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СЕМИНАР  КЕЅЕССЕМИНАР  КЕЅЕС

Өткен  жылдың  қазан  айының 
соңында елімізде «Ауыл шаруашылық 
к о о п е р а ц и я с ы  т у р а лы »  з а ң 
қабылданғаны белгілі. Аталмыш заң 
аясында біршама оңды экономикалық  
жетістіктерге жету мүмкіндіктері 
ашылып отыр. Кооператив ішінде ауыл 
шаруашылығы тауарын өндірушілер, 
ауыл шаруашылығы өнімдері мен 
оны  қайта  өңдеу  өнімдерін  алу , 
машина-трактор паркінің қызметтерін 
пайдаланып, өзіндік құн бойынша 
кооперативте өз өнімін қайта өңдеу 
мүмкіншілігіне  ие  болуда .  Жыл 
басынан бері заңның қолданысқа 
енуіне байланысты «Қазақ аграрлық-
өнеркәсіптік кешенінің экономикасы 
және ауылдық аумақтарды дамыту 
ғылыми  зерттеу» институтының 
ғалымдары облысымызға арнайы 
келіп, облыс аудандарында түсіндіру 
жұмыстарын жүргізуде. 
Түсіндіру жұмыстарының арқасында 
атқарылған жұмыстар өз нәтижесін  беріп, 
өңірде біршама өндірістік кооперативтер 
құрылды. Бүгінгі күні көршілес Жамбыл 
ауданында 30 ұсақ шаруашылық 3 ірі 
кооперативке біріксе, біздің ауданда бір 
ауыл шаруашылығы кооперативі мен 

қант қызылшасын дамыту бойынша үш 
ауыл шаруашылығы кооперативіне ұсақ 
шаруашылықтар бірігу үстінде.
Осыған орай, аптаның сәрсенбісі күні аудан 
әкімдігінің мәжіліс залында «Қазақстан 
Республикасындағы ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінде пилоттық жобаларды 
ұйымдастыру» мәселесіне арналған семинар 
кеңес болып өтті. 
Облыс әкімдігі ауыл шаруашылығының 
ұйымдастыруымен өткен семинар жұмысына 
Германия елінің сарапшысы, Райффайзен 
кооперация одағының мүшесі, профессор 
У.Шене, «Қазақ-Герман аграрлық-саяси 
диалог» өкілі Р.Дитхард, «Қазақ АӨК 
экономикасы және ауылдық аумақтарды 
дамыту ҒЗИ» ЖШС-нің бөлім меңгерушісі, 
экономика  ғылымдарының  докторы 
Ғ.Әкімбекова, ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрліг і ,  «ҚазАгро» ҰК ,  Ұлттық  
кәсіпкерлер палатасы өкілдері, облыстық 
мемлекеттік органдардың басшылары 
және аудан әкімдерінің орынбасарлары, 
аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің  
басшылары, ауылдық округтердің әкімдері 
мен шаруaшылық жетекшілері, бұқаралық 
ақпарат құралдарының өкілдері қатысқан 
семинар  жұмысына  облыс  әк ім ін ің 
орынбасары А.Нұралиев төрағалық етті. 

Абдалы Тоқбергенұлы Елбасы Жарлығымен 
қабылдан ған  «Ауыл  шаруашылық 
кооперациясы туралы» заңы аясында өңірде 
атқарылып жатқан ауқымды жұмыстар 
туралы баяндай келе, кеңестің күн тәртібіне 
шығарылатын мәселелерді және келген 
қонақтарды таныстырып өтті. 
Бұдан кейін кеңес жұмысында сөз алған 

«Қазақ-Герман аграрлық-саяси диалог» 
өкілі Рудерт Дитхард кооператив құру 
жайлы өз ойын ортаға салса, Германия 
елінің сарапшысы, Райффайзен кооперация 
одағының мүшесі, профессор У.Шене 
«Кооперативтің жұмыс принциптері мен 
ауыл шаруашылығы кооперативтерінің 
экономикалық тиімділігін қамтамасыз 
ету» тақырыбында баяндама жасады. Өз 
баяндамасын аудармашы арқылы жеткізген 
профессор Уве Шене өз еліндегі ауыл 
шаруашылығы кооперативтерін құрудың 
тиімділігі мен оның шаруа қауымға беретін 
мол мүмкіндіктері жөнінде кеңінен әңгімелеп 

берді. Профессор У.Шененің баяндамасы 
семинар қатысушыларының қызығушылығын 
тудырса, олардың бірқатары көкейде жүрген 
сауалдарына тұшымды жауаптар алды.
Сондай-ақ, кеңес барысында «Қазақ АӨК 
экономикасы және ауылдық аумақтарды 
дамыту ҒЗИ» ЖШС-нің бөлім меңгерушісі, 
экономика ғылымдарының докторы Ғалия 
Әкімбекова «Жамбыл облысындағы ауыл 
шаруашылығы кооперативтерінде пилоттық 

жобаларды ұйымдастыру» тақырыбында 
баяндама  жасап ,  кооперативтерд і 
қалыптастырудың тетіктеріне тоқталды. 
Осы  басқосуда  облыс  әкімінің  жер 
қатынастары  басқармасының  бөлім 
басшысы  Е .Райымбеков ,  облыстық 
әділет департаментінің бөлім басшысы 
Ш.Тұтқышова,  «Қазақ Агро» Холдингі АҚ-ы 
еншілес мекемелерді дамыту және талдау 
департаментінің директоры А.Қожахметовтер 
өз салалары бойынша хабарлама жасап, 
семинар қатысушылары тарапынан қойылған 
сұрақтарға жауаптар берді. Сонымен қатар, 
семинарда ауданда алғашқы болып құрылған 
«Жеті төбе» АӨК-нің өкілі Г.Нұржігітова, 
«Жадыра» АӨК-нің өкілі Г.Дәулетбаевалар 
сөз алып, кооперативке бірігу барысында 
атқарылып жатқан жұмыстар туралы айтып 
берді.
Семинар жұмысын қорытындылаған 
А.Нұралиев ұсақ шаруаларды біріктіру 
арқылы ірілендіру мақсатында атқарылатын 

істердің алдағы уақытта да өз жалғасын 
табатындығын жеткізді. 
Түс ауа семинар кеңес қатысушылары 

«Жадыра» және  «Жет і  төбе» АӨК 
шаруашылықтарында болып, олардың 
қазіргі таңда атқарып жатқан жұмыстарымен 
танысып, өзара пікір алмасты.

М.МАНЕКЕЕВ,
«Ауыл жаңалығы».
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Н.БАЙЖАНОВА,
П о ч ё т н ы й  г р а ж д а н и н 

Байзакского района.

Манифест «Мир. ХХІ век» 
Президента страны, озвученный 
перед политическими деятелями 
в США, нашёл отклик в наших 
сердцах, не оставив никого 
равнодушным.
Мы  живём  в  век  развития 

н о в е й ш и х  т е х н о л о г и й , 
информационного пространства, 
науки, когда цивилизация шагнула 
далеко вперёд, когда, казалось бы, 
мы достигли наивысшего развития 
во всех направлениях общественной 
жизни. И несмотря на то, что 
мир пережил две мировые войны 
вирус войны продолжает отравлять 
международную обстановку. Гонка 
вооружений, рост конфликтности 
в международных отношениях, 
вспышки военных конфликтов 
то  здесь ,  то  там ,  умножение 
потенциала военно-промышленного 
комплекса, говорят о том, что 
третья мировая война может стать 
реальностью  и  стать последней на 
нашей планете.

Поэтому призыв Н.А.Назарбаева 
к объединению для разработки 
стратегии, основанной на диалоге и 
конструктивных переговорах между 
лидерами  мировых сообществ,  
прозвучал весьма своевременно. И 
небезосновательно. Доказательством 
этого является то, что мудрая 
политика Главы нашего государства 
доказала: только благодаря миру и 
стабильности наша страна смогла 
за 25 лет независимости добиться 
тех огромных успехов, свидетелями 
которых сегодня мы являемся. 
Благодаря межнациональному 
и   общественному  согласию , 
воспитанию   духа   уважения и дружбы 
между представителями разных 
этносов – мы добились многого. 
Своё  отношение к войне наша 
страна продемонстрировала ещё 
20 лет назад,  сообщив мировому 
сообществу о своём  ядерном 
разоружении .  Это  говорит  о 
многом.
Надеюсь ,  что  «Мир .  ХХІ 

век», сможет поставить точку в 
бесконечных конфликтах, остановит 
войну и заставит людей ценить 
жизнь.
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А.А.ЌАЙЫПНАЗАРЌЫЗЫЌАЙЫПНАЗАРЌЫЗЫ,,
“Ауыл жаѕалыєы”.

Жадырап жаз келді. Жазбен бірге оќушылар да Жадырап жаз келді. Жазбен бірге оќушылар да 
демалысќа шыќты.  2016 жылдыѕ жазєы сауыќтыруына демалысќа шыќты.  2016 жылдыѕ жазєы сауыќтыруына 
биыл ауданда 16535 бала ќамтылуда. Наќтылап айтсаќ, биыл ауданда 16535 бала ќамтылуда. Наќтылап айтсаќ, 
мектеп жанындаєы ыстыќ тамаќпен ќамтылатын мектеп жанындаєы ыстыќ тамаќпен ќамтылатын 

жазєы лагерьлерге - 1335, демеушілер тарапынан жазєы лагерьлерге - 1335, демеушілер тарапынан 
- 5236, тамаќ ішуді ўйымдастырмайтын мектеп - 5236, тамаќ ішуді ўйымдастырмайтын  мектеп 
жанындаєы лагерьлерге - 9658 жəне «Балдəурен», жанындаєы лагерьлерге - 9658 жəне «Балдəурен», 
«Бґбек» сауыќтыру орындарына 6 оќушы тартылып «Бґбек» сауыќтыру орындарына 6 оќушы тартылып 
отыр.отыр.
Жазєы демалыста балалардыѕ бос жїрмеуі де Жазєы демалыста балалардыѕ бос жїрмеуі де 

маѕызды. Бўл маќсатта жастарды еѕбек отрядтарына маѕызды. Бўл маќсатта жастарды еѕбек отрядтарына 
ќабылдау, тїрлі экскурсиялар мен туристік саяхаттар ќабылдау, тїрлі экскурсиялар мен туристік саяхаттар 
ўйымдастыру кґзделуде.ўйымдастыру кґзделуде.
Ќазірдіѕ ґзінде еѕбек жасаќтарына ґз еріктерімен Ќазірдіѕ ґзінде еѕбек жасаќтарына ґз еріктерімен 

2554 оќушы  тіркелсе ,  мектептер  мен  мектептен 2554 оќушы  тіркелсе ,  мектептер  мен  мектептен 
тыс мекемелердегі əртїрлі їйірмелерге ќатысуєа тыс мекемелердегі əртїрлі їйірмелерге ќатысуєа 
5376 жасґспірім  ниет  білдірген .  Ал ,  туристік 5376 жасґспірім  ниет  білдірген .  Ал ,  туристік 

саяхаттар мен экскурсияларєа 934 оќушы саяхаттар мен экскурсияларєа 934 оќушы 
ќатыстырылмаќшы.ќатыстырылмаќшы.
Иə, барлыєы да балалардыѕ баќыты їшін Иə, барлыєы да балалардыѕ баќыты їшін 

єой. Жалпыєа міндетті ќор есебінен бґлінген єой. Жалпыєа міндетті ќор есебінен бґлінген 
ќаражатќа осы аптаныѕ сəрсенбісі кїні аудан ќаражатќа осы аптаныѕ сəрсенбісі кїні аудан 
мектептерінен барлыєы 300 оќушы Жуалы мектептерінен барлыєы 300 оќушы Жуалы 
ауданы, «Берікќара шатќалында» орналасќан ауданы, «Берікќара шатќалында» орналасќан 
«Тау самалы» лагеріне аттанып кетті. «Тау самалы» лагеріне аттанып кетті. 

- «- «Ќала сыртындаєы лагерьге ќамќоршысынан Ќала сыртындаєы лагерьге ќамќоршысынан 
айырылєан немесе аз ќамтылєан, толыќ айырылєан немесе аз ќамтылєан, толыќ 
емес  жəне  кґп  балалы  отбасылардан емес  жəне  кґп  балалы  отбасылардан 
шыќќан балалар мен мїмкіндігі шектеулі шыќќан балалар мен мїмкіндігі шектеулі 
жасґспірімдер ќамтылды. Аудандыќ ішкі жасґспірімдер ќамтылды. Аудандыќ ішкі 
істер бґлімі ќызметкерлерініѕ еріп жїруімен істер бґлімі ќызметкерлерініѕ еріп жїруімен 
бірнеше автобустарєа орналастырылєан бірнеше автобустарєа орналастырылєан 
оќушылар діттеген жерге дін аман жетті. оќушылар діттеген жерге дін аман жетті. 
Ондаєы ќызмет тїрлері балаќайларды ќатты Ондаєы ќызмет тїрлері балаќайларды ќатты 
ќуантып отыр.  Жайлы əрі оќушылардыѕ ќуантып отыр.  Жайлы əрі оќушылардыѕ 

дем алуына ыѕєайлы «Тау самалы» лагері ўл- ќыздарєа дем алуына ыѕєайлы «Тау самалы» лагері ўл- ќыздарєа 
ўмытылмастай əсер сыйлайды деген ойдамыз. 10 кїнге ўмытылмастай əсер сыйлайды деген ойдамыз. 10 кїнге 
арналєан демалыста олар ќызыќты ойындар ойнап, арналєан демалыста олар ќызыќты ойындар ойнап, 
суда шомылып, денелерін шыныќтырып, білімдерін  суда шомылып, денелерін шыныќтырып, білімдерін  
шыѕдап ќайтатынына сенімдіміз»,шыѕдап ќайтатынына сенімдіміз»,  дейді аудан   дейді аудан 
əкімдігі білім бґлімініѕ əдіскері Индира Спаналиева.əкімдігі білім бґлімініѕ əдіскері Индира Спаналиева.

Манифест «Мир. ХХІ век» 

МИР БЕЗ ВОЙНЫ
Й
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««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»2      4  маусым   2016  жыл

А.ШОТБАСОВА,
«Ауыл жаѕалыєы».

Кезекті оќу жылы тəмəмдалып, барлыќ білім ордаларында келесі 
оќу жылына дайындыќ басталып кетті. Маусым айыныѕ басында  
мектептердегі ќўрылыстыѕ ќарќыны кїшейе тїсуде. Биыл біздіѕ 
ауданымызда орталыќтаєы Ќазаќстанныѕ 40 жылдыєы, Н.Киікбаев, 
Їлгілі ауылдыќ округіндегі  Їлгілі  орта мектептері кїрделі жґндеуден 
ґткізілуде.

1966 жылы пайдаланылуєа берілген Їлгілі орта мектебі талай 
тїлектерді тїлеткен  киелі ќара шаѕыраќ. 50 жылдай тарихы бар білім 
ордасына осыєан дейін аєымдаєы жґндеулер жїргізіліп келген. Есік-
терезесі ескіріп, сыныптарынан ескілік байќалатын мектеп толыќтай 
жґндеу жїргізуге сўранып-аќ тўр еді. Аќыры, бўл іс те ќолєа алынып, 
бїгінде мўнда жўмыстыѕ бастапќы шаралары атќарылу їстінде.
Ўлттыќ ќордан бґлінген 93 млн. 135 мыѕ  384 теѕге 416 тиынєа Їлгілі 

орта мектебініѕ шатыры ауыстырылып, терезе, есік, едені жаѕадан 
ќойылады. Электр, жылу жїйелері жаѕартылады. Бўл жўмыстарды 
жїргізу їшін байќауда жеѕімпаз болєан мердігер компания «Пыраќ 
Ќўрылыс» ЖШС-ніѕ жўмысшылары ќазіргі таѕда мектептіѕ  спорт 
залын жґнге келтіруде.
Ќўрылыстыѕ прорабы Христофор Алексеевичтіѕ айтуына ќараєанда 

істіѕ басында бїгінде барлыєы 10 жўмысшы  жўмыс істеп жатыр. 
Олардыѕ басым бґлігі жергілікті тўрєындар, алда  жўмыстыѕ барысына 
ќарай оларды кґбейту жаєы да ойластырылуда.
Жалпы, Їлгілі орта мектебінде  380 оќушы білім алады. Їстіміздегі 

оќу жылында 12 ўл-ќыз 11-сыныпты бітіріп, їлкен ґмірге жолдама 
алса, келер жылы 80-нен аса бала мектеп табалдырыєын аттамаќшы. 
Оќушыларєа 50-ге жуыќ ўстаз білім береді. Енді міне, алдаєы оќу 
жылын мектеп ўжымы жаѕаланєан єимаратта ќарсы алмаќшы. 

