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Облыс єкімі Н.Садуаќасов  Ев-
ропалыќ ќайта ќ±ру жєне даму
банкініњ (ЕБРР) μкілдерімен кез-
десіп, ЕБРР жетекші банкирлері
Бахтиер Файзиев жєне Денис Те-
рентьевпен μзара тиімді ынты-
маќтастыќ мєселелері туралы
пікір алысты.

Европалыќ банк ќызметкерлері
μњір басшысы жєне облыс єкімініњ
орынбасары Е.Аманмен, сондай-
аќ облыс єкімдігі  басќармалары-
ныњ басшыларымен бірге Ќоста-
най ќаласындаѓы жылумен жаб-
дыќтау, сумен жабдыќтау жєне
суды б±ру ж‰йелерін жетілдіру жо-
баларын ќаржыландыру мєселе-
лерін талќылады. Кездесу ќоры-
тындысы бойынша облыс орталы-
ѓындаѓы тіршілікті ќамтамасыз ету
кєсіпорындары – "Ќостанай энер-
гетикалыќ компаниясы" МКК, "Ќос-
танай Су" МКК ж‰йелерін жетілді-

¤зара тиімді ынтымаќтастыќ

ТУЃАН ЖЕРДІЊ Т¦ЛЃАЛАРЫТУЃАН ЖЕРДІЊ Т¦ЛЃАЛАРЫТУЃАН ЖЕРДІЊ Т¦ЛЃАЛАРЫТУЃАН ЖЕРДІЊ Т¦ЛЃАЛАРЫТУЃАН ЖЕРДІЊ Т¦ЛЃАЛАРЫ

ру жμніндегі алдын ала келісімдер-
ге ќол ќойылды.

Жыл ішінде маќ±лданѓан жо-
балардыњ єрќайсысы бойынша
техникалыќ-экономикалыќ зерт-

теулерді єзірлеу жμнінде ж±мыс
ж‰ргізілмек. Жылдыњ аяѓында
2016 жылы ќаржыландыруы
басталатын несиелік келісім-
шартќа ќол ќою жоспарлануда.

"Ќара сμзді ќайнатып, жыр етемін"...
атты Ќазаќстанныњ халыќ аќыны Єсия Беркенованыњ шыѓармашылыќ кеші

ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ

Махаббат
         БЕКБАЙ

Мамыр –
мерекелер айы

Мамыр айында
ќазаќстандыќтар 13 к‰н
демалып, бірнеше айтулы
даталарды тойлайтын болады.
Республикалыќ  жоспар μткен
жылы бекітілген еді. Ќазір соныњ
негізінде  облыстыќ  жоспар
ќ±рылып, оныњ ж‰зеге асуы
ќарќынды ж‰ріп жатыр. Облыс
єкімдігінде μткен аппарат
жиналысында ж±мыспен ќамтуды
‰йлестіру жєне єлеуметтік баѓдарламалар
басќармасыныњ бастыѓы
Ерлан  Жаулыбаев дайындыќ барысы
мен жоспарды баяндады.

2-бет



28 сєуір 2015 жыл

Б‰гінгі к‰ні облыс бойын-
ша 342 соѓысќа ќатысќан-
дар мен соѓыс м‰гедектері

мен 11 мыњѓа жуыќ тыл ењбеккер-
лері бар. ¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓы
ќарсањында олардыњ бірі де назар-
дан тыс, ±мыт ќалып жатќан жоќ.
"Ардаѓым ардагерім" акциясы аясын-
да ¦ОС ќатысушылар мен м‰гедек-
тердіњ т±рмыс жаѓдайлары зерде-
ленді.  Аѓымдаѓы жылдыњ 1 сєуірін-
дегі жаѓдай бойынша баспанаѓа
м±ќтаж тоѓыз майдангердіњ тμр-
теуіне пєтер берілді. Ал бесеуіне
облыс бойынша басќа жерлерге
ќоныс аударуына байланысты бас-
пана берілмеген. Аудан мен ќала-
лар єкімдері биыл баспанасыз ар-
дагерлер толыќ ‰йлі болады деп
сендіріп отыр.

