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Міне, осындай атпен
Ќазаќстан Республикасы
ІІМ Шыраќбек Ќабылбаев
атындаѓы Ќостанай
академиясыныњ к‰ндізгі
оќыту факультеті 4 курс
тыњдаушыларыныњ
салтанаты болып μтті.
Салтанатќа  академияныњ
басшылыѓы,
профессорлыќ-
оќытушылар ќ±рамы,
ќызметкерлері, оќу

ЌАЗАЌ ХАНДЫЃЫНА – 550 ЖЫЛ

2-бет

Биыл еліміз Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылдыѓын мерекелейді. Атаулы
к‰н μткенге зер салып, арѓы-бергі тарихымыздыњ ашылмаѓан параќтарын
аќтаруѓа ‰ндейді. Осынау мерейтойѓа байланысты Л.Толстой атындаѓы
облыстыќ ѓылыми ємбебап кітапхана кμрме μткізген болатын.
"Ѓасырларѓа кує болѓан мемлекет" атты іс-шараѓа жергілікті тарихшылар, кітапхана-

шылар, т±раќты оќырмандар ќатысты. Облыстыќ кітапхананыњ директоры Г.Ќазина
кμрменіњ мєн-мањызына тоќталып, μзініњ ой-пікірін білдірді. Ал тарихшы мамандар
ќазаќ ќалќыныњ мемлекеттілігі, хандыќтыњ тарихы туралы айтып берген болатын.
Кμрмеге халќымыздыњ μмір салтынан, т±рмыс-тіршілігінен, єдебиеті мен мєдениеті-
нен мол аќпарат беретін кітаптар ќойылды.

"Ѓасырларѓа кує болѓан
мемлекет"

орныныњ ардагерлері,
ќонаќтар мен ата-аналар
ќатысты.

– Биылѓы  оќу жылында  ж‰з отыз
екі тыњдаушы бітіреді, оныњ ішінде
±лты тєжік тоѓыз тыњдаушы бар. Тыњ-
даушыларымыз "Ќ±ќыќ ќорѓау ќыз-
меті" жєне "Педагогика жєне психо-
логия" мамандыќтары бойынша білім
алды. Енді олар Ќазаќстан Респуб-
ликасы Ішкі істер органыныњ офицері,
елініњ адал ќызметкері болып, алѓан
білімдерін тєжірибеде ќолдануѓа
ќадамдарын басып отыр, – деді бізге
оќу орныныњ  баспасμз хатшысы
Орынбасар Уаќпаева.

Іс-шара Ќазаќстан Республика-
сы Єн±раныныњ орындалуымен
басталды.  Содан кейін салтанат-
ќа жиналѓандарды, бітіруші тыњда-
ушыларды Ќазаќстан Республика-
сы ІІМ Ш.Ќабылбаев атындаѓы Ќос-
танай академиясы бастыѓыныњ
міндетін атќарушы полиция полков-
нигі Ербол Ќаппасов ќ±ттыќтай
келе, "Елбасы Н±рс±лтан Назар-
баев жас ±рпаќ тєрбиесіне, білім
беру ісіне ерекше назар аударып,
сіздердіњ сапалы білім алып, ‰лкен
азамат болуларыњыз ‰шін
мемлекетімізде барынша
жаѓдай жасап отыр.

Оќырман назарына!
 "Ќостанай тањы" газетініњ

сайты сіздерге тиімді де
±тымды ќызметін ±сынады.
Айталыќ, к‰нбе-к‰нніњ жања-
лыќтарын єлеуметтік желі-
лерде ашылѓан жеке параќша-
лардан оќуѓа болады. Ол ‰шін
тμменде кμрсетілген сілте-
мелерді теру арќылы  тікелей
газет сайтына μте аласыз-
дар. Сонымен ќатар осы же-
лілер арќылы μздеріњізді тол-
ѓандырып ж‰рген мєселелер-
мен бμлісіп, пікірлесе аласыз-
дар! "Ќостанай тањыныњ" сайты сіздердіњ к‰нделікті сыр-
ласу серігіњіз болмаќ.

РЕДАКЦИЯ.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

– Ќазаќ мемлекетініњ 550 жылдыѓын атап μту μте орынды. Єсіресе кейінгі толќын
тарихты білгені д±рыс. Осындай іс-шаралар арќылы жастардыњ арасында тарихи сана
ќалыптасады, – деді ЌМПИ-ныњ аѓа оќытушысы, тарих магистры Рауан Байдалы.

Б‰гінде Ќазаќстан жер кμлемі бойынша єлемде тоѓызыншы орын алады.  Алтай мен
Атырау, Алатаудан Арќаѓа дейінгі ±ланѓайыр атыраптыњ иесіміз. Осынау иен дала
ќазаќтарѓа ќалай ќалды? Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылдыѓы осы сауалѓа жауап береді.
Б±л атаулы к‰нді мерекелеу идеясын Елбасы Н.Є.Назарбаев ќолдады. ¦лт Кμшбас-
шысы отандыќ жетекші телеарналардыњ μкілдерімен с±хбатында "Біз кеше ѓана ас-
паннан салбырап т‰скен халыќ емеспіз. Біздіњ тарихымыз бар. Ол тарих б‰кіл Ќазаќ-
станныњ жерінде сайрап жатыр" деді.

СУРЕТТЕ: бір топ оќырман  кμрмені тамашалауда.
Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

ЖАСТЫЌ ШАЌТЫЊ ЖАРЌЫЛЫ

Г‰лназым
    САЃИТОВА



223 ќањтар 2015 жыл

"Н±р Отан" партиясы
ЌОФ-ныњ сайлауалды
платформасы
баѓытындаѓы жергілікті
кураторларыныњ
жиналысы μтті. Іс-шарада
партиялыќ кураторлар мен
сарапшылар тобы μткен
жылы жасаѓан ж±мыстарын
ќорытындылап, биылѓы
жоспарларды наќтылады.

БАС РЕДАКТОР ЄЛЕМІ

Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

Дарынды аќын досым  ¦лыќ-
бектіњ (Есдєулетов) "Атања нєлет
кμнбістік" деген жырыныњ шыќ-
ќанына кμп болѓан жоќ.   Сонда
"Атања нєлет кμнбiстiк! Ќолын-
да μлер адамѓа, ќ±шаќ жайып,
ќол ќыстыќ; таспен атќан тажал-
ѓа, табаќ тартып, тμр бердiк; аса

ж±ртќа тењгердiк, ќонаќжайлыѓымыз ќыр асып, дара
ќылыѓымыз – дараќылыќќа ±ласып, кiшiпейiлдiгiмiз г‰л
ашып, тμменшiк тартсаќ – оњ кμрдiк" деп, ±лттыќ  ќасие-
тіміздіњ  єлсіз  т±старын ашына айтатыны бар.  Несін айта-
сыз,  ањѓал да аќжарма, ањќылдаќ халќымыздыњ ардаем-
ген ќасиеттері мына заманда ќадірсіз, тиімсіз. Ал оныњ
‰стіне ќ±нтсыздыќ пен кμнбістікті ќосыњыз.  Сондыќтан
ба осы алаш баласыныњ тμлтума д‰ниесіне былайѓы ж±рт
ќ±мар да ќ±мар.  Жылќы, ќымыз,  ш±бат,  ќазы-ќарта,
май-ќ±ртымызѓа дейін патенттеп алсаќ деп жалањдап
жатќан атасы бμлек μзге ел. Сонау Американыњ ќыршын
желбір жекендері біздіњ "Балбырауын" мен "Сарыарќа"
к‰йлеріне  ‰йріле билейтініне б±рыныраќ  естісек, кμрші
ќырѓыз аѓайындарымыз бен бірќатар басќа ел енді "Ќара-
жорѓамызды" μз тіліне аударып алып, айтып билеп, т‰бі
біздікі деуге емеурін танытатын сыњайлы.

Осыдан  5 жыл б±рын ќазаќтыњ аса кμрнекті этнограф
ѓалымы Жаѓда Бабалыќ Алматыдаѓы алќалы бір басќосу-
да: "Ќазаќ отбасында д‰ниеге келген єр сєбидіњ 2 жасќа
дейін жамбасында кμк тањба болады. Табиѓи, биология-
лыќ б±л тањбаны ±лттыќ ерекшелік ретінде зањдастыра-
тын кез келді. М±ндай тањба ќазаќ халќында 100 пайыз
кездеседі. Сондай-аќ белгілі бір дењгейде ќырѓыз бен моњ-
ѓолда бар. ¤збек, ±йѓыр, татар сияќты μзге халыќтарда жоќ.
Осы биологиялыќ тањбаны біз ѓылыми т‰рде дєлелдеп,
ќазаќтыњ биологиялыќ тањбасы дейтін сμзге ие болуымыз
керек", – деп  ж±ртты елењ еткізіп еді. Ал ел аузында ж‰рген
ањызда оны "періштеніњ алаќаны",  бала ќ±рсаќтан шыќ-
пай, "ќиќарлыќ"танытќанда періште ±рады екен, кμкпењ-
бек із содан ќалыпты-мыс.

Біраќ осыныњ мєн-жайын аныќтап, зерттеу ж‰ргізілді
ме, жоќ па,  ѓалымдарымызда  ‰н  жоќ.

Жоњѓарлармен соѓыста Бμгенбай батырдыњ алдына  ќал-
маќтыњ  т±тќыннан ќашып шыѓып келе жатќан екі ќазаќ-
ты алып келіпті. Біріншісі – ењгезердей  тμртбаќ жігіт те,
екіншісі – отты кμзді шынашаќтай ѓана екен. Бμгенбай
батыр єлгі кішкентайынан: "Т±тќында ќанша уаќыт бол-
дыњ?" деп с±рапты.  Ол: "Екі ай т±тќында болдым" депті.
Сонда батыр: "Мына сарбазѓа ќылыш беріп, тањдаулы
жауынгерлер ќосына жіберіњдер!" депті. Ал енді алпамса-
дай тμртбаќ жігіттен с±раѓанда ол: "‡ш жыл т±тќын бол-
дым" депті. Сонда  ќас ќолбасшы " Мынаѓан ќ±рыќ беріп,
жылќы баѓуѓа жіберіњдер!" депті.

Осыны кμзбен кμріп куєгер болып отырѓандар  Бμгенбай
батырдан м±ндай оќыс шешімніњ мєнісін с±райды. Сонда
Бμкењ:  "Анау бєкенедей жігіт т±тќында екі-аќ ай болып-
ты, єлі рухы сынбаѓан екен. Ќалмаќтан кμрген ќорлыѓы
бетіне шыќќан, ќаны ќайнап т±рѓан наѓыз оѓылан. Сон-
дыќтан тањдаулы ќосынѓа жібердім. Кμзіне ќалмаќ кμрінсе
ќасќырдай шабайын деп т±р.. Ал, мына ењгезердей сабаз
3 жыл т±тќында болѓан. Ќалмаќтыњ тепкісін єбден кμрген,
жігері ќ±м,  ќ±лдыќ с‰йегінен μткен. Кμзіне ќалмаќ кμрінсе
жата кетейін деп т±р.   Оѓан жылќы баќќаннан басќа не
берейін" депті.

Апырау,  батыр  бабамыз  оѓыланныњ ќасиетін ќор етуге
небєрі ‰ш жыл жетеді деген екен.  Ал біздіњ халќымыз бо-
дандыќта ќанша жыл, ѓасыр болѓан?..  Баѓып ж‰рген
жылќыдан да айырылатын т‰ріміз бар.

1-бет

"Соњѓы ќоњырау – 2015"
Академия іргесінде алѓан

білімдеріњізді Отанымыздыњ
к‰ш-ќуатын арттыратын ќыз-

меткері болуларыњызѓа, μз маман-
дыќтарыњыздыњ кєсіби маманы бо-
луѓа, єр іске жауапкершілікпен
ќарайтындыќтарыњызѓа сеніміміз
мол",– деді μз  сμзінде.

 Содан кейін академия ќабырѓа-
сында  тμрт жыл бойы республика-
лыќ, облыстыќ жєне ведомстволыќ
оќу орындарыныњ арасында
μткізілген ѓылыми, спорттыќ шара-
ларѓа ќатысып ж‰лделі орын иелен-
ген, оќу орныныњ ќоѓамдыќ ж±мыс-
тарына белсене ќатысып, μздерініњ
жетістіктерімен танылып ж‰рген  бір
топ т‰лектер оќу ордасыныњ бас-
тыѓы полиция полковнигі Мирлан
Ќызыловтыњ б±йрыѓымен грамота-
мен, алѓыс хаттармен жєне алѓыс-
тармен марапатталды. Солардыњ
арасында  самбоны, еркін к‰ресін,
ќоян-ќолтыќ ±рысын, футболды да-
мытуѓа жєне насихаттауѓа белсенді
ќатысќан Олжас Базарбаев, Муха-
мад Джобиров, Азамат Азберген,
С±лтан Бекжан, Дулат Калменов,
Азамат Ахтанов, Р‰стем Т±рѓ±нов,
Аќбар Пояндаев, Абай Жамгиров
жєне Эльдар Мубараков  сынды
т‰лектер   бар.

Іс-шара барысында т‰лектерді
ардагерлер кењесініњ ±жымынан
отставкадаѓы полиция полковнигі
Борис Болотских, отставкадаѓы по-
лиция полковнигі Татьяна Зюбано-
ва, курс бастыѓы полиция майоры

Азамат К‰сеубаев жєне к‰ндізгі
оќыту факультетініњ аѓа оќытушы-
єдіскері полиция подполковнигі Ири-
на Украинцева т‰лектерді ќ±ттыќ-
тап, оларѓа сєт-сапар тіледі.  Ал,
курс бастыѓыныњ орынбасары по-
лиция аѓа лейтенанты Байм±рат
Каленовтыњ жетекшілік етуімен ка-
рабинщиктер взводы μзініњ жетік
шеберлігініњ арќасында бір адам-
дай автоматты ќолданудыњ єрт‰рлі
єдіс-тєсілдерін, сондай-аќ, оќу ор-
ныныњ "Полицейская академия" атты
КВН командасы да μз μнерлерін
кμрермендерге тарту етті. Ата-ана-
лар комитетініњ тμрайымы Мєнш‰к
Жаукенова  т‰лектерді оќу орнын
аяќтаумен ќ±ттыќтап, аналыќ жылы
сμздерін арнады. Сол секілді оќу

ордасыныњ т‰лектері, ‰здік спорт
шеберлері сахна алдында μз μнер-
лерін, билерін, μлењдерін профес-
сорлыќ-оќытушылар ќ±рамына
жєне ата-аналарѓа тарту етті. Сал-
танат соњында  академияныњ
дєст‰рі бойынша 4 курстыњ т‰лек-
тері 3 курстыњ тыњдаушыларына
салтанатты т‰рде ауыспалы
ќоњырауды табыс етіп, тањдаѓан
мамандыќтыњ кєсіби маман иесі
болып, биік шыњдардан кμріне бе-
рулеріне тілек білдірді. Содан кейін
т‰лектер естелікке профессорлыќ-
оќытушылар ќ±рамымен, ата-ана-
ларымен суретке т‰сті.

СУРЕТТЕ: салтанаттан
кμрініс

Ќостанайдаѓы "Ќазаќстан"
кинотеатрыныњ иесі ќалалыќ єкімдікті
сотта жењіп шыќты. Сμйтіп жер телімініњ
иесі μз ќ±ќыѓын дєлелдеп берді.

Б±л туралы сот процесі кезінде фирманыњ
м‰ддесін ќорѓаѓан кєсіпкерлер Палатасыныњ са-
рапшылары баспасμз мєслихатында мєлімдеді.
Сарапшылардыњ пікірінше, сот аппеляциялыќ
тєртіп бойынша "AMC COST" ЖШС-іне тиесілі
жерді мемлекет м±ќтаждыѓына  алу туралы
жергілікті шенеуніктердіњ шешімін зањсыз деп та-
ныѓан. Б±л шешім компанияѓа жер телімін саќтап
ќана ќоймай,  кинотеатрды кењейту ‰шін несиеге
алѓан 616 млн.тењге шыѓынды шегеруге м‰мкіндік
єперді. Осыѓан дейін кєсіпкерлер Палатасы сот
арќылы фирманыњ мойнындаѓы   несиеніњ ай сай-
ынѓы тμлемін  5 млн. тењгеден 2 млн. 600 ж‰з мыњ
тењгеге дейін ќысќартуѓа кμмектескен еді.

– Осы  аралыќта Палатаныњ сарапшылары
кєсіпкерге зањды т‰рде  тиісті ќолдау кμрсетіп, сот

Айбек
       КЄДІР¦ЛЫ

Єділ шешім салтанат
ќ±рды

процестеріне ќатысты. Єуелгі  отырыста  єкімдіктіњ
пайдасына  шешілген сот  шешіміне наразылыќ
білдірген  облыс прокуратурасы  ‰лкен жєрдем
берді. Нєтижесінде, біз кєсіпкердіњ зањды ќ±ќыќта-
рын ќорѓауѓа ќол жеткіздік, – дейді облыстыќ
кєсіпкерлер Палатасы директорыныњ орынбаса-
ры Самат Сєдуаќасов.

Естеріњізге сала кетейік, ќала єкімдігі мен "AMC
COST" ЖШС-і былтырдан бері "Ќазаќстан" кино-
театрына іргелес жатќан жер телімі ‰шін  бір-
бірімен текетіресіп келген-ді. Аты аталѓан фирма
жерді сатып алѓанмен, ќалалыќ єкімдік  о баста
берген уєделерінен  айнып ќалды. Ќос тарап ара-
сындаѓы бітпес дау, міне, осыдан басталѓан. 2014
жылы компания жалпы пайдаланымдаѓы жер те-
лімдерін мемлекет меншігіне ќайтару туралы  ха-
барламаны алады. Амалдары таусыл-ѓан "AMC
COST" ЖШС-і  кєсіпкерлер Палатасыныњ сарап-
шыларына ж‰гінуіне тура келеді. Олар  шенеуні-
ктердіњ зањсыз іс-єрекетіне ќарсы шыѓып,  ЌР ¦КП
басшылыѓыныњ ќатысуымен μткен кєсіпкерлер
ќ±ќыѓын ќорѓау жμніндегі кењеске шаѓымданды.

Биылѓы жоспарды
наќтылады

Аталмыш партия б±ќараныњ
єл-ауќатына баѓытталѓан он екі
жобаны ж‰зеге асыруда. Єсіре-
се, "Кедергісіз келешек" жобасы-
ныњ мањызы зор. Себебі, б±л
жоба м‰мкіндігі шектеулі азамат-
тарды ќолдауѓа арналѓан.

Жергілікті кураторлар аталѓан
жобаларды ж‰зеге асыру арќы-
лы халыќтыњ м±њ-м±ќтажынан
хабардар болуда. Мєселен,
"Мыќты бизнес – ќуатты мемле-
кет" жобасы бойынша партия-
лыќтар жергілікті кєсіпкерлерге
оќыту семинарларын μткізді.
"Шаѓын жєне орта бизнесті ќол-

дау" баѓытындаѓы жергілікті кура-
тор Алмаг‰л Сауденованыњ ай-
туынша,  алдаѓы уаќытта семи-
нарлардан шыѓатын ќорытынды-
ны талдау керек.

– Жењілдіњ астымен, ауырдыњ
‰стімен ж‰руге болмайды. Пар-
тиялыќтар шешімін таппаѓан
мєселеніњ ортасынан табылуы
керек. Ќарапайым халыќтыњ
арасындаѓы проблеманыњ не
‰шін туындаѓанын, оны ќалай
шешу керектігін білуі керек, – деді
партияныњ "Білім жєне ѓылым"
баѓытындаѓы жергілікті кураторы
Ќадырѓали Жаманбалин.

Ќымбат
       ДОСЖАНОВА
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 Жемќорлыќќа жол жоќ
Жанкелдин. Ќостанай облысы бойынша мемлекеттік ќызмет

істері жєне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл департа-
ментініњ Арќалыќ аймаѓындаѓы  ауданаралыќ бμлім басшысы
Асќар Жаналинов Жанкелдин ауданында мемлекеттік ќызметкер-
лермен ж‰здесті. Басќосуда  Ќазаќстан Республикасыныњ 2015-
2025 жылдарѓа арналѓан сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы страте-
гиясыныњ негізгі баѓыт-баѓдарын т‰сіндірді.

Ауыл єкімдерініњ есебі
 Ќарасу. Ауылдыќ округ єкімдерініњ халыќќа есеп беру жи-

налысы жалѓасуда.  Осы уаќытќа дейін аудан басшысы Алмабек
Шємшиевтіњ ќатысуымен 22 селолыќ округ єкімдері есеп берді.
Т±рѓындар єлеуметтік, медициналыќ, ењбек  аќыныњ   т±раќты
берілуі, ауыл шаруашылыѓына ќатысты μздерін толѓандырѓан
мєселелерді билік μкілдерініњ назарына ±сынды.

Украин хорына 20 жыл
Рудный.  Ќаладаѓы "Орбита" демалыс орталыѓында "Мария"

украин  халыќы єндерініњ хоры μзініњ 20-жылдыќ мерейтойын
μткізді. ¤нер ±жымы кμптеген ќалалыќ жєне халыќаралыќ байќ-
аулардыњ жењімпазы. Оныњ репертуарындаѓы 100-ге жуыќ єнніњ
арасында ќазаќ халќыныњ єндері де баршылыќ. Мерейтой иелері
сахнада тыњ мен комбинаттыњ 60-жылдыѓына, Жењістіњ 70-жыл-
дыѓы мен Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ 20-жылдыѓына орай
арнайы єзірлеген нμмірлерін кμрсетті.

Єзірге т±мау тіркелген жоќ
Облыс. ¤њірде т±мау дертіне шалдыќќандар аныќталѓан жоќ.

Эпидемиологиялыќ ахуал т±раќты. Жалпы, μткен жылдыњ ќара-
ша айынан бастап облыста μткір респираторлыќ ж±ќпалы инфек-
цияны 14 504 адам ж±ќтырѓан. Оныњ ішінде 1028 жаѓдай бір жа-
сќа толмаѓан балалар арасында тіркеліп отыр. Жєне 97 ж‰кті єйел
инфекцияѓа іліккен. Дєрігерлер ауа  райы ќ±былмалы кезде суыќ
тигендер саны арта т‰сетіндігін айтады. Сондыќтан, т±рѓында-
рѓа м±ндай ќауіпті кезењдерде μз денсаулыќтарына саќ болуды
ескертеді.

Энциклопедияѓа кірді
Аманкелді. Аудан орталыѓындаѓы Ы.Алтынсарин атындаѓы

жалпы білім беретін орта мектеп халыќаралыќ "Білім ‰здіктері"
атты энциклопедияѓа кірді.  Мектептіњ тарихы, ±жымыныњ б‰гінгі
тањдаѓы жетістіктері жазылѓан аталмыш энциклопедияда білім
саласындаѓы жањашыл баѓыттаѓы ж±мыстары ‰шін Ресей, Бела-
русь, Ќазаќстан жєне Украина елдерініњ тањдаулы ‰здік білім
ордалары бар.

"Аѓа буынѓа кμмек кμрсетейік"
Ќамысты ауданы. Аудан орталыѓында осындай атаумен

±йымдастырылѓан акция жалѓасып жатыр. Шараныњ маќсаты –
ќарт адамдарѓа ізет кμрсетіп, оларѓа ќолдан келгенше кμмектесу.
Бастамшыл жастар аѓа буын μкілдерініњ  аулаларын тазалау ша-
расын ±мыт ќалдырѓан емес. Соныњ бір кμрінісі – 20 ќањтарда
аудандыќ мєдениет бμлімініњ маманы Б.Оразов, Жастар баста-
малары  орталыѓыныњ  єдіскері  Б.Жоламанов аудан т±рѓыны
В.Оцербиктіњ ауласын ќардан аршып берді. Ќарт ананыњ алѓы-
сын алѓан жастар акцияныњ єлі де жалѓаса беретінін айтты.

Ж±мыс жоспары талќыланды
Облыста. Ы. Алтынсарин атындаѓы дарынды балаларѓа арнал-

ѓан мектеп-интернатында "¤рлеу" БА¦О" АЌ филиалы Ќостанай
облысы бойынша ПЌ БАИ дењгейлік баѓдарламалар орталыѓы-
ныњ тренерлері мен сертификатталѓан м±ѓалімдердіњ  жиыны  μтті.
Онда "Педагогтардыњ ќажеттіліктері мен ќиындыќтарын аныќ-
тау диагностикасы"  бойынша сауалнаманыњ нєтижесі ќарасты-
рылды.  Жєне де сертификатталѓан  м±ѓалім ж±мысын ж‰йелі
±йымдастыру, критериалды    баѓалау технологиясын кезењмен
енгізу туралы шешім ќабылданды.

Б±ѓан дейін хабарлаѓанымыздай, облыстыќ
денсаулыќ саќтау басќармасыныњ басшысы Орал
Бекмаѓамбетов журналистер ‰шін брифинг μткізді.

Ол медицина саласындаѓы μзекті мєселелерге
тоќталып, жетістіктерді де жіпке тізді.

– ¤здеріњіз жаќсы білесіздер, – деді Орал Айт-
бай±лы. – К‰ні кеше Рудный шаћарында перина-
талды жєне инсульт орталыќтары ашылды. Сон-
дай-аќ, Ќостанайда да ќалалыќ балалар ауруха-
насыныњ жанынан оњалту, облыстыќ ауруханада
медбикелік кμмек кμрсету бμлімдері ж±мыс істейді.
Б±л єрине, бізге ауадай ќажетті орталыќтар еді
ѓой. Соны іске асырѓанымыз абыройлы болды.

Орал Бекмаѓамбетов алдаѓы жоспарларымен
де бμлісті. Мєселен, облыстыќ онкологиялыќ дис-
пансердіњ жанынан тєулігіне 300 сырќат адамды
ќабылдайтын емханалыќ бμлімніњ ќ±рылысы бас-
талмаќ.

Айтса айтќандай-аќ, ќазір онкопатологиялыќ
аурудан кμз ж±матындардыњ саны 6%-ѓа, ќ±рт ауру-
ына шалдыѓып б± д‰ниемен ќоштасатындардыњ
кμрсеткіші 26%-ѓа ќысќарса, ж‰рек-ќан тамырла-
ры дертіне ±шырап ќайтыс болѓандар 24%-ѓа ќыс-
ќарыпты.

Ал, μњірдегі дєрігерлік мамандардыњ жетіспеуі,
єсіресе ќашыќтаѓы Жанкелдин, Аманкелді ауда-
ны  мен  Арќалыќ ќаласындаѓы жаѓдай туралы
сауалѓа басќарма басшысы:

– Б±л жайт єрине, ќабырѓамызѓа батады. Тек
бізде ѓана емес, еліміздегі єр облысќа тєн ќ±бы-
лыс. Сондыќтан б‰гіннен бастап осы мамандыќќа
даярлайтын оќу орындарыныњ басшыларымен
сμйлесіп жатырмыз. Ынта-ыќыласы бар маман
иелерін μњірге шаќыруды єзірге осылай шешіп
жатырмыз. Рас, жас мамандардыњ кμбісі Астана,
Ќараѓанды, Алматы сияќты μњірлерді ќалайды.

Алыс та ќашыќ аймаќќа атбасын б±рѓылары жоќ.
Б±л мєселеге т‰сіністікпен ќарауѓа болады, – деп
аќиќатын айтып аѓынан жарылды.

Тегін дєрі-дєрмек алып емделіп  ж‰рген сыр-
ќатты жандардыњ жаѓдайы ќалай болмаќ? Б±ѓан
м±ќтаждар б±л кμмекті ала алмай отырѓандыѓын
ескертіп,  сауал  ќойѓан тілшіге Орал Айтбай±лы
былай деді:

– Кім екенін μзіњізден естіп білдік. Жања ѓана
т‰ртіп алдым μзіме. Ол адамѓа кμмекті кμрсетеміз.
М±ндай жайтќа бей-жай ќарай алмаймыз. Осы
аптаныњ аяѓына дейін диспансерлік емделушілер-
ге берілетін тегін дєрі-дєрмек облыстыќ мекеме-
лерге толыќтай жеткізіледі. Былтырѓы жылдыњ
мєліметін айтсаќ, б±ѓан 1 млрд. тењгеден артыќ
ќаржы ж±мсалып, 72 мыњнан астам сырќатќа
кμмек кμрсетілді.

Міне, осындай аќпараттармен  бμліскен бас-
ќарма басшысы єзірге μњірдегі медицина сала-
сыныњ ќарќынды дамып жатќандыѓын баяндап
берді.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‰збай.

 ¤њірде дєрігер
мамандар неге тапшы?

Ыќылым заманнан адам бала-
сы т‰рлі єдіспен бір-бірінен ха-
бар алысып келген. Ерте кездері
аталарымыз ат шаптырып, сє-
лемін жеткізсе, сол кездіњ жаста-
ры жењге ж‰гіртіп, бір-біріне де-
ген сезімдерін сездіргені ємбеге
аян. Ќалай болса да, байланыс
орнатып, жазѓандарына жауапты
айлап, кейде жылдап к‰тіп, єйте-
уір бір хабарын алды.

Заман т‰зелді, техника дамып
адамдардыњ т±рмысы да, байла-
нысы да жењілдей т‰сті... Хаттыњ
да жазылуы мен жеткізілу
тєсілдері жењілдеді. Тоќсанын-
шы жылдарда поштаныњ пєрме-
німен жазѓанымыз жетілеп ж‰ріп,
діттеген жеріне єупіріммен
жеткізілді. Ал, жања ѓасырда ха-
тымыз электронды поштаныњ
кμмегімен ж±мыр жердіњ кез-кел-
ген н‰ктесінде сол сєтінде оќыла-
тын болды. ¦ялы байланыс
ќ±ралы, компьютер, планшет-
теріњіз аќпарат алмасудыњ ењ
тиімді, ењ ќажетті ќ±ралѓа айнал-
ды. Ењ бастысы, техниканыњ тілін
біліњіз, хабар жіберіп, хабар алу
т‰к болмай ќалды.

Аќпараттыќ технология ќа-
рышты дамыѓан сайын, єлеу-
меттік желілердіњ де ќатары ќа-
лыњдай т‰сті. Бас кезінде бєріміз-
ге жат кμрінген "Мой мир", "В кон-

такте", "Одноклассники", "Фейс-
бук" іспетті желілер ќоѓамдыќ
байланыстыњ бір бμлігіне айнал-
ды. Осыдан да болар, ѓаламтор-
ѓа телміріп, техникаѓа жармас-
ќандардыњ ќатары жањбырдан
соњѓы жауказындай ќаптай берді.
Жањалыќќа еліктегіш жастары-
мыздыњ μзін былай ќойѓанда, аѓа
буын μкілдерініњ де єлеуметтік
желілерге жайѓасќанын айта кет-
кен жμн.

Єлеуметтік желілерді ќанша-
лыќты кєдемізге жаратып жатыр-
мыз? Єњгіме барысы осы жаќќа
ойысќанда "байланысып, хабар
алу, ж±мыс жєне т±рмыс ‰шін
ќажетті" деп аќталып жатамыз.
Осы бір бєлеге кіріптар болып,
к‰німізді ќаратып, баланы да,
басќаны да ѓаламтор шырмауы-
на салып ќойѓанбыз. Ќарапайым
к‰нделікті былай ќойып, бала-
лардыњ пєн баѓасын ѓаламтор-
дан, єлеуметтік желі арќылы
ќарайтын к‰йге жеттік.
Білмейтінімізді білімдіден емес,
"Гугл", "Яндекс" деген білгіштер-
ден алатын болдыќ. Одан ќалды,
айтарымызды "єлеуметтік
алањѓа" тастап, экранныњ арѓы
жаѓынан хабар к‰тетінді шыѓар-
дыќ...

Ќазіргі  тањда,  жастарды жа-
растыратын да, ажырататын да
осы єлеуметтік желілер болып
отырѓаны шындыќ. Б±рынѓыдай
кездесуге шаќырып єуреленбей,
‰йде отырып, бір-бірін біліп, сезім

білдіріп жатќандары ќаншама.
Єњгімелері жарасып, отау ќ±рѓан-
дары да баршылыќ. Єлеуметтік
желініњ кесірінен ажырасып
ж‰ргендер де жеткілікті.

Жасыратыны жоќ, кей кездері
шањыраѓымызды шаттыќа бμле-
ген балаларымызѓа кμз салмай,
компьютер мен ±ялы байланыс
ќ±ралымызѓа телміреміз де оты-
рамыз. Ќ±дды, μміріміздіњ сєні де,
мєні де соныњ ішінде іспетті. Ері
мен єйелініњ μз єлемі, балалар-
дыњ бой жазатын μз алањы пай-
да болды. Барлыѓы да ѓаламтор
ішінде...  Бір-бірімен тоѓыспайды,
бір-бірімен ±рыспайды. Аќыр
аяѓында бір-бірінен алыстап, бір-
біріне жат болып шыѓа келеді.
"Не жаздым, нем жаќпады" деп
осы арада ойлана бастайсыњ.
Отбасы ќ±ндылыќтарыныњ
ќ±лдырап, ажырасушылардыњ
кμбеюіне осы себеп шыѓар?! Кім,
аныѓын айта алады?