Халықаралық  балаларды  қорғау  күніне  
орай өткізілген шарада сөз сөйлеген  аудан 
әкімінің  орынбасары С. Кенжебаев балаларға 
бақытты балалық шақ, ашық аспан, дендеріне 
саулық тілеп,  төл мерекелерімен құттықтады. 

Аудан әкімдігі білім бөлімінің  басшысы  
Д.Ускумбаева болса   еліміздің үкілеген  үміті-
балаларға  жан-жақты қамқорлық жасалып 
жатқандығын, әрбір балаға құрметпен  және 
қамқорлықпен қарау,  олардың құқықтары 
мен  мүдделерін  қорғаудың маңызын  айтып,   
мықты  денсулық  тіледі .  Аудандық  іскер 
әйелдер  қауымдастығының  төрайымы 
Т.Кадимова болса  жыл сайын тойланатын  
аталмыш  мереке  балаларға  мол  қуаныш 
сыйлайтындығын айтты.
Жиналған қауым мен балалар аудандық 

балалар мен жасөспірімдер орталығының 
”Тәуелсіздіктің  бақытты ұландары” атты 
концерттік  бағдарламасын  тамашалады .  
“Шаңырақ” театр үйірмесінің өнерпаздары 
сахналаған  “Тәуелсіз елдің бақытты ұландары” 

атты  қойылымдағы   басты  кейіпкер-Ер 
Төстік  Самұрық құстың  күн бейнелі алтын 
жұмыртқасын  әкелу  үшін  алыс  сапарға 

аттанып, жолда Таусоғар,  Саққұлақ, Желаяққа 
кездесіп, олардың көмегі арқылы  Мыстанның 
қолындағы алтын жұмыртқаны  алып,  алдағы 
мақсатына жеткендігін тамашалады.  “Жалын” 
тобы “Қазақстан”,  “Папури” әндерін әуелете 

шырқады.
Мұнымен қатар жиналған 

қауым  “Балалар  арбаты” 
атты көпшілік көрмесінде 
жас қылқалам  шеберлерінің 
туындыларымен  танысты . 
Мүмкіндігі шектеулі балалар 
м о л ь б е р т т е 
сурет  салудан 
сынғ а  т ү с і п , 
қылқаламның 
қ ұ д і р е т і н  
т а н ы т с а ,  
“ Б а қ ы т т ы 
балалық  шақ” 
атты мерекелік  
ә н - с а з д ы 

бағдарлама  аясында   халық 
әндерімен  қатар  эстрадалық 
әндер Сарыкемер аспанын  ән 
мен күйге бөледі.
О с ы  к ү н і  а у д а н  ә к і м і 

жанындағы әйелдер істері және 
отбасы демографиялық саясат 
жөніндегі комиссия мүшелері, 
аудандық іскер әйелдер қауымдастығының 
және білім бөлімінің  мұрындық болуымен  
1300 дана  балмұздақ, тәттілер балаларға 
тегін таратылды.

ТОП ЖАРҒАН-ӨРЕНДЕР
 Осы күні  аудан әкімдігінің жұмыспен қамту 

және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің 
үйде  арнаулы  әлеуметт ік 
қызмет  көрсету  бөлімшесі 
қызметкерлерінің  ұйытқы 
болуымен   25  мүмкінд іг і 
шектеул і   жасөсп ір імдер  
алдымен  аудандық  музейде 
болып, тарихи жәдігерлерді, 
құнды бұйымдарды көзімен 
көр і п ,  т у ғ ан  өлк ем і з д і ң 
т а р и х ы м ен  т а н ы с т ы .  
«Көр к ем су р е т  б а л а л а р » 
мектебінің  ұйымдастырған 
сурет  көрмесін  тамашалап ,  
«Сиқырлы  қарандаш» атты 
сурет  сайысына  қатысты . 
Аталмыш  байқауда  Аслан-
о г л ы  Мұ с т а ф а  б і р і нш і 
орынды, Жұмажанова Жанат  
ек інші  орынды ,  Юсупова 
Тұрсынай  үшінші  орынды 

иеленіп, Грамоталармен марапатталса,  белсене 
қатысқаны үшін Әбдімомынов Дәулет пен 
Өтегенов Бектемірге Алғыс хаттар табыс 

етілді .  Аудан  әкімдігі   дене шынықтыру 
және спорт бөлімінің басшысы А.Омаровтың 
ұйымдастыруымен және демеушілігімен өткен 
спорттық сайыстарда: қол күресінен Кавазова 
Райхан, Қалдар Нажибулла, Давлетназаров 
Пирназар, Қалдар Насима, ал доп лақтыру 
жарысында Қалдар Жалел, Мейрханұлы Аян, 
Болысбекұлы Бекнұр, Абдуалиева Аяулым, 
Асылбек  Дінмұхамед ,  Ермұрат  Каусар , 
Әбдіманат Ақжол жүлделі орындарды иеленіп, 
сый-сияпаттарға ие болды.
Сондай-ақ, асық атудан  жарыс өтіп,  топ 

жарғандар марапатталды.

“СӘБИЛЕРГЕ ТУҒАН -
ЕЛ ШУАҒЫ”

атты   қайырымдылық  акциясы   аудан 
орталығындағы  “Балдырған”  балалар 
бақшасында  да  өз індік  өрнекпен  өтті . 
Акцияны бақшаның меңгерушісі  Т. Кадимова 

ашып, ата-аналармен қатар  балғындарды  
мерейлі мерекемен құттықтап, жылы лебізін 
білдірді.
Акция ажарын ән мен би, жыр мен күй 

келтірді. “Күншуақ” тобы-қазақ, “рокн-ролл” 
билерін,  “Краски” тобы -  “папы и мамы” биін,  
“Ботақандар” тобы-достық биін, ”Балдырған” 
тобы-спорттық биін билеп, көрермендерді 
тәнті етті. “Ботақандар” мен “Ертегілер” 
топтары тақпақтардан шашу шашты.  
Шара  соңында  ата-аналар  атынан  сөз 

алған  Ш .Сыздықбаева  жиналғандарды 
мерекемен құттықтап, бақша басшысы мен 
қызметкерлеріне табыс тілеп, өзінің отбасы 
атынан  қайырымдылық  акциясына  үлес 
қосты.
Мереке құрметіне орай бүлдіршіндерге тегін  

тәттілер мен балмұздақтар  таратылды.

 МӘРТТІГІН  КӨРСЕТТІ
Қайырымдылық-қоғамға қажетті құндылық. 

Жақсы  істің жаршысы болып келетін қайырымды 
жандардың бірі- “Жастар  денсаулығын қорғау 
орталығының” жетекшісі  С .Бөлтірікова 
жылдағы дәстүр бойынша  өзінің отбасы атынан  
25 мүмкіндігі шектеулі балаларға тәттілер 
салынған қапшықты табыстап, мәрттігін 
көрсетті.

«Жерде бір бала қуанса, көкте жүз періште 
қуанады» дегендей, төл мерекелерінде бөбектер 
үлкендердің көрсеткен қамқорлығына мәз 
мейрам болды.                             Өз тілшіміз.

ЖЎМЫР ЖЕР БЕТІНДЕГІ  ƏЛЕМ ЕЛДЕРІ  ХАЛЫЌАРАЛЫЌ БАЛАЛАРДЫ ЌОРЄАУ 
КЇНІН КЕЅІНЕН ТОЙЛАП КЕЛЕДІ. ЇСТІМІЗДЕГІ ЖЫЛДЫЅ 15 МАМЫРЫ МЕН 
15 МАУСЫМЫ АРАЛЫЄЫНДА ЕЛІМІЗДЕ БАЛАЛАРДЫЅ ЌЎЌЫЄЫН ЌОРЄАУ 
КЇНІНЕ АРНАЛЄАН «НЎРЛЫ БОЛАШАЌ» АТТЫ РЕСПУБЛИКАЛЫЌ АКЦИЯ 
АЯСЫНДА  АУДАН ОРТАЛЫЄЫНДАЄЫ АЌƏДІЛ СУХАНБАЕВ АТЫНДАЄЫ САЯБАЌТА 
“ЌАЗАЌСТАН БАЛАЛАРЫ-НЎРЛЫ ЖОЛМЕН!” АТТЫ КОНЦЕРТТІК БАЄДАРЛАМА 
ЎЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ.

МАЅЫЗДЫ  МƏСЕЛЕЛЕР 

ТАЛЌЫЛАНДЫ
Бейсенбі  күні   аудан  әкімі 

жанындағы әйелдер істері және 
отбасы демографиялық саясат 
жөніндегі кеңестің  кезекті  мәжілісі 
өтті.
Оны  аталмыш  комиссияның 

төрағасы, аудан әкімінің  орынбасары  
С .Кенжебаев  ашып ,  жүргіз іп 
отырды.

-Отбасы -  адамзаттың   баға жетпес  
байлығы. Ол  барлық  заманда  даму 
мен  тұрақтылықтың  негізгі  факторы,  
мемлекеттің нығаюы  мен  халықтың  
әл-ауқатының  жақсаруына   тікелей  
әсер  етуші және  көмекші құрал  
болып  табылды,- дей келіп, Сағындық 
Жұмағұлұлы   Көктал  ауылдық 
округінде  тұратын,  отбасында 
өнегелі ұрпақ өсірген, көп балалы 
ана  Р.Рапишеваға  Алғыс хатты  
табыстады.

 Күн тәртібіндегі  бірінші мәселе- 
“Адамгершілік және жыныстық 
жағынан  тәрбиелеу  мен  ерте 
жүктіліктің алдын алу шаралары 
туралы” аудандық аурухана бас 
дәр і г е р і н і ң  орынб а с а ры  Г . 
Мамырбаева,  “Отбасындағы және 
жұмыс орнындағы зорлықты жоюға 
ерлерге, әйелдерге және балаларға 
қатысты  зорлықтың алдын алу 
мақсатындағы шаралар жөнінде” 
аудандық  ішкі  істер  бөлімінің 
жергілікті полиция  қызметінің 

ЇЛГІЛІ МЕКТЕБІЇЛГІЛІ МЕКТЕБІ  
жґндеуд ен  ґ ту д ежґндеуд ен  ґ ту д е

Балаларға қуаныш сыйладыБалаларға қуаныш сыйлады

Д.СҰЛТАНБЕКОВ, 
аудан әкімінің орынбасары.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев  
«Қазақстан-2050»: «Бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ» және «Нұрлы 
жол-болашаққа бастар жол» атты 
Жолдауларында: «Аграрлық секторды 
инновациялық тұрғыда дамыту, азық-
түлікке деген қажеттілікті төмендету, 
фермерлерд і  қаржыландыруға 
қолжетімділігін кеңейту біздің басты 
міндетіміз  болуы  тиіс» деп  атап 
көрсеткендігі мәлім. 
Елімізде өндіріс орындарымен қатар, 
ауыл шаруашылығы да қарқынды дамып 
келеді. Халықтың, ауыл тұрғындарының 
әл-ауқатының жағдайы мен аумақтың 
өзін-өзі азық-түлікпен қамтамасыз 
етуі негізінен ауыл шаруашылығының 
дамуымен тікелей байланысты екені 
баршамызға белгілі.
Ауданның экономикалық негізгі бөлігі 
ауыл шаруашылығы секторына тиесілі 
болғандықтан аудандағы ауыл шаруашылығын 
жүргізуші субъектілердің басым көпшілігі 
дәнді дақылдармен қатар көкөніс, бақша, 
майлы дақылдар және мал шаруашылығымен 
айналысып келеді. 
Соңғы жылдары орын алған экономикалық 
қиыншылықтарға  қарамастан ,  ауыл 
шаруашылығы  саласында  тұрақтылық 
байқалып отыр.
А у д а н д а ғ ы  а у ы л  ша р у ашы лы ғ ы 
мақсатындағы жалпы жер көлемі 168859 
гектар құраса, оның ішінде, егістігі 57240 
гектар, оның 28497 га суармалы, 28743 
га тәлімі, 2937 га шабындық, 106968 га 
жайылым, 1714 га бөгде жерлер.

“2016-2020 жылдары өңірлерді дамыту” 
бағдарламасының  жоспарына  сәйкес , 
ағымдағы жылға күздік бидай-6000 гектарға, 
жаздық арпа-6300 гектарға, дәндік жүгері 
-2000 гектарға, мақсары-6040 гектарға, 
күнбағыс-100гектарға, қант қызылшасы-2000 
гектарға, картоп-600 гектарға, көкөністер-
5240 гектарға, бақша-1800 гектарға, ескі 
көпжылдық шөп-16360 гектарға, жаңа 
көпжылдық шөп - 4400 гектарға орналастыру 
жоспарланған. Барлық егілетін жер - 50840 
гектарды  құраса ,  бұл  өткен  жылдың 
жоспарымен (50100 га) салыстырғанда 740 
гектарға артық.
Ауданның ауыл шаруашылығы тауар 
өндірушілері көктемгі егіс дала жұмыстарын 
сапалы және тиянақты, сонымен қатар, 
ауыл шаруашылығы дақылдарын қолайлы 
мерзімінде және уақытылы егу мақсатында 
қолда бар ауыл шаруашылығы техникаларын 
дайындап, дайындалған техникалар көктемгі 
егіс дала жұмыстарын кезең-кезеңмен 
атқаруда.
Бүгінгі күнге көктемгі дала жұмыстарында 

19870 га жер жыртылып, 27980 га дақыл 
егуге дайындалса, 7000 га арпа, 5400 га 
жоңышқа, 5240 га көкөніс, 4270 га майлы 
дақылдар, 695 га картоп,  1930 га бақша, 
2000 га дәндік жүгері және 1007 га қант 
қызылшасы егіліп отыр. Сонымен бірге, 2016 
жылдың өнімі үшін аудан аумағына егілетін 
2000 гектар қант қызылшасы бойынша да 
ауқымды жұмыстар атқарылуда.
Ауылдық округ әкімдеріне белгіленген 
қант қызылшасының жоспарын орындау 
мақсатында қант қызылшасы үшін көтерілген 
сүдігер көлемін қайта анықтау, егетін 
шаруашылықтарды нақтылау мақсатында 
қант қызылшасы егілетін ауылдық округтерде 
шаруашылықтармен түсіндіру жиналыстары 
өткізілді. 
Бүгінгі күнге 38 шаруа қожалық қант 
қызылшасы тұқымының 1526 себу бірлігін 
келісім-шарт жасап алып, 1007 гектар қант 
қызылшасы себілді. Атап айтар болсам, 
«Ниет» шаруа қожалығы 250 гектарға, оның 
100 гектары тамшылатып суару тәсілімен, 
«Талап» шаруа қожалығы 100 гектарға 
тамшылатып суару тәсілімен, «Казаки» 
шаруа қожалығы 50 гектарға,  «Яшар» 
шаруа қожалығы 30 гектарға және тағы 
басқа да шаруа қожалықтар 5-20 гектардан 
қант қызылшасын егіп, өзгелерге үлгі болып 
отырған жайы бар.  
Аудан шаруаларын қолдау мақсатында 
Франциядан «Авантаж» сұрыпты  қант 
қызылшасының тұқымы әкелініп, күзгі 
өнімге дейін қарызға берілді. Оған қоса, 
осы тұқымның 70 пайызы субсидияланады 
деп күтілуде.  Бұдан бөлек үстіміздегі жылы 
қант қызылшасын өсірген диқандар мен қант 
қызылшасын қабылдау орны екіжақты келісім-
шартқа отырды. Нәтижесінде, тәтті түбірдің 
бір келісі 17 теңгеден қабылданатын болады. 
Осындай қолдаулар диқан қауымының қант 
қызылшасын егуге деген қызығушылықтарын 
ұлғайтары сөзсіз. 
Олай болса, барша аудан дихандары ертеңгі 
күнгі еңбегінің жемісін көре алмай қаламын 
деген ойдан аулақ болып, қант қызылшасын 
егу жұмыстарына белсене атсалысады деп 
ойлаймын.

