірдегі № 176 "М±раѓаттыќ
аныќтамалар беру" мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет регламентін бекіту туралы"
ќаулысы (Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4771
болып тіркелген, 2014 жылѓы 18 маусымда "Ќостанай тањы" газетінде жария-
ланѓан);

2. Ќостанай облысы єкімдігініњ 2014 жылѓы 8 шілдедегі № 323 "М±раѓаттыќ
аныќтамалар беру" мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет регламентін бекіту туралы"
єкімдіктіњ 2014 жылѓы 26 сєуірдегі № 176 ќаулысына μзгерістер мен толыќтыру-
лар енгізу туралы" ќаулысы (Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 4951 болып тіркелген, 2014 жылѓы 31 шілдеде "Єділет" аќпарат-
тыќ-ќ±ќыќтыќ ж‰йесінде жарияланѓан);

3. Ќостанай облысы єкімдігініњ 2014 жылѓы 11 ќарашадаѓы № 564 "Єкімдіктіњ
2014 жылѓы 26 сєуірдегі № 176 "М±раѓаттыќ аныќтамалар беру" мемлекеттік
кμрсетілетін ќызмет регламентін бекіту туралы" ќаулысына μзгеріс енгізу тура-
лы" ќаулысы (Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 5216 болып тіркелген, 2014 жылѓы 13 желтоќсанда "Ќостанай тањы" газетінде
жарияланѓан).

(Жалѓасы бар).
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Постановление акимата Костанайской области
17 июля 2015 года  № 307

 Об утверждении регламента государственной  услуги
"Выдача архивных справок"

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан  от 15
апреля 2013 года "О государственных услугах" акимат Костанайской   области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить прилагаемый регламент государственной услуги "Выдача ар-
хивных справок".

  2. Признать утратившими силу постановления акимата Костанайской обла-
сти согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Аким области                                        Н. Садуакасов.
 Зарегистрировано в Реестре государственной

регистрации   нормативных  правовых   актов
17 августа 2015 года под  № 5805.

Приложение к постановлению акимата
 от  17 июля  2015 года № 307

Перечень утративших силу постановлений акимата
Костанайской области

1. Постановление акимата Костанайской области от 26 апреля  2014 года
№ 176 "Об утверждении регламента государственной услуги "Выдача архи-
вных справок" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов под № 4771, опубликовано 18 июня 2014 года в газе-
те "Ќостанай тањы");

2. Постановление акимата Костанайской области от 8 июля 2014 года
№ 323 "О внесении изменений и дополнений в постановление акимата   от 26
апреля 2014 года № 176 "Об утверждении регламента государственной услуги
"Выдача архивных справок" (зарегистрировано в Реестре государственной ре-
гистрации нормативных правовых актов под № 4951, опубликовано 31 июля
2014 года в Информационно-правовой системе "Єділет");

3. Постановление акимата Костанайской области  11 ноября 2014 года
№ 564 "О внесении изменения в постановление акимата от 26 апреля 2014
года № 176 "Об утверждении регламента государственной услуги "Выдача
архивных справок" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов  под № 5216, опубликовано 13 декабря 2014 года
в газете "Ќостанай тањы").

1. Общие положения

 1. Государственная услуга "Выдача
архивных справок"  (далее - государ-
ственная услуга) оказывается государ-
ственным архивом области   и его фи-
лиалами (далее – услугодатель).

Прием документов и выдача резуль-
татов оказания государственной услу-
ги осуществляется через:

1) канцелярию услугодателя;
2) филиал Республиканского госу-

дарственного предприятия "Центр об-
служивания населения" по Костанай-
ской области и его отделы в городах и
районах (далее – ЦОН);

3) веб-портал "электронного прави-
тельства" www.egov.kz (далее – пор-
тал).

2. Форма оказания государственной
услуги: электронная (частично автома-
тизированная) и (или) бумажная.

3. Результат оказания государствен-
ной услуги – архивная справка о под-
тверждении следующих сведений со-
циально-правового характера: трудо-
вого стажа, размера заработной пла-
ты, возраста, состава семьи, образова-
ния, награждения, перечисления пен-
сионных взносов и социальных отчис-
лений, присвоения ученых степеней и
званий, несчастного случая, нахожде-
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ния на излечении или эвакуации, при-
менения репрессий, реабилитации
жертв массовых политических репрес-
сий, службы в Вооруженных Силах, во-
инских частях и формированиях, про-
живания в зонах экологического бед-
ствия, пребывания в местах лишения
свободы, сведений об актах гражданс-
кого состояния, о правоустанавливаю-
щих и идентификационных докумен-
тах.

Форма предоставления результата
оказания государственной услуги – бу-
мажная.

2. Описание порядка действий
структурных подразделений
(работников) услугодателя

в процессе оказания
государственной услуги

4. Основанием для начала процеду-
ры (действия) по оказанию государ-
ственной услуги является приём услу-
годателем заявления по форме соглас-
но приложению 1 к Стандарту государ-
ственной услуги "Выдача архивных
справок", утвержденному приказом Ми-
нистра культуры и спорта Республики
Казахстан от 17 апреля 2015 года
№ 138 "Об утверждении стандартов го-
сударственных услуг в области архи-

вного дела" (далее – Стандарт) с при-
ложением документов, указанных в пун-
кте 9 Стандарта (далее – пакет доку-
ментов).

5. Содержание каждой процедуры
(действия), входящей в состав процес-
са оказания государственной услуги,
длительность её выполнения:

1) сотрудник канцелярии услугода-
теля принимает пакет документов ус-
лугополучателя и передаёт руководи-
телю услугодателя, 30 (тридцать) ми-
нут.

Результат процедуры (действия) –
прием пакета документов;

2) руководитель услугодателя опре-
деляет ответственного исполнителя  и
накладывает соответствующую визу, 3
(три) часа.

Результат процедуры (действия) –
виза руководителя услугодателя;

3) ответственный исполнитель услу-
годателя проверяет полноту пакета до-
кументов и подготавливает проект ре-
зультата оказания государственной ус-
луги, направляет руководителю услуго-
дателя для подписания, 14 (четырнад-
цать) календарных дней

Результат процедуры (действия) –
проект результата оказания государ-
ственной услуги;

4) руководитель услугодателя под-
писывает результат оказания государ-
ственной услуги,  4 (четыре) часа.

Результат процедуры (действия) –
подписанный результат оказания госу-
дарственной услуги;

5) сотрудник канцелярии выдаёт ус-
лугополучателю результат оказания го-
сударственной услуги, 30 (тридцать)
минут.

Результат процедуры (действия) –
выданный услугополучателю результат
оказания государственной услуги.

3. Описание порядка
взаимодействия структурных
подразделений (работников)

услугодателя
в процессе оказания

государственной услуги

6. Перечень структурных подразде-
лений (работников) услугодателя, кото-
рые участвуют в процессе оказания го-
сударственной услуги:

1) сотрудник канцелярии услугода-
теля;

2) руководитель услугодателя;
3) ответственный исполнитель услу-

годателя.
7. Описание последовательности

процедур (действий) между структурны-
ми подразделениями (работниками) ус-
лугодателя с указанием длительности
каждой процедуры (действия):

1) сотрудник канцелярии услугода-
теля принимает пакет документов ус-
лугополучателя и передаёт руководи-
телю услугодателя, 30 (тридцать) ми-
нут;

2) руководитель услугодателя, озна-
комившись с пакетом документов, оп-
ределяет ответственного исполнителя
и накладывает соответствующую визу,
3 (три) часа;

3) ответственный исполнитель услу-
годателя проверяет полноту пакета до-
кументов и подготавливает проект ре-
зультата оказания государственной ус-
луги, направляет руководителю услуго-
дателя для подписания, 14 (четырнад-
цать) календарных дней;

4) руководитель услугодателя под-
писывает результат оказания государ-
ственной услуги и передаёт ответствен-
ному исполнителю услугодателя,  4 (че-
тыре) часа;

5) сотрудник канцелярии услугода-
теля выдает услугополучателю резуль-
тат оказания государственной услуги,

30 (тридцать) минут.

