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Ќостанай ќаласында орналасќан ЌР ¦лттыќ
±ланы №6697 єскери бμлімініњ жас сарбаздары
Отанѓа жєне халќына адал болуѓа ант беріп,
ќатардаѓы жауынгер атанды.

Салтанатты рєсімге екі ж‰зге жуыќ жас сарбаз ќатыс-
ты. Олар Алматы, Астана, Орал, Кμкшетау ќалалары-
нан келген азаматтар. Сап т‰зеген Отан ќорѓаушылар

М‰мкіншіліктер толыќ пайдаланылды
Ќала єкімі Ахмедбек  Ахмет-

жанов баяндама  жасады. Ах-
медбек Масаќбай±лы  сμзін  был-

тырѓы  жыл  ќала  экономикасы-
на   ауыр  болѓандыѓынан  бас-
тады. Дегенмен, єлеуметтік-эко-
номикалыќ  жаѓдайы  саќталѓа-
нын ескертті.

Шешен м±нан ары ќарай об-
лыс орталыѓыныњ тыныс-

тыныњ мєтіні 1992 жылы 25 тамызда ЌР Президентініњ
Жарлыѓымен бекітілген. Б±л ант мемлекеттіњ азаттыѓы
мен тєуелсіздігін, абыройын жанкештілікпен ќорѓаудыњ
ќ±ќыќтыќ жєне адамгершілік сипатын айќындайды.
Єскери антта  Ќарулы К‰штердіњ негізгі міндеттері жєне
жауынгерлердіњ мањызды ќасиеттері кандай болуы ке-
ректігі кμрсетілген.

СУРЕТТЕ: Єскери ант ќабылдау рєсімінен кμрініс.
Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

4-бет

мањызды ќ±жатты ќабылдап, еліне-жеріне адал болуѓа,
ќалтќысыз ќызмет етуге, єскери μмірдіњ ќиындыѓы мен
ауыртпалыѓына тμтеп беруге серт берді. Жауынгерлік
рєсімге №6697 єскери бμлімініњ командирі, полковник
Ќанат Байсаќов, ЌР ¦лттыќ ±ланы "Орталыќ" μњірлік
ќолбасшысыныњ тєрбие жєне єлеуметтік-ќ±ќыќтыќ
ж±мыстар жμніндегі орынбасары, полковник М±рат
Єтібеев, ¦ОС-ныњ жєне ЌР Ќарулы К‰штерініњ арда-
герлері мен сарбаздардыњ ата-аналары кує болды.

Ќазаќстан Республикасы Ќарулы К‰штері єскери ан-

Жылдаѓы  дєст‰рмен
Ќостанай  ќаласы   єкімініњ
есебін тыњдап, талќылауѓа
кєсіпорындар мен
±йымдардыњ,
мекемелердіњ μкілдері
балалар  шыѓармашылыѓы
‰йінде бас ќосты. Жиынды
облыс  єкімі  Н±ралы
Садуаќасов  тμраѓалыќ
жасап, басќарып отырды.

ЖАСТЫЌ ШАЌТЫЊ ЖАРЌЫЛЫ

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Єскери ант ќабылдады

Ермекбай
     ХАСЕНОВ

тіршілігіне сараптама  жасаѓан-
да, єрбір салаѓа жеке-жеке  тоќ-
талды. Ќаланыњ μнеркєсіптік

кєсіпорындары  μткен  жылы
164,7 миллиард тењгеніњ  μнімін
μндірді. Б±рнаѓы жылѓы мерзім-
мен салыстырѓанда 125,8  пай-
ызды ќ±райды. Облыс бойынша
μндірілген  μнімніњ жалпылай
кμлемініњ ‰лесі ќырыќ пайызѓа

жуыќтады.
ТАМАЌ ¤НЕРКЄСІБІНІЊ  ќар-

ќынына кμњіл  тояды. Жоспар

125,1  пайызѓа асыра орындал-
ды. Соныњ ішінде, диірменші-
лердіњ жетістігі жоѓары. Тартыл-
ѓан ±н ‰ш  ж‰з мыњ тоннаѓа
жуыќтады. Кондитер б±йымда-
рыныњ  кμлемі ќырыќ  бір  мыњ
тоннадан,  с‰т  пен   ќаймаќ  жет-

піс ‰ш  тоннадан  асты.
Машина жасау жєне жабдыќ-

тар жасау да ойдаѓыдай. Тμрт
ж‰зден астам комбайн, сегіз
мыњѓа жуыќ автокμлік, бір мыњ-
нан астам ауыл шаруашылыќ
техникасы ќ±растырылды. Ме-
таллургтер тоќсан ‰ш мыњ тон-
наѓа жуыќ  μнім μндірді.

– Биылѓы жылы μнеркєсіп-
те μндірілетін  μнім екі ж‰з мил-
лиард тењгеніњ кμлеміне же-
тетіні жорамалдануда, –
деді Ахмедбек Ахметжа-
нов.

ЌОСТАНАЙ ЖЄНЕ ЌОСТАНАЙЛЫЌТАР

Єкім есеп берді:  Ќостанай ќаласы
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Алдаѓы уаќытта μњіріміздегі темір жол, авто-
бус вокзалдары мен єуежай к‰шейтілген тєртіпке
кμшеді. Лањкестіктіњ алдын алу, болдырмау маќ-
сатында еліміздіњ кμлік инфраќ±рылымдарында
ќауіпсіздік шаралары осылайша ќолѓа алынбаќ.
Ол ‰шін аталѓан мекемелердіњ ѓимараттарын
арнайы к‰зет ќызметкерлері баќылауѓа алады,
металл іздегіш ќ±ралдардыњ кμмегімен жолау-
шылар мен келушілердіњ айналып μтіп кетуіне
жол бермейді. Б±л туралы облыстыќ жолаушы-
лар тасымалы жєне автокμлік жолдары басќар-
масында μткен басќосуда айтылды. Жиын облыс
єкімдігініњ антитеррорлыќ комиссиясыныњ тап-
сырмасы бойынша ±йымдастырылды.

Б‰гінгі тањда Ресейдегі сапаржайлар, темір-
жол вокзалдары, метролар мен єуежайларѓа
кіретін-шыѓатын есіктердіњ барлыѓы ќауіпті зат-
тарды μткізбейтін арнайы темір босаѓалармен,
портативті (ќолѓа ±стайтын) аспаптармен жабдыќ-
талѓан. Кμрші елдіњ б±лайша саќтанатын реті
бар. Оѓан Волгоград ќаласыныњ теміржол вокза-
лындаѓы жарылысты мысал етуге болады. Ал
біздіњ еліміздіњ ‡кіметі μткен жылы жолаушылар
мен кμлік  инфраќ±рылымы нысандарына келе-
тіндерге, олардыњ алып ж‰ретін ж‰ктеріне тек-

Облыстыќ прокуратурада
облыс прокуроры Марат
Ќайыбжановтыњ
тμраѓалыѓымен кењейтілген
алќа мєжілісі μтті. Оѓан
облыс єкімі Н.Садуаќасов,
онлайн режимде ЌР Бас
прокуратураныњ
департамент бастыѓы
Є.Аманбаев, облыстыќ
прокуратура органдарыныњ
барлыќ жеке ќ±рамы
ќатысты.

Жиында  μткен  жылда атќа-
рылѓан ж±мыстардыњ ќорытын-
дылары талќыланып, биылѓы
жылдыњ  басым  баѓыттары    ай-
ќындалды.

– ¤ткен жылы μњірімізде кри-
миногендік жаѓдай жаќсарды.
Ќылмыс 8,9% тμмендеді. Алайда
ќылмыс дењгейі єлі де жоѓары,

Прокурорлар μткен жылдыњ
ќорытындысын саралады

серу ж‰ргізу ќаѓидалары мен оѓан ќойылатын та-
лаптар туралы ќаулы бекіткен. Енді ќауіпсіздік
шараларына кμшетін мезгіл алыс емес.

– Еліміздіњ кμлік инфраќ±рылымдарында єлі
лањкестік єрекеттер тіркелген жоќ. Єрине, оныњ
болѓанын ешкім тілемейді. Дегенмен саќтыќ ша-
ралары бєрібір болу керек. Алдаѓы жылдары
темір жол, автобекеттер, єуежай єкімшілігі
ќауіпсіздік шараларын к‰шейту маќсатында μз
ќаражаттарына ќондырѓы-ќ±рылѓылар сатып
алып, арнайы к‰зет ќызметкерлерін даярлайды.
Сол себепті біз халыќты б±л жμнінде хабардар
етуіміз ќажет. М±ндай тексерулер жолаушылар-
дыњ уаќытын алса да, оны орындауѓа міндетті, –
деді ЌР ¦ЌК Ќостанай облысы бойынша депар-
таментініњ ќызметкері Н±рбол Ж‰сіпов.

Ќазір Ќостанайдаѓы єуежай ѓана ±шу алањы-
на баратын жолда стационарлыќ металл іздегіш-
пен ќамтамасыз етілгені болмаса, єуежай ѓима-
ратына кіретін есік алдында ќауіпсіздік шарала-
ры ќолѓа алынбаѓан. Мамандар алдаѓы уаќыт
ѓимараттардыњ барлыѓыныњ кіреберісіне арнайы
темір босаѓалар орнатылып, ол жерлер к‰зетке
алынады дейді. Ал б±дан былай жолаушылар
±шаќты айтпаѓанда, автобус пен пойызѓа отыру
‰шін міндетті т‰рде вокзалдардыњ есіктері арќы-
лы μтетін болады. Б±л ‰шін бекеттердіњ сырты
дуалдармен ќоршалып, сапар шегетіндер бір
ізбен ѓана кіріп-шыѓа ма, ол жаѓы єзірге белгісіз.

єлі де талапты к‰шейту ќажет.
Еліміз бойынша ќылмыс жаѓынан
алтыншы орында т±рмыз. Рес-
публика бойынша кμњіл ќуантар-
лыќ кμрсеткіш емес. Єлеуметтік-
экономикалыќ саланы ќадаѓалау
бойынша мемлекет кірісіне 2,5
млрд. тењге μндірілді. Б±л μткен
жылдармен салыстырѓанда екі
есе жоѓары. Тексеру ќорытынды-
сы бойынша 7,2 млрд. тењге кμле-
мінде мемлекеттік ќордан ірі
кμлемде бидайдыњ ±рлануы
жєне б‰ліну фактілері аныќтал-
ды, 4,3 млрд. тењгеден астам
ќаржы мемлекет меншігіне ќай-
тарылды, – деді М.Ќайыбжанов.

2014 жылы прокурорлыќ ќада-
ѓалау бойынша салыќ тμлеуден
жєне зањсыз кєсіпкерлік ќызмет-
тен жалтарѓандардыњ ісі єшкере-
ленді. Прокурорлардыњ талап
арызы бойынша зањсыз 26 кєсіп-
орынды мемлекеттік тіркеуден
бас тартылды. Сонымен ќатар
салыќ тμлеуден жалтару факті-
лері бойынша 3 ќылмыстыќ іс
ќозѓалды.

Діни  экстремизм мен терро-

ризмге ќарсы к‰рес бойынша
лањкестік идеяларды насихаттай-
тын 18 интернет-ресурстарыныњ
ж±мысына тыйым салынды.

Ќабылданѓан шаралардыњ
нєтижесінде 325 млн. тењге кμле-
мінде 5,5 мыњ ќызметкердіњ жа-
лаќысы μндіріп алынды. Сондай-
аќ, сыбайлас жемќорлыќќа ќар-
сы к‰рес аясында ж±мыс жандан-
дырылды. Жемќорлыќќа жол бер-
ген лауазымды т±лѓалардыњ жау-
апќа тартылуы 25%-тен 45%-ѓа
дейін артќаны аныќталып отыр.

– ¦рлыќ барлыѓымызды да
алањдатпай ќоймайды. ¤йткені
халыќтыњ сенімі тєртіп саќшыла-
рыныњ ж±мысына байланысты,-
деді облыс єкімі Н±ралы Садуа-
ќасов алќа мєжілісінде. ¤њір бас-
шысы сондай-аќ алдаѓы к‰ндер-
ге жоспарланѓан бюджеттіњ ќыс-
ќарып жатќанын ескертіп, барлы-
ѓына ‰немдеу ќажеттілігін ќатањ
тапсырды.

М±нан кейін алќа отырысы
журналистердіњ ќатысуынсыз
жабыќ есік жаѓдайында жалѓас-
ты.

Ш±ѓа
    ЌОЊЌАБАЙ

Ќыдырбек
         ЌИЫСХАН¦ЛЫ

Ќауіпке ќарсы тосќауыл

Облыстыќ Дала
μлкесі тарихы м±ра-
жайында т±њѓыш рет
μткізілген портреттік
кеш Ќазаќ КСР аѓарту
ісініњ озыќ ќызметкері,
аќын М.Жапаровтыњ
μмір жолына арнал-
ды.

Молдатай Жапар-
±лы Аманкелді ауда-
нына ќарасты Байѓа-
был ауылыныњ тума-
сы. Абай атындаѓы
мемлекеттік педагоги-
калыќ институтыныњ
т‰легі. Б‰гінде 65 жыл-
дыќ μмір белесін аттап отырѓан
ардагер ±стаз ауыл мектептерінде
м±ѓалім, мектеп басшысы болып
ќызмет жасаѓан.

Ол сан ќырлы μнер иесі.
Спринттік ќашыќтыќтан облыс
чемпионы. Б‰кіл Ќазаќстандыќ 2-

"Єкімдердіњ  халыќќа  есеп  беру  кездесулерін  μткізу туралы" Ќазаќ-
стан  Республикасы  Президентініњ  2013  жылѓы15 тамыздаѓы № 615
Жарлыѓына сєйкес 2015  жылѓы 18 аќпанда Ќостанай облысыныњ єкімі
Н.М. САДУАЌАСОВТЫЊ μњір т±рѓындарымен дєст‰рлі кездесуі μтеді.
Облыс єкімініњ  есеп  беру  кездесуі  алдында  2015  жылѓы 12 ќањтардан
бастап  3  аќпанды ќоса алѓанѓа дейін халыќтан с±раќтар, ±сыныстар, ес-
кертпелер мен ‰нќатулар ќабылдау ±йымдастырылады.

Азаматтар μз μтініштерін облыс єкімі аппаратыныњ пошталыќ мекен-
жайына: 110000, Ќостанай ќ., Єл-Фараби д-лы, 66, электрондыќ мекен-
жайына: akim@kostanay.gov.kz, облыс єкімініњ блогына -
www.blogs.kostanay.gov.kz, 8 (7142) 57-50-84, 57-50-57 ќауырт желі теле-
фоны бойынша жібере алады, облыс єкімі аппараты ѓимаратыныњ вести-
бюлінде орнатылѓан арнайы жєшікке сала алады.

Ќостанай облысы  єкімініњ аппараты.

Ќостанай облысыныњ єкімі
Н.М.Садуаќасовтыњ

 халыќпен есеп беру кездесуі μтеді

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

Портреттік кеш μтті

¤њірімізде биылѓы ж±мсалатын бюджет кμлемі былтырѓыѓа ќара-
ѓанда 5,9 млрд. тењгеге артып, 180,2 млрд. тењгені ќ±рап отыр. Оѓан
"Ж±мыспен ќамтудыњ жол картасы – 2020" баѓдарламасы бойынша
трансферттер ќосылмаќ. Б±л туралы д‰йсенбі к‰ні аймаќтыќ єкімдікте
μткен жиында облыстыќ ќаржы басќармасыныњ басшысы С.Айм±-
хамбетова мєлімдеді. Айтуынша, бюджет ќаражаты салыќ жєне са-
лыќтан тыс келіп т‰скен кіріс аќшалардан ќ±ралады:

– Сондай-аќ, 3  дењгей бойынша – 57,6 млрд. тењге,  республика-
лыќ бюджеттен келетін субвенция – 58,9 млрд. тењге, республика-
лыќ бюджет есебінен алынѓан баѓдарлы трансферттер мен кредит-
тер – 63,5 млрд. тењге. Биылѓы жылы облыс бюджеті єлеуметтік са-
лаѓа басымдыќ беріп отыр. Яѓни, б±л баѓытќа 102,3 млрд. тењге
бμлінбек, – деді С.Айм±хамбетова.

Басќарма басшысы єлемдік экономиканыњ ќ±былып жатќаны елі-
міздегі бюджеттіњ орындалуына айтарлыќтай єсер етіп отырѓанын
жеткізді. Соѓан байланысты μткен жылдыњ желтоќсан айында рес-
публикалыќ бюджет шыѓыны, оныњ ішінде трансферттер мен кре-
диттер 1 млрд. 990 млн. тењгеге ќысќарѓан. М±ндай ќысќартулар ќ±ры-
лыс басќармасында (1,2 млрд. тењге), энергетика басќармасында
(374 млн. тењге), кєсіпкерлік басќармасында (199,8 млн. тењге), эко-
номика басќармасында (61,8 млн. тењге) болып отыр.

– Ќазіргі тањда Ел ‡кіметі республикалыќ бюджетті ќысќартуды
ќарастырып жатыр. Сол себепті бюджеттіњ кірісі ќысќаратын ќаржы
есебінен жабылады. Республикалыќ бюджет есебінен алынѓан баѓ-
дарлы трансферттер мен кредиттер бойынша ж‰зеге асырылатын
жања инвестициялыќ жобалардыњ барлыѓы ќысќаратын болса, ж‰зе-
ге асырылып, жалѓасып келе жатќан инвестициялыќ жобалар,
єкімшілік, аќпараттандыру, іссапар жєне μкілдік шыѓындар 20% ќыс-
ќармаќ. Облыс єкімініњ тапсырмасы бойынша 2015 жылѓы аудандар
мен ќалалардыњ бюджетін ќарастыру жμнінде ж±мыс тобы ќ±рыл-
ды, б±л сол аудан-ќалалардыњ ќаржылыќ жобаларын б‰ге-шігесіне
дейін ќарастыратын болады. Ал ел ќазынасынан бμлініп, ж±мсал-
маѓан ќаражаттыњ барлыѓын ењ алдымен кері ќайтарып, єкімшілік
ѓимараттарын жμндеуге ж±мсау ќажет, –  деді С.Айм±хамбетова.

¤њір басшысы Н.Садуаќасов бюджет ќызметкерлерініњ жалаќы-
лары, єлеуметтік жєрдемаќылар, зейнетаќылар уаќытында тμленіп,
аталѓан салаларда ешќандай ќысќартулар болмайтынын айтты.

ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ

Ш±ѓа
    ЌОЊЌАБАЙ

ЄРБІР ТЕЊГЕ
есеппен ж±мсалады

ші ауыл спорт ойындарына ќаты-
сушы. Волейбол, ќол добы, бес
сайыс  т‰рлерінен облыстыќ жа-
рыстардыњ ж‰лдегері.

Ќой μсіруші комсомол жастарѓа
тєлімгерлік жасап, медициналыќ
сауыќтыру лагерін ‰лгілі ±йымдас-

тырѓаны ‰шін "Жастар
тєлімгері" ќ±рметті ата-
ѓын иеленіп, "Оныншы
бесжылдыќтыњ екпінді-
сі" одаќтыќ тμсбелгісін
омырауына таќќан.

Аудандыќ атќару ко-
митеті ±рпаќ тєрбиесіне
сіњірген ењбегін ескеріп,
жењіл автомашина сый-
ѓа тартты.

Молдатай аѓаныњ
аќындыќ ќыры да ай-
шыќты. "Ж‰регімніњ
жаќ±т жырын арнадым",
"Торѓайым – алтын
бесігім" жыр жинаќта-
рын жарыќќа шыѓарды.

Таѓылымды кешті
м±ражай директоры Г.Елтебаева
ќорытындылап, кеш иесіне естелік
сыйлыќ табыстады.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: кездесуден кμрініс.
Суретті т‰сірген автор.

Біздіњ аудан іргесінде жатќан Барвинов ауылында
"Ж±мыспен ќамтудыњ жол картасы – 2020" мемлекеттік
баѓдарламасына баѓын сынап, ырыздыќ-несібе
тапќандардыњ ќатары жыл санап артып келеді. Солардыњ
бірі де, бірегейі – Ќайрат Божаќов.

Кєсіпкер жылќы шаруашылыѓын жандандыруѓа бет б±рып, 1 млн.
600 мыњ тењге кμлемінде несие алып, оѓан 3 жылќы мен 1 сиыр
сатып алды. Б‰гінде сол жылќыларыныњ жайын к‰йттеп отырѓан жєйі
бар. Болашаќта оныњ санын кμбейтуді жоспарлап, сапасы мен
μнімділігін де арттыруды кμздеп отыр.

– Жалпы, ата кєсібіміз – мал шаруашылыѓыныњ бір т‰рі – жылќы
μсіру ѓой. Сондыќтан, дєл осы салада ењбек етіп, баѓымды сынап
кμруге бел байладым. Кμздеген жоспарыма сай, жылќы шаруашы-
лыѓын дамытќым келеді. Б±рын б±л кєсіппен машыќтану ‰шін ќол-
дау таба алмай ќор болушы едік, ал б‰гінде мемлекеттіњ μзі м±рын-
дыќ болып отырѓанда, неге айналыспасќа? – дейді кєсіптіњ кμзін
тапќан кєсіпкер.

Иє, ауылда ќандай да бір кєсіп кμзініњ кілтін табу – мемлекеттік
баѓдарламалардыњ арќасы. Дамудыњ дањѓыл жолына т‰сіретін сол
кєсіпкерлікті дамытуды діттеген Ќайрат секілді шаруалардыњ арман-
даѓан істерін алѓа бастырып, мерейін тμгіп жатќан мемлекеттік жоба-
ларѓа айтар алѓыстары да шексіз.