Халыќты 
азыќ-тїлікпен 
ќамтамасыз ету

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫЄЫНЫЅ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫЄЫНЫЅ 
ДАМУЫМЕН ТІКЕЛЕЙ БАЙЛАНЫСТЫДАМУЫМЕН ТІКЕЛЕЙ БАЙЛАНЫСТЫ

әйелдерді зорлық зомбылықтан қорғау 
бойынша аға инспекторы, полиция аға 
лейтенанты  Т. Нұрғалиқызы баяндады.
Баяндамашы өз сөзінде  аудандық ішкі 

істер бөлімінде әйелдерге қатысты  қылмыс 
құрамы бар құқық бұзушылықтарды талдау 
және статистикалық мәліметтерді саралау 
барысында 2016 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап, барлығы 44 (2015 жылы -65) қылмыс 

тіркелгендігін,  ал ҚР 
ҚК-нің 120 бабының 
1 бөлігі бойынша  3 
қылмыс,  ҚР ҚК-нің 
107 бабының 1 бөлігі 
бойынша  1 қылмыс   
сотқа дейінгі тергеп 
тексеру амалдары жүріп 
жатқандығын  тілге тиек 
етті.  
Жалпы  әйелдерге 

қатысты  жасалған 
қылмыстар  отбасындағы  
жанжалдар  мен  ер-

азаматтардың маскүнемдікке салыну, 
қызғаншақтық пен жұмыссыздықтан 
орын алатындығын  баса айтып,  зорлық-
зомбылыққа  ұшыраған   әйелдерге  
психологиялық көмек беретін  ауданда 
7 психологқа, сондай-ақ, аудандық 
емханада  “Жастар  денсаулығын қорғау  
орталығында” 7-91-34  нөмірлі сенім 
телефоны жұмыс жасайтын болғандықтан, 
соған жүгінуге болатындығын  жеткізді.
Мәжіліс  барысында  “Балалар мен 

жасөспірімдердің денсаулығын нығайту, бос 
уақыттарын тиімді пайдалану мақсатында 
жастарды спорт мектептеріне тарту 
шаралары жайында”  аудан әкімдігі  дене 
шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы 
Ә.Омаров, “Қазақстан жаңа жаһандық 
ахуалда: өсім, реформалар, даму”  атты 
Жолдауын іске асыруға әйелдердің қатысу 
белсенділігі туралы” аудан әкімдігі ішкі  
саясат бөлімінің басшысы М.Махамбетов 
хабарлама  жасады.

 Күн  тәртібінде қаралған  мәселелер жан 
-жақты талқыланды, тиісті қаулы қабыл-
данды.                                 Өз тілшіміз.
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Барлыќ жалпы конкурс ќатысушыларына арналєан 
ортаќ біліктілік талаптар: 
Е-4 санаты їшін: жоєары білім, жўмыс тəжірибесі талап 

етілмейді.
Мынадай ќўзыреттердіѕ бар болуы тиіс: бастамалыќ, 

адамдармен тіл табысуы, аналитикалыќ, ўйымдастырушылыќ, 
əдептілік, сапаєа баєдарлану, тўтынушыєа баєдарлану, сыбайлас 
жемќорлыќќа тґзбеушілік. 
Е-R-3 санаты їшін: білім - жоєары; 
1) мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жарым жылдан немесе 

осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына 
сəйкес салаларда екі жарым жылдан кем емес, оныѕ ішінде 
мемлекеттік органныѕ штат кестесінде кґзделген келесі тґменгі 
санаттаєы лауазымдарда немесе C-O-6, C-R-4, D-O-6, Е-5, 
E-R-4, E-G-1 санаттарынан тґмен емес лауазымдарда немесе 
«А» корпусыныѕ мемлекеттік əкімшілік лауазымдарында не 
саяси лауазымдарда бір жылдан кем емес;

2) мемлекеттік ќызмет ґтілі екі жарым жылдан кем емес, 
оныѕ ішінде орталыќ, облыстыќ, ќалалыќ немесе аудандыќ 
деѕгейдегі ќўќыќ ќорєау немесе арнайы мемлекеттік 
органдардыѕ кіші басшы ќўрамындаєы лауазымдарда екі 
жылдан кем емес;

3) жоєары жəне жоєары оќу орындарынан кейінгі білім 
баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ 
Президенті жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік 
тапсырыс негізінде немесе шетелдіѕ жоєары оќу орындарында 
Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия 
бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

4) жоєары жəне жоєары оќу орындарынан кейінгі білім 
баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ 
Президенті жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік 
тапсырыс негізінде немесе шетелдіѕ жоєары оќу орындарында 
Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия 
бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

5) єылыми дəрежесініѕ бар болуы.
Мынадай ќўзыреттердіѕ бар болуы тиіс: бастамалыќ, 

адамдармен тіл табысуы, аналитикалыќ, ўйымдастырушылыќ, 
əдептілік, сапаєа баєдарлану, тўтынушыєа баєдарлану, сыбайлас 
жемќорлыќќа тґзбеушілік.
Е-R-4 санаты їшін: жоєары білім, жўмыс тəжірибесі талап 

етілмейді;
Мынадай ќўзыреттердіѕ бар болуы тиіс: бастамалыќ, 

адамдармен тіл табысуы, аналитикалыќ, ўйымдастырушылыќ, 
əдептілік, сапаєа баєдарлану, тўтынушыєа баєдарлану, сыбайлас 
жемќорлыќќа тґзбеушілік.
Е-G-2 санаты їшін: білімі жоєары;
1) мемлекеттік ќызмет ґтілі мемлекеттік органныѕ штат 

кестесінде кґзделген келесі тґменгі санаттаєы лауазымдарда 
немесе E-G-3 санатынан тґмен емес лауазымдарда немесе «А» 
корпусыныѕ мемлекеттік əкімшілік лауазымдарында не саяси 
лауазымдарда бір жылдан кем емес;

2) мемлекеттік ќызмет ґтілі орталыќ, облыстыќ, 
ќалалыќ немесе аудандыќ деѕгейдегі ќўќыќ ќорєау немесе 
арнайы мемлекеттік органдардыѕ ќатардаєы ќўрамындаєы 
лауазымдарда екі жылдан кем емес;

3) жоєары жəне жоєары оќу орындарынан кейінгі білім 
баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ 
Президенті жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік 
тапсырыс негізінде немесе шетелдіѕ жоєары оќу орындарында 
Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия 
бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтауы.

4) жоєары жəне жоєары оќу орындарынан кейінгі білім 
баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ 
Президенті жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік 
тапсырыс негізінде немесе шетелдіѕ жоєары оќу орындарында 
Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия 
бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

5) єылыми дəрежесініѕ бар болуы.
мынадай ќўзыреттердіѕ бар болуы: бастамалыќ, адамдармен 

тіл табысуы, аналитикалыќ, ўйымдастырушылыќ, стратегиялыќ 
ойлау, кґшбасшылыќ, əдептілік, сапаєа баєдарлану, тўтынушыєа 
баєдарлану, сыбайлас жемќорлыќќа тґзбеушілік;.
Е-G-3 санаты їшін; білімі жоєары;
1) мемлекеттік ќызмет ґтілі мемлекеттік органныѕ штат 

кестесінде кґзделген келесі тґменгі санаттаєы лауазымдарда 
немесе E-G-4 санатынан тґмен емес лауазымдарда немесе «А» 
корпусыныѕ мемлекеттік əкімшілік лауазымдарында не саяси 
лауазымдарда бір жылдан кем емес;

2) мемлекеттік ќызмет ґтілі орталыќ, облыстыќ, 
ќалалыќ немесе аудандыќ деѕгейдегі ќўќыќ ќорєау немесе 
арнайы мемлекеттік органдардыѕ ќатардаєы ќўрамындаєы 
лауазымдарда екі жылдан кем емес;

3) жоєары жəне жоєары оќу орындарынан кейінгі білім 
баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ 
Президенті жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік 
тапсырыс негізінде немесе шетелдіѕ жоєары оќу орындарында 
Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия 
бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтауы.

4) жоєары жəне жоєары оќу орындарынан кейінгі білім 
баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ 
Президенті жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік 
тапсырыс негізінде немесе шетелдіѕ жоєары оќу орындарында 
Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия 
бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

5) єылыми дəрежесініѕ бар болуы.
Мынадай ќўзыреттердіѕ бар болуы тиіс: бастамалыќ, 

адамдармен тіл табысуы, аналитикалыќ, ўйымдастырушылыќ, 
əдептілік, сапаєа баєдарлану, тўтынушыєа баєдарлану, сыбайлас 
жемќорлыќќа тґзбеушілік.
Е-G-4 санаты їшін; жоєары немесе ортадан кейінгі, жўмыс 

тəжірибесі талап етілмейді.
Мынадай ќўзыреттердіѕ бар болуы тиіс: бастамалыќ, 

адамдармен тіл табысуы, аналитикалыќ, ўйымдастырушылыќ, 
əдептілік, сапаєа баєдарлану, тўтынушыєа баєдарлану, сыбайлас 
жемќорлыќќа тґзбеушілік.

Санат

Мемлекеттік əкімшілік ќызметкердіѕ 
лауазымдыќ жалаќысы еѕбек сіѕірген 

жылдарына байланысты

min max

Е-4 77452 104935
Е-R-3 96607 129920
Е-R-4 73288 99106
Е-G-2 92443 124924
Е-G-3 69957 94109
Е-G-4 62462 84115 
Жамбыл облысы Байзаќ ауданы əкімініѕ аппараты (080100, 

Жамбыл облысы, Байзаќ ауданы, Сарыкемер ауылы, Байзаќ батыр 
кґшесі, № 107, каб. №20 тел: 8(726-37) 2-28-11, 8(726-37) 2-25-26, 
Факс: 8(726-37) 2-17-54, электрондыќ почта: baizak_akimat@mail.
ru) бос тўрєан «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік лауазымдарєа 
орналасуєа жалпы конкурс жариялайды.

1. Байзак ауданы əкімі аппаратыныѕ ўйымдастыру жəне 
мемлекеттік – ќўќыќтыќ жўмыс бґлімшесініѕ бас маманы, 
санаты Е-4, 1 бірлік (№ 01-04-02).
Ќызметтік міндеті: Бґлімше басшысы жоќ кезінде міндетін 

атќару. Ауылдыќ округтер бойынша тоќсандыќ, жартыжылдыќ, 
жылдыќ, рейтингтік баєалауды əзірлеу. Əртїрлі деѕгейдегі 
сайлалауларды ґткізуді бойынша ісшараларды ўйымдастыру. 
Аудан əкімі аппаратындаєы əр тїрлі мəселелер бойынша 
ґткізілетін іс-шараларды ўйымдастыру. Аудан əкімдігіне 
ќарасты мемлекеттік органдардаєы салалыќ баєдарламалардыѕ 
орындалуы туралы мəліметтерді ќорытындылау. Бґлімше 
басшысыныѕ басќа тапсырмаларын орындау. Аудандыќ 
аппараттыќ мəжілістердіѕ хаттамаларын рəсімдеу жəне 
хаттамалыќ тапсырмалардыѕ орындалуын ќадаєалау. Аудан əкімі 
сайтыныѕ, блогыныѕ жўмысын ќамтамасыз ету, оныѕ аќпараттыќ 
– ќўќыќтыќ материалдармен толыќтырылуына баќылау жасау. 
Жергілікті атќарушы органдарда мемлекеттік ќызмет кґрсету 
стандарттарыныѕ жїзеге асыруына баќылау
Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар:
Білімі - білім саласындаєы немесе ауылшаруашылыќ 

єылымдары саласындаєы немесе техникалыќ єылымдар жəне 
технологиялар саласындаєы немесе ќўќыќ саласындаєы немесе 
əлеуметтік єылымдар, экономика жəне бизнес саласындаєы.

Мамандыєы  -  білім  саласындаєы  (жалпы)  немесе 
ауылшаруашылыќ єылымдары саласындаєы (жалпы) немесе 
техникалыќ єылымдар жəне технологиялар саласындаєы 
(жалпы) немесе ќўќыќ саласындаєы (жалпы) немесе əлеуметтік 
єылымдар, экономика жəне бизнес саласындаєы (жалпы).  
«Ќазаќстан – 2050» Стратегиясын, «Сайлау туралы» Заѕы 
жəне функционалдыќ міндеттеріне сəйкес салалардаєы 
басќа да Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ 
актілерін білу.

2. Байзаќ ауданы əкімдігініѕ жўмыспен ќамту жəне 
əлеуметтік баєдарламалар бґлімініѕ бухгалтерлік есеп жəне 
ќаржыландыру секторыныѕ меѕгерушісі санаты – Е-R-3, 
1 бірлік (№ 07-09).
Ќызметтік міндеті: əлеуметтік тґлемдер бойынша 

азаматтарды ќабылдау, тиісті тїсініктемелер беру. Смета 
шыєыстар мен штаттыќ кестені дайындау, баєдарламалар 
бойынша бекітілген ќаржыныѕ тиімді пайдалануын 
ќамтамасыз ету. Секторєа жалпы басшылыќ жасау. Бухалтерлік 
есеп жїргізу, банк ќўжаттарын, тґлем тапсырмаларын талдау 
жəне тиісті мекемлерге берілетін мəліметтерді баќылау. 
Бґлімніѕ мемлекеттік сатып алу жўмыстарын ўйымдастыру. 
Ќызметкерлердіѕ жеке істерін, еѕбек кітапшаларын реттеп, 
еѕбек ґтілін аныќтайтын комиссия жўмысын їйлестіру.
Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: 
Білімі - əлеуметтік єылымдар, экономика жəне бизнес 

саласындаєы.
Мамандыєы - экономика немесе есеп жəне аудит немесе 

ќаржы.
«Ќазаќстан – 2050» Стратегиясын, Еѕбек кодексін, 

Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік атаулы əлеуметтік 
кґмек туралы», «Тўрмыстыќ ќатынастар туралы», «Семей 
ядролыќ сынаќ полигонында ядролыќ сынаќтар салдарынан 
зардап  шеккен азаматтарды əлеуметтік ќолдау туралы», «Арал 
маѕындаєы экологиялыќ апат салдарынан зардап шеккен 
азаматтарды əлеуметтік ќолдау туралы», «Мїгедектерді 
əлеуметтік ќорєау туралы», «Кемтар балаларды əлеуметтік 
жəне медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу арќылы ќолдау 
туралы», «Халыќты жўмыспен ќамту туралы», Балалы 
отбасыларєа берілетін жəрдемаќылар туралы» Заѕдарын жəне 
функционалдыќ міндеттеріне сəйкес салалардаєы басќа да 
Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін 
білу.

3. Байзаќ ауданы əкімдігініѕ жўмыспен ќамту жəне 
əлеуметтік баєдарламалар бґлімініѕ жўмыспен ќамту жəне 
ардагерлер мен мїгедектер ісі-секторыныѕ бас маманы 
санаты Е-R-4, 1 бірлік (№ 07-04).
Ќызметтік міндеті: Жўмыспен ќамту мəселелері бойынша 

Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕдары мен нормативтік-
ќўќыќтыќ актілерініѕ орындалуын ќамтамасыз ете отырып, 
аудан жўмыссыздарын əлеуметтік ќорєаудыѕ басты баєыттарын 
белгілеу.Бiлiм беру саласындаєы жергілікті атќарушы 
органдардан, білiм беру ўйымдарынан, мамандар даярлауды, 
ќайта даярлауды жəне олардыѕ бiлiктiлiгiн арттыруды 
жїзеге асыратын əртїрлi ўйымдардыѕ оќу орталыќтарынан 
тїлектердіѕ жўмысќа орналасуы туралы мəлiметтерді, оќыту 
жїргiзiлетiн кəсiптер (мамандыќтар) туралы, наќты кəсiптер 
(мамандыќтар) бойынша даярланєан жəне даярлануы мен 
бітіруі жоспарланып отырєан мамандар саны туралы аќпарат 
сўрату.Жўмыс берушілерден кадрларєа деген болжамды 
ќажеттілік туралы аќпарат сўрату.Жўмыстан босату жəне 
жўмыс орындарын ќысќарту тəуекелдері бар кəсіпорындардыѕ 
мониторингін жїзеге асыру.Секторєа келіп тїскен ќўжаттарды 
мерзімінде орындау, ќажетті мəліметтер мен аќпараттар 
əзірлеу.Жеке оѕалту баєдарламалары бойынша мїгедектерді 
ќажетті сурдо-тифлотехникалыќ жəне міндетті гигиеналыќ 
ќўралдармен, протез-ортопедиялыќ кґмек ўсынуєа, жїріп 
тўруы ќиын бірінші топтаєы мїгедектерге жеке кґмекші жəне 
ымдау тілі маманыныѕ ќызметін ўсынуєа, кресло-арбалар беру 
їшін, саноторий-курорттыќ емдеумен ќамтамасыз етуге, їйде 
оќитын мїгедек балаларєа материалдыќ ќамсыздандыруды 
таєайындау, ауылдыќ елді мекендерде тўратын жəне жўмыс 
істейтін сала мамандарына отын сатып алу бойынша əлеуметтік 
кґмек таєайындау  їшін ќўжаттарын рəсімдеу.
Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: 
Білімі - ќўќыќ немесе əлеуметтік єылымдар, экономика 

жəне бизнес саласындаєы немесе техникалыќ єылымдар жəне 
технологиялар саласындаєы.