Бірде, ‰йінде электр жарыѓы
бірер саѓатќа μшіп ќалѓан бір па-
ќырыњ, уаќытты μлтірмекке туѓан-
туыстарымен тілдескенін єлеу-
меттік желіге жариялапты: "Ата-
анам, бауыр, бала-шаѓаммен екі
саѓат єњгімелестік, єзіл айттыќ,
к‰лдік. Жалпы жаќсы кісілер екен"
– деген екен. Єзіл де болса, ащы
шындыќ. Єлеуметтік желілердіњ
арбауында ж‰ріп, жаќындары-
мыздыњ жаќындыѓын сезінуден
ќалып барамыз. Айтпаѓым осы
еді...

БАСПАС¤З МЄСЛИХАТЫ

Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ

Б‡ГІНГІ К‡ННІЊ Б‡ЛКІЛІ

Ж±матай
         КЄКІМЖАНОВ

 Айыратын
ЄЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІ МЕ?
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"Ќостанай тањыныњ" тарихи-танымдыќ ќосымшасы
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Кешегі ќиын-ќыстау кезењдерде
біздіњ ата-бабаларымыз аттыњ жалы,
т‰йеніњ ќомында ж‰ріп,  бабаларына ес-
керткіш орнатуѓа шамалары келмеді. Тек
тєуелсіздік туы желбірегеннен бері
μмірден μткен ата-баба рухына таѓзым
ету μріс алды.  Єсіресе, Торѓай жаќта ру
басы болѓан аталарымызѓа ењселі ес-
керткіш орнатып, ас беріп жатќандар
жеткілікті.  Біле-білгенге б±л μнегелі іс.

Орыс рухыныњ μзегінде Петербург
т±рса, ќазаќтыњ байтаѓы Торѓай. Осын-
дай ќасиетті μњірде Ќарабас бабаныњ
д‰ниеге келуі – оныњ ±рпаќтарыныњ
маќтаныш сезімдерін оятады. Жазушы-
журналист Сабыржан Ш‰кіровтіњ бір
шыѓармасында баба μміріндегі ењ ќым-
бат та елеулі кезењ – елін, ±рпаќтарын
жаудан ќорѓаѓаны туралы кењінен жа-
зылѓан. Єсіресе, ќартайѓан шаѓында ќал-
маќтарѓа ќырѓидай тиіп, оларды ел ше-
тіне жолатпаѓаны шынайы суреттеліпті.

Баћад‰р бабамыздыњ осындай ќам-
ќорлыѓыныњ арќасында ±рпаќтары аман
ќалды. ¤сті, жетілді, ер жетті. Ел ќамын
ойлайтын азаматтар д‰ниеге келді. Ќара-
бас руынан елдіњ μркендеуі ‰шін аянбай
ењбек еткен ќаншама т±лѓалар шыќты.

Ел басына к‰н туѓан зар заманда
сыныќ с‰йем жер ‰шін жауѓа ќарсы атой
салып, елін ќорѓап ќалѓан жауж‰рек ба-
баларымызды ќалай дєріптсек те артыќ
емес. Біздіњ Ќарабас бабамыз Аќшыѓа-
наќ ауылыныњ жанындаѓы Ќарсаќбасы
тμбесін мекен еткені тарихтан белгілі.
Б±л мањ  шаруаѓа μте ќолайлы ќоныс
болѓан.

Сонымен μткенге салауат. Ойды ой
ќозѓайды. Соњѓы жылдары жеті атамыз-
ды т‰гендеп, сол арќылы аѓайын-туыс-
ты танысаќ, бір атадан тараѓан балалар
жатбауыр болмай, бабаларын білсе де-
ген ниет туды.

Меніњ атам – Ж‰сіп баласы Зейнел-
ге, єкем Зейнел балалары– біздерге
μсиеттеп кеткеніндей сонау XVIII ѓасыр-
да Аќтμбе μњіріне жерленген Ќарабас
єулие зиратын аныќтап тауып, кμздеген
маќсатымызѓа жету биік м±ратымыз бо-
латын. Ата мен єке μсиеттерін орындау
– ±рпаќтары ‰шін парыз.

Ќайтпек керек, туѓан інілерім –
Ораз, Ќуанышбек, Оразѓали, Шыњѓыс,
туыстардан –  Серік Т±рѓынбеков, Са-
быржан Ш‰кіров, Ѓалым Байназаров,
Ќонтай Шынтеміров, Кењесбек Мєуле-
тов, Саду Шєйкенов, Тоќмырза Н±рта-
зин т.б. маѓан ‰лкен міндет ж‰ктеді.

¤зімді де баба зиратын табу керек
деген ой жиі мазалайтын. "Жалѓыз ж‰ріп
жол тапќанша, кμппен ж‰ріп адас" деген
сμз бар ѓой, осындай ќасиетті іске кμмек-
тесетін адам іздеп ж‰ргенімде, Кењесбек
Аќтμбе жаѓында т±ратын жиені Ќасым-
бекті тауып берді. Ѓалым Байназаров та
дер кезінде кμмектесе білді.

Сонымен, єр істіњ бастауы болады де-
гендей, туысым Айдарды ертіп алып, 2011
жылы оныншы желтоќсан к‰ні Аќтμбе
облысыныњ Єйтеке би ауданына жол
тарттыќ. Аудан єкімі Есімхан Ќалмаѓам-

єулие ата". Басќа жазу жоќ. Біз ќол жай-
ып, д±ѓа баѓыштадыќ.

Ќорымнан тμрт шаќырымдай жерде
"Сарб±лаќ" деген ауыл бар екен. Сонда
сексен екі жасќа келген Оразѓали Толы-
беков есімді ќарт м±ѓалім т±рады.
Жолаушылап шыќќан біздер кμнекμз
ќарияныњ ‰йіне аялдап,  ол кісіден:
"Ќарабас бабаныњ зираты туралы не
білесіз?"– деп с±радыќ.

– Оны наќты білмеймін. Біраќ,
кμктасты Ќараб±таќ ауданыныњ проку-
роры Серік Сосаев деген азамат ќойып-
ты, – деп жауап берді. Аќсаќал айтќан
тыњ аќпарат бізге жања баѓыт сілтеді.
Енді соны тауып алып, μзімен сμйлес-
кеніміз жμн.  Ол б±рын Аќтμбе облыс-
тыќ прокуратурасында ќызмет істеген,
біраќ ќазір Ќостанай облысы прокуро-
рыныњ орынбасары екен. Кμп ±замай
онымен тілдесудіњ сєті т‰сті.

Серік ќ±лпытас орнату тарихын ма-
ѓан асыќпай баяндап берді. Оѓан Дина
есімді баќсы кісі осындай кењес берген.
"Іздеген жетер м±ратќа" демекші, аќыры
Дина баќсыны да таптыќ. Ол кісі де тегін
адам емес екен. Былай деді: Т‰сімде «Аќ

єулиеге барып ќ±ран оќы» деген хабар
келді. Мен оны екі етпей орындадым.
Бірде Ќарабас бабаныњ басына  тєу етіп,
тізењді б‰к деген хабар келгендей
μзімнен-μзім мазасыз бір к‰йге т‰стім.
Осыдан кейін єулиеніњ зиратын тауып
алып, ќ±ран оќыдым" – деді.

– Б±л Ќарабас бабамыздыњ зираты
екеніне кμзіњіз жете ме?

– Мен м±ны Ќарабас бабаныњ зира-
ты екендігіне сексен пайыз сіздерді сен-
діре аламын, – деді   Дина баќсы, – Мен
Ќарабас бабаныњ басына барып, оныњ
рухымен сμйлесіп, сосын сендерге айта-
мын.

2012 жылы шілде айында Єйтеке би
ауданында баќсымен  ќайта кездестік.
Дина біздіњ ќ±рметімізге ќонаќасы
берді. Біз де, Орынтай екеуміз кетер кез-
де дастарханымыздан дєм татырдыќ.

Осыдан кейін тамныњ басына бару
керек болып, мен жол бастап алѓа т‰стім,
біраќ кμп кешікпей адастым. Ал баќсы
μз машинасымен алѓа т‰сіп, бірден Ќара-
бас бабаныњ зиратына апарды. Ќорым-
ныњ мањына барѓаннан кейін, біздерді
ойда – тμменде ќалдырды да, μзі ќырдыњ
‰стіндегі зиратќа ќ±рбысы екеуі шыќ-
ты. Белгілі бір уаќыт μткеннен кейін
ќасына біздерді шаќырды. Бардыќ.

– Міне, осы сіздердіњ бабаларыњыз
– Ќарабастыњ  зираты, – деп жауап
берді.

Артынан білдім, біз ойда-тμменде
отырѓанда Дина баќсы Ќарабас бабаныњ
аруаѓымен  сμйлескен екен. Кейбір
кісілерде ерекше бір тылсым ќасиеттер
болатыны шындыќ ќой, сондыќтан біз
оныњ айтќанына сендік.

Дина баќсыѓа таѓы да бір с±раќ ќоюѓа
тура келді.

– Осы зиратќа ескерткіш ќоюѓа
бола ма?

– Ескерткішті туѓан жеріне ќою ке-
рек, – деді ол.

Орынтай екеуміз Ќарабас баба
ќабірін тауып берген Дина баќсыѓа рах-
метімізді айтып, ќуанып, елге ќарай бет
алдыќ.

Иє, бабамыздыњ бейітін табу ‰шін
ќаншама адаммен кездесіп, олардан ба-
баныњ зираты туралы маѓл±маттар жи-
надым.

Єсіресе, б±рын Торѓай жаѓында бол-
ѓан, руы Баќай Рысжан апайдыњ айтќан
сμзі кμњілге ќонады. Б±л кісімен мен 2012
жылы таныстым. Маѓан ќол ±шын созѓан
кісілердіњ бірі осы мейірімді жан.
"Жердіњ ыњѓайына ќарап ойласаќ Ќара-
бас баба зираты сіздердікі", –  деген еді
сол жолы  Рысжан апай.

Б±л кісі кμп жылдар Аќтμбеде музей
бастыѓы болѓан. "Ќ±рмет" орденініњ
иегері.

Ќарабас бабаныњ басына "Мыњжасар"
деген жазуы бар екінші кμктасты кім
ќойды екен деп ойладым. Ауыл адамда-
рынан с±расам, кім ќойѓанын білмейді.
Біраќ, б±л Мыњжасардыњ бейіті деп сол
жерде маѓан ќарсы келген таѓы ешкім
болѓан жоќ. Дегенмен, бір-екілі ќарт
кісілердіњ айтќаны есімде ќалыпты.

Єбс±лтан Єбішев есімді ќария мен
Єйтеке би ауданыныњ молдасы  Єбдіраш
Д‰йсеновтер: "Біздіњ білетініміз, б±л
жатќан Ќарабас єулие. Ел болѓасын μлім-
жітім болмай т±рмайды, бєрі сол ќо-
рымѓа апарып ќоятын. Сонда єуелі Ќара-
бас єулиеге ќ±ран оќып, содан кейін ѓана
жерлеу ќамына кірісетін. Мыњжасар
дегенді естіп те, білген де емеспіз", –де-
ген еді.

Біз Єбдіраш молданы ќорым басына
ертіп барѓанымызда, "Ќарабас єулие ата"
деп жазылѓан ќ±лпытастыњ алдына
мєрмєр таќтайшаѓа "Ќожаберген±лы
Мыњжасар (1800-1880жж.), белгі ќоюшы
– Амантай Бірманов" деп жазып, ќойып
кетіпті.

Кімнен с±расаќ та Мыњжасар осы
жерде жатыр дегенді осы кезге дейін ес-
тімегендерін айтты.

 Аќтμбе жаѓында т±ратын жиеніміз
Ќасымбек Єбдірахман±лы да б±л істе

бет±лын б±рыннан білетін едім, біздерді
жаќсы ќарсы алды.

Аудан єкіміне келген ж±мысымды айт-
ќанымда, "Басќ±дыќ" деген жер алыс
жєне адасып кетерсіњ деп жаныма бір
шофер жігітті берді. Жолай  Псков
аулында т±ратын Оразхан деген жиенді
де жанымызѓа серік ќып ќосып алдыќ.

Жолѓа шыѓарда б±рын Басќ±дыќ
ауылыныњ єкімі болѓан Темірбек деген
жігітке кездесіп, одан да  жμн с±расќан-
быз:

– Ќарабас бабаныњ бейіті барын ес-
тігенмін, біраќ руын, ќай жердікі екенін
білмеймін,– деді.

Естуімізше, Ќарабас бабаныњ басына
біреу кμктас ќойѓан. Біраќ, оны кімніњ
орнатќанын  ол да білмейтін болып шыќ-
ты. Тек, жергілікті т±рѓындар  Єулие кісі
десетінін естіген.

Сонымен не керек, бєріміз жол талѓа-
майтын кμлікке жайѓасып  "Басќ±дыќќа"
апаратын жолѓа т‰стік. Зиратќа жаќын-
дай бергенде машина ‰ш-тμрт рет от ал-
май ќалды. Б±л да бір тылсым шыѓар.

 Расында, баба бейітіне ќойылѓан
ќ±лпытасты кμзіміз шалды. "Ќарабас
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белсенділік танытты. Ол "Аќтμбе" газе-
тінде Ќарабас баба туралы жазылѓан ма-
ќалаларѓа наќты дєлелдермен  жауап
ќатты. Мысалы, Сарыб±лаќ ауылыныњ
т±рѓыны Оразалы Толыбеков деген кісі
"Ќарабас єулие. Ол кім?" деген кμлемді
маќала жариялапты. Осыѓан байланыс-
ты Ќасымбек облыстыќ газетке "Ќара-
бас єулие" атты деректі єњгіме жазды.
М±нда  Ќасымбек  Ќарабас єулиеніњ Бас-
ќ±дыќ-Сарыб±лаќ деген жерде жерлен-
генін дєлелдеп берді. ¤йткені, бала кезін-
де Торѓай жаќтан келген наѓашыларынан:
"Ќарабас баба Аќтμбе жаѓындаѓы Басќ±-
дыќ-Сарыб±лаќ деген жерде жерлен-
ген",– деген сμздерді естіген екен. Осы
єњгімені ол ±мытпапты. Газетке жазып,
елге паш етті. Таѓы бір жолы  Бμрібай
Кєртен деген аќтμбеліктіњ "Бос сμз. Ќара-
бас єулие Арѓын емес" атты маќаласыныњ
шылѓи μтірік екеніне  наќты мысалдар
келтіреді. Ќасымбектіњ жауабына
Бμрібай ќарсы маќала жазбады. Соѓан
ќараѓанда шындыќты мойындаѓан болуы
керек. Айта берсем Ќасымбектіњ осы та-
ќылеттес ењбегі жетерлік. Оѓан кμп рах-
мет, баќытты, ѓ±мырлы μмір с‰рсін!

Сонымен Ќарабас Баба ±рпаќтары-
ныњ алдындаѓы парызыныњ бір тармаѓы
орындалѓанына ќуанып, аман-сау елге
жеттік. Алда єлі де игілікті істер к‰тіп
т±рѓан болатын...

2. ЕСКЕРТКІШ ЌОЮ –2. ЕСКЕРТКІШ ЌОЮ –2. ЕСКЕРТКІШ ЌОЮ –2. ЕСКЕРТКІШ ЌОЮ –2. ЕСКЕРТКІШ ЌОЮ –
ЕЛДІКТІЊ БЕЛГІСІЕЛДІКТІЊ БЕЛГІСІЕЛДІКТІЊ БЕЛГІСІЕЛДІКТІЊ БЕЛГІСІЕЛДІКТІЊ БЕЛГІСІ

Ќарабас Бабаныњ зиратын тапќаннан
кейінгі ендігі міндет, ол бабаныњ туѓан
жеріне ескерткіш орнату еді.  Кμп ойлан-
дым. Ескерткішті ќандай материалдан
істету керек? Оныњ формасы ќандай бо-
луы шарт? Ќайда апарып ќойѓан жμн?
Кірпіштен жасатсам к‰н кμзіне, желге
шыдамай ‰гітіліп, уаќыт μте келе б±зы-
лып ќалады. Немесе ќорымдаѓы темір
ќоршауларды тонап ж‰рген б±заќыларѓа
кірпішті ќирату  аса  ќиын емес екенін
білемін. Жер бетінде мєњгілік т±ратын
ештење жоќ, біраќ бабамызѓа орнатќан
ескерткіш ±заќ уаќыт саќталѓаны д±рыс
болар еді – деп те ойладым. Кμп ойдан
шыѓарѓан ќорытындым: ескерткішті
‰лкен тастан ойып жасату керек.  ¤йткені,
тастан жасаѓан ескерткіш талайѓа шыдас
береді єрі оны ешкім сындыра алмайды.

Сонымен не керек, тас іздеуге кірістім.
Ќамысты ауданындаѓы  Адай  ауылыныњ
карьерінен ‰лкен бір тасты машинаѓа
тиеп, Ќостанайѓа келе жатќанымда, єлгі
тас быт-шыт болып жарылып ќалды.

Екінші жолы, жанымда Ќамысты ауда-
нындаѓы "Аќкμл" ЖШС-ніњ директоры
Асќар Ахметжанов бар, Жітіќараѓа бар-
дыќ. Ќаланыњ шетінде ±саќ тастар жи-
налѓан жерлерді аралап ж‰ргенбіз. Бірде
жалѓыз аѓаш μсіп т±рѓан жерге барсаќ,
ќасында  ‰лкен кμктас (гранит) жатыр.
Кμктен іздегеніміз жерден табылды де-
ген осы. Ќостанайдаѓы шеберханаѓа апа-
рып тапсырѓанымызда, тастыњ салмаѓы
шамамен сегіз тоннаѓа шыќты. Сосын
Челябинскіге хабарласып, одан он тон-
на мєрмєр тас  алдырттым. Екі т‰рлі тас-
тыњ салмаѓын ќоса есептегенде  шама-
мен он сегіз тонна тартты. Ескерткіштіњ
материалы табылды, енді оныњ форма-
сы ќандай болу керек? Осындай оймен
ж‰ріп, бірде Єулиекμл ауданынан Шо-
лаќсайѓа ќарай бара жатќанымда, аудан
орталыѓынан отыз шаќырымдай ќашыќ-
тыќта, жолдыњ шетінде Єйдерке баласы
Татан бабаѓа арнап ќойылѓан ‰лкен ес-
керткішті кμрдім. Тоќтап ќарап шыќ-
тым,  жаќсы салдырѓан екен.

Ескерткішті ќ±растырып жатќан ше-
берханаѓа єлсін-єлсін барып, ќалай жа-
сап жатќандарын кμріп т±рамын. Аќыл-
дасќан азбайды деген, Ќостанайдаѓы ба-
ласыныњ ‰йіне ќонаќќа келген Тоќмыр-
за аѓайды да бірнеше рет кμрсеттім.
"Сосновый бор" шипажайында демалып
жатќан Кењесбек пен Ѓалымды да апар-
дым. Ќарабас бабаѓа арнаѓан ескерткіш
‰ш айдан кейін дайын болды.

Баба ескерткішініњ астыњѓы жаѓы аќ
мєрмєр де, ‰стіњгі жаѓы гранитпен μрілді.
Формасы да ±нады. Не керек, ойлаѓан
ойымныњ іске асќанына ќуандым.

Ескерткішті машинаѓа тиеп алып Бес-
тμбе ауылындаѓы ‰йге барып ќондыќ.
Жанымда адамдар бар. Єсіресе, Орын-
тайдыњ туысы Оралтай М±ќашев кμп
кμмектесті. Кμлікке тиеу, жанар-жаѓар

майын ќ±ю тєрізді ж±мыстар соныњ
мойнында. Атќарѓан ісі Алладан ќайт-
сын!

‡йге ќонѓанныњ ертењіне інім Ораз-
ѓали ќой сойып, ќ±ран оќытты. Ауыл
аќсаќалдарын шаќырып, батасын
алдыќ. Сμйтіп, Шаќшаќ Жєнібек ауылы-
на ж‰ріп кеттік.

Ќара жолдыњ ‰стінде келе жатып
баяѓы Дина баќсыныњ Ќарабас бабаныњ
аруаѓымен сμйлескендегі айтќан
єњгімесін ойѓа оралттым. ¤йткені, сол
жолы ескерткішті ќай жерге ќою ке-

ректігі туралы айтылѓан болатын (Б±л
туралы Ќасымбек Єбдірахман±лы "Єдеп-
тен озбайыќ" деген маќаласында толыќ
жазѓан еді): "Ал с‰йінші! Сіздердіњ де-
гендеріњіз болды, ата Арѓынмын! Кμшей-
±лы Ќарабаспын! 1647 жылы туѓанмын,
1743 жылы д‰ниеден μттім деп т±р.
Ќасымда Бибіг‰л есімді ќызым  бар, 63
жасында ќайтыс болѓан. Басыма ќойыл-
ѓан ќ±лпытасым єлдеќашан жер астына
кμміліп ќалѓан. Аршып єуре болмањдар,
соњѓы ќойѓан тастарыњ жарайды. Басы-
ма там салып та керегі жоќ. Айналам тол-
ѓан μлген адам с‰йектері, єруаќтарын
ќозѓамањдар! Мына Мыњжасар деген
белгіні ќойѓан адамдар адасып ж‰р. Ол
б±л жерде жоќ. Ырѓыз жаѓында биік
тμбеніњ басында жатыр. Ал маѓан ес-
керткіш ќоямын десењдер μмір с‰рген
жеріме ќойыњдар. Ќайдан да болса ба-
тамды беремін"– деген хабар алдыќ деді.

Жалпы, Ќарабас бабамыз ѓана емес,
ќазаќтыњ барша єулие-ємбиелері  мен
батырларына ќатысты μкінішті нєрсе –
олардыњ μміріне ќатысты жазба дерек-
тердіњ жоќтыѓы, бар болса, жетімсіздігі.
кеуделері алтын сандыќ шежіреші
кісілердіњ азайып бара жатќандыѓы ќын-
жылтады.

Б‰гінде  Ќарабас ±рпаќтарынан  ше-
жірені жыр ќып шертетін  Еріш пен Ра-
мазан сияќты ‰лкен кісілер жоќтыњ
ќасы. Елдіњ есінде ќалѓан ањыз бойын-
ша, Шаќшаќ Жєнібек ауылынан жиыр-
ма екі шаќырым жерде Ќарсаќбасы
шыњы бар, сол шыњныњ мањындаѓы Ай-
накμл, Ќаракμл деп аталатын екі кμлдіњ
жаѓасы Ќарабас бабамыздыњ ата ќоны-
сы болѓан. Бірде ќалмаќтар ќазаќтыњ
жеріне кіріп кетіп, ‰лкен дау туады.
Аќыры мынадай шешімге келеді: екі
жаќтан екі єйелді к‰реске шыѓарайыќ,
ќай жаќ жењсе, жер соѓан ќалсын дейді.
К‰рес шыњныњ басында болады. Сол
жолы Ќарабас бабаныњ ќызы Ќарсаќ
жењіске жетеді. Жењіп  ќана ќоймай,
ќалмаќ жаѓынан шыќќан адамныњ жа-
санды шашын сыпырып алып, "Єйел бо-
лып келіп едіњ, еркек ќылып жіберейін"
деп ±ятќа ќалдырады. Сμйтсе, ќалмаќ-
тар ер адамды єйелше киіндіріп шыѓар-
ѓан екен. ¦ялѓандарынан жерді босатып,
жμндеріне кеткен екен.

Міне, сол жер ќайсар ќыздыњ ќ±рме-
тіне Ќарсаќбасы шыњы деп аталыпты.
Бабамыз шыњныњ басына шыѓып, ќа-
рауыл ќарайды екен.  Ќарсаќбасы мен
баба зиратыныњ араќашыќтыѓы 120 ша-
ќырымдай.

Ќарабас тоќсаннан асып ќайтыпты.
Ол кісініњ б± д‰ниеден озѓаны да ањызѓа
бергісіз. "Екініњ бірі ‰йде отырып μледі,
ал меніњ Ќарабас атаѓым бар, ќайткенде
жаудыњ ќолынан μлуім керек"– деп, жау
шапты дегенде атќа мініп, ќарсы шап-
ќан екен. Б± д‰ниеден озѓан уаќыты
ќозы к‰зем кезі деп отыратын кμнекμз

ќариялар.
Сонымен, ескерткішті Ќарсаќбасы

шыњына апарып ќою керек деген шешім-
ге келдік. Ќарабас бабаныњ ±рпаќтары
да осы ойымды ќ±птап, ризашылыќта-
рын білдірді. Єсіресе, Астанадаѓы туыс-
тардыњ  барлыѓы  хабарласып, сол Ќар-
саќбасыѓа орнатуымды μтінді. Сμйтіп,
2014 жылы ќырк‰йек айында зєулім белгі
ќойдыќ. Т±ѓыр тасты кμтеруге Ќарабас
±рпаќтары тайлы-таяѓы ќалмай жина-
лып, ќол ±шын берді. Осы шараны ±йым-
дастыруѓа Аќшыѓанаќ ауылдыќ ок-

ругініњ єкімі Баќытжан Торбаев кμп
ењбек сіњіргенін айта кеткен жμн. Сол
жерде ќой сойылып, ќ±ран оќылды.

Ќарабас Бабаныњ ±рпаќтарыныњ ал-
дындаѓы парызыныњ таѓы бір тармаѓы,
оѓан ескерткіш орнату еді, оны орында-
дыќ, енді алдымызда ескерткіштіњ рес-
ми т‰рде ашылу салтанаты т±рды....

3. "¤ЛІ РАЗЫ БОЛМАЙ,3. "¤ЛІ РАЗЫ БОЛМАЙ,3. "¤ЛІ РАЗЫ БОЛМАЙ,3. "¤ЛІ РАЗЫ БОЛМАЙ,3. "¤ЛІ РАЗЫ БОЛМАЙ,
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Ескерткішті т±рѓызуын т±рѓызѓан-
мен,  енді оныњ ашылу салтанаты мен ас
беру рєсімі кешігіњкіреді. Адамды
т±рмыс билейді емес пе...

Не керек, Ќарабас баба ±рпаќтары
бас ќосќан бір жиында, ескерткіштіњ
ашылуы мен ас беруді ќырк‰йек айыныњ
жиырмасына белгіледік. Соѓан сєйкес
дайындыќ ж±мыстарына кірістік.

Аманкелді ауданыныњ ІІБ  басшысы
болѓан Айбат Ќабажаев Аќшыѓанаќ
ауылында Ќарабас бабаѓа арнап ас
беріліп, ат жарыс μтетіндігін  облыстан
тысќары μњірлерге де хабарлапты.

Бабаѓа арналѓан ескерткіштіњ ашылу
салтанатына алыстан арнайы келген
±рпаќтарымен ќатар, ќонаќтар да болды.
Олардыњ арасында Жанкелдин ауданы-
ныњ єкімі Асќарбек Кенжеѓарин, ЌР
¦лттыќ банкініњ бірінші тμраѓасы Ѓалым
Байназаров, банк саласыныњ ардагері Ке-
њесбек Мєулетов, жазушы, ардагер ±стаз
Тоќмырза Н±ртазин, белгілі аќын, ЌР
ењбек сіњірген ќайраткері Серік Т±рѓын-
бек±лы, байырѓы ішкі істер ќызметкері,
полковник Алдаберген Ибрагим±лы, зањ-
гер Ќуантай Шынтеміров, ќ±рылыс сала-
сыныњ ардагері Саду Шайкен±лы, облыс-
тыќ кμз ауруханасыныњ бас дєрігері
Шыњѓыс Ж‰сіпов, "Бестμбе" ЖШС-ніњ
директоры Оразѓали Зейнел±лы т.б. бар.

Ескерткішті  ашу рєсімін Ќарабас
баба ±рпаѓыныњ μкілдері Тоќмырза
Н±ртазин мен Кењесбек Мєулетов, аудан
єкімі Асќарбек Кенжеѓарин ‰шеуі ат-
ќарды. Асќа жиналѓан барша жамаѓат
баба ескерткішіне таѓзым етті. Ел аѓала-
ры тебірене сμйледі. Аќындар ж‰рек-
жарды жырларын арнады.

Салтанатты шара аяќталѓан соњ Ќара-
бас бабаѓа арнап ќ±ран оќылды. Ес-
керткіштіњ жанына Бек, Шыњѓыс, Ораз-
ѓалилар Бестμбеден ала келген сегіз
ќанат киіз ‰й тігілді. Соныњ ішінде ар-
найы ќой сойылып, ас берілді.

Ќарсаќбасы шыњында μткен іс-шара-
дан кейін Аќшыѓанаќ ауылындаѓы кафе-
де дастархан жайылды. ‡лкен дєм ‰стінде
ауыл аќсаќалдары мен келген ќонаќ-
тарѓа сый-сияпаттар жасалды. Астан соњ
мешітке барып, барша єруаќтарѓа, Ќара-
бас бабаѓа арнап ќ±ран оќытылды, са-
даќа берілді.

Мешіттен шыќќан соњ ат жарысты

кμрдік. Ат бєйгесі десе бір орында т±ра
алмайтын ќазаќ емеспіз бе. Біз аламан
бєйгеніњ ‰стінен т‰стік. Ќ±йрыќ-жалы
таралѓан μњкей с±лу сєйг‰ліктер арты-
нан кμкшулан шањ ќалдырып, кμз ±шын-
да ж‰йткіп барады. Аламан бєйге, тоќ
бєйге жєне  ауыл жастарыныњ тай
бєйгесініњ єрќайсысына ‰ш т‰рлі ж‰лде
таѓайындалды. Бас бєйгеге Ж‰сіповтер
єулеті "Нива" автокμлігін тікті, ал біздіњ
достарымыз жомарттыќ танытып, тоќ
бєйгеніњ ж‰лдесіне "Лада Калина" жењіл
автокμлігін ќойды.

Аламан бєйгеге тігілген жењіл кμлік
Астанадан келген шабандозѓа б±йырды.
Тоќ бєйгеніњ ж‰лдесін  Таран ауданы-
нан келген шабандоз  жењіп алды.
Т±лпарлары ќ±йрыќ тістесіп, екінші кел-
гендерге  аќшалай сыйлыќ берілді. Ауыл
жастарыныњ тай бєйгесіне де аќшалай
сыйлыќ ‰лестірдік. Бєйгеге Астана ќала-
сы, Аќтμбе облысыныњ Темір, Єйтеке би,
Алѓа, Шалќар аудандарынан, Ќостанай
ќаласы, Таран ауданы, Ќызылорда ќала-
сы, Ќазалы ауданы, Бейнеу, Жосалы,
Торѓай, Кμкалат, Шилі, Шеген, Аќшыѓа-
наќ, тіпті Ресейдіњ Магнитогорск ќала-
сынан келген сєйг‰ліктер ќатысты.

Б±л кезде мектеп жанындаѓы алањда
волейбол ойыны ќыза т‰скен. Аќшыѓа-
наќ ауылыныњ жастары мен жергілікті
мектеп оќушыларыныњ арасындаѓы кез-
десу тартысты μтті. Ќос ќарсылас ара-
сындаѓы матчќа Ш‰кіров Сабыржанныњ
баласы Бауыржан мен Саду баласы Берік
жетекшілік етті. М±нда да  жењімпаз-
дарѓа сыйлыќтар ‰лестіріліп, жастар
риза болып тарады.

Ќысќасы не керек, Ќарабас бабамыз-
дыњ тойы жоѓары дењгейде μткеніне
ешкімніњ к‰мєні жоќ. "Жалѓыз аѓаш
орман болмас, жалѓыз жігіт ќорѓан бол-
мас" дегендей, ескерткішті жалѓыз μзім
орнаттым демеймін, ол кμптеген достар-
дыњ, таныстардыњ кμмегініњ арќасында
ѓана ж‰зеге асты. Б‰кіл туѓан-туыс  ќара-
жат жаѓынан кμмектесті.

Осы маќаланыњ ішінде олардыњ ќан-
дай кμмек бергені жазылды. Сол азамат-
тарѓа "Ќостанай тањы" газеті арќылы μз
атымнан  рахмет айтпаќшымын. Алды-
мен Ќарабас бабаныњ зиратын тауып
бергені ‰шін Дина баќсыѓа Алланыњ рах-
ман н±ры жаусын! Екіншіден, Ќостанай
облыстыќ прокурорыныњ орынбасары
Серік Єбденовке (б±рынѓы фамилиясы
Сосаев) айтар алѓысым шексіз. Сондай-
аќ, Єйтеке би ауданыныњ молдасы
Єбдіраш Д‰йсеновке, ќарт зейнеткер
Єбс±лтан Єбішовке, кезінде Аќтμбедегі
музей ‰йін басќарѓан зейнеткер Рысжан
апайѓа, «Сарыб±лаќ» аулыныњ т±рѓыны
Оразалы Толыбековке, «Басќ±дыќ»
ауылыныњ єкімі болѓан Темірбекке,
«Псков» ауылында т±ратын  Оразхан
жиенге, Єйтеке би ауданыныњ єкімі Есім-
хан Ќалмаѓамбет±лына атќарѓан істері
сауаптан болсын дегіміз келеді. Жанкел-
дин  ауданыныњ єкімі Асќарбек Кенже-
ѓаринге, "Аќкμл" ЖШС-ніњ директоры
Асќар Ахметжановке, Аќшыѓанаќ село-
лыќ округініњ єкімі Баќытжан Торбаев-
ќа, сол кездегі Аманкелді ауданыныњ
ІІБ-ніњ  басшысы болѓан Айбат Ќабажа-
евќа аѓалыќ ризашылыѓымды білдіремін.