Сарыкμл ауданы.

Жылќы шаруашылыѓын
жандандырмаќ

Руслан
       ЄЛКЕЕВ
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 Б‰лдіршін 6-шы ќабаттан ќ±лады
Ќостанай ќ. Ќостанайдаѓы "Наурыз" шаѓын ауданында орна-

ласќан кμп ќабатты т±рѓын ‰йлердіњ бірінде 6 ќабаттан ќ±лаѓан
6 жасар ќыз бала кμз ж±мды. Оќиѓа анасы баласын ‰йіне ќалды-
рып, шыѓып кеткен кезде болѓан. ‡йде жалѓыз ќалѓан б‰лдіршін
терезеніњ алдына барып,  сыртќа ќарап т±рѓанда ќ±лапты. Сол
к‰ні ауыр жараќатпен облыстыќ балалар ауруханасына т‰скен
б‰лдіршінніњ μмірін  дєрігерлер ажалдан арашалай алмады.

Жолаушылар ќауіпсіздігі
Ќарабалыќ. Алматы -Екатеринбург халыќаралыќ тас  жолы-

ныњ бойында ќарабалыќтыќ  жеке кєсіпкер Марат Айтќазинныњ
бастамасымен  кемпинг  ашылды.  Ерекше  нысанныњ ашылуына
жергілікті билік μкілдері ќатысты. Кемпингте  жайлы ќонаќ ‰й
нμмірлері мен  кењсе жєне ќоймалар бар. Аталмыш  нысанды
арнайы  к‰зет тєулік бойы баќылауѓа алѓан. Билік μкілдерініњ
пайымдауынша, арнайы орын жолаушылар ќауіпсіздігініњ кепілі
болмаќ.

Тегін оќытылады
¦зынкμл. Б‰гінде  μњірдегі  барлыќ  тілдерді оќыту орталыќ-

тары  мемлекеттік  тілдіњ  ќолданылу аясын кењейту, мањызын
насихаттау жєне оќып-‰йренуге деген ынта-ыќыласты арттыру,
сол секілді  шет тілдерін ‰йрету маќсатында кμптеген ж±мыстар
ж‰ргізіп отырѓаны белгілі. Аудандыќ "Тілдерді оќыту орталыѓы"
мемлекеттік жєне аѓылшын тіліне ‰йрету  ‰шін тегін курстар
ж‰ргізеді.  Тіл  кабинеті компьютерлермен,  єдістемелік кμрнекі-
ліктер, оќу-ќ±ралдарымен  ќамтылѓан. Курс соњында сертификат
беріледі.

Ауылдыќтардыњ игі бастамасы
Ќарасу. Новопавлов ауылында  хоккей алањы  ашылды.

Жергілікті билік μкілдерініњ  айтуынша, жылда село  т±рѓында-
рыныњ к‰шімен хоккейлік  корт жасалады. Нєтижесінде, ново-
павловтыќ спортшылар ќысќы спорт т‰рлерінен єрдайым жоѓа-
ры жетістіктерге ќол жеткізіп келеді.

"Ќазаќ тарихын зерделеген ±лы жазушы"
Ќостанай ќ. Дєл осындай атаумен Н.Островский атындаѓы

кітапханада І.Есенберлинніњ 100 жылдыѓына   орайластырылѓан
єдеби кеш ±йымдастырылды. Басќосу барысында Ќостанай мем-
лекеттік университетініњ  проректоры  Алмас  Єбсадыќов пен
Ќостанай мемлекеттік педагогикалыќ институты  тарих факуль-
тетініњ аѓа оќытушысы ¤теген Исенов  жастарѓа молынан аќпа-
рат берді. Іс-шара арнайы жабдыќталѓан кμрмені тамашалаумен
жалѓасын тапты.

"Киелі туѓан жерім – Аманкелді"
Аманкелді. Б.Ќолдасбаев атындаѓы жалпы білім беретін орта

мектебінде ауданныњ ќ±рылѓан к‰ніне орай "Киелі туѓан жерім –
Аманкелді" атты салтанатты жиын ±йымдастырылды. Басќосуда
аудан туралы деректі фильм кμрсетіліп, оќушылардыњ єзірлеген
концерттік баѓдарламасы ±сынылды. Сондай-аќ мектепте мере-
кеге орай  жыр м‰шєйрасы, дμњгелек ‰стел, балалар ќолμнері
кμрмесі, жас жол инспекторларыныњ концерттік баѓдарламасы,
суретшілер сайысы сынды єр т‰рлі іс-шаралар μтті.

Жазасын μтеушілер ж±мыспен ќамтылды
Облыста.Т‰зету мекемелерініњ ќызметін ќадаѓалау бойынша

облыстыќ прокуратура атќару органдары жєне бизнес μкілдері-
мен бірлесіп атќарѓан ж±мыстардыњ нєтижесінде жазасын μтеу-
шілердіњ бірќатары ж±мыспен ќамтылды. Ќазіргі уаќытта т‰зе-
ту мекемесі аумаѓында 31 кєсіпкер жеке кєсіп ашуѓа м‰мкіндік
алды. Метал μњдеу жєне аѓаш μндіру цехтары іске ќосылып, 142
жазасын μтеуші ж±мысќа т±рды.

Ресей ‡кіметі 2015 жылѓа ба-
ѓытталѓан даѓдарысќа ќарсы баѓ-
дарламасын жария етті. Аталѓан
ќ±жат жеті баѓытпен ж±мыс
істейтін болады. Наќты тоќталар
болсаќ, экономиканыњ негізгі сек-
торларын ќаржыландыру, мем-
лекеттік ќорѓаныс тапсырысын
ќамтамасыз ету, аќша ќ±нсызда-
нуыныњ алдын ала отырып, ха-
лыќтыњ аз ќамтылѓан бμлігіне
кμмек ќолын ±сыну, ењбек нары-
ѓын жетілдіру мєселесі ќаралѓан.
Сондай-аќ,   ќ±жатќа шикізат пен
тауарды импорттау жєне экспорт-
тау мєселесі де енгізіліпті. Соњѓы
тармаќтыњ Кедендік Одаќќа
ќатысты екенін айта кеткен абзал.

Еуроодаќ пен АЌШ-тыњ ќаржы
ќысымында ќалѓан Ресейдіњ би-
ылѓы бюджетіне  т‰сер табыс
мμлшері 3 трлн. рубльге дейін
ќысќаруы ыќтимал. Осыѓан сай,
бірќатар инвестициялыќ жоба-
лар ж‰зеге асырылмай, єлеу-
меттік баѓдарламалар белгісіз
мерзімге дейін тоќтатылады.
Ќыспаќта ќалѓан ел ‰немділік
тєртібіне кμшуден басќа амал
таппай отыр. Ел ішіндегі т±раќ-
тылыќты саќтауды басты міндеті
санаѓандар ‰немдеу ‰шін 60-тан
астам зањ жобасын жазуды ќолѓа
алмаќ. М±ныњ барлыѓы да ел эко-

номикасыныњ ењсесін тіктеуіне
септігін тигізеді. Ал, одаќќа енген
екі ел (Ќазаќстан мен Беларус-
сия) ресейлік кєсіпорындардыњ
санкцияныњ салдарынан жоѓал-
ѓан т±тынушыларыныњ орнын
толтыруы тиіс.

РФ Президенті Путинніњ айту-
ынша, ел экономикасын т±раќ-
тандыру – шетелдік валютадан
бас тартудан басталады. Естері-
њізге сала кетсек, желтоќсан ай-
ындаѓы ќаржыныњ ќ±нсыздануы
салдарынан, Ресейдегі сауда –
рубльден АЌШ долларына ќарай
ауыса бастады. Тμл валютасы-
ныњ ќадірін кетірмеуді жμн кμрген
орталыќ банк ‡кіметпен бірлесе
отырып, зањ ж‰зінде шетелдік
валютаны шеттетудіњ амалына
ж‰гінді. Нєтижесінде, рубль Ре-
сейдегі μз позициясын саќтап
ќалды. Ал, одаќтас елдердегі
орыс аќшасыныњ отанына ќарай
аѓылуы – Ресейдіњ экономикалыќ
т±раќтылыѓын саќтауына септігін
тигізді.

Кедендік Одаќ к‰шіне мінгелі
Ќазаќстанныњ да ќыруар ќаржы-
сы Ресей рублін жамылып, шека-
радан єрі асќан еді. Ќарапайым
ѓана мысал, кμлік саудасыныњ μзі-
нен ресейліктер ќыруар табысќа
кенелді. М±ныњ есесіне, біздегі
кμлік саудасын ќыздырѓан компа-
ниялар "банкроттыњ аз-аќ алдын-
дамыз" – деп атой салуда. Ресей

аќшасынан – темір т±лпарларды
тењгеге айырбастаѓандар ѓана
емес, μзге де тауарлар мен ќыз-
меттерді ±сынып отырѓан ќазаќ-
стандыќтар зардап шегуде. Бары-
мыз да, жоѓымыз да, бμтен елге
аѓылып жатыр! Ќарапайым
тілмен айтќанда, ќазаќ экономи-
касы Ресейдіњ к‰ш алуына "до-
нор" болуда. Б±лай жалѓаса бер-
се, ќан-сμлсіз ќаларымыз аныќ.

Олќылыќтыњ орнын толтыру-
ды жμн кμрген Ќазаќстан ‡кіметі
Ресейден келетін импортќа шек-
теу ќою мєселесін кμтеруде. ‡кі-
мет кμрші елдіњ ќ±с еті мен ж±-
мыртќасына, ќ±рылыс материал-
дары мен кμліктерініњ  Ќазаќстан-
ѓа тасымалдауына уаќытша тый-
ым салмаќ ниетте. ‡кіметті алањ-
датып отырѓаны – Ресейдіњ ар-
зан кμліктері болып шыќты. Ішкі
істер министрлігі келтірген
мєліметке ж‰гінер болсаќ, соњѓы
екі айдыњ кμлемінде, Ќазаќстан-
ѓа Ресейдіњ 100 мыњнан астам
арзан кμлігі енгізіліпті. Б±ѓан дейін
Еуро-4 стандарты мен ќосымша
ќ±н салыѓымен шетелдік кμлік-
терге шектеу ќойылып келсе,
одаќ аясында м±ныњ бірі де ес-
керілмеген. Экологиялыќ мєселе
экономикалыќ ќ±лдыраумен жал-
ѓасын тауып жатыр. Б±ѓан шектеу
ќойылмаса – ќазаќстандыќ
кєсіпорындардыњ тыѓырыќќа
тірелері даусыз.

Ќажетсіз кєсіп

Рудный индустриялыќ институтыныњ
конференц-залында Студенттер мен
кєсіпкерлер Альянсыныњ салтанатты
ашылу рєсімі мен оныњ ќарамаѓындаѓы
бизнес-мектебініњ алѓашќы отырысы μтті.
Оѓан студенттермен ќатар рудныйлыќ
кєсіпкерлер палатасы, кєсіпкерлікті
ќолдау орталыѓы мен шаѓын жєне орта
бизнес μкілдері ќатысты.

"Ќазаќстан – 2050" стратегиясында кєсіпкерлікті
±лттыќ экономиканыњ жетекші к‰ші ретінде жан-
жаќты ќолдау єрі шаѓын жєне орта бизнестіњ эко-
номикадаѓы ‰лесін 2030 жылѓа ќарай екі есеге
арттыру міндеті ќойылды. Алайда жастар арасын-
да кєсіпкерліктіњ б‰гінгі жаѓдайы туралы айтќан-
да, шешімін таппаѓан кμптеген мєселелер ойѓа
оралатыны аныќ. Соныњ ішінде колледж немесе
университетте оќитын жастарѓа кєсіпкерліктіњ ќыр-
сырын мењгерту – ел Президенті ќойып отырѓан
мањызды тапсырмалардыњ бірі. Осыны негізге
алѓан институт басшылыѓы μз студенттерін бола-
шаќта табысты кєсіпкерлердіњ ќатарына ќосу ‰шін
барлыќ жаѓдайды жасап келеді.

– Бизнес-мектепте студенттері кєсіпкерлерден
теориялыќ жєне практикалыќ білім алады. Ењ бас-

тысы, оќыту тегін жєне мектепті сєтті тємамдаѓан
студентке арнайы сертификат беріледі, – дейді
Студенттер мен кєсіпкерлер Альянсыныњ тμраѓа-
сы Жас±лан Алпысбаев.

Жиын барысында сμз алѓан Ќостанай облыс-
тыќ кєсіпкерлер Палатасы Рудный филиалыныњ
директоры Серікбай Єбілѓазиев пен кєсіпкерлікті
ќолдау орталыѓыныњ менеджері Ольга Прядко игі
бастамаѓа табыс тілеп, μз тарапынан студенттер-
ге аќпараттыќ жєне консультациялыќ кμмек кμрсе-
туге єрдайым дайын екендіктерін жеткізді.

Кездесу соњында бизнес-мектептіњ бір топ тыњ-
даушылары кμкейдегі сауалдарына жауап алып,
μз ойларымен бμлісті.

Рудный ќаласы.

Игі бастама иесін тапты
Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ

Б‡ГІНГІ К‡ННІЊ Б‡ЛКІЛІ

Ж±матай
         КЄКІМЖАНОВ

 Ы.Алтынсарин атындаѓы Арќалыќ
мемлекеттік педагогикалыќ институтыныњ
"Ќазаќ, орыс тілдері мен єдебиеті
кафедрасыныњ" мењгерушісі, филология
ѓылымдарыныњ кандидаты, доцент
Б.А.Рахметова республикалыќ конкурстыќ
комиссияныњ шешіміне сєйкес "ЖОО ‰здік
оќытушысы – 2014" мєртебелі атаѓына ие
болды.

Базар Анасќызы 40-тан астам маќала,
монография, оќулыќтар мен оќу-єдістемелік
ѓылыми ењбектердіњ авторы.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: Б. Рахметова "ЖОО ‰здік оќыту-
шысы – 2014".

"ЖОО ‰здік оќытушысы – 2014"
М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

БЄРЕКЕЛДІ!



43 аќпан 2015 жыл

Игі істерге "ЕвразКаспиан-
Сталь", "СарыарќаАвтоПром"

кєсіпорындары мен ‰й ќ±рылысы комби-
наты мол ‰лес ќосуы керек.

Есеп беруші  орын  алѓан  кемшіліктердіњ
де  бетін ашты. Жыл ќорытындысында  он
кєсіпорынныњ  тиісті  дењгейде  ж±мыс істе-
мегені аныќталды. Соныњ ішінде, екі
диірмен μнім μндіру кμлемін кемітті. Олар
да, басќалар да т±раќтылыќты саќтау ша-
раларын белгілеуі тиіс.

ИНВЕСТИЦИЯНЫ  тартудыњ ыќпалы
артып келді. Игі істіњ ауќымын кењейту к‰н
тєртібіне ќойылды. Жалпылай алѓанда,
жыл бойѓы инвестицияныњ негізгі   капита-
лы   елу жеті миллиард  247 миллион тењ-
гені ќ±рады. Соныњ он екі миллиард 701
миллион тењгесі  республикалыќ бюд-
жеттіњ, тμрт миллиард 383 миллион тењ-
гесі  жергілікті  бюджеттіњ,  ќырыќ мил-
лиард 163 миллион тењгесі кєсіпорындар-
дыњ  ќаражаттары.

‡демелі индустриалыќ-инновациялыќ
дамудыњ мемлекеттік баѓдарламасымен
μткен жылы екі жоба, ќ±ны  5, 5 миллиард
тењге, ж‰зеге асырылды. Екі ж‰з елу ж±мыс
орны ашылды.

  Атап айтќанда, мына жобалар: "Сары-
арќа АвтоПром" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі (Автокμліктер ќ±растыру
μндірісі) жобасыныњ ќ±ны – бір миллиард
438 миллион тењге, ж±мыс орны  – бір ж‰з.

"Ќостанай, МБИ" ЖШС жобасы (‡й ќ±ры-
лысы комбинатыныњ ќ±рылысы) жобаѓа
тμрт миллиард отыз жеті миллион тењге,
ж±мыс орны – бір ж‰з елу, ж±мсалды.

Елбасы  Н±рс±лтан  Назарбаев  ќатыс-
ќан  телекμпір арќылы аталѓан жобалар-
дыњ т±сауы кесілді.

ЌАЛА БЮДЖЕТІ  100, 2 пайызѓа орын-
далды. Бюджет ќорына 38, 5 миллион тењ-
ге ќосымша ќаражат ќ±йылѓаны белгілі
болуда.

Бюджеттіњ кірісін толыќтыру  маќсаты-
мен коммуналдыќ  м‰ліктерді пайдалану-
дыњ, жер телімдерін сату жєне жалѓа беру,
сонымен ќатар азаматтарѓа  пєтерлер са-
тудыњ тиімділіктерін арттыруѓа  байланыс-
ты  ж±мыстар ж‰ргізілді. Б±л істер бойын-
ша 1,4 миллиард тењге ќаражат жиналды.

‡стіміздегі жылы бюджеттіњ кіріс
бμліміне кемінде 21 миллиард  420 мил-
лион тењге жиналуын ќамтамасыз ету
міндеттеліп отыр. Алдын ала болжам бой-
ынша  ќол байлайтын ќиындыќтар туын-
дамаќ. Б±ѓан экономиканыњ баяу дамуы,
ењбекаќыны тμлеу, салыќ  кірісі жєне  бас-
ќа  міндеттемелерді  уаќытылы ‰лгірту
істері  єсер  етеді.

Сол себептен, экономикаѓа байланыс-
ты емес ќаржы кірістеріне жол ашу керек.
Єсіресе, жеке жєне зањды  т±лѓалар
м‰ліктеріне, автокμліктер мен жерге салыќ
салу талапќа сай болуы керек.

Бюджеттен  ж±мсалѓан аќша отыз мил-
лиард 495 миллион тењгеге жетті. Соныњ
ішінде республикалыќ бюджеттегі транс-
ферттік жєне несиелік маќсаттаѓы ќара-
жат жиырма екі миллион тењге, облыстыќ
бюджеттегісі – бес миллион тењге,
жергілікті бюджеттегісі – ќырыќ тμрт мил-
лион тењге болды.

Барлыќ баѓдарлама єкімшіліктеріне
бμлінген ќаражаттарды тиімділікпен
ж±мсап,  пайдалану  жєне уаќытылы иге-
ру, бюджет шыѓысыныњ  ќажеттілерін
екінші  жартыжылдыќќа  ауыстыруды ой-
ластыру  ж‰ктелді.

Мањызды баѓдарламаныњ бірі – "Биз-
нестіњ жол картасы–2020". ¤ткен жылы
осы баѓдарламамен жетпіс жеті жоба пай-
даланылды. Оныњ баѓасы – алты милли-
ард  970 миллион тењге.

Бμлшек сауда  айналымыныњ  кμлемі
122 миллиард тењгеге  жетті. Шаѓын биз-
нес субъектілерініњ  μндірген  μнімдері
103,2 миллиард тењгеге тењесті. Жыл бойы
жањадан ашылѓан ‰ш ж‰зден астам кєсіп-
орын, екі мыњнан астам жекеменшік
кєсіпкерлік тіркелді.

АУЫЛ  ШАРУАШЫЛЫЃЫНЫЊ  эконо-

миканы дамытудаѓы ролі зор. Салада
μндірілген μнім бір миллиард 927 милли-
он тењге кμлемінде болды. Соныњ 556
миллион тењгесі  мал шаруашылыѓынан
μндірілді.

  Инфляцияны тежеу  жєне негізгі таѓам-
дыќ μнімдер баѓасын ќымбаттатпау ‰шін
жиырма тμрт  жєрмењке ±йымдастырыл-
ды. Ауыл шаруашылыѓы  μнімдерін
μндірушілер  бір  мыњ ‰ш тонна азыќ т‰лік
сатты.

 Т¦РЃЫН ‡Й  Ќ¦РЫЛЫСЫНЫЊ  кμлемі
156182 шаршы метр болды.  109 мыњ 769
шаршы метрге кєсіпорындардыњ ќаража-
ты пайдаланылды.Соњѓы бес жылда
т±рѓын ‰йлерді пайдалануѓа беру ќырыќ
бес мыњ шаршы метрге μсті. М±ныњ жи-
ырма тμрт мыњ шаршы метрі мемлекеттік
ќ±рылыс.

Герцен кμшесіндегі №1, №2 ‰йлерден,
аэропорт шаѓын ауданындаѓы  №1, №2,
№4 ‰йлерден, №3 мектеп шаѓын ауданын-
даѓы ‰йлердегі А,Б блоктарындаѓы ‰йлер-
ден жалѓа пєтерлер берілді. Т±рѓын ‰й
баѓдарламасыныњ  жоспары  тμрт милли-
ард 770 миллион тењгеге орындалды.

‡стіміздегі жылы да б±л істер жалѓасын
табады. ‡ш ‰йдіњ ќ±рылысы салына бе-
реді. Бес ‰йдіњ жобалыќ-сметалыќ ќ±жат-
тары єзірленуде. Бюджеттен бір миллиард
984 миллион тењге бμлінді. ‡ш ж‰з милли-
он тењге – ќала бюджетініњ ќаражаты.

Биыл жања "Ќонай" жєне "Юбилейный"
шаѓын аудандары ќ±рылысын жоспарлау
ќолѓа алынады. Б±л маќсатќа елу милли-
оннан тењгеден астам ќаражат ќарасты-
рылуда. Ќонай шаѓын ауданыныњ жер
кμлемі – 1300  гектар.