Мамандыєы - ќўќыќ саласындаєы (жалпы) немесе экономика 
немесе есеп жəне аудит немесе ќаржы немесе автоматтандыру 
жəне басќару немесе аќпараттыќ жїйелер немесе есептеу 
техникасы жəне баєдарламалыќ ќамтамасыз етунемесе техник-
жоспарлаушы.

«Ќазаќстан– 2050» Стратегиясын, Еѕбек кодексін, 
Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мїгедектерді əлеуметтік ќорєау 
туралы», «Кемтар балаларды əлеуметтік жəне медициналыќ-
педагогикалыќ тїзеу арќылы ќолдау туралы», «Арнаулы 
əлеуметтік ќызмет туралы», «Халыќты жўмыспен ќамту 
туралы» Заѕдарын функционалдыќ міндеттеріне сəйкес 
салалардаєы басќа да Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік 
ќўќыќтыќ актілерін білу.

4. Байзаќ ауданы əкімдігініѕ жўмыспен ќамту жəне 
əлеуметтік баєдарламалар бґлімініѕ бухгалтерлік есеп жəне 
ќаржыландыру секторыныѕ бас маманы санаты – Е-R-4, 1 
бірлік (№ 07-10).
Ќызметтік міндеті: Бюджеттік баєдарламалар бойынша 

тґлем тапсырмаларын дайындау. Таєайындалєан əлеуметтік 
тґлемдер мен материалдыќ кґмектердіѕ ќаржыландыру жоспары 
бойынша тґленуін ќамтамасыз ету. Автоматтандырылєан 
«Е-Собес», баєдарламасын жїргізу. Бґлім ќызметкерлерін 
ќажетті ќўрал жабдыќтармен ќамтамасыз ету, бґлім 
мїліктерініѕ саќталуын ќамтамасыз ету. Ќызметкерлердіѕ жеке 
істерін, еѕбек кітапшаларын реттеп, еѕбек ґтілін аныќтайтын 
комиссия жўмысын їйлестіру.Сектордыѕ жўмысына ќатысты 
арнайы автоматтандырылєан баєдарламалардыѕ жўмысын 
їйлестіру.
Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: 
Білімі - əлеуметтік єылымдар, экономика жəне бизнес 

саласындаєы.
Мамандыєы - экономика немесе есеп жəне аудитнемесе 

ќаржы.
«Ќазаќстан– 2050» Стратегиясын, Еѕбек кодексін, Ќазаќстан 

Республикасыныѕ «Мемлекеттік атаулы əлеуметтік кґмек 
туралы», «Тўрмыстыќ ќатынастар туралы», «Халыќты 
жўмыспен ќамту туралы», Балалы отбасыларєа берілетін 
жəрдемаќылар туралы», «Мїгедектерді əлеуметтік ќорєау 
туралы», «Кемтар балаларды əлеуметтік жəне медициналыќ-
педагогикалыќ тїзеу арќылы ќолдау туралы» Заѕдарын жəне 
функционалдыќ міндеттеріне сəйкес салалардаєы басќа да 
Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін 
білу.

5. Байзаќ ауданы əкімдігініѕ дене шыныќтыру жəне 
спорт бґлімініѕ бас маманы (уаќытша, негізгі ќызметкердіѕ 
жўмысќа шыќќанєа дейін) санаты Е-R-4, 1 бірлік (№ 12-3).
Ќызметтік міндеті: Аудандаєы дене шыныќтыру жəне 

спорт мəселелері бойынша жўмыстарды ўйымдастыруды 
ќамтамасыз ету. Дене шыныќтыру жəне спорт бґлімініѕ 
жəне оєан баєынысты ўйымдардыѕ бухгалтерлік есебін жəне 
ќаржы-шаруашылыќ жўмыстарын жїргізу. Дене шыныќтыру 
– сауыќтыру, спортты жəне басќа ќызметтердіѕ жиынтыќ 
есептерін жəне сараптама материалдарын дайындау. Дене 
шыныќтыру жəне спорт ўйымдарыныѕ мамандарыныѕ сапалыќ 
жəне сандыќ жаєынан ќамтамасыз етілуін сараптау. Бґлімніѕ 
жўмыс жоспарын жасалуын, іс номенклатурасына сəйкес іс-
ќаєаздарыныѕ жїргізілуін ќамтамасыз ету. Бґлімге келіп тїскен 
жеке жəне заѕды тўлєалардыѕ арыз-шаєымдарын, ґтініштерін 
ќабылдап, уаќытылы жауап беруді, бґлімніѕ кіріс, шыєыс 
ќўжаттарыныѕ айналымын жїргізуді жəне бґлім басшысыныѕ 
бўйрыќтарын шыєару жўмыстарын жїргізу. Бґлімніѕ жəне 
оєан баєынысты ќызметкерлерініѕ жеке істерін жїргізу. Бґлім 
мамандары мен жаттыќтырушы – оќытушылардыѕ біліктілігін 
кґтеру жəне ќайта даярлыќтан ґтуін ќадаєалау. «Дене 
шыныќтыру жəне спорт туралы», «Еѕбек туралы» Заѕдарыныѕ, 
дене шыныќтыру жəне спорт саласындаєы нормативтік 
ќўќыќтыќ актілердіѕ жəне кґпшілік – спорт жарыстары 

кезіндегі техника ќауіпсіздігі мен санитарлыќ – гигиеналыќ 
норма ережелерініѕ саќталуын ќадаєалау.
Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар:
Бiлiмi - білім саласындаєы немесе əлеуметтік єылымдар, 

экономика жəне бизнес саласындаєы.
Мамандыєы - дене шыныќтыру жəне спорт  немесе 

экономика.
«Ќазаќстан – 2050» Стратегиясын, «Дене шыныќтыру 

жəне спорт туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕын жəне 
функционалдыќ міндеттеріне сəйкес салалардаєы басќа да 
Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін 
білу.

6. Бəйтерек ауылдыќ округ əкімі аппаратыныѕ 
ќўжаттама ќўрылымдыќ бґлімшеніѕ басшысы (уаќытша, 
негізгі ќызметкердіѕ жўмысќа шыќќанєа дейін), санаты 
E-G-2, 1 бірлік (№ 32-03-01).
Ќызметтік міндеті: бґлімше жўмысын ўйымдастыру жəне 

басшылыќ жасау. Аппараттаєы нўсќаушы жəне нормативтік 
актілердіѕ талаптарєа сəйкес орындалуын ќамтамасыз 
ету. Кіріс-шыєыс ќўжаттарыныѕ тіркелуін жəне жазбаша 
арыз-шаєымдардыѕ тіркелуін, ґз мерзімінде орындалуын 
ќадаєалау. Табысы аз адамдарды аныќтауды жəне мемлекеттік 
атаулы əлеуметтік кґмекке уаќытылы ўсынылуын ќадаєалау. 
Мемлекеттік ќызмет кґрсету стандарттары бойынша 
жўмыстарын жїргізілуін жəне округ аумаєындаєы жастарды 
ќарулы кїштер ќатарына ќызмет атќаруєа шаќырылуын 
ќадаєалау. Белгіленген нысандарєа сəйкес мўраєатты рəсімделуін 
ќадаєалау. Азаматтарды жеке сўраќтармен, арыз-шаєымдармен 
ќабылдау. Басшылыќтыѕ басќа да тапсырмаларын орындау. 
Облыстыќ жəне аудан əкімі ќаулыларыныѕ орындалуына, 
аудан əкімі аппаратына жоєарєы органдардан келіп тїскен 
ќаулы, шешімдер, ґкімдер жəне басќа да нормативтік ќўќыќтыќ 
актілер мен ќатынас хаттарєа уаќытылы жауап берілуін жəне 
орындалуын, іс-ќаєаз айналымына баќылау жасау. Ауылдыќ 
округ əкімдері аппаратыныѕ ќўжаттар айналымын нўсќауєа 
сəйкес жїргізілуін ќамтамасыз ету.
Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар:
Бiлiмi - əлеуметтік єылымдар, экономика жəне бизнес 

саласындаєы, техникалыќ єылымдар жəне технологиялар 
саласындаєы немесе білім саласындаєы немесе ќўќыќ 
саласындаєы.

Мамандыєы - экономика немесе ќаржы немесе мемлекеттік 
жəне жергілікті басќару немесе мўраєаттану, ќўжаттар жїргізу 
жəне ќўжаттамалыќ ќамтамасыз ету немесе аќпараттыќ жїйелер 
немесе білім саласындаєы (жалпы) немесе ќўќыќтану.

«Ќазаќстан-2050» Стратегиясы, «Мемлекеттік атаулы 
əлеуметтік кґмек туралы», «Мəдениет туралы» Заѕдарын, 
Ќазаќстан Республикасыныѕ Жер кодексі, Еѕбек Кодексі, 
Əкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ кодексі жəне функционалдыќ 
міндетке сəйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік 
ќўќыќтыќ актілерін білу.

7. Бəйтерек ауылдыќ округі əкімі аппаратыныѕ 
ќўжаттама ќўрылымдыќ бґлімшеніѕ іс-жїргізуші бас 
маман, санаты E-G-3, 1 бірлік (№ 32-03-02).
Ќызметтік міндеттері: аппараттыѕ регламенті мен 

жўмыс жоспарын дайындау. Аппарат ќызметкерлерініѕ еѕбек 
жəне орындаушылыќ тəртібініѕ орындалуын ќамтамасыз 
ету. Аппараттаєы нўсќаушы жəне нормативтік актілердіѕ 
талаптарєа сəйкес орындалуын ќамтамасыз ету. Ауылдыќ 
округ əкімі аппаратыныѕ жўмысын жоспарлау, болжалдау, 
ўйымдастыру, кіріс жəне шыєыс ќўжаттарын нўсќауєа сəйкес 
жїргізілуін ќамтамасыз ету.
Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар:
Білімі - əлеуметтік єылымдар, экономика жəне бизнес 

саласындаєы немесе техникалыќ єылымдар жəне 
технологиялар саласындаєы немесе білім саласындаєы немесе 
ќўќыќ саласындаєы

Мамандыєы - экономика немесе ќаржы немесе мемлекеттік 
жəне жергілікті басќару немесе мўраєаттану, ќўжаттар жїргізу 
жəне ќўжаттамалыќ ќамтамасыз ету немесе аќпараттыќ жїйелер 
немесе білім саласындаєы (жалпы) немесе ќўќыќтану.

«Ќазаќстан-2050» стратегиясы, «Мəдениет туралы» Заѕын, 
Ќазаќстан Республикасыныѕ Жер кодексі, Еѕбек Кодексі, 
Əкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ кодексі жəне функционалдыќ 
міндетке сəйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік 
ќўќыќтыќ актілерін білу.

8. Бəйтерек ауылдыќ округі əкімі аппаратыныѕ ќаржы-
шаруашылыќ бґлімшеніѕ есепші бас маманы, санаты 
E-G-3, 1 бірлік (№ 32-04-02).
Ќызметтік міндеттері: округ əкімі аппаратыныѕ есеп-ќисап 

жўмыстарын жїргізу, тиісті органдарєа уаќытылы есеп беру. 
Жўмсалатын ќажетті ќаржыларды жоспарлап, оны мəслихатта 
бекіту. Бґлінген ќаржыныѕ дўрыс, əрі толыќ игерілуін 
ўйымдастыру. Ауылдыќ округ əкімі аппаратыныѕ материалдыќ 
ќўндылыќтарыныѕ есебін жїргізу. Жўмысшы-ќызметкерлердіѕ 
айлыќ жалаќыларын басќа да тґлемдердіѕ уаќытылы берілуін 
ќадаєалау.                                                                                        
Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар:
Білімі - əлеуметтік єылымдар, экономика жəне бизнес 

саласындаєы.
Мамандыєы - экономика немесе есеп жəне аудит немесе 

ќаржы немесе еѕбекті ўйымдастыру жəне нормалау.
«Ќазаќстан-2050» Стратегиясы, «Мемлекеттік сатып алу 

туралы» Заѕын, Еѕбек кодексін, Салыќ кодексін, Əкімшілік 
ќўќыќ бўзушылыќ Кодексін жəне функционалдыќ міндетке 
сəйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ 
актілерін білу.

9. Ќостґбе ауылдыќ округі əкімі аппаратыныѕ есепші 
бас маман, санаты Е-G-3, 1 бірлік ( № 23-04).
Ќызметтік тексеру: округ əкімі аппаратыныѕ есеп-

кисап жўмыстарын жїргізу, тиісті органдарєа уаќтылы есеп 
беру. Жўмсалатын ќажетті   ќаржыларды жоспарлап, оны 
маслихатта бекіту. Бґлінген ќаржыныѕ дўрыс, əрі толыќ 
игерілуін ўйымдастыру. Ауылдыќ округ əкімі аппаратыныѕ 
материялдыќ  ќўндылыќтарыныѕ есебін жїргізу. Жўмысшы 
– ќызметкерлердіѕ айлыќ жалаќыларын басќада тґлемдердіѕ 
уаќтылы берілуін ќадаєалау.
Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар:
Білімі - əлеуметтік  єылымдар, экономика  жəне бизнес 

саласындаєы.
Мамандыєы - экономика немесе есеп жəне аудит немесе 

ќаржы.
Ќазаќстан 2050 Стратегиясын, «Ќазаќстан Республикасыдаєы 

жергілікті мемлекеттік басќару жəне ґзін-ґзі басќару турал», 
«Мемлекеттік сатып алу сату», Заѕын, «Бюджет Кодексі», 
«Салыќ Кодексі», Заѕдарын функционалдыќ міндеттеріне 
сəйкес салалардаєы басќа да Ќазаќстан Республиксыныѕ 
нормативтік актілерін білу.

10. Ќостґбе ауылдыќ округі əкімі аппаратыныѕ бас 
маман, санаты Е-G-3, 1 бірлік ( № 23-05).
Ќызметтік міндеттері: мемлекеттік ќызмет кґрсету 

стандарттарына сəйкес жўмыстарды жїргізу. Ауылдыќ округ 
аумаєында халыќтыѕ денсаулыєын адам мен жануарларєа ортаќ 
аурулардан ќорєау, ќоршаєан ортаныѕ ластануыныѕ алдын 
– алу жəне жоюды жїзеге асыру. Аудан əкімшілігініѕ ауыл 
шаруашылыќ бґлімдерімен жəне аудандыќ тўтынушылардыѕ 
ќўќыќтарын ќорєау басќармасымен бірлесіп, іс – ќимыл 
жасау. Əлеуметтік сала бойынша іс – ќимыл жасау. Ауыл 
шаруашылыєы жəне мал шаруашылыєы саласы бойынша мал 
дəрігердіѕ жўмысына басшылыќ жасайды. Ўйымдастырады 
жəне баќылайды.
Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: 
Білімі - əлеуметтік єылымдар, экономика жəне бизнес 

саласындаєы немесе гуманитарлыќ єылымдар саласындаєы 
немесе ауылшаруашылыќ єылымдар саласындаєы немесе білім 
саласындаєы немесе ветеринария саласындаєы немесе ќўќыќ 
саласындаєы немесе техникалыќ єылымдар жəне технологиялар 
саласындаєы немесе жаратылыстану єылымдар саласындаєы 
немесе ќызмет кґрсету саласындаєы немесе əскери іс жəне 
ќауіпсіздік саласындаєы. 

Мамандыєы - əлеуметтік єылымдар, экономика жəне 
бизнес саласындаєы (жалпы) немесе гуманитарлыќ єылымдар 
саласындаєы (жалпы) немесе білім саласындаєы (жалпы) 
немесе ауылшаруашылыќ єылымдар саласындаєы (жалпы) 
немесе ветеринария саласындаєы (жалпы) немесе ќўќыќ 
саласындаєы (жалпы) немесе техникалыќ єылымдар жəне 
технологиялар саласындаєы (жалпы) немесе жаратылыстану 

єылымдар саласындаєы (жалпы) немесе əскери іс жəне 
ќауіпсіздік саласындаєы (жалпы).