4. Описание порядка
взаимодействия с ЦОНом и (или)
иными услугодателями, а также

порядка использования
информационных систем в

процессе оказания
государственной услуги

8. Основанием для начала действия
по оказанию государственной услуги
при обращении в ЦОН является при-
нятие работником ЦОНа пакета доку-
ментов от услугополучателя.

9. Содержание каждой процедуры
(действия), входящей в состав процес-
са оказания государственной услуги,
длительность её выполнения:

1) работник ЦОНа проверяет пра-
вильность заполнения заявления  и
полноту представленного услугополу-
чателем пакета документов, 10 (десять)
минут.

В случае представления услугополу-
чателем неполного пакета документов
работник ЦОНа отказывает в приеме за-
явления  и выдает расписку об отказе в
приеме документов по форме, соглас-
но приложению 2 к Стандарту.

При правильном заполнении заяв-
ления и представлении полного паке-
та документов, работник ЦОНа регист-
рирует заявление и выдает услугопо-
лучателю расписку о приеме пакета до-
кументов;

2) работник ЦОНа получает согла-
сие услугополучателя   на использова-
ние сведений, составляющих охраня-
емую законом тайну, содержащихся в
информационных системах, если иное
не предусмотрено законами Республи-
ки Казахстан, 5 (пять) минут;

3) работник ЦОНа выдает услугопо-
лучателю расписку о приеме пакета до-
кументов, 5 (пять) минут;

4) работник ЦОНа подготавливает
пакет документов и направляет его ус-
лугодателю через курьерскую или ин-
формационную систему, 1 (один) ка-
лендарный день;

5) услугодатель подготавливает ре-
зультат оказания государственной ус-
луги и направляет его через курьерс-
кую или информационную систему   в
ЦОН, 13 (тринадцать) календарных
дней;

6) работник ЦОНа в срок, указанный
в расписке о приеме пакета докумен-
тов, выдает результат оказания государ-
ственной услуги услугополучателю,  20
(двадцать) минут.

ЦОН обеспечивает хранение ре-
зультата оказания государственной ус-
луги в течение 1 (одного) месяца, пос-
ле чего передает его услугодателю  для
дальнейшего хранения в течение 1 (од-
ного) года. При обращении услугопо-
лучателя по истечении 1 (одного) ме-
сяца, по запросу ЦОНа услугодатель в
течение 10 (десяти) рабочих дней на-
правляет готовый результат оказания
государственной услуги в ЦОН для вы-
дачи услугополучателю.

10. Порядок процедур (действий) ус-
лугодателя и услугополучателя    при
оказании государственной услуги через
портал:

1) услугополучатель осуществляет
регистрацию (авторизацию)  на порта-
ле посредством электронной цифровой
подписи (далее – ЭЦП);

2) выбор услугополучателем госу-
дарственной услуги, заполнение полей
запроса в форме электронного доку-
мента (далее – электронный запрос)
(при наличии прилагаются электронные
копии документов, подтверждающие
запрашиваемые сведения);

(Продолжение следует).
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"Ќостанай  облысы єкімдігініњ ден-
саулыќ саќтау басќармасы" мемле-
кеттік мекемесі бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымдарына орналасуѓа кон-
курс жариялайды:

Есеп беру жєне мемлекеттік сатып
алу бμлімініњ басшысы (негізгі ќызмет-
кердіњ бала к‰тімі бойынша ењбек де-
малысы кезењіне), "Д-О-3" санаты ла-
уазымдыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан
жылдарына байланысты: 84563 тењге-
ден 114032 тењгеге дейін.

Ќызметтік міндеттері: ¤з ќ±зырыныњ
шегінде аќшалай ќаражатты оњтайлы
жєне тиімді пайдалану маќсатында мем-
лекеттік сатып алуды μткізу мєселелері
жμнінде бірыњѓай мемлекеттік саясатты
ж‰ргізуді ж‰зеге асыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар:

Жоѓары экономикалыќ, ќаржыгерлік,
зањгерлік.

Мемлекеттік ќызмет μтілі екі жылдан
кем емес немесе мемлекеттік органдар-
да басшылыќ ету немесе μзге лауазым-
дарда ж±мыс μтілі бір жылдан кем емес,
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓыттарына сєйкес салалар-
да ж±мыс μтілі ‰ш жылдан кем емес,  оныњ
ішінде басшылыќ ету лауазымында бір
жылдан кем емес, не болмаса жоѓары оќу
орындарынан кейінгі оќу баѓдарламала-
ры бойынша Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Президенті жанындаѓы білім беру
±йымдарында мемлекеттік тапсырыс не-
гізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу орын-
дарында шетелде кадрлар даярлау
жμніндегі республикалыќ комиссия бекі-
тетін басым мамандыќтар бойынша
оќуды аяќтауы, не  ѓылыми дєрежесініњ
болуы.

Ќазаќстан Республикасыныњ Консти-
туциясын, "Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті туралы" Ќазаќстан Республи-
касыныњ  Конституциялыќ зањдарын,
"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы",  "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы", "Ќазаќстан Республи-
касындаѓы жергілікті мемлекеттік басќа-
ру жєне μзін-μзі басќару туралы" Ќазаќ-
стан Республикасыныњ  зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ маманда-
нуына сєйкес облыстардаѓы ќатынастар-
ды реттейтін Ќазаќстан Республикасы-
ныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы: ќалып-
тасќан мемлекеттіњ жања саяси баѓыты"
стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы лауа-
зымдар бойынша функционалдыќ
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа
да міндетті білімдер.

ЕА¦ ќызметін ‰йлестіру бμлімініњ

бас маманы (негізгі ќызметкердіњ бала
к‰тімі бойынша ењбек демалысы кезе-
њіне), "Д-О-4" санаты лауазымдыќ жа-
лаќысы ќызмет атќарѓан жылдарына
байланысты: 64063 тењгеден 86485 тењ-
геге дейін.

Ќызметтік міндеттері: Облыс халќы-
на медициналыќ кμмек кμрсету бойынша
емдеу-алдын алу ±йымдарыныњ ќызметін
‰йлестіру мєселелері,  μњірлік жєне Мем-
лекеттік баѓдарламалардыњ негізгі баѓыт-
тарын іске асыруѓа ќатысу (ќ±зыры шењ-
берінде).

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар: Жоѓары медициналыќ,
табиѓи ѓылым (биолог) єлеуметтік ѓылым
(психолог), экономикалыќ. 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 бол-
ѓан жаѓдайда ортадан кейінгі медицина-
лыќ, табиѓи ѓылым (биолог) єлеуметтік
ѓылым (психолог), экономикалыќ білімі
барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ  Консти-
туциясын, "Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті туралы" Ќазаќстан Республи-
касыныњ  Конституциялыќ зањдарын,
"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы",  "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы", "Ќазаќстан Республи-
касындаѓы жергілікті мемлекеттік басќа-
ру жєне μзін-μзі басќару туралы" Ќазаќ-
стан Республикасыныњ  зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ маманда-
нуына сєйкес облыстардаѓы ќатынастар-
ды реттейтін Ќазаќстан Республикасы-
ныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы: ќалып-
тасќан мемлекеттіњ жања саяси баѓыты"
стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы лауа-
зымдар бойынша функционалдыќ
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа
да міндетті білімдер.