Аталѓан аймаќтаѓы ж±мыстар кезењ-ке-
зењімен ж‰ргізіледі. Алдымен тμрт ж‰з гек-
тарѓа т±рѓын ‰й салынады. Ќалѓан жерлер
жекеменшік т±рѓын ‰йлер салушыларѓа
±сынылады.

Ќала бойынша салынѓан ќ±рылыс
кμлемі  жиырма  жеті   миллиард 258 мил-
лион  тењгені  ќ±рады. Елбасыныњ  халыќ-
ты жања єлеуметтік т±рѓын  ‰ймен  ќамта-
масыз етудіњ мањыздылыѓын айтуына бай-

ланысты жалѓа
берілетін т±рѓын
‰йдіњ ќ±рылысы-
на ќаражатты ар-
ттыруѓа тура  ке-
леді.

Салынып жат-
ќан т±рѓын ‰й-
лердіњ инже-
нерлік инфра-
ќ±рылымдарын
жетілдіру бары-
сында екі милли-
ард  124 миллион
тењге игерілді.
Соныњ  841 мил-
лион  тењгесі –
"Аймаќтарды  да-
мыту "  баѓдарла-
масы шењберін-

дегі ќаражат.
Аѓымдаѓы жылы белгіленген жоспар-

ларды ‰лгіртуге бір миллиард  872 милли-
он тењге бμлініп отыр. Инфраќ±рылымдыќ
даму баѓытында дербес жылу ж‰йесініњ
ќ±рылысына назар аударылады. Соны-
мен ќатар, "Аэропорт" шаѓын ауданын-
даѓы жылу  ж‰йелерін, судыњ ќ±бырларын
жєне канализацияны салу к‰н тєртібіне
ќойылады. Б±ѓан 775 миллион тењге
ж±мсалады.

ЖЫЛУМЕН,  АУЫЗ СУМЕН  ќамтама-
сыз етуді  жањѓыртудыњ ќарќынын  артты-
ру  –  мемлекет  Басшысыныњ  Жолдауын-
даѓы    мањызды тапсырманыњ  бірі. Еліміз-
дегі  т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылы-
ѓыныњ барлыќ ж‰йесі ќосымша ќаржылан-
дыру есебінен ж‰ргізілетінін ескерсек, б±л
іске де жайбараќат ќарауѓа болмайды.

Т¦РЃЫН ‡Й-КОММУНАЛДЫЌ ШАРУА-
ШЫЛЫЃЫНЫЊ мемлекеттік баѓдарлама-
сымен Ќостанайда он бір кμп ќабатты
т±рѓын ‰йге жμндеу ж±мыстары  173 мил-
лион тењге ќаржымен атќарылды. Биылѓы
жылы алты ‰йді  жμндеуге  114,6  миллион
тењге ж±мсалмаќ. Есте саќтайтын мєселе,
баѓдарламаѓа ќатысушылардан берілген
аќшаны уаќытылы ќайырып алуѓа байла-
нысты.

АВТОК¤ЛІК  инфраќ±рылымы  нысан-
дарын  дамытуда   бір миллиард 431 мил-
лион тењге игерілді. Баймаѓамбет, Чехов,
Герцен кμшелері ќалпына келтірілді. Жол
ќозѓалысы ж‰йесін ќалыптастыруѓа да осы
ќаражаттан аќша ж±мсалды.  201, 8 мил-
лион тењге ќаражатпен Железнодорож-
ный кμшесі к‰рделі жμнделді.

Чехов жєне Герцен кμшелерін  жμндеу
жалѓасады. Чехов  кμшесі  биыл теп-тегіс
к‰йінде пайдалануѓа беріліп, жол ќозѓалы-
сы ж‰йесін реттеу ж±мысы да атќарыла-
ды.

АУЫЗ СУМЕН ќамтамасыз ету баѓдар-
ламасы бойынша ‰лкен істерді атќаруѓа
тура келеді. Сол ‰шін ќ±ны ‰ш миллиард
150 миллион тењгемен тењесетін тоѓыз
инвестициялыќ жоба игеріледі. Жылу
энергия ж‰йесін жаќсартуѓа  бір ж‰з мил-

М‰мкіншіліктер толыќ
пайдаланылды

1-бет

лион тењге ќарастырылды.
Былтырѓы жылы т±тастай алѓанда

т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓы
бойынша сегіз 278  миллион тењге игерілді.

Ауќымды ж±мыстарды сєтімен атќару
кезінде ж±мыспен ќамту жєне азаматтар-
ды єлеуметтік жаѓынан ќамтамасыз етуге
ерекше кμњіл бμлінді. "Ж±мыспен ќамту-
дыњ жол картасы–2020" баѓдарламасы-
мен ж±мысќа  орналастыру  жоспары 92,
2  пайызѓа ‰лгіртілді. Орташа айлыќ ењбек
аќы   92705 тењге болды. Б±л облыс  бой-
ынша кμрсеткіштен 4610 тењгеге артыќ.

Баѓдарламаны басшылыќќа ала оты-
рып, кадрларды ќайта даярлау жєне жас-
тар практикасы арќылы ‰ш мыњнан астам
адамѓа ж±мыс табылды. Ж±мыссыздыќты
азайту  маќсатымен   тоѓыз   ењбек  жєрмењ-
кесі  μткізілді. Б±ѓан ‰ш  ж‰з кєсіпорын мен
±йымдар ќатысып, екі жарым мыњ адам
ж±мыс тањдады.

Б‰гінде ќалада жеті мыњнан астам
м‰мкіншілігі шектеулі  адам  т±рады.
Оњтайландыру орталыѓынан т±рмысы
ауыр 584 адам уаќытша т±рѓын ‰йді
алды.

¦лы Жењістіњ жетпіс жылдыѓы таяп ке-
леді. Шындыѓына келгенде, соѓысќа ќаты-
сушылар саны тым аздау – барлыѓы 135
ѓана. Осындай ардагерлермен  тењесуші-
лер саны – тμрт мыњ. Б±лардыњ ќай-ќай-
сысына да єлеуметтік  кμмек берілді.

БІЛІМ БЕРУ саласындаѓы  отыз тμрт
мектепте жиырма бес мыњѓа жуыќ оќушы
бар. Бірыњѓай  ±лттыќ  тестілеудіњ ќоры-
тындысында орташа  балл – 92, 3 болды.
Жиырма бір оќушы "Алтын белгі" аттеста-
тын  алды.

Кєсіптік-техникалыќ  колледждіњ  дирек-
торы К.Кμнкенов оќу орныныњ  кадрлар-
ды  даярлау  жєне  ќайта  даярлау  жо-
лындаѓы жетістіктеріне тоќталды.

"БК-Строй" ЖШС директоры И.Ким
кєсіпорынныњ тек ќалада ѓана емес, об-
лыс  бойынша  ірі ќ±рылыс ±жымына ай-
налѓанын тілге тиек  етті.

"ЕвразКаспиан Сталь"  серіктестігі
Ќазаќстанныњ индустриаландыру Карта-
сы  шењберінде жылына 450 мыњ тонна
±саќ сортты прокат μндірудегі ќадамы ту-
ралы єњгімеледі.

Ќала єкімі А.Ахметжанов есеп беріп
болѓасын сауал ќоюшылар тиісінше жау-
ап алды.

Жиынныњ соњында  облыс єкімі  Н±ра-
лы Садуаќасов бір топ ењбек  озатына
Ќ±рмет грамотасын табыс етті.

Сонымен ќатар  ќалалыќ білім бμлімініњ
басшысы Василий Цымбалюк "Шанс" ав-
токμлігініњ кілтін алды. Б±л автокμлік м‰ге-
дек, жетім жєне ата-анасыныњ ќарауын-
сыз ќалѓан балаларды єлеуметтік нысан-
дарѓа тасымалдауѓа пайдаланылады.

СУРЕТТЕРДЕ: жиналысќа ќатысушы-
лар.

 Суреттерді т‰сірген
Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.
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Б±л жолы μњір басшысы ке-
зекті ж±мыс сапарымен Т‰йемой-
наќ жеріне барып, жергілікті ха-
лыќпен ж‰здесті. Ол алдымен
Денисов ауданыныњ Зааятское
ауылындаѓы  жањартылѓан суќ±-
быры  ж‰йесімен танысты. Атал-
ѓан нысан былтырѓы жылдыњ
ќазан айында пайдалануѓа беріл-
ген-ді. Ќазір ауыл халќы ‰йді-‰йге
тартылѓан ауыз судыњ ќызыѓын
кμріп отыр.

– Б±ѓан дейін б±л мєселеніњ
жергілікті т±рѓындарѓа ќаншалыќ-
ты ќиынѓа т‰скенін жаќсы білемін,
– деді Н±ралы Садуаќасов. – 400
млн. тењгеге жуыќ ќаржы ж±мсал-
ѓан су сору станциясы барлыќ
талаптарѓа сай екеніне кμзім
жетіп отыр. Автоматты ж‰йеге де
ќосылыпты. Бас мердігері кім?

– Бас мердігері "АиФ" ЖШС, –
деді жобаны т‰сіндіруші Елена
Артемчук. – Негізі тапсырыс бе-
руші біз болсаќ та, барлыќ жμн-
жобасын ‰йлестірген "ПИП Кос-
танайводпроект" ЖШС-ніњ ±жы-
мы.

Б±дан кейін облыс басшысы
Фрунзе селосына атбасын б±р-
ды. Кешегі келмеске кеткен Кењес
заманынан бері аты мєшћ‰р
ауыл єлі де сол  ќалпын саќта-
ѓан.  Олай дейтініміз, шаруашы-
лыѓы мыѓым. Б±ѓан "Фрунзенское"
ЖШС-ніњ директоры Николай
Шерердіњ сіњірген ењбегі орасан.
Ол  кєсіпорынды 1982 жылдан
бері басќарады. Тісќаќќан басшы
ауылдыњ ќ±рып, тозып кетпеуін
сонау нарыќтыќ экономикаѓа
ќадам басќан кезден ойласты-
рып, μзініњ тєжірибелі жоспарын
енгізе отырып, к‰ллі ауылды
ќиыншылыќтан саќтап ќалыпты.
Б±л жайында оныњ μзі айтып
берді.

Фрунзеліктер ќос шаруашы-
лыќты ќатар тізгіндеген. М±ны

облыс єкімі  Н±ралы Садуаќасов
та ќ±птай т‰сті.

– Ќазір мемлекет аграрлы са-
лаѓа кμмекті аямай кμрсетуде. Ел-
басыныњ ‰кіметке тапсырѓан
бірнеше баѓдарламалары ауыл
жаѓдайын, оныњ т±рѓындарыныњ
хал-ахуалын ќамтитынын жаќсы
т‰сінесіз. Біздегі кейбір шаруа
ќожалыќтары Сіздіњ шаруашы-
лыѓыњыздай єр саланы ќамтып,
содан жаќсы сапалы μнім алып,
оны ‰лгіртіп жатса, ќандай жаќ-
сы болар еді?! Біраќ кейбірі
ж‰рексіне ме, єлде ќиындыќтан
ќаша ма, ол жаѓын білмедік, єйте-
уір диќаны мал μсіруге, малшы-
сы егін егуге жоќ, – деп μњір бас-
шысы бай тєжірибелі Николай
Шерермен осындай ой бμлісті.
Николай Николаевич те б±ѓан μз
пікірін айтып, кμбісініњ тєжірибесі
аздыѓынан м±ндай ќадамдарѓа
бармайтынын жеткізді.

Содан соњ Н±ралы Садуаќа-
сов іргетасы ќаланѓанына был-

ЄКІМ ЕСЕП БЕРДІ: ДЕНИСОВ АУДАНЫ

тыр 40 жыл болѓан Фрунзе орта
мектебіне бас с±ѓып, хал-ахуалы-
мен танысып, ±жымѓа сый-сияпат
жасады. Денешыныќтыру саба-
ѓына ќатысып, оќушылардыњ
баскетбол ойынын тамашалады.
Олардыњ аудандыќ, облыстыќ
жарыстарда тамаша жетістіктер-
ге жетіп ж‰ргенін де естігенін
єњгімелеп, оќушылардыњ μтініші
бойынша баскетбол добына ќол-
тањбасын ќойды. Келесі сабаќ
μтіп жатќан ењбек сыныбына
кірген Н±ралы Садуаќасов шах-
мат фигуралары мен аѓашты
к‰йдіріп ою-μрнек салѓан балѓын-
дардыњ шебер ќолынан шыќќан
б±йымына тєнті болып, кμршілес
т±рѓан ауылдыќ мєдениет ‰йіне
табан тіреді. Б±л ѓимарат сонау
1960 жылдардан бері ж±мыс
істеп келеді. Жергілікті кμркемμ-
нерпаздардан ќ±рылѓан ±жым
аудандыќ, облыстыќ бірнеше
байќауларѓа ќатысып, μнерлері-
мен кμзге т‰сіп ж‰рген кμрінеді.

Н±рболат
      МЕШІТБАЕВ

Бєрі бюджетке байланысты

Осындай алып ѓимаратты кμздіњ
ќарашыѓындай саќтап ќалѓан се-
ріктестік  басшысына  алѓыс айт-
ќан μњір басшысы мєдениет
‰йініњ ќызметкерлеріне проектр
сыйѓа тартты.

Ауылдаѓы осындай игі істерге
кμњілі толѓан Н±ралы Садуаќасов
аудан орталыѓындаѓы актив
мєжілісіне ќатысып, аудан єкімі
Ерлан Жамановтыњ жылдыќ
есебін тыњдады.

Ерлан Айтќ±л±лы аудан эконо-
микасы агроμнеркєсіпке тікелей
ќатысты екендігін,  μнім кμлемі 12
млрд. тењгеден астам ќаржыны
ќ±рап, ет μндірісі 6,8%, с‰т 102%-
ѓа μскендігін баяндап берді.

Єсіресе, ауылды ауыз су жєне
кμгілдір отынмен ќамтамасыз
етуде де т‰йемойнаќтыќтар жаќ-
сы нєтижеге ќол жеткізген. Оны
халыќтыњ μздері айтты. ‡йлері-
не кμгілдір отын ќ±быры жетпе-
гендер, алдаѓы уаќытта оны
шешу жолдарын с±рап білді.

– Рас, 2014 жылы біз 1-ші кезењ
бойынша газбен ќамту ж±мысын
ж‰ргіздік. 31,5 шаќырым газ
ќ±быры тартылды, – деді Ерлан
Жаманов. – ¤тініш беру, келісім-
шартќа отыру тєрізді ж±мыстар-
дыњ кешеуілдеуінен, кей т±рѓын-
дар б±ѓан ‰лгере алмай ќалды.
Осы жылы б±л мєселені толыќ
шешеміз бе деген ойдамыз. Се-
бебі, оѓан 232 млн. тењгеге жуыќ
ќаражат бμлініп т±р. Сєтін салса,
мамыр айынан бастап іске
кірісеміз.

Сондай-аќ, жиында  Антонов
жєне Олчановка ауылдарын
кμгілдір отынмен ќамту мєселесі
де кμтерілді. Ерлан Айтќ±л±лы
б±ѓан бюджеттен  5 млн. тењгеге
жуыќ ќаржы бμлуді жоспарлаѓа-
нын, біраќ єзірге б±л техникалыќ-
экономикалыќ жаѓын шешуге
ж±мсалатынын жеткізгені сол еді,
облыс єкімі осы сауал барлыѓы-
на ±ѓыныќты болуы ‰шін:

– М±ндаѓы гєп бюджеттіњ
м‰мкіншілігіне байланысты, –
деді Н±ралы Садуаќасов. –
¤здеріњіз жаќсы білесіздер,
єлемдегі ќаржылыќ-экономика-
лыќ жаѓдайдыњ т±раќсыздыѓы-
нан іске асырмаќшы болѓан
бірнеше жања ќаржылыќ жоба-
ларымыз аяќсыз ќалуда. Сон-
дыќтан да ќазір "ананы істейміз,
мынаны атќарамыз" деп кесіп
айтудан аулаќпыз. Облыстыќ
бюджеттіњ наќты м‰мкіншілігі 2
аптадан кейін белгілі болады.
Сонда ѓана ќай жобаны іске жа-
рататынымызды шешеміз.

Міне, осындай сауалѓа наќты
жауап берген μњір басшысы ал-
даѓы атќарылатын жобаларѓа
неліктен т±сау салынѓанын
жеткізіп, ауданныњ бірќатар шы-
ѓынын да тізбелеп, аудан єкіміне
тапсырмалар ж‰ктеді.

Денисов ауданы.

Суретті  т‰сірген  Сергей
МИРОНОВ.

Ќашар кентініњ єкімі Марат Ќуанышбаев т±рѓындарѓа есеп
берді. Єкім жиналѓан ж±ртќа білім, денсаулыќ саќтау, спорт,
халыќты єлеуметтік ќорѓау, т±рѓын ‰й-коммуналдыќ
шаруашылыќ пен кєсіпкерлікті дамыту баѓытында атќарылѓан
істерді баяндап, алдаѓы жоспарларымен бμлісті.

Кенттіњ єлеуметтік-экономикалыќ дамуы т±раќты. Б±ѓан
ж‰зеге асырылып жатќан "Ж±мыспен ќамту жол картасы –
2020", "Бизнестіњ жол картасы – 2020", "Индустриалды-
инновациялыќ даму", "¤њірлерді дамыту" секілді мањызды
мемлекеттік баѓдарламалар кμп себін тигізуде. Ж‰ргізілген
ауќымды ж±мыстардыњ нєтижесінде елді мекенде
ж±мыссыздыќ дењгейі біршама тμмендеген. Яѓни ењбекке
жарамды халыќтыњ 0,2 пайызын ќ±райды. Абаттандыру мен
ТКШ саласына бμлінген 102, 4 млн тењге т‰гелдей игеріліп,
кμшелер кμркейе т‰сті. Єкім ќањырап т±рѓан бос ‰йлерді
коммуналдыќ меншікке μткізіп, т±рѓындардыњ игілігіне жарату
ж±мыстары биыл да жалѓасатынын тілге тиек етті. Кездесу
соњында т±рѓындар кμшелерді жарыќтандыру, жолдарды
жμндеу, кєсіпкерлікті ќолдау секілді с±раќтарѓа жауап алды.

Ќуаныш СЕЙДОЛЛА¦ЛЫ.
Рудный ќаласы.

Кенттіњ дамуы
т±раќты

Дєл осы к‰нге дейін бес μњірде
μткізілген шара 28-ќањтар к‰ні
біздіњ μњірде де орайластырыл-
ды. Аудан єкімдігініњ мєжіліс за-
лында μткен б±л мањызды семи-
нарѓа Ќостанай облысы бойын-
ша Мемлекеттік кірістер департа-
ментініњ ќызметкерлері – Бауыр-
жан Ерменов, Тμлепберген Ораз-
таев, Бердіѓали Єшімќановтар
жєне аудан єкімініњ орынбасары
Елжан Т±рабеков, Сарыкμл ауда-
ны бойынша Салыќ басќармасы-

Руслан
       ЄЛКЕЕВ

Зањ жан-жаќты
т‰сіндірілді

ныњ басшысы Жігер Бисекеев,
кєсіпкерлерді ќолдау орталыѓы-
ныњ маманы Н±рлан Бекмаѓам-
бетов, сондай-аќ, ќаржы саласы-
ныњ ќызметкерлері, есепшілер
мен кєсіпкерлік субъектілері
жєне БАЌ μкілдері ќатысты. Ша-
раныњ маќсаты – салыќ тμлеуші-
лерге салыќ міндеттері мен
салыќ зањын б±зуы м‰мкін деген
ескертпелерді сауатты т‰рде
жеткізу болды. Осы м‰ддені
кμздеген барлыќ баяндамашы-

"Ќазаќстан Республикасыныњ кейбір зањнамалыќ актілеріне
салыќ салу мєселелері бойынша μзгерістер мен толыќтырулар
енгізу туралы" жєне "Ќазаќстан Республикасыныњ кейбір
зањнамалыќ актілеріне Ќазаќстан Республикасында
кєсіпкерлік ќызмет ‰шін жаѓдайды т‰бегейлі жаќсарту
мєселелері бойынша μзгерістер мен толыќтырулар енгізу
туралы" ЌР Салыќ зањдарына μзгерістер мен толыќтырулар
енгізілгендігіне байланысты Ќостанай облысы бойынша
Мемлекеттік кірістер департаментініњ ќызметкерлері ќала,
аудандарды аралап, оќыту семинарларын ±йымдастыруда.

лар зањдаѓы б±лжымас баптар
туралы  толыѓыраќ толѓауѓа ты-
рысты. Т‰рлі мысалдар келтірі-
ліп, т‰рлі таќырыптар тілге тиек
етілді. Мєселен, дєріс аясында
зањды т±лѓаларѓа салыќ салу
тєртібі, єлеуметтік салыќ жєне
жекелей табыс салыѓы, аграр-
лыќ-μнеркєсіптік кешені сала-
сында салыќ салуды реформа-
лау, жеке т±лѓаларѓа, жеке
кμмекші шаруашылыќ жєне бас-
ќа да таќырыптар тμњірегінде то-
лыѓыраќ ќамтылды. Бас-аяѓы
‰ш саѓатќа созылѓан семинарда
баяндамашылардыњ арќасында
тыњдаушылар жаѓы салыќ салу,
кєсіпкерлік ќызмет ‰шін жаѓдай-
ды т‰бегейлі жаќсарту мєселе-
лері бойынша енгізілген μзгеріс-
тер мен толыќтырулар жμнінде
толыѓыраќ мєліметтер ала білді.
Таќырыпќа сай кμкейтесті сауал-
дарын да ќойып, тиісті жауапта-
рын алды.