Ќазаќстан 2050 Стратегиясын, «Əскери міндеттілер мен 
əскерге шаќырушылар» Заѕдарынын, осы санаттаєы наќты 
лауазымды сəйкесінше мамандандыру облыстарындаєы 
ќатынастарды реттейтін функционалдыќ міндеттеріне сəйкес 
салалардаєы басќа да Ќазаќстан Республиксыныѕ нормативтік 
актілерін білу.

11. Їлгілі ауылдыќ округі əкімі аппаратыныѕ іс 
жїргізуші бас маман (уаќытша, негізгі ќызметкердіѕ 
жўмысќа шыќќанєа дейін), санаты E-G-3, 1 бірлік (№ 16-
02).
Ќызметтік міндеті: округ əкімі жоќ кезінде міндетін атќару. 

Аппараттыѕ регламенті мен жўмыс жоспарын дайындау. 
Аппарат ќызметкерлерініѕ еѕбек жəне орындаушылыќ 
тəртібініѕ орындалуын ќамтамасыз ету. Аќпараттаєы нўсќаушы 
жəне нрмативтік актілердіѕ талаптарєа сəйкес орындалуын 
ќамтамасыз ету. Ауылдыќ округ əкімі аппаратыныѕ жўмысын 
жоспарлау, болжамдау, ўйымдастыру кіріс жəне шыєыс 
ќўжаттарын нўсќауєа сəйкес орындалуын ќамтамасыз ету. 
1-ТҐ нысанды есебін жїргізу. Ауылдыќ округтегі  мемлекеттік 
ќызмет кґрсету стандарттары бойынша жўмыстарын жїргізеді. 
«Е-ќызмет» ыќпалдастырылєан аќпараттыќ жїйесіне 
мəліметтерді енгізу. Азаматтардан тїскен арыз-шаєымдарды 
тіркеп,  мерзімінде орындалуын ќадаєалау.
Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: 
Білімі - əлеуметтік єылымдар, экономика жəне бизнес 

саласындаєы немесе ќўќыќ саласындаєы немесе білім 
саласындаєы немесе ветеринария саласындаєы.

Мамандыєы – экономика немесе ќўќыќтану немесе білім 
саласындаєы (жалпы) немесе ветеринария саласындаєы 
(жалпы).

«Ќазаќстан 2050» Стратегиясын, «Мемлекеттік атаулы 
əлеуметтік кґмек туралы», Заѕын, «Еѕбек Кодексі»,  «Жер 
Кодексі» жəне функционалдыќ міндеттеріне сəйкес 
салалардаєы басќа да Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік 
ќўќыќтыќ актілерін білу.

12. Їлгілі  ауылдыќ округі əкімі аппаратыныѕ бас 
маманы, санаты E-G-3, 1 бірлік (№ 16-04).
Ќызметтік міндеті: ауылдыќ округ аумаєында айналымдаєы 

егістік жерлерді тиімді пайдалануын ќамтамасыз ету, шаруа 
ќожалыќтары мен жўмыстар ўйымдастырып, ірілендіру 
баєытында жəне мемлекеттік баєдарламалар бойынша 
жўмыстар жїргізу. Мемлекеттік ќызмет кґрсету стандарттарына 
сəйкес жўмыстарды жїргізу. Азаматтарды жеке сўраќтар 
бойынша ќабылдайды. Ауылдыќ округ аумаєында спорттыќ іс 
шараларды ўйымдастырып, жїргізу. Ауылдыќ округ аумаєында 
халыќтыѕ денсаулыєын  адам мен жануарларєа ортаќ 
аурылардан ќорєау, ќоршаєан ортаныѕ ластануыныѕ алдын-
алу жəне оны жоюды жїзеге асару. Аудан əкімдігініѕ ауыл 
шаруашылыќ бґлімдерімен жəне аудандыќ тўтынушылардыѕ 
ќўќыќтарын ќорєау басќармасымен бірлесіп , іс-ќимыл жасау. 
Ауыл шаруашылыєы жəне мал шаруашылыєы саласы бойынша 
мал  дəрігердіѕ жўмысына басшылыќ жасайды, ўйымдастырады 
жəне баќылайды. Жергілікті салыќтыѕ тїсімін ќадаєалау.
Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: 
Білімі - əлеуметтік єылымдар, экономика жəне бизнес 

саласындаєы немесе білім саласындаєы немесе ветеринария 
саласындаєы немесе ќўќыќ саласындаєы немесе техникалыќ 
єылымдар жəне технологиялар саласындаєы.

Мамандыєы - əлеуметтік  єылымдар, экономика жəне бизнес 
саласындаєы (жалпы) немесе білім (жалпы) саласындаєы 
немесе ветеринария саласындаєы (жалпы) немесе ќўќыќ 
саласындаєы (жалпы) немесе техникалыќ єылымдар жəне 
технологиялар саласындаєы (жалпы).

«Ќазаќстан-2050» Стратегиясын, «Ветеринария» туралы 
заѕын функционалдыќ міндеттеріне сəйкес салалардаєы 
басќа да Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ 
актілерін білу.

13. Суханбаев ауылдыќ округі əкімі аппаратыныѕ ќаржы 
агенті бас маманы, санаты Е-G- 3, 1 бірлік (28-05).
Ќызметтік міндеті: салыќ тґлеушілердіѕ жалпы салыќ 

жəне салыќ мґлшерін аныќтау, ґндірілмей келе жатќан салыќ 
ќарыздарын ґндіру. Жаѕадан ашылєан салыќ тґлеушілерді 
тіркеуге алып,тїсініктеме жўмыстарын жїргізу. Салыќ 
тґлеушілермен кездесіп, салыќты мерзімінде тґлеудіѕ 
ќажеттілігін тїсіндіру. Ауылдыќ округте жергілікті ґкілетті 
жəне атќарушы органдардыѕ  нормативтік- ќўќыќтыќ актілерініѕ 
орындалуын ќамтамасыз ету. Мемлекеттік органдардыѕ заѕды 
тўлєалардыѕ жəне азаматтардыѕ жер заѕдарын, жерді  тиімді 
пайдаланумен ќорєау жґніндегі шаралардыѕ орындалуына 
баќылау жасау.
Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар:
Білімі - əлеуметтік єылымдар, экономика жəне бизнес 

саласындаєы немесе ќўќыќ саласындаєы.
Мамандыєы: экономика немесе есеп жəне аудит немесе 

ќаржы немесе статистика немесе мемлекеттік жəне жергілікті 
басќару немесе ќўќыќтану.

«Ќазаќстанныѕ  2050  Стратегиясын»,  Салыќ, Бюджет  
кодекстері жəне  функционалдыќ міндеттеріне сəйкес 
салалардаєы  басќа да  Ќазаќстан Республикасыныѕ 
нормативтік-ќўќыќтыќ актілерін білу

14. Суханбаев ауылдыќ округі əкімі аппаратыныѕ іс 
-жїргізушісі  бас маман, санаты Е-G -3, 1 бірлік (28-02).
Ќызметтік міндеттері: ауылдыќ округ əкімі жоќ кезінде 

міндетін атќару. Аппараттыѕ регламенті мен жўмыс жоспарын 
дайындау, болжамдау, ўйымдастыру. Кіріс жəне шыєыс 
ќўжаттарын нўсќауєа сəйкес жїргізуін ќамтамасыз ету. Аппарат 
ќызметкерлерініѕ еѕбек жəне орындаушылыќ тəртібініѕ 
орындалуын ќамтамасыз ету. Нормативтік ќўќыќтыќ актілерін 
əзірлеу, рəсімдеу. Мемлекеттік ќызмет стандарттары бойынша 
ќызмет кґрсету. Мемлекеттік атаулы əлеуметтік кґмек жəне 
он сегіз жасќа дейінгі балаларєа ай сайын таєайындалып 
тґленетін мемлекеттік жəрдемаќыларды таєайындау їшін 
ќўжаттар ќабылдау. Заѕдарда белгіленген тəртіпте нотариаттыќ 
іс əрекеттер жасауды, азаматтыќ хал –актілерін тіркеуді 
ўйымдастыру. Округтегі ќўжат айналымын электрондыќ пошта 
арќылы бір жїйесі жїргізілуін ќамтамасыз ету. Азаматтардан 
тїскен арыз шаєымдарды тіркеп, мерзімінде орындалуын 
ќадаєалау жəне оларєа талдау жасау. Ауылдыќ округ аумаєында 
идеологиялыќ жўмыстарын ўйымдастырып басшылыќ жасау.
Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: 
Білімі - ауылшаруашылыќ єылымдары саласындаєы немесе 

техникалыќ єылымдар жəне технологиялар саласындаєы немесе 
əлеуметтік єылымдар, экономика жəне бизнес саласындаєы 
немесе білім саласындаєы немесе ќўќыќ саласындаєы.

Мамандыєы - агрономия немесе ќўрылыс немесе экономика 
немесе білім саласындаєы (жалпы) немесе ќўќыќтану.

«Ќазаќстанныѕ  2050  Стратегиясын», «Мемлекеттік атаулы 
əлеуметтік кґмек туралы» Заѕын, жер, еѕбек кодекстерін жəне 
функциональдыќ міндеттеріне сəйкес салалардаєы басќа да 
Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік-ќўќыќтыќ актілерін 
білу.

15. Байзаќ ауданы Бурыл ауылдыќ округі əкімі 
аппаратыныѕ ќаржы-шаруашылыќ бґлімшесініѕ бас 
маман санаты Е-G-3, 1 бірлік (№ 18-04-03).
Ќызметтік міндеттері: Ауыл шаруашылыєы жəне мал 

шаруашылыєы саласы бойынша мал дəрігердіѕ жўмысына 
басшылыќ жасайды, ўйымдастырады жəне баќылайды. 
Ауылдыќ округ аумаєында айналымдаєы егістік жерлерді 
тиімді пайдалануын ќамтамасыз ету, шаруа ќожалыќтары 
мен жўмыстар ўйымдастырып, ірілендіру баєытында жəне 
мемлекеттік баєдарламалар бойынша жўмыстар жїргізу. 
Мемлекеттік органдардыѕ, заѕды тўлєалардыѕ жəне 
азаматтардыѕ жерді тиімді пайдалану мен ќорєау жґніндегі 
шараларын  їйлестіру. Мемлекеттік ќызмет кґрсету 
стандарттарына сəйкес жўмыстарды жїргізу. Азаматтарды 
жеке сўраќтар бойынша ќабылдайды. Ауылдыќ округі 
аумаєында спорттыќ іс шараларды ўйымдастырып, жїргізу. 
Ауылдыќ округ аумаєында халыќтыѕ денсаулыєын адам мен 
жануарларєа ортаќ аурулардан ќорєау, ќоршаєан ортаныѕ 
ластануыныѕ алдын-алу жəне оны жоюды жїзеге асыру. Аудан 
əкімдігініѕ ауыл шаруашылыќ бґлімдерімен жəне аудандыќ 
тўтынушылардыѕ ќўќыќтарын ќорєау басќармасымен бірлесіп, 
іс-ќимыл жасау.
Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: 
Білімі - əлеуметтік єылымдар, экономика жəне бизнес 

БАЙЗАЌ АУДАНЫ БОЙЫНША БОС  МЕМЛЕКЕТТІК ƏКІМШІЛІК ЛАУАЗЫМДАРЄА   ОРНАЛАСУЄА  ЖАЛПЫ  КОНКУРС  ТУРАЛЫ  ХАБАРЛАНДЫРУ
саласындаєы немесе білім саласындаєы немесе ветеринария 
саласындаєы немесе ќўќыќ саласындаєы немесе техникалыќ 
єылымдар жəне технологиялар саласындаєы.

Мамандыєы - əлеуметтік єылымдар, экономика жəне бизнес 
саласындаєы (жалпы) немесе білім саласындаєы (жалпы) 
немесе ветеринария саласындаєы (жалпы) немесе ќўќыќ 
саласындаєы (жалпы) немесе техникалыќ єылымдар жəне 
технологиялар саласындаєы (жалпы).   

«Ќазаќстанныѕ 2050» Стратегиясын, Ветеринария 
саласындаєы ґзге де нормативтік ќўќыќтыќ актілерін  жəне 
функционалдыќ міндеттеріне сəйкес салалардаєы басќа да 
Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін 
білу.

16. Байзаќ ауданы Мырзатай ауылдыќ округі əкімі 
аппаратыныѕ əскери есеп-жїргізуші  жетекші маман, 
санаты E-G-4, 1 бірлік  (№ 29 - 06).
Ќызметтік міндеттері: Ауылдыќ округ аумаєындаєы 

жасґспірімдерді диспансеризациядан ґтуін     ќамтамасыз    
ету,    əскерге    шаќырылушы   жастарды   дəрігерлік тексеруден   
ґткізу   їшін   əскери   комиссариатќа  мерзімінде  жəне  толыќ 
баруын ќамтамасыз ету. Запастаєы жауынгерлер, сержанттар мен 
офицерлердіѕ есебін жїргізу. «Азаматтыќ ќорєаныс туралы», 
«Əскери ќызмет туралы», «Жалпыєа бірдей əскери міндет 
туралы» Заѕдарыныѕ орындалуын ќамтамасыз ету. Ауылдыќ 
округ аумаєындаєы білім беру, денсаулыќ ќорєау мекемелерімен 
бірлесіп іс-ќимыл жїргізу. Мəдени, спорттыќ іс-шараларды 
ўйымдастырып, басшылыќ ету.     
Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: 
Мамандыєы - жалпы.   
«Ќазаќстан 2050» Стратегиясын, «Азаматтыќ ќорєаныс 

туралы», «Əскери ќызмет туралы», «Жалпыєа бірдей əскери 
міндет туралы» Заѕдарын жəне функционалдыќ міндеттеріне 
сəйкес салалардаєы басќа да Ќазаќстан Республикасыныѕ 
нормативтік ќўќыќтыќ актілерін білу..

17. Байзаќ ауданы Їлгілі ауылдыќ округі əкімі 
аппаратыныѕ əскери есеп-жїргізуші  жетекші маман, 
санаты E-G-4, 1 бірлік (№ 16-05).
Ќызметтік міндеттері: Ауылдыќ округ аумаєындаєы 

жасґспірімдерді диспансеризациядан ґтуін ќамтамасыз ету, 
əскерге шаќырылушы жастарды   дəрігерлік тексеруден ґткізу 
їшін əскери комиссариатќа мерзімінде жəне  толыќ баруын 
ќамтамасыз ету. Запастаєы жауынгерлер, сержанттар мен 
офицерлердіѕ есебін жїргізу. «Азаматтыќ ќорєаныс туралы», 
«Əскери ќызмет туралы», «Жалпыєа бірдей əскери міндет 
туралы» Заѕдарыныѕ орындалуын ќамтамасыз ету. Ауылдыќ 
округ аумаєындаєы білім беру, денсаулыќ ќорєау мекемелерімен 
бірлесіп іс-ќимыл жїргізу. Мəдени, спорттыќ іс-шараларды 
ўйымдастырып, басшылыќ ету.     
Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: 
Мамандыєы - жалпы.   
«Ќазаќстан 2050» Стратегиясын, «Азаматтыќ ќорєаныс 

туралы», «Əскери ќызмет туралы», «Жалпыєа бірдей əскери 
міндет туралы» Заѕдарын жəне функционалдыќ міндеттеріне 
сəйкес салалардаєы басќа да Ќазаќстан Республикасыныѕ 
нормативтік ќўќыќтыќ актілерін білу.
Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: 
1) Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері 

жґніндегі министрініѕ 2015 жылєы 29 желтоќсандаєы №12 
бўйрыєымен бекітілген бос тўрєан «Б» корпусы мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарєа орналасуєа жалпы конкурс ґткізу 
жəне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидаларыныѕ 2- 
ќосымшасына сəйкес   нысандаєы ґтініш (бўдан əрі-Ќаєида);

2) 3х4 їлгідегі суретпен осы Ќаєидаларєа 3-ќосымшаєа сəйкес 
нысанда толтырылєан сауалнама;

3) Білімі туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ куəландырылєан 
кґшірмелері;

4) Еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ 
куəландырылєан кґшірмесі.

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрініѕ 
міндетін атќарушыныѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 
бўйрыєымен бекітілген (Нормативтік-ќўќыќтыќ актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда 
№6697 болып тіркелген)  нысандаєы денсаулыєы туралы 
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке басын 
куəландыратын ќўжаттыѕ кґшірмесі;

7) Ќўжаттарды тапсыру сəтінде заѕнаманы білуіне тестілеуден 
ґткендігі туралы шекті мəннен тґмен емес нəтижелері бар 
ќолданыстаєы сертификат (немесе ќорытындыныѕ нотариалдыќ 
куəландырылєан кґшірмесі);

8) Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды тапсыру сəтінде 
уəкілетті органда жеке ќасиеттерін баєалауды ґтеу туралы 
ќолданыстаєы ќорытынды (немесе ќорытындыныѕ нотариалдыќ 
куəландырылєан кґшірмесі).

Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарын бiлуге арналєан 
тестер.

E-R-3, E-G-2 санаттары їшін: мемлекеттік тілін білуге 
тест (20 сўраќ),

Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын (15 сўраќ), 
«Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы» (15 сўраќ) 
Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциялыќ заѕы, «Ќазаќстан 
Республикасыныѕ мемлекеттік ќызметі туралы» (15 сўраќ), 
«Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл туралы» (15 сўраќ), 
«Əкімшілік рəсімдер туралы» (15 сўраќ), «Жеке жəне заѕды 
тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тəртiбi туралы» (15 сўраќ), 
«Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер туралы» (15 сўраќ), 
«Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару 
жəне ґзін-ґзі басќару туралы» (15 сўраќ) 

E-4, E-R-4, E-G-3, E-G-4 санаттары їшін: мемлекеттік 
тілді білуге тест (20 тапсырма); Ќазаќстан Республикасыныѕ 
заѕнамасын білуге арналєан тестке  Ќазаќстан Республикасыныѕ 
Конституциясын (15 сўраќ), «Ќазаќстан Республикасыныѕ 
мемлекеттік  ќызметі  туралы» (15 сўраќ), «Сыбайлас 
жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл туралы» (15 сўраќ), «Ќазаќстан 
Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жəне 
ґзін-ґзі басќару туралы» (15 сўраќ), «Жеке жəне заѕды 
тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тəртiбi туралы» (15 сўраќ), 
«Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер туралы» (15 сўраќ) 
Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарын бiлуге арналєан тест 
сўраќтары кіреді.

Ќўжаттарды ќабылдау мерзімі жалпы конкурс ґткізу туралы 
хабарландыру соѕєы  жарияланєан кїнінен  бастап   10  жўмыс 
кїнніѕ ішінде, жоєарыда кґрсетілген  мекен жай бойынша 
орналасќан Байзаќ аудандыќ аппаратына тапсырылуы тиіс. 

Конкурс комиссиясыныѕ ќарауына ќўжаттарды ќабылдау 
мерзімінде  жалпы конкрусќа  ќатысуєа  ниет білдірген 
азаматтардыѕ ґздері ќолма-ќол тəртіпте немесе пошта арќылы  
(ќоса тіркелген ќўжаттардыѕ тізбесі кґрсетілген ќўжат тігілетін 
папкада орналастырылєан) не хабарландыруда кґрсетілген 
электрондыќ пошта мекен-жайына электронды тїрде не  «Е-gov» 
электронды Їкімет порталы арќылы тапсырєан ќўжаттары 
ќабылданады. 

Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды электронды тїрде по-
шта не «Е-gov» электронды Їкімет порталы арќылы берілген 
азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын əѕгімелесу басталєанєа 
дейін бір саєат бўрын кешіктірмей береді. Оларды бермеген 
жаєдайда тўлєа конкурс комиссиясымен əѕгімелесуден ґтуге 
жіберілмейді. 

Ќўжаттарды ќабылдау аяќталєаннан кейін, ќўжаттарды ќарау 
ќорытындысы бойынша əѕгімелесуге  жіберілген  кандидаттар, 
əѕгімелесуге жіберілгені туралы хабардар ету кїнінен бастап  
бес жўмыс  кїні  ішінде Жамбыл облысы Байзаќ ауданы 
Сарыкемер ауылы, Байзаќ батыр кґшесі 107, (1-ќабат) бґлме 
10  мекен-жайда орналасќан Байзаќ ауданы əкімініѕ аппаратын-
да əѕгімелесуден ґтеді.

Конкурс комиссиясы  жўмысыныѕ  ашыќтылыєы  мен 
объективтілігін ќамтамасыз ету їшін оныѕ отырысына 
байќаушылар шаќырылады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шыєындары (əѕгімелесу 
ґтетін жерге келу жəне ќайту, тўрєын жай жалдау, тўру, бай-
ланыс ќызметініѕ барлыќ тїрлерін пайдалану) ґздерініѕ жеке 
ќаражаттары есебінен жїргізіледі.

Конкурсќа ќатысушылар мен кандидаттар конкурс комис-
сиясы шешімімен келіспеген жаєдайда шешім ќабылданєан 
кїннен бастап бес жўмыс кїн ішінде уəкілетті орган немесе 
Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сəйкес сот тəртібінде 
шаєымдана алады. 

Общие квалификационные требования к участникам 
общего конкурса:

- для категории Е-4: высшее образование, опыт работы 
не требуется.

Наличие следующих компетенций: инициативность, 
коммуникативность, аналитичность, организованность, 
этичность, ориентация на качество, ориентация на потребителя, 
нетерпимость к коррупции;

- для категории Е-R-3: высшее образование;
1) не менее полутора лет стажа государственной службы 

либо двух с половиной лет стажа  работы в областях , 
соответствующих функциональным направлениям конкретной 
должности данной категории, в том числе не менее одного года 
работы на должностях следующей нижестоящей категории, 
предусмотренной штатным расписанием государственного 
органа либо не ниже категорий C-O-6, C-R-4, D-O-6, Е-5, E-R-4, 
E-G-1 либо на административных государственных должностях 
корпуса «А» или политических государственных должностях;

2) не менее двух с половиной лет стажа государственной 
службы, в том числе не менее двух лет на должностях 
младшего начальствующего состава правоохранительных 
или специальных государственных органов центрального, 
областного, городского либо районного уровней;

3) наличие не менее двух с половиной лет стажа работы в 
областях, соответствующих функциональным направлениям 
конкретной должности данной категории;

4) завершение  обучения  по программам  высшего  и 
послевузовского образования на основании государственного 
заказа в организациях образования при Президенте Республики 
Казахстан или в зарубежных высших учебных заведениях по 
приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской 
комиссией по подготовке кадров за рубежом;

5) наличие ученой степени.
Наличие следующих компетенций: инициативность, 

коммуникативность, аналитичность, организованность, 
стратегическое мышление, лидерство, этичность, ориентация 
на качество, ориентация на потребителя, нетерпимость к 
коррупции;

- для категории Е-R-4: высшее образование, опыт работы 
не требуется;

- наличие следующих компетенций: инициативность, 
коммуникативность, аналитичность, организованность, 
этичность, ориентация на качество, ориентация на потребителя, 
нетерпимость к коррупции;

- для категории Е-G-2 высшее образование;
 1) не менее одного года стажа государственной службы 

на  должностях  следующей  нижестоящей  категории , 
предусмотренной штатным расписанием государственного 
органа либо не ниже категорий E-G-3 либо на административных 
государственных должностях корпуса «А» или политических 
государственных должностях;

2) не менее двух лет стажа на должностях рядового состава 
правоохранительных или специальных государственных 
органов центрального, областного, городского либо районного 
уровней;

3) наличие  образования  по  программам  высшего  и 
послевузовского образования на основании государственного 
заказа в организациях образования при Президенте Республики 
Казахстан или в зарубежных высших учебных заведениях по 

АППАРАТ АКИМА БАЙЗАКСКОГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ ОБЩИЙ КОНКУРС НА ЗАНЯТИЕ ВАКАНТНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской 
комиссией по подготовке кадров за рубежом;

4) завершение  обучения  по программам  высшего  и 
послевузовского образования на основании государственного 
заказа в организациях образования при Президенте Республики 
Казахстан или в зарубежных высших учебных заведениях по 
приоритетным специальностям, утверждаемым  республиканской 
комиссией по подготовке кадров за рубежом;

5) наличие ученой степени.
Наличие следующих компетенций: инициативность, 

коммуникативность, аналитичность, организованность, 
стратегическое мышление, лидерство, этичность, ориентация 
на качество, ориентация на потребителя, нетерпимость к 
коррупции;

- для категории Е-G-3: высшее образование;
1) не менее одного года стажа государственной службы 

на  должностях  следующей  нижестоящей  категории , 
предусмотренной штатным расписанием государственного 
органа либо не ниже категорий E-G-4 либо на административных 
государственных должностях корпуса «А» или политических 
государственных должностях;

2) не менее двух лет стажа на должностях рядового состава 
правоохранительных или специальных государственных 
органов центрального, областного, городского либо районного 
уровней;

3) наличие  образования  по  программам  высшего  и 
послевузовского образования на основании государственного 
заказа в организациях образования при Президенте Республики 
Казахстан или в зарубежных высших учебных заведениях по 
приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской 
комиссией по подготовке кадров за рубежом;

4) завершение  обучения  по программам  высшего  и 
послевузовского образования на основании государственного 
заказа в организациях образования при Президенте Республики 
Казахстан или в зарубежных высших учебных заведениях по 
приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской 
комиссией по подготовке кадров за рубежом;

5) наличие ученой степени.
Наличие следующих компетенций: инициативность, комму-

никативность, аналитичность, организованность, этичность, 
ориентация на качество, ориентация на потребителя, нетерпи-
мость к коррупции;

- для категории Е-G-4:  высшее или послесреднее 
образование либо среднее техническое или профессиональное 
образование;

- опыт работы не требуется.
Наличие следующих компетенций: инициативность, комму-

никативность, аналитичность, организованность, этичность, 
ориентация на качество, ориентация на потребителя, нетерпи-
мость к коррупции.

Должностной оклад административных 
государственных служащих:

№ Категория
Должностной оклад  в  зависи-

мости  от  выслуги  лет

от (тенге) до  (тенге)
1 Е-4 77452 104935
2 Е-R-3 96607 129920

3 Е-R-4 73288 99106
4 Е-G-2 92443 124924
5 Е-G-3 69957 94109
6 Е-G-4 62462 84115

Аппарат акима Байзакского района Жамбылской области, 
080100, Байзакский район, с. Сарыкемер, ул. Байзак батыра 
№107,  каб. 10 ; телефоны для справок - код: 8(726 37) 2-28-11, 
факс: 2-17-54, 2-25-26, электронная почта:  baizak_akimat @mail.
ru, объявляет общий конкурс на занятие вакантных администра-
тивных государственных должностей корпуса «Б»:

1. Главный специалист организационного и государственно 
– правового подразделения аппарата акима Байзакского 
района,  категория E-4 (№ 01-04-02).
Должностные обязанности:
Исполнение обязанностей в отсутствии начальника отдела. 

Подготовка мониторинга по итогам квартальных, полугодовых 
и годовых отчетов по сельским округам. Организация меро-
приятий по проведению различных видов выборов. Контроль 
за исполнением различных протокольных заданий, оформление 
протоколов районных собраний. Организация различных меро-
приятий, обеспечение работы сайта и блогов аппарата акима, 
контроль за входящими и исходящими материалами. Контроль за 
исполнением государственных  стандартов местными исполни-
тельными органами. Подведение итогов исполнения отраслевых 
программ гоударственных организаций при районном акимате.   
Исполнение иных указаний начальника отдела.  
Требования к участникам конкурса:
 Образование - в сфере образования, в сфере сельскохозяйстве-

ных наук или в сфере технических наук и технологий или в сфере 
права или в сфере социальных наук, экономики и бизнеса.

 Специальность – в сфере образования (общая), в сфере сель-
скохозяйственных наук (общая), или в сфере технических наук 
и технологий (общая), или в сфере права (общая) или в сфере 
социальных наук, экономики и бизнеса (общая) .

Знание «Стратегии «Казахстан-2050» - новый политический 
курс состоявшегося государства», «О выборах в Республике 
Казахстан», нормативно-правовых актов Республики Казахстан, 
регулирующих отношения в областях, соответствующих спе-
циализации конкретной должности данной категории.

2. Заведующий сектором бухгалтерского учета и фи-
нансирования отдела занятости и социальных программ 
акимата Байзакского района,  (№07-09), /категория E-R-3, 
1 единица/.    
Должностные обязанности: 
Общее руководство деятельностью сектора, прием граждан 

по вопросам социальных выплат, проведение разьяснения по 
данным вопросам. Разработка сметных расходов и штатного  рас-
писания, обеспечение  рационального использования финансов 
по утвержденным программам. Ведение бухгалтерского учета, 
анализ банковской документации и платежных поручений, кон-
троль за информацией, направляемой в соответствующие учреж-
дения.  Ведение личных дел и трудовых книжек, координация 
работы комиссии по определению стажа работы.
Требования к участникам конкурса:
Образование - в сфере социальных наук, экономики и 

бизнеса.
Специальность – экономика или учет и аудит или финансы.

Знание «Стратегии «Казахстан-2050» - новый политический 
курс состоявшегося государства», Трудового Кодекса Республики 
Казахстан, Законов Республики Казахстан «О государственной 
адресной социальной помощи»,  «О жилищных отношениях», 
«О социальной  защите граждан, пострадавших вследствии 
ядерных испытаний на Семипалатинском  ядерном  полигоне», 
«О социальной защите граждан, пострадавших от экологических 
бедствий на территории Арала», «О социальной  защите 
инвалидов  в Республике Казахстан», «О социальной и 
медико-педагогической коррекционной поддержке детей с 
ограниченными возможностями», «О занятости населения», 
«О государственных  пособиях семьям,  имеющих детей», «Об 
административных процедурах», «О нормативно-правовых 
актах»  Республики Казахстан, соответствующих  специализации  
конкретной  должности данной категории. 

3. Главный  специалист  сектора  занятости и по делам с 
ветеранами и инвалидами отдела занятости и социальных 
программ акимата Байзакского района,  корпус «Б» (№ 07-
04), /категория E-R-4/.    
Функциональные обязанности:
Реализация занятости населения в сфере рынка труда, 

переподготовка и повышение квалификации, направление на 
общественные работы для трудоустройства на социальное 
рабочее место, на молодежную практику для получения опыта. 
Оформление документов инвалидов для обеспечения их сурдо-
тифло средствами. Обеспечивает санаторно-курортное лечение 
в соответствии с индивидуальной программой. Подготовка 
платежных поручений согласно бюджетных программ. Расчет 
и выплата заработной платы работников отдела, граждан, 
привлеченных к оплачиваемым общественным работам, 
молодежной практике, обеспеченных социальными рабочими 
местами.  Обеспечением работников отдела необходимыми 
средствами для работы, сохранность имущества отдела. 
Ведения автоматизированной программы рынка труда 
«Е-Собес» и занятости МОДК (ЦБДИ). Совместно с акимами 
сельских округов координирует вопросы, касающиеся 
занятости для реализации договоров с работодателями.

- наличие следующих компетенций: инициативность, 
коммуникативность, аналитичность, организованность, 
этичность, ориентация на качество, ориентация на потребителя, 
нетерпимость к коррупции.
Требования к участникам конкурса:
Образование – в сфере права или в сфере социальных 

наук, экономики и бизнеса или в сфере технических наук и 
технологий.

Специальность – в сфере права (общая) или экономика или 
учет и аудит  или финансы  или автоматизация и управление  или 
информационные системы, или вычислительная техника и про-
граммное обеспечение   или техник по планированию.

Знание «Стратегии «Казахстан-2050» - новый политический 
курс состоявшегося государства», Трудового Кодекса, Законов 
Республики Казахстан  «О занятости населения»,  «О социальной 
защите инвалидов»,  «О социальной и медико-педагогической 
коррекционной поддержке детей с ограниченными возмож-
ностями», «О специальных социальных услугах» нормативно-
правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отноше-
ния в областях, соответствующих специализации конкретной 

должности данной категории.
4. Главный  специалист  сектора  бухгалтерского  учета  

и финансирования отдела занятости и социальных про-
грамм акимата Байзакского района, корпус «Б» (№ 07-10), 
/категория E-R-4/.    
Функциональные обязанности: 
Согласно спроса рынка труда направляет безработных на 

профессиональную подготовку и переподготовку, повышение 
квалификации, организует общественные работы и обеспече-
ние создание социальных рабочих мест. Создание рабочего 
места для прохождения молодежной практики, осуществляется 
работодателями для приобретения опыта работ. Оформление 
документов инвалидов для обеспечения сурдо-тифло техникой, 
санаторно-курортным лечением согласно программ реабили-
тации инвалидов. Обеспечивет своевременное исполнение 
входяших документов, исполнение необходимых сведений и 
информаций. Координирует исполнение составляемых договоров 
с работадателями  касающиеся  вопроса занятости населения 
совместно с сельскими округами.
Требования к участникам конкурса:
Образование – в сфере социальных наук, экономики и 

бизнеса.
Специальность - экономика или учет и аудит или финансы.
Знание «Стратегии «Казахстан-2050» - новый политический 

курс состоявшегося государства», Трудового Кодекса, Законов 
Республики Казахстан  «О занятости населения»,  «О социальной 
защите инвалидов»,  «О социальной и медико-педагогической 
коррекционной поддержке детей с ограниченными возмож-
ностями», «О специальных социальных услугах» нормативно-
правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отноше-
ния в областях, соответствующих специализации конкретной 
должности данной категории.