Єкімшілік-зањ бμлімініњ бас маманы
(негізгі ќызметкердіњ бала к‰тімі бойын-
ша ењбек демалысы кезењіне), "Д-О-4"
санаты лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты:
64063 тењгеден 86485 тењгеге дейін.

Ќызметтік міндеттері: "Ќазаќстан
Республикасындаѓы тіл туралы" Зањыныњ
орындалуына, облыстыњ медициналыќ
±йымдарында тілдерді ќолдану мен да-
мыту баѓдарламасыныњ іске асырылуы-
на баќылау жасау. Ќ±жаттарды мемле-
кеттік тілге аудару, басќарманыњ барлыќ
бμлімдері ‰шін аудармаларды теру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар: Ќазаќ тілі жєне єдебиет
мамандыѓы бойынша жоѓары гуманитар-

"Ќамысты  ауданы  єкімініњ   ап-
параты"  мемлекеттік  мекемесі (Ќа-
мысты а., Ержанов к-сі., 61, 317 каб,
аныќтама  телефондары: 21-3-37
факс: 21-0-63, электрондыќ мекен-
жайы kamysty@kostanay.gov.kz)
"Б" корпусыныњ бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымына орнала-
суѓа конкурс жариялайды:

"Ќамысты ауданы єкімдігініњ т±р-
ѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ,
жолаушылар кμлігі жєне автомобиль
жолдары бμлімі" мемлекеттік меке-
месініњ басшысы, (санаты ЕR-1)  ла-
уазымдыќ  жалаќысы  ќызмет  атќар-
ѓан жылдарына байланысты – 109548
– 147986 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлім ж±мысына басшылыќ жа-

сайды, бμлім ж±мысын ‰йлестіреді,
бμлімге ж‰ктелген міндеттердіњ орын-
далуына жєне олардыњ μзініњ міндет-
терін ж‰зеге асыруына жеке жауап-
кершілік кμтереді, Мемлекеттік ќыз-
мет  зањнамасын  жєне  сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы зањнаманы саќ-
талуын баќылау, мемлекеттік ±йым-
дар бμлімі жєне таѓы басќа ±йымдар-
да  ±сынылуын  ж‰зеге  асырады.
Кадрлыќ жєне ±йымдастырумен
ќатар іс-ќаѓаздарын ж‰ргізу с±раќта-
ры бойынша ќамтамасыз етеді. Нор-
мативтік-ќ±ќыќтыќ ќ±жаттар бойын-
ша бμлім ќызметкерлеріне техника-
лыќ оќыту ж‰ргізу жєне ±йымдасты-
ру. Жылдарѓа сєйкес бюджеттен
мєслихат шешімімен жобаны єзірлеу
барысында жєне бюджетке ќосымша
μзгерістер енгізуге ќатыса алады.
Бюджеттік жоспарлау бойынша баќы-
лауды ж‰ргізеді. Бμлім ж±мысыныњ
тоќсан сайынѓы жоспарын жєне
орындалуын баќылауын бекітеді жєне
ќ±рылуын ж‰зеге асырады. Азамат-
тарды ќабылдауды ж‰ргізеді жєне
хаттармен шаѓымдармен  ж±мыс
істейді. Апта сайын іс ж‰ргізу с±раќ-
тары бойынша аппаратпен  мєжіліс
μткізеді. ¤з ќ±зыреті шегінде сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы к‰ресті
ж‰ргізу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа

ќойылатын талаптар:
Жоѓары техникалыќ (инженер-

электрші, инженер-механик).
Ж±мыс тєжірибесі келесі талап-

тардыњ біріне сєйкес болуы тиіс:
1) мемлекеттік ќызмет μтілі ‰ш

жылдан кем емес;
2) жоѓары немесе жоѓары оќу

орындарынан кейінгі білім баѓдарла-
малары бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті жанындаѓы
білім беру ±йымдарында мемлекеттік
тапсырыс негізінде немесе шетелдіњ
жоѓары оќу орындарында шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі республи-
калыќ комиссия бекітетін  басым ма-
мандыќтар бойынша оќуды аяќтаѓан
жаѓдайда мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес;

3) ѓылыми дєрежесініњ болуы;
4) мемлекеттік  органдарда бас-

шылыќ немесе μзге лауазымдарда
ж±мыс μтілі бір жылдан кем емес;

5) осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі тμрт
жылдан кем емес, оныњ ішінде бас-
шылыќ лауазымдарда бір жылдан
кем емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, "Ќазаќстан Республи-
касыныњ Президенті туралы", Ќазаќ-
стан  Республикасыныњ  конститу-
циялыќ зањы, "Мемлекеттік ќызмет
туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік рє-
сімдер туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы", "Ќазаќстан Рес-
публикасындаѓы мемлекеттік жергі-
лікті  басќару жєне μзін-μзі басќару
туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарын,  осы санаттаѓы наќты ла-
уазымныњ мамандануына сєйкес са-
лалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан
– 2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты стра-
тегиясын білуі.

Осы  санаттаѓы  лауазымдар

лыќ немесе ќазаќ тілі жєне єдебиет ма-
мандыѓы бойынша ортадан кейінгі гума-
нитарлыќ. Мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ ба-
ѓытына сєйкес салаларда екі жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда
ќазаќ  тілі  жєне  єдебиет  мамандыѓы
бойынша ортадан кейінгі гуманитарлыќ
білімі бар жаѓдайда.

Ќазаќстан Республикасыныњ  Консти-
туциясын, "Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті туралы" Ќазаќстан Республи-
касыныњ  Конституциялыќ зањдарын,
"Мемлекеттік ќызмет туралы",  "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы",  "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы", "Ќазаќстан Республи-
касындаѓы жергілікті мемлекеттік басќа-
ру жєне μзін-μзі басќару туралы" Ќазаќ-
стан Республикасыныњ  зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ маманда-
нуына сєйкес облыстардаѓы ќатынастар-
ды реттейтін Ќазаќстан Республикасы-
ныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы: ќалып-
тасќан мемлекеттіњ жања саяси баѓыты"
стратегиясын білуі.    Осы санаттаѓы лауа-
зымдар бойынша функционалдыќ
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа
да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ
Мемлекеттік  ќызмет  істері  агенттігі
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы
№ 06-7/32 б±йрыѓымен бекітілген Бос
єкімшілік лауазымына орналасуѓа кон-
курс μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидалары   (б±дан єрі –
Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидалардыњ 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидалар-
дыњ 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда толты-
рылѓан сауалнама;

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

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ
нотариалды куєландырѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ
саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23
ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓымен бекітіл-
ген (Ќазаќстан Республикасыныњ Норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде 2010
жылы 21 желтоќсанда № 6697 болып
тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы тура-
лы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматы-
ныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеу-
ден μткені туралы ќолданыстаѓы серти-

фикат (немесе нотариалды куєландыры-
лѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі туралы
хабарландырудыњ соњѓы жарияланѓан
сєтінен бастап 10 ж±мыс к‰нніњ ішінде
"Ќостанай облысы єкімдігініњ денсаулыќ
саќтау басќармасы" мемлекеттік мекеме-
сіне мына мекенжайѓа: Ќостанай ќ., Бы-
ковский кμш, 4 а, 311 кабинет. Аныќтама
телефоны:  8-714-2-390-517, факс 8-714-
2-390-522, odzkost-ok@yandex.ru элект-
рондыќ мекенжайѓа ±сыну ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте не-
месе пошта арќылы ќ±жаттарды ќабыл-
дау мерзімінде берген ќ±жаттары (ќоса
берілген ќ±жаттары кμрсетіле отырып,
ќ±жат  тігілетін м±ќабаѓа салынѓан) кон-
курстыќ комиссияныњ ќарауына ќабыл-
данады. Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттар-
ды электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір ж±мыс
к‰ні б±рын кешіктірмей ±сынады. Ќ±жат-
тардыњ т‰пн±сќасын бермеген жаѓдайда
т±лѓаларѓа єњгімелесуге μтуге р±ќсат етіл-
мейді.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар
оны кандидаттарды єњгімелесуге жіберу
туралы хабардар ету к‰нінен бастап 5 к‰н
ішінде "Ќостанай облысы єкімдігініњ ден-
саулыќ саќтау басќармасы" мемлекеттік
мекемесінде μтеді.