Сарыкμл ауданы.
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Ќазаќстан Республикасы Президентініњ
2013 жылдыњ 15 тамызында шыќќан
"Єкімдердіњ халыќќа есеп беру кездесулерін
μткізу туралы" Жарлыѓына сєйкес ауыл
єкімдері μткен 2014 жылы атќарылѓан
ж±мыстары  туралы  т±рѓындар  алдында
есеп беруде.

Б‰гінгі тањда Жанкелдин ауданы бойынша 23 елді
мекенніњ он бесінде аудан єкімі А.Кенжеѓаринніњ,
аудан єкімініњ орынбасарлары Ш.Оспанов,
Т.Єубєкіровтіњ ќатысуымен жиналыстар μткізіліп,
4 ауылдыќ округ пен 7 ауыл єкімініњ есебі тыњдалды.
Єкімдер баяндамаларында атќарылѓан
ж±мыстарыныњ ішінде жылќы жылыныњ
жетістіктеріне аса кμњіл бμліп, Елбасыныњ "Бір
маќсат, бір болашаќ, бір м‰дде" атты Жолдауындаѓы
алѓа ќойѓан міндеттер мен маќсаттарына тоќталып,
оны іске асыру жоспарларымен бμлісті.

Ауыл єкімдерініњ есеп беру жиналыстарына халыќ
±йымшылдыќпен жиналып, белсенділік танытты.
Сауалдар да кμп болды. Дегенмен, ±саќ-т‰йек
мєселелерден гμрі жиында  аудан, облыс
басшыларыныњ ќолдауымен шешілетін μзекті
мєселелерге кμњіл аударылды. Мысалы, Шеген,
Ќаламќарасу ауылдарыныњ т±рѓындары ‰кіметтіњ
"Аќб±лаќ" баѓдарламасы бойынша таза ауыз су
мєселесін шешіп беруді с±рады. Сонымен ќатар,
сапалы медициналыќ кμмек кμрсету туралы да
±сыныстар жасалды. Жалпы, аудан бойынша
жиналыста жиі айтылѓан к‰рделі мєселеніњ бірі – ол
жол мєселесі.  Ќыс биыл μз мезгілінен ерте т‰сті.
Жетілеп соќќан боран шалѓайда жатќан ауылдар мен
ауданныњ жол ќатынасын ќиындата т‰сті. Єсіресе,
науќас адамдар мен ж‰кті єйелдерді дер кезінде
ауруханаѓа жеткізу ќиын болды. Осы жаѓдайлардыњ
бєріне ауыл халќы аудан басшыларыныњ назарын
аудартты. Біраќ, абырой болѓанда ќыстыњ
саќылдаѓан сары аязы мен аќт‰тек борандарында
аудан кμлемінде тμтенше жаѓдайлар орын алѓан жоќ.

Ал Албарбμгет ауылдыќ округініњ єкімі
О.Біржікеновтіњ есеп беру жиналысына ќатысќандар
єлеуметтік нысандардыњ ќысќа дайындыѓы мен
олардыњ ќажетті отынмен ќамтамасыз етілуіне
ризашылыќтарын білдірді. ¤йткені соњѓы бес жылдыњ
ішінде Албарбμгет орта мектебініњ жылу ж‰йесініњ
тозыѓы жетіп, соныњ салдарынан оќушылар салќын
кабинеттерде сабаќ оќуѓа мєжб‰р болатын.
2013 жылдыњ ќорытындысы бойынша, осыдан тура
бір жыл б±рын, округтіњ  єкімі О.Біржікеновтіњ есеп
беру жиналысына  Жанкелдин ауданыныњ  єкімі
А.Кенжеѓарин ќатысќан еді. Сонда Ѓ.Абайділдин
бастаѓан  ардагерлер ±йымы мектептіњ жылу ж‰йесіне
жμндеу ж±мыстарын ж‰ргізу ‰шін аудан єкімінен
ќаражат бμліп, осы мєселені шешіп беруін с±раѓан
болатын.

– Міне  б‰гін ауыл аќсаќалдарыныњ, ата-
аналардыњ, мектеп ±жымыныњ тілегі орындалды.
Балаларымыз жылы мектепте білім алуда. ¤ткен
жазда мектептіњ жμндеу ж±мыстарына арнайы
ќаражат бμліп, жања жылыту ќазандыѓын орнатып
бергені ‰шін ауыл т±рѓындарыныњ атынан аудан єкімі
А.Кенжеѓаринге алѓысымызды білдіреміз, – деді
Ѓарифолла аќсаќал жиналыста сμйлеген сμзінде.

Осылайша халыќ алдында есеп берген 11 ауыл
єкімініњ ж±мысына оњ баѓа беріліп, аудан єкімі де
ауыл т±рѓындарыныњ ењбегіне табыс тіледі.

Сейсенбі к‰ні "¦шќын"
мєдениет ‰йінде Таран
ауданыныњ єкімі Баќберген
¤теулин халыќќа есеп беру
кездесуін μткізді. Ауданныњ
єлеуметтік-экономикалыќ
дамуы сараланѓан келелі
жиынѓа жергілікті жаќсы-
жайсањмен ќатар Ќостанай
облысы єкімініњ бірінші
орынбасары Евгений Аман,
облыстыќ басќарма мен
аумаќтыќ департамент
басшылары т‰гелдей ќатысты.

Есептік жиында баяндама жасаѓан
Баќберген Ќасым±лы білім беру, ден-
саулыќ саќтау, ауыл шаруашылыѓы,
кєсіпкерлік салаларында атќарылѓан
істерді жіліктеп, абаттандыру, т±рѓын
‰й-коммуналдыќ шаруашылыѓы,
ж±мыспен ќамту шараларына жеке-
дара тоќталды.

Єкім сμзіне с‰йенсек, б‰гінде
μнеркєсіп μнімін шыѓарумен ауданда
6 кєсіпорын айналысады. ¤ткен жылы
олар 27,4 млрд. тењгеніњ тауарын
μндіріп, жергілікті бюджет ќ±рылы-
мындаѓы ‰лесін 40 пайызѓа жеткізген.
Б±л кμрсеткіш 2013 жылѓымен салыс-
тырѓанда 5 пайызѓа тμмен. Ауданныњ
ірі кєсіпорны "Варваринское" АЌ
мыс-алтын концентраты баѓасыныњ
ќ±лдырауына байланысты μндіріс
кμлемін 6 пайызѓа кемітсе, жарма, ±н,
нан, нан-тоќаш жєне ш±жыќ
μнімдерініњ μндірісінде μсім байќала-
ды.

Былтыр мал шаруашылыѓын єрі
ќарай дамытуѓа, кμкμніс, баќша жєне
азыќ-т‰лік μнімдерін арттыруѓа баѓыт-
талѓан жалпы ќ±ны 585 млн. тењгені
ќ±райтын 8 инвестициялыќ жоба ж‰зе-
ге асырылды. Соныњ нєтижесінде "Вик-
торовское", "Ленинское", "Адлет Т"
ЖШС-тері мен "Туѓан жер", "Ќалиев
А.У.", "Цой Виктор", "Вернигоров",
"VIVA" шаруа ќожалыќтарында 92
адам ж±мыспен ќамтылды. Б±дан
бμлек Индустрияландыру картасына
сєйкес "Global Beef KZ" ЖШС асыл
т±ќымды ќара мал μсіру бойынша
ќ±ны 4 050 млн. тењгеге баѓаланѓан
жобаны ќолѓа алып отыр. Тарандыќ-
тар "Сыбаѓа" мемлекеттік баѓдарлама-
сы арќылы да 281 ірі ќара мал сатып
алып, кєсібініњ  нєсібін кμруде.

Аудан  басшысыныњ  ерекше тоќ-
талѓан мєселелерініњ бірі – т±рѓын ‰й-
коммуналдыќ шаруашылыѓы болды.
Былтыр  Тобыл  кентінде  ТКШ-ны
жањѓырту баѓдарламасы аясында 2
т±рѓын ‰й ѓимараты к‰рделі жμндеу-
ден μтті. Келер жылѓа 28,3 млн. тењге-
ге таѓы да 2 т±рѓын ‰йді жањѓыртудыњ
жобалау-сметалыќ ќ±жаттары єзір.
Жауыр болѓан жол мєселесі де б‰гін-
ертењ шешілер шаруаѓа ±ќсамайды.
Олай дейтініміз, аудандаѓы автомо-
биль жолдарыныњ 34 пайызы ѓана ќана-

АУЫЛДЫ ДАМЫТУ –
алѓы кезекте
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ЄКІМ ЕСЕП БЕРДІ: ТАРАН АУДАНЫ

ѓаттандырарлыќ жаѓдайда. Ал, жыл
сайын осы баѓытќа бμлінетін 50-60
млн. тењге ш±њќыр-тесіктерді жамауѓа
ѓана жететіні белгілі. "¤њірлерді дамы-
ту" баѓдарламасы аясында бμлінген
25,3 млн. тењгеніњ тењ жартысы 3 ба-
лалар алањын салу мен кμшелерді абат-
тандыруѓа ж±мсалса, ќалѓан ќаражат
ќоќыс  ‰йінділерін  жою мен жол
жμндеуге баѓытталѓан.

Аудан т±рѓындарын сапалы ауыз
сумен ќамтамасыз ету мєселесі де –
єкімдіктіњ жіті назарында. Биыл Та-
ран ауылы мен Тобыл кентінде су
ќ±быры желісін ќайта жандандыру
ж±мыстары μз жалѓасын таппаќ.
Єкімніњ мєлімдеуінше, б‰гінде 8 елді
мекенге табиѓи газ келіп т±р. Инвес-
торлармен уаѓдаластыќќа ќол
жеткізіліп жатса, келешекте кμгілдір
отынныњ  игілігін  т‰гелдей  аудан
халќы  кμретін болады. Осы орайда,
жекелеген ауылдарда газдыњ баѓасы
єдеттегіден 3-4 тењгеге ќымбат т‰суі
м‰мкіндігін айта кеткен жμн.

Елбасымыз ењбек нарыѓыныњ
тиімділігін арттыру маќсатында аз ќам-
тылѓандар мен ж±мыссыздарды ќол-
даудыњ тиімді тетіктерін атап кμрсет-
кен болатын. Соныњ ішінде "Ж±мыс-
пен ќамтудыњ жол картасы – 2020"
баѓдарламасыныњ шоќтыѓы биік.
Мемлекеттік баѓдарламаныњ бірінші
баѓыты аясында республикалыќ бюд-
жеттен т‰скен трансферттер есебінен
131 млн. 438 мыњ тењгеге Тобыл
кєсіби-техникалыќ колледжініњ ѓима-
ратына  к‰рделі жμндеу ж‰ргізілді.
Жμндеу ж±мыстарына "Ж±мыспен
ќамту орталыѓыныњ" жолдамасы бой-
ынша 28 ж±мыссыз азамат тартылды.
Б±дан басќа єлеуметтік жєне кμлік ин-
фраќ±рылымы нысандарын м‰гедек-
терге бейімдеу маќсатында тμрт меке-
меде пандус орнатылды. Баѓдарлама-
ныњ "Кєсіпкерлікті дамыту мен тірек
ауылдарды дамыту арќылы ж±мыс
орындарын ќ±ру" атты екінші баѓыты
бойынша жалпы сомасы 87,1 млн. тењ-
геге 40 адамѓа шаѓын несие берілді.
‡шінші "Ж±мыс берушініњ ќажеттілігі
аясында оќыту жєне ќоныс аудару ар-
ќылы ж±мысќа орналастыруѓа кμмек-
тесу" баѓыты бойынша єлеуметтік
ж±мыс орнына 24 адам, жастар прак-
тикасына 28 адам, ќайта даярлауѓа 10

адам, біліктілігін арттыруѓа 3 адам,
кєсіби оќуѓа 7 адам жіберілді. Ќабыл-
данѓан шаралар арќасында, тіркелген
ж±мыссыздыќ саны 0,2% дейін азай-
ды, ж±мысќа орналастырылѓандар
‰лесі 96% ќ±рап, 575 ж±мыс орны
ќ±рылды. Аудан бойынша орташа
айлыќ ењбекаќы μткен жылдыњ дењ-
гейімен салыстырѓанда 9,7 пайызѓа
артып,  97 635 тењгеге жетті. Б±л об-
лыстыќ кμрсеткіштен 10,8 пайызѓа
артыќ.

Баќберген ¤теулин ел Прези-
дентініњ  "Н±рлы  Жол – болашаќќа
бастар жол" атты Жолдауындаѓы тап-
сырмаларѓа сєйкес биыл да аудан
ж±ртшылыѓын ауќымды ж±мыстар
к‰тіп т±рѓандыѓын айтып, баяндама-
сын ќорытындылады. Єкімнен кейін
жарыссμзге шыќќан бір топ кєсіпкер-
лер мен ќарапайым т±рѓындар μз ±сы-
ныстар мен тілектерін жайып салды.
Мєселен "Майлин" ЖШС директоры
Владимир Бушкин жем-шμпті субси-
диялау, бруцеллезбен к‰рес, с‰т μткі-
зу мєселелеріне тоќталса, жергілікті
ж±рт "Север птица" ќ±с фабрикасы-
ныњ жандандыру, Єйет μзеніне тоѓан
(дамба) салу, Тобыл кентіндегі бала-
баќша мєселесі толѓандыратындыѓын
жеткізді.  Баќберген Ќасым±лы ќойыл-
ѓан єрбір сауалѓа т±шымды жауап
беріп жатты. Оныњ айтуынша, Май
ауылында орналасќан ќ±с фабрикасын
саќтап ќалу ‰шін 1,5 млрд. тењгедей
ќаражат ќажет. Сондыќтан т‰гелдей
инфраќ±рылымы  бар, логистика жа-
ѓынан инвестициялыќ тиімді кєсіпо-
рынѓа жања  ќ±рылтайшы  іздеу  ж±мы-
стары ж‰ргізілуде. Тоѓан ќ±рылысы
‰стіміздегі жылда жоспарланып отыр-
са, Тобыл кентінде жања балабаќша
салу ‰шін мемлекеттік-жекеменшік
єріптестік ќаѓидасы ќарастырылаты-
нын айтты. Аудан єкімініњ сμзін то-
лыќтырып, атќарылѓан ж±мыстарѓа
кμњілі толѓан Евгений Аман єлемде
орын алѓан экономикалыќ ахуалѓа бай-
ланысты республикалыќ бюджеттіњ
кейбір т±стары ќысќарѓанымен, ауыл
шаруашылыѓын  дамытуѓа  баѓыттал-
ѓан жобаларды ќаржыландыру тоќта-
майтынын атап μтті. Жиын соњында
ауданныњ бір топ азаматы Евгений
Аманныњ ќолынан Ќостанай облысы
єкімініњ алѓыс хатымен марапатталды.

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ

Осыдан ‰ш жыл б±рын Соналыда
жалѓыз ауыз су нысаны пайда болып,
т±рѓындар су таситын машинаѓа су
ќ±йдыртудан арылѓан еді. Уаќыт μте
келе, ауылдаѓы аѓайын ауыз су
кμшелерге тартылып, ‰йлерге μткізілсе

Ауыз су ќолжетімді болмаќ
Руслан
       ЄЛКЕЕВ

ѓой деген армандарын ж‰зеге асыруды
жμн кμрді.

Сμйтіп, ауылдыњ аќылгμй аќсаќалдары аќыл-
даса келіп, ауыз су мєселесін т‰бегейлі шешу
‰шін єр отбасыдан 75-100 мыњ тењге аралыѓында
ќаражат жинауды ±йѓарыпты. Ж±дырыќтай
ж±мылѓан соналылыќтар б‰л іске бел шеше
кірісіп те кеткен. Б‰гінде 35 ‰й μздеріне ж‰ктел-
ген жауапкершілікті сезініп, кажетті ќаражат-
тыњ бір бμлігін жинап та ќойѓан.

– "¦лан" МКМ басшысыныњ айтуынша,
ауылѓа екі су сорѓысы мен мен колонкалар ор-
нату ‰шін 8 млн. тењге ќаражат ќажет. Сол ‰шін
соналылыќтар ќолдарынан келгенше μздеріне
ж‰ктелген ќаражатты жинап беруде. Алдымен
аќша мєселесі шешілсе, ауыз су да шешіледі.
Сондай-аќ, биыл Тєгілде де ауыз су ќолжетімді
болмаќ. Желтоќсан айында жобалыќ-сметалыќ
ќ±жаттарды дайындап, Ќостанайѓа комиссияѓа
жолдадыќ. Енді аќпан айында дайын болып ќала-

ды. Айтпаќшы, дєл осы іске ќажетті 1 млн. 200
мыњ тењге ќаражатты халыќтыњ ќамын ойлаѓан
кєсіпкер Б.Сатаевтыњ μзі кμтерді. Негізінде,
Тєгілге су μткізу 2016 жылѓа жопарланѓан, біраќ
біз м‰ны осы жылы ж‰зеге асырѓанды жμн
кμрдік. ¤йткені, биыл ауылымыздыњ ќ±рылѓа-
нына – 60 жыл. Халќымыз  ќос ќуанышты ќатар
тойласа екен деген ойымыз бар, – дейді Тєгіл
ауылдыќ округініњ єкімі Саѓынбай С‰ндеталин.

Сарыкμл ауданы.



73 аќпан 2015 жыл

Интернет арќылы сот
ќ±жаттарымен таныса алады

Ќазаќстан судьяларыныњ VI съезінде Президент
Н.Назарбаев єділ сот тμрелігініњ халыќтыњ барлыѓы ‰шін
ќолжетімді болуын ќамтамасыз етуді, б±л істе электронды
ресурстарды кењінен пайдалануды тапсырѓан болатын.
Осы орайда Ќостанай облыстыќ сотында интернет-ресурс
арќылы азаматтар мен ±йымдардыњ сот органдарымен
электронды т‰рде μзара єрекеттесуініњ жања жобалары
ќолданыста екенін атап μткен жμн.

Жазасын μтеушіге
м‰мкіндік кμп

Ќазаќстан Республикасы Ішкі
істер министрлігі Ќылмыстыќ-ат-
ќару ж‰йесі комитетініњ "УК-161/
11 ќоныс колониясы енді
ќауіпсіздігі барынша тμмен, яѓни
мінездемесі оњ сотталѓандардыњ
жазасын μтеуге барлыќ жаѓдай-
лар жасалѓан облыстаѓы т‰зеу
мекемелерініњ бірі. Мекемеде
4000-ѓа жуыќ дана ќоры бар
кітапхана, клуб, медицина
бμлімшесі, асхана, монша-кір жуу
кешені, д‰кен ж±мыс істейді.

2015 жылдыњ 1 ќањтарынан
бастап Ќазаќстан Республикасы
Ќылмыстыќ-атќару кодексіне ен-
ген μзгертулер мен толыќтыру-
ларѓа байланысты мекемеде жазасын μтеушілердіњ мінез-ќ±лќын
айќындайтын комиссия  ќ±рылды. Сонымен ќатар, аталѓан   комис-
сия м‰шелері жазасын μтеушілерді толѓандырып ж‰рген мєселе-
лерге т‰сіндіру ж±мыстарын ж‰ргізеді.

Атап айтќанда, μзін тек оњ ќырынан кμрсеткен сотталѓандар же-
њілдетілген жєне  даѓдылы тєртіптегі режимге ауыстырылады. Ал
т‰зету мекемесінде ќасаќана ќ±ќыќ б±зушылыќ жасаѓандар ‰шін
ќатањ тєртіп ќолданылады. Алѓаш рет ЌР Ќылмыстыќ-атќару кодек-
сіне "сотталѓандардыњ мінез-ќ±лќын баѓалау" деген т‰сінік енгізіліп
отыр. Осындай мінез-ќ±лќын баѓалау жазаны жењілдетуге баѓыттал-
ѓан. Оњ мінезімен кμрінген сотталѓандарѓа мінез-ќ±лыќтыњ 3 дєре-
жесі ќарастырылѓан. Ал теріс мінезді жазасын μтеушілер де 3 дєре-
желі мінез-ќ±лыќќа бμлінеді. Осы негіздер бойынша сотталушыныњ
шынайы мінез-ќ±лќы аныќталып, оѓан таѓайындалѓан жазаныњ т‰рін
μзгертуге, жењілдетуге, керісінше, ќатайтуѓа м‰мкіндіктер ќарасты-
рылѓан. Былайша айтќанда, ендігі жерде сотталушы осы μлшемдер-
ге берілетін баѓа арќылы μз таѓдырын μзі ѓана μзгерте алады.

Зањнамадаѓы барлыќ μзгертулер сотталушыныњ ќ±ќыќќа баѓыну-
шылыќ мінез-ќ±лќын  ынталандыруы керек. Мысалы: ќоныс колони-
ясына жањадан келген жазасын μтеуші ќалыптасќан жаѓдайда бола-
ды. Оныњ мінезіне, ењбекке, оќуѓа жауапкершілікпен  ќарауы, тєр-
биелік жєне мєдени-ќоѓамдыќ іс-шараларѓа ќатысуы, мемлекетке
жєне ќоѓамѓа келтірген залалын μтеуіне ќарай сотталѓандар мекеме
комиссиясы шешімімен жењілдетілген жаѓдайѓа ауыстырылады.