Ќорыта айтќанда, д‰бірлі д‰ниеніњ бір
к‰ндей болмай μте шыѓатынына талай-
лардыњ кμзі жеткен. Осы бір ќамшыныњ
сабындай ѓана ќысќа ѓ±мырды єркім
μзінше μткізуге тырысады. Біреу μзініњ
ќара басыныњ ќамын к‰йттеумен ж‰ріп,
аќыры б±л μмірдіњ мєні мен маѓынасы
не деген с±раќќа жауап бере алмай μтеді.
«Сен неге μмірдіњ мєнін терењ т‰сін-
бейсіњ?» деп оѓан кінє таѓудыњ μзі де
ќиын. Єркім μзініњ білгенінше, таным-
т‰йсігі жеткен жерге ќонаќ болады.

Ал, мен осылардыњ бєрін біле т±рып,
μмірдіњ мєні мен маѓынасыныњ бір бμлігі
– ата-баба аруаѓын ќ±рметтеу, μмірден
μткендерді еске алып, парызымды μтеу
керек деп т‰сінемін!

 Бек Зейнел±лы. Бек Зейнел±лы. Бек Зейнел±лы. Бек Зейнел±лы. Бек Зейнел±лы.
Ќостанай ќаласы.
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(Суреттер автордыњ жеке м±раѓа-(Суреттер автордыњ жеке м±раѓа-(Суреттер автордыњ жеке м±раѓа-(Суреттер автордыњ жеке м±раѓа-(Суреттер автордыњ жеке м±раѓа-
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Дайындаѓан  Єлібек Дайындаѓан  Єлібек Дайындаѓан  Єлібек Дайындаѓан  Єлібек Дайындаѓан  Єлібек ЫБЫРАЕВЫБЫРАЕВЫБЫРАЕВЫБЫРАЕВЫБЫРАЕВ.....

 Жобаныњ жетекшісі
Сєлім МЕЊДІБАЙ.



623 ќањтар 2015 жыл

ЖАСАМПАЗДЫЌ ЖОЛДАУЫ

– Мемлекеттік баѓдарламалар бары-
сы мен кєсіпкерлердіњ табысы ќалай?

– Дєл ќазір, мемлекеттік баѓдарлама-
ларѓа ќатысып, баѓын сынаѓандар мей-
лінше болмаѓанымен, т‰птіњ т‰бінде б±л
межеге жететініміз аныќ. Ауылдыњ
кєсіпкерлері "Ж±мыспен ќамту жол кар-
тасы–2020" жєне "Сыбаѓа" сынды баѓ-
дарламалардыњ барысын баќылап, та-
бысын табуда.  Соњѓы жылда єлгі жоба-
лар аясында 4 адам несие алып, мал
басын ±лѓайтып, шатќаяќтаѓан шаруа-
ларыныњ шарапатын кμруде. Олардыњ
бірі мал сою алањын ашса, енді бірі аѓаш
μњдейтін цех, ал ќалѓан екеуі жылќы ша-
руашылыѓын ќолѓа алды. "Сыбаѓаныњ
да" сыбаѓасын кμріп жатќандар жоќ
емес. Осы жылы Ю.М.Семянский "Сы-
баѓа", "Алтын асыќ", "Ќ±лан" баѓдарла-
маларына ќатысып, баѓын сынап, бабын
баќылап кμрмек. К‰ні кеше оѓан ќажет
кепіл затын аныќтап, ќ±жаттарын да дай-
ындауда. Ал, мал μсіріп, кμл-кμсір μнім
кμргісі келетін таѓы тμрт барвиндік ж±мыс-
пен ќамту бμліміне барып, баѓдарламаѓа
ќатысуѓа μз ниеттерін білдіріп, ќ±жатта-
рын тапсырып ќойды. Сондай-аќ, ауыл-
даѓы белді кєсіпкер Е.Акопян талай жыл-
дан бері егін шаруашылыѓын шарыќта-
тып отырса, μткен жылы шошќа шару-
шылыѓыныњ да шылбырын ±стап, оныњ
санын жеті мыњѓа жеткізді. Биыл б±л
кμрсеткішті 10 мыњѓа арттыруды кμздеп
отыр. Барвиновтегі барлыќ салаѓа бір
кісідей  ќолдау кμрсетіп келе жатќан
"Аманжол АкРо" ЖШС де кμп істі тынды-
рып жатќандыѓын ауыз толтырып айтуѓа
болады.

– Ауылдаѓы єлеуметтік нысандар-
дыњ ќайсысын айырыќша атап μтер
едіњіз?

– Ауылда єлеуметтіњ єлеуеті ‰шін єре-
кет етіп отырѓан нысандар баршылыќ.
"Бірінші байлыќ – денсаулыќ", – дейді
дана ќазаѓымыз. Сондыќтан, алдымен,
ауылдыќ ФАП-ты да атамасќа болмай-
ды. Білім саласы да бірінші кезекке ќояр-
лыќ мєселе. Ауылдыќтардыњ дені білім
дариясын бойѓа сіњіруде зор септігін
тигізіп т±рѓан ауыл мектебімен маќтана-

ды. Халыќќа т±рмысќа ќажетті тауарлар-
ды ќолжетімді баѓамен ќамтамасыз етіп
т±рѓан 9 д‰кен бар, соныњ 1-і єлеуметтік.
Наубайхананы да наќты мысалѓа ќосуѓа
болады. Сондай-аќ, пошта мен кітапха-
наныњ да орны бір бμлек. Ал, алыстан
"мен м±ндалап" кμз тартатын, рухани
ошаќ – мєдениет ‰йініњ де халыќќа бе-
рері мол.

Дені сау ±рпаќты ќалыптастыруда
спортќа дендеп кμњіл бμлудеміз. Соѓан
сєйкес спорттыњ т‰р-т‰рінен секциялар
ж±мыс істеп т±р. Б±л орайда гір спортын
ерекше атап μтуге болады. Ќыста хок-
кей алањдары да халыќќа ќызмет етеді.
Аталѓандардыњ бєрі ауыл ахуалына ай-
тарлыќтай септігін тигізіп т±р.

– Жалпы, ауылда шешілуі ќиын де-
ген ќандай т‰йінді мєселелерді айтар
едіњіз?

– Ќазір кμкейде ж‰рген бір мєселе –
балабаќша ашу. Ауылда балабаќшаны
ќажет етіп отырѓан сексенге жуыќ бала
бар. Міне, сол ‰шін бμбекжай салудыњ
бір сєті т‰ссе дейміз. Ќысќасы, жоѓары
жаќтан ќаржылай ќолдау кμрсетілсе, н±р
‰стіне н±р болар еді. Осынау μзекті мєсе-
ле μз шешімін тапса, жанымыз жадырап
та ќалар еді...

– Сμз соњында Елбасымыздыњ би-
ылѓы Жолдауы жайында да μз ой-
пікіріњізді білдіре кетсењіз...

– Б‰гінгі тањда Ел Президенті Н.Є.На-
зарбаевтыњ Ќазаќстан халќына жария-
лаѓан "Н±рлы жол – болашаќќа бастар
жол" атты Жолдауы баѓытында ењбек
етуді ќолѓа алып жатырмыз. Алдаѓы
уаќытта ауылда мал басын кμбейтуді
жоспарлап отырмыз. Яѓни, елді мекенніњ
экономикасын еселей т‰су біз ‰шін кезек
к‰ттірмес мєселе. Бар айтарым, Елбасы-
мыздыњ жања экономикалыќ саясатын
тек сμз ж‰зінде ќолдап ќана емес, іс
ж‰зінде де μз ‰лесімізді ќоссаќ дейміз.
Сондыќтан, "Н±рлы жол" – баѓытымызѓа
бастау болмаќ!

– Салиќалы с±хбатыњызѓа рахмет!
Еселі ењбектеріњіз жеміске, тμккен тер-
леріњіз жењіске жеткізсін!

Сарыкμл ауданы.
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– дейді Барвинов ауылыныњ єкімі
Орал Жанбалтин

Руслан
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баѓытымызѓа
бастау болмаќ"

Сарыкμл аудандыќ єкімдігініњ
ж‰ргізген жылдыќ
ќорытындысында 13 округтіњ
ішінде Барвинов ауылы
єлеуметтік-экономикалыќ даму
кμрсеткіші бойынша екінші
т±ѓырѓа т±раќтады. Осы орайда
округ єкімі Орал Жанбалтинмен
с±хбаттасудыњ сєті т‰скен еді...

– Орал Ќалабай±лы, μзіњіз жаќсы
білесіз, ењ μзекті мєселе – єлеуметтіњ
єлеуеті. Ауыл халќыныњ хал-ахуалы
ќалай?

– Былтырѓы жылдыњ ќорытындысын
алѓа тартар болсам, ауылдыњ ахуалы
т±раќты деуге толыќ негіз бар. Жыл сай-
ынѓы ж‰ргізіліп жатќан  ж‰йелі ж±мыстар
нєтижесі – Барвиновтыњ баѓын жанды-
рып, берекесін арттыруда. Б‰гінде м±нда
барлыќ елді мекендерді ќосќанда, 1403
адам т±рады. Солардыњ 1306-сы ауыл
орталыѓыныњ т±рѓындары. Бір ќуантаты-
ны, бізде былтыр бос ж‰ргендер болѓан
жоќ. 868 адам т±раќты т‰рде ењбек етсе,
ал ќалѓаны ќалтасына ќолын салып,
‰йде ќ±р отырмай, азын-аулаќ болса да
мал мен ќ±с ±стап, ешкімге алаќан жай-
май μз к‰ндерін μздері кμруде.

– Ауылдыњ басты саласы – егін
жєне мал шаруашылыѓы. Осылар ту-
ралы ой ќозѓасањыз?

– Б‰гінде ауылдыњ шаруашылыѓы
алѓа басып келеді.  Жеті  шаруа ќожа-
лыѓы, бес жеке кєсіпкер бар. Диќанда-
рымыз дєнді-даќылдарды уаќытында
егіп жєне оны жинап алуды дєст‰рге ай-
налдырѓан. Былтырѓы жылы ќиындыќќа
белшемізден батќанмен, гектарына 16
центнерден μнім алып, барлыѓы 51,120
тонна астыќ жинадыќ. Ал, мал шаруашы-
лыѓыныњ  да мањызын жаќсы білетін ша-
руаларымыздыњ арќасында ауылда 673
ірі ќара, 159 жылќы, 631 ќой μсірілуде.
Сондай-аќ, 973 шошќа жєне ќ±стар да
бар.

Мерекелік
медаль туралы

жарлыќќа
ќол ќойды

Мемлекет басшысы Н±рс±лтан Назар-
баев 1941-1945 жылдардаѓы ¦лы Отан со-
ѓысындаѓы Жењіс к‰нініњ 70 жылдыѓы
ќ±рметіне арналѓан бірыњѓай мерекелік
медаль туралы Жарлыќќа ќол ќойды, деп
хабарлайды Аќорданыњ баспасμз ќызметі.

 1941-1945 жылдардаѓы ¦лы Отан со-
ѓысындаѓы Жењіс к‰нініњ 70 жылдыѓы
ќ±рметіне, соѓыс ардагерлері мен тыл
ењбеккерлерініњ ерлігіне, ќаћармандыѓы
мен ќайсарлыѓына терењ ќ±рмет кμрсете
отырып, ЌАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Ќоса беріліп отырѓан "1941-1945 жж.
¦лы Отан соѓысындаѓы Жењіске 70 жыл"
бірыњѓай мерекелік медалімен наградтау
ќаѓидалары (б±дан єрі – Ќаѓидалар)
бекітілсін.

2. Ќаѓидаларѓа сєйкес "1941-1945 жж.
¦лы Отан соѓысындаѓы Жењіске 70 жыл"
бірыњѓай мерекелік медалімен ¦лы Отан
соѓысыныњ ардагерлері, тыл ењбеккер-
лері мен μзге де адамдар наградталсын.

3. Осы Жарлыќ ресми жарияланѓан
к‰нінен бастап ќолданысќа енгізіледі, де-
лінген жарлыќта.

Тєртіп
саќшыларыныњ

бастамасы
Полицей-

лер Ќоста-
най ќала-
сындаѓы бір
кμшеге
генерал
Самат
Бєкіровтіњ
есімін беру
туралы
бастама
кμтерді.
Облыстыњ
ішкі істер
департа-
менті бас-
шылыѓы мен ардагерлер кењесі
ќалалыќ єкімдікке осындай  ±сыныс
т‰сірді.

¦лы Отан соѓысыныњ ардагері милиция
генерал-майоры Самат Смаѓ±л±лы
Бєкіров ішкі істер органдарында 47 жыл
ењбек етті. Оныњ есімі Ішкі істер министрлігі
жєне біздіњ μлкеміздіњ тарихымен тыѓыз
байланысты, Ќостанайда ол 16 жылдан
астам ќызмет еткен болатын. Оныњ ќыз-
метке деген адалдыѓы, ењбек жолы кез
келген полицей ‰шін ‰лгі-μнеге болары
аныќ. Ол ењбек ардагері, ІІМ ењбек сіњірген
ќызметкері, Ќазаќ КСР ењбек сіњірген зањ-
гері жєне Ќостанай ќаласыныњ ќ±рметті
азаматы атанѓан абзал жан.

Самат Смаѓ±л±лы 1925 жылдыњ 15 ќыр-
к‰йегінде Павлодар облысыныњ Баянау-
ыл ауданында д‰ниеге келген.  1941 жыл-
дыњ аяѓында педучилищеніњ ‰шінші курс
студенттерін селолыќ мектептерге жібе-
реді, сμйтіп Самат м±ѓалім болып істейді.
Алайда, болашаќ генералдыњ μмірін со-
ѓыс басќа арнаѓа б±рды.   Жасы 17-ге енді
толѓан Самат єскери комиссариатќа к‰нде
келіп, еріктілер ќатарында майданѓа жібе-
руді с±рады. Батыл да ќайсар бозбала
дегеніне жетіп, 1942 жылы  майданѓа ат-
танды. Соѓыс біткен соњ ол милицияѓа
ќызметке кірді. Єрт‰рлі лауазымдарды ат-
ќарып, аянбай ењбек етті. 1974-1990 жыл-
дар аралыѓында Ќостанай облыстыќ ішкі
істер басќармасын басќарды. Кμпке сый-
лы болып, абырой-атаќќа бμленді.

Генерал Бєкіров 2005 жылы 79 жасын-
да д‰ниеден озды. Оныњ μмірі т±тас бір
дєуір. Генералдыњ есімін есте саќтау маќ-
сатында Ќостанайда т±рѓан ‰йіне мемо-
риалдыќ таќта орнатылды. "Сосновый
бордаѓы" балалардыњ демалыс лагеріне
есімі берілді. Енді Ќостанайдаѓы бір кμше-
ге аты берілсе, б±л генералѓа деген ел
ќ±рметініњ белгісі болар еді.

Кєсібініњ кμкжиегін кењейтуді
кμздеген красназнамендік
Г‰лжазира Гумматова "Ж±мыспен
ќамту жол картасы–2020"
мемлекеттік баѓдарламасына
баѓын сынап, мемлекет
ќолдауынан ќ±р алаќан ќалмады.

Г‰лжазира Жаќыпќызы  – 1 млн. 400
мыњ тењге несие алып, мал шаруашылы-
ѓын жандандырды. Яѓни, 1 б±ќа, 2 ірі ќара
мен 5 тμл сатып алды.  Б‰гінде μз
кєсіптерін бала-шаѓасымен бірге ке-
њейтіп, кєсіптерін дμњгелентіп отырѓан
б±л отбасыныњ мал шаруашылыѓымен
айналысќанына 5 жылдыњ ж‰зі болыпты.

Шаруашылыѓын ныѓайтпаќ
Руслан
    ЄЛКЕЕВ

– Дєл осындай, ќолайлы баѓдарлама-
ныњ болуы – ауылдыќ жерде шаруашы-
лыќты шарыќтатуѓа мол м‰мкіндік береді.
Осы несиемнен ќ±тылѓан соњ, техникаѓа
арналѓан баѓдарламаѓа ќатыспаќ ниет-
темін. Себебі, ауыл шаруашылыѓымен ай-
налысќан адамѓа техника да ауадай
ќажет, – дейді шаруа ќожалыѓыныњ бас-
шысы Г.Гумматова.

Жалпы, аудандыќ ж±мыспен ќамту ор-
талыѓыныњ директоры Сєния Раисованыњ
айтуынша, μткен жылы μњірде аталмыш
баѓдарламаныњ "Ауылда кєсіпкерлікті да-
мытуѓа жєрдемдесу" деп аталатын екінші
баѓыты бойынша ќ±жат тапсырѓандардыњ
саны 23 адамды ќ±рап, жалпы сомасы 42
млн.730 мыњ тењге кμлемінде ‰лестік не-
сие берілген.

Жыл сайын Сарыкμлде мемлекет ќол-

дауын сезінген Г‰лжазира тєрізді
кєсіпкерлердіњ саны биыл б±дан да
кμбейеді деп к‰тілуде.

 Сарыкμл ауданы.
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Сенімді т±лѓа арќылы б±л
‰йге келгіш бір адам аныќ-
талады. Ол оныњ кμршісі,
пысыќ мінезді, жаќын мек-
тепте ењбек пєнінен сабаќ
беретін Коробко Николай
Павлович /аты, жμні μзгер-
тілген/ деген кісі болып шы-
ѓыпты. Ол Рвановичке
‰йініњ есік-кμсігін, жићазын
жμндеу сияќты кμмегін
тигізіп т±рады екен. Єйелі
Надежда, мектеп жасын-
даѓы екі ќызы бар б±л кісі
бір ќараѓанѓа онша к‰дік
туѓызбай, оныњ сенімді
кμршісі болып кеткен екен.
Біраќ та, Павел Васильевич
б±л кісініњ сμз байлыѓы аз-
дау екенін жєне сμз арасын-
да жаргон сμздерді ара-т±ра
ќолданып ќоятынын ањѓа-
рып, оныњ туѓан жеріне сау-
ал жолдайды. Жауапта Ко-
робко туѓаннан керењ-мыл-
ќау, кісімен тек сурдоаудар-
машы арќылы ѓана сμйлесе
алады жєне де ол 1953
жылы Ќиыр Шыѓыстан келе
жатќанда пойызда жеке
ќ±жаттарын ±рлатып алѓан
деген жауап келеді.

Сонымен, тексеруші, Ко-
робко басќа біреудіњ атын
жамылып ж‰рген кісі деген
т±жырымѓа келеді.

Басќа да аќпараттарѓа
с‰йене отырып, Даценко
ењбекпен т‰зеу мекемесіне
сауал жолдап, Коробконыњ
фотосын оперативтік тануѓа
±сынуды с±райды. Осын-
дай оперативтік ж±мыстар-
дыњ арќасында тергелуші
кісіміздіњ аты-жμні Бондарь
Александр Эдуардович,
1941 жылы туѓан, жасанды
ќ±жат жєне бірнеше рет
±рлыќ жасаѓаны ‰шін талай
сотталѓан, соњѓы рет Бар-
наул ќаласындаѓы ењбекпен
т‰зеу мекемесінен ќашып
шыќќаны жєне ол іздестіру-
де екені туралы хабарлап-
ты. Тиісті органдарѓа сауал-
дар жолдаудыњ арќасында
Бондарьдыњ єкесі Эдуард,
1941 жылы Мєскеуден Но-
вороссийск ќаласына не-
містер б±л ќаланы басып
алѓан жаѓдайда, басќыншы-
ларѓа ќарсы ж±мыс ±йым-
дастыру ‰шін жіберілген
чекист екен. Сол жылдыњ
маусым айыныњ 22-23 ке-
зінде  Тихорецкая стансасы-
ныњ мањайында Шыѓысќа
кμшірілген т±рѓындар тиел-
ген эшелонѓа неміс ±шаќта-
ры шабуыл жасайды. Ата-
анасы, аѓасы мен апасынан
айрылѓан он бір жастаѓы Са-
шаны  кейін, елдіњ тылына
шегініп бара жатќан босќын-
дар ертіп ала кетеді. Сμйтіп
ол, стансадан стансаѓа,
ќаладан ќалаѓа, беті ауѓан
жаќќа  ж‰ре беруге мєжб‰р
болады.

Саша жас кезінен-аќ  су-
рет салуѓа ќ±штар болыпты,

ќарындашпен, кейіннен ќыл
ќаламмен кμз тартатын су-
реттер салу, салынѓан су-
ретті т‰зету, μњдеу сияќты
ж±мыстармен айналысып-
ты. Ол тіпті жасанды ќ±жат
бланкілерін, мμрлерді  ќол-
дан істеп шыѓара беретін
болѓан. Біраќ, оныњ басты
кєсібі ќалтаман, ќалтаѓа
т‰скіш, аќыр аяѓы т‰рмеге
єкеліп тоќталады. Жазасын
μтеп ж‰ріп лагерьде ол орта
мектепті тємамдайды. Сєті
т‰скен бір к‰ндері  ол б±л
орыннан ќашып шыѓады.
Жоѓары кμз ќаперініњ арќа-
сында Хабаровск-Мєскеу
пойызында бір жолаушыныњ
ќалтасынан ќ±жаттарын
±рлап алѓан ол, тμлќ±жат-
таѓы суретке басылѓан мμр
табанын т‰зетіп, Коробко
болып шыѓа келеді. Содан
кейін ол екі балалы єйелге
‰йленіп, Ќостанай ќаласын-
даѓы бір орта мектепте
ењбек пєнінен сабаќ беріп
жатады. Сашаныњ туѓан ту-
ыстары хабар ошарсыз ке-
теді, тек єкесі 1942 жылы
Новороссийск ќаласында
неміс жансызыныњ сатќын-
дыѓынан ±сталып, немістер
чекист ретінде оны атып
тастайды. Б±л оныњ ќиын
таѓдыры еді.

Рвановичті тексеру ‰шін
бір мєрте Бондарьдыњ кμме-
гіне ж‰гіну туралы шешім
ќабылданады.

1955 жылдыњ шілде ай-
ында Павел Васильевич ба-
тыл бір іс-єрекетке барады.
Ол Бондарьды кењсеге ша-
ќыртып алып, оны єшкер-
лейтін фактілерді келтіріп,
ашыќ єњгімелеседі. Єкесініњ
жаќсы чекист болып, Отан
‰шін жанын ќиѓаны туралы
да айтылады.

Манадан бері тістене
сμйлеп отырѓан кісініњ, бір
сєтте бетініњ рењі, дауысы
μзгеріп:

– Сіз мен туралы бєрін
білесіз бе? – деп басќаша
сμйлесе бастайды.

– Иє, Александр Эдуар-
дович, сеніњ б‰лінген таѓды-
рыњды жаќсы білеміз. Ал,
ќазір саѓан келіп отырѓан
шаруам басќа. Сен μзіњмен
араласып ж‰рген Рвано-
вичтіњ кім екенін аныќтауѓа
біздіњ органѓа кμмектес,
єрине, б±л туралы ‰шінші
адам білуге тиіс емес, – деп
ескертеді Даценко.

Бондарь єбігерленіп:
– Мені т±тќындап, ќайта

сол лагеріме жібермейсіњ-
дер ме? –деп с±райды.

– Жоќ, Александр Эдуар-
дович, біріншіден, сен біздіњ
тапсырмамызды орында, ал
ќалѓанын біз реттейміз, –
дейді.

Сонымен, єке-шешеден
жастайынан айрылып, ±р-
лыќпен, алаяќтыќпен айна-
лысып к‰н кμрген бейбаќ,
μмірінде бірінші рет μзіне
деген адамгершілікті сезі-
неді.

Берілген тапсырмаларды
ол м‰лтіксіз орындап т±ра-
ды. Бондарьдіњ кμмегімен
Рвановичтіњ саќтап отырѓан
фотосуретініњ екінші жарты-
сы суретке т‰сіріліп алына-
ды. Орталыќ б±л суретті
Рвановичтіњ Кубадаѓы
аѓасында саќтаулы фото-
ныњ екінші жартысы екенін
растайды. Сонымен, біз
ЦРУ-дыњ єдейі дайындыѓын
μтіп, кез келген уаќытта,
соныњ тапсырмасын орын-
дауѓа дайын отырѓан агентін
аныќтадыќ. Ол ќылмыстыќ
жауапќа тартылып, тиісті
жазасын алды.

Ал, сенімді т±лѓамыз Ќос-
танай облыстыќ МЌК бас-
ќармасыныњ бастыѓы пол-
ковник И.И. Петровичтіњ
кμмегініњ арќасында μзініњ
шынайы атына тμлќ±жат
алыпты. Бастапќыда ол
єкесініњ ќайтыс болѓан ќала-
сы Новороссийскіге ќоныс
аударады, соњынан Мєскеу
ќаласына келіп, онда кμр-
кемμнер училищесіне т‰сіп,
оны жемісті аяќтап, соњынан
білімін єрі ќарай жалѓасты-
рады.

 ¤мірде осындай тамаша
адаммен кездесіп, соныњ
арќасында таѓдырыныњ к‰рт
μзгергеніне  риза Бондарь,
Павел Васильевичті туѓан
к‰німен, мейрамдармен те-
лефон арќылы ќ±ттыќтап,
амандыѓын біліп т±ратын
кμрінеді. Ќарт чекистіњ ‰йініњ
тμрінде ілулі т±рѓан майлы
бояумен салынѓан кμзтар-
тар сурет осы Бондарьдыњ
ќылќаламынан шыќќан
ењбек екен.

Ал Павел Васильевич
болса, Бондарь Александр
Эдуардовичтіњ д±рыс жолѓа
т‰сіп, адам болып кетуіне
меніњ де ‰лесім бар, – деп
μткенді ризашылыќ сезім-
мен есіне алады.

Б±л ќарт чекистіњ ±заќ
єњгімелерініњ тек бір-екі эпи-
зоды ѓана.

 Соѓыс жылдары "Харь-
ков" дивизиясы ќ±рамын-
даѓы кіші командир Дацен-
ко кμптеген елді мекен-
дерімізді айтпаѓанда, Румы-
ния, Венгрия Чехословакия,
Австрия жерлерін жаудан
ќ±тќаруда талай ерліктер
кμрсетті, екі рет ауыр жара-
ќаттанып контузия да алды.

 ¦ОС жєне соѓыстан
кейінгі мемлекет ќауіп-
сіздігін ќамтамасыз етудегі
ењбегі ‰шін ол біраз маќтау
параќтарын айтпаѓанда,
екінші дєрежелі "Отан соѓы-
сы" ЌР Президенті Н.Є.На-
зарбаевтыњ Жарлыѓымен
2013 жылы "Ерен ењбегі
‰шін" медалімен марапат-
талды.

 Тоќсан жастаѓы ќария-
ныњ ой т±жырымы жаќсы,
денесі шираќ,оны мектеп
оќушылары арасынан, ба-
сќа да жиындардан жиі
кμруге болады.

Ќостанай ќаласы.

  Н¤МІРДЕН-Н¤МІРГЕ

ЧЕКИСТ ЖАЗБАЛАРЫ

(Соњы. Басы газеттіњ
μткен сандарында).
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Ѓалихан  МЄУЛЕТОВ

"Алтынсарин аудандыќ мєслихаты-
ныњ аппараты" мемлекеттік мекемесі,
"Алтынсарин аудандыќ мєслихаты-
ныњ аппараты" мемлекеттік меке-
месініњ  бас  маманы, бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымына санаты Е-4,
орналасуѓа  конкурс жариялайды.

Лауазымдыќ    жалаќысы    ќызмет
атќарѓан   жылдарына   байланысты
59 578 тењгеден   80 720 тењгеге дейін.

Ќызметтік міндеттері:
"Ќазаќстан Республикасындаѓы тіл

туралы" Ќазаќстан Республикасы Зањын
орындау  жμніндегі  аудандыќ  іс-шаралар
жоспарын ж‰зеге асырады, аудандыќ
мєслихат аппаратында мемлекеттік
тілдегі іс-ќаѓаздарын, мемлекеттік тілдіњ
сапасын, ж±мыс істеуін ќамтамасыз
етеді. Барлыќ ќажетті ќ±жаттарды ќазаќ
тілінен орыс тіліне жєне орыс тілінен ќазаќ
тіліне аударады. ¤тініш берушілерге ќазаќ
тілінде жауап беру баѓытымен ќамтама-
сыз етеді (μтініш беруші тілінде). Мєсли-
хат ±сынѓан шешім жобаларыныњ ќазаќ
тілінде сауатты ресімделуін тексереді,
ќазаќ жєне орыс тіліндегі мєтінніњ тењ
т‰пн±сќалылыѓына ќ±ќыќтыќ актілер жо-
баларыныњ сараптамасын ж‰ргізеді,
оларды т‰зетеді немесе ќайта пысыќтауѓа
жібереді. Мєслихаттыњ барлыќ шешім-
дерін жєне оныњ хатшысыныњ  шешім-
дерініњ ќазаќ жєне орыс тіліндегі мєтінніњ
т‰пн±сќалы болуын ќамтамасыз етеді.
Мєслихат  хатшысы  мен  аппарат  бас-
шысына  ќызмет  кμрсету  жєне олардыњ
ж±мыстарын ќамтамасыз ету жμніндегі
техникалыќ міндеттерді орындайды.
Мєслихат хатшысыныњ телефонмен
сμйлесуін жедел ќамтамасыз етеді.
Мєслихат  хатшысы  болмаѓан  жаѓдайда
келіп  т‰скен   мєліметтерді жазып алады
жєне хатшыѓа оныњ мазм±нын жеткізеді,
мєжіліске шаќырылѓан т±лѓаларды ќ±лаќ-
тандырады, мєслихат хатшысыныњ тап-
сырмасы бойынша ќызметшілерді шаќы-
рады, мєслихат хатшысы мен аппарат
ќызметкерлерініњ іс-сапарѓа кеткені тура-
лы жазып алады. Аппарат ќызметкерлері
мен аудандыќ мєслихат депутаттарыныњ
ќызметтік жєне ‰йініњ телефон
нμмірлерініњ алфавиттік немесе лауазым-
дыќ тізімін ж‰ргізеді. Хат-хабар кірісі мен
шыѓысын тіркеу, азаматтардыњ
μтініштерін жазбаша жєне ауызша тіркеу,
сонымен ќатар басќа да ќ±жаттардыњ
тіркеу журналын ж‰ргізеді. Хат-хабарлар-
ды белгіленген тєртіпке сєйкес тіркеуді
жєне ќабылдауды, оларды мєслихат хат-
шысы мен аппарат ќызметкерлерініњ
ќарауына уаќытында берілуін ж‰зеге асы-
рады. Ќол ќойылѓан ќ±жаттарды мєсли-
хат хатшысыныњ, аппарат басшысыныњ
ќарауына сєйкес, бір к‰н мерзімінде дай-
ындап жеткізуді ж‰зеге асырады. Тіркеу-
ге келіп т‰скен ќ±жаттарды кμп кешіктір-
мей мєслихат хатшысына береді. Ќыз-
меттік мєліметтерді басады, азаматтар-
дыњ тапсырмасын, хаттарын, шаѓымда-
рын орындау мерзімін саќтау туралы
мєслихат хатшысын ‰немі аќпараттанды-
рады. ААЖ ЖТББ жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ берілген μтініштерініњ саны тура-
лы мєліметтердіњ есебін єрбір тоќсан
сайын айдыњ 1-де уаќытында  беруіне жа-
уап береді. Аппарат ќызметкерлерініњ
ж±мысќа шыѓу тізімдігін ж‰ргізеді. Орын-
далѓан істерді номенклатураѓа сєйкес
ќалыптастырады, оларды тізімге сєйкес
м±раѓатта саќтайды. Газет-журналдарды
тігуді ж‰ргізеді. Мєслихат шешімдерініњ
маќсатымен уаќытында жіберілуіне жау-
ап береді. Сессия барысын мемлекеттік
тілде хаттамалауды ж‰ргізеді. "Алтынса-
рин аудандыќ мєслихатыныњ аппараты"
мемлекеттік мекемесінде ќорѓауѓа жата-
тын баспа-бланкі μнімдерін есепке алуѓа,
пайдалануѓа, саќтауѓа жєне жоюѓа жау-
апты.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойылатын
талаптар:

Білімі: Жоѓары  педагогикалыќ, зањ-
герлік,  мемлекеттік жєне жергілікті  бас-
ќару, аударма ісі,   экономикалыќ.

Мемлекеттiк ќызмет μтiлi бiр жылдан
кем емес  немесе  осы  санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда екi жылдан кем емес
ж±мыс μтiлi бар болѓан жаѓдайда ортадан
кейінгі бiлiмi (педагогикалыќ, зањгерлік,
мемлекеттік жєне жергілікті  басќару,
аударма ісі,   экономикалыќ)  барларѓа
р±ќсат етiледi.

Ќазаќстан Республикасыныњ Консти-
туциясын, Ќазаќстан Республикасыныњ
"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі басќа-
ру туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалар-

дыњ μтініштерін ќарау тєртібі туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер ту-
ралы" зањдарын, осы  санаттаѓы наќты
лауазымныњ мамандануына сєйкес са-
лалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан–2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси стратегиясы баѓытын білуі.