Конкурстыќ комиссия ж±мысыныњ ай-
ќындылыѓы мен єділдігін ќамтамасыз ету
‰шін оныњ отырысына баќылаушылар-
дыњ ќатысуына болады. Конкурстыќ ко-
миссияныњ отырысында баќылаушылар
ретінде Ќазаќстан Республикасы Парла-
ментініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хаттыњ депутаттары, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ зањнамасымен белгіленген
аккредитация алѓан б±ќаралыќ аќпарат-
тыќ ќ±ралдардыњ μкілдері, басќа да мем-
лекеттік  органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлес-
тіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ  ±йымдар мен саяси
партиялардыњ μкілдері, уєкілетті орган-
ныњ ќызметкерлері ќатыса алады. Кон-
курстыќ  комиссияныњ отырысына баќы-
лаушылар ретінде ќатысу ‰шін т±лѓа
єњгімелесу μткізудіњ басталуына бір
ж±мыс к‰ннен кешіктірмей, "Ќостанай об-
лысы  єкімдігініњ  денсаулыќ  саќтау бас-
ќармасы" ММ кадрлыќ ќызметінде тірке-
леді. Тіркелу ‰шін т±лѓа кадрлыќ ќызмет-
ке жеке басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа жататынын рас-
тайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын не-
месе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу жμніндегі
шыѓындарын (єњгімелесу μтетін орынѓа
жєне кері жол ж‰ру,т±ратын орынды жал-
дау, т±ру, байланыстыњ барлыќ т‰рлерін
пайдалану) μз ќаражаты есебінен
ж‰ргізеді.

бойынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да мін-
детті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы  №  06-7/32 б±йрыѓымен бекітіл-
ген Бос єкімшілік мемлекеттік лауа-
зымына 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 ны-
санда толтырылѓан сауалнама;

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

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

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

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 кμшiрмесi);

Кμрсетілген ќ±жаттарды конкурс-
тыњ μтетіндігі туралы хабарландыру
соњѓы жарияланѓан сєттен бастап 10
ж±мыс к‰ні ішінде  "Ќамысты ауда-
ны єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесіне мына мекенжай бойын-
ша: Ќамысты ауданы, Ќамысты
ауылы, Ержанов к-сі, 61 ±сыну ќажет.

Конкурстыќ комиссияныњ ќарау-
ына азаматтардыњ ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы

ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде бе-
рілген (ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа салы-
нѓан, ќ±жаттардыњ тізбесін кμрсетуі-
мен) ќ±жаттары  ќабылданады. Кон-
курсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарды элек-
трондыќ пошта арќылы берген аза-
маттар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰н б±рын кешіктірмей ±сы-
нады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидат-
тар оны кандидаттарды єњгімелесу-
ге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰н ішінде
"Ќамысты ауданы єкімі аппараты"
ММ μтеді.

Конкурс комиссиясыныњ ашыќты-
лыѓы мен объективтілігін ќамтамасыз
ету ‰шін оныњ отырысына байќау-
шыларды ќатыстыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретінде Ќазаќстан
Республикасы Парламентініњ жєне
барлыќ дењгейдегі мєслихат депутат-
тарыныњ, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ зањнамасында белгіленген
тєртіпте акредиттелген 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 ре-
тінде конкурс комиссиясына ќатысу
‰шін т±лѓалар, єњгімелесудіњ баста-
луына бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін
кешіктірмей "Ќамысты ауданы
єкімініњ аппараты" ММ-ніњ персонал-
ды басќару ќызметіне (кадр ќызмет-
іне) жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымѓа ти-
есілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін
±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шы-
ѓындарын (єњгімелесу μтетін жерге
келу жєне ќайту, т±ратын жер жал-
дау, байланыс ќызметініњ барлыќ
т‰рлерін пайдалану) μздерініњ жеке
ќаражаттары есебінен ж‰ргізеді.

Ломтадзе Тариэль Зурабовичтіњ
сенiмдi т±лѓасы Турбабин Илья Ле-
онидович, кепiлдiк м‰лiктi соттан тыс
μткізу тєртібімен Ќостанай облысы,
Ќостанай ауданы, Надеждин ауыл-
дыќ  округініњ аумаѓында орњалас-
ќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргiзуге ар-
налѓан 150,0 га кμлемі, кадастрлік
номері 12-183-048-006,  бμлінетін
жер учаскесіне жер пайдалану (жал-
дау) ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда
μткізеді. Сатып алу баѓасы ќолма-
ќол аќшамен сауда μткiзілген сєт-
тен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде
енгiзiледi. Сауда 2015 жылѓы 6
ќазан  саѓат 10.00-де мына мекен-
жайда болады: Ќостанай облысы,
Ќостанай ауданы, Надеждин а.,
Гагарин кμш., 4/1 ‰й. ¤тінімдер 2015
жылѓы 5 ќазан саѓат 18-00-ге дейiнгі
мерзімде  сенімді т±лѓаныњ орна-
ласќан жерінде ќабылданады: Ќос-
танай ќаласы, Дзержинский кμшесі,
61 ‰й,  телефон 8-775-296-37-79

Доверенное лицо Ломтадзе Та-
риэля Зурабовича Турбабин Илья
Леонидович в порядке внесудебной
реализации залогового имущества,
объявляет о проведении торгов по
продаже права временного возмез-
дного землепользования (аренды)
на земельный участок, расположен-
ный на территории Надеждинско-
го сельского округа, Костанайского
района Костанайской области,
предназначенный для ведения кре-
стьянского хозяйства, кадастровый
номер 12-183-048-006,  площадью
150,0 га. Покупная цена вносится
наличными деньгами в течение 5-
ти календарных дней с момента
проведения торгов. Торги состоят-
ся  6 октября 2015 года в 10.00 ча-
сов по адресу: Костанайская об-
ласть, Костанайский район, с. На-
деждинка, ул.Гагарина, 4/1. Заявки
принимаются в срок до 18-00 часов
5 октября 2015 года по месту на-
хождения доверенного лица: г.Кос-
танай, улица Дзержинского, д. 61,
телефон для справок - 8-775-296-
37-79
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"Сарыкμл ауданы єкiмiнiњ аппа-
раты" ММ бірыњѓай конкурстыќ ко-
миссиясы бос мемлекеттiк єкiмшiлiк
лауазымына орналасуѓа конкурс жа-
риялайды:

Сарыкμл ауданы єкімі аппара-
тыныњ басшысы, E-2 санаты

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты –
103782 тењгеден 140298 тењгеге
дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Аудан
єкiмiнiњ аппаратына басшылыќ жа-
сайды; Ќазаќстан Республикасы
Зањдарыныњ, Ќазаќстан Республи-
касы Президентi Жарлыќтарыныњ,
Ќостанай облысыныњ єкiмi, єкiмдiгi,
мєслихаты жєне аудан єкiмi, єкiмдiгi,
мєслихаты актiлерiнiњ орындалуына
баќылау жасау бойынша ж±мысты
‰йлестіреді; кадрлар саясатын ж‰зе-
ге асыруѓа ќатысады; аудан єкiмi
аппаратыныњ ќ±рылымдыќ бμлiм-
дерiнiњ, мемлекеттiк мекемелердiњ,
ауылдыќ округтер жєне Сарыкμл
кентi єкiмдерiнiњ ќызметтерініњ μзара
єсер етуін жєне ‰йлесуін, єкімдік оты-
рысын,  аудан єкімініњ ќатысуымен
кењестер жєне басќа шараларды
ж‰ргізуді, ќамтамасыз етеді;аудан
єкімініњ аппаратында, єкімдік бμлім-
дерінде жєне ауылдыќ округтер жєне
Сарыкμл кенті єкімдерініњ аппарат-
тарында орындаушылыќ тєртіп  жаѓ-
дайын талдайды; ауданныњ мемле-
кеттік мекемелерімен ±сынылатын
мемлекеттік ќызмет кμрсету бойын-
ша ж±мысын ±йымдастырады;
μњірлік мемлекеттік м±раѓатќа же-
текшілік етеді; аудандыќ мєслихат-
пен μзара іс-єрекетті ќамтамасыз
етеді, ќ±пиялыќ тєртібін жєне ќ±пия
іс ж‰ргізуді ќамтамасыз етуге баќы-
лау жасайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары гу-
манитарлыќ, зањгерлік, мемлекеттік
басќару, экономикалыќ, аќпараттыќ
технологиялар.

Ж±мыс тєжірибесі келесі талап-
тардыњ біріне сєйкес болуы тиіс: 1)
мемлекеттік ќызмет μтілі екі жылдан
кем емес; 2)  мемлекеттік органдар-
да басшылыќ немесе μзге лауазым-
дарда ж±мыс μтілі бір жылдан кем
емес; 3)  осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓыттары-
на сєйкес салаларда ж±мыс μтілі ‰ш
жылдан кем емес, оныњ ішінде бас-
шылыќ лауазымдарда бір жылдан
кем емес; 4)  жоѓары немесе жоѓа-
ры оќу орындарынан кейінгі білім баѓ-
дарламалары бойынша Ќазаќстан
Республикасыныњ Президенті жа-
нындаѓы білім беру ±йымдарында

мемлекеттік  тапсырыс  негізінде
немесе шетелдіњ жоѓары оќу орын-
дарында   шетелде  кадрлар даяр-
лау жμніндегі республикалыќ комис-
сия бекітетін  басым мамандыќтар
бойынша оќуды аяќтауы; 5)  ѓылы-
ми дєрежесініњ болуы.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Президенті туралы",
"Ќазаќстан Республикасыныњ
‡кіметі туралы" Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Конституциялыќ зањда-
рын, "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсімдер
туралы", "Нормативтік ќ±ќыќтыќ ак-
тілер туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы"  Ќазаќстан
Республикасыныњ зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды 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.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) Осы ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтiнiш;

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

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

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

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлiгiнiњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекiтiлген (Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Нормативтiк ќ±ќыќтыќ
актiлердiњ тiзiлiмiнде 2010 жылы 21
желтоќсанда № 6697 болып
тiркелген) нысандаѓы денсаулыѓы
туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлiгiнiњ кμшiрмесi;

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

Ќ±жаттарды конкурстыњ  μтетіндігі
туралы хабарландыру соњѓы жария-

ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰н
ішінде "Сарыкμл ауданы єкiмiнiњ ап-
параты" мемлекеттiк мекемесiне
мына мекенжайѓа Сарыкμл кенті,
Ленин  кμшесі, 72 ‰й, 25-каб., аныќ-
тама ‰шін телефон 23-0-68,  факс
23-0-68, электрондыќ мекенжайы:
sarykol@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 єњгiмеле-
суге жiберу туралы хабардар ету
к‰нiнен бастап 5 ж±мыс к‰н iшiнде
Сарыкμл ауданы єкімініњ аппаратын-
да 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 мем-
лекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰н ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей кадрлар бμлімінде тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар жеке басын
куєландыратын ќ±жаттыњ кμшір-
месін, ±йымдарѓа тиесілілігін растай-
тын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын не-
месе кμшірмелерін ±сынады. Азама-
тар конкурсќа ќатысу жμніндегі шы-
ѓыстарын (єњгімелесу μтетін орынѓа
жєне кері жол ж‰рісі, т±рѓын ‰й орын-
жайын жалдау, т±ру, байланыстыњ
барлыќ т‰рлерін пайдалану) μз ќара-
жаты есебінен ж‰ргізеді.

 Мемлекет  Басшысыныњ  тапсырмасын орындау маќсатында  ипоте-
калыќ  ќарыз  алушылардыњ  проблемаларын  шешу  бойынша  шаралар-
дыњ  бірі  ретінде 2015 жылѓы 24 сєуірде ¦лттыќ Банк Басќармасыныњ
№69 ќаулысымен бекітілген Ипотекалыќ т±рѓын ‰й/ипотекалыќ ќарыз-
дарды ќайта ќаржыландыру баѓдарламасы (б±дан єрі – Баѓдарлама) ќабыл-
данды.

Баѓдарламаныњ талаптарына сєйкес  ипотекалыќ т±рѓын ‰й/ипотека-
лыќ ќарызды ќайта ќаржыландырудан бас тартќан жаѓдайда банк ќарыз
алушыѓа 3 ж±мыс к‰ні ішінде  бас тартудыњ себебін, сондай-аќ ипотека-
лыќ т±рѓын ‰й ќарызын/ипотекалыќ ќарызды ќайта ќаржыландырудан бас
тартулар алуѓа ќатысты ќарыз алушылардыњ шаѓымдарын ќарау жμніндегі
комиссия (б±дан єрі – Комиссия) туралы аќпаратты кμрсетумен жазбаша
жауап жібереді.

Баѓдарламаныњ айќын т‰рде іске асырылуын ќамтамасыз ету ‰шін
ќ±рамына ¦лттыќ Банктіњ, ќ±ќыќ ќорѓау органдарыныњ  жєне ипотекалыќ
ќарыз алушылардыњ м‰дделерін білдіретін ќоѓамдыќ ±йымдардыњ μкілдерін
ќосумен облыстыќ єкімдіктерде, Астана єкімдігінде, ¦лттыќ Банктіњ Алма-
ты облыстыќ жєне Алматы ќалалыќ филиалында Комиссия ќ±рылды.

Осыѓан байланысты банктен ќарызды Баѓдарлама  шењберінде ќайта
ќаржыландырудан бас тартуды алѓан жаѓдайда ќарыз алушылар мына
мекенжайда орналасќан Комиссияѓа μтініш беруге ќ±ќылы:

Ќостанай облысы, Ќостанай ќ., Ќасымханов кμш. 34, каб 202.  Байла-
ныс телефоны: 8(7142) 501-300

Ќазаќстан Республикасы ¦лттыќ Банкініњ ипотекалыќ
т±рѓын ‰й ќарызын/ипотекалыќ ќарызды ќайта

ќаржыландырудан бас тартулар алуѓа ќатысты ќарыз
алушылардыњ шаѓымдарын ќарау жμніндегі комиссия

ќ±ру туралы аќпараттыќ хабарлама

2015 жылѓы 15 ќырк‰йекте Ќазаќстан Республикасыныњ ¦лттыќ Банкі
(б±дан єрі – ¦лттыќ Банк) "Еркін μзгермелі айырбастау баѓамы режіміне
μтуге байланысты жеке т±лѓалардыњ ±лттыќ валютада (тењгеде) ашыл-
ѓан депозиттері бойынша μтемаќы тμлеу тєртібін бекіту туралы" ¦лттыќ
Банк Басќармасыныњ 2015 жылѓы 9 ќырк‰йектегі № 157 ќаулысын (б±дан
єрі – Тєртіп) іске асыру мєселелері бойынша екінші дењгейдегі банктер-
мен кездесу μткізді.