Т‰зеу мекемелерініњ осы к‰нге дейін аталып келген атауларыныњ
да μзгеріске ±шыраѓанын айта кеткен лазым. Ќоныс колониясы, тер-
геу абаќтысы, тєрбие мекемесі, жалпы, ќатањ, айрыќша тєртіптегі
т‰зеу мекемелері жєне т‰рме деген ресми атаулар жања Ќылмыстыќ
атќару кодексіне ондаѓы ќауіпсіздік дењгейіне сєйкес тμменгі, ара-
лас, орташа, тμтенше жєне толыќ мекемелер деген атаулармен ен-
гізілген. Мєселен, ќауіпсіздігі тμменгі мекемелердегі (ќоныс колония-
сы) жазаны μтеу тєртібі ќарапайым, жењілдетілген, ќатањ жаѓдай-
даѓы деген тєрізді б±рындары ќарастырылмаѓан т‰рлерге, ал
ќауіпсіздігі тμтенше (ерекше режім) мекемелеріндегі ахуал ондаѓы
сотталушыныњ мінез-ќ±лќыныњ т‰зелуіне ќарай жењілдетілген деп
бμлінген.

Алмат ИТЕСОВ,
ЌР ІІМ ЌАЖК "УК-161/11 мекемесі" РММ бастыѓыныњ

ТЖ жμніндегі орынбасары.

Жања зањнама ќалай ж‰зеге
асуда?

Ќандай шара
ќолдануѓа болады?
– Мен т±ратын кμпќабатты

‰йде кμрші пєтерден т‰німен
музыка, єр т‰рлі ќатты дыбыс-
тар шыѓарып, бізге тыныштыќ
бермейді. Оларѓа бірнеше рет
барып,  ескерттік те, т‰сіндірдік.
Біраќ сμз тыњдайтын т‰рлері
жоќ. Оларѓа ќандай шара ќол-
дануѓа болады?

Cымбат РАЌЫМЖАНОВА.
Ќостанай ќаласы.
Жауап:
– Т‰н ішінде м±ндай ќатты му-

зыка ќою, тыныштыќты б±зу
ќ±ќыќб±зушылыќ болып есепте-
леді. "Єкімшілік ќ±ќыќб±зушы-
лыќтар туралы" Ќазаќстан Рес-
публикасы Кодексініњ 333-бабы-
на сєйкес жеке т±лѓалардыњ
ќалыпты демалысы мен тыныш-
тыѓына кедергі келтіретін, т‰нгі
уаќытта (саѓат т‰нгі 23.00-ден
6.00-ге дейін) тыныштыќты б±зу,
оныњ ішінде т±рѓын ‰йлерде жєне
олардыњ сыртында ш±ѓыл ќажет-
тілікпен байланыссыз шу шыѓа-
ратын ж±мыстарды ж‰ргізу – ес-
керту жасауѓа немесе жеке т±лѓа-
ларѓа – 2, лауазымды адамдарѓа,
жеке кєсіпкерлерге, шаѓын неме-

се орта кєсіпкерлік субъектілері
немесе коммерциялыќ емес
±йымдар болып табылатын зањ-
ды т±лѓаларѓа – 10, ірі кєсіпкерлік
субъектілері болып табылатын
зањды т±лѓаларѓа – 40 айлыќ
есептік кμрсеткіш мμлшерде ай-
ыпп±л салынады.

Сондай-аќ, єкiмшiлiк жаза ќол-
данылѓаннан кейiн бір жыл iшiнде
ќайталанатын болса,  жеке т±лѓа-
ларѓа – 5, лауазымды адамдарѓа,
жеке кєсiпкерлерге, шаѓын неме-
се орта кєсiпкерлiк субъектiлерi
немесе коммерциялыќ емес
±йымдар болып табылатын зањ-
ды т±лѓаларѓа – 20, iрi кєсiпкерлiк
субъектiлерi болып табылатын
зањды т±лѓаларѓа – 80 айлыќ
есептiк кμрсеткiш мμлшерiнде ай-
ыпп±л салуѓа єкеп соѓады.

"Єкімшілік ќ±ќыќб±зушылыќ-
тар туралы" Ќазаќстан Республи-
касы Кодексініњ 543-бабы бойын-
ша 333-бабында кμзделген
єкiмшiлiк ќ±ќыќб±зушылыќ тура-
лы iстердi ішкі істер органдары
ќарайды. Яѓни, ќ±ќыќб±зушы-
ларѓа шара кμру ‰шін сіздер тєртіп
саќшыларына ж‰гінуіњіз ќажет.

Жыл басынан бері еліміздіњ
барлыќ ќ±ќыќ ќорѓау органдары
толыќтырулар мен μзгертулерге
±шыраѓан ЌР Ќылмыстыќ Кодексі
жєне ЌР Ќылмыстыќ іс ж‰ргізу
Кодексі бойынша жања талаптар-
ды ж‰зеге асыра бастады. Жања
зањныњ жањалыѓы аталѓан ко-
декске ќылмыстыќ теріс ќылыќ
терминініњ енгізілуі. Егер де ай-
ыпталушы кісі денсаулыѓына ай-
тарлыќтай ауыр зардап келтір-
месе, сондай-аќ, бірінші рет ќыл-
мыс  жасаса, жєбірленушімен ме-
диация жолымен μзара бітімге
келсе, келтірілген шыѓынды μте-
ген жаѓдайда ќылмыстыќ жауап-
кершіліктен босатылады. Соны-
мен ќоса, жања Ќылмыстыќ Ко-
дексте кісі μліміне єкеліп соќпа-
ѓан ауырлыѓы тμмен немесе ор-
таша ауырлыќтаѓы ќылмыс жаса-
ѓан кємелет жасќа толмаѓандарѓа
бас бостандыѓынан айыру жаза-
сы кесілмейді. Ал, μз бетінше
кірісі бар кємелет жасќа толѓан-
дар т‰зету ж±мыстарына тарты-
лады. Айыпп±лдар салу, т‰зету
жєне ќоѓамдыќ ж±мыстарды кењ-
інен ќолдану шаралары алдаѓы
уаќытта т‰зету мекемелерінде

жазасын μтеушілер санын азай-
татын болады. ¦йымдасќан жєне
арнайы ќылмыстыќ к‰ресті
к‰шейту баѓытында аќпараттыќ
технологиялар жєне медицина
саласы бойынша ќосымша  нор-
малар енгізілді.

Ќылмыстыќ іс ж‰ргізу ко-
дексініњ таѓы бір жањалыѓы – ішкі
істер органдарына келіп т‰скен
ќылмыс туралы арыз-шаѓымдар
мен μзге де хабарламалардыњ
барлыѓы кезекші бμлімдердіњ
ќ±жаттарды тіркеу кітабына тірке-
летін болады. Содан наќты ќыл-
мыс белгілері бар арыз-шаѓым-
дар электронды форматтаѓы
сотќа дейінгі тергеп-тексеру-
лердіњ бірыњѓай тізіміне енгізі-
леді. Б±л дегеніміз – аталѓан
арыз-шаѓым бойынша сол мезет-

– Іске асырылѓан б±л жобалар
азаматтардыњ сот аќпаратына
ќолжетімділігін арттырады, – деді
облыстыќ соттыњ баспасμз хат-
шысы Лєззат Байѓожина. – Осы
аќпараттыќ сервистердіњ арќа-
сында азаматтар μз ‰йлерінен
шыќпай-аќ, интернет арќылы сот
ќ±жаттарымен таныса алады.

Лєззат Байѓожинаныњ айтуын-
ша, жања электрондыќ жобалар
азаматтардыњ пошталыќ ќызмет-
терге ж±мсалатын ќаржылыќ
жєне уаќыт шыѓынын ‰немдеуге
м‰мкіндік береді. Статистикалыќ
деректерге ж‰гінсек, облыстыќ
сотта 2014 жылы "Сот кабинеті"
жєне электронды ‰кімет порталы

арќылы 12 мыњнан астам хат-ха-
бар келіп т‰скен.

– "Сот ќ±жаттарымен танысу"
сервисі логин, пароль, ЖСН-ды
енгізу арќылы электронды сот
ќ±жаттарын кμруге м‰мкіндік бе-
реді. "Сот кабинеті" ќызметін ќол-
дану ‰шін азамат халыќќа ќызмет
кμрсету орталыќтарынан элек-
тронды ќолтањба алады. Сол ќол-
тањба кμмегімен "сот кабинеті"
сервисі арќылы μтінішін жолдан-
ѓан соњ, азаматтар оныњ тіркел-
гені туралы талон мен электрон-
ды хабарламалар туралы келі-
сімге ие болады", – дейді облыс-
тыќ соттыњ баспасμз хатшысы.

Ал сот процесіне ќатысушы

тараптарѓа сот отырысы туралы
да сот тыњдалымы туралы талон
жолданады". Іс ќаралып болѓан
соњ сот процесіне ќатысушыла-
рѓа судьяныњ элек-тронды-сан-
дыќ ќолтањбасы ќойылѓан, сот
актілерініњ шыќќаны туралы SMS
жіберіледі. Айтќандай, сервистегі
элек-тронды сот ќ±жаттарын тек
оќып ќана ќоймай, ж‰ктеп алуѓа
да болады.

"Сот кабинеті" сервисі сот
μндірісін жењілдетуге, сондай-аќ
сот ж‰йесініњ жеделдігін, ќол-
жетімділігі мен ашыќтыѓын ќам-
тамасыз етуге баѓытталѓан. Б±л
"кабинетте" μтініш, арыз, шаѓым
жєне электрондыќ т‰рдегі
μтінімдерді єзірлеуге жєне беру-
ге, сондай-аќ мемлекеттік алым-
дарды онлайн т‰рінде тμлеуге
жол ашылѓан. Тараптар μздері-
не ыњѓайлы кез келген уаќытта
сот ќ±жатын ќарап, істіњ тарихы-
мен танысып, сот актісін басып
шыѓара алады.

"Сотта іс ќарау хаттамасыныњ
толымдылыѓын жєне сапасын
ќамтамасыз ететін тетік ретінде
сот процестерін электронды фик-
сациялауды жаппай ендірген
жμн" деп тапсырѓан болатын Ел-
басы судьялар съезінде.

–  Сот отырысы хаттамасыныњ
сапасын арттыру маќсатында
барлыќ соттарда сот процесін
аудио, бейне тіркеу (АБТ) ж‰йесі
енгізілуде. Заманауи техноло-
гиялар негізінде сот процестерін
электрондыќ хаттамаѓа т‰сіруге
м‰мкіндік беретін б±л ж‰йеге сот
процесіне ќатысушылар "Сот ка-
бинеті" арќылы шыѓа алады, –
дейді Лєззат Байѓожина.

тен бастап ќылмыстыќ іс ќозѓа-
лып, оѓан тіркеу нμмірі берілді
деген сμз. Жања Ќылмыстыќ-про-
цестік кодекстіњ талабына сєйкес,
ќылмыстыќ ќудалау органы ќыл-
мыстыќ іс ќозѓау туралы ќаулы
шыѓармай, сотќа дейінгі тергеп-
тексеру ж±мыстарын ж‰ргізеді.
Зањнамаѓа енген μзгерістерге
сєйкес ќылмыстыќ ќудалау
органдарына шаѓым т‰скен
сєттен бастап  бір тєулік ішінде
ќылмыс ќ±рамыныњ бар-жоѓы
аныќталады жєне барлыќ дєлел-
дер дереу тексеріледі. Осыѓан
байланысты, 2015 жылдыњ
19-ќањтарынан бастап жања
Ќылмыстыќ жєне Ќылмыстыќ іс
ж‰ргізу кодексіне кμшуіне орай ЌР
Бас прокуратурасыныњ μкілдері
еліміздіњ барлыќ облыстарында
ќадаѓалау ж±мыстарын ж‰ргізуді
бастады.

Ќостанай облысы прокура-
турасыныњ баспасμз ќызметі.

Бетті дайындаѓан  Ш±ѓа ЌОЊЌАБАЙ

shuga_ansagan@mail.ru

С¦РАЊЫЗ, ЖАУАП БЕРЕМІЗ
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Кешегі Кењес ‰кіметі т±сында "бала
тєрбиесі мектептен басталады" дегенге оњ
кμзќараспен, шынайы наным-сеніммен
ќарайтынбыз. Ол кезде м±ѓалімдердіњ айт-
ќан аќыл-кењестері мен ілім-білімін сана-
мызѓа тоќып, уаќытылы сабаѓымызды
оќып, тєртіпті болуѓа тырысатынбыз. М±ѓа-
лімдерге ќарсы сμз айтпаќ т‰гілі, кμлбењ-
деген кμлењкесін кμргенде тыѓыларѓа тесік
таппай  сасќалаќтайтынбыз.  Мектеп  ќа-
бырѓасында ж‰ргенімізде аќылгμй, да-
нышпан болдыќ деп айтудан, єрине,
аулаќпыз. Балалыќпен жасаѓан шалалы-
ѓымыздыњ болѓаны да рас. Ќанша жерден
б±зыќтыќ жасап, тєртіпсіз болсаќ та ‰лкен-
дердіњ айтќанын б±лжытпай орындайтын-
быз. Ќысќасы, ќазіргі жастардыњ тілімен
айтќанда "аќылды б±зыќ" болдыќ. Сол
уаќытта жоѓарѓы сынып оќушылары
б‰гінгідей ќоќањдап, єлімжеттік кμрсет-
пейтін. Керсінше, сабырлы салмаќпен
жаќсы ќасиеттерді ‰йретіп, тєрбиелі бо-
луѓа бейімдеп, аќыл айтып, ‰лкен азамат
болуымызѓа септіктерін тигізетін. Тасќын
судыњ екпініндей арнадан асып, баѓынбай
бара жатсаќ жанымызѓа батырмай н±ќып
алатын. ¤з ќателігімізді білгендіктен тіл
ќатпай ‰нсіз ж‰ретінбіз. Сабаќ оќымай,

м±ѓалімдердіњ айтќанын тыњдамай тєртіп
б±зсаќ, ол кісілер шапалаќпен тартып
жібергенде ашуланып, μз ќателігімізді
білмей ата-анамызѓа айтып барѓанда,
ќайта μзімізге ±рысып, м±ѓалімніњ алдына
єкеліп, енді "тєртіпсіз болса мектептен
шыѓарып жіберіњдер" деп  д‰рсе ќойѓан-
да, екі оттыњ ортасында ќалѓандай к‰й ке-
шетінбіз.

Негізі баланыњ жаќсысы – єке мен ше-
шеніњ ары, ата-ананыњ абыройы, жама-
ны – ќайѓысы, "азап-соры" деген жастар-
ды тєрбиелеу ісінде табысќа жету ‰шін
єрбір ата-ананыњ μзі де тєрбиелі болу ке-
рек. Ќоѓамныњ болашаѓы мен беделіне
айќын жол ашар μскелењ ±рпаќ. Тал бе-
сіктен басталар тєрбиеніњ терењді мењ-
зейтіні осында. Ењ алдымен ата-ананыњ
рμлі, онан кейін ±лаѓат сыйлаѓан ±стаз.

Сμз  жоќ, бала  ‰шін  адамгершілік тал-
ѓамдар мен єдет-даѓдылар, яѓни жеке бас-
тыњ ќалыптасуыныњ барлыќ єлеуметтік-
психологиялыќ негіздері отбасында
ќалыптасады. Демек, отбасылыќ тєрбие-
леу шарттарын, м‰мкіндіктерін зерттемей
тєрбие ‰рдісінде оњ нєтижелерге жету
м‰мкін емес. Кей ата-аналардыњ бала

ОЙ  ТОЛЃАМ

БАЛА ТЄРБИЕСІ

тєрбиесі жайлы кμзќарастарында елеулі
кемшіліктердіњ барлыѓын байќауѓа бола-
ды. "Міндетім киім мен тамаќ табу ѓана"
деген оймен мектепке орынсыз талаптар
ќояды. ¤зініњ жауапкершілігін сезе
білмейді, баласын тєрбиелеуден ќол
‰зеді. Оныњ зардабы баланыњ сабаќ ‰лге-
ріміне, мінез-ќ±лќыныњ μзгеруіне єкеліп
соѓады. Бала тєрбиесі – баршамызѓа
ортаќ. Баланыњ б‰гінгі іс-єрекетіне,
тєртібіне б‰гін назар салмасаќ, ертењ кеш
болады. Олай болса, бір сєт уаќыт бμліп,
мектеппен хабарласу ата-ананыњ бірден-
бір міндеті.

Ќазіргі заманда ±лттыќ мектептіњ ірге-
тасы ќалана бастаѓан кезде ата-аналар да
мектеппен байланысын ныѓайта т‰суі аб-
зал. Мектеп μмірі, оќушы т±лѓасын єлеу-
меттендіру мєселесі єріптестік педагоги-
каны талап етеді. Ынтымаќ бар жерде
тєрбие де бар. Ынтымаќ бар жерде бере-
ке, бірлік те бар. Ќоѓамдыќ тєрбие жан±я-
дан басталады. Отан жан±ядан ќ±ралмаќ,
ќазіргі заманда нарыќ жаѓдайында ата-
аналардыњ, жалпы ќоѓам ќауымдастыѓы-
ныњ кμбісі ж±мыстан бос жєне бос уаќыты
да баршылыќ. Ендеше сол бойындаѓы

білімін, ілімін, к‰ш-жігерін неге игі іске
ж±мсамасќа? Ел болашаѓы б‰гінгі мектеп
оќушылары. Ал, сол оќушылар рухани
байлыќпен ќалыптасады. Ќандай баѓыт-
пен ж‰реді, ќандай ізгі істер жасайды, ќан-
дай ќоѓам келешекті ќалыптастырады? Ол
жалѓыз мектептіњ мєселесі болмауы керек.
"Бала тєрбиесі мектептен басталады"  деп
ата-аналар бар жауапкершілікті ±стаздар
ќауымына артып, μздері с‰ттен аќ, судан
таза болып, ауыртпалыќты арќаламайтын-
дары да жиі кездесіп жатады. Міне, осы-
ныњ салдарынан мектеп оќушылары
єрт‰рлі ќ±ќыќ б±зушылыќтарѓа бой алды-
рады. М±ѓалімдердіњ тілін алмаќ т‰гілі
олардыњ сμздерін ќ±лаќтарына да
ілмейді. Керісінше, бесіктен белдері шыќ-
пай жатып оларѓа μздері аќыл айтып, зањ
соќќанда жаѓањды ±стаудан басќа амалыњ
ќалмас. "Балаларыњ тіл алмайды, б±заќы-
лыќ жасайды" деп ±стаздары ата-аналар-
ѓа шаѓымданса, "сендердіњ беріп жатќан
тєрбиелеріњ солай болса, біздіњ ќолдан
не келеді" деп μздеріне кінє арта салады.
Б±л дегеніміз ата-аналардыњ балаларын
м±ѓалімдерге ќарсы ќоюдыњ алѓы шарты.
Шынайы шындыќ ќай кезде де т‰птіњ
т‰бінде ашылары сμсіз.

Санамызды ‰ндініњ сериалдары улап,
сиќымыздыњ сынын б±зып, μрімдей бала-
ларымыз ішкі аѓзаларын т‰тінге т±ншыќ-
тырып, есірткіге бой алдырса, онда біздіњ
ќай оњѓанымыз? Сєби кезінен ќанаттыѓа
ќаќтырмай, т±мсыќтыѓа шоќыттырмай
мєпелеп, тєрбиелеп μсірген перзенттері-
не сμзі μтпеген ата-ана кімге ‰лгі бола ала-
ды, айтыњыздаршы?! "Беймезгіл уаќытта
балаларына  кμшеде  ж‰рмењдер"  деп
тыйым салуѓа болмас па еді...

Ќазаќ халќы єуелден-аќ бала тєрбиесі-
не айрыќша мєн беріп, оны ата-ананыњ,
ќоѓамныњ борышы санаѓан. ¤йткені, бала
– болашаќ иесі. Сол себепті келер ±рпаќ
алдындаѓы жауапкершілік єрдайым ќатал
сын саналѓан. Баланы μсіру, оны азамат
етіп тєрбиелеу – елдік мєселе. Оныњ ал-
дан к‰ткен баѓыты, ‰міті к‰мєнді болса, не
болмаќ?

Біздіњ келешегіміз жас ±рпаќ деп жария
салып жатќанда олардыњ ісі мынау. Б±л
мектеп ќабырѓасында оќып ж‰ріп жасаѓан
кемшіліктері. Ал, ертењ жоѓарѓы оќу орын-
дарына т‰сіп студент атанѓанда кμмескі
жолдан тайып, б±лыњѓыр μмірдіњ буына
т±ншыќпасына кім кепіл? Ойланайыќ,
аѓайын!

Байбатыр НИЯЗБЕК¦ЛЫ.
Жанкелдин ауданы.

мектептен десек те...
"Адамныњ

адамшылыѓы аќыл,
ѓылым, жаќсы ата,
жаќсы ана, жаќсы
±стаздан болады.

 Адам баласын
бауырым деу ж‰ректіњ
ісі"

Абай Ќ¦НАНБАЕВ.

МЄСЕЛЕ

Сананы сан ќ±былтќан
осы сауалѓа жауап іздеп,
ауданымызда  тілімізді
тμрге шыѓарып т±рѓан
Сарыкμл орта мектебіне
бас с±ќќан едік...

2007 жылы (б±рынѓы №2
Урицк орта мектебініњ орнына)
ашылѓан мектепті б‰гінде  жиыр-
ма  жылѓа жуыќ тєжірибесі бар
Ерлан Смановтай азамат басќа-
рып келеді. М±нда 27 м±ѓалім
ќызмет істесе, 170 оќушы білім
нєрімен сусындауда. Шєкірттер-
ге  ±стаздарымыз сапалы білім,
саналы тєрбие берумен ќатар ењ
алдымен мемлекеттік тіліміздіњ
мєртебесін мейлінше мењгертіп,
білім алуѓа талпынѓан оќушыла-
рѓа бар білгендерін ‰йретуден
жалыќќан емес.