5. Главный специалист отдела спорта и физической 
культуры акимата Байзакского района (временно, до выхода 
основного работника)  (№12-2), /категория E-R-4/.   
Функциональные обязанности: 
Обеспечивает организацию работ по вопросам физической 

культуры и спорта в учреждениях и организациях района. 
Занимается ведением бухгалтерского учета и финансово - хо-
зяйственной работой отдела и подведомственных учреждений. 
Подготавливает сводные отчеты и заключительные материалы по 
вопросам оздоровительно - физической культуры, спорта и дру-
гих услуг. Занимается оценкой качественного и количественного 
обеспечения специалистами учреждений физической культуры 
и спорта. Занимается регистрацией поступивших заявлений, 
своевременно подготавливает по ним ответы и готовит про-
екты приказов отдела. Контролирует прохождение  повышения  
квалификации  и переподготовки тренеров - преподавателей 
и специалистов отдела. Контроль за соблюдением Законов «О 
Труде»,  «О физической культуре и спорте», исполнение норм 
правил санитарно –гигиенических норм, техники безопасности  
при проведении спортивных мероприятий.
Требования к участникам конкурса:
Образование – в сфере образования  или социальных наук, 

экономики и бизнеса.

(Продолжение на  4-й стр. ).
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ЖАЗҒЫ ДЕМАЛЫС КӨҢІЛДІ ӨТУДЕ

Мұрагерл ік  і с  жарияланадыМұрагерл ік  і с  жарияланады
Т-194-06-59Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Ботамойнақ ауылы, Абланов көшесі №20/2 
үйдің тұрғыны болған Акылов Абдрамбай 
Джумабаевичтің  2016  жылдың 11 мамыры 
күні қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік 
ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы  хабарландыру 

жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім 
ішінде,  Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, 
3 бұрылыс, Орынқұлов көшесі  №92 үйде  
орналасқан нотариалдық кеңсе  қызметкері  
А.Асырауоваға  жолығулары керек.

                *              *             *
Т-195-06-59 Жамбыл облысы, Байзақ 

ауданы, Бурыл ауылы, Құмжотинская 
бұрылысы №5/1 үйдің тұрғыны болған 
Бердиярова Айгуль Юсуповнаның  2016  

Меншік иесі- 
“Байзақ аудандық  “Ауыл жаңалығы”- 

“Сельская новь” газетінің редакциясы” 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Редактордың уақытша міндетін атқарушы
Г. ЕРМҰРАТОВА

К е з е к ш і  М .МАНЕКЕЕВ

ДИРЕКТОР   Б .ЖАҚСЫМБЕТОВ

Баймахан Тўрсыналыўлы Кенжебаев
Їстіміздегі жылдыѕ 30 мамыры кїні  Баймахан Тўрсыналыўлы 

Кенжебаев 63 жасќа ќараєан шаєында ґмірден ґтті
1954 жылы 4 наурызда Їлгілі ауылында дїниеге келген ол, 1969 жылы 

Їлгілі сегіз жылдыќ мектебін,  1971 жылы Тараз ќаласындаєы Жамбыл 
атындаєы орта мектепті тəмамдаєан. Киров атындаєы совхозда жїргізуші 
болып бір жыл еѕбек еткен соѕ, 1972 жылы Жамбыл технологиялыќ 
институтыныѕ экономика факультетіне оќуєа тїседі.

1975 жəне 1976 жылдары кеѕес əскері ќатарында азаматтыќ борышын 
ґтегеннен кейін, 1978 жылы Киров атындаєы совхозда есепші, 1983 жылы 
Жамбыл кірпіш зауытында, гидрогеологияда,  1985 жылдан Киров атындаєы 
совхозда бас есепші, 1997-1999 жылдары аралыєында Байзаќ аудандыќ 
статистика басќармасыныѕ бастыєы ќызметін атќарды. 2005 жылдан ґмірініѕ соѕына дейін 
Їлгілі ауылдыќ округі əкімдігініѕ жетекші маманы ќызметін  абыроймен атќарєан Баймахан  
Тўрсыналыўлы кґп жылєы еѕбегі їшін басшылар тарапынан бірнеше рет марапатталєан 
болатын.
Еѕбекќор, ґз ісін жетік білетін маман ретінде əріптестерініѕ шынайы ќўрметіне бґленген  ол  

зайыбы Боранбаева Гїлнар екеуі 4 ќыз 1 ўл тəрбиелеп ґсірді. 
Асыл азаматтыѕ жарќын бейнесі  оны білетіндердіѕ  есінде  саќталады.
Марќўмныѕ ґмірден ґтуіне байланысты  отбасы мен  туєан-туыстарына  ќайєысына  ортаќтасып 

кґѕіл айтамыз.
Марќўмныѕ жатќан жері жəннат, алды пейіш, арты кеніш болсын.
  Їлгілі ауылдыќ округініѕ əкімшілігі, Їлгілі ауылдыќ ардагерлер алќасы. Т-193-06-59.

Ќ. БҐКЕНБАЙЌЫЗЫ.
лагерьдіѕ жетекшісі.

Бїгінгі  бїлдіршін -ертеѕгі  елдіѕ 
азаматы .  Жас  ўрпаќќа  ќамќорлыќ 
жасап, олардыѕ жазєы  демалысын  
маєыналы  етіп  ґткізу  маќсатында 
Ќостґбе   орта  мектебі  жанынан 
мектепішілік “Аќ кґгершін” сауыќтыру 
лагері  ґз тўсауын кесті.
Лагерьдіѕ  ашылу салтанатында  сґз 

сґйлеген  мектеп директоры Е.Тґлеев, 
директордыѕ  тəрбие  і с і  жґніндег і 
орынбасары  Г.Умарбековалар   жас 
жеткіншектердіѕ демалысын  маєыналы 
етіп  ўйымдастыру  баєытында   ќолєа 
а лын атын  шар а л а р є а  т о ќ т а лып , 
Халыќаралыќ балаларды ќорєау кїнімен 
ќўттыќтады.
Екі аусымда жўмыс жасайтын  лагерьдіѕ 

бірінші аусымында тыныєатын балалар   
алдымен  əуелетіп əн салды, мыѕ бўрала 
биледі.  Асфальт бетіне сурет салып,  

жырдан шашу шашты. “Ханталапай”  
ўлттыќ ойынды ойнап, жеѕімпаздар топ 
жарды.
Бірінші аусымда 20 бала  жергілікті 

бюджет есебінен, 10 бала демеушілер 
тарапынан   демалмаќшы .   Медбике 
Ш . С м а й л о в а  б а л є ы н д а р д ы ѕ 
денсаулыєын ќадаєаласа, кітапханашы 
М .Елеусінов     кітап  əлеміне  сапар 
шектіретін болады. Əлеуметтік педагог 
Є .Омарова ,  психолог  Х .Жўмабекова , 
тəрбиешілер М.Нўрпейісова, Г.Аќылтаева,  
С .Бекбалаева ,  Э .Ќўдайбергеновалар  
балалардыѕ əр кїнін ќызыќты етіп ґтуіне 
атсалысуда. Аспазшы А.Рысќўлбекова  
таєам əзірлеудіѕ шебері.
Жалпы  лагерьдіѕ  ашылу  рəсімінде  

к ə с і п к е р  М . Р а х м а н б е р д и е в т і ѕ 
демеушілігімен балаларєа  тегін балмўздаќ   
їлестірілді. Ќостґбе ауылында орналасќан 
ТИГУ-діѕ жылыжайыныѕ директоры Н. 
Муслимов  жаѕадан піскен кґкґністерден 
тарту жасады.

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Специальность – физическая культура и спорт или экономика. 
Знание «Стратегии «Казахстан - 2050» - новый политический курс состояв-

шегося государства», Закона Республики Казахстан «О физической культуре 
и спорте», нормативно-правовых актов Республики Казахстан, регулирующих 
отношения в областях, соответствующих специализации конкретной долж-
ности данной категории.

6. Руководитель документационного структурного подразделения 
аппарата акима Байтерекского сельского округа Байзакского района 
(временно, до выхода основного работника),  корпус «Б» (№32-03-01), /
категория E-G-2/.   
Должностные обязанности: 
Организация и руководство работой отдела. Обеспечение исполнения 

документации аппарата согласно инструкции и нормативных актов. Контроль 
за своевременной регистрацией входящей и исходящей документации 
и заявлений, их своевременное исполнение. Осуществление контроля 
за своевременным выявлением малообеспеченных лиц для начисления 
адресной социальной помощи. Координирует работы по стандартам оказания 
государственных услуг и призыву  молодежи в ряды Вооруженных Сил на 
территории сельского округа. Контроль за оформлением архива, согласно 
утвержденного стандарта. Прием граждан по личным вопросам. Исполнение 
других поручений руководства. Контроль за своевременным исполнением 
постановлений районного и областного акиматов, постановлений, решений, 
распоряжений и других нормативно – правовых актов, поступивших из 
вышестоящих органов. Обеспечение документооборота аппарата акима 
сельского округа согласно инструкции.
Требования к участникам конкурса: 
Образование - в сфере социальных наук, экономики и бизнеса или в сфере 

технических наук и технологий или в сфере образования или в сфере права.
Специальность – экономика или финансы или государственное и местное 

управление или архивоведение, документоведение и документационное 
обеспечение или информационные системы или в сфере образования (общая) 
или юриспруденция.

Знание «Стратегии «Казахстан-2050» - новый политический курс 
состоявшегося государства», Законов Республики Казахстан «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О 
государственной адресной социальной помощи», «О культуре», Земельного 
Кодекса Республики Казахстан, Трудового Кодекса Республики Казахстан, 
нормативно-правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения 
в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной 
категории.

7. Главный специалист - делопроизводитель аппарата акима Байте-
рекского сельского округа Байзакского района, (№ 32-03-02), /категория 
E-G-3/
Должностные обязанности: 
Подготовка плана и регламента работы аппарата. Контроль за трудовой и 

исполнительской дисциплиной работников аппарата. Обеспечение исполнения 
в аппарате инструктора в соответствии с требованиями нормативных актов. 
Планирование работы аппарата акима сельского округа, прогнозирование, 
организация, проведение, обеспечение входящих и исходящих документов в 
соответствии с инструкцией.
Требования к участникам конкурса: 
Образование - в сфере социальных наук, экономики и бизнеса или в сфере 

технических наук и технологий, или в сфере образования, или в сфере права.
Специальность – экономика или финансы или государственное и местное 

управление или архивоведение, документоведение и документационное 
обеспечение или информационные системы или в сфере образования (общая) 
или юриспруденция.

Знание «Стратегии «Казахстан-2050» - новый политический курс 
состоявшегося государства», Закона Республики Казахстан «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», 
нормативно-правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения 
в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной 
категории. 

8. Главный специалист - бухгалтер аппарата акима Байтерекского сель-
ского округа Байзакского района,  (№32-04-02), /категория E-G-3/.
Должностные обязанности: 
Ведение финансово – расчетных операций аппарата акима округа, 

своевременное предоставление отчетов соответствующим органам. 
Планирование расходов. Организация качественного и полного освоения 
выделеных средств. Ведение учета материальных ценностей аппарата акима 
сельского округа. Контроль за своевременной выплатой заработной платы и 
других выплат работникам.
Требования к участникам конкурса:
Образование - в сфере социальных наук, экономики и бизнеса.
Специальность – экономика или учет и аудит или финансы  или организация 

и нормирование труда.
Знание «Стратегии «Казахстан-2050» - новый политический курс 

состоявшегося государства», Закона Республики Казахстан «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», 
нормативно-правовых актов Республики Казахстан, регулирующие отношения 
в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной 
категории.

9. Главный специалист - бухгалтер аппарата акима Костобинского сель-
ского округа Байзакского района,  (№ 23-04), /категория E-G-3/.
Должностные обязанности: 
 Ведение финансово – расчетных операций аппарата акима округа, 

своевременное предоставление отчетов соответствующим органам. 
Планирование расходов. Организация качественного и полного освоения 
выделенных средств. Ведение   учета   материальных   ценностей  аппарата  
акима  сельского округа. Контроль за своевременной выплатой заработной 
платы и других выплат работникам.
Требования к участникам конкурса:
Образование - в сфере социальных наук, экономики и бизнеса.
Специальность –экономика или учет и аудит или финансы.
Знание «Стратегии «Казахстан-2050» - новый политический курс состоявше-

гося государства», Законы Республики Казахстан: «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О государственных 
закупках», Бюджетный Кодекс, Налоговый Кодекс, нормативно-правовые акты 
Республики Казахстан, регулирующих отношения в областях, соответствующих 
специализации конкретной должности данной категории. 

10. Главный специалист аппарата акима Костобинского сельского 
округа (№ 23-05),  /категория  E-G-3/.    
Должностные обязанности: 
Проведение работ в соответствии со стандартами оказания государственных 

услуг. Предупреждение и ликвидация осуществления загрязнения окружающей 
среды, охрана здоровья населения от болезней, общих для человека и живот-
ных на территории сельского округа. Совместно с отделами администрации 
района, управлением сельского хозяйства и защиты прав потребителей и 
их действий. Взаимодействие по социальной сфере.  Руководит  по отрасли 
животноводства, сельского  хозяйства и животноводства, контролирует  и 
организует  работу врачей.
Требования к участникам конкурса: 
Образование - в сфере социальных наук, экономики и бизнеса или в сфере 

гуманитарных наук или в сфере сельскохозяйственных наук  или в сфере об-
разования или в сфере ветеринарии или в сфере права  или в сфере технических 
наук и технологий  или в сфере естественных наук или в сфере услуг или в 
сфере военного дела и безопасности.

Специальность - в сфере социальных наук, экономики и бизнеса (общая) или 
в сфере гуманитарных наук (общая) или в сфере сельскохозяйственных наук 
(общая)  или в сфере образования (общая) или в сфере ветеринарии (общая) 
или в сфере права (общая) или в сфере технических наук и технологий (общая) 
или в сфере естественных наук (общая) или в сфере услуг (общая) или в сфере 
военного дела и безопасности (общая).

Знание Стратегии «Казахстан-2050», Законов «О воинской обязанности  и 
воинской службе» в областях, соответствующих функциональным обязан-
ностям конкретной должности данной категории, знание нормативных актов 
Республики Казахстан, регулирующих отношения в областях, соответствующих 
специализации.

11. Главный  специалист -  делопроизводитель  аппарата  акима Уль-
гулинского сельского округа Байзакского района (временно, до выхода 
основного работника) (№ 16-02), /категория E-G-3 /.
Должностные обязанности: 
Подготовка регламента и плана работы аппарата. Обеспечение исполнения 

трудовой и исполнительской дисциплины работников аппарата. Обеспечение 
исполнения документации аппарата согласно требований инструкции 
и нормативных актов. Планирование, прогнозирование, организация  
работы аппарата акима сельского округа, ведение входящей и исходящей 
документации согласно инструкции. Регистрация заявлений, поступивших от 
граждан и контроль за своевременным исполнением. Ведение отчета 1 –ОЛ. 
Ведение работы по стандартам оказания государственных услуг.
Требования к участникам конкурса: 
Образование – в сфере социальных наук, экономики и бизнеса или в сфере 

образования или в сфере права или в сфере ветеринарии. 
Специальность –  экономика или юриспруденция или в сфере образования 

(общая)  или в сфере ветеринарии (общая).
Знание Стратегии развития Казахстана до 2050 года, Законов «О государ-

ственной адресной социальной помощи», Трудового Кодекса, Земельного 
Кодекса, других нормативно - правовых актов РК, регулирующих отношения 
в областях, соответствующих специализации вакантной должности. 