Банктердіњ μкілдері хабарлаѓандай, олардыњ сайттарында депозит-
тердіњ μтелетіндігі туралы аќпарат орналастырылѓан, салымшыларѓа кон-
сультациялар беру жμніндегі менеджерлерге ќосымша н±сќау берілген
жєне Тєртіп шењберінде салымшылардан μтініштер ќабылдау бойынша
ж±мыс басталды.

¦лттыќ Банк екінші дењгейдегі банктерге салымшылардыњ μтініштерін
ќабылдау ‰шін оњтайлы жаѓдайлар жасауды, осы баѓытта ж±мысты жан-
дандыруды жєне Тєртіптіњ іске асырылу барысы туралы уєкілетті органѓа
к‰н сайынѓы негізде хабарлауды тапсырды.

Сонымен ќатар банктердіњ Тєртіпті орындауын баќылау маќсатында
олармен кездесулерді ¦лттыќ Банк т±раќты т‰рде μткізіп т±ратындыѓын
хабарлаймыз.

Тєртіпте μтемаќы сомасын есептеуге негіз болатын формуланыњ
айќындалѓанын да атап μтеміз. ¤темаќы сомасы ±лттыќ валютаныњ
АЌШ долларына ќатысты 2015 жылѓы 18 тамыздаѓы жєне арнайы шот-
таѓы депозит мерзімі аяќталѓан к‰нгі баѓамдар арасындаѓы айырма ре-
тінде есептеледі, алынѓан коэффициентсалымныњ ќалдыѓына кμбейті-
леді.

Б±л ретте салым сомасына банктер банк салымы шартыныњ талап-
тарына сєйкес сыйаќы есептейтін болады.

Банк депозитті μтеуден бас тартќан жаѓдайда, салымшы ¦лттыќ Банктіњ
Ќаржылыќ ќызметтерді т±тынушылардыњ ќ±ќыќтарын ќорѓау департа-
ментіне ж‰гіне алады.

Т‰сіндірулер мен консультацияларды салымыњыздыњ болѓан жеріне
ќарай екінші дењгейдегі банктерде, сондай-аќ Алматы ќ., Єйтеке би к-сі,
67 мекенжайындаѓы ¦лттыќ Банктіњ Ќоѓамдыќ ќабылдау бμлмесінде,
¦лттыќ Банктіњ аумаќтыќ филиалдарында, сондай-аќ мына телефондар
бойынша алуѓа болады: +7 (727) 2 788 085, 2 788 008.

Еркін μзгермелі айырбастау баѓамы режіміне μтуге
байланысты жеке т±лѓалардыњ ±лттыќ валютада (тењгеде)
ашылѓан депозиттері бойынша μтемаќы тμлеу тєртібініњ

іске асырылу барысы туралы аќпараттыќ хабар

"Ќазаќстан Республикасыныњ ¦лттыќ Банкі" республикалыќ
мемлекеттік мекемесініњ Ќостанай филиалы басшылыѓыныњ жеке

т±лѓаларды жєне зањды т±лѓалардыњ μкілдерін  2015 жылѓы IV тоќсанда
ЌАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Азаматтарды
ќабылдауды

ж‰ргізуші т±лѓаныњ
А.Т.Є.

Ж±машев
Мираш
Ж±маш±лы
Дж±мабаева
Галия
Ивановна
Омарханова
Жанна
Тулигеновна

Азаматтарды
ќабылдауды

ж‰ргізуші т±лѓаныњ
лауазымы

Директор

Директордыњ орын-
басары

Директордыњ орын-
басары

Ќабылдауѓа алдын ала
жазуды ж‰ргізуге

уєкілетті т±лѓалардыњ
байланыс

телефондары

8 (7142) 54-44-24 - бас-
шыныњ хатшысы,

8 (7142) 54-23-81 - іс
ќаѓаздарын ж‰ргізу
жμніндегі аѓа инспекторы

Ќабылдау
к‰ні жєне
уаќыты

Бейсенбі
15 00- 16 00

Сєрсенбі
15 00- 16 00

Сейсенбі
15 00- 16 00

Мекен-жайы

Ќостанай ќ. Бай-
маѓамбетов кμшесі,
195, 311-кабинет

Ќостанай ќ. Бай-
маѓамбетов кμшесі,
195, 309-кабинет

Ќостанай ќ. Бай-
маѓамбетов кμшесі,
195, 307-кабинет

"Азыќ-т‰лік келісім шарт корпорациясы"
¦лттыќ Компаниясы" акционерлік ќоѓамы
Ќостанай облысында астыќты саќтайтын
астыќ ќабылдау кєсіпорындарын ќосымша
іріктеуді μткізетіні туралы хабарлайды.

Ќызмет кμрсету мерзімі мен шарттары –  Ќазаќ-
стан Республикасы ауыл шаруашылыѓы ми-
нистрініњ м.а. 2015 жылѓы 29 мамырдаѓы №4-1/
487 Б±йрыѓымен бекітілген астыќ ќабылдау пункт-
тері мен астыќ иелерініњ арасындаѓы астыќ саќ-
тау туралы жария шарттыњ ‰лгілік нысандаѓы та-
лаптарына сєйкес астыќты саќтау.

Астыќты саќтау ‰шін астыќ ќабылдау кєсіпо-
рындарын іріктеуге ќатысуѓа астыќты саќтау
жμніндегі ќызметтіњ єлеуетті жеткізушілері ±сына-
тын μтініштіњ(μтінімніњ) ‰лгісін жєне астыќты саќ-
тау ‰шін астыќ ќабылдау кєсіпорындарын ірікте-
уді  ±йымдастыру жєне  μткізу рєсімініњ кμшірмесін

мына мекенжай бойынша алуѓа болады:
1. 010000, Астана ќ., Московская кμш., 29/3, тел/

факс: 8 (7172)59-12-72, 59-12-46;
2. 110000, Ќостанай ќ., Таран кμш., 147, тел/

факс: 8 (7142) 53-40-74, 53-11-44, немесе элект-
рондыќ поштамен мына мекенжайдан:
kostanay@fсс. kz;

Іріктеуге ќатысуѓа μтінімдер  "Азыќ-т‰лік келісім
шарт корпорациясы" ¦лттыќ  Компаниясы"  Акцио-
нерлік Ќоѓамы облыстыќ μкілдігіне мына мекен-
жайѓа  ±сынылады:

110000, Ќостанай ќ., Таран кμш., 147 тел/факс:
8 (7142) 53-40-74.

¤тінімдер мына мекенжай бойынша ќаралады:
"Азыќ-т‰лік келісім шарт корпорациясы" ¦лттыќ

Компаниясы"  Акционерлік Ќоѓамы, Ќазаќстан Рес-
публикасы, 010000, Астана ќ., Московская кμш.,
29/3.

¤тінімдерді ±сынудыњ соњѓы мерзімі: 2015
жылѓы 5 ќазан саѓат 12.00-ге дейін.