Сарыкμл орта мектебі жыл
сайын ¦БТ-дан жаќсы кμрсеткіш
кμрсетіп те ж‰р. Дєл ќазір, баќы-
лау сынаќтарыныњ нєтижелері

Халыњ ќалай,
ЌАЗАЌ МЕКТЕБІ?

бойынша, 16 орта мектептіњ
ішінде 6-орында. Яѓни, бар мєсе-
ле, білім сапасында емес, μзі

с±ранып т±рѓан μзекті жєйт -
кейбір пєн кабинеттерініњ жеткі-

ліксіздігінде. Турасын айтќанда,
б±рынѓы мєжіліс залыныњ орнын
басќан спорт залыныњ талапќа
сай еместігі. Таѓы бір кемшілігі
оныњ  екінші ќабатта орналасќа-
ны. Бір амалын тауып, дене шы-
ныќтыру пєндерін μткізіп ж‰рген
м±ѓалімдердіњ дегеніне баѓынѓан
оќушылар жазда далада доп
ќуса, ќыста єлгі тар бμлмеге
ќамалуѓа мєжб‰р. Сондай-аќ,
кμпшілік рухани азыќ алуѓа келіп
ж‰рген кітапхана да тар. Б±л аз-
дай, психолог, АЄД, шеберхана
кабинеттері м‰лдем жоќ. Атал-
мыш пєндер бойынша тєжірибе
ж‰зінде жан-жаќты ‰йрететін та-

лапќа сай кабинеттердіњ жоќ-
тыѓы бєрін білсем деген оќушы-
лар ‰шін ќол байлау болып т±р.
Мектепте барлыѓы – 11-аќ каби-
нет болѓандыќтан, оќушылар екі
ауысыммен оќиды.

 Жас ±рпаќ ‰шін, олардыњ бо-
лашаѓы ‰шін  спорт залыныњ,
ењбекке баулитын арнайы ќ±рал-
жабдыќпен ќамтылѓан сынып-
тыњ заманауи ‰лгіде болуы,
пєндерді талапќа сай μткізу осы-
лардыњ бєрі – μте мањызды.

– Сарыкμлде жања ќазаќ мек-
тебі салынады деген єњгіме 2013
жылы ќозѓалѓан болатын. Аудан
бюджетінен ќаржы бμлінетін бо-

лып, ќажетті ќ±жаттар дайында-
лып, аудандыќ мєслихат шешім
шыѓарѓан еді. Біраќ, оны облыс-
тыќ мєслихат бекітеді деген. Дєл
сол жылы облыста 4 мектеп са-
лынады деп жоспарланѓан. Біраќ,
соныњ екеуі ѓана μтті. Содан
біздегі мектептіњ ќ±рылысы  2014
жылѓа ќалдырылды. Сμйтіп, б±л
жыл да еш μзгерусіз μтті. Жаќын-
да осы мєселе туралы облыстыќ
телеарнада білім басќармасы-
ныњ бастыѓы аймаќ басшысына
Сарыкμлде 2015 жылы ќазаќ
мектебі салынады деп айтќанын
ќ±лаѓым шалып ќалды. Сондыќ-
тан, енді биылѓы жылдан ‰мітіміз
зор, – дейді мектеп директоры
Е.Сманов.

Таѓы бір айта кетерлік жєйт,
ќазіргі ќазаќ мектебі деп атала-
тын ѓимараттыњ салынѓанына 55
жылдыњ ж‰зі болыпты. Сонда
осы нысан апатты деп танылма-
ѓанымен, ескі екендігі айдан-
аныќ. Тек, аѓымдаѓы жμндеулер
ж±мыстардыњ нєтижесінде сыр-
ты мен ішкі кμрінісі кμмескіленіп
кμрінбей т±рѓандай. Ќайткен
к‰нде де Сарыкμлге заманауи
талаптарѓа сай  жања ќазаќ мек-
тебі ауадай ќажет-аќ. Осы μзекті
мєселе  уаќыт μлтірмей μз
шешімін тапса, н±р ‰стіне н±р
болар еді...

Сарыкμл ауданы.

Руслан
      ЄЛКЕЕВ



Ќостанай облысы єкімдігініњ 2015 жылѓы 19 ќањтардаѓы № 12 ќаулысы

"Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ пайдаланылуы мен ќорѓалуын
баќылау басќармасы"  мемлекеттік  мекемесі туралы ережені   бекіту

туралы

Єкімдіктіњ
2015 жылѓы 19 ќањтардаѓы

№ 12 ќаулысымен бекітілген

"Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ  пайдаланылуы мен ќорѓалуын
баќылау басќармасы"  мемлекеттік мекемесі туралы

ЕРЕЖЕ

9

 "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" 2001 жылѓы 23 ќањтардаѓы
Ќазаќстан Республикасы Зањыныњ 27-бабы-
на сєйкес Ќостанай облысыныњ єкімдігі
ЌАУЛЫ  ЕТЕДІ:

1. Ќоса беріліп отырѓан "Ќостанай облысы
єкімдігініњ жердіњ пайдаланылуы мен ќорѓалу-
ын баќылау басќармасы" мемлекеттік меке-

1.  Жалпы ережелер

 1. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ пай-
даланылуы мен ќорѓалуын баќылау басќар-
масы" мемлекеттік мекемесі жердіњ пайдала-
нылуы мен ќорѓалуын мемлекеттік баќылау
саласында басшылыќты ж‰зеге асыратын
Ќазаќстан Республикасыныњ мемлекеттік
органы болып табылады.

2. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ пай-
даланылуы мен ќорѓалуын баќылау басќар-
масы" мемлекеттік мекемесініњ ведомствола-
ры жоќ.

3. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ пай-
даланылуы мен ќорѓалуын баќылау басќар-
масы" мемлекеттік мекемесі μз ќызметін
Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясы-
на жєне зањдарына,  Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті мен ‡кіметініњ актілеріне,
μзге де нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерге, сон-
дай-аќ осы Ережеге сєйкес ж‰зеге асырады.

4. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ пай-
даланылуы мен ќорѓалуын баќылау басќар-
масы" мемлекеттік мекемесі  мемлекеттік ме-
кеме ±йымдыќ-ќ±ќыќтыќ нысанындаѓы зањ-
ды т±лѓа болып табылады, мемлекеттік тілде
μз атауы бар мμрі мен  мμртањбалары, бел-
гіленген ‰лгідегі бланкілері, сондай-аќ Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањнамасына сєйкес
ќазынашылыќ органдарында  шоттары бола-
ды.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ пай-
даланылуы мен ќорѓалуын баќылау басќар-
масы" мемлекеттік мекемесініњ ж±мыс режимі
басшы бекіткен ж±мыс регламентіне сєйкес
белгіленеді жєне Ќазаќстан Республикасыныњ
ќолданыстаѓы зањнамасына ќайшы келмеуі
тиіс.

5. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ пай-
даланылуы мен ќорѓалуын баќылау басќар-
масы" мемлекеттік мекемесі  азаматтыќ-
ќ±ќыќтыќ ќатынастарѓа μз атынан т‰седі.

6. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ пай-
даланылуы мен ќорѓалуын баќылау басќар-
масы" мемлекеттік мекемесі егер зањнамаѓа
сєйкес осыѓан уєкілеттік берілген болса, мем-
лекеттіњ атынан азаматтыќ-ќ±ќыќтыќ ќаты-
настардыњ тарапы болуѓа ќ±ќыѓы бар.

7. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ пай-
даланылуы мен ќорѓалуын баќылау басќар-
масы"  мемлекеттік мекемесі μз ќ±зыретініњ
мєселелері бойынша зањнамада белгіленген
тєртіппен  "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ

пайдаланылуы мен ќорѓалуын баќылау бас-
ќармасы"  мемлекеттік мекемесі басшысы-
ныњ б±йрыќтарымен жєне Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањнамасында кμзделген басќа
да актілермен ресімделетін  шешімдер ќабыл-
дайды.

8. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ пай-
даланылуы мен ќорѓалуын баќылау басќар-
масы" мемлекеттік мекемесініњ ќ±рылымы
мен штат саныныњ лимиті ќолданыстаѓы зањ-
намаѓа сєйкес бекітіледі.

9. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ пай-
даланылуы мен ќорѓалуын баќылау басќар-
масы" мемлекеттік мекемесініњ орналасќан
жері:  110000, Ќазаќстан Республикасы, Ќос-
танай облысы, Ќостанай ќаласы, Амангелді
кμшесі, 93А.

10. Мемлекеттік органныњ толыќ атауы -
"Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ пайдала-
нылуы мен ќорѓалуын баќылау басќармасы"
мемлекеттік мекемесі.

11. Осы Ереже "Ќостанай облысы єкім-
дігініњ жердіњ пайдаланылуы мен ќорѓалуын
баќылау басќармасы"  мемлекеттік меке-
месініњ ќ±рылтай ќ±жаты болып табылады.

12. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ
пайдаланылуы мен ќорѓалуын баќылау бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ ќызметін
ќаржыландыру облыстыќ бюджеттен ж‰зеге
асырылады.

13. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ
пайдаланылуы мен ќорѓалуын баќылау бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесіне кєсіпкерлік
субъектілерімен "Ќостанай облысы єкімдігініњ
жердіњ пайдаланылуы мен ќорѓалуын баќы-
лау басќармасы" мемлекеттік мекемесініњ
функциялары болып табылатын міндеттерді
орындау т±рѓысында шарттыќ ќатынастарѓа
т‰суге тыйым салынады.

Егер "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ
пайдаланылуы мен ќорѓалуын баќылау бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесіне зањнама-
лыќ актілермен кірістер єкелетін ќызметті
ж‰зеге асыру ќ±ќыѓы берілсе, онда осындай
ќызметтен алынѓан кірістер республикалыќ
бюджеттіњ кірісіне жіберіледі.

2. Мемлекеттік органныњ миссиясы,
негізгі міндеттері, функциялары,

ќ±ќыќтары мен міндеттері

14. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ
пайдаланылуы мен ќорѓалуын баќылау бас-
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месі туралы ереже бекітілсін.
2. Осы ќаулы алѓашќы ресми жарияланѓан

к‰нінен кейін к‰нтізбелік он к‰н μткен соњ ќол-
данысќа енгізіледі.

Облыс єкімі    Н. Садуаќасов.
Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi

мемлекеттiк тiркеу  тiзiлiмiнде
2015  жылѓы  27 ќањтардаѓы

 № 5337 болып тіркелген.

ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ миссиясы:
жердіњ пайдаланылуы мен ќорѓалуын мемле-
кеттік баќылау саласындаѓы мемлекеттік
саясатты дамытуѓа жєне жетілдіруге жєрдем-
десу болады.

15."Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ пай-
даланылуы мен ќорѓалуын баќылау басќар-
масы"   мемлекеттік мекемесініњ міндеттері:

жердіњ ±тымды жєне тиімді пайдаланылу-
ына баќылауды ќамтамасыз етуге баѓыттал-
ѓан шараларды ж‰зеге асыру;

Ќазаќстан Республикасыныњ жер зањнама-
сымен кμзделген μзге де міндеттер.

16. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ
пайдаланылуы мен ќорѓалуын баќылау бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ функция-
лары:

1) мемлекеттiк органдардыњ, кєсiпорын-
дардыњ, мекемелердiњ, ±йымдар мен азамат-
тардыњ Ќазаќстан Республикасыныњ жер зањ-
намасын, жер учаскелерiн нысаналы маќса-
тына сєйкес пайдаланудыњ белгiленген
режимiн саќтауына;

2) жер учаскелерiн μз бетiнше иеленiп алуѓа
жол бермеуге;

3) жер учаскелерiнiњ меншiк иелерi мен жер
пайдаланушылардыњ ќ±ќыќтарыныњ саќта-
луына;

4) азаматтардыњ μздеріне жер учаскелерiн
беру туралы μтініштерін (μтiнiшхаттарын) ќа-
раудыњ белгiленген мерзiмдерiнiњ саќталуынa;

5) Ќазаќстан Республикасыныњ ќолданыс-
таѓы зањнамасына сєйкес μзге де функция-
ларды ж‰зеге асырады.

17. Ќ±ќыќтары мен міндеттері:
1) кінєлілерді жауапќа тарту мєселені шешу

‰шін Казаќстан Республикасыныњ жер зањда-
рыныњ б±зылуы туралы материалдарды тиісті
органдарѓа жіберу;

2) Ќазаќстан Республикасы жер зањдары-
ныњ б±зылуы туралы хаттамалар (актiлер) жа-
сау;

3) Ќазаќстан Республикасыныњ жер зањ-
дарын б±зѓаны ‰шiн єкiмшiлiк жазалау туралы
ќаулылар шыѓару;

4) жер учаскелерiнiњ меншiк иелерi мен жер
пайдаланушыларѓа жердi ќорѓау, Ќазаќстан
Республикасы жер зањдарыныњ б±зылуын
жою мєселелерi бойынша орындалуѓа мiндеттi
н±сќамалар беру;

5) Ќазаќстан Республикасыныњ жер зањ-
дарын б±зушыларѓа уаќтылы шаралар ќолда-
ну;

6) Ќазаќстан Республикасыныњ ќолданыс-
таѓы зањнамасына сєйкес μзге де ќ±ќыќтар
мен міндеттерді ж‰зеге асыру.

3. Мемлекеттік органныњ ќызметін
±йымдастыру

18. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ
пайдаланылуы мен ќорѓалуын баќылау бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесіне басшы-
лыќты "Ќостанай облысы єкімдігініњ  жердіњ
пайдаланылуы мен ќорѓалуын баќылау бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесіне ж‰ктелген
міндеттердіњ орындалуына жєне оныњ функ-
цияларын ж‰зеге асыруѓа дербес жауапты
болатын бірінші басшы ж‰зеге асырады.

19. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ
пайдаланылуы мен ќорѓалуын баќылау   бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ бірінші бас-
шысын Ќостанай облысыныњ єкімі ќызметке
таѓайындайды жєне ќызметтен босатады.

20. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ
пайдаланылуы мен ќорѓалуын баќылау   бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесі бірінші бас-
шысыныњ Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-
намасына сєйкес ќызметке таѓайындалатын
жєне ќызметтен босатылатын орынбасары бо-
лады.

21. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ

пайдаланылуы мен ќорѓалуын баќылау бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесі бірінші бас-
шысыныњ μкілеттіктігі:

1) "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ пай-
даланылуы мен ќорѓалуын баќылау басќар-
масы" мемлекеттік мекемесі ќызметкерлері
міндеттерініњ шењберін белгілейді;

2) "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ пай-
даланылуы мен ќорѓалуын баќылау басќар-
масы" мемлекеттік мекемесініњ мамандары
мен техникалыќ ќызметкерлерін таѓайындай-
ды, босатады жєне тєртіптік жауапкершілікке
тартады;

3) сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы шаралар-
ды ќолданбаѓаны ‰шін дербес жауапты бола-
ды;

4) μз ќ±зыреті шегінде "Ќостанай облысы
єкімдігініњ жердіњ пайдаланылуы мен ќорѓа-
луын баќылау басќармасы"  мемлекеттік
мекемесініњ барлыќ ќызметкерлері  орындауѓа
міндетті н±сќаулар береді;

5) Ќазаќстан Республикасыныњ ќолданыс-
таѓы зањнамасына сєйкес мемлекеттік орган-
дарда, ±йымдарда "Ќостанай облысы
єкімдігініњ жердіњ пайдаланылуы мен ќорѓа-
луын баќылау басќармасы" мемлекеттік
мекемесін білдіреді;

6) "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ пай-
даланылуы мен ќорѓалуын баќылау басќар-
масы" мемлекеттік мекемесініњ ќ±рылымы
мен штат кестесін бекітеді;

7) μзіне ж‰ктелген μзге де μкілеттіктерді
ж‰зеге асырады.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ пай-
даланылуы мен ќорѓалуын баќылау басќар-
масы" мемлекеттік мекемесініњ бірінші басшы-
сы болмаѓан кезењде оныњ μкілеттіктерін ќолда-
ныстаѓы зањнамаѓа сєйкес оны алмастыра-
тын т±лѓа орындайды.

22. Бірінші басшы μз орынбасарыныњ
μкілеттіктерін ќолданыстаѓы зањнамаѓа сєйкес
бел-гілейді.

4. Мемлекеттік органныњ м‰лкі

23. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ
пайдаланылуы мен ќорѓалуын баќылау бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ зањнама-
да кμзделген жаѓдайларда жедел басќару
ќ±ќыѓында оќшауланѓан м‰лкі болу м‰мкін.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ пай-
даланылуы мен ќорѓалуын баќылау басќар-
масы" мемлекеттік мекемесініњ  м‰лкі оѓан
меншік иесі берген м‰лік, сондай-аќ μз ќыз-
меті нєтижесінде сатып алынѓан м‰лік (аќша-
лай кірістерді ќоса алѓанда) жєне Ќазаќстан
Республикасыныњ зањнамасында тыйым са-
лынбаѓан μзге де кμздер есебінен ќалыптас-
тырылады.

24. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ
пайдаланылуы мен ќорѓалуын баќылау бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесіне бекітілген
м‰лік  коммуналдыќ меншікке жатады.

25. Егер зањнамада μзгеше кμзделмесе,
"Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ пайдала-
нылуы мен ќорѓалуын баќылау басќармасы"
мемлекеттік мекемесініњ μзіне бекітілген
м‰лікті жєне ќаржыландыру жоспары бойын-
ша μзіне бμлінген ќаражат есебінен сатып
алынѓан м‰лікті μз бетімен иеліктен шыѓаруѓа
немесе оѓан μзгедей тєсілмен билік етуге
ќ±ќыѓы жоќ.

5. Мемлекеттік органды  ќайта
±йымдастыру жєне тарату

26. "Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ
пайдаланылуы мен ќорѓалуын баќылау бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесін ќайта ±йым-
дастыру жєне тарату Ќазаќстан Республика-
сыныњ зањнамасына сєйкес ж‰зеге асырыла-
ды.

Постановление акимата Костанайской области
от 19 января 2015 года № 12

Об утверждении Положения о государственном учреждении
"Управление по контролю за использованием и охраной земель акимата

Костанайской области"

 Утверждено
постановлением акимата

от 19 января 2015 года  № 12

ПОЛОЖЕНИЕ о государственном учреждении
"Управление по контролю за использованием

и охраной земель акимата Костанайской области"

 В соответствии со статьей 27 Закона Рес-
публики Казахстан от 23 января 2001 года "О
местном государственном управлении и са-
моуправлении  в Республике Казахстан" аки-
мат Костанайской  области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о го-
сударственном учреждении "Управление по
контролю за использованием и охраной земель

акимата Костанайской области".
2. Настоящее постановление вводится в

действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опуб-
ликования.

 Аким области  Н. Садуакасов.
Зарегистрировано в Реестре государствен-
ной регистрации   нормативных  правовых

актов  27 января 2015 года под  № 5337.

1. Общие положения  1. Государственное учреждение "Управ-

ление по контролю   за использованием и ох-
раной земель акимата Костанайской облас-
ти" является государственным органом Рес-
публики Казахстан, осуществляющим руко-
водство в сфере государственного контроля
за использованием и охраной земель.

2. Государственное учреждение "Управле-
ние по контролю   за использованием и охра-
ной земель акимата Костанайской области"
не имеет ведомств.

3. Государственное учреждение "Управле-
ние по контролю за использованием и охра-
ной земель акимата Костанайской области"
осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с Конституцией и законами Республики
Казахстан, актами Президента и Правитель-
ства Республики Казахстан, иными норматив-
ными правовыми актами, а также настоящим
Положением.

4. Государственное учреждение "Управле-
ние по контролю  за использованием и охра-
ной земель акимата Костанайской области"
является юридическим лицом в организа-
ционно-правовой форме государственного уч-
реждения, имеет печать и штампы со своим
наименованием на государственном языке,
бланки установленного образца, в соответ-
ствии   с законодательством Республики Ка-
захстан счета в органах казначейства.

Режим работы государственного учрежде-
ния "Управление по контролю за использова-

нием и охраной земель акимата Костанай-
ской области" устанавливается в соответ-
ствии с регламентом работы, утвержденным
руководителем, и не должен противоречить
действующему законодательству Республи-
ки Казахстан.

5. Государственное учреждение "Управле-
ние по контролю за использованием и охра-
ной земель акимата Костанайской области"
вступает    в гражданско-правовые отноше-
ния от собственного имени.

6. Государственное учреждение "Управле-
ние по контролю   за использованием и охра-
ной земель акимата Костанайской области"
имеет право выступать стороной граждан-
ско-правовых отношений от имени государ-
ства, если оно уполномочено на это в соот-
ветствии  с законодательством.

7. Государственное учреждение "Управле-
ние по контролю за использованием и охра-
ной земель акимата Костанайской области"
по вопросам своей компетенции в установ-
ленном законодательством   порядке прини-
мает решения, оформляемые приказами ру-
ководителя государственного учреждения "Уп-
равление по контролю   за  использованием и
охраной земель акимата Костанайской обла-
сти" и другими актами, предусмотренными за-
конодательством Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численнос-
ти государственного    учреждения "Управле-
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ние по контролю за использованием и охра-
ной    земель акимата Костанайской области"
утверждаются в соответствии   с действую-
щим законодательством.

9. Местонахождение государственного уч-
реждения "Управление  по контролю за ис-
пользованием и охраной земель акимата Ко-
станайской области": 110000, Республика Ка-
захстан, Костанайская область, город Коста-
най, улица Амангельды, 93А.

10. Полное наименование государственно-
го органа - государственное учреждение "Уп-
равление по контролю за использованием и
охраной   земель акимата Костанайской об-
ласти".