12.  Главный  специалист  аппарата  акима  Ульгулинского  сельского  
округа (№18-04-03),  /категория  E-G-3/.    
Должностные обязанности: 
Обеспечение эффективного использования пахотных земель в обороте на 

территории сельского округа, организация работ крестьянских хозяйств и про-
ведение работ в направлении укрупнения и по государственным программам. 
Проведение работ в соответствии со стандартами оказания государственных 
услуг. Прием граждан по личным вопросам. Организация и проведение спортив-
ных мероприятий на территории сельского округа. Охрана здоровья населения 
на территории сельского округа  от болезней общих для человека и животных, 
охрана  от загрязнения окружающей среды, предотвращение и ликвидация ее  
совместно с отделами акимата района, управлением сельского хозяйства и 
защиты прав потребителей, действий. Руководит по отрасли животноводства, 
сельского хозяйства и животноводства, контролирует  и организует  работу 
врачей. Контроль за поступлением местных налогов.
Требования к участникам конкурса: 
 Образование – в сфере социальных наук, экономики и бизнеса или в 

сфере образования или в сфере ветеринарии или в сфере права или в сфере 
технических наук и технологий. 

Специальность - в сфере социальных наук, экономики и бизнеса (общая) 
или в сфере образования (общая) или в сфере ветеринарии (общая) или в 
сфере права (общая) или в сфере технических наук и технологий (общие).

Знание Стратегии развития «Казахстан-2050», Законов «О ветеринарии», 
знание закона Республики Казахстан  «О нормативных правовых актах в об-
ластях, соответствующих функциональным обязанностям.

13. Главный специалист - финансовый агент аппарата акима Суханбаев-
ского сельского округа Байзакского района, (№28-05), /категория E-G-3/.    
Должностные обязанности: 
Определение общего размера налога налогоплательщиков, взыскание 

недоимок. Регистрация новых налогоплательщиков, проведение 
разъяснительных работ. Проведение встреч с налогоплательщиками для 
разъяснения необходимости своевременной уплаты налогов. Обеспечение 
исполнения нормативно – правовых актов местных исполнительных и 
представительных органов. Осуществление контроля по обеспечению 
исполнения законодательства по целевому использованию и защите земель 
государственными органами, юридическими лицами и гражданами.
Требования к участникам конкурса:
Образование –в сфере социальных наук, экономики и бизнеса  или в 

сфере права.  
Специальность – экономика или учет и аудит или финансы или статистика 

или государственное и местное управление или юриспруденция.
Знание «Стратегии «Казахстан-2050» - новый политический курс состо-

явшегося государства», Закона Республики Казахстан «О местном государ-
ственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Земельного, 

Налогового Кодексов Республики Казахстан, нормативно-правовых актов 
Республики Казахстан, регулирующих отношения в областях, соответствую-
щих специализации конкретной должности данной категории.

14. Главный  специалист  - делопроизводитель  аппарата  акима 
Суханбаевского сельского округа Байзакского района,  (№ 28-02), /
категория E-G-3/.
Должностные обязанности: 
Разрабатывает регламент и план работы аппарата. Обеспечивает исполнение 

трудовой дисциплины работников аппарата. Планирование, прогнозирование  
работы аппарата акима сельского округа. Обеспечение, ведение входящей 
и исходящей документации согласно инструкции. Регистрация входящей и 
исходящей документации, заявлений граждан, контроль за своевременным 
исполнением. 

Обеспечение исполнения документации аппарата согласно требований 
инструкции и нормативных актов. Обеспечение ведения единого электронного 
документооборота через электронную почту. Регистрация заявлений, по-
ступивших от граждан и контроль за своевременным исполнением. Ведение 
отчета 1 –ОЛ, работы по стандартам оказания государственных услуг.    
Требования к участникам конкурса: 
Образование – в сфере сельскохозяйственных наук или в сфере технических 

наук и технологий или в сфере социальных наук, экономики и бизнеса или в 
сфере образования или в сфере права.  

Специальность–экономика или в сфере образования (общая) или агрономия 
или  юриспруденция или строительство.

Знание Стратегии развития Казахстана до 2050 года, «О местном го-
сударственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,  
Земельного Кодекса, Трудового Кодекса других нормативно - правовых актов 
РК, регулирующих отношения в областях, соответствующих специализации 
данной должности.

15. Главный специалист аппарата акима Бурылского сельского округа 
(№18-04-03),  /категория  E-G-3/.    
Функциональные обязанности:
Организует и осуществляет руководство и контроль за работой ветеринар-

ных врачей. Обеспечивает целесообразное использование посевных земель 
на территории сельского округа, осуществляет совместную деятельность с 
крестьянскими хозяйствами, ведет работы  в направлении их укрупнения 
по государственным программам. Осуществляет контроль за исполнением 
мероприятий по земельному законодательству, защите и целесообразному 
использованию земли государственными органами, юридическими лицами 
и гражданами. Ведет работы по стандартам оказания услуг. Проводит прием 
граждан по личным вопросам. Организует и  проводит спортивные мероприя-
тия на территории сельского округа. Контроль за сбором местных налогов. 
Осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности от болезней, общих 
для населения и животных, осуществляет контроль по предотвращению 
загрязнения окружающей среды и устранению последствий загрязнения. 
Осуществляет совместную деятельность, отделами ветеринарии, сельского 
хозяйства, местными исполнительными органами и управлением по защите 
прав потребителей.
Требования к участникам конкурса: 
Образование - в сфере социальные науки, экономика и бизнес или в 

сфере образование или в сфере ветеринария или в сфере право или в сфере 
технические науки и технологии.

Специальность - в сфере социальные науки, экономика и бизнес (общая) 
или в сфере образование (общая) или в сфере ветеринария (общая) или в 
сфере право (общая) или в сфере технические науки и технологии (общая). 

Знание «Стратегии «Казахстан-2050» - новый политический курс 
состоявшегося государства», В отрасли ветеринарии других нормативно - 
правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в областях, 
соответствующих специализации конкретной должности данной категории.

16. Ведущий специалист военно – учетного стола аппарата акима 
Мырзатайского сельского округа Байзакского района,   (№ 29-06), /
категория E-G-4/.    
Функциональные обязанности: 
Обеспечение прохождения несовершеннолетними сельского округа 

диспансеризации. Обеспечение своевременного и полного прохождения 
медицинского осмотра жителей сельского округа, подлежащих военному 
призыву в военном комиссариате. Ведение учета рядовых, сержантов, 
офицеров в запасе. Обеспечение исполнения Законов «О воинской 
обязанности», «О всеобщей воинской обязанности», «О гражданской 
обороне». Определение общего размера налога налогоплательщиков, 
реализация мероприятий по взысканию недоимок. Регистрация новых 
налогоплательщиков.  Осуществляет контроль за своевременной уплатой 
налогов и сдачи декларации налогоплательщиками. Осуществляет контроль 
по обеспечению исполнения законодательства по целевому использованию 
и защите земель государственными органами, юридическими и 
физическими лицами. Совместное взаимодействие с органами образования, 
здравоохранения на территории сельского округа. Осуществляет руководство 
культурно – спортивными мероприятиями.
Требования к участникам конкурса:
Специальность –  общая.
Знание «Стратегии «Казахстан-2050» - новый политический курс 

состоявшегося государства», Законов Республики Казахстан «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,  
«О всеобщей воинской обязанности», «О гражданской обороне», нормативно-
правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в областях, 
соответствующих специализации конкретной должности данной категории.

17. Ведущий специалист военно – учетного стола аппарата акима 
Ульгулинского сельского округа Байзакского района,   (№ 16-05), /
категория E-G-4/.    
Функциональные обязанности: 
Обеспечение прохождения несовершеннолетними сельского округа 

диспансеризации. Обеспечение своевременного и полного прохождения 
медицинского осмотра жителей сельского округа, подлежащих военному 
призыву в военном комиссариате. Ведение учета рядовых, сержантов, 
офицеров в запасе. Обеспечение исполнения Законов «О воинской 
обязанности», «О всеобщей воинской обязанности», «О гражданской 
обороне». Определение общего размера налога налогоплательщиков, 
реализация мероприятий по взысканию недоимок. Регистрация новых 
налогоплательщиков.  Осуществляет контроль за своевременной уплатой 
налогов и сдачи декларации налогоплательщиками. Осуществляет контроль 
по обеспечению исполнения законодательства по целевому использованию 
и защите земель государственными органами, юридическими и 
физическими лицами. Совместное взаимодействие с органами образования, 
здравоохранения на территории сельского округа. Осуществляет руководство 
культурно – спортивными мероприятиями.
Требования к участникам конкурса:
Специальность –  общая.
Знание «Стратегии «Казахстан-2050» - новый политический курс 

состоявшегося государства», Законов Республики Казахстан «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,  
«О всеобщей воинской обязанности», «О гражданской обороне», нормативно-
правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в областях, 
соответствующих специализации конкретной должности данной категории.
Документы, необходимые для участия в конкурсе:
1) заявление по форме согласно приложению 2 к Правилам проведения 

конкурсов на занятие административной государственной должности корпуса 
«Б», утвержденной приказом Министра по делам государственной службы 
Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 12 (далее – Правила);

2) заполненная анкета с фотографией размером 3х4 по форме согласно 
приложению 3 к Правилам; 

3) копии документов об образовании, засвидетельствованные нотари-
ально;

4) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, засвиде-
тельствованная нотариально; 

5) справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом и.о. 
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 
907 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов 21 декабря 2010 года № 6697); 

6) копия документа, удостоверяющего личность, гражданина Республики 
Казахстан;

7) сертификат о прохождении тестирования на знание законодательства с 
результатами не ниже пороговых значений, действительный на момент подачи 
документов (либо нотариально засвидетельствованная копия сертификата);

8) заключение о прохождении оценки личных качеств в уполномоченном 
органе, действительное на момент подачи документов для участия в конкурсе 
(либо нотариально засвидетельствованную копию заключения).
Для получения сертификата на право участия в конкурсе предусмо-

трена следующая программа тестирования: 
- предназначена для категории E-R-3, E-G-2 и включает: тест на знание 

государственного языка (20 заданий); тест на знание законодательства 
Республики Казахстан - включает вопросы на знание Конституции  Республики 
Казахстан (15 вопросов), «О Президенте Республики Казахстан» (15 вопро-
сов), «О государственной службе Республики Казахстан» (15 вопросов), «О 
протививодействии коррупции» (15 вопросов), «Об административных про-
цедурах» (15 вопросов), «О порядке рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц» (15 вопросов), «О государственных услугах» (15 вопросов), 
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан» (15 вопросов).

- предназначена для категории E-4, E-R-4, E-G-3, E-G-4 и включает: тест 
на знание государственного языка (20 заданий); тест на знание законода-
тельства Республики Казахстан-  включает вопросы на знание Конституции 
Республики Казахстан (15 вопросов), законов Республики Казахстан «О 
государственной службе Республики Казахстан» (15 вопросов), «О противо-
действии коррупции» (15 вопросов), «О местном государственном управлении 
и самоуправлении в Республике Казахстан» (15 вопросов), «О порядке рас-
смотрения обращений физических и юридических лиц» (15 вопросов), «О 
государственных услугах» (15 вопросов).

Документы должны быть представлены по адресу: Жамбылская область, 
Байзакский район, село Сарыкемер ул.Байзак батыра №107, каб. 10, теле-
фоны для справок: 8 (726 37) 2-25-26, 2-28-11, факс: 2-17-54, электронная 
почта:  baizak_akimat @mail.ru в течение 10 рабочих дней со дня последней 
публикации объявления о проведении конкурса.

Документы должны быть представлены в аппарат акима Байзакского района 
Жамбылской области, находящийся по вышеуказанному адресу в течение 
10 рабочих дней со дня последней публикации объявления о проведении 
внутреннего конкурса среди государственных служащих.

При предоставлении документов в электронном виде на адрес электронной 
почты государственного органа либо посредством портала электронного 
Правительства «Е-gov», их оригиналы представляются не позднее чем за час 
до начала собеседования.

К рассмотрению конкурсной комиссией принимаются документы, 
предоставленные  лицами, изъявившими желание участвовать во внутреннем 
конкурсе в произвольном порядке, по почте (помещенные в скоросшиватель, 
с указанием перечня прилагаемых документов) или в электронном виде на 
адрес электронной почты, указанный в объявлении, либо посредством портала 
электронного Правительства «Е-gov» в сроки приема документов. 

При предоставлении документов в электронном виде на адрес электронной 
почты государственного органа либо посредством портала электронного 
Правительства «Е-gov», их оригиналы представляются не позднее чем за час 
до начала собеседования.

При их непредставлении, лицо не допускается конкурсной комиссией к 
прохождению собеседования.

Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в аппарате акима 
Байзакского района по адресу: Жамбылская область, Байзакский район, 
с.Сарыкемер, ул. Байзак батыра №107 в течение пяти рабочих дней со дня 
уведомления кандидатов о допуске их к собеседованию.

Для обеспечения прозрачности и объективности работы конкурсной 
комиссии на ее заседание приглашаются наблюдатели.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения собеседования 
и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами связи 
всех видов) граждане производят за счет собственных средств.

Участники конкурса и кандидаты в случае несогласия с  решением 
конкурсной комиссии могут обжаловать в уполномоченном органе, либо в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

БАЛЄЫНДАР
 МƏЗ -МЕЙРАМ  БОЛДЫ
  ТƏУЕЛСІЗДІКТІЅ 25 ЖЫЛДЫЄЫ ШЕЅБЕРІНДЕ “25 ЌАЙЫРЫМДЫ ІС: СƏБИЛЕРГЕ 

ТУЄАН ЕЛ ШУАЄЫ”  АТТЫ ЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ АКЦИЯСЫ  ХАЛЫЌАРАЛЫЌ БАЛАЛАРДЫ 
ЌОРЄАУ КЇНІНЕ ОРАЙ  “ЕРАСЫЛ” БАЛАЛАР БАЌШАСЫНДА  ҐТТІ.
Шараны  баќша меѕгерушісі  Ќ.Охашева ашып,  балаларды ќорєау кїнініѕ 

маѕызына тоќталып,  жас ґрендерге жаќсылыќтар тіледі. Одан соѕ сґз 
алєан  Жалєызтґбе ауылдыќ округініѕ əкімі С. Медеубеков,   ардагер ўстаздар А. Мамыралиев, 
Ж .Ќазыбаевтар   тəуелсіз 
елімізде балаларєа жасалып 
жатќан  ќамќорлыќтарды 
сґз ете отырып, ґздерініѕ  
жїрекжарды  леб і здер ін  
білдірді.

   Кезек əн мен биге келді. 
“Еркетай” тобы “Теѕізшілер”,  
“Айгґлек” тобы  “Тəжік”, 
“Мада г а с ка р ”  бил ер і н ,  
“Ќўлыншаќ” тобыныѕ мїшесі  
К. Ерєали испан биін  биледі.  
Е. Мырзабаев “Аќ мамам”,  
А.Дидарбек   “Балдырєан” 
əндерін тамылжыта орындады. 
Акция аясында  “Ќош бол, 
сїйікті балабаќшам!”  атты 
ертеѕгілік  ґтіп ,   даярлыќ 
тобыныѕ  15  ґрені баќшамен 
ќоштасты. Тəрбиешілер Д.Орынбаева, Ж.Байшекиева жəне  Г.  Їмбеталиевалар   тəрбиелеген   
балєындар “Ќуаныш” əнін хормен орындап ќана ќоймай, ќазаќ, орыс, аєылшын тілдерінде 
Тəуелсіздік, Отан, балабаќша, балалыќ шаќ туралы  таќпаќтар айтып,  жырларды мəнеріне келтіріп 
оќыды.Ќонаќќа келген Гїлдер ханшайымыныѕ сыйлыєын ќабыл алєан  балаќайлар  таќпаќтар 
айтып, марапатќа ие болды.  “Саяхатшы  Дара мен Диего” атты кґрініс кґрсетілді.

   Балалардыѕ мерейін ґсірген мереке соѕында балєындарєа  балмўздаќ, тəттілер таратылды. “Ќош 
бол, балабаќша!” əні шырќалды.                                                                                      Ґз тілшіміз.

жылдың 20 мамыры күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып 
отыр.
Талапкерлер  осы  хаб арландыру 

жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім 
ішінде,  Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, 
3 бұрылыс, Орынқұлов көшесі  №92 үйде  
орналасқан нотариалдық кеңсе  қызметкері  
А.Асырауоваға  жолығулары керек.

                      *              *             *
Т-196-06-59 Утерянное свидетельство о 

профессиональном  обучении  КБА №0013267 
на имя Ргебаевой Гулназии Джалдиевны  
об окончании профессионального лицея №3 
по профессии повар ІІІ разряда, выданный 31 
января  2011 года за №266 в селе Сарыкемер, 
считать недействительным.