Ќосымша аќпарат пен аныќтаманы мына те-
лефондар бойынша алуѓа болады:

Астана ќ. (8-7172) 591-272, 591-246;
Ќостанай ќ., 8(7142)  54-28-94.

Ќостанай облысы МАЭС 2015 жыл-
ѓы 9 ќырк‰йектегі ±йѓаруымен "КазАг-
роТрейд" ЖШС, БИН 00440001725,
ќатысты оњалту рєсімін ќолдану тура-
лы μндіріс ќозѓалды. Мына мекенжайѓа
хабарласуѓа болады: Ќостанай ќ., Бай-
т±рсынов кμш., 70.

Определением  СМЭС   Костанайской
области от 09 сентября 2015 года возбужде-
но производство о применении процедуры
реабилитации  в  отношении  ТОО " КазАг-
роТрейд" БИН 000440001725.

Обращаться по адресу: г.Костанай,
ул. Байтурсынова,70.

ЌР Экологиялыќ Кодексініњ 57 бабына сєйкес, "Интергаз Ор-
талыќ Азия" АЌ "Костанай" МГЌБ" Ќостанай Т¤Б 2016 жылѓа
арналѓан ќоршаѓан ортаны ќорѓау іс-шаралар жоспары жоба-
сын талќылау маќсатында ќоѓамдыќ тыњдау μткізеді.

Ќоѓамдыќ  тыњдаулар  2015 жылѓы ќазанныњ 06-да, саѓат
10-да  мекенжай бойынша μтедi: Ќостанай  ќаласы, Абай дањ-
ѓылы, 1 А.

Тыњдаулар алдында 30 минут б±рын ќатысушылардыњ тірке-
луі басталады.

Аќпаратты Abikenov@kolpu.aktobe.intergas.kz электрондыќ
мекенжайѓа сауал салу жолымен алуѓа болады.

В соответствии со ст. 57 Экологического Кодекса РК Коста-
найское ЛПУ УМГ "Костанай" АО "Интергаз Центральная Азия"
проводит общественные слушания с целью обсуждения проек-
та плана мероприятий по охране окружающей среды на 2016 г.

Общественные слушания состоятся 06 октября 2015 г., в
10:00 по адресу г. Костанай пр. Абая 1 А.

Регистрация участников начнется за 30 минут до начала
слушаний.

Информацию можно получить путем запроса на электрон-
ный адрес: Abikenov@kolpu.aktobe.intergas.kz

Жарнама
бергіњіз келсе

54-33-22, 54-99-69 (факс)
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Газетте жарыќ кμрген оќырман пiкiрi редакция кμзќарасымен сєйкес
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сiлтемесiз кμшiрiп басуѓа болмайды. Жарнама мен хабарландырулар-
дыњ мазм±ны мен мєтiнiне жарнама берушi жауап бередi.

А  – аќылы жарияланым.

Редакцияныњ мекенжайы:
110000, Ќостанай ќаласы,
Єл-Фараби дањѓылы, 90

Меншiк иесi: Бухгалтерия:
54-99-88, 39-26-88

Компьютер орталыѓы:
54-54-45

Корректура: 54-34-49

Бμлiмдер:

Меншiктi тiлшiлер:

Таралымы 10580            Тапсырыс 1393                                           Нμмірдіњ кезекші редакторы: Г‰лназым САЃИТОВА.

“Ќостанай тањы” газетi
редакциясы” ЖШС

Директор-Бас редактор
Жан±заќ

АЯЗБЕКОВ

Директор-бас редактордыњ ќабылдау
бμлмесi: 54-12-66, факс: 54-99-69

Директор-бас редактордыњ
орынбасарлары: 54-84-44, 54-67-65

Жауапты хатшы: 54-33-22

Бμлім редакторы: 54-79-68, 54-28-42
Газет аптасына  ‰ш рет шыѓады.
Газет Ќазаќстан Республикасыныњ Мєдениет жєне аќпарат
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куєлiгi
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 "Саѓыныш екен бала кез.." деген
μлењ шумаќтары ойыма келсе, сынып-
тас жолдастарым, балалыќ, жастыќ
шаќ еріксіз ойѓа оралады. Он бір жыл
бір анадан туѓандай тату, ±йымшыл
болып, мектеп табалдырыѓын аттап,
μмірге ќ±лшына араласып кеттік.
Біздер, ¦зынкμл ауданы Бірлік орта
мектебін 1965 жылы бітірген т‰лек-
терміз. Жаќында самайларын аќ
ќырау шалѓан, жетпісті алќымдап ќал-
ѓан, ќазіргі уаќытта ата-єже атанып
отырѓан жандар бас ќостыќ. Содан
бері 50 жыл μтіпті, айтуѓа оњай, оныњ
ішінде ќуанышы да ауыртпалыѓы да
болды. Бір-бірімізді кμргенде ќуа-
нышта шек болмады.  ¤кініштісі сол,
тек арамызда "келместіњ  кемесіне"
мініп кеткен  Айтпай Тоѓытаев, Есе-
тай Ќалќаев, Дєулет Ќожабаевтар
сынды сыныптастарымыз болмады,
біраќ амал ќанша, μмір-μзен деген осы.

 "Болашаќтыњ данасын да, ѓалы-
мын да, басшысын да  ±стаз μсіреді,
сондыќтан ананы ќалай ардаќтасањ,
±стазды да солай ќ±рметтеуіміз ке-
рек" деген ќазаќ халќыныњ  батыр
±лы, маќтанышы Бауыржан Момыш-
±лыныњ осы ќанатты сμзі ±стаз ме-
рейін μсіріп, абыройын асырады. Бізді
оќытып,  білім  нєрін сепкен ±стаздар
ќауымы кілењ  сырбаз да,  білімді
жандар еді.   Біз ‰шін ±стаздыњ ±ста-
зы болѓан Маѓжан Д‰йсебаев  аѓайы-
мыз  жуырда д‰ниеден озды.  Уєли-
хан Базылбеков, Иса Ќазиев, Саѓын-
дыќ Тєжин, Зайда С±лтанова, Баѓыт-

Жања оќу жылыныњ басында
кμптеген ата-аналар балаларын
сабаќтан бос уаќытта немен
ш±ѓылдану керектігін ойлап бас
ќатырады. Б‰гінде Ќостанайда
оќушылардыњ 62 пайызы т‰рлі
‰йірмелерге барады. Ќостанай
ќаласында  ќосымша мемле-
кеттік білім беретін 7 мектеп
ж±мыс істейді. Олар ќалалыќ
балалар шыѓармашылыѓы, техни-
калыќ шыѓармашылыќ, музыка-
лыќ жєне кμркемсурет мектеп-
тері мен шахматтыќ аула клубы,
"Карнавал" би ансамблі. Б±л ту-
ралы облыс ±стаздары ќатысќан
тамыз мєслихатында айтылды.

Ќосымша білім беру орталыќ-
тары т‰рлі секциялар мен ‰йірме-
лерді ±сынады. Олар би, музыка-
лыќ жєне вокалды студиялар, пі-
кірсайыс жєне шахмат клубтары,
кμркемсурет, єскери-патриот-
тыќ жєне цирк ‰йірмелері. Бала-
лар шыѓармашылыѓы мектебінде
2015-2016 жылѓы оќу жылында
1373 бала тєрбиеленеді. Ќазір б±л
білім ошаѓында секциялар саны
25-ке жеткен. Олар балаларды
мемлекеттік жєне орыс тілдерін-

де даярлайды.
Техникалыќ шыѓармашылыќ

мектебіне балалар 7 жастан бас-
тап ќабылданады. Мектепте
авиамодельді жєне ракетамо-
дельді, автотрассалыќ, бастапќы
техникалыќ реттеу ‰йірмелері
ж±мыс істейді. ЌР Білім жєне
ѓылым министрлігініњ б±йрыѓы-
на сєйкес, оќу сабаќтары 15 ќыр-
к‰йектен 20 мамыр аралыѓына
дейін ж‰реді. Ќазір жањадан ба-
лалар толыѓып, топтар ќайта жа-
саќталып жатыр. Дегенмен жаз-
да да барлыќ ‰йірмелер ж±мыс
істеп келіпті. Б‰гінде м±нда 412
оќушы бар.