11. Настоящее Положение является учре-
дительным документом  государственного уч-
реждения "Управление по контролю за
использованием и охраной земель акимата
Костанайской области".

12. Финансирование деятельности госу-
дарственного учреждения "Управление по
контролю за использованием и охраной зе-
мель акимата Костанайской области" осуще-
ствляется из областного бюджета.

13. Государственному учреждению "Управ-
ление по контролю  за использованием и ох-
раной земель акимата Костанайской
области" запрещается вступать в договорные
отношения    с субъектами предприниматель-
ства на предмет выполнения   обязанностей,
являющихся функциями государственного
учреждения "Управление по контролю  за ис-
пользованием и охраной земель акимата
Костанайской области".

Если государственному учреждению "Уп-
равление по    контролю  за использованием и
охраной земель акимата Костанайской обла-
сти" законодательными актами предоставле-
но право осуществлять  приносящую доходы
деятельность, то доходы, полученные от та-
кой деятельности, направляются в доход го-
сударственного бюджета.

2. Миссия, основные задачи,
функции, права и обязанности

государственного органа

14. Миссия государственного учреждения
"Управление по контролю     за использовани-
ем и охраной земель акимата Костанайской
области" заключается в содействии развитию
и совершенствованию государственной поли-
тики в сфере государственного контроля за
использованием и охраной земель.

15. Задачи государственного учреждения
"Управление по контролю  за использовани-
ем и охраной земель акимата Костанайской

области":
осуществление мер, направленных на

обеспечение контроля   за соблюдением ра-
ционального и эффективного использования
земель;

иные задачи, предусмотренные земель-
ным законодательством Республики Казах-
стан.

16. Функции государственного учреждения
"Управление по контролю за использованием
и охраной земель акимата Костанайской об-
ласти":

осуществляет государственный контроль
за:

1) соблюдением государственными орга-
нами, предприятиями, учреждениями, органи-
зациями и гражданами земельного законода-
тельства Республики Казахстан, установлен-
ного режима использования земельных уча-
стков в соответствии  с их целевым назначе-
нием;

2) недопущением самовольного занятия
земельных участков;

3) соблюдением прав собственников зе-
мельных участков и землепользователей;

4) соблюдением установленных сроков
рассмотрения заявлений (ходатайств) граж-
дан о предоставлении им земельных участ-
ков;

5) осуществляет иные функции в соответ-
ствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.

17. Права и обязанности:
1) направлять в соответствующие органы

материалы о нарушениях земельного зако-
нодательства Республики Казахстан для ре-
шения вопроса  о привлечении виновных к
ответственности;

2) составлять протоколы (акты) о наруше-
ниях земельного законодательства Респуб-
лики Казахстан;

3) выносить постановления об админист-
ративном взыскании   за нарушение земель-
ного законодательства Республики Казахстан;

4) давать собственникам земельных уча-
стков и землепользователям обязательные
для исполнения предписания по вопросам
охраны земель, устранению нарушений зе-
мельного законодательства Республики Ка-
захстан;

5) своевременно принимать меры к нару-
шителям земельного законодательства Рес-
публики Казахстан;

6) осуществлять иные права и обязаннос-
ти в соответствии  с действующим законода-
тельством Республики Казахстан.

3. Организация деятельности

государственного органа

18. Руководство государственным учреж-
дением "Управление по контролю за исполь-
зованием и охраной земель акимата Коста-
найской области" осуществляется первым ру-
ководителем, который несет персональную
ответственность за выполнение возложенных
на государственное учреждение "Управление
по контролю за использованием и охраной зе-
мель акимата Костанайской области" задач и
осуществление им своих функций.

19. Первый руководитель государственно-
го учреждения "Управление по контролю за
использованием и охраной земель акимата
Костанайской области" назначается на долж-
ность и освобождается от должности акимом
Костанайской области.

20. Первый руководитель государственно-
го учреждения "Управление по контролю за
использованием и охраной земель акимата
Костанайской области" имеет заместителя,
который назначается на должность и осво-
бождается от должности  в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан.

21. Полномочия первого руководителя го-
сударственного учреждения "Управление по
контролю за использованием и охраной зе-
мель акимата Костанайской области":

1) определяет круг обязанностей работни-
ков государственного учреждения "Управле-
ние по контролю за использованием и охра-
ной земель акимата Костанайской области";

2) назначает, освобождает и привлекает к
дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством
Республики Казахстан специалистов и техни-
ческих работников государственного учреж-
дения "Управление по контролю за использо-
ванием и охраной земель акимата Костанай-
ской области";

3) несёт персональную ответственность за
непринятие мер по противодействию корруп-
ции;

4) в пределах своей компетенции даёт ука-
зания, обязательные   для исполнения всеми
работниками государственного учреждения
"Управление по контролю за использованием
и охраной земель акимата Костанайской об-
ласти";

5) представляет государственное учреж-
дение "Управление по контролю за использо-
ванием и охраной земель акимата Костанай-
ской области" в государственных органах,
организациях в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан;

6) утверждает структуру и штатное распи-
сание государственного учреждения "Управ-

ление по контролю за использованием и ох-
раной земель акимата Костанайской облас-
ти";

7) осуществляет иные, возложенные на
него, полномочия.

Исполнение полномочий первого руково-
дителя государственного учреждения "Управ-
ление по контролю за использованием и ох-
раной земель акимата Костанайской облас-
ти" в период его отсутствия осуществляется
лицом, его замещающим в соответствии с
действующим законодательством.

22. Первый руководитель определяет пол-
номочия своего заместителя    в соответствии
с действующим законодательством.

4. Имущество государственного органа

23. Государственное учреждение "Управ-
ление по контролю за использованием и ох-
раной земель акимата Костанайской облас-
ти" может иметь на праве оперативного уп-
равления обособленное имущество в случа-
ях, предусмотренных законодательством.

Имущество государственного учреждения
"Управление по контролю за использовани-
ем и охраной земель акимата Костанайской
области" формируется за счет имущества,
переданного ему собственником, а также
имущества (включая денежные доходы),
приобретенного в результате собственной
деятельности и иных источников, не запре-
щенных законодательством Республики Ка-
захстан.

24. Имущество, закрепленное за государ-
ственным учреждением "Управление по кон-
тролю за использованием и охраной земель
акимата Костанайской области" относится  к
коммунальной собственности.

25. Государственное учреждение "Управ-
ление по контролю за использованием и ох-
раной земель акимата Костанайской облас-
ти" не вправе самостоятельно отчуждать или
иным способом распоряжаться закрепленным
за ним имуществом и имуществом, приобре-
тенным за счет средств, выданных ему по
плану финансирования, если иное не уста-
новлено законодательством.

5. Реорганизация и упразднение
государственного органа

26. Реорганизация и упразднение государ-
ственного учреждения "Управление по конт-
ролю за использованием и охраной земель
акимата Костанайской области" осуществля-
ются в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.

 "Алтынсарин ауданы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесініњ
бірыњѓай конкурстыќ комиссиясы
"Алтынсарин ауданы Ілияс Омаров
атындаѓы ауылдыќ округі єкімініњ
аппараты" мемлекеттік мекемесініњ
жетекші маманы, санаты Е-G-4, бос
мемлекеттік  єкімшілік  лауазымѓа
орналасуѓа   конкурс   жариялайды,
лауазымдыќ  жалаќысы  ќызмет  ат-
ќарѓан  жылдарына  байланысты
48047  тењгеден  64704  тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ауылдыќ округ аумаѓында ветери-

нарлыќ-санитарлыќ ќауіпсіздікті ќам-
тамасыз ету бойынша ветеринарлыќ
іс-шараларды  μткізу жєне ±йымдас-
тыру. Шаруа ќожалыќтарыныњ жєне
т±рѓындардыњ есебініњ  шаруашылыќ
бойынша  кітабын ж‰ргізу.

Мемлекеттік ќызмет кμрсету.
Ауыл шаруашылыќ бμлімімен μзара

ќарым-ќатынас, ауыл шаруашылыќ
тауар μндірушілермен жєне кєсіпкер-
лермен ж±мыс ж‰ргізу.

Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-
дылыќтарымен ќарастырылѓан μзге
де міндеттерді ж‰зеге асырады.

Ауылдыќ округ єкімініњ ќатысуымен
μткізілетін іс-шараларды дайындау
жєне μткізу, ќоѓаммен μзара єрекет-
тесу, єкіммен ќ±рылѓан ќоѓамдыќ ко-
миссия ж±мыстарын ±йымдастыру.
Аумаќта Ќазаќстан Республикасыныњ
"Жалпыѓа бірдей єскери міндеттілік
жєне єскери ќызмет туралы" Зањыныњ
орындалуын ±йымдастыру. Єскери
міндеттілер мен єскерге шаќырылушы-
лардыњ бастапќы есебін ж‰ргізу.

Мемлекеттік сыйлыќтарды ±сыну
бойынша ќ±жаттарды єзірлеу.

Ішкі саясат бμлімімен бірігіп ж±мыс
ж‰ргізу.

Єлеуметтік баѓдарламаларды
орындау бойынша ж±мысты ж‰ргізу.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойыла-
тын талаптар: Жоѓары (зоотехника-
лыќ, ветеринарлыќ, экономикалыќ,
педагогикалыќ, мемлекеттік жєне
жергілікті басќару, зањгер)   немесе
ортадан кейінгі немесе орта техника-
лыќ білім немесе кєсіптік білім.

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, Ќазаќстан Республика-
сыныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы",  "Жеке жєне зањды т±лѓалар-
дыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер

туралы", "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергілікті мемлекеттік басќару
жєне μзін-μзі басќару туралы" Ќазаќ-
стан Республикасыныњ  Зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ  маман-
дануына сєйкес  салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтiн Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтiк ќ±ќыќтыќ
актiлерiн, "Ќазаќстан–2050"  Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі.

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

Конкурс  Ќазаќстан Республикасы-
ныњ мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс ко-
миссиясын ќалыптастыру Ќаѓидалары
(б±дан кейін - Ќаѓидалар) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін  ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы  Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру  соњѓы жария-
ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰ні
ішінде "Алтынсарин ауданы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік мекемесініњ
кадр ќызметі бμліміне тапсырылуы
тиіс. Мекенжайы: 110100, Алтынсарин

ауданы, Обаѓан ауылы, Ленин кμшесі
4, аныќтама  телефоны: 8(71445)
49-027, факс 34248, электрондыќ ме-
кенжайы: altynsar@kostanay.gov.kz.,

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жатта-
ры (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсеті-
ле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарды электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу
басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидат-
тар оны кандидаттарды єњгімелесуге
жіберу туралы хабардар ету к‰нінен
бастап  5  к‰н  ішінде "Алтынсарин
ауданы єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесінде μтеді.

Конкурстыќ комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объективтілігін
ќамтамасыз ету ‰шін оныњ отырысы-
на байќаушыларды ќатыстыруѓа жол
беріледі.

Конкурстыќ комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретінде Ќазаќстан
Республикасы Парламентініњ жєне
барлыќ дењгейдегі мєслихат депутат-
тарыныњ, Ќазаќстан Республикасы
зањнамасында белгіленген тєртіпте
аккредиттелген б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ, басќа да мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне са-
яси партиялардыњ μкілдері, уєкілетті
органныњ ќызметкерлері ќатыса ала-
ды.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей
персоналды басќару ќызметіне (кадр
ќызметіне) тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓалар  персоналды басќару ќыз-
метіне (кадр ќызметіне) жеке басын
куєландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін,
±йымдарѓа тиесілілігін растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓындарын (єњгімелесу
μтетін жерге келу  жєне ќайту, т±ра-
тын жерді жалдауды, байланыс ќыз-
метініњ барлыќ т‰рлерін пайдалану)
μздерініњ жеке ќаражаттары есебінен
ж‰ргізеді.

КФ РГП на ПХВ "Казаэронавигация"
Министерства по инвестициям и развитию РК

Сообщает об утере документов:
1) Решение о легализации недвижимого имущества № 542

от 04.01.2007 г.
2) Постановление акимата № 1550 от 19.06.2008 г.

Антон жолдамадан
‰міт ‰зген жоќ

Ќостанайлыќ боксер Антон Пинчук "AIBA Pro Boxing" турнирінде
Германиялыќ ќарсыласы 28 жасар Эмир Ахматовичті тізе б‰ктірді.
Б±л жолы 91 келі салмаќ дєрежесіндегі боксшылар Италияныњ Ка-
тания ќаласында айќасќан болатын. Рейтингтік жекпе-жекте бірінші
раунды Ахматовичтіњ пайдасына шешілсе, одан кейін Пинчук кезде-
судегі тізгінді μз ќолына алды. Есеп 3-0 (59:55,59:55, 59:55). APB жо-
басыныњ б±л кезењінде ќос боксшы бірінші рет кездесіп отырѓан жоќ.
Ќараша айында μткен ж±дырыќтасуда дањќты жерлесіміз намысты
ќолдан бермеген болатын.

Б±л кезењдегі чемпиондыќ атаќ пен белбеу Ресейлік боксшы Алек-
сей Егоровќа б±йырѓанымен, Антон Олимпиадаѓа жолдамадан ‰мітін
‰зген жоќ.

Ќуаныш
       ЕСЌАБЫЛ
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"Жангелдин ауданы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесі,
110600, Торѓай ауылы, Алтынсарин
кμшесі 4 ‰й, аныќтама ‰шін телефон-
дары: 8(71439)- 21-2-51,  21-4-04
(факс), электрондыќ мекенжайы
jangeldy@kostanay.gov.kz., "Б" кор-
пусыныњ бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымдарына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

1. "Жангелдин ауданы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесініњ бас
маманы (санаты Е-4), лауазымдыќ
жалаќысы ќызмет атќарѓан жылда-
рына байланысты 59579 тењгеден
80720 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Тууды, ќайтыс болуды, неке (ерлі-
зайыптылыќты) ќию жєне б±зуды, ±л
(ќыз) бала асырап алуды, єке болу-
ды белгілеуді, есімін, єкесініњ есімін,
тегін, жынысын ауыстыруды мемле-
кеттік тіркеуді ж‰ргізеді, азаматтыќ
хал актілері жазбаларын μзгертеді,
толыќтырады, т‰зетеді жєне жояды,
жоѓалѓан жазбаларды ќалпына кел-
тіреді, бастапќы жєне ќайталама
куєлiктерді, аныќтамаларды, азамат-
тыќ хал актiлерiнiњ кμшiрмелерiн
бередi.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары
білім. Ќ±ќыќтыќ мамандыќтар. Мем-
лекеттік ќызмет μтілі бір жылдан  не-
месе осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда екі жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдай-
да ортадан кейінгі білімі барларѓа
р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќа-
ру туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi ту-
ралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы" Зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі.

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

2. "Жангелдин ауданыныњ Шилі
ауылы єкімініњ аппараты"  мемле-
кеттік мекемесініњ бас  маманы (са-
наты Е-G-3), лауазымдыќ жалаќысы
ќызмет атќарѓан жылдарына байла-
нысты 53813 тењгеден 72391 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Аќпаратты жинауды, μњдеуді ж‰зеге
асырады жєне ауылдыќ округі
єкімініњ єлеуметтік-экономикалыќ
жєне саяси мєселелер жμніндегі аќпа-
раттыќ-аналитикалыќ материалдар-
мен ќамтамасыз етеді;

Єкімніњ ќызметін б±ќаралыќ аќпа-
рат ќ±ралдарына жария етуді, норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерді єділет орган-
дарына тіркелгеннен кейін ЌР  Зањда-
рында белгіленген тєртіпте жария-
лауды ж‰зеге асырады. Ауыл аппа-
ратындаѓы атќару тєртібініњ жаѓдай-
ына талдау ж‰ргізеді, єкімге аќпарат
береді, аппараттыњ ж±мысын, оты-
рыстар, семинарлар, аудан єкімініњ
есеп беру, кездесулері мен басќа іс-
шараларды μткізуді жоспарлайды,
оларды дайындау мен μткізуді жос-
парлайды, оларды дайындау мен
μткізуді ±йымдастырады, ауылдыќ
округ єкімініњ шешімдері мен
μкімдерініњ жобаларын дайындайды,
дайындалѓан жобаларды ауыл єкіміне
ќол ќоюѓа ±сынады, олардыњ орын-
далуына нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лерде кμрсетілсе баќылау жасайды.

Аныќталѓан зањ б±зушылыќтарды
жєне зањ талаптарын саќтамауды
болдырмау жμніндегі шараларды

ќабылдайды.
Єкім шыѓарѓан актілерді зањды

белгіленген тєртіпте тіркеуден
μткізеді. Єкімніњ актілерін тисіті
рєсімдеу мен таратуын ќамтамасыз
етеді.

Єкім аппаратыныњ жоспарлары-
на сєйкес ауыл єкімі аппаратында іс
ж‰ргізуді ±йымдастырады.

Ауыл єкімі аппараты туралы ере-
же жобасын жєне єкімдіктіњ ќаулы
жобасын єзірлеп , єділет органдарын-
да тіркеуден μтуді ќамтамасыз етеді.
Єкімніњ азаматтарды жеке ќабылда-
уын ±йымдастырады, ќабылдау ке-
стесін жасайды жєне оны азаматтар
кμретін жерге іледі.

Азаматтардыњ μтініштерін жорнал-
да тіркейді, олардыњ есебін ж‰ргізеді.
Азаматтардыњ μтініштері бойынша
єкімніњ берген жауабын жазбаша ре-
сімдейді жєне адресаттарѓа толыќ
жетуін ќамтамасыз етеді.

Азаматтарды ќабылдау карточка-
ларын дайындайды.   Азаматтардыњ
ќабылдау карточкаларына єкім ќол
ќойѓан резолюцияныњ орындалуын
ќамтамасыз етеді.

Азаматтарѓа аппаратта азамат-
тарды ќабылдаудыњ тєртібін
т‰сіндіреді.

Кіріс-шыѓыс кітаптарын ж‰ргізеді,
олардыњ ќатањ хронологиялыќ
тєртіпте ж‰ргізілуін ќамтамасыз
етеді.

Ќазаќстан Республикасында но-
тариалдыќ іс єрекеттерді ж‰ргізу
тєртібі туралы н±сќаулыќќа сєйкес,
Ќостанай облыстыќ єділет Департа-
ментінен тиісті аттестаттаудан μткен-
нен кейін, аттестация ќорытындысы-
мен нотариаттыќ іс єрекеттер
ж‰ргізеді.

Єскерге міндетті жєне єскерге
шаќырушылардыњ алѓашќы есебін
ж‰ргізу ж±мыстарын  ±йымдастыра-
ды.

Сайлауѓа байланысты сайлаушы-
лырдыњ тізімін жасайды.

Тиісті єкімшілік аумаќта халыќтыњ
єлеуметтік мєдени, дєрігерлік, т±р-
мыстыќ жаѓдайларын шешуде єкімге
жєрдемдеседі.

Ауыл єкімініњ азаматтарды жеке
ќабылдауды μткізуіне олардыњ арыз-
шаѓымдарын тыњдауына жєне ќыз-
меттік ќ±жаттарды ќарауына кμмек-
теседі.

Ауыл бойынша кμп балалы ана-
лардыњ награда ќаѓаздарын дайын-
дап жібереді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: Экономикалыќ (бух-
галтерлік есеп, ќаржы), педагогика-
лыќ, ауылшаруашылыќ немесе гу-
манитарлыќ мамандыќтар. Мемле-
кеттік ќызмет μтілі бір жылдан  неме-
се осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓытына сєйкес
салаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда ор-
тадан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат
етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, Ќазаќстан Республика-
сыныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергілікті мемлекеттік басќару
жєне μзін-μзі басќару туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы" зањ-
дарын, осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ мамандануына сєйкес сала-
лардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты стра-
тегиясын білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сыныњ Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген Бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымѓа орналасуѓа конкурс

μткізу жєне конкурстыќ комиссияны
ќалыптастыру ќаѓидалары  (б±дан єрі
- Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін  ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен Ќаѓида-
лардыњ 3-ќосымшасына сєйкес ны-
санда толтырылѓан сауалнама;

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

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

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілердіњ мемлекеттік
тіркеу тізілімінде 2010 жылы 21 жел-
тоќсанда   № 6697 болып тіркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
жарамды шекті мєннен тμмен емес
нєтижелерімен тестілеуден μткені
туралы сертификат (не болмаса
нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап 10
ж±мыс к‰н ішінде "Жангелдин ауда-
ны єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесіне мына мекенжай бойын-
ша ±сынылуы ќажет: Торѓай ауылы,
Алтынсарин кμшесі 4 ‰й, 40 бμлме.

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

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жатта-
рын электрондыќ т‰рде хабарланды-
руда кμрсетілген электрондыќ пошта
арќылы берген азаматтар, ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу бас-
талѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткер-
лер оны осы  єњгімелесуге жіберіл-
гені туралы хабарлама алѓан к‰нінен
бастап  5 ж±мыс к‰нніњ ішінде "Жан-
гелдин ауданы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесінде 23-бμлме-
де μтеді.

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

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Жангелдин ауданы єкімі аппа-
ратыныњ кадрлармен ж±мыс
бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓалар Жангелдин ауданы єкімі ап-
паратыныњ кадрлармен ж±мыс
бμліміне жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа ти-
есілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын немесе кμшірмелерін
±сынады.