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

Конкурс  Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері  Агенттігі Тμра-
ѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы №
069-7/32  Б±йрыѓымен  бекітілген, бос
єкімшілік  мемлекеттік лауазымѓа орна-
ласуѓа конкурс μткізу жєне конкурстыќ
комиссия ќ±ру Ќаѓидалары негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) Ќаѓидалардыњ  2-ќосымшасына
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен Ќаѓидалардыњ
3-ќосымшасына сєйкес нысанда толты-
рылѓан сауалнама;

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ нотари-
алды куєландырылѓан кμшірмелері;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ
нотариалды куєландырылѓан кμшірмесі;

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

6) Ќазаќстан Республикасы азаматы-
ныњ жеке  куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде уєкі-
летті органмен белгіленген  шекті мєннен
тμмен емес нєтижемен тестілеуден μткені
туралы ќолданыстаѓы сертификат ( не-
месе сертификаттыњ нотариалды куєлан-
дырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс μткізу
туралы хабарландыру соњѓы жариялан-
ѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰нніњ
ішінде "Алтынсарин аудандыќ мєслиха-
тыныњ аппараты" мемлекеттік  мекемесі-
не мына мекенжайѓа:  Ќостанай облысы,
Алтынсарин ауданы, Обаѓан ауылы,
Ленин кμшесі, 4, аныќтама  телефоны:
(8-714-45) 34-2-57, факс  34-1-65, электрон-
дыќ пошта:  E- mail:  altynmaslihat@maiI.ru.

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

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар
оны осы єњгімелесуге жіберілгені туралы
хабарлама алѓан к‰нінен бастап 5 ж±мыс
к‰нініњ ішінде "Алтынсарин аудандыќ
мєслихатыныњ аппараты"  мемлекеттік
мекемесінде μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен єділдігін ќамтамасыз ету
‰шін оныњ отырысына байќаушыларды
ќатыстыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына
байќаушылар ретінде Ќазаќстан Респуб-
ликасы Парламентініњ жєне барлыќ дењ-
гейдегі мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањнамасында
белгіленген тєртіпте аккредиттелген б±ќа-
ралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар-
дыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне
саяси партиялардыњ μкілдері, уєкілетті
органныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссия-
сыныњ отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар
єњгімелесу басталуына бір ж±мыс к‰ні
ќалѓанѓа дейін кешіктірмей "Алтынсарин
аудандыќ мєслихатыныњ аппараты" мем-
лекеттік мекемесініњ кадр ќызметіне тірке-
леді. Тіркелу ‰шін т±лѓалар "Алтынсарин
аудандыќ мєслихатыныњ аппараты" мем-
лекеттік мекемесініњ кадр ќызметіне жеке
басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін растай-
тын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шыѓын-
дарын (єњгімелесу μтетін жерге келу жєне
ќайту, т±ратын жер жалдау, байланыс
ќызметініњ барлыќ т‰рлерін пайдалану)
μздерініњ жеке ќаражаттары есебінен
ж‰ргізеді.
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Азынаѓан ќыс мынау,
Суыѓын сездім ызѓардыњ.
Шμптер таќќан аќ ќырау,
Сырѓасындай ќыздардыњ.

Аќ патсайы кμрпелер,
Жамылѓысы жерімніњ.
Єдемі, жылтыр с‰њгілер,
Шолпысындай келінніњ.

Экватордан єріге,
Жылыстайды к‰н ±зап.
Жылтылдайды м±з міне,
Сырѓып т±рѓан бір сынап.

Ќалыњ, ‰лкен аќ т±ман,
‡йге т±тќан пердедей.
Жасырынбаќ ойнаѓан,
К‰н тасалап кμрінбей.

Джаз ба, рок па азынап,
Саз ойналар т‰німен.
Тыњдайды ±йып атырап,
Ќарањѓыда м‰лгіген.
                             Елемес СЕлемес СЕлемес СЕлемес СЕлемес СЕРІКБАЕВЕРІКБАЕВЕРІКБАЕВЕРІКБАЕВЕРІКБАЕВ.....
Рудный ќаласы

Кімге μкпелеп, кімге кінє артасыњ,
Санды соѓып, сабырыњды сарќасыњ!
¤зіњменен μзіњ ќалып бір ауыќ,
Болмысыњныњ сызып кμрші картасын.

Бетке басып, айта бермей бекер сын,
¤з к‰нєсін єркім μзі кμтерсін.
Ар алдында айыбым жоќ деп кμрші,
¤зіњді μзіњ алдай алар ма екенсіњ?

Єз жаныњныњ жыр боп ж‰р ме ќорѓаны,
Сері сезім сайќалѓа еріп сорлады..
Адамдарды алдай салу тым оњай,
¤зіњді μзіњ сендіре алсањ болѓаны.

‡р кμњілден ‰зілсе де к‰дер шын,
К‰њгірттенген кμмескі ойѓа кім ерсін?
Жанныњ жары – ары ѓана екенін,
¤зіњді μзіњ тапќан к‰ні білерсіњ.

Ќасиетті ќ±рбан ќылѓан к‰ні ‰шін,
Ќ±мды ќ±шќан кμп кμлшіктіњ бірісіњ.
Жігеріњді жасыптып ап.. к‰мілжіп,
¤з μзіњнен ќашќан т‰ріњ ќ±рысын!

Ќыс

айшыќтары

Сен кеткенсіњ.
Дендеген дертім ќалѓан,
Еліктей ќыз, ќайдасыњ еркімді алѓан?
Мен т±рѓан мањ м±њыма масањданып,
Салтанатын табатын сен т±рѓан мањ.
Жењілтек жел басылмас желігі ептеп,
Жаныњды ж‰руші еді тμњіректеп.
Саѓасынан ‰зілген жапыраќ та,
Аяѓыња ќ±лайтын ењіреп кеп.
Сыѓып алып кμз жасын сыралѓы баќ,
Біз жоќпыз ѓой…
Булыѓып т±рар жылап.
Барар едім… бетім жоќ,
Сыртта ж‰рем
Жалѓыздыќты жаныма сыњар ѓып ап.
Біз сондаймыз,
Сезімге сарањ жанбыз,
Мен де кетем,
Жетім баќ ќалар жалѓыз.
Жолыњды ќарамауѓа серт еткенмін,
Жанымды жаралауѓа жаралѓан ќыз.
Естимісіњ?!
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ЖетімЖетімЖетімЖетімЖетім
баќбаќбаќбаќбаќ

Б‰гінгі
"Ќ±нанбайлар"...

Ешќандай ќайыр к‰тпес
ж±рт μзгеден!

Б±л к‰нде екі кμзі сау
Ќ±нанбай,

Ќарамас кедейге де
бір кμзбенен!

Осы бір ќылыќтарын
ќ±п алмаймын,

Біраќ та б±лар емес
ќылар ќайѓым!

Б‰гінгі байекештіњ
миллион кμзі,

Жетпейді бір кμзіне
Ќ±нанбайдыњ!

Ей, μмір,
‰нсіз ќалма!

Тањданам баќытты жан,
м±њсыздарѓа,

Ей, ¤мір, ‰нсіз жатпа,
‰нсіз ќалма...

Ќањѓып бір μліп кетсем
айдалада,

Ањдып т±р μлексемді
т‰рсіз ќарѓа!

Ќойдыњ ѓой таластырып
ќ±зѓынменен,

Неліктен айтшы ‡міт ‰здіњ

менен?
Намысшыл ќатып ќалѓан

жігіт едім,…
Еркелеп ќ±шаѓында

ќыз к‰лмеген.

Ей, μмір, тастадыњ ба керек
етпей?

Басында кμрініп
ењ кереметтей!

Баќытым басќа ќонып
±шып кетті,

Кμбелектей...
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¤кінбе,
Кμніп келем.
Кμшкен шаќта к‰н алѓа,
Уаќыт сырѓып м±њымды ілді м±нарѓа!
Ж‰регіњде жанартау боп жарылсам,
Жанарыњнан бір тамшы жас шыѓарма!

Барсыњ.. Жоќсыњ.. б±лдыр-б±лдыр бірдење,
Ќиялыњда ѓажап μмір с‰р деме.
‡лбіреген ‰мітімніњ соњѓысын,
‡п еткен жел ‰зіп кетсе,
‡ндеме!

Ілгері озѓан ілесе алмай нμпірге,
Дел-сал болсањ д‰лей дауыл μтінде!
¤ткен к‰нніњ μзекті μртер елесі,
¤міріњді μрт ќып кетсе,
¤кінбе!

Жылы ж‰рек жасќа оранды.. м±з дене,
Жаќын ж‰ріп жат боп кеттік біз неге?
Кμк тєњірі ќолын созып бір к‰ні,
Кμк єлемге алып кетсе,
Іздеме!
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Алдану

Фотоэтюдті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

ФОТОЭТЮД

Сырѓанаќќа

барайыншы

Шындыќты шын еститін
тапшы ќ±лаќ,

Єрине сμзім жатпас
нєпсіге ±нап...

Ќ±нанбай ќанша жаман
кμрінгенмен,

Б‰гінгі Ќ±нанбайдан
жаќсы біраќ!

Азайды имандысы
ќ±ранды ойлар?

Десе де пенде жолын
к‰мєн байлар!

"Тєкие" салдырыпты
Мекке асып,

Кешегі бай дєулетті
Ќ±нанбайлар!

Осындай игі іспенен
баќ табады,

Д‰ние ќоњыздыќтан
саќтанады!

Б‰гінгі Ќ±нанбайлар
керісінше,

Сауна, кафе салып маќтанады!

          Шынымен ашынамын
б±л кезге мен,



ж‰рісінен жањылмай кейде жыл-
дай ±заќ, кейде ќас-ќаѓымдай
болып μтет±ѓын к‰ндерді артќа
тастап отырды. Енді оныњ бас-
тыѓы єкем болды. Ол ‰немі
єкемді атаммен салыстырып оты-
рады. Кμњілі толмайтын. Деген-
мен кμњілі толатын т±стары да

аз емес-тін. "Е-ее сен де кењ
пейілді екенсіњ ѓой, мен сені
сарањ деп ж‰рсем". "Не деген
балажан неме едіњ", "Ойпыр-
май неткен к‰лкілі едіњдер, шы-
раќтарым-ай...". Б±л ќоњыр са-
ѓаттыњ байламдары. Ол μзі ќарт
саѓат ќой, сондыќтан шалдарша
ойлайды. Білмеуші ме едіњдер,
саѓаттардыњ μмірі адамдардыкі-
не ќараѓанда ќысќараќ ќой. Сон-
дыќтан атам алып келгенде ќора-
бында ±йыќтап жатќан бала са-
ѓат тез есейді. Сол кезде ќырыќќа
жаќындаѓан єкеме "балам" деуі
сондыќтан. ¤ткен ѓасыр, кμшкен
жылдар жєдігер секілді болып
кμнерген б±йымдар арќылы да
сыр шертеді, тек оны ±ѓар  сана,
естір ќ±лаќ болсын, балалар. Ќазір
ќоњыр саѓат аѓамныњ ‰йінде
тіршілігін жалѓастырып жатыр.
Енді ол оны єкеммен салысты-
рады. "Ќ±дая тоба, заман не
болып бара жатыр, жастар ерте
есейген бе" дейді оны єкеммен
салыстырып отырып. Саѓаттыњ
мањында талай сырлар шертілді,
б±л кμбінесе ‰йге ќонаќќа кел-
ген келіншектердіњ, балалардыњ
к‰лкілі яки ќ±пия  єњгімелері.
Тμр бμлмеде ілулі т±рып,  соныњ
бєрін естіген ќарт саѓат ‰немі
тањ ќалудан танбай келеді, "кμп
жасаѓаннан емес, кμп кμрген-
нен с±ра деген осы екен ѓой"
дейді. Дегенмен, ата саѓат ќазіргі
μміріне риза. Себебі, оныњ ќазіргі
бастыѓы μзініњ иесіне, атама келеді
екен, т‰рі де, кейбір мінездері
де. Сондыќтан, ‰йдегі жањалыќ-
тарды жаќсы білетін ол кейде
бірдење айтќысы келіп ж‰рісін
азайтып та, одан соњ шапшањ-
датып та кμрді, біраќ адам де-

923 ќањтар 2015 жыл

Біздіњ ‰йде саѓаттыњ бірнеше
т‰рі бар. Соныњ біразы ескіден
келе жатќан саѓаттар екен. Оларды
лаќтырып тастайтындай кμштен
ќалып бара жатќан жоќ. Бірініњ
сыртындаѓы кμздіњ жауын ала-
тын ќаныќ бояуы кете бастаѓан
болса, бірініњ кілтін б±рап ќойсањ
да уаќытты кешірек кμрсететін
марѓау ж‰рісті, таѓы бірініњ оят-
ќышы істен шыќќан дегендей.
Олардыњ, осы саѓаттардыњ єрќай-
сысыныњ μмірбаяны, μлшеулі
ѓ±мыры, тарихы бар. Мысалы,
анау ќабырѓада ілулі т±рѓан ќоњыр
саѓатты атам мектептен ала кел-
ген. Оны оѓан балалар жењіс
мейрамына сыйлаѓан болатын. Тілі,
сандары  темір, аѓаштан жасал-
ѓан саѓаттыњ бетіне жылтыр лак
жаѓылѓан, μзі μте сєнді. Ќара-
пайым да болса сєнді кμрінетін
ж±ќаша келген, с‰йкімді ќоњыр
саѓат. ¤мірбаянына келсек, пєлен-
т‰ген дей алмаймын, мен не
біледі дейсіздер, мен ол кезде
кμшедегі ќаќтыњ суын шеті кетік
болѓан соњ есептен шыѓарылѓан
кеселерге ќ±йып μткен-кеткенге
шай беріп, маќтау естіп, бата
алып, соѓан танауым делдиіп
ж‰гіріп ж‰рген кішкене ќара
ќыз болатынмын.
Єйтсе де, білуімше, б±л са-

ѓаттыњ μмірбаяныныњ ењ бір
жемісті жылдары біздіњ ‰йде
μтумен келеді. Себебі, оѓан дейін
ол ќорапшада тып-тыныш ±йыќ-
тап жатќан болатын. Ж‰рмейтін.
М±нда келген соњ атам оны μзі
єспеттеп, μз ќолымен жμнге
келтірді: батареясын салды, тілін
аныќ уаќытќа келтіріп ќойды,
сонан соњ саѓатыњ сыртылдап
ала жμнелген-тін.  Оныњ алтын
μмірі атам бар кезде болды: небір-
небір аќылгμй адамдар, аќ киме-
шекті єжейлер, сєлемшіл жастар
да, туыстар, кμршілер, таныстар
бєрі-бєрі атама жиі келетін. Бірі
б±йымтайын айта келсе, бірі ауыл-
аймаќтаѓы бір мєселе туралы аќыл-
дасуѓа, таѓы біреуі жай ѓана
амандыќ білуге, енді бірі ша-
ѓымданып, біраз м±њын айтып
жењілдеп ќалу ‰шін келетін.
Ќоњыр саѓат соныњ бєріне кує
болатын. Оныњ ж‰регі – тілі,
сыртылдаѓаны тірі екендігініњ
белгісі. Ол μзі ‰шін μмір с‰реді.
Жалпы саѓаттар да єр т‰рлі

болады: дањѓойы да ќарапайымы
да, ±стамдысы да жалќауы да,
ж‰йрігі де болады. Ол неге олай
екендігін тап басып айта алмай-
мын, сірє б±л оларды жасаѓан
шеберден кеткен аз-кем жањсаќ-
тыќтан ба екен. Ќоњыр саѓат зат
ќой. ‡немі сергек, ќ±лаѓы т‰рік,
кμкірегі ояу, кμзі ашыќ: ‰йдегі
єњгімені ќ±лаѓы ќалт жібермейді,
кμзініњ ќиыѓымен кісілердіњ бет
-єлпеттерін бір шалып ќанша-
лыќты рас-μтірік барын баѓам-
дай ќояды. Енді немене, саѓат-
тарды соншама аќымаќ деп пе
едіњдер? Олар бізден аќылды. Кар-
та ойнап жатќандардыњ бірін-
бірі ќалай алдап отырѓанын, таѓы
сол сияќты толып жатќан іс-
єрекеттерді кμріп ќоњыр саѓат
басында тањ ќалѓаны сондай тањ-
дайын таќ еткізуші еді. Кейін
оѓан кμзі ‰йреніп кеткені сон-
дай, тырс еткісі де келмейтін.
Сонымен сол ќоњыр саѓат атам
іссапарѓа кеткенде ќатты ќай-
ѓырды. Біраќ ол μмір сыртылдап
секунд, минут... жылдар болып
жалѓасады. ¤йткені б±л саѓат
ќой. Оныњ басты міндеті де осы
– уаќытты кμрсету, адамдарѓа
баѓдар беру . ‡йреншікті

ген беймаѓл±м жан иелері екен,
ѓой ештењеге т‰сінбейді. Сосын
амал жоќ ж‰рісінен жањылмай,
меніњ міндетім – жол ж‰ру
деп алѓа ќарай жылжи берді.
Жаќсы кμретін єндері толып

жатыр. Соныњ бірі – "пнппнп."
Єсіресе уаќыт туралы єндерді

жаќсы кμреді. Неткен парасатты,
аќылдылыѓы адамѓа бергісіз са-
ѓат екенін білсењдер ѓой.  Тура
бір  ќайран ќалып, ќабаѓы ашы-
лып бар єлемді бір сєт ±мытып
кетіп сахнадаѓы балалардыњ μне-
ріне ќарап ынта-ыќыласымен ќада-
ѓалап отыратын Шєкењ жарыќ-
тыќша кітапты да, μнерді де,
мєдениетті де жаќсы кμреді. Неге
дейсіњдер ѓой? Неге десењдер,
ол тμр бμлмеде ілулі т±ратын.
Ал онда теледидар т±ратын. Те-
ледидардан ‰йдегі ‰лкендер небір-
небір жаќсы фильмдер мен кон-
церттерді, таѓылымды хабарлар-
ды тањдап кμретін. Ол кезде
атыс-шабыс, басты маќсаты μлтіру
болатын мисыз мультфильмдер
тіпті де кμрсетілмейтін. Ќоњыр
саѓат сол бір жаќсы мультфильм-
дер мен киноларын, єндерін са-
ѓынады. ‡йде сμрелерде кітап-
тар бар. Енді анау айтќандай
"кітапхана" емес. Дегенмен, жаќ-
сы-жаќсы, оќуѓа т±рарлыќ кітаптар.
Олар не туралы, кімдер жазѓа-
нын да саѓат біледі. ¤йткені
‰йдегілер, ‰йге келгендер соны
ара-т±ра бір-біріне баяндап оты-
ратын. ‡ш заманныњ куєгері,
ата, єке, баланыњ билік ќ±рѓан
т±старын кμре отырып мына
кішкене балалардыњ замандарын
да кμрер ме еді деп армандай-
ды.  Єй, Шєке-ай, μмірдіњ ќ±ны
ќазір тым ќымбат, аспанѓа шы-
ѓып шарыќтап кеткен. Сондыќ-
тан саѓат сіз т‰гіл адамдар біз
де ертењді, онан арѓы к‰нді
кμрсек екен деп армандаймыз.
Жєне даѓы μмір сапасы жаќсы
болуын тілейміз. Ќоњыр саѓат
дін аман, ж‰рісінен жањылмай
ж‰ріп жатыр, иесініњ ‰йінде,

зањды орнында μмір с‰ріп ке-
леді.
Толып жатќан ќол саѓаттар

бар. Меніњ айтайын деп отыр-
ѓаным ‰йдегі екі саѓат туралы.
Дμњгелек ќызыл саѓат жєне
тμртб±рышты к‰рењ саѓаттар жай-
лы айтайын. Пєлендей алып бара

жатќан ештењесі жоќ, екеуі де
оятќыш саѓаттар. Тек ќазір оят-
пайды, уаќытты ѓана кμрсетіп
т±рады. ‡лкенірегі анау к‰рењі.
Ол бірнеше жыл бізді сабаќќа
оятып т±рды, оны єжем ќала-
дан алып келген. Тек ол маѓан
±намайтын. Себебі, ќоњырауы
сызыла к‰њіреніп шыѓатын, оѓан
бірден оянып кетпейсіњ ѓой, б±л
к‰њіренуі т‰сіме кіріп ылѓи та-
њертењ ќорќынышты т‰стен ж‰ре-
гім атќаќтап оянып кететінмін
де мына с±м саѓатты кμргенде
бірден ќоњырауын басып тас-
тайтынмын. Ќалай оянсањ к‰ніњ
солай μтеді дейді психологтар.
Психолог деген сμздіњ т‰бірі
"псих", ал  "олог" сμз т‰рленді-
руші ж±рнаќ яѓни, психолог
дегеніњніњ μзі-психтарды зерттеу-
ші дейді он ‰ш жасар Ќанат.
Солай ма, жоќ па єркім μзі
біледі. Біраќ мына саѓатты содан
бері жек кμріп кеткенмін. К‰нде
ќорќынышты т‰с кμрудіњ несі
жаќсы. Т‰сі де ±намайды. Ќызыл-
ша т‰стес. Сырты да, шынысы-
ныњ ішіндегі т‰сі де сондай.
Тілі мен сандары ѓана ќола т‰сті.
Аты "янтарь". Ќай жері янтарь
екенін ќайдам, оѓан "свекла" деген
ат анаѓ±рлым жарасар еді.  Ал
мынау дμњгелек ќызыл саѓат ана-
ныњ ќоњырауы істен шыќќан
соњ келген саѓат. Оны єкем біраз
ауылды шарлап барып бірініњ
д‰кенінен аттай ќалап сатып алѓан
еді. ‡йге келгені есімде, кємпит-
шємпит, кμйлек-кμншегіміз т‰ген-
деліп болѓан соњ с‰лгілерді ‰лкен
ќырыќќабаттай етіп орап таста-
ѓан екен орауын жазып жатыр,
жазып жатыр. Бір кезде суы-
рып алып "міне, енді кешік-

пейтін болдыњдар!" деген еді. Мен
ќуануын ќуандым, біраќ кішірек
балалардыњ ќуанѓаны т‰к те бай-
ќалмады. Саѓатты сылтауратып
±йыќтап ќалып ж‰рген баќыр
басты, ши б±тты, ќыл мойын
шіркіндер оныњ сырт пішінін
келеке ќылысты. "Жаман, доп-
домалаќ ќой, жєне ќып-ќызыл,
саѓат емес доп сияќты" деп тырќ-
тырќ к‰лісті. Обалы не керек,
б±л саѓат бізді біраз жерге
жеткізді. Осы саѓат мектепті
бітіргенше оятып ж‰рді. Ал
ќоњырауы дар-дар ететін.  Єрине
анадай зор дауыстан тез ояна-
сыњ. Жєне даѓы дар-дар етеді
ѓой. Мысыќша бір-аќ ырѓып, жа-
удыњ ‰нін бірден μшіретінбіз.
Сызыла к‰њіренгеннен дар-дар
еткен анаѓ±рлым с‰йкімдірек,
жєне ємірі бірден миѓа жетеді.
Єйтпесе баќыр басымызды кμтер-
местен біраз білімнен ќ±р ќала-
тын едік. Кейінірек ќоњырауы
істен шыќты. Жμндеуге келеді
ме, жоќ па білмедім. Ќазір біраќ
ќоњырау деген мєселе емес.
Ењкейген кєріден ењбектеген
балаѓа дейін ±ялы телефон ±стай-
ды, тіпті ењ ќарапайым, ењ арза-
нында да ќоњырау бар. Осы бір
аќ ж‰зінде ќарамен сандары ба-
сылѓан, ќызыл саѓат кешегі жаќсы
к‰ндердіњ кμзі тірі куєсі, ќуанышы
мен ќызыѓы мол кездіњ белгісі
секілді. Ќ±дды бір ол ќазір де
жаќсы ырым, жаќсылыќ  шаќы-
рып т±ратындай. Оны сандыќќа
салып тастауѓа ќимадым, ара-т±ра
кілтін б±рап ќойса болѓаны
кінємшіл емес. Т‰нде оныњ сырт-
сырт еткені тыныштыќ тілі секілді.
Тыныштыќта да тіл болады ѓой.
Ол осы саѓаттыњ сырт-сырт етіп
соќќаны. Саѓат соѓу ‰шін, уаќыт-
ты кμрсету ‰шін ќажет. Оныњ
басты міндеті осы. Сондыќтан
оны сандыќќа салып ќоюдыњ
керегі не. Меніњше ол істеп т±-
рып емес, текке жатып тез тоза-
тын секілді. Біздіњ ‰йдегі екі
саѓат осылар. Айтпаќшы екеуініњ
де аты "Янтарь". Адамдарды да
"жуан Манат", "сары  Манат"
деп жатады ѓой. Сол секілді
"ќызыл Янтарь", "к‰рењ Янтарь".
Тек ќызыл саѓаттыњ аты аѓыл-
шынша жазылѓан, ал сандары
орысша. Кімге ќайсысы ±наѓа-
нын  білмедім.  Оны енді єркімніњ
μз талѓамы біледі.
Меніњ айтпаѓым адам, жан-

жануар т‰гіл заттарда да ѓ±мыр,
таѓдыр болады. Олар к‰тіп ±ста-
ѓанды, ќастерлегенді сезіп, сыйѓа
– сый ќылып жаќсы ќызмет
етеді, бойына жаѓымды, жаќсы
ќуат жинап, оны иесіне, адам-
дарѓа тарту етеді. Яѓни, ‰стел,
теледидар, компьютер, телефон,
ќалам, т.с.с., айтамын. Ќ±рдастар,
достар,  отбасы м‰шелері, м±ѓа-
лімдерді ѓана сыйлау, Аќтμс к‰-
шік пен Барыс мысыќќа ѓана
жаќсы ќарау аздыќ етеді. Сон-
дыќтан, балалар,  м±ны єркімніњ
аќыл-парасатыныњ терењдігіне ќал-
дырамын. Сендерге пікірталас
‰шін с±раќ: уаќытты алдау
м‰мкін бе? Меніњше: єрине.
Уаќытты да саѓатты да алдауѓа
болады. Ќалай екендігін μздеріњ
ойланып кμріњдер. Жауаптыњ ‰ш-
тμрт н±сќасы бар. Шешуін ло-
гикадан сабаќ беретін  апайла-
рыњнан с±рап білулеріње бола-
ды, олар аныќ біледі.

Ділнар ДДілнар ДДілнар ДДілнар ДДілнар Д‡ЙСЕНЃАЛИ.‡ЙСЕНЃАЛИ.‡ЙСЕНЃАЛИ.‡ЙСЕНЃАЛИ.‡ЙСЕНЃАЛИ.
Мењдіќара ауданы.

(Балаларѓа арналѓан єњгіме)
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"Ќостанай ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымдарына орнала-
суѓа конкурс жариялайды:

1. Ќостанай ауданы єкімдігініњ "Ж±-
мыспен ќамту жєне єлеуметтік баѓдар-
ламалар бμлімі"  мемлекеттік мекеме-
сініњ  м‰гедектермен, ардагерлермен
жєне ж±мыссыздармен ж±мыс ж‰ргізу
жμніндегі сектордыњ бас маманы (негізгі
ќызметкердіњ бала к‰ту демалысы  ке-
зењіне) Е-R-4 санаты.

Лауазымдыќ  жалаќысы  ќызмет  μтіліне
байланысты – 56 375 тењгеден 76 235 тењ-
геге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Халыќты ж±мыспен ќамту туралы" Ќа-

заќстан Республикасыныњ Зањын, Ќазаќ-
стан Республикасыныњ "Республикадаѓы
м‰гедектерді єлеуметтік ќорѓау туралы"
зањын іске асыруды ж‰зеге асырады. Ж±-
мыссыз адамдарды ж±мысќа орналасты-
ру мєселелері жμнінде жєне соныњ ішінде
Жол картасы бойынша ќабылдау, тіркеу
жєне кењес беру. Жеке жєне зањды т±лѓа-
ларѓа кμрсетілетін мемлекеттік ќызметтер
кμрсету тізілімдеріне сєйкес μз ќ±зыретініњ
шегінде мемлекеттік ќызметті ±йымдасты-
рады жєне ±сынады: тиісті єкімшілік-ау-
маќтыќ бірліктер аумаѓында мемлекеттік
ќызметтер кμрсетудіњ сапасын арттыруды
ќамтамасыз етеді; мемлекеттік ќызмет-
тердіњ стандарттары мен регламенттері-
не ќол жетімділікті ќамтамасыз етеді; мем-
лекеттік ќызметтер кμрсету тєртібі туралы
ќызметтерді алушыларѓа хабарлауды
ќамтамасыз етеді; мемлекеттік ќызметтер
кμрсету мєселелері бойынша ќызметтерді
алушылардыњ μтініштерін ќарастырады;
ќызметтерді алушылардыњ б±зылѓан
ќ±ќыќтары мен бостандыќтарын, зањды-
лыќ м‰дделерін ќалпына келтіру баѓытын-
да шаралар ќолданады; мемлекеттік ќыз-
меттер кμрсету сапасына баѓалау μткізу
‰шін уєкілетті органѓа мемлекеттік ќызмет-
тер кμрсету сапасына баѓалау жєне ба-
ќылау жμнінде аќпараттарды, сондай-аќ,
Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасы-
мен белгіленген тєртіпте жєне мерзімде,
мемлекеттік ќызметтерді кμрсету сапасы-
на ішкі баќылау ќорытындысы бойынша
аќпараттар ±сынуды ќамтамасыз етеді;
Бекітілген стандарт бойынша "Ж±мыссыз
азаматтарды тіркеу жєне есепке ќою",
"Ж±мыссыз азаматтарѓа аныќтама беру"
мемлекеттік ќызметті кμрсетуді ќамтама-
сыз ету, "М‰гедектерге протездік-ортопе-
диялыќ кμмек беру ‰шін оларѓа ќ±жаттар
ресімдеу", "Ж±мыспен ќамтылуѓа жєрдем-
десудіњ белсенді т‰ріне таќтысуѓа адам-
дарѓа жолдамалар беру", М‰гедектерге
кресло-арбаларды беру ‰шiн оларѓа ќ±-
жаттар ресiмдеу, ‰йде тєрбиеленетін жє-
не оќитын м‰гедек балаларды материал-
дыќ ќамтамасыз ету ‰шін ќ±жаттар ресім-
деу.  Ж±мысќа орналасу ‰шін бос орын-
дарѓа ќоѓамдыќ ж±мыстар, жастар тєжіри-
бесі, єлеуметтік ж±мыс орындары, Жол
картасы, сондай-аќ ж±мыссыз азаматтар-
ды кєсіби оќыту, ќайта оќытуѓа жолдама
беру, ОЖБ сєйкес м‰гедектерді ќосымша
ќ±ралдармен ќамтамасыз ету ‰шін μтінім
ќ±растыру. Маќсатты топтар арасындаѓы
ж±мыссыз адамдарды ж±мысќа орналас-
тыруѓа  бірінші кезекте жєрдем кμрсету."
Халыќты ж±мыспен ќамту туралы" зањна-
маныњ мєселелері жμнінде ж±мыссыз
халыќ  жєне ж±мыс берушілер арасын-
даѓы ±йымдастырушылыќ-т‰сініктемелік
ж±мыстарѓа ќатысу. Ж±мыссыз адамдар-
ды ж±мысќа орналастыру мєселелері
жμнінде жергілікті атќарушы органдармен,
ж±мыс берушілермен, ќоѓамдыќ жєне бас-
ќа да ±йымдармен ќарым-ќатынаста болу.
Ењбек нарыѓы, халыќты ж±мыспен ќамту,