– Єсіресе оќушылар арасын-
да робот ќ±растыру техникасы
с±ранысќа ие. ‡йірмелер тегін.
Баланы ерте жастан ќалаѓан
‰йірмелеріне ќатыстырса, μскен-
де белгілі бір салаѓа баѓытталуы-
на кμмектеседі, – дейді маман-
дар.

Ќостанайлыќ Ќайсар Жолым-
бетов сегіз жасар ±лы Манс±рды
еркін к‰рес секциясына берген.
Ол баласыныњ бос уаќытын
тиімді μткізгенін ќалайды.

– ¦лымныњ спортќа жалпы
к‰реске бейімі бар. Ќаладаѓы

Достар, достар,Достар, достар,Достар, достар,Достар, достар,Достар, достар,

ж‰рсіњ ќайда?ж‰рсіњ ќайда?ж‰рсіњ ќайда?ж‰рсіњ ќайда?ж‰рсіњ ќайда?

БАЛАЛАР ‡ЙІРМЕГЕ БАРАДЫ

¤ТЕДІ К‡НДЕР

адал, абыройлы ењбек етті.  Кездесу
кешіне  ж±птарымен келген достар μте
кμњілді, ќуанышты болды.  Кездесу
кешініњ баѓдарламасын да ќ±рдыќ.
Бірінші сабаќты  ±жым басќарып
‰йренген Маѓыпар ашып,  бір сєт
‰нсіздікпен  марќ±м болѓан сынып-
тас  достарымызды еске алдыќ. Со-
дан кейін кезекпен сμз алып,  бір кез-
дердегі жастыќ шаѓымызѓа саяхат жа-
садыќ. Айтылмаѓан єњгіме, шертіл-
меген сыр ќалмады. Єсіресе, Баях-
меттіњ єнін саѓынып ќалѓан біздер,
ќайта-ќайта ќолќа салып, єн айтќыз-
дыќ. Кездесу єсерлі, тамаша μтті.

Бєтима К‡МАЖАНОВА.
¦зынкμл ауданы.

спорт секцияларыныњ біріне ба-
рып ж‰ргенімізге бір жылдан

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

асты. Аптасына ‰ш к‰н жатты-
ѓады. Бармас б±рын кμп к‰рес

‰йірмелеріне хабарластыќ. Со-
ѓан барып ж‰рміз, – деді ол.

Суретті  т‰сірген  Баѓдат  АХМЕТБЕКОВ.Суретті  т‰сірген  Баѓдат  АХМЕТБЕКОВ.Суретті  т‰сірген  Баѓдат  АХМЕТБЕКОВ.Суретті  т‰сірген  Баѓдат  АХМЕТБЕКОВ.Суретті  т‰сірген  Баѓдат  АХМЕТБЕКОВ.

Елу жылдан кейінгі кездесуге келгендер

жамал Хамитова, Жанєбіл Дєуренбе-
ков,  Ѓайса Шайкин, М±ратбек Бекм±-
хамбетов, Уєли Ырѓызбаев,  Ќалиаќ-
пар Балтабаев, Мєжит Сейдалин,
Д‰йсебай Елеусізов, Тμлебай Кμшер-
баев, Бектеміс Алтыбаев, Сейіл С±л-
танѓалиев секілді аѓай мен апайлары-
мыз  ќыр асып кеткелі не заман. Олар-
дыњ ќай-ќайсысыныњ болмасын
біздерге берген білімдері ќандай еді?!
Ал,  Зоя Ќ±дабаева, Баѓытжамал
Мінайдарова, Эмель Сейдалин, Бибіш
Рахымжанова, Аќан Кμбеков сынды
аѓай-апайларымызѓа  дендері сау бо-
лып, ѓ±мыр жастары ±заќ болсын
дейміз! "¦стаз – шєкірттіњ рухани
єкесі" деген наќыл сμз бар. Мектеп
бітірген соњ, єркім мамандыќ тањдап,

Алѓыс айтады
Облыстыќ ТЖД ¤рт сμндіру жєне авариялыќ ќ±тќару ж±мыстары

ќызметініњ басшысы Марат Ж‰сіповтыњ атына шаруа ќожалыѓыныњ
басшысы А.Пичкуляковтан  Алѓыс хат келіп т‰сті.

Хатта: "2015 жылдыњ 9-10 ќырк‰йек аралыѓында Михайлов ор-
ман шаруашылыѓыныњ Ќарадμн жєне Байќадам орманшылыќта-
рында дала-орман μрті шыќќан еді. Ќарабалыќ ауданыныњ №11
μрт сμндіру бμлімі ќызметкерлерініњ ш±ѓыл ќимылы ‰шін Сізге зор
алѓысымды білдіремін. Олардыњ дереу іс-єрекеттерініњ арќасында
μрт  жойылып,  оныњ єрі ќарай μрбуіне жол берілмей, меніњ егін
алќабым аман ќалды", – деп жазылѓан.

Естеріњізге сала кетейік, Ресей Федерациясы аумаѓынан келген
μрт Ќарабалыќ ауданындаѓы Михайлов орман шаруашылыѓына
дейін жеткен еді.

Облыстыќ ТЖД μрт сμндіру жєне авариялыќ ќ±тќару
ж±мыстары ќызметініњ баспасμз хатшысы.

Бас имам оќушылармен кездесті
Ќазіргі кезде деструктивтік аѓымдар, секталар кμбейіп жатыр, олар-

дыњ негізгі м‰шелері жастар екені белгілі. Б±л мєселені алдын алу,
дін туралы жан-жаќты аќпарат беру маќсатында Ы. Алтынсарин атын-
даѓы Обаѓан орта мектебінде оќушылармен жєне ±стаздармен аудан-
дыќ  "Алдияр±лы  Жан±заќ"  мешітініњ бас имамы Мейрамхан Егеу-
баевпен кездесу μтті. Оќушыларѓа дєст‰рлі діндер туралы айтылып,
видеороликтер кμрсетілді. Ал мектептіњ тарих пєні м±ѓалімі Саѓынай
Жаќанов ќазіргі діндердіњ ќалыптасу тарихы туралы маѓл±мат берді.
Бас имам оќушылардыњ, ±стаздардыњ ќойѓан сауалдарына жауап
берді. Осындай салиќалы жиындар жиі болады деген ойдамыз.

Сабыр ДУЛАТ¦ЛЫ.
Алтынсарин ауданы.

Театрѓа келіњіз!
Ќазаќстан Республикасы мєдениет ќайраткері,

єртіс Шара М‰сілќызыныњ 60 жасќа толу меретойы-
на байланысты Ілияс Омаров атындаѓы ќазаќ драма
театрында 25 ќырк‰йек, саѓат 17:00-де Е.Ќ±шуаќтов-
тыњ "Ќызыл алма" ќойылымы болады.

Билеттер театр кассасында сатылуда.
Аныќтама телефоны: 54-11-51, 54-39-56.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