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

"Апаттар медицинасыныњ темір жол госпитальдары"
акционерлік ќоѓамыныњ филиалы – "Ќостанай темір жол

ауруханасы" КМК 2015 жылѓа келесі медициналыќ ќызмет
т‰рлерін ж‰зеге асырады

1.Ересек адамдарѓа стационарлыќ медициналыќ жєрдем мамандыќтар
бойынша:  гинекология, анестезиология  жєне реаниматология, ортаќ хирур-
гия, невропатология, жалпы терапия, эндокринология,кардиология  гастро-
энтерология;

2. Диагностика: рентгенологиялыќ, ультрадыбыстыќ, функционалдыќ, эн-
доскопиялыќ;

3.Зертханалыќ диагностика: ортаќ клиникалыќ зерттеу, серологиялыќ
зерттеу, биохимиялыќ зерттеу, иммунологиялыќ зерттеу, бактериологиялыќ
зерттеу;

4.Медициналыќ  реабилитация: массаж, физиотерапия;
5. Ересектерге жєне балалар консультациялыќ-диагностикалыќ медици-

налыќ жєрдем келесі мамандыќтар бойынша: онкология,  гастроэнтероло-
гия, аллергология,  дерматовенерология, акушерлік жєрдем жєне гинеколо-
гия,  эндокринология,кардиология, невропатология,  уролгия;

6.Кепілді мμлшердегі тегін медициналыќ кμмек шењберінде стационарды
ауыстыру кμмегін беру.

Медициналыќ ќызмет кμрсету ‰шін керек жабдыќтары бар, диагностикаѓа
жєне емдеуге арнайы єдістер ќолданылады, к‰рделі технологиялар пайда-
ланылады.

27.01.2010 ж. ЛП 000112К медициналыќ ќызмет кμрсетуге мемлекеттік
лицензия.

Аккредитация туралы куєлік   KZ09VEQ00001379    19.11.2014 ж.
Толыќ аќпарат:  www.zhdb.kz сайты;
Ќостанай ќаласы, Майлин кμшесі,81.
Тел./факс (7142) 57-94-84; 90-02-27.

 Филиал Акционерного общества "Железнодорожные
госпитали медицины катастроф" – "Костанайская

железнодорожная больница" на 2015 год осуществляет
следующие виды медицинских услуг в рамках ГОБМП

1.Стационарная медицинская помощь взрослому населению по спе-
циальностям: гинекология, анестезиология и реаниматология, хирургия
общая,  невропатология, терапия общая, эндокринология, кардиология,
гастроэнтерология;

2.Диагностика: рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная,
эндоскопическая;

3. Лабораторная диагностика: общеклинические исследования, серо-
логические исследования, биохимические исследования, иммунологичес-
кие исследования, бактериологические исследования;

4.Медицинская реабилитация: массаж, физиотерапия;
5. Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому

и детскому населению  по специальностям: онкология,  гастроэнтероло-
гия, аллергология,  дерматовенерология, акушерство и гинекология,  эн-
докринология, кардиология, невропатология, урология;

6. Предоставление стационарозамещающей помощи в рамках гаран-
тированного объема бесплатной медицинской помощи;

Для оказания медицинских услуг имеется необходимое оборудова-
ние, применяются специальные методы диагностики и лечения, исполь-
зуются сложные технологии.

Государственная лицензия на оказание медицинской деятельности ЛП
000112K  27.01.2010 г.

Свидетельство об аккредитации  KZ09VEQ00001379  от 19.11.2014 г.
Подробная информация на сайте: www.zhdb.kz
г.Костанай, ул.Майлина, 81.
Тел./факс (7142) 57-94-84; 90-02-27.

Кудебаев Кабдуали Кусмано-
вичке 2001 жылѓы 4 ќырк‰йекте бе-
рілген №2418 зейнеткерлік куєлігі
жоѓалды. Жарамсыз деп табыл-
сын.

"П.И. Буга" шаруа ќожалыѓыныњ басшысы П.И. Буга сенімді т±лѓасы Воробьев Влади-
мир Васильевич кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облысы, Науырзым
ауданы, Буревестник селолык округі аумаѓында орналасќан кадастрлік нμмірі №12-186-
016-389, μлшемі 509,9 га, 22.08.2059 ж. дейінгі мерзімге бμлінетін жер учаскесіне ±заќ
мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілген сєттен бастап 10 к‰нтізбелік
к‰н ішінде енгізіледі.

Сауда 2015 жылѓы 17 аќпан, саѓат 10.00-де Науырзым ауданы, Буревестник селосы,
Заречная кμш., 15, μткізіледі.

¤тінімдер 2015 жылѓы 16 аќпан, саѓат 18.00-ге дейін сенімді т±лѓаныњ орналасќан
жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы Науырзым ауданы, Ќарамењді ауылы, Карбышев
кμш., 13, тел. 87778980197.

Доверенное лицо Главы КХ "Буга П.И." Буга П.И. Воробьев Владимир Васильевич, в
порядке внесудебной реализации залогового имущества, объявляет о проведении торгов
по продаже: права долгосрочного землепользования сроком до 22.08.2059 года делимым
земельным участком с кадастровым номером 12-186-016-389 площадью 509,9 га, с целе-
вым назначением – для ведения крестьянского хозяйства, расположенным на террито-
рии Буревестнинского сельского округа, Наурзумского района, Костанайской области.

Покупная цена вносится наличными деньгами в течение 10-ти календарных дней с
момента проведения торгов. Торги состоятся 17 февраля 2015 года в 10.00 часов по
адресу: Костанайская область, Наурзумский район, с.Буревестник, ул. Заречная, 15.

Заявки принимаются в срок до 18.00 часов 16 февраля 2015 года по месту нахожде-
ния доверенного лица – Костанайская область, Наурзумский район, с.Караменды, ул.
Карбышева, 13, телефон для справок  87778980197.

Скрипин Александр Александровичтіњ сенімді т±лѓасы Аллахвердиев Рауф Вагифо-
вич, кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облысьі Ќарасу ауданы, Вос-
точный ауылдыќ округініњ аумаѓында орналасќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан
кμлемі 316,0 га, кадастрлыќ номері 12-181-014-038, кμлемі 141,1 га, кадастрлыќ номері 12-
181-014-068, кμлемі 381,7 га, кадастрлыќ номері 12-181-014-069, Майское  а., кμлемі 50,8
га, кадастрлыќ номері 12-181-013-255, Майское а., кμлемі 247,0 га, кадастрлыќ номері 12-
181-013-283 бμлінетін жер учаскесіне жер пайдалану (жалдау) ќ±ќыѓын сату жμнінен
сауда μткізеді. Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілген сєттен бастап 5
к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі. Сауда 2015 жылѓы 24 аќпан 10.00 саѓатта мына мекенжай-
да болады: Ќостанай облысы, Ќарасу ауданы, Майское с, 12 ‰й. ¤тінімдер 2015 жылѓы 23
аќпан 18.00 саѓатќа дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады:
Ќостанай ќ., Гвардейская кμшесі, 17 ‰й, 56 пєтер, телефон – 8-777-181-91-80.

Доверенное лицо Скрипина Александра Александровича Аллахвердиев Рауф Ваги-
фович в порядке внесудебной реализации залогового имущества, объявляет о проведе-
нии торгов по продаже права временного возмездного землепользования (аренды) на
земельные участки, расположенные на территории Восточного сельского округа, Кара-
суского района, Костанайской области, предназначенные для ведения крестьянского
хозяйства, кадастровый номер 12-181-014-038, площадью 316,0 га., кадастровый номер
12-181-014-068, площадью 141,1 га, кадастровый номер 12-181-014-069, площадью 381,7
га, кадастровый номер 12-181-013-255, площадью 50,8 га, с.Майское, кадастровый номер
12-181-013-283, площадью 247,0 га, с.Майское. Покупная цена вносится наличными
деньгами в течение 5-ти календарных дней с момента проведения торгов. Торги состоят-
ся 24 февраля 2015 года в 10.00 часов по адресу: Костанайская область, Карасуский
район, с. Майское, дом 12. Заявки принимаются в срок до 18.00 часов 23 февраля 2015
года по месту нахождения доверенного лица: г. Костанай, улица Гвардейская, дом 17,
квартира 56, телефон для справок – 8-777-181-91-80.

ЕСКЕ АЛУ

Еске алу
Науырзым ауданы Ќожа ауылыныњ т±рѓыны асыл жар, аяулы

ана, ардаќты єжеміз – Ескенќызы Рахиланыњ μмірден озѓанына
биыл 9 аќпанда 10 жыл толады. Орны ойсырап ќалѓан ќымбатты
жанныњ осы к‰ні ортамызда жоќтыѓы артында ќалѓан аѓайын-
туыстарыныњ єлі к‰нге дейін жанына батады. Сол себепті, жаны-
ныњ жайсањдыѓымен, жайдары ж‰зімен жадымызда жатталып ќал-
ѓан Ескенќызы Рахиланы саѓынышпен еске аламыз. Жатќан жеріњіз
жайлы, топыраѓыњыз торќа болсын дейміз.

Еске алушылар: Шєйкеновтер єулеті, немере-шμберелері.

Жарнама:
54-33-22, 54-99-69 (факс)
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Газет аптасына  ‰ш рет шыѓады.
Газет Ќазаќстан Республикасыныњ Мєдениет жєне аќпарат
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куєлiгi
берiлген.
Газет “Ќостанай тањыныњ” компьютер орталыѓында терiлiп,
беттелдi. Офсеттiк басылым. “Ќостанайполиграфия” ЖШС
баспаханасы.
Мекенжайы:  С.Мєуленов  кμшесi, 16.
Баѓасы келiсiм бойынша.

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

А  – аќылы жарияланым.
 Арќалыќта: 7-55-91
Аманкелдіде: 2-17-40
Жанкелдинде: 5-00-02
Рудныйда: 5-57-60

Редакцияныњ
мекенжайы:

110000, Ќостанай ќаласы,
Єл-Фараби дањѓылы, 90

“Ќостанай тањы” газетi
редакциясы” ЖШС

Меншiк иесi:

Экономика: 54-73-36
Єлеумет жєне ќ±ќыќ:

54-47-28
Білім 54-28-42,

Мєдениет: 54-28-42
Єдебиет жєне тіл: 54-79-68

Бухгалтерия:
54-99-88, 39-26-88

Компьютер орталыѓы:
54-54-45

Корректура: 54-63-14

 Бμлiмдер:
Меншiктi тiлшiлер:

Индексi 54698. Таралымы 11280. Тапсырыс 226.         Нμмiрдiњ кезекшi редакторы: Айтолќын АЙЌАДАМОВА.

Директор-бас редактордыњ ќабылдау

бμлмесi: 54-12-66, факс: 54-99-69

Директор-бас редактордыњ

 орынбасарлары: 54-84-44, 54-67-65

Жауапты хатшы: 54-33-22

 Директор-Бас редактор
Жан±заќ

АЯЗБЕКОВ

Ќар м‰сінніњ шеберіЌар м‰сінніњ шеберіЌар м‰сінніњ шеберіЌар м‰сінніњ шеберіЌар м‰сінніњ шебері

 Ќайрат Шалтенов "Ќазаќстан
Республикасы lшкi iстер ми-
нистрлігініњ Оќу орталыѓы (Ќос-
танай ќаласы) кезекші бμлімініњ
аѓа инспекторы. Єскери салада

ењбек етіп ж‰рсе де алѓан білімі
сурет салумен байланысты. Бала
кезден сурет салуды ±нататын.
Б±л ќасиет єкесінен дарыѓан.
Ќолыныњ ептілігі с‰йсіндірмей
ќоймайды. Ќандай істі алмасын,
шеберлікпен орындайды. Су-
ретті де, м‰сінді де айнытпай са-
лады. Ал жыл сайын ќардан м‰сін
жасау инспектордыњ мойнына
ж‰ктеліп ќойѓандай. Жєне анау-
мынау емес, жыл сайын бас
ж‰лде ќанжыѓаларында.

– Негізі сурет факультетін
тємамдаѓанмын. Мектепте де ‰ш
жылдай ењбек еттім. Біраќ басќа
салаѓа ауысып кеттім де, мен
‰шін б±л тек хобби т‰рінде
ќалды. Балаларым мектепте
оќыѓан соњ ата-ана ретінде жања
жыл ќарсањында ќызым, ±лым
‰шін м‰сін жасаймын. Мектепке
осылайша ата-ана ретінде кμмек
беремін. Бірде, айдаћар, бірде
Шрэк сияќты м±ѓалімдер мен ба-
лалардыњ ќалауы бойынша
кейіпкерлерді айнытпай істеп
беремін. Бар керегі ќар, су ќалаќ-
ша болса болѓаны. Ќиялѓа ерік
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ансамблі
концерт ќояды

Біздіњ жерлесіміз, єйгілі жићангер, белгілі меценат, Єл-Фара-
би жєне С±лтан Бейбарыс атындаѓы ќоѓамдыќ ќайырымдылыќ
ќорларыныњ президенті, генерал Саѓадат Н±рмаѓамбетов атын-
даѓы халыќаралыќ ќордыњ тењ тμраѓасы Сапар Ысќаќ±лыныњ
ізгі істері елге мєлім. Торѓай аймаѓындаѓы археологиялыќ экс-
педиция ±йымына 180810 тењге тμледі. Дамаск ќаласында С±лтан
Бейбарыс кесенесінде ќазба тастарды орнатуѓа ќатысып, 1058400
тењге кμмек кμрсетті. Ж‰ргенов атындаѓы μнер институтында
μткен ќазіргі заман биініњ халыќаралыќ сайысыныњ сєтті μтуіне
атсалысты. "Тілеп" ќайырымдылыќ ќорын ќ±рды.

Сапар Ысќаќ±лыныњ осы кезге дейін елі ‰шін атќарѓан игі
істерін айтып тауыса алмайсыз. Ол – жићангерлікпен єлемніњ
ж‰зден астам елі мен жерін аралап саяхаттай ж‰ріп, Оњт‰стік
полюс пен Солт‰стік полюске барып, сонда тєуелсіз Ќазаќстан-
ныњ кμк туын желбіреткен жєне Ќостанай облысыныњ туын ілген
ќазаќ. Меценаттыќ, ќайырымдылыќ жолымен μнер мен мєдени-
етке ќаржы бμліп, ќамќорлыќ кμрсетіп ж‰ретіні кμпке мєлім. Са-
пар Ысќаќовтыњ ынтасымен жєне ±йытќы болуымен "Оњт‰стік
м±най-газ" компаниясыныњ президенті, техника ѓылымдарыныњ
докторы, ѓалым Серікжан Сейітжан±лы мен "Марсель-групп"
компаниясыныњ бас директоры Махм±д Нєлібаев екеуі Торѓай
μњірінен м±най табу ‰шін ќаржы бμліп, игілікті іске кірісіп кетті.

Астанадаѓы Ќобыз сарайы тєуелсіздігіміздіњ 20 жылдыѓы ќар-
сањында бой кμтеріп, ќала сєулетіне сєулет ќосќан кμрікті ѓима-
раттардыњ біріне айналды. Астанамызда арнайы Ќобыз сарайы-
ныњ салынып, іске кірісуі республикамыздыњ мєдени μміріндегі
айтулы оќиѓа болды. Онда ќазір ќазаќтыњ ќылќобыз бастаѓан
"Кμк т‰ріктер" атты кμне ±лт аспаптар ансамблі ќ±рылып, кμрер-
мендерге ќызмет кμрсетуде. Ќобыз сарайыныњ сыртќы келбеті
еш ѓимаратќа ±ќсамайтын ерекше болса, ішкі концерт залыныњ
кμрік-сєулеті де кμз с‰йсіндіреді.

Биылѓы жылдыњ аќпан айыныњ сегізі к‰ні т‰скі саѓат екіде Ілияс
Омаров атындаѓы Ќазаќ драма театрында Сапар Ысќаќовпен
кездесу μтеді. Кездесуде єйгілі "Кμк т‰ріктер" ансамблі концерт
ќояды. Билеттер театр кассасында сатылады.

Жат аѓымдардан
саќтандыруда

Тєрбие басы – имандылыќ.
М±хтасиб Єлм±хаммед молла
атындаѓы Арќалыќ ќалалыќ
мешіті ел арасында иманды-
лыќ шараларын кењінен наси-
хаттауда.

– Ќазіргі уаќытта ќалалыќ
ішкі саясат бμлімімен
бірлесіп, жан-жаќты жат аѓым-
дарѓа байланысты оќу орын-
дарында, мекемелер мен
±жымдарда халыќпен кезде-
сулер μткізіп жатырмыз.
Кμздеген маќсатымыз жаста-
рымыздыњ жат аѓымдардан
бойын алшаќ ±стауы. Теріс
пиѓылдаѓы адамдар кμше бой-
ын жаѓалап, параќшалар та-
ратып, жат аѓымдарды наси-
хаттауѓа бейім т±рады. Таѓы
бір айта кететін жайт, ел
ішінде діни кітаптар кμптеп та-
ратылып жатады. М±ќабасын
μрнектеп, "ќасиетті кітап" деп
атап ќоюы м‰мкін. М±ндай

кітапты ала ќалѓан жаѓдайда
бастапќы бетін ашып оќу ке-
рек. Онда "Ќазаќстан м±сыл-
мандары діни басќармасыныњ
сараптау комиссиясы маќ±л-
даѓан" деген жазу болуы
шарт. Аѓайындарѓа айтпаѓы-
мыз кез келген кітапты оќыма-
ѓандары жμн болады. ¤йткені,
оныњ артында жасырын бір
сектасы болмаса басќа бір
баѓыты т±рады. Сондыќтан,
дін жμнінде ќандай да бір
мєселе туындай ќалса, ол ту-
ралы мешіт имамдары мен
±стаздарынан т‰сінік алѓан-
дары жμн, – дейді ќалалыќ
мешіттіњ наиб имамы Н±рхан
ќажы Асан±лы.

 Аќпараттыќ топ таяуда
№1, №6 мектептерде, Торѓай
гуманитарлыќ колледжінде
кездесулерін μткізді. Кездесу-
ге жоѓары сынып оќушылары,
±стаздар мен ата-аналар ќа-
тысты.

 Арќалыќ ќаласы.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

беріп, μзім де рахаттанып ќала-
мын. Ењбегім баѓаланды да, ќар-
дан жасалѓан м‰сіндер байќау-
ында орын алып, мектепке осы-
лайша пайдам тиеді, – деп

аѓынан жарылды Ќай-
рат.

Ќолынан іс келетін
адам єр нєрсеніњ
‰йлесімін тауып, ойѓа
келе бермейтін д‰ние-
лер жасап шыѓара
ќоятын єдеті емес пе.
Кμп жылдар пєтерсіз
ж‰рген Шалтеновтар
отбасы баспаналы бо-
лып ќуанышќа кенел-
ген еді. Армандаѓан
баспана еншісіне тиген
к‰ннен Ќайратта да-
мыл болмады. ‡йдіњ
ішін танымастай μзгерт-
ті. Єр б±рышын μзгеше
етіп жасады. Осыныњ
арќасында μзін де
жања ќырынан таны-
ѓандай. Келешекте зей-
неткерлікке шыѓып жат-
са осы істі бизнеске ай-
налдыру ойда бар.

– Егер ќолым босап, зейнет-
керлікке шыќсам с‰йікті ісіммен
айналысар едім. Дизайнерлік
агенттік ашсам ба деймін. Эскизін

жасап, μзім іске асырѓым келеді.
Мен бастысы сапаѓа мєн берер
едім. Ж‰рдім-бардым істей салу
меніњ ќолым емес. Істеген соњ єр
затты б‰ге-шігесіне дейін, єдемі
істегенді ±натамын, – дейді ол.

Ќайраттай жанды шебер не-
месе м‰сінші деп атауѓа келе
ќоймас. Біраќ, оныњ жасаѓан
ќарлы м‰сіндерініњ басын ќосса
єрбір жануарлары мен хайуа-
наттары бір мектептіњ алдын ер-
тегі єлеміне айналдырып жібе-
рері хаќ. Ќаќаѓан к‰нніњ аязын-
да ќардан м‰сін жасау, шыдам-
дылыќ пен шеберлікті ќажет
ететін μнер. Жєне екініњ бірі
м±ндай μнерге тісі бата бер-
мейді.

Кім білген, келешекте ќардан
емес, балшыќтан да м‰сін соѓа-
тын кез болар. Тірлік ќамы кім-
кімді де с‰йікті ісіне мойынб±р-
ѓыза бермейтіні бар. Єйтпесе,
жан ќалауымен істелген істіњ

ерекшелігі анадайдан кμрініп,
шуаќ беріп т±рады емес пе.

СУРЕТТЕ: Ќайрат Шалтенов
жєне оныњ ќар м‰сіндері.

Жыл сайын орталыќ алањќайда ќардан жасалѓан
м‰сіндердіњ ќалашыѓы пайда болады. Балалардыњ
ќиялына жаќын т‰рлі кейіпкерлер ќаз-ќатар тізіліп сап
ќ±рады. Онда не жоќ дерсіз. Аяз ата мен Аќшаќардан
басталѓан м‰сіндердіњ барлыѓы да бар. Т‰р-т‰сі
келіскен. ¤ткен-кеткен жанныњ бєрі де ќызыќтап,
суретке т‰сіп жатады. Ќардан жасалды демесењіз єдемі
м‰сіндер ќалаѓа кμрік беріп т±рады. Єттењ, осынша
ењбекпен жасалѓан д‰ниеніњ к‰н жылынса болѓаны,
еріп кететіні μкінішті. Оныњ сыртында ењбекті
баѓаламай бірнеше к‰нгі ењбекті бір-аќ к‰нде жоќ
ќылып, сындырып кететіндер таѓы бар. Біраќ біздіњ
б‰гінгі айтпаѓымыз б±л емес. Біз б‰гінгі єњгімеміз
ќардан м‰сін соѓатын Ќайрат Шалтенов жайында
болмаќ.


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