м‰гедектер мен ардагерлердіњ мєселелері
бойынша талдаѓыш-хабарламалар   мєлi-
меттерін, аныќтамаларды, хабарлар мен
санаќтыќ есептерді  Халыќты ж±мыспен
ќамтуды ‰йлестіру жєне єлеуметтік  баѓ-
дарламалар  басќармасына  даярлау. Бос
орындар жμнінде мєліметтер банкін ќа-
лыптастыру жєне ќ±рау. "ПОСОЛ" (стан-
дарттыќ пікіртерім параќтар баѓдарлама-
сы), баѓдарламалары бойынша  ж±мыс
орындарын иеленушілер жμніндегі мони-
торингті ж‰зеге асыру. Бос орындар бой-
ынша мєліметтер банкін ќалыптастыру
жєне ќ±рау. "Ењбек нарыѓы", "Ж±мыспен
ќамту"  баѓдарламалары бойынша мєлі-
меттер банкін ќалыптастыру жєне ќ±рау.
Ењбек нарыѓы бμліміне жедел мєлімет-
терді ±сыну. Ж±мыссыздарды єлеуметтік
ќолдау жєне ењбек нарыѓы туралы есеп"
Т-2 ‰лгідегі статистикалыќ есептерді,
"Ењбек делдалдыѓына μтініш білдіруші-
лердіњ сандары туралы есеп" Т-1 ‰лгідегі
есептерді даярлау жєне тапсыру. "ПО-
СОЛ" базасы-пікіртерім параќтар негізінде
бос орындар, ењбек нарыѓы жμнінде
мєліметтер банкін ќалыптастыру жєне
ќ±рау. Оралмандар, кємелетке толмаѓан-
дар, бас бостандыќтарынан айыру орын-
дарынан босатылѓан жетімдер, м‰гедек-
тер бойынша есепке алуды жєне есеп
беруді ж‰ргізу. Кєсіпорындарда жања
ж±мыс орындарын, єлеуметтік ж±мыс
орындарын, Жол картасын, жастар тєжіри-
бесін ќ±ру жμніндегі мониторингті ж‰ргізу.
Соѓыс жылдары ж±мыс істеген азаматтар-
дыњ материалдарын аудандыќ комиссия
отырысына даярлау, ЗТМО шешімдер
даярлау. Мерекелік даталарѓа материал-
дар жєне оларѓа мониторингтер даярлау.
Бос  орындарѓа   жєрмењке    μткiзу жμнін-
дегi ж±мыстарѓа ќатысу. Жоѓарѓы мекеме-
лерге ж±мыспен ќамту секторы бойынша
ай сайынѓы, тоќсандыќ жєне жылдыќ
есептерді тапсыру. ¤з ќ±зіретініњ шењбе-
рінде, жеке жєне зањды т±лѓалардыњ жеке
μтініштерін, хаттары мен  шаѓымдарын
белгіленген тєртіпте ќарастыру. Мекеме-
де ішкі ењбек тєртібін, ењбек жєне μрт
ќауіпсіздігін саќтау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар:  Жоѓары –  педагогикалыќ,
экономикалыќ, ќаржылыќ, бухгалтерлік
есеп жєне аудит, зањгерлік, гуманитарлыќ,
психологиялыќ, мемлекеттік жєне жер-
гілікті  басќару. Мемлекеттік ќызмет μтілі
бір жылдан кем емес немесе осы санатта-
ѓы наќты лауазымныњ функционалдыќ ба-
ѓытына сєйкес салаларда екі жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда ор-
тадан кейінгі педагогикалыќ, экономика-
лыќ, ќаржылыќ, бухгалтерлік есеп жєне
аудит, зањгерлік, гуманитарлыќ, психоло-
гиялыќ, мемлекеттік жєне жергілікті  басќа-
ру білімі р±ќсат етіледі.  Ќазаќстан Респу-
бликасыныњ Конституциясын, Ќазаќстан
Республикасыныњ "Мемлекеттік ќызмет
туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы  жергілікті  мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет-
тер туралы"  зањдарын, осы санаттаѓы наќ-
ты лауазымныњ мамандануына сєйкес са-
лалардаѓы ќатынастарды реттейтін Ќа-
заќстан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Ст-
ратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі. Осы са-
наттаѓы лауазымдар бойынша функцио-
налдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

2. "Ќостанай ауданыныњ Заречный
ауылдыќ округі єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесініњ  жетекші  ма-

маны    Е-G-4 санаты.
Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет μтіліне

байланысты  – 48047 тењгеден 64704 тењ-
геге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Кμп балалы аналарды марапаттау ма-

териалдарын дайындайды. Электрондыќ
фермерлік кітаптарын ж‰ргізеді. Ауылдыќ
округтіњ шаруашылыќ кітаптарыныњ уаќы-
тында жєне д±рыс толтырылуына, саќта-
луына жауап береді. Жастар баѓдарлама-
сы ж±мысын ж‰ргізеді. Халыќ сайлаушы-
лар бойынша есеп берумен айналысады
жєне саулау іс-шараларымен айналыса-
ды. Спорттыќ іс-шаралармен айналыса-
ды. "Т±рѓын ‰й жєрдемаќысын таѓайын-
дау". Ауылдыќ округте "Ауылдыќ аумаќты
дамыту" мемлекеттік баѓдарламасыныњ
мониторингін ж‰ргізеді. Ауылдыќ округтіњ
паспортын дайындайды. Жеке жєне зањ-
ды т±лѓаларѓа мемлекеттік ќызмет кμрсе-
ту ж±мысыныњ μткізілуі жєне ±йымдасты-
рылуын баќылайды. Тиісті єкімшілік-ау-
маќтыќ бірліктіњ аумаѓында мемлекеттік
ќызметтер кμрсету сапасын арттыруды
ќамтамасыз етеді. Мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызметтер стандарттары мен регла-
менттерініњ ќолжетімділігін ќамтамасыз
етеді. Кμрсетілетін ќызметті алушылардыњ
мемлекеттік ќызметтер кμрсету тєртібі ту-
ралы хабардар болуын ќамтамасыз етеді.
Кμрсетілетін ќызметті алушылардыњ мем-
лекеттік ќызметтер кμрсету мєселелері
бойынша μтініштерін ќарайды. Кμрсеті-
летін ќызметті алушылардыњ б±зылѓан
ќ±ќыќтарын, бостандыќтары мен зањды
м‰дделерін ќалпына  келтіруге  баѓыттал-
ѓан шараларды ќолданады. Мемлекеттік
ќызметтер кμрсету сапасын баѓалау жєне
баќылау жμніндегі уєкілетті органѓа мем-
лекеттік ќызметтер кμрсету сапасын баѓа-
лауды ж‰ргізу ‰шін аќпараттыњ, сондай-
аќ мемлекеттік ќызметтер кμрсету сапасын
ішкі баќылау нєтижелері бойынша аќпа-
раттыњ Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-
намасында белгіленген тєртіппен жєне
мерзімдерде ±сынылуын ќамтамасыз
етеді. Ќазаќстан Республикасыныњ зањна-
масына сєйкес мемлекеттік ќызметтер
кμрсету сапасын ішкі баќылауды ж‰ргізеді.
Іс ж‰зіндегі зањнамаѓа сєйкес басќа функ-
цияларды жєне селолыќ округ єкімініњ
тапсырмасын ж‰зеге асырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар:  Жоѓары инженерлік, тех-
никалыќ, экономикалыќ, педагогикалыќ,
гуманитарлыќ, ауыл шаруашылыќ, зањ-
герлік немесе ортадан кейінгі инженерлік,
техникалыќ, экономикалык, педагогика-
лыќ, гуманитарлыќ, ауыл шаруашылыќ,
зањды  білім не орта техникалыќ немесе
кєсіптік  білім.  Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес ту-
ралы", "Ќа-заќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-
μзі басќару туралы", "Жеке жєне зањ-
њгерлік т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы"  зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды рет-
тейтін Ќазаќстан Республикасыныњ нор-
мативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар бойын-
ша функционалдыќ міндеттерді орындау
‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

 Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ
мемлекеттік ќызмет істері Агенттігі Тμра-
ѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-
7/32 б±йрыѓымен бекітілген бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымына орналасуѓа кон-

курс μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру Ќаѓидалары (б±дан кейін –
Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жат-
тар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес
нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидалар-
ѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтыры-
лѓан сауалнама;

3) білімі  туралы  ќ±жаттардыњ  нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмелері;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ
нотариалды куєландырылѓан кμшірмесі;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ
саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќара-
шадаѓы № 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќа-
заќстан Республикасыныњ Нормативтік-
ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде 2010 жылы
21 желтоќсанда № 6697 болып тіркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматы-
ныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеу-
ден μткені туралы ќолданыстаѓы сертифи-
кат (немесе нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі тура-
лы хабарландыру соњѓы жариялаѓан
сєттен бастап 10 ж±мыс к‰нніњ ішінде
"Ќостанай ауданы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесіне мына мекенжайѓа:
Затобол кенті, Калинин кμшесі, 65 ‰й, 205
каб., аныќтама телефоны 8-71455-2-19-
45, факс 8-71455-2-19-45, электрондыќ
мекенжай ok_kostregion@mail.ru ±сыну
ќажет. Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды ќабыл-
дау мерзімінде берген ќ±жаттары (ќоса бе-
рілген ќ±жаттары кμрсетіле отырып ќ±жат
тігілетін м±ќабаѓа салынѓан) конкурстыќ
комиссияныњ ќарауына ќабылданады.
Конкурсќа  ќатысу  ‰шін ќ±жаттарды элек-
трондыќ пошта арќылы берген азаматтар
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу бас-
талѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешік-
тірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар
єњгімелесуге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде "Ќос-
танай ауданы єкімініњ аппараты" мем-
лекеттік мекемесінде μтеді.

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

Конкурстыќ комиссияныњ баќылаушы-
лары ретінде Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихаттардыњ депутаттары, Ќазаќстан
Республикасыныњ зањнамасымен белгі-
ленген аккредитация алѓан б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ μкілдері, басќа да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірле-
стіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар), ком-
мерциялыќ ±йымдар мен саяси партия-
лардыњ μкілетті ќызметкерлері ќатыса
алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отырысына
баќылаушы ретінде ќатысу ‰шін єњгіме-
лесу μткізудіњ басталуына бір ж±мыс
к‰ннен кешіктірмей, Ќостанай ауданы єкімі
аппаратыныњ кадр ќызметі бμлімінде
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа Ќостанай
ауданы єкімі аппаратыныњ кадр ќызметі
бμліміне жеке куєлігініњ кμшірмесін, ±йым-
ѓа жататынын растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмесін ±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша  шыѓындар
(єњгімелесу μтетін жерге жєне кері ќарай
жол ж‰ру, т±рѓын ‰й-жай жалдау, т±ру,
барлыќ т‰рдегі байланыс ќызметтерін
пайдалану) азаматтардыњ μз ќаражатта-
ры есебінен ж‰ргізіледі.

Ќ¦ТТЫЌТАУ
Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!

Жанкелдин ауданы, Аралбай ауылы-
ныњ т±рѓындары ардаќты єкеміз НЫСАМ-
БАЕВ Сламжан Садыќ±лын ќањтар айы-
ныњ 23 к‰ні 60 жасќа толуымен жєне
аяулы анамыз ЄБІЛ Наѓима Н±ртайќы-
зын желтоќсан айында μткен 58 жасќа
толѓан туѓан к‰німен жєне зейнеткерлік-
ке шыѓуымен, сондай-аќ ата-анамыздыњ
шањыраќ кμтергендеріне 30 жыл толѓа-
нымен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз. Ата-
анамызѓа зор денсаулыќ, ±заќ ѓ±мыр,
мол баќыт, отбасыларына ќуаныш тілейміз. Алдаѓы μмірде немере-
лерініњ тєтті ќылыќтарына с‰йсініп, бейнеттеріњіздіњ зейнетін кμріп,
балалардыњ, туѓан-туыстардыњ, дос-жаранныњ ортасында єрдайым
ќуанышќа бμленіп, бірге ќартайып, алтын тойды тойлауѓа Алла нєсіп
етсін!

Ананыњ жμні бμлек, жолы бμлек,
¦рпаѓын μмір бойы ж‰рер демеп,
Біз сізге ќарыздармыз – асыл ана!
Шуаќќа жанымызды ж‰рген бμлеп.

Ќос бєйтерек, ќос шынар биіктегі,
Ќ±рметтеп жатыр б‰гін с‰йікті елі.
Мерейтой ќ±тты болсын, єке-ана!
Біздіњ де мерейіміз биіктеді.

Игі тілекпен балалары: Єділжан-Маќпал, Венера, Сымбат. Не-
мерелері: Еркежан, Мейіржан.

Мерейтой -60!Мерейтой -60!Мерейтой -60!Мерейтой -60!Мерейтой -60!
Ќостанай  ќаласында  т±ратын  ќадірменді ќ±дамыз Бекежан

К¤ШМЫРЗИН 24 ќањтарда асќаралы 60 жасќа толѓалы отыр.
Адам баласыныњ ѓ±мырында кемел жас 60-тыњ орны м‰лдем ерекше

екені баршаѓа мєлім. Аѓалыќ ардаќты асудан асып, аќсаќалдыќ мерейлі
кезењге кμтерілер б±л шаќтыњ тал т‰с аталуы бекер емес-ау. Міне, сен де
аман-есен алтыншы асќардыњ шыњына ќол созып отырсыњ. Ш‰кір, біреуден
ілгері, біреуден кейін дегендей, μткен μмір бедерлері кμњіл орныќтырып,
кμз тойдырады. Ќуаныштысы, мерейтойыњды отбасыњныњ алтын ќазыѓы
болѓан жан-жарыњ Айс±лумен  бірге бала-шаѓањныњ шаттыќќа толы орта-
сында ќарсы алып отырсыњ.

Жалпы, адам – μз μмірініњ сєулетшісі деген рас-ау. Даралар да, ќаралар
да, даналар да ќонаќ болып μтетін мына д‰ниеде єркім μз μмір соќпаѓын μзі
сомдайды. Оныњ мєнді де, сєнді, маѓыналы да, мазм±нды болуы сол μмір
иесініњ ќарымы мен ќасиетіне байланысты. Біздіњ Бекежан ќ±дамыз да
μзініњ ењбекќорлыѓыныњ, іскерлігініњ арќасында ќарапайым ±стаздыќтан
директорлыќќа дейін кμтеріліп, биік белестерді баѓындырѓан жан.  Міне, ел
сыйлаѓан ќ±дамызды б‰гінгі торќалы мерейтойымен біз де шын ж‰ректен
ќ±ттыќтай отырып, мына жыр жолдарын арнаймыз.

Ќ±тты болсын ќуанышты к‰ніњіз,
Баќытты боп шаттыќ μмір с‰ріњіз.
Алпыстыњ да асќарына жеттіњіз,
Енді ж‰зге ќ±лаш сермеп шыѓыњыз.
 Мереке к‰н н±рѓа толсын ж‰зіњіз,
Ќуаныњыз, шаттаныњыз, к‰ліњіз,
Бала-шаѓа ќызыѓына кенеліп,
Ортамызда аман-есен ж‰ріњіз!
Игі тілекпен: ќ±да-ќ±даѓиыњ – Малѓаждар-Ж±мабике.

Мерейтой-60!Мерейтой-60!Мерейтой-60!Мерейтой-60!Мерейтой-60!
Аралбай  ауылыныњ  т±рѓындары

НЫСАНБАЕВ Сламжан Садыќ±лын
23 ќањтарда 60 жасќа толу мерейтойы-
мен,  ќ±даѓиымыз ЄБІЛ Наѓима
Н±ртайќызын 58 жасќа толу туѓан
к‰німен жєне зейнеткерлікке шыѓуымен
шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз.

Сіздерге зор денсаулыќ, отбасыла-
рыњызѓа амандыќ, ењбекте табыс,бала-
ларыњыздыњ ортасында жєне немере-
леріњіз Еркежан мен Мейіржанныњ тєтті
ќылыќтарына тоймай ж‰ре беріњіздер.

Игі тілекпен ќ±да-ќ±даѓилары:
Ќалабай-Рахима,  Берік-Г‰лзира,
Жанна.
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"Ќостанай ќаласы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесініњ
бірыњѓай конкурс комиссиясы
(110000, Ќостанай ќаласы, Пушкин
кμшесі, 98, 301 каб., аныќтама те-
лефоны: 8 (7142)53-03-55, факс:
8(7142)53-39-80, электрондыќ пош-
та: kadrykostanay@mail.ru) "Б"
корпусыныњ бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымдарына орналасуѓа
конкурс жариялайды;

1. "Ќостанай ќаласы єкімдігініњ
ќ±рылыс бμлімі" мемлекеттік ме-
кемесініњ мемлекеттік сатып алу
зањды ќамтамасыз ету сектор мењ-
герушісі (Е-R-3, 1 бірлік) лауазым-
дыќ жалаќысы ењбек еткен жыл-
дарына ќарай 74313 тењгеден
99938 тењгеге дейін

Ќызметтік міндеттері: Бμлімніњ
мемлекеттік сатып алуды μткізу бой-
ынша ж±мысты ±йымдастыру. ММ
‰шін тауарларды, ж±мыстарды жєне
кμрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік
сатып алудыњ д±рыс ж‰ргізілуіне,
мердігерлермен жасалѓан шарттар-
дыњ орындалуына баќылау жасауды
ќамтамасыз етеді жєне ж‰зеге асы-
рады. Тауарларды, ж±мыстарды
жєне  кμрсетілетін ќызметтерді мем-
лекеттік сатып алу бойынша есеп
дайындау.  Мемлекеттік сатып алу
шарттарыныњ жаѓдайларынан туын-
дайтын талаптарды ќою жμніндегі
уаќытылы ж±мысќа жеке жауапты-
лыќта болады. Мемлекеттік сатып
алу жμніндегі конкурс ќ±жаттамасын
жєне берілген техникалыќ ерекшелікті
баќылайды жєне ќамтамасыз етеді.
ММ жасалѓан келісім-шарттардыњ
ќолданыстаѓы зањнамаѓа (сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы жєне мемле-
кеттік тапсырма бойынша) сєй-
кестігін баќылайды. Мемлекеттік ме-
кемеде ќ±ќыќтану бойынша
оќытылуын ќадаѓалайды. Мемле-
кеттік мекемеде ќолданылатын бар-
лыќ  актілердіњ (ЄЌА) зањѓа сєйкес-
тігіне, басшыныњ б±йрыќтарына
жауап береді. Ќ±рылысы аяќталѓан
объектілердіњ тіркелетін органдарда
уаќытылы тіркелуін ќамтамасыз  етуі-
не ќадаѓалау жасау жєне оларды
балансќа беру. ММ ќызметкерлері-
мен сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
зањнаманыњ, мемлекеттік рєміздер
туралы Зањныњ саќталуына жауап
береді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: білімі жоѓа-
ры ќ±ќыќ  (ќ±ќыќтану, халыќаралыќ
ќ±ќыќ) єлеуметтік ѓылымдар, эконо-
мика жєне бизнес (экономика, ме-
неджмент, есеп жєне аудит, ќаржы).
Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптар-
дыњ біріне сєйкес болуы тиіс:

1)  мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жарым жылдан кем емес;

2)  осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда ‰ш жылдан кем
емес ж±мыс μтілініњ бар болуы;

3)  жоѓары жєне жоѓары оќу орын-
дарынан кейінгі білім баѓдарламала-
ры бойынша Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті жанындаѓы білім
беру ±йымдарында мемлекеттік тап-

сырыс негізінде немесе шетелдіњ
жоѓары оќу орындарында Шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі республи-
калыќ комиссия бекітетін  басым
мамандыќтар бойынша оќуды
аяќтауы;

4)  ѓылыми дєрежесініњ бар болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, Конституциялыќ
зањдарын, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ "Ќазаќстан  Республикасыныњ
Президенті туралы",  Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ  "Мемлекеттік ќызмет
туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "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

2."Ќостанай ќаласы єкімдігініњ
ж±мыспен ќамту жєне   єлеуметтік
баѓдарламалары бμлімі" мемле-
кеттік мекемесініњ азаматтардыњ
μтініштерімен ж±мыс жєне
ќ±ќыќтыќ ќамтамасыз ету бойын-
ша секторыныњ бас маманы (Е-R-
4, 1 бірлік) негізгі лауазымдыќ
жалаќысы ењбек еткен жылдары-
на ќарай 56376 тењгеден 76235 тењ-
геге дейін  ќызметкердіњ бала
к‰тімі демалысы кезењіне.

Ќызметтік міндеттері: Штаттан
тыс ќызметкерлердіњ кадрлыќ мєсе-
лелері (ењбек шарттарын жасау, жеке
істерді ресімдеу) бойынша іс-ќаѓаз-
дарын ж‰ргізеді; ММ негізгі ќызметі,
жеке ќ±рамы, демалыстар бойынша
б±йрыќтардыњ  жобаларын дайын-
дайды; єскери міндетті ќызметкер-
лерді єскери есепке алуын ж‰ргізеді;
ењбек саќтау мен ќауіпсіздігі
жμніндегі іс-ќаѓаздарын ж‰ргізеді;
Бейімделу орталыќтарынан орын
беру бойынша азаматтардыњ
μтініштерін ќарайды жєне оларѓа жа-
уаптардыњ жобаларын дайындайды;
т±ратын орын беру бойынша ќала-
лыќ комиссия отырыстарыныњ  хат-
тамасын ж‰ргізеді;  азаматтардыњ
єлеуметтік-т±рмыстыќ жаѓдайларын
тексереді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Білімі жоѓары ќ±ќыќ, єлеуметтік
ѓылымдар, экономика жєне бизнес.
Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан
кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі білімі бар-
ларѓа 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"  Зандарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан–2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттік жања саяси баѓытты стратеги-
ясын білуі. Осы санаттаѓы лауазым-
дар бойынша функционалдыќ
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

3."Ќостанай ќаласы єкімдігініњ
сєулет жєне ќала ќ±рылысы
бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ
басшысы (Е-R-1, 1 бірлік) лауа-
зымдыќ жалаќысы ењбек еткен
жылдарына ќарай 109548 тењге-
ден 147986 тењгеге дейін

Ќызметтік міндеттері: Мемле-
кеттік мекеме ќызметініњ аќпараттыќ-
талдау, ±йымдастырушылыќ-ќ±-
ќыќтыќ жєне материалдыќ-техника-
лыќ ќамтамасыз ету ж±мысын ±йым-
дастыру; ж±мысты жоспарлау-
ды, нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерді
жєне басќа ќ±жаттаманы єзірлеуді
жєне ресімдеуді ќамтамасыз ету;
жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарауды баќылау; кадр
мєселелері; Зањдардыњ, Ќазаќстан
Республикасы Президенті Жарлыќ-
тарыныњ, мемлекеттік ‰кіметтіњ жо-
ѓары т±рѓан органдарыныњ НЌА жєне
басќа μкімдік ќ±жаттардыњ орында-
луына басшылыќ ету жєне баќылау;
объектілер мен кешендерді орна-
ластыру бойынша ќала єкімініњ
μкімдерін жєне ±сыныстар єзірлеу,
жер белгілеу ќызметініњ органдары-
мен бірлесіп ќала ќ±рылысы маќса-
ты ‰шін жер учаскелерді тањдау, алу
жєне беру мєселесі жμніндегі ж±-
мыстарды ±йымдасты. Ќаланы жос-
парлау жєне салуѓа басшылыќ ету.
Ќаланыњ бас жоспарын, бірінші ке-
зектегі ќ±рылысты орналастыру жо-
басын, ќала мањын жєне демалыс
аумаќтарын, μндірістік жєне ќойма
аудандарын, баќша жєне парктардыњ
детальді жоспарлау жобаларын, же-
келеген ѓимарат пен ќ±рылыстардыњ
жобаларын, абаттандыру, кμгалдан-
дыру, инженерлік коммуникация
жєне ќ±рылыс, ќаладаѓы аумаќты ин-
женерлік дайындыќ жобаларын,
т±рѓын аудан жєне шаѓын ауданды
жоспарлау жєне салу, єзірлеуді жєне
т‰зетуді ±йымдастыру жєне басшы-
лыќ ету, ќолданыстаѓы зањнамаѓа
ќайшы келмейтін мемлекеттік меке-
меніњ маќсаттары мен міндеттеріне
жауап беретін басќа функцияларды
орындау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Білімі жоѓары техникалыќ (ќ±ры-
лыс), сєулет, зањгерлік, экономика-

лыќ.
Практикалыќ тєжірибесі:
1) мемлекеттiк ќызмет μтiлi ‰ш

жылдан кем емес;
2) жоѓары немесе жоѓары оќу

орындарынан кейiнгi бiлiм баѓдарла-
малары бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президентi жанындаѓы
бiлiм беру ±йымдарында мемлекеттiк
тапсырыс негiзiнде немесе шетелдiњ
жоѓары оќу орындарында Шетелде
кадрлар даярлау жμнiндегi республи-
калыќ комиссия бекiтетiн басым ма-
мандыќтар бойынша оќуды аяќтаѓан
жаѓдайда мемлекеттiк ќызмет μтiлi бiр
жылдан кем емес;

3) ѓылыми дєрежесiнiњ болуы;
4) мемлекеттiк органдарда бас-

шылыќ немесе μзге лауазымдарда
ж±мыс μтiлi бiр жылдан кем емес;

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

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президентi туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ кон-
ституциялыќ зањын, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ "Мемлекеттiк ќызмет
туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкiмшiлiк
рєсiмдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы",  "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Зањдарын; осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтiн Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтiк ќ±ќыќтыќ
актiлерiн, "Ќазаќстан –2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттiњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
бiлуi. Осы санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ мiндет-
тердi атќару ‰шiн ќажеттi басќа да
мiндеттi бiлiмдер.

Конкурс "Бос єкiмшiлiк мем-
лекеттiк лауазымѓа орналасуѓа кон-
курс μткiзу жєне конкурс комиссия-
сын ќалыптастыру ќаѓидаларын
бекiту туралы" Ќазаќстан Республи-
касы Мемлекеттiк ќызмет iстерi
агенттiгi Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 Б±йрыѓы не-
гізінде ж‰ргізіледі (б±дан єрі - Ќаѓида-
лар).

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс
μткізу туралы хабарландыру соњѓы
жарияланѓан сєттен бастап 10
ж±мыс к‰нніњ ішінде: 110000, Ќос-
танай ќаласы, Пушкин кμшесі, 98,
301 каб. мекенжайы бойынша тап-
сырылуы ќажет.

Азаматтар ќ±жат тiгiлетiн м±ќаба-
да орналастырылѓан жоѓарыда  атал-
ѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол тєртiпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзiмiнде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шiн ќ±жаттар-
ды хабарландыруда кμрсетілген
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгiмелесу басталѓанѓа дейiн бiр
ж±мыс к‰н б±рын кешiктiрмей бередi.

Єњгімелесуге жіберу туралы
‰міткерлерді хабарландыру к‰нінен
бастап 5 к‰н ішінде ‰міткерлер
єњгімелесуді "Ќостанай ќаласы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесінде, 309 кабинетте μтеді.

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

Конкурстыќ комиссияныњ баќы-
лаушылары ретінде Ќазаќстан Рес-
публикасы Парламентініњ жєне бар-
лыќ дењгейдегі мєслихаттардыњ де-
путаттары, Ќазаќстан Республика-
сыныњ зањнамасымен белгіленген
аккредитация алѓан б±ќаралыќ аќпа-
рат ќ±ралдарыныњ μкілдері, басќа да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дар), коммерциялыќ ±йымдар мен
саяси партиялардыњ, μкілетті орган-
ныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отыры-
сына баќылаушы ретінде ќатысу
‰шін єњгімелесу μткізудіњ басталуы-
на бір ж±мыс к‰ннен кешіктірмей,
Ќостанай ќаласы єкімініњ аппараты
мемлекеттік мекемесініњ персонал-
ды басќару (кадр ќызметі) бμлімінде
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа Ќоста-
най ќаласы єкімініњ аппараты мем-
лекеттік мекемесініњ персоналды
басќару (кадр ќызметі) бμліміне жеке
куєлігініњ кμшірмесін, ±йымѓа жата-
тынын растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмесін
±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша шы-
ѓындар (єњгімелесу μтетін жерге жєне
кері ќарай жол ж‰ру, т±рѓын ‰й-жай
жалдау, т±ру, барлыќ т‰рдегі байла-
ныс ќызметтерін пайдалану) азамат-
тардыњ μз ќаражаттары есебінен
ж‰ргізіледі.

"Таран ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі (Ќоста-
най облысы, Таран ауданы, Таран
ауылы, Калинин к-сі, 60,  27 каб.,
телефоны (871436) 36081-тел/факс,
электрондыќ адрес: taran-
org@kostanay.kz ) "Б" корпусы-
ныњ бос мемлекеттік єкімшілік ла-
уазымына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

"Таран ауданы єкімдігініњ дене
тєрбиесі жєне спорт бμлімі" мем-
лекеттік мекемесініњ бас маманы,
санаты Е-R-4 (1 бірлік), лауазым-
дыќ жалаќысы ќызмет еткен жыл-
дарына байланысты 56 375 тењге-
ден 76 235 тењгеге дейін.

 Функционалдыќ міндеттері:
– дене тєрбиесі жєне спорт сала-

сындаѓы мемлекеттік саясаттыњ
ж‰зеге асуы бойынша ж±мысты
±йымдастыру;

– дене тєрбиесі мен спортты да-
мыту баѓдарламаларын орындау,
аудан аумаѓы бойынша спорттыќ іс-
шараларды ±йымдастыру жєне
μткізу;

– арнайы оќу-спорттыќ ±йымда-
рыныњ ќызметін ‰йлестіру жєне
аудан дењгейінде спорт т‰рлері бой-
ынша жарыстарды μткізу;

– єрт‰рлі спорт т‰рлері бойынша
ауданныњ ќ±рама тобын дайындау-
ды жєне олардыњ облыстыќ жарыс-
тарѓа ќатысуын ќамтамасыз етеді;

– аудан т±рѓындарыныњ арасын-

да б±ќаралыќ спорт жєне ±лттыќ
спорт т‰рлерін енгізу; материалдыќ
спорттыќ базасыныњ дамуын ќамта-
масыз ету;

– аудан кєсіпорындары мен ме-
кемелерініњ ењбек ±жымдарында
дене тєрбиесі жєне спорттыњ даму-
ын ќамтамасыз ету;

– жеке жєне зањды т±лѓалар
μтініштерін тіркеуді ж‰зеге асыру,
олардыњ мерзімді ќарастырылуын
баќылау;

– кіріс, шыѓыс ќ±жаттарын тіркеу
жєне есепке алу;

– кадрлыќ ж±мысты ж‰ргізу.
Конкурсќа ќатысушыларѓа

ќойылатын талаптар:
Жоѓары білім: педагогикалыќ

(дене тєрбиесі м±ѓалімі, жаттыќты-
рушы-бапкер).

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі білімі бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін

ќызметтер туралы" Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ мамандану-
ына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан– 2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс  Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі тμраѓасыныњ  2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы-
мен бекітілген Бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымѓа орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидаларыныњ
(б±дан єрі-Ќаѓида) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш; 2) 3х4
‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидаларѓа
3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда тол-
тырылѓан сауалнама; 3) бiлiмi тура-
лы ќ±жаттардыњ нотариалды кує-
ландырылѓан кμшiрмелерi; 4)ењбек
ќызметін растайтын ќ±жаттыњ нота-
риалды куєландырылѓан кμшiрмесi;
5) Ќазаќстан Республикасы Денсау-
лыќ саќтау министрлігініњ 2010 жыл-
ѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓы-

мен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21
желтоќсанда № 6697 болып тіркел-
ген) нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама; 6)Ќазаќстан Республика-
сы азаматыныњ жеке куєлігініњ
кμшірмесі; 7) ќ±жаттарды тапсыру
сєтінде шекті мєннен тμмен емес
нєтижемен тестілеуден μткені тура-
лы ќолданыстаѓы сертификат (не-
месе нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс
μткізу туралы хабарландыру соњѓы
жарияланѓан сєттен 10 ж±мыс к‰ні
ішінде кадрлыќ ж±мысы бμліміне
тапсырылуы тиіс.

Азаматтар жоѓарыда аталѓан,
ќ±жат тігілетін м±ќабада орналасты-
рылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттар-
ды хабарландыруда кμрсетілген
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰н б±рын кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар олардыњ єњгімелесуге жібе-
рілгендігі туралы хабарламаны ал-
ѓан к‰ннен бастап 5 ж±мыс к‰ні
ішінде єњгімелесуден 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 ко-
миссиясыныњ отырысына ќатысу
‰шін т±лѓалар єњгімелесу басталу-
ына бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін
кешіктірмей кадрлар бμлімінде
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар
жеке басын куєландыратын ќ±жат-
тыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа ти-
есілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін
±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
шыѓындарын (єњгімелесу μтетiн
жерге келу жєне ќайту, т±ратын жер
жалдау, байланыс ќызметiнiњ бар-
лыќ т‰рлерiн пайдалану) μздерiнiњ
жеке ќаражаттары есебiнен
ж‰ргiзедi.
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"Лисаков ќаласы єкімініњ ап-

параты" мемлекеттік мекемесі
(111200, Лисаков ќ., Мир кμш., 31,
17-каб, аныќтамалар ‰шін теле-
фон: 8 (71433) 3-38-66, факс: 3-39-
08, электрондыќ мекенжайы:
personnel.lsk@mail.ru) "Б" корпу-
сыныњ бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

"Лисаков ќаласы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесі зањ
бμлімініњ басшысы, Е-3 санаты
лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ат-
ќарѓан жылдарына байланысты
78798 тењгеден 106345 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Зањ бμлімініњ ќызметін басќару.

Єкімдіктіњ ќабылданатын ќаулыла-
ры, єкімніњ шешімдері мен μкімдері,
ќала єкімі аппараты басшысыныњ
б±йрыќтары зањдылыќтыњ саќта-
луын ќамтамасыз ету. Нормативтік
ќ±ќыќтыќ кесімдердіњ тіркелімін ж‰р-
гізу. Нормативтік ќ±ќыќтыќ кесім-
дердіњ мониторингісін ж‰ргізу. М‰д-
делі ќ±рылымдыќ бμлімшелермен
бірге шарттардыњ, келісім-шарттар-
дыњ, келісім-шарт агенттерімен жа-
салѓан мємілелердіњ жобаларын
єзірлеу, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ ќолданыстаѓы зањнамасына
сєйкес олардыњ зањдылыѓын ќамта-
масыз ету. Ќала єкімініњ жєне єкім
аппаратыныњ м‰ддесін соттарда,
прокуратурада, ішкі істер органда-
рында жєне ќ±ќыќтыќ мєселелерді
ќарау кезінде басќа ќ±ќыќ ќорѓау
органдарында ±сыну. Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтердіњ ќолайлы-
ѓын жєне сапасын ‰йлестіруді, ба-
ќылауды, ќамтамасыз етуді ж‰зеге
асыру. Ќаланыњ кєсіпорындары,
±йымдары, мекемелері басшыла-
рыныњ Ќазаќстан Республикасыныњ
зањнамаларын ќолдану жμнінде
ќ±ќыќтыќ білім беруді ±йымдастыру.
Ќ±ќыќ б±зушылыќтардыњ алдын алу
жμніндегі ведомствоаралыќ комис-
сия ќызметін ±йымдастыру  ж±мы-
сын ж‰ргізу. Лисаков ќаласында
ќ±ќыќ б±зушылыќтардыњ алдын алу
жμніндегі ќалалыќ баѓдарламаны іске
асыру ж±мысын ‰йлестіру. Зањна-
мамен белгіленген тєртіпте Лисаков
ќаласы єкімдігініњ жєне єкімініњ нор-
мативтік ќ±ќыќтыќ кесімдерін єділет
органдарында мемлекеттік тіркеуге
жолдау, сондай-аќ ќала єкімдігініњ
жєне єкім нормативтік ќ±ќыќтыќ ке-
сімдерін Ќазаќстан Республикасы-
ныњ єділет органдарында мемле-
кеттік тіркегеннен кейін он к‰нніњ
ішінде ресми жариялауѓа жолдау.
Ќаланыњ кєсіпорындарына, мекеме-
леріне, ±йымдарына жєне халќына
ќ±ќыќтыќ кμмек кμрсету.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: жоѓары білім
(ќ±ќыќтыќ).

Ж±мыс тєжiрибесi келесi талап-
тардыњ бiрiне сєйкес болуы тиiс:

1) мемлекеттiк ќызмет μтiлi бiр
жылдан кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда ж±мыс μтiлi екi
жылдан кем емес;

3) жоѓары жєне жоѓары оќу орын-
дарынан кейiнгi бiлiм баѓдарламала-
ры бойынша Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президентi жанындаѓы бiлiм
беру ±йымдарында мемлекеттiк тап-
сырыс негiзiнде немесе шетелдiњ
жоѓары оќу орындарында шетелде
кадрлар даярлау жμнiндегi респуб-
ликалыќ комиссия бекiтетiн басым
мамандыќтар бойынша оќуды
аяќтауы;

4) ѓылыми дєрежесiнiњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президентi туралы" Консти-
туциялыќ зањын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттiк ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкiмшiлiк
рєсiмдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтiн Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтiк ќ±ќыќ-
тыќ актiлерiн, "Ќазаќстан – 2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттiњ  жања  саяси  баѓыты страте-

гиясын бiлуi.
Осы санаттаѓы лауазымдар бой-

ынша функционалдыќ мiндеттердi
орындау ‰шiн ќажеттi басќа да
мiндеттi бiлiмдер.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сы Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы-
мен бекітілген Бос єкімшілік мем-
лекеттік лауазымына орналасуѓа
конкурс μткізу жєне конкурс ко-
миссиясын ќалыптастыру ќаѓи-
далары (б±дан єрі – Ќаѓидалар) не-
гізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды куєландырыл-
ѓан кμшiрмесi;

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландыру
соњѓы жарияланѓан сєттен бастап 10
ж±мыс к‰н ішінде "Лисаков ќала-
сы єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесіне мына мекенжайѓа: Ли-
саков ќ., Мир кμш., 31, 17-каб., аныќ-
тама ‰шін телефоны: 8 (71433)  3-
38-66, факс: 3-39-08, электрондыќ
мекенжайы: personnel.lsk@mail.ru
±сыну ќажет.

Азаматтар аталѓан, ќ±жат тігілетін
м±ќабаѓа салынѓан ќ±жаттарды
ќолма-ќол тєртіпте немесе пошта
арќылы ќ±жаттарды ќабылдау
мерзiмiнде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттар-
ды электрондыќ пошта арќылы бер-
ген азаматтар ќ±жаттардыњ т‰п-
н±сќасын єњгімелесу басталѓанѓа
дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктір-
мей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар єњгімелесуге оларды жіберу
туралы кандидаттарѓа хабарланды-
ру к‰нінен 5 ж±мыс к‰н ішінде Ли-
саков ќаласы єкімініњ аппаратында
μтеді.

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

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Лисаков ќаласы єкімі аппара-
тыныњ кадрлармен ж±мыс бμлімінде
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар Ли-
саков ќаласы єкімі  аппаратыныњ
кадрлармен ж±мыс бμліміне жеке
басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќала-
рын немесе кμшірмелерін ±сынады.

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

"Лисаков ќаласы єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесі (111200, Лисаков ќ., Мир кμш., 31, 17-каб, аныќ-
тамалар ‰шін телефон: 8 (71433) 3-38-66, факс: 3-39-08,
электрондыќ мекенжайы: personnel.lsk@mail.ru) "Б"
корпусыныњ бос єкімшілік мемлекеттік лауазымына
орналасуѓа конкурс жариялайды:

"Лисаков ќаласы єкімдігініњ кєсіпкерлік бμлімі"
мемлекеттік мекемесініњ басшысы, Е-R-1 санаты, ла-
уазымдыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан жылдарына
байланысты 109548 тењгеден 147985 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Мемлекеттік мекемені басќару. Ќаланыњ єкімшілік

аумаѓында шаѓын кєсiпкерлiктi  дамыту жєне ќолдау
мєселелері бойынша мемлекеттік саясатты ж‰ргізу.
Бμлімніњ ќ±зыреті бойынша кєсіпкерлермен μзара єре-
кеттесуді ж‰зеге асыру. Инженерлік-коммуникациялыќ
инфраќ±рылымды дамыту бойынша шаралар жасауѓа
жєрдемдесу: жетіспейтін инфраќ±рылымды жиынтыќ-
тау, жеке μндірістер ‰шін де, сонымен ќатар μнеркєсіптік
алањдарды ±йымдастыру шењберінде де. Баѓдарлама-
лардыњ єкімшісі болып табылатын баѓдарламалар бой-
ынша мемлекеттік сатып алу шегінде ќаражаттарды
пайдалануѓа баќылау жасау. Бμлімніњ ќ±зыреті бойын-
ша ќаланыњ єкімімен жєне єкім орынбасарымен
μткізілетін комиссия отырыстары мен мєжілістерге ќаты-
су. Ќала єкімдігініњ мєжіліс отырыстарына жетекшілік
ететін мєселелер бойынша материалдарды дайындау.
Жеке жєне зањды  т±лѓаларѓа кμрсетілетін мемлекеттік
ќызметтердіњ тізілімімен кμзделген мемлекеттік ќызмет
кμрсетуді ‰йлестіру, баќылау, ќолжетімділігін жєне са-
пасын ќамтамасыз етуді ж‰зеге асыру. Мекемеге келіп
т‰сетін ќ±жаттардыњ μтуін, орындалуын баќылау, есеп
ж‰ргізу, оларды іске асыру барысы туралы аќпаратты
дайындау. Бμлімге келіп т‰скен μтініштерді ќарау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын талаптар:
жоѓары білім (ќ±ќыќтыќ, ќаржы, сауда, экономикалыќ,
техникалыќ (жылу энергетикасы, электр энергетикасы,
ќ±рылыс)).

Ж±мыс тєжiрибесi келесi талаптардыњ бiрiне сєйкес
болуы тиiс:

1) мемлекеттiк ќызмет μтiлi ‰ш жылдан кем емес;
2) жоѓары немесе жоѓары оќу орындарынан кейiнгi

бiлiм баѓдарламалары бойынша Ќазаќстан Республи-
касыныњ Президентi жанындаѓы бiлiм беру ±йымдарын-
да мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде немесе шетелдiњ
жоѓары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау
жμнiндегi республикалыќ комиссия бекiтетiн басым ма-
мандыќтар бойынша оќуды аяќтаѓан жаѓдайда
мемлекеттiк ќызмет μтiлi бiр жылдан кем емес;

3) ѓылыми дєрежесiнiњ болуы;
4) мемлекеттiк органдарда басшылыќ немесе μзге

лауазымдарда ж±мыс μтiлi бiр жылдан кем емес;
5) осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функционал-

дыќ баѓыттарына сєйкес салаларда ж±мыс μтiлi тμрт
жылдан кем емес, оныњ iшiнде басшылыќ лауазымдар-
да бiр жылдан кем емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясын,
Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президентi туралы" Конституциялыќ зањын,
Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттiк ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкiмшiлiк рєсiмдер туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќстан Республи-
касындаѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" зањдарын, осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ мамандануына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтiн Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтiк ќ±ќыќтыќ, актiлерiн, "Ќазаќстан – 2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттiњ жања саяси ба-
ѓыты стратегиясын бiлуi.

 Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функционал-

дыќ мiндеттердi орындау ‰шiн ќажеттi басќа да мiндеттi
бiлiмдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќыз-
мет істері агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бекітілген Бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымына орналасуѓа конкурс μткізу
жєне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаѓида-
лары (б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар:
1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес нысандаѓы

μтініш;
2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидаларѓа 3-ќосым-

шаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан сауалнама;
3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды куєланды-

рылѓан кμшiрмелерi;
4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ нотариалды

куєландырылѓан кμшiрмесi;
5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау ми-

нистрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасыныњ Норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 жел-
тоќсанда № 6697 болып тіркелген) нысандаѓы денсау-
лыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ жеке
куєлігініњ кμшірмесі;

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

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі туралы
хабарландыру  соњѓы  жарияланѓан  сєттен  бастап
10 ж±мыс к‰н ішінде "Лисаков ќаласы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесіне мына мекенжайѓа: Лиса-
ков ќ., Мир кμш., 31, 17-каб., аныќтама ‰шін телефоны:
8 (71433) 3-38-66, факс: 3-39-08, электрондыќ мекен-
жайы: personnel.lsk@mail.ru ±сыну ќажет.

Азаматтар  аталѓан,  ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа салын-
ѓан  ќ±жаттарды  ќолма-ќол  тєртіпте немесе пошта ар-
ќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде бере алады.

Конкурсќа  ќатысу  ‰шін ќ±жаттарды электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар єњгімелесуге
оларды жіберу туралы кандидаттарѓа хабарландыру
к‰нінен 5 ж±мыс к‰н ішінде Лисаков ќаласы єкімініњ
аппаратында μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отырысына байќаушылар
ретінде Ќазаќстан Республикасы Парламентініњ жєне
барлыќ дењгейдегі мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќстан
Республикасы  зањнамасында  белгіленген  тєртіпте
аккредиттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, бас-
ќа да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ
(‰кіметтік емес ±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ μкілдері, уєкілетті орган-
ныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей Лисаков ќаласы
єкімі аппаратыныњ кадрлармен ж±мыс бμлімінде тірке-
леді. Тіркелу ‰шін т±лѓалар Лисаков ќаласы єкімі  аппа-
ратыныњ кадрлармен ж±мыс бμліміне жеке басын кує-
ландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
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±руѓа байланыстыњ барлыќ
т‰рлерін пайдалану) μз ќаражаты есебінен ж‰ргізеді.

Облыстыќ «Ќостанай тањы» газеті редакциясыныњ ±жымы ре-
дакция ќызметкері Базарк‰л Жанкишеваѓа жењгесі

Мєрияныњ
ќайтыс болуына байланысты ќайѓысына ортаќтасып, кμњіл айта-
ды.

"Ќостанай облысы бойынша Тексеру комиссиясы" мемлекеттік мекемесі басшылыѓыныњ жеке
т±лѓаларды жєне зањды т±лѓалардыњ μкілдерін 2015 жылѓы 1 тоќсанда ќабылдау

КЕСТЕСІ

№
р\с
1

2

3

4

5

Ќабылдауды ж‰ргізуші
т±лѓаныњ тегі, аты-жμні

Ємірхан Біркен±лы
Асанов
Бейбіт Н±ѓан±лы
Саѓадиев
Арман Жаќсыбек±лы
Испудинов
Дмитрий Анатольевич
Костюков
Наталия Васильевна
Томилина

Ќабылдауды ж‰ргізуші
т±лѓаныњ лауазымы

Тексеру комиссиясы-
ныњ тμраѓасы
Тексеру комиссиясы-
ныњ м‰шесі
Тексеру комиссиясы-
ныњ м‰шесі
Тексеру комиссиясы-
ныњ м‰шесі
Тексеру комиссиясы-
ныњ м‰шесі

Ќабылдау
к‰ні

сєрсенбі

бейсенбі

ж±ма

д‰йсенбі

сейсенбі

Ќабылдау
уаќыты

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

15.00-17.00

10.00-12.00

Мекен жайы

Ќостанай ќ.
Єл-Фараби
дањѓ.65,10
ќабат

Байланыс
телефоны

8 (714  2)
53-45-51

Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызметшілерініњ Ар-намыс кодексініњ талаптарын саќтау бойынша сенім
телефоны:53-45-51

График
приема физических лиц и представителей юридических лиц руководством государственного

учреждения  "Ревизионная комиссия по Костанайской области" на 1 квартал 2015 года

№
п\п
1

2

3

4

5

Ф.И.О. лица,
проводящего прием

Асанов Амирхан
Биркенович
Сагадиев Бейбут
Нуганович
Испудинов Арман
Жаксыбекович
Костюков Дмитрий
Анатольевич
Томилина Наталия
Васильевна

Должность лица,
проводящего прием

Председатель Ревизион-
ной комиссии
Член Ревизионной
комиссии
Член Ревизионной
комиссии
Член Ревизионной
комиссии
Член Ревизионной
комиссии

Дата
приема

среда

четверг

пятница

понедельник

вторник

Время
приема

10.00-
12.00
10.00-
12.00
10.00.
12.00
15.00-
17.00
10.00-
12.00

Место
нахождение

государствен-
ного органа

г.Костанай
пр.Аль-Фараби
65,10 этаж

Контактный
телефон

8 (714 2)
53-45-51

Телефон доверия по соблюдению требовании Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан:
53-45-51

Жарнама бергіњіз келсе
54-33-22, 54-99-69 (факс)
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7.00 Тањшолпан. 10.00 Апта.
11.05 Айтуѓа оњай... 11.45 ''Таѓдыр''.
12.30 Жањалыќтар. 12.45 Дауа.
13.15 Мєлім де беймєлім Ќазаќстан.
13.45 Аќсауыт. 14.15 М.ф. 15.05
Єйел баќыты. 16.10 ''Келін''. 17.00
Меніњ Ќазаќстаным. 17.30 Жањалыќ-
тар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10 Шын
ж‰ректен. 18.55 Зањ жєне біз. 19.40
''Таѓдыр''. 20.30 Жањалыќтар. 21.05
Айтуѓа оњай. 21.50 Т.х. ''Ќара шањы-
раќ''. 22.40 ''Келін''. 23.30 Сіз не
дейсіз? 0.00 Жањалыќтар.

7.05 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 ''След''. 11.00
Сєтті сауда. 11.30 М.ф. 13.00 Жања-
лыќтар. 13.15 ''Страх в твоем доме''.
14.00 ''Женский доктор''. 15.00 Ново-
сти. 15.15 ''Єр ‰йдіњ сыры басќа''. 16.00
Сєтті сауда. 16.30 М.с. 17.00 Жања-
лыќтар. 17.15 Кμзќарас. 17.45 Ду-ду-
ман. 18.00 Новости. 18.10 Ду-думан.
19.00 ТВ Бинго. 20.00 Жањалыќтар.

23 ќањтар 2015 жыл

 ќањтардыњ 26-нан
аќпанныњ 1-не дейінАпталыќ телебаѓдарлама

7 АРНА

20.30 Арнайы хабар. 21.00 Новости.
21.30 Т.х. ''Бажалар''. 22.00 Т.с. ''Воля
небес''. 23.00 Жекпе-жек. 23.45
''След''. 0.30 Жањалыќтар.

7.00 ''Тобыл тањы''. 9.00 Арќа-
аќпарат. 9.30 Волшебный фонарь.
9.55, 11.25, 12.55, 13.45, 15.55,
16.55, 19.25, 21.35 Телемаркет.
10.00 Арќа-аќпарат. 10.30 ''Сырѓа-
лым''. 11.30 Бірінші студия. 12.00
М.с. ''Щенячий патруль''. 13.00 Жа-
њалыќтар. 13.30 Новости. 14.00 К.ф.
''Баќыт єкелген жања жыл''. 16.00
''Территория красоты''. 17.00 Д.ф.
''Магия природы''. 17.35 М.ф. 17.50
Жањалыќтар. 18.10 Ќазаќстан 2050.
18.25 Новости. 18.50 Т.х. ''Кμк тар-
ландары''. 19.30 Бірінші студия. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Высота воли.
21.00 Новости. 21.35 ''Сырѓалым''.
22.40 Т.с. ''Парыз''. 0.20 Жањалыќ-
тар.

7.00 Єн шашу. 8.00 Репортер
представляет. 8.20 Суперпапа.

''Бір кем д‰ние''. 0.00 ''Аѓайынды Ка-
рамазовтар''.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.30 ''Интерны''. 11.00 ''Реальные
пацаны''. 11.30 Страна чудес. 12.30
''Вторая свадьба''. 13.30 М.с. 16.20
''З±лым ќыз''. 17.40 Тематик-шоу.
18.30 Ревю. 19.00 ''З±лым ќыз''. 20.30
Ревю. 21.00 ''Универ''. 21.50 ''Ре-
альные пацаны''. 22.20 ''Интерны''.
22.50 Однажды в России. 23.15 Х.ф.
''Крепость 2: возвращение''.

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 ''Ќара г‰л''.
7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 ''Гадалка''. 16.00 ''Брак
по завещанию''. 17.00 Орел и реш-
ка. 18.00 ''Ќара г‰л''. 19.00 Айна
online. 19.30 KZландия. 20.00 7
NEWS. 21.00 Универсальный артист.
23.00 Бокс. 0.00 Т.с. ''Ходячие мер-
твецы''. 0.45 Орел и решка.

27 ќањтар,27 ќањтар,27 ќањтар,27 ќањтар,27 ќањтар,
сейсенбісейсенбісейсенбісейсенбісейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара
шањыраќ''. 10.55 Айтуѓа оњай... 11.40
''Таѓдыр''. 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Спорт. 13.10 Алањ. 14.00 Сыр с±хбат.
14.30 М.ф. 15.05 Єйел баќыты. 16.10
''Келін''. 17.00 Келбет. 17.30 Жања-
лыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10 Са-
яхат. 18.30 Ас болсын! 19.40 ''Таѓ-
дыр''. 20.30 Жањалыќтар. 21.05 Ай-
туѓа оњай... 21.50 ''Ќара шањыраќ''.
22.40 ''Келін''. 23.30 Т‰нгі студияда
Н. Ќоянбаев. 0.00 Жањалыќтар.

7.05 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 ''След''.
11.00 Новости. 11.15 ''Моя планета.
Максимальное приближение''. 11.45
''Бажалар''. 12.40 Спорт без границ.
13.00 Жањалыќтар. 13.15 ''Страх в
твоем доме''. 14.00 ''Женский док-
тор''. 15.00 Новости. 15.15 ''Єр ‰йдіњ
сыры басќа''. 15.45 Сєтті сауда. 16.15
М.с. 17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќа-
рас. 17.45 Экономкласс. 18.00 Но-
вости. 18.15 Т.х. ''Кењесшілер''. 19.00
Н‰кте. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Бюро расследований. 21.00 Ново-
сти. 21.30 ''Бажалар''. 22.00 ''Воля
небес''. 23.00 Арнайы хабар. 23.30
''След''. 0.30 Жањалыќтар.

28 ќањтар,28 ќањтар,28 ќањтар,28 ќањтар,28 ќањтар,
сєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбісєрсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара
шањыраќ''. 10.55 Айтуѓа оњай. 11.40
''Таѓдыр''. 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Поэзия єлемі. 13.10 Зањ жєне біз.
13.55 Шарайна. 14.25 М.ф. 15.05
Єйел баќыты. 16.10 ''Келін''. 17.00
''¦лт маќтанышы''. 17.30 Жањалыќ-
тар. 17.50 ¤зекжарды. 18.25 Сая-
хат. 19.10 Журналистік зерттеу. 19.40
''Таѓдыр''. 20.30 Жањалыќтар. 21.05
Айтуѓа оњай... 21.50 ''Ќара шањыраќ''.
22.40 ''Келін''. 23.30 Т‰нгі студияда
Н. Ќоянбаев. 0.00 Жањалыќтар.

7.05 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 ''След''.
11.00 Новости. 11.15 ''Моя планета.
Максимальное приближение''. 11.45
''Бажалар''. 12.40 Спорт єлемі. 13.00
Жањалыќтар. 13.15 ''Страх в твоем
доме''. 14.00 ''Женский доктор''.
15.00 Новости. 15.15 ''Єр ‰йдіњ сыры
басќа''. 15.45 Сєтті сауда. 16.15 М.с.
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Кμзќарас.

29 ќањтар29 ќањтар29 ќањтар29 ќањтар29 ќањтар,,,,,
бейсенбібейсенбібейсенбібейсенбібейсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара
шањыраќ''. 10.55 Айтуѓа оњай... 11.40
''Таѓдыр''. 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Агробизнес. 13.35 Жан жылуы. 14.00
Журналистік зерттеу. 14.25 М.х.
15.05 Єйел баќыты. 16.10 ''Келін''.
17.00 Д.ф. ''Елдіњ ерлігі''. 17.30 Жа-
њалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.40
Поэзия єлемі. 19.10 Индустриялан-
дыру: ±лттыќ μндіріс. 19.40 ''Таѓдыр''.
20.30 Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа
оњай... 21.50 ''Ќара шањыраќ''. 22.40
''Келін''. 23.30 Т‰нгі студияда Н. Ќоян-
баев. 0.00 Жањалыќтар.

9.00 ''¤гей μмір''. 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.30 ''История одной любви''.
11.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 13.00 Жања-
лыќтар. 13.10 ''20:30''. 14.00 Ново-
сти. 14.10 ''Ландыш серебристый''.
15.15 ''¤гей μмір''. 16.40 ''20:30''.
17.30 Т.х. ''Махаббат хикаясы''.
18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 ''20:30''. 21.00 ''Лан-
дыш серебристый''. 22.00 ''Махаб-
бат хикаясы''. 23.00 Кеш емес.
23.50 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Страна,
рожденная любовью''. 10.05 Песни
любви. 10.35 Ж‰здесу. 11.00 Б‰гінгі
ѓылым. 11.30 ''Жаућары жан арба-
ѓан Армения''. 12.05 ''Стивен Хо-
кингтіњ ѓаламы''. 13.05 Онлайн Аста-
на. 14.05 Открытия, совершившие
революцию. 15.00 Т.х. ''Аѓайынды
Карамазовтар''. 16.00 ''XXI ѓасыр
кμшбасшысы''. 17.30 Т±њѓыштар.
18.05 ''Стивен Хокингтіњ ѓаламы''.
19.20 Ученый совет. 20.10 Н±рлы
Отау. 20.30 Наше кино. 21.00 Кітап-
хана. 21.30 Легенды и мифы Опер-
ного. 22.00 Онлайн Астана. 22.50

7.00 ''Тобыл тањы''. 9.00 Жања-
лыќтар. 9.30 Ертегілер. 9.55, 11.25,
12.55, 13.45, 15.55, 16.55, 19.25,
21.35 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.30 ''Сырѓалым''. 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 ''Щенячий патруль''. 13.00
Жањалыќтар. 13.30 Новости. 14.00
Х.ф. ''За тех, кого любим''. 16.00
''Территория красоты''. 17.00 ''Магия
природы''. 17.35 М.ф. 17.50 Жања-
лыќтар. 18.10 Даму діњгектері. 18.25
Новости. 18.50 ''Кμк тарландары''.
19.30 Первая студия. 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Ажар. 21.00 Новости.
21.35 ''Сырѓалым''. 22.40 ''Парыз''.
0.20 Жањалыќтар.

7.00 ''20:30''. 7.30 Жањалыќтар.
8.00 Т.с. ''Кто в доме хозяин?''. 9.00
Т.х. ''Ѓашыќ жігіт''. 10.00 Жањалыќ-
тар. 10.30 ''История одной любви''.
11.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.10 Кеш емес. 14.00 Новости.
14.10 ''Ландыш серебристый''. 15.15
''Ѓашыќ жігіт''. 16.35 Kaznet. 17.00
Такси. 17.30 ''Махаббат хикаясы''.
18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 20.00 Жањалыќ-
тар. 20.30 ''20:30''. 21.00 ''Ландыш
серебристый''. 22.00 ''Махаббат хи-
каясы''. 23.00 Сырласу. 23.50 Жа-
њалыќтар.

7.05 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 ''След''.
11.00 Новости. 11.15 Сєтті сауда.
11.50 ''Дворец Абдин''. 12.40 Эко-
номкласс. 13.00 Жањалыќтар. 13.15
''Страх в твоем доме''. 14.00 ''Женс-
кий доктор''. 15.00 Новости. 15.15
''Єр ‰йдіњ сыры басќа''. 15.50 Сєтті
сауда. 16.15 М.с. 17.00 Жањалыќ-
тар. 17.15 Кμзќарас. 17.45 Бизнес
сыры. 18.00 Новости. 18.15 ''Кењес-
шілер''. 19.00 Жекпе-жек. 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 Энергия будущего.
21.00 Новости. 21.30 ''Дворец Аб-
дин''. 22.20 ''След''. 23.10 Біздіњ ‰й.
0.00 Жањалыќтар.

7.00 ''Тобыл тањы''. 9.00 Жања-
лыќтар. 9.30 Ертегілер. 9.35, 11.25,
12.55, 13.45, 15.55, 16.55, 19.25,
23.15 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.30 ''Сырѓалым''. 11.30 Бірінші сту-
дия. 12.00 М.с. 12.30 Он саусаќ.
13.00 Жањалыќтар. 13.30 Новости.
14.00 Х.ф. ''Цветы для Снежной ко-
ролевы''. 16.00 ''Территория красо-
ты''. 17.00 ''Магия природы''. 17.35
М.ф. 17.50 Жањалыќтар. 18.15 Биз-
нес жањалыќтары. 18.25 Новости.
18.40 Бизнес-новости. 18.50 ''Кμк
тарландары''. 19.30 Первая студия.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Бойт±мар.

21.00 Новости. 21.35 ''Сырѓалым''.
22.40 ''Парыз''. 0.20 Жањалыќтар.

7.00 ''20:30''. 7.30 Жањалыќтар.
8.00 ''Кто в доме хозяин?''. 8.30 Так-
си. 9.00 ''Ѓашыќ жігіт''. 10.00 Жања-
лыќтар. 10.10 ''Ѓашыќ жігіт''. 10.30
''История одной любви''. 11.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
''Біз біргеміз''. 13.35 Той жыры. 14.00
Новости. 14.10 ''Сделано в СССР''.
15.15 ''Ѓашыќ жігіт''. 16.35 Kaznet.
17.00 Такси. 17.30 ''Махаббат хика-
ясы''. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 ''20:30''. 21.00 ''Сде-
лано в СССР''. 22.00 ''Махаббат хи-
каясы''. 23.00 Sky-studio. 23.50 Жа-

њалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Девя-
тая территория мира''. 9.35 TED:
Идеи, достойные распространения.
10.05 Саѓыныш сазы. 10.35 Атакєсіп.
11.00 ''Эврика''. 11.30 ''Киликия: Ар-
мян корольдігініњ феномені''. 12.05
''Стивен Хокингтіњ ѓаламы''. 13.05 Он-
лайн Астана. 15.00 ''Аѓайынды Ка-
рамазовтар''. 16.00 ''Лидер XXI
века''. 17.30 ''‡кілі домбыра''. 19.50
Ќылќалам. 20.40 Семь муз. 21.00
Казахстан в письмах. 21.20 ''Танцу-
ющий мир''. 22.00 Онлайн Астана.
22.50 Балет. 0.00 ''Аѓайынды Кара-

мазовтар''.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.30 ''Интерны''. 11.00 ''Реальные
пацаны''. 11.30 Как это сделано.
12.30 ''Вторая свадьба''. 13.30 М.с.
16.20 ''З±лым ќыз''. 17.40 Тематик-
шоу. 18.30 Ревю. 19.00 ''З±лым ќыз''.
20.30 Ревю. 21.00 ''Универ''. 21.50
''Реальные пацаны''. 22.20 ''Интер-
ны''. 22.50 Однажды в России. 23.15
Х.ф. ''Крепкий орешек 4''.

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 ''Ќара г‰л''.
7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
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17.45 Бизнес сыры. 18.00 Новости.
18.15 ''Кењесшілер''. 19.00 ''Біздіњ
‰й''. 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Таби-
ѓат тартуы. 21.00 Новости. 21.30 Т.с
''Дворец Абдин''. 22.20 ''След''. 23.10
Н‰кте. 0.30 Жањалыќтар.

7.00 ''Тобыл тањы''. 9.00 Жања-
лыќтар. 9.30 Ертегілер. 9.55, 11.25,
12.55, 13.45, 15.55, 16.55, 19.25,
21.30 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.30 ''Сырѓалым''. 11.30 Первая сту-
дия. 12.00 М.с. 13.00 Жањалыќтар.
13.30 Новости. 14.00 Х.ф. ''С днем
рождения, королева''. 16.00 ''Терри-
тория красоты''. 17.00 ''Магия при-
роды''. 17.30 М.ф. 17.50 Жањалыќ-
тар. 18.10 Регион/10. 18.25 Новости.
18.50 ''Кμк тарландары''. 19.30
Бірінші студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Интонация. 21.00 Новости.
21.35 ''Сырѓалым''. 22.40 ''Парыз''.
0.20 Жањалыќтар.

7.05 ''20:30''. 7.35 Жањалыќтар.
8.05 ''Кто в доме хозяин?''. 8.30 Так-

си. 9.00 ''Ѓашыќ жігіт''. 10.00 Жања-
лыќтар. 10.10 ''Ѓашыќ жігіт''. 10.30
''История одной любви''. 11.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Сырласу. 14.00 Новости. 14.10 ''Лан-
дыш серебристый''. 15.15 ''Ѓашыќ
жігіт''. 16.35 Kaznet. 17.00 Такси.
17.30 ''Махаббат хикаясы''. 18.30
''Ќыз ѓ±мыры''. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 ''20:30''. 21.00 Т.с. ''Сделано в
СССР''. 22.00 ''Махаббат хикаясы''.
23.00 Репортер представляет. 23.50
''20:30''.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Девя-
тая территория мира''. 9.40 TED.
Идеи, достойные распространения.
10.05 ''Ѓасырлар пернесі''. 10.35
Кітапхана. 11.05 Реальная наука.
11.30 ''Киликия: Армян корольдігініњ
феномені''. 12.05 ''Стивен Хокингтіњ
ѓаламы''. 13.05 Онлайн Астана. 14.05
Казахфильм: вчера, сегодня, завт-
ра. 15.00 ''Аѓайынды Карамазовтар''.
16.30 Таѓдырлы хаттар. 17.00 Идеи,
достойные распространения. 17.30
''Эйнштейн ізімен''. 18.05 ''Стивен
Хокингтіњ ѓаламы''. 19.00 TED: Тара-
туѓа т±рарлыќ идеялар. 19.50 Тарих

айнасы: ањыз бен аќиќат. 21.30 Му-
зей звуков. 22.00 Онлайн Астана.
22.50 Концерт. 0.15 ''Аѓайынды Ка-
рамазовтар''.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.30 ''Интерны''. 11.00 ''Реальные
пацаны''. 11.30 Как это сделано.
12.30 ''Вторая свадьба''. 13.30 М.с.
16.20 ''З±лым ќыз''. 17.40 Тематик-
шоу. 18.30 Ревю. 19.00 ''З±лым ќыз''.
20.30 Ревю. 21.00 ''Универ''. 21.50
''Реальные пацаны''. 22.20 ''Интер-
ны''. 22.50 Однажды в России. 23.15
Х.ф. ''Крепкий орешек 3: возмездие''.

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 ''Ќара г‰л''.
7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 ''Гадалка''. 16.00 ''Брак
по завещанию''. 17.00 ВООМ! 18.00
''Ќара г‰л''. 19.00 Айна online. 19.30
KZландия. 20.00 7 NEWS. 21.00 Х.ф.
''Мой любимый папа''. 23.00 Бокс.

0.00 ''Ходячие мертвецы''.0.45 Сви-
дание со звездой.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 9.30 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 10.00 ''Одна
за всех''. 11.00 ''Пляж''. 12.00 Мульт-
сериалы. 15.00 ''Городские легенды''.
16.00 ''Одна за всех''. 17.00 ''Вось-
мидесятые''. 18.00 ''Анжелика''. 19.00
''Пляж''. 20.00 Информбюро. 21.00
''Сен келерсіњ 2''. 23.30 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 1.00
Х.ф. ''Втихаря''. 3.00 Ќазаќша кон-
церт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 ''Гос-
пожа горничная''. 14.00 Винтаж. 14.30
Baby ГИД. 15.00 ''Дыши со мной''.
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 Т. Асардыњ
єн кеші. 19.00 Жањалыќтар. 20.00
РТН. 20.30 Солнечная кухня. 21.00
''Госпожа горничная''. 22.00 РТН.
22.30 В ладу с природой. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.10 Панорама дня.
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7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Страна,
рожденная любовью''. 10.05 Саѓы-
ныш сазы. 10.35 Ќылќалам. 11.00
Легенды и мифы Оперного. 11.30
''Жаућары жан арбаѓан Армения''.
12.05 ''Стивен Хокингтіњ ѓаламы''.
13.05 Онлайн Астана. 14.05 Н±рлы
Отау. 15.00 ''Аѓайынды Карамазов-
тар''. 16.00 Открытия, совершившие
революцию. 16.30 ''Мода Великой
степи''. 17.30 ''‡кілі домбыра''. 18.05
''Стивен Хокингтіњ ѓаламы''. 19.30
Б‰гінгі ѓылым. 21.40 Археология.

Бабалар м±расы. 22.00 Онлайн Ас-
тана. 22.50 Балет. 0.00 ''Аѓайынды
Карамазовтар''.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.30 ''Интерны''. 11.00 ''Реальные
пацаны''. 11.30 Страна чудес. 12.30
''Вторая свадьба''. 13.30 М.с. 16.20
''З±лым ќыз''. 17.40 Тематик-шоу.
18.30 Ревю. 19.00 ''З±лым ќыз''. 20.30
Ревю. 21.00 ''Универ''. 21.50 ''Ре-
альные пацаны''. 22.20 ''Интерны''.
22.50 Однажды в России. 23.15 Х.ф.
''Точка обстрела''.

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 ''Ќара г‰л''.
7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 ''Гадалка''. 16.00 ''Брак
по завещанию''. 17.00 Икона стиля.
18.00 ''Ќара г‰л''. 19.00 Айна online.
19.30 KZландия. 20.00 7 NEWS.
21.00 Х.ф. ''Сестры''. 23.00 Айна
online. 0.00 ''Ходячие мертвецы''.
0.45 Х.ф. ''Сестры''.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 9.30 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 10.00 Скетч-
ком ''Одна за всех''. 11.00 ''Пляж''.
12.00 Мультсериалы. 15.00 ''Город-
ские легенды''. 16.00 ''Одна за всех''.
17.00 ''Восьмидесятые''. 18.00 ''Ан-
желика''. 19.00 ''Пляж''. 20.00 Ин-
формбюро. 21.00 ''Сен келерсіњ 2''.
23.30 Алдараспан, Шаншар, Ныса-
на к‰нделігі. 1.00 Х.ф. ''Весы право-
судия''. 3.00 Ќазаќша концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 Т.с.
''Госпожа горничная''. 14.00 Дело №.
14.10 Солнечная кухня. 14.40 Стиль

жизни. 15.00 Т.с. ''Дыши со мной''.
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 Єн кеш.
19.00 Жањалыќтар. 19.30 Ќоѓам жєне
єйел. 20.00 РТН. 20.30 Винтаж. 21.15
''Госпожа горничная''. 22.00 РТН.
22.30 Группа здоровья. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.00 ''Ду ќол шоколад''.
12.55 ''Джодха жєне Акбар''. 13.20
Ашыѓын айтќанда. 14.10 П@утina+.
15.00 112. 15.15 Судебные истории.
16.10 ''Ментовские войны 8''. 16.55
Давай поженимся. 18.00 Жањалыќ-
тар. 19.00 ''С‰йген жар''. 20.00 ''Джод-
ха жєне Акбар''. 20.35 П@утina.
21.00 Новости. 21.45 ''Сестра моя,
Любовь''. 22.45 Пусть говорят. 23.55
''Тест на беременность''.

6.45 ''Япыр-ай''. 7.40 ''Алањ бол-
ма, жаным!''. 8.50 ''М±здан суыќ,
оттан ыстыќ''. 9.35 Оњай олжа. 10.10
''Бомба''. 12.00 Новости. 12.40 Глав-
ная редакция. 13.15 ''Практика''.
14.10 Не ври мне. 15.05 ''Лесник''.
17.00 ''Махаббат м±њы''. 17.50
''М±здан суыќ, оттан ыстыќ''. 18.45
''Жањќияр патшайым''. 19.45 Оњай
олжа. 20.30 Жањалыќтар. 21.00 Но-
вости. 21.40 Диагноз. 22.15 ''Бом-
ба''. 0.05 ''Лесник''.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.00 ''Ду ќол шоколад''.
12.55 ''Джодха жєне Акбар''. 13.20
Ашыѓын айтќанда. 14.10 П@утina+.
15.00 112. 15.15 Судебные истории.
16.10 ''Ментовские войны 8''. 16.55
Давай поженимся. 18.00 Жањалыќ-
тар. 19.00 ''С‰йген жар''. 20.00 ''Джод-
ха жєне Акбар''. 20.35 П@утina.
21.00 Новости. 21.45 ''Сестра моя,
Любовь''. 22.45 Пусть говорят. 23.55
''Тест на беременность''.

6.45 ''Япыр-ай''. 7.40 ''Алањ бол-
ма, жаным!''. 8.50 ''М±здан суыќ,
оттан ыстыќ''. 9.35 Оњай олжа. 10.10
''Бомба''. 12.00 Новости. 12.40 Ди-
агноз. 13.10 ''Практика''. 14.10 Не ври
мне. 15.05 ''Лесник''. 17.00 ''Махаб-
бат м±њы''. 17.50 ''М±здан суыќ, от-
тан ыстыќ''. 18.45 ''Жањќияр патшай-
ым''. 19.45 Оњай олжа. 20.30 Жања-
лыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Чер-
ный квадрат. 22.15 ''Бомба''. 0.05
''Лесник''.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 Т.с. ''Сен
келерсіњ 2''. 9.30 Х.ф. ''Ограбление
по-итальянски''. 12.00 Мультсериа-
лы. 15.00 Х.ф. ''Шерлок Холмс: игра
теней''. 17.30 Т.с. ''Восьмидесятые''.
18.30 Т.с. ''Анжелика''. 19.00 Т.с.
''Пляж''. 20.00 Информбюро. 21.00
''Сен келерсіњ 2''. 23.30 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.
''Бесценный подарок''. 3.00 Ќазаќша
концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 Неизве-
данный Казахстан. 9.30 Территория
происшествий. 10.00 Моя правда.
11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 В поисках
истины. 14.00 Х.ф. ''Игра в игре''.
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 Б. Исаевтіњ
шыѓармашылыќ кеші. 19.00 Жањалыќ-
тар. 19.30 Загадки прошлого. 20.00
РТН. 20.30 Дело №. 20.50 Новогод-
ний шопинг-класс. 21.10 В ладу с при-
родой. 21.30 ''Маленькие путеше-
ствия по большому краю''. 22.00 РТН.
22.30 Baby ГИД. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.00 ''Ду ќол шоколад''.
12.55 Т.х. ''Джодха жєне Акбар''. 13.20
Ашыѓын айтќанда. 14.10 П@утina+.
15.00 112. 15.15 Судебные истории.
16.10 Т.с. ''Ментовские войны 8''.
16.55 Давай поженимся. 18.00 Жа-
њалыќтар. 19.00 Т.х. ''С‰йген жар''.
20.00 ''Джодха жєне Акбар''. 20.35
П@утina. 21.00 Новости. 21.45 Т.с.
''Сестра моя, Любовь''. 22.45 Пусть
говорят. 23.55 Т.с. ''Тест на бере-
менность''.

7.15 ''Япыр-ай''. 8.00 ''Алањ бол-
ма, жаным!''. 9.00 Базар жоќ алањы.
10.10 Х.ф. ''Крепкий брак''. 11.55 Х.ф.
''Васильки для Василисы''. 13.45 Дру-
гая правда. 14.40 Портрет недели.
15.40 Слуги народа. 16.25 Ж±лдыз-
ды аќиќат. 17.00 Т.х. ''Махаббат
м±њы''. 17.50 Т.х. ''М±здан суыќ, от-
тан ыстыќ''. 18.45 Т.х. ''Жањќияр пат-
шайым''. 19.45 Оњай олжа. 21.00 Но-
вости. 21.40 Главная редакция. 22.15
Т.с. ''Бомба''. 0.05 Т.с. ''Лесник''.
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7.00 Концерт. 8.40 Агробизнес.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Дауа. 10.35
Ас болсын! 11.20 Ќазаќстан дауы-
сы. 13.10 Поэзия єлемі. 13.35 Тел-
ќоњыр. 14.15 ''Сырѓалым''. 16.20 К.ф.
''Джунгли падишасы''. 17.30 Жања-
лыќтар. 17.50 К.ф. ''Джунгли пади-
шасы''. 19.00 Дала дауысы. 20.30
Жањалыќтар. 21.00 ¦лттыќ шоу.
22.30 Д. Тањатаровтыњ концерті. 0.30
Жањалыќтар. 1.05 К.ф. ''Піл опера-
циясы''.

7.05 Концерт. 8.30 М.с. 9.00 Бар-
мысыњ, бауырым? 9.45 Продвопрос.
10.25 М.ф. 12.15 Х.ф. ''Пеликан''.
13.55 Орталыќ хабар. 14.45 Ж±лдыз-
ды дода. 16.45 Концерт. 18.00 К.ф.
''Меніњ кінєлі періштем''. 19.40 Мен
кμрген соѓыс. 19.50 Бенефис шоу.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 ''Ќара
шањыраќ''. 10.55 Айтуѓа оњай... 11.40
''Таѓдыр''. 12.45 Жарќын бейне. 13.15
Кμкпар. 14.00 Индустрияландыру:
±лттыќ μндіріс. 14.25 М.х. 15.05 Єйел
баќыты. 16.10 ''Келін''. 17.00 Жан
жылуы. 17.30 Жањалыќтар. 17.50
¤зекжарды. 18.10 Меніњ Ќазаќста-
ным. 18.40 ''Ѓасырлар ‰ні''. 19.15
Иман айнасы. 19.40 ''Таѓдыр''. 20.30
Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай...
21.50 Шын ж‰ректен. 22.40 ''Келін''.
23.30 Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев.
0.00 Жањалыќтар. 0.55 К.ф. ''Сар-
дар''.

7.05 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.15 ''След''.
11.00 Новости. 11.15 Сєтті сауда.
11.50 ''Дворец Абдин''. 12.40 Энер-
гия будущего. 13.00 Жањалыќтар.
13.15 ''Страх в твоем доме''. 14.00
''Женский доктор''. 15.00 Новости.
15.15 ''Єр ‰йдіњ сыры басќа''. 15.45
Сєтті сауда. 16.15 ¦лт саулыѓы.
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Бармысыњ,

21.00 Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. ''Пятое
измерение''. 0.00 К.ф. ''Сені
с‰йетінімді бєрі біледі''.

8.00 Жањалыќтар. 8.30 Ертегілер.
9.00 Новости. 9.40 Х.ф. ''Снежный
ангел''. 11.35, 11.55, 13.55, 16.30
17.55 18.25, 19.55 Телемаркет. 11.40
Регион/10. 12.00 Телетриптих
''00.00''. 13.00 Д.с. ''Тайны древних
империй''. 14.00 Айгμлек. 16.00 М.ф.
''Алпамыс батыр''. 17.00 Т.с. ''Дым
отечества''. 18.00 ''Магия природы''.
18.15 ''Культурное наследие''. 18.30
Т.с. ''Астана - махаббатым меніњ''.
19.30 Интонация. 20.00 Д.с. ''Пус-
тыни мира''. 20.30 Дамафон. 21.00
Арќа-аќпарат. 21.40 Х.ф. ''Я рядом''.

8.00 Єн шашу. 9.05 Єзілстан.
9.20 Суперпапа. 10.00 М.ф. 10.40
Концерт. 11.30 ''Ќыз ѓ±мыры''. 13.00

Х.ф. ''Счастливчик Пашка''. 15.05
Х.ф. ''Старик Хоттабыч''. 17.00 Ро-
зыгрыш призов ТОО ''Мечта Маркет''.
18.05 Той жыры. 18.30 ''Ќыз ѓ±мыры''.
20.05 Ел аузында. 20.30 ''20:30''.
21.20 Sky-studio. 22.10 Концерт.
23.25 Т.х. ''¦мытылмас''.

7.00 ''Экстраординарные женщи-
ны''. 8.05 ''Етік киген мысыќ'' ертегі.
9.30 Єдебиет єлемі. 10.55 Єњгіменіњ
ашыѓы. 12.00 Ж‰здесу. 13.05 ''Буд-
да єлемініњ жеті кереметі''. 14.05
Концерт. 16.00 XXI ѓасыр кμшбас-
шысы. 17.30 Арнайы жоба. 19.00 А.
Баќтыгерееваныњ шыѓармашылыќ
кеші. 20.45 Eхclusive. 21.10 К.ф. ''Шо-
ќан Уєлиханов''. 23.45 Полночный
джаз.

8.35 М.х. 9.00 М.ф. ''Принцесса
Лебедь''. 10.20 М.ф. 12.30 С‰йікті

жануарлар. 13.00 Комикadze. 13.30
Алтын таспа. 14.30 М.х. 15.25 Х.ф.
''Голодные игры: и вспыхнет пламя''.
18.30 Ењ к‰лкілі єртістер.19.30 Ка-
раоке-киллер. 20.30 Х.ф. ''Время
ведьм''. 22.20 Х.ф. ''Коломбиана''.

6.00 ''Б‰к пен Шік''. 7.00 Ќырыќ
миллион тењге. 08.00 Шебербек аѓай.
9.00 М.с. 9.30 Орел и решка. 10.30
Я шопоголик. 11.30 Свекровь и не-
вестка. 12.15 К.ф. ''Бєстескен бой-
даќтар''. 15.00 Х.ф. ''Маша и море''.
17.00 Человек-невидимка. 18.00 Аян.
Дала ањыздары. 19.40 Айна online.
20.10 Х.ф. ''Адреналин 2''. 22.00
Другими словами. 22.40 Бокс. 0.00
''Ходячие мертвецы''.

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-
сана к‰нделігі. 7.00 ''Ризамын''. 8.00
Мультсериалы. 9.00 Х.ф. ''Беглец''.
12.00 ''Ж±лдызды шањыраќ''. 12.30
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7.00 Концерт. 8.35 ''Мєлім де
беймєлім Ќазаќстан''. 9.05 М.ф.
11.00 Жайдарман. 11.20 Аќсауыт.
11.55 Шарайна. 12.25 Сыр-с±хбат.
12.55 ¦лттыќ шоу. 14.15 ''Сырѓалым''.
16.25 Баламен бетпе-бет. 16.40 М.ф.
17.00 М. Салыќовтыњ шыѓармашы-
лыќ кеші. 19.05 Єзіл єлемі. 20.00
Апта. 21.00 Ќазаќстан дауысы. 23.00
Алањ. 23.50 Кμкпар. 0.30 К.ф.
''Ањѓал''.

7.05 Концерт. 8.30 М.с. 9.00 Жеті
к‰н. 10.00 Ас арќау. 10.20 Спорт
єлемі. 11.00 М.ф. 12.30 Т.с. ''Синд-
бад''. 13.15 Бенефис-шоу. 14.25 К.ф.
''Аѓайынды ‰ш жігіт''. 16.55 Кеше ѓана.
17.50 А. Жорабаеваныњ концерті.
19.40 Ду-думан. 21.00 Жеті к‰н.
22.00 Х.ф. ''Превосходство''. 0.10
К.ф. ''¦лан асыр той''.

8.00 М.ф. ''Ер Тарѓын''. 9.15,
11.55, 13.55, 16.25, 16.55, 19.25,
21.35 Телемаркет. 9.20 К.ф. ''Жењіс
семсері''. 11.40 Даму діњгектері.
12.00 ''Пустыни мира''. 12.30 М.с.
13.00 ''Тайны древних империй''.
14.05 Г. Єлімбекованыњ шыѓармашы-
лыќ кеші. 16.30 Д.ф. ''Мєлім де
беймєлім''. 17.00 ''Дым отечества''.
18.00 ''Магия природы''. 18.30 ''Ас-
тана - махаббатым меніњ''. 19.30
Волшебный фонарь. 20.00 ''Культур-
ное наследие''. 20.30 Вызов. 21.00
Арќа-аќпарат. 21.40 Х.ф. ''Темные
лабиринты прошлого''.

8.00 Єн шашу. 8.35 Х.ф. ''Ста-
рик Хоттабыч''. 10.15 Концерт. 11.30
''Ќыз ѓ±мыры''. 13.00 Х.ф. ''Счаст-
ливчик Пашка''. 15.05 Х.ф. ''Фери-
де''. 16.55 Ел аузында. 17.20 Сыр-

ласу. 18.10 Бай бол. 18.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 20.05 Той жыры. 20.30
''20:30''. 21.20 Х.ф. ''Один день''.
23.25 ''¦мытылмас''.

7.00 ''Экстраординарные женщи-
ны''. 8.05 ''Баќалар королі'' ертегі.
10.05 Атакєсіп. 11.30 Саѓыныш сазы.
12.00 Полночный джаз. 13.05
''М±сылман єлемініњ жеті кереметі''.
14.05 Ученый совет. 15.30 Мен фо-
тографпын. 16.00 Лидер XXI века.
16.40 Археология. Бабалар м±расы.
18.35 История одного шедевра. 19.00
К.ф. ''Сурам ќамалы туралы ањыз''.
20.30 ''Под куполом''. 21.15 Казах-
стан в письмах. 21.55 Д.ф. ''Ќытай
мемлекетін ќ±рѓан адам''. 23.35 Р.
Оразбаеваныњ шыѓармашылыќ кеші.

7.05 К.ф. ''Таѓы да Бэтмен''. 8.35
М.с. 9.00 Х.ф. ''Частное пионерское''.

10.00 М.с. 13.10 Х.ф. ''Моя ужасная
няня''. 15.00 М.х. 15.30 С‰йікті жа-
нуарлар. 16.20 Жасырын камера.
16.45 Ењ к‰лкілі єртістер. 18.00 Х.ф.
''Госпожа горничная''. 20.00 Битва
экстрасенсов. 21.20 Алтын таспа.
22.20 Тематик-шоу. 23.00 Караоке-
киллер. 0.00 Х.ф. ''Охотник за голо-
вами''.

6.00 ''Б‰к пен Шік''. 7.00 Ќырыќ
миллион тењге. 08.00 Шебербек аѓай.
9.00 Дерзкие проекты. 10.00 Как мы
изобрели мир. 11.00 СвиДЕТИли.
11.30 KZландия. 12.00 К.ф. ''Жасай
бер, рок''. 15.00 Х.ф. ''Уроки обольще-
ния''. 17.00 ВООМ! 18.00 Айна online.
18.30 Т.с. ''20 минут''. 20.00 Ныса-
на. 20.30 Кім білген. 21.00 Х.ф.
''Один в один 2''. 0.00 ''Ходячие
мертвецы''.

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ны-

сана к‰нделігі. 7.00 ''Ризамын''. 8.00
Мультсериалы. 10.00 ''Всегда гово-
ри ''Да''. 12.00 ''Ж±лдызды шањы-
раќ''. 12.30 ''Сєт сапар''. 13.00 ''Бит-
ва экстрасенсов. Война континен-
тов''. 15.00 ''Одна за всех''. 16.00
Х.ф. ''10 000 лет до н.э.'' 18.00 Х.ф.
''Остров''. 21.00 Фильм-концерт.
00.00 Х.ф. ''Дом восковых фигур''.
2.00 ''К‰лейік''. 4.00 Ќазаќша кон-
церт.

7.00 М.ф. 9.00 Новогодний шо-
пинг-класс. 9.30 М.с. 10.50 В ладу с
природой. 11.10 MADLapys. 11.30
Солнечная кухня. 12.00 ПроАгро.
12.30 РТН Подробности. 13.20 Вин-
таж. 14.00 ''Неизвестная версия''.
15.00 Р. Єлќожаныњ єн кеші. 17.00
Ќоѓам жєне єйел. 17.30 Ж±лдыз-топ.
18.30 По диким местам. 20.00 ''Ма-
ленькие путешествия по большому
краю''. 20.40 Фестиваль этнической
музыки. 23.00 Моя правда. 0.00 Ма-
гия кухни.
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бауырым? 18.00 Новости. 18.15 ''Ке-
њесшілер''. 19.00 Орталыќ хабар.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Одна судь-
ба. 21.00 Новости. 21.30 Х.ф. ''Гам-
бит''. 23.00 Бокс. 1.00 Жањалыќтар.

7.00 ''Тобыл тањы''. 9.00 Жања-
лыќтар. 9.30 Ертегілер. 9.55, 11.25,
13.45, 15.55, 16.55, 17.20, 20.55,
22.55 Телемаркет. 10.00 Новости.
10.30 ''Сырѓалым''. 11.30 Первая сту-
дия. 12.00 М.с. 12.30 Он саусаќ.
13.00 Жањалыќтар. 13.30 Новости.
14.00 Х.ф. ''Барин''. 16.00 ''Террито-
рия красоты''. 17.00 ''Магия приро-
ды''. 17.35 М.ф. 17.50 Жањалыќтар.
18.15 Алдаспан. 18.25 Новости.
18.50 ''Кμк тарландары''. 19.30
Бірінші студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Ќазаќстан 2050. 21.00 Ново-
сти. 21.35 ''Сырѓалым''. 22.40 ''Куль-
турное наследие''. 23.00 Телетрип-
тих ''00.00''. 0.00 Жањалыќтар.

7.00 ''20:30''. 7.30 Жањалыќтар.
8.00 ''Кто в доме хозяин?''. 8.30 Так-

си. 9.00 ''Ѓашыќ жігіт''. 10.00 Жања-
лыќтар. 10.10 ''Ѓашыќ жігіт''. 10.30
''История одной любви''. 11.30 ''Ќыз
ѓ±мыры''. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
Sky-studio. 14.00 Новости. 14.10
''Сделано в СССР''. 15.15 ''Ѓашыќ
жігіт''. 16.35 Kaznet. 17.00 Такси.
17.30 ''Махаббат хикаясы''. 18.30
''Ќыз ѓ±мыры''. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 ''20:30''. 21.00 ''Сделано в
СССР''. 22.00 ''Махаббат хикаясы''.
23.00 Ел аузында. 23.25 Жањалыќ-
тар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.05 ''Девя-
тая территория мира''. 9.35 TED:
Идеи, достойные распространения.
10.05 Ѓасырлар пернесі. 10.35 ''Эйн-
штейн ізімен''. 11.30 ''Киликия: Ар-
мян корольдігініњ феномені''. 12.00
''Стивен Хокингтіњ ѓаламы''. 13.05
Онлайн Астана. 15.00 ''Аѓайынды
Карамазовтар''. 16.00 Под куполом.
17.30 Мен фотографпын. 18.05 ''Сти-
вен Хокингтіњ ѓаламы''. 19.50 Тарих
айнасы: ањыз бен аќиќат. 21.40 Ли-
тературный клуб. 22.00 Онлайн Ас-
тана. 22.50 ''Прекрасное далеко''.

0.00 ''Аѓайынды Карамазовтар''.

8.00 Ревю. 8.25 Ж±лдыздар
шеруі. 9.00 Ревю. 9.30 ''Универ''.
10.30 ''Интерны''. 11.00 ''Реальные
пацаны''. 11.30 Как это сделано.
12.30 ''Вторая свадьба''. 13.30 М.с.
16.20 ''З±лым ќыз''. 17.40 Тематик-
шоу. 18.30 Ревю. 19.00 ''З±лым ќыз''.
20.30 Ревю. 21.00 Х.ф. ''Праздник
взаперти''. 22.30 Х.ф. ''Голодные
игры: и вспыхнет пламя''. 1.10 Ко-
меди Клаб.

6.00 Ќуырдаќ. 6.30 ''Ќара г‰л''.
7.30 К‰нбастар. 8.00 Айна online.
8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 Свидание со звездой.
16.00 Икона стиля. 17.00 Измайлов-
ский парк. 18.00 ''Ќара г‰л''. 19.00
Айна online. 19.30 KZландия. 20.00
7 NEWS. 21.00 Здравствуйте, я ваша
пятница! 23.00 Бокс. 0.00 ''Ходячие
мертвецы''. 0.45 Х.ф. ''Экспресс:
история легенды спорта Эрни Дэви-

са''.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 9.30 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 10.00 ''Одна
за всех''. 11.00 ''Пляж''. 12.00
Мультсериалы. 15.00 ''Городские ле-
генды''. 16.00 ''Одна за всех''. 17.00
''Восьмидесятые''. 18.00 ''Анжелика''.
19.00 ''Пляж''. 20.00 Информбюро.
21.00 ''Сен келерсіњ 2''. 23.30 Ал-
дараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 1.00 Х.ф. ''Беглец''. 3.00
Ќазаќша концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 ''Гос-
пожа горничная''. 14.00 В ладу с
природой. 14.25 Новогодний шо-
пинг-класс. 14.45 Киноклуб. 15.00
''Дыши со мной''. 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті
с±хбат. 17.30 Ќ. Н±ртас пен С. Иса-
баев. 19.00 Жањалыќтар. 19.30 За-
гадки прошлого. 20.00 РТН. 20.30
Группа здоровья. 21.00 ''Госпожа
горничная''. 22.00 РТН. 22.30 Сол-

НТК

''Налегке''. 13.00 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 15.30 ''Одна
за всех''. 17.00 Х.ф. ''Всегда говори
''Да''. 19.00 Х.ф. ''10 000 лет до н.э.''
21.00 Шоу ''Битва экстрасенсов. Вой-
на континентов''. 23.00 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 00.00 Х.ф.
''Забирая жизни''. 2.30 ''К‰лейік''. 3.00
Ќазаќша концерт.

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 М.с. 10.20 Неизведанный
Казахстан. 10.50 Группа здоровья.
11.10 В поисках истины. 12.00
МАDLapys. 12.30 Д.ф. ''Неизвестная
версия''. 14.00 Е. Єбдіхалыќованыњ
шыѓармашылыќ кеші. 16.00 ПроАгро.
16.30 Ќоѓам жєне єйел. 17.00 Про-
фессиональный разговор. 17.30
Ж±лдыз-топ. 19.30 Baby ГИД. 20.00
РТН Подробности. 20.50 Винтаж.
21.30 Солнечная кухня. 22.00 ''Ма-
ленькие путешествия по большому
краю''. 22.30 К.ф. ''Саѓан м±ќтажбын''.
0.00 Панорама недели.
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нечная кухня. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10
Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.00 ''Ду ќол шоколад''.
12.55 ''Джодха жєне Акбар''. 13.20
Ашыѓын айтќанда. 14.15 Ж±ма
уаѓызы. 14.30 П@утina. 15.00 112.
15.15 ''Карпов. Сезон второй''. 16.50
Жди меня. 18.00 Жањалыќтар. 19.00
''С‰йген жар''. 20.00 ''Джодха жєне
Акбар''. 20.35 П@утina. 21.00 Ново-
сти. 21.45 Поле чудес. 22.50 Три ак-
корда. 00.50 Человек и закон.

06.45 ''Япыр-ай''. 7.40 ''Алањ бол-
ма, жаным!''. 8.50 ''М±здан суыќ, от-
тан ыстыќ''. 9.35 Шаншар. 10.10 ''Бом-
ба''. 12.00 Новости. 12.40 Наша прав-
да. 13.30 ''Практика''. 14.30 Не ври
мне. 15.25 ''Лесник''. 16.20 ''Махаб-
бат м±њы''. 17.10 ''Карадайы''. 19.45
Ж±лдызды аќиќаты. 20.30 Жањалыќ-
тар. 21.00 Новости. 21.40 Наша прав-
да. 22.35 Х.ф. ''Домработница''. 0.20
''Смотреть всем!''.

6.00 Т.х. ''Ќ±рбылар''. 6.40 Т.х.
''Игры разума''. 8.20 Тањѓы пошта.
8.50 Жањалыќтар. 9.00 Новости. 9.10
Смак. 9.45 Х.ф. ''Загадай желание''.
11.30 Фабрика грез. 12.05 Т.х. ''Баг-
ряный первоцвет''. 13.35 П@утina+.
14.30 Караоке такси. 15.00 Угадай
мелодию. 15.45 Х.ф. ''Артефакт''.
17.20 Т.с. ''Чужая женщина''. 21.00
Новости. 21.30 Жањалыќтар. 21.45
Тiлшi т‰йiнi. 22.15 Жањалыќтар. 22:35
Кешкi кездесу. 23.55 Т.с. ''Следствен-
ный комитет. ''Мишени''.

7.25 ''Жањќияр патшайым''. 08.50
Ж‰рекжарды. 09.30 ''ЖанАйќай''. 10.00
Кривое зеркало. 12.00 Новости. 12.40
Наша правда. 13.30 Путь на Олимп.
14.00 Звездная жизнь. 14.45 Ж±лдыз-
ды аќиќат. 15.20 ''Алањ болма, жаным!''.
18.00 Ревизорро. 19.00 Унеси что смо-
жешь. 19.35 ''Карадайы''. 21.00 Дру-
гая правда. 22.00 Очная ставка. 23.00
Беременна в 16. 0.00 Той BestStar.

6.00 Жањалыќтар. 6.20 Тiлшi
т‰йiнi. 6.45 Жањалыќтар. 7.05 Т.х.
''Ќ±рбылар''. 8.35 Жањалыќтар. 8.45
Воскресные беседы. 9.00 Новости.
9.10 Здоровье. 10.10 ''Казлото''. 10.45
Теория заговора. 11.45 ''Багряный
первоцвет''. 13:20 Кешкi кездесу.
14.30 Караоке такси. 15.00 Х.ф.
''Мама поневоле''. 17.25 Т.с. ''Ради
тебя''. 21.00 Аналитика. 22.00
П@утina+. 22.55 Театр эстрады. 0.50
''Войны бездорожья''.

7.05 Д.х. ''На грани возможно-
го''. 8.00 ''Жањќияр патшайым''. 9.25
Звездная жизнь. 10.15 Х.ф. ''Елки''
и ''Елки 2''. 14.10 ''Алањ болма, жа-
ным!''. 16.35 Той BestStar. 18.00
Беременна в 16. 19.00 Унеси что
сможешь. 19.35 ''Карадайы''. 21.00
Портрет недели. 22.00 Слуги наро-
да. 22.45 Базар жоќ алањы. 23.40
Х.ф. ''Любовь-морковь 3''.

8.30 К‰нбастар. 9.00 С новым до-
мом! 10.00 О самом главном. 11.00
Голодные игры. 12.00 ''Ќара г‰л''.
13.00 Ќыздар арасында. 14.00 Айна
online. 15.00 ''Гадалка''. 16.00 ''Брак
по завещанию''. 17.00 СвиДЕТИли.
17.30 Свекровь и невестка. 18.00
''Ќара г‰л''. 19.00 Айна online. 19.30
KZландия. 20.00 7 NEWS. 21.00 Че-
ловек-невидимка. 23.00 Бокс. 0.00
''Ходячие мертвецы''. 0.45 Человек-
невидимка.

6.00 ''Ризамын''. 7.00 ''Сен ке-
лерсіњ 2''. 9.30 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 10.00 ''Одна
за всех''. 11.00 ''Пляж''. 12.00 Мульт-
сериалы. 15.00 ''Городские легенды''.
16.00 ''Одна за всех''. 17.00 ''Вось-
мидесятые''. 18.00 ''Анжелика''. 19.00
''Пляж''. 20.00 Информбюро. 21.00
''Сен келерсіњ 2''. 23.30 Алдарас-
пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі. 1.00

Х.ф. ''Раджа''. 3.00 Ќазаќша кон-
церт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 М.с. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00 ''Гос-
пожа горничная''. 14.00 Группа здо-
ровья. 14.25 Ќылмыстыќ іс №. 14.35
Профессиональный разговор. 15.00
''Дыши со мной''. 16.00 Жањалыќ-
тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті

с±хбат. 17.30 Б. Сємединованыњ єн
кеші. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
''Ќазаќстан байтаќ μлке''. 20.00 РТН.
20.30 ПроАгро. 21.00 ''Госпожа гор-
ничная''. 22.00 РТН. 22.30 Малень-
кие путешествия по большому
краю. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Пано-
рама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Модный
приговор. 12.00 ''Ду ќол шоколад''.

12.55 ''Джодха жєне Акбар''. 13.20
Ашыѓын айтќанда. 14.10 П@утina+.
15.00 112. 15.15 Судебные истории.
16.10 Т.с. ''Карпов. Сезон второй''.
16.55 Давай поженимся. 18.00 Жа-
њалыќтар. 19.00 ''С‰йген жар''. 20.00
''Джодха жєне Акбар''. 20.35
П@утina. 21.00 Новости. 21.45 ''Се-
стра моя, Любовь''. 22.45 Пусть го-
ворят. 23.55 ''Тест на беремен-
ность''.

6.45 ''Япыр-ай''. 7.35 ''Алањ бол-
ма, жаным!''. 8.50 ''М±здан суыќ, от-
тан ыстыќ''. 9.35 Шаншар. 10.10 ''Бом-
ба''. 12.00 Новости. 12.40 Черный
квадрат. 13.10 ''Практика''. 14.10 Не
ври мне. 15.05 ''Лесник''. 17.00 ''Ма-
хаббат м±њы''. 17.50 ''М±здан суыќ,
оттан ыстыќ''. 18.45 ''Жањќияр патшай-
ым''. 19.45 Шаншар. 20.30 Жањалыќ-
тар. 21.00 Новости. 21.40 Наша прав-
да. 22.35 ''Бомба''. 0.20 ''Лесник''.
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Асыќ – ќазаќ
балаларыныњ ежелден келе
жатќан ±лттыќ
ойындарыныњ бірі.
Ауылдан шыќќан ќай-
ќайсымыздыњ да бала
к‰німізде ќ±мартып асыќ
ойнамаѓанымыз кемде-кем.
¤кінішке ќарай, б±л к‰нде
асыќ ойнайтын бала
азайып, ќалалы жердегі
балалар м±ндай ±лттыќ
ойын бар екенін де ±мытып
барады.

"Ойын – бала ‰шін μмірлік
тєжірибе" деген екен Алаш аѓар-
тушысы Маѓжан Ж±мабаев. Ќазаќ

Ќуаныш
        ЕСЌАБЫЛ

ќадіріне жете білетін болса,
±лттыќ ойындарѓа μте бай халыќ.
Біз б‰гін соныњ ішінде – асыќ ой-
ыны туралы аздап ќалам тербе-
генді жμн кμрдік. Ќазіргі заманы-
мыз технологияныњ μрлеу дєуірі.

Сондыќтан болар, заман талабы-
на сай кейбір ќ±ндылыќтарымыз
жањарып, жањѓырып жатса, кейбір
д‰ниеміз аѓымнан ќалып,
кμњілден ±мыт болып бара жат-
ќаны да жасырын емес

Асыќ ойыны арнайы орынды
талѓамайтын, кез келген жазыќ
жерде ойналатын спорттыњ т‰рі.

‡лкендердіњ бата бергенде
"асыѓыњ алшысынан т‰ссін" деген
сμзініњ μзінде терењ маѓына жа-
тыр. Асыќ жастардыњ ж‰йке
ж‰йесін д±рыс ќалыптастырады.
Ой μрісін кењейтеді. Мінез-ќ±лќын

байсалдылыќќа, тμзімділікке
тєрбиелесе, ќимыл-ќозѓалысын
дєлдікке, есептікке жетелейді.
Бала асыќты кμздегенде сєл
ењкейетіні бар. Осы кμздеу про-
цесі – т±нып т±рѓан йога. Аяќ-ќол
серпіледі, ж‰рекке дем массажы
жасалады. Буындары ќатайып,
босайды. Айта берсе, кμп-аќ. Ден-

саулыќтан бμлек, асыќ ойыны –
баланы санауѓа ‰йретеді. Айна-
ласындаѓы адамдармен тіл табы-
суѓа баулиды. Одан ќалды, саќа-
сына ќорѓасын ќ±йып ж‰ріп, ме-
талл μњдеуді мењгеріп алады.

Асыќ ойыны – атадан балаѓа
жеткен асыл м±рамыз деп есепте-
сек, бабаларымыз айтып кеткен
"асыќ ойнаѓан азар, доп ойнаѓан
тозар" деген маќалды да μзгер-
тетін сєт келген сияќты. Б‰гінгі тањ-
да жас жеткіншектерге асыќ ойна
деп ойната алмайсыз. Олар тμрт
ќабырѓаѓа ќамалып, тањ атќаннан

к‰н батќанѓа дейін компьютерге
телміріп, ќимылсыз отырады. Ата-
анасы баласыныњ одан ќанша-
лыќты дењгейде денсаулыѓынан
айырылып, ішкі рухани жаѓынан
μзгеріп бара жатќанын білсе де,
еш дєрмен кμрсете алмайтын жаѓ-
дайѓа жетті. М±ныњ соњы М±хтар
Шаханов айтќандай "Компьютер
басты жарты адамдарѓа" апарма-
сына кім кепіл? Сондыќтан да жас
±рпаќты пайдалы іске ж±мылды-
рып, зиянды єдеттерден саќтау –
баршамыздыњ міндетіміз.

Ќ±дайѓа ш‰кіршілік, б‰гінде ап-
талдай азаматтарымыз елімізде
"Асыќ ату" федерациясын ќ±рып,
ауыл-аймаќтардаѓы мерген жас-
тардан ±лттыќ ќ±рама жасаќтаѓан.
Яѓни, сењ ќозѓалды. Енді келесі
ќадамды жас жеткіншектеріміздіњ
μзі жасаса деген тілек бар.

Асыќ ойнаѓан озарАсыќ ойнаѓан озарАсыќ ойнаѓан озарАсыќ ойнаѓан озарАсыќ ойнаѓан озар
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"Таран ауданы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесі (Ќос-
танай облысы, Таран ауданы, Та-
ран ауылы, Калинин к-сі, 60,  27
каб., телефоны (871436) 36081-тел/
факс, электрондыќ адрес: taran-
org@kostanay.kz ) "Б" корпусы-
ныњ бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

"Таран ауданы єкімдігініњ білім
беру бμлімі" мемлекеттік меке-
месініњ жалпы оќу бойынша бас
маманы, санаты Е-R-4 (1 бірлік),
лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
еткен жылдарына байланысты
56 375 тењгеден 76 235 тењгеге дейін.

 Функционалдыќ міндеттері:
– "Білім туралы" Ќазаќстан Рес-

публикасы Зањын орындау бойын-
ша білім беру мекемелерінде білім
±йымдарыныњ басшыларыныњ
ж±мыстарын ‰йлестіруді жєне баќы-
лауды ж‰зеге асырады;

– білім беру ќызметіндегі білім
беру мекемелерінде пайдаланатын
есептік ќ±жаттарыныњ ќатањ
ж‰ргізілуіне баќылауды ж‰зеге асы-
рады;

– міндетті орта білім беруді ќам-
тамасыз етеді;

– мектеп жасындаѓы балалардыњ
есебін ж‰ргізеді;

мектеп т‰лектерініњ ж±мысќа ор-
наласуын баќылайды;

– "‡лгерімі жєне ќозѓалысы бой-
ынша" есептеу нєтижесін ќабылдай-
ды, Ќостанай облысыныњ білім бас-
ќармасына аныќталѓан т‰рінде ши-
ректер бойынша тапсырады;

– білім беру бμлімінде кењестер
жиналыстары, мектеп директорла-
рыныњ мєжілістерін дайындауды,
білім мекемелерінде тамаќтандыру-
ды жєне тасымалдауды ±йымдасты-
ру бойынша баќылауды ж‰зеге асы-
рады;

– ¦БТ жєне ОЖСБ дайындап,
μткізуін даярлайды;

– жеке т±лѓалар мен зањды т±лѓа-
лардыњ μтініштерін ќарау;

– мемлекеттік ќызмет кμрсету
стандарттары мен регламенттеріне
сєйкес мемлекеттік ќызметтерді са-
палы, толыќ жєне уаќытылы кμрсе-
ту.

 Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Жоѓары білім: педагогикалыќ, гу-
манитарлыќ (философ, мєдениетта-
нушы, филолог, дінтанушы, теолог,

психолог, аудармашы).
   Мемлекеттік ќызмет μтілі бір

жылдан кем емес немесе осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ функционал-
дыќ баѓытына сєйкес салаларда екі
жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білімі
барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы" Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ мамандану-
ына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан–2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс  Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі тμраѓасыныњ  2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓы-
мен бекітілген Бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымѓа орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидаларыныњ
(б±дан єрі-Ќаѓида) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

 1)осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш; 2)3х4
‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидаларѓа 3-
ќосымшаѓа сєйкес нысанда толты-
рылѓан сауалнама; 3) бiлiмi туралы
ќ±жаттардыњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшiрмелерi; 4)ењбек ќыз-
метін растайтын ќ±жаттыњ нотариал-
ды куєландырылѓан кμшiрмесi; 5)
Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ
саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23
ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓымен бе-
кітілген (Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсан-
да № 6697 болып тіркелген) нысан-
даѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;
6)Ќазаќстан Республикасы азаматы-
ныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі; 7)
ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті

мєннен тμмен емес нєтижемен тес-
тілеуден μткені туралы ќолданыстаѓы
сертификат (немесе нотариалды
куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс
μткізу туралы хабарландыру соњѓы
жарияланѓан сєттен 10 ж±мыс к‰ні
ішінде кадрлыќ ж±мысы бμліміне
тапсырылуы тиіс.

Азаматтар жоѓарыда аталѓан,
ќ±жат тігілетін м±ќабада орналасты-
рылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттар-
ды хабарландыруда кμрсетілген
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰н б±рын кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар олардыњ єњгімелесуге жібе-
рілгендігі туралы хабарламаны ал-
ѓан к‰ннен бастап 5 ж±мыс к‰ні
ішінде єњгімелесуден 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
депутаттарыныњ, Ќазаќстан Респуб-
ликасы зањнамасында белгіленген
тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-
керлері ќатыса алады.

 Байќаушы ретінде конкурс ко-
миссиясыныњ отырысына ќатысу
‰шін т±лѓалар єњгімелесу басталуы-
на бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін ке-
шіктірмей кадрлар бμлімінде тірке-
леді. Тіркелу ‰шін т±лѓалар жеке ба-
сын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын немесе кμшірмелерін ±сынады.

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

ХАБАРЛАНДЫРУ

Ќазаќстан Республикасы ±лттыќ экономика министрлігі табиѓи моно-
полияларды реттеу жєне бєсекелестікті ќорѓау комитетініњ Ќостанай об-
лысы бойынша департаментініњ 19 желтоќсандаѓы № 60-ОД б±йрыѓына
сєйкес Жанкелдин ауданыныњ т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ, жо-
лаушылар кμлігі жєне автомобиль жолдары бμлімініњ "Коммуналдыќ ша-
руашылыќ кєсіпорны" МКК Торѓай селосы т±рѓындарына жылу энергия-
сын μндіру, беру, бμлу жєне онымен жабдыќтау ќызметініњ ќ±ны ЌЌС-сыз
4751,38 тењте/Гкал, 1 м2 ‰шін 246,4 тењге кμлемінде бекітілгендігін хабар-
лайды.

Ќосымша аќпараттарды 21-5-66 телефон нμмірінен алуѓа болады.
Жанкелдин ауданыныњ т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ,

жолаушылар кμлігі жєне автомобиль жолдары бμлімініњ
"Коммуналдыќ шаруашылыќ кєсіпорны" МКК.

"Жітіќара ауданы єкімдігініњ
білім бμлімі" мемлекеттік мекемесі
бос єкімшілік мемлекеттік ќызмет
лауазымына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

"Жітіќара ауданы єкімдігініњ
білім бμлімі" ММ балалардыњ
ќ±ќыќтарын ќорѓау жμніндегі бас
маманы,   санаты  E-R-4.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
еткен жылдарына байланысты: 56
376  тењгеден 76 235 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Ба-
лалардыњ, жетім балалар мен ата-
анасыныњ ќамќорлыѓынсыз ќалѓан
балалардыњ ќ±ќыќтарын ќорѓау бой-
ынша ж±мысты ±йымдастырады,
олардыњ μмір с‰ру жаѓдайларын ба-
ќылайды. Кємелетке толмаѓандар-
дыњ ќ±ќыќтарын ќорѓау жєне саќтау
мєселелері жμніндегі Ќазаќстан Рес-
публикасы Зањдарыныњ, Ќазаќстан
Республикасы Президенті Жарлыќ-
тарыныњ, жоѓары т±рѓан мемлекеттік
органдардыњ басќа да актілерініњ білім
беру мекемелерінде орындалуын
±йымдастырады жєне басќарады.
Жетім балалар мен ата-анасыныњ
ќамќорлыѓынсыз ќалѓан балаларѓа
ж±мысќа орналасуда жєне баспана
алуы ‰шін есепке ќоюда жєрдем
кμрсетеді. Жетім балалар мен ата-
анасыныњ ќамќорлыѓынсыз ќалѓан
балаларды білім алуы ‰шін интернат-
тыќ білім беру мекемелеріне жолдай-
ды. Азаматтарды ата-ана ќ±ќыќтары-
нан айыру, кємелетке толмаѓандар-
ды асырап алу бойынша сот процес-
теріне, кємелетке толмаѓандардыњ
зањды м‰дделерін ќорѓау бойынша
ќылмыстыќ процестерге жєне аза-
маттыќ процестерге ќатысады. Сот
органдарына ќажетті материалдарды
дайындайды. Асырап алуѓа жататын
ќамќорлыќтаѓылардыњ, к‰нкμрісі

тμмен отбасыларда т±ратын бала-
лардыњ т±рмыс жаѓдайын баќылай-
ды. Ќазаќстан Республикасыныњ
зањнамасына сєйкес асырап алу
ќ±пиясын саќтайды. Аз ќамтылѓан
отбасылардан шыќќан балалардыњ,
жетім балалардыњ жєне ата-анасы-
ныњ ќамќорлыѓынсыз ќалѓан бала-
лардыњ жазѓы демалысын ±йымдас-
тырады. Кємелетке толмаѓан жетім
балалар мен ата-анасыныњ ќамќор-
лыѓынсыз ќалѓан балалардыњ ќор-
ѓаншылыќ пен ќамќоршылыќ мєсе-
лелерін баќылайды жєне жетімдерді,
ата-анасыныњ ќамќорлыѓынсыз ќал-
ѓан балаларды єлеуметтік ќамтама-
сыз етуге ќ±жаттарды ресімдеу бой-
ынша ќызметті ±йымдастырады. Жыл
сайынѓы, тоќсан сайынѓы жєне ай
сайынѓы статесептерді, аќпараттар-
ды жасайды, оларды жоѓары т±рѓан
органдарѓа ±сынады. Кємелетке тол-
маѓандардыњ ќ±ќыќтарын ќорѓау
жєне саќтау мєселелері бойынша
жалпы білім беретін мектеп директор-
ларыныњ ж±мысын ‰йлестіреді.
Жітіќара ауданыныњ єкімдігіне ќор-
ѓаншылыќ пен ќамќоршылыќ мєсе-
лелері жμніндегі, жетекшілік ететін
мєселелері жμніндегі ќаулылардыњ
жобаларын бекітуге енгізеді. Мына-
дай мемлекеттік ќызметтерді кμрсе-
теді: "Жетімдерді, ата-анасыныњ ќам-
ќорлыѓынсыз ќалѓан балаларды
єлеуметтік ќамтамасыз етуге ќ±жат-
тарды ресімдеу"; "Ќорѓаншылыќ пен
ќамќоршылыќ жμнінде аныќтамалар
беру". Білім беру ±йымдарыныњ мем-
лекеттік ќызмет кμрсету жμнінде есеп
жасайды. Ішкі ењбек тєртібініњ ереже-
лерін саќтайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары білім:
бiлiмi немесе ќ±ќыќ (зањтану). Мем-
лекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем

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

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, Ќазаќстан Республика-
сыныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Ќазаќстан Республи-
касындаѓы жергілікті мемлекеттік
басќару жєне μзін-μзі басќару тура-
лы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау тєртібі туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы" зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды
реттейтін Ќазаќстан Республикасы-
ныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан–2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања сая-
си 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 конкурстыќ комиссияны
ќ±ру жєне єкімшілік мемлекеттік лау-
азымѓа орналасуѓа конкурс μткізу
ережесі негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысуѓа ниет
білдірген азаматтар мынадай
ќ±жаттарын тапсырады:

1) Осы ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ но-

тариалды куєландырылѓан кμшiр-
мелерi;

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс
μткізу туралы хабарландыру соњѓы
жарияланѓан сєттен бастап 10
ж±мыс к‰нніњ ішінде: 110700, Ќос-
танай облысы,  Жітіќара ќаласы, 6
шаѓын ауданы,  65 ‰й,  24 кабинет
мекенжайы бойынша тапсырылуы
ќажет.

Аныќтамалар телефон 2-55-21;
факс 2-55-21, электрондыќ пошта -
akimat.zhitikara@mail.ru.

Азаматтар ќ±жат тiгiлетiн м±ќаба-
да орналастырылѓан жоѓарыда атал-
ѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол тєртiпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзiмiнде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шiн ќ±жаттар-
ды хабарландыруда кμрсетілген элек-
трондыќ пошта арќылы берген аза-
маттар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгiмелесу басталѓанѓа дейiн бiр
ж±мыс к‰н б±рын кешiктiрмей бередi.

 Ќ±жаттардыњ толыќ емес пакетін
±сыну конкурс комиссиясыныњ олар-

ды ќараудан бас тартуы ‰шін негіз
болып табылады.

Єњгімелесуге  жіберілген  канди-
даттар, оны кандидаттардыњ єњгіме-
лесуге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде
"Жітіќара ауданы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесінде μтеді.

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

Конкурстыќ комиссияныњ баќылау-
шылары ретінде Ќазаќстан Респуб-
ликасы Парламентініњ жєне барлыќ
дењгейдегі мєслихаттардыњ депутат-
тары, Ќазаќстан Республикасыныњ
зањнамасымен белгіленген аккреди-
тация алѓан б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ μкілдері, басќа да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дар), коммерциялыќ ±йымдар мен
саяси партиялардыњ, μкілетті орган-
ныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отыры-
сына баќылаушы ретінде ќатысу ‰шін
єњгімелесу μткізудіњ басталуына бір
ж±мыс к‰ннен кешіктірмей, Жітіќара
ауданы єкімініњ аппаратыныњ персо-
налды басќару ќызметінде (кадр ќыз-
меті) тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа
Жітіќара ауданы єкімініњ аппаратыныњ
персоналды басќару ќызметіне (кадр
ќызметі)  жеке куєлігініњ кμшірмесін,
±йымѓа жататынын растайтын ќ±жат-
тардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшірмесін ±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша шы-
ѓындар (єњгімелесу μтетін жерге жєне
кері ќарай жол ж‰ру, т±рѓын ‰й-жай
жалдау, т±ру, барлыќ т‰рдегі байла-
ныс ќызметтерін пайдалану) азамат-
тардыњ μз ќаражаттары есебінен
ж‰ргізіледі.

Ќ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Жанкелдин ауданы, Кμкалат ауылында

т±ратын тау-т±лѓалы єке, ардаќты ата,
беделді єкім Отарєлі Біржікенов пен
мейірімді ана, єсем єже, ардагер ±стаз
Алмаг‰л М±ќатованы 28 ќањтар туѓан
к‰ндерімен, 61 жасќа толатын мерейлі
мерекелерімен шын ж‰ректен ќ±ттыќтап,
оларѓа зор денсаулыќ, ±заќ ѓ±мыр, шал-
ќар шаттыќ, адамдыќ баянды баќыт
тілейміз.

Тартады алѓа ќарай кеме деген,
Толќынды жойќын к‰шпен жење берем,
Кμкалат кμк бєйтерегі секілденіп
Кμктењдер балалармен, немеремен.

Жарастыќ ж‰ректерде жанды мєњгі,
Жамаѓат шырќа, кєне барлыќ єнді,
Отарымен б±л отау – от лаулаѓан
Алмаг‰лмен б±л отау сєнді, мєнді.

  Ізгі ниетпен ќ±ттыќтаушы балалары: Ерн±р-
Г‰лфайрус, Єлішер-Айг‰л, Асланбек-Эльмира,
Мейрамбек-Тањшолпан жєне немере, жиендері.

Ж Є Р М Е Њ К Е !

24 ќањтарда саѓат 9.00-де Спорт сарайында тауар μндіру-
шілер баѓасымен ауыл шаруашылыќ жєрмењкесі μтеді.

Ќосымша аќпарат тел.: 575 - 773.

Былѓары ќолѓап шеберлерін
еске алуѓа арналады

Б‰гін Ќостанайдаѓы «С±лтан» кєсіпќой спорт клубында бокс-
тан 2001-2002 жылы туѓан жасμспірімдер арасында мемориал-
дыњ ашылу салтанаты μтеді. Турнир μмірден ерте озѓан жерлес
былѓары ќолѓап шеберлерін еске алуѓа арналѓан. Финалдыќ
бєсекелер 25 ќањтарда саѓат 11.00-де басталады. Марќ±мдарѓа
арналѓан мемориалдан сіз де шет ќалмањыз.

АЊДАТПА!
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Бекежан Кμшмырза±лы 1955 жылдыњ
24 ќањтарында Мењдіќара ауданыныњ
Ќантомар ауылында д‰ниеге келген. Єкесі
Кμшмырза ќарапайым шаруа адамы, ал
анасы Раќыш аспазшы болѓан кμрінеді.
Отбасында жеті аѓайынды, ал Бекежан аѓа
‰йдіњ кенжесі. Аѓалары Ж±маш та, Ќажен
мен Єлм±ќан, Ќ±ттыбай, Ерм±ќан да
м±ѓалім, мектеп директоры болѓан кісілер,
тек Дєулетбай аѓасы ѓана дєрігер маман-
дыѓын тањдапты. Б‰гінде сол жеті ±лдан
тараѓан ±рпаќтыњ дені єке жолын жалѓас-
тырып, ±стаздыќ ењбек етуде. Сондыќтан,
Кμшмырзиндер єулеті μњірге ±стаздар ди-
настиясы ретінде жаќсы таныс.

Бекежанды єкесі тμртінші сыныптан
кейін Єулиекμлде т±ратын ±лы Ќ±ттыбай-
дыњ ќолына береді. Сондыќтан, оныњ ба-
лалыќ шаѓы осы μњірде μтті, аудан орта-
лыѓындаѓы С.Баймаѓамбетов атындаѓы
орта мектебінде орысша оќып, білім алды.
Аѓаныњ тєлімді тєрбиесі мен жаќсы ќаси-
еттерін бойына сіњіріп μсті. Мектепте оќып
ж‰ргенде балањ жігіт Дєулетбай аѓасы си-
яќты дєрігер болуды армандады. Деген-
мен, ол арманы ж‰зеге аспай, дєрігерлік
оќуѓа т‰се алмады. Асылы, оныњ білімге
деген ќ±штарлыѓы басылѓан жоќ, ќайтсе
де жоѓары білім алуѓа талпынды. Осылай-
ша, Ќараѓандыдаѓы милицияларды даяр-
лайтын жоѓары оќу орнына т‰седі. Біраќ,
жолдасы єскерге баруѓа ќолќа салып ќой-

МЕРЕЙ

Ќарлыѓаш
     ОСПАНОВА

¦стаз деген сμз біз ‰шін
ќашанда ќадірлі, ќасиетті
саналады. Небір данышпан да,
ќарапайым ењбек адамы да осы
±стаз алдынан μтеді. Ал, ±стаз
болу кез-келген адамныњ
ќолынан келе бермейтін іс.
Сондыќтан, осы ќ±рметті атаќќа
кір келтірмей, бар саналы
ѓ±мырын жас ±рпаќќа білім мен
тєрбие беруге аямай ж±мсаѓан
±лаѓатты ±стаздар арамызда аз
емес. Сондай жандардыњ бірі,
ќарапайым ±стаздыќтан
директорлыќќа дейін кμтеріліп,
осы салада аттай ќырыќ жыл
абыройлы ењбек етіп келе
жатќан Бекежан Кμшмырзинді
облыс ж±ртшылыѓы тєжірибелі
±стаз, білікті басшы ретінде
жаќсы таниды.

маѓан соњ, ол т‰сіп т±рѓан оќуын тастап,
Отан алдындаѓы борышын μтеу ‰шін
єскерге аттанып кетеді. Єскерден келген
соњ, алѓашќы ењбек жолын Ќамысты ауда-
ныныњ Бестμбе ауылындаѓы орта мектеп
жанындаѓы интернатта тєрбиеші болудан
бастайды. Кейін ±йымдастырушылыќ ќа-
білетімен, зор жауапкершілігімен кμзге
т‰скен ол осы интернаттыњ мењгерушісі
болды єрі б±л ќызметті он жылдай абы-
роймен атќарды. Ќостанайдыњ пединсти-
тутын сырттай оќып бітірген ол аталѓан
мектепте алѓашќы єскери дайындыќ
пєнінен сабаќ та берді. Тынымсыз ењбегі
мен жауапкершілігініњ, білімі мен
біліктілігініњ арќасында ол ќарапайым
±стаздыќтан мектеп директорыныњ оќу ісі
жμніндегі орынбасары, кейін 1988 жылы
мектептіњ директоры болып таѓайындала-
ды. ¤зі алѓаш ењбек жолын бастаѓан осы
білім ошаѓында 24 жыл ќызмет атќарса,
соныњ 13 жылында мектеп директоры
болды. Басшылыќ тізгінді алѓан екі-‰ш
жылдыњ ішінде ол ауыл мектебін аудан-
даѓы ‰здік білім ошаќтарыныњ ќатарына
ќосып, материалдыќ базасын жаќсартып,
мектеп ісініњ ілгері дамуына, білім мен
тєрбие беру ісініњ нєтижелі болуына ‰лкен
ењбек сіњірді. Білім ошаѓын біліктілігімен,
іскерлігімен басќарып ќана ќоймай, білім
сапасыныњ артуына да ќосќан зор ‰лесі
басшылар тарапынан да ескерілмей ќал-
ѓан жоќ. Содан 2001 жылы Бекежан
Кμшмырза±лы облыстыќ білім басќарма-
сыныњ шешімімен  жања технологиялар-
ды дамыту аймаќтыќ орталыѓы директо-
рыныњ орынбасары болып таѓайындала-
ды. Арада кμп уаќыт μтпей, оѓан облыс
орталыѓындаѓы ќазіргі №24 мектеп гимна-
зияны басќару тізгіні сеніп тапсырылады.
Міне, сол тізгінді абыроймен ±стап келе
жатќанына 14 жылдыњ ж‰зі болыпты. Жа-
сыратыны жоќ, іргетасы ќаланѓаннан бері
ешќандай к‰рделі жμндеу кμрмеген б±л
білім ошаѓыныњ жаѓдайы ол кездері
м‰шкіл болатын. Ќабырѓалары кμк тартып,
терезелері целофанмен ќапталѓан, жылу
ж‰йелері єбден ескірген мектепте ол кез-
де мыњныњ ‰стінде оќушы білім алып,
ж‰зге жуыќ м±ѓалім ењбек еткен кμрінеді.

Материалдыќ базасы адам шошырлыќтай
мектепті ќалыпќа келтіру ‰шін Бекежан
Кμшмырза±лы сол кездегі облыс єкімі
¤.Шμкеевке білім ошаѓыныњ м‰шкіл халін
баяндап, к‰рделі жμндеу ж‰ргізу жμнінде
хат жазады. Кμп кешікпей мектептіњ жμнде-
летіндігі жайлы облыс єкімінен жауап хат
келеді. Сμйтіп, 2003 жылы облыс ќазына-
сынан 312 млн. тењге бμлініп, аталѓан білім
ордасына бас-аяѓы бес айдыњ ішінде
к‰рделі жμндеу ж±мыстары ж‰ргізіледі. Ал,
оныњ ашылуына Елбасыныњ ќатысуы мек-
теп тарихында елеулі оќиѓа болып ќала
бермек. Кейін к‰рделі жμндеуден соњ
білікті басшыныњ атсалысуымен мектеп
гимназия дєрежесін алды. Осылайша,
тєжірибесі мол, іскер басшы б±л мектепті
де облыс аумаѓындаѓы ‰лгілі білім ошаѓы
дєрежесіне жеткізді. Б‰гінде гимназиядан
т‰леп ±шќан т‰лектердіњ дені еліміздегі
тањдаулы оќу орындарымен ќатар, берісі
Ресейде, арысы Америка, Англия, Корея-
да білім алып, еліміздегі министрліктер
мен єкімдіктерде, т‰рлі басќармаларда єр
сала бойынша жемісті ењбек етуде. Мек-
теп оќушыларыныњ пєндік олимпиадалар
мен спорттыќ сайыстарда да ж‰лделі
орындарды баѓындырып ж‰ргендігі, жыл
сайын ¦БТ-да жоѓары кμрсеткіштерге ќол
жеткізіп ж‰ргендігі де бєрімізге аян. Б±л
єрине мектеп ±стаздары мен шєкірттерініњ
бойындаѓы ќабілетті, іскерлікті, білімі мен
біліктілігін дμп басып, μркениетті елдіњ
болашаќ ±рпаѓын даярлауѓа аянбай тер
тμгіп отырѓан іскер басшы Бекежан
Кμшмырза±лыныњ ерен ењбегі деп білеміз.
Білікті басшы єріптестерініњ білімі мен
біліктілігіне ѓана емес, олардыњ ж‰ріс-
т±рысы мен киім-киісіне де ќатањ талап
ќоятынын жасырмайды.

– "М±ѓалім μзініњ білімділігімен, ж‰ріс-
т±рысымен, жайдары мінезімен, тіпті сырт
пішіні, киген киімімен де оќушысына жаќ-
сы маѓынада ќатты єсер етеді" деп Мєлік
Ѓабдуллин аѓамыз жаќсы айтќан. Расын-
да да, оќушы м±ѓалімге ќарап бой т‰зейді,
тєрбие алады. Мен де басшы ретінде осы-
ѓан баса назар аударамын. ¤з басым єйел
м±ѓалімніњ мектепке шалбар киіп келуіне
ќарсымын. Сол сияќты ер м±ѓалімдер де

ењ бастысы бой бастарын таза ±стап, олар
да киім-киісіне баса мєн беруі тиіс. ¤йткені,
м±ѓалім мамандыќтыњ тμресі, сондыќтан
±рпаќ тєрбиесінде ±стаз да соѓан сай бо-
луы керек. Жалпы, μзім ±ќыптылыќты, жа-
уапкершілікті, ењбекќорлыќты, талапшыл-
дыќты с‰йемін. Сол себепті басќалардан
да, балаларымнан да осыны талап
ететінім рас. ¤йткені, ќазіргі оќушылар
жан-жаќты, ‰ш т±ѓырлы тілді мењгерудегі
ќ±лшыныстары да μте жоѓары.  Сондыќ-
тан, жања ѓасырдыњ ±рпаѓын тєрбиелеу-
де ±стаздарѓа ж‰ктелер міндет те, талап
та жоѓары. Ќ±дайѓа ш‰кір, біздіњ м±ѓалім-
деріміздіњ бєрі де сауатты, тіпті арасында
зањгерлік тєрізді екінші мамандыќ алѓан-
дары да жетіп артылады, – дейді білікті
басшы Бекежан Кμшмырза±лы.

Елеулі ењбек ќашанда ескерусіз ќал-
майды. Білім саласындаѓы жемісті ењбегі
‰шін білікті басшы 2012 жылы "Ерен ењбегі
‰шін" медалін омырауына таќты. ЌР Білім
саласыныњ ‰здігі, м±ныњ сыртында Білім
жєне ѓылым министрлігініњ, облыс жєне
ќала єкімініњ Ќ±рмет грамоталарымен,
алѓыс хаттарымен бірнеше мєрте мара-
патталды.

Б‰гінде асќаралы алпысќа келген Бе-
кежан Кμшмырза±лы ж±байы Айс±лу Рах-
метќызы екеуі екі  бала  тєрбиелеп  отыр-
ѓан ±лаѓатты єке мен ардаќты ана.
Т±њѓыштары Сєуле т±рмыста, μмірлік
серігі Марал екеуі Маджан жєне Сабина
есімді перзенттеріне тєлімді тєрбие беру-
де. Сєуле Ќостанай мемлекеттік универ-
ситетініњ зањ факультетін тємамдаѓан,
ќазіргі к‰ні єділет басќармасында ќызмет
атќаруда. Ал, кіші балалары Самрат єлі
бойдаќ, мамандыѓы зањгер-экономист,
ауыл шаруашылыѓын ќаржыландыру
ќорында зањгер болып ќызмет етеді. Айт-
паќшы, Бекежан аѓаныњ ж±байы Айс±лу
да м±ѓалімдік мамандыќты тањдаѓан. Ол
да білім саласында абыройлы ењбек етіп
келе жатќан білікті ±стаздардыњ ќатары-
нан. Отаѓасы білікті басшы ѓана емес, от-
басында ‰лгілі єке, с‰йікті жар. Салауатты
μмір салтын ±станатын ол кісі демалыс
к‰ндері міндетті т‰рде ќауызѓа барып
ж‰зуді, сондай-аќ суатќа барып морждар
тєрізді м±здай суѓа шомылуды да єдетке
айналдырѓан кμрінеді. Сонымен ќатар,
футбол, волейбол, баскетбол тєрізді спорт
т‰рлерін де серік етіп, бос уаќытында т‰рлі
єдеби кітаптарды оќыѓанды жаны
с‰йетінін де жасырмайды.

Иє, "Жаќсы адам ѓана жаќсы басшы
бола алады" демекші, білікті басшы, ±жым
маќтанышы, тєжірибелі ±стаз Бекежан
Кμшмырза±лыныњ μзі басќаратын ±жым-
ды тек биік белестерге жетелеп келе жат-
ќанын ерекше атап μткеніміз жμн. Сондыќ-
тан, білім сапасыныњ артуына μз ‰лесін
ќосып, талай жыл талмай-ќажымай ењбек
етіп келе жатќан ол кісініњ μз т±ѓырынан
т‰спей, єлі де біраз белесті баѓындыра
беретініне сеніміміз мол.

СУРЕТТЕ: Б.Кμшмырзин отбасымен
бірге.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Білікті басшы, тєжірибелі ±стаз Бекежан Кμшмырзин туралы сμз
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