Ерлан Жаулыбаевтыњ сμзіне
с‰йенсек, 9 мамырѓа дейін 101 ар-
дагердіњ ‰йіне жμндеу ж±мысы
ж‰ргізілмек. Оѓан 867 мыњ тењге
кμлемінде ќаржы ж±мсалмаќ. ¦рпа-
ѓына ¦лы Жењісті сыйлаѓан ќарт-
тарѓа бір жолѓы материалдыќ
кμмек кμрсету жєне Астанада μтетін
шеруге ќатысу ‰шін республикалыќ
бюджеттен 326 млн.тењгеден астам
ќаржы бμлінді. Айта кету керек, То-
был μњірінен Елордада μтетін
ауќымды шараѓа 22 адам ќатыса-
ды, олардыњ 17-і ардагер.

Сμз соњында Ерлан Жаулыбаев
мамыр айындаѓы мерекелік іс-ша-
ралар жоспарымен бμлісті.

1 мамыр к‰ні сити-орталыѓында
ќала т±рѓындары мен ќонаќтары
‰шін мерекелік концерттік баѓдар-
лама ±сынылмаќ. Ал "Ќазпошта"
мањында кілемдердіњ сахналаѓан
кμрінісі ±йымдастырылмаќ.  Т‰рлі
м‰сіндерден Ќостанай облысыныњ

нан астам соѓысќа ќатысушыныњ
есімі ешбір кітаптарѓа енбей, еске-
русіз ќалѓан. Осы олќылыќтыњ ор-
нын толтыру маќсатында ќазір ар-
дагерлер кењесі деректер жинаумен
айналысуда.

Естелік кітаптар мен кμркем бук-
леттер шыѓару, Кењес Одаѓыныњ
Батырлары жєне Дањќ орден-
дерініњ ковалерлері  – 40 ќоста-
найлыќ туралы жинаќ ќ±растыру
жоспарланып отыр. Б±л "Жењіс
ќорына" жиналѓан ќаржы есебінен
ж‰зеге асырылмаќ. Б‰гінгі к‰ні ќорѓа
аќша аударуда азаматтар бел-
сенділік танытуда, дейді Кенжебек
‡кі±лы.  Арнайы ќ±рылѓан комис-
сия ќаржыныњ тиімді ж±мсалуын
баќыламаќ.

Облыс єкімі Н±ралы Садуаќасов
мерекелік іс-шараларды ±йымдас-
тыру кезінде соѓыс ардагерлерініњ
ж‰ріп-т±руына ыњѓайлыќтар жаса-
луына баса назар аударуды тап-
сырды. Єкімдік алањынан Жењіс
саябаѓына жаяу жету ќарт кісілер-
ге ќиындыќ туѓызбауы тиіс. Сондыќ-
тан ¦лы Отан соѓысы ардагер-
лерініњ б±л к‰нді ќалай атап μткізуді
ќалайтынын білген жμн. Олардыњ
пікірлері мен ниеттерін ескеріњіздер
деп тапсырды аймаќ басшысы.

Жиналыс соњында Н±ралы
Садуаќасов ќаланыњ ардагерле-
ріне "¦лы Отан соѓысындаѓы
Жењістіњ 70 жылдыѓы" мерекелік
медальдарын табыс етті. Маѓауия
Ж‰нісов, Ќажи Маманов, Єбілжан
Н±рмаѓанбетов, Татьяна Вечер-
кина жєне Михаил Подоляков
осындай ќ±рметке ие болды. Жал-
пы облыс бойынша 11 270 ар-
дагер осындай медальдармен ма-
рапатталмаќ.

достыќ б±рќаѓы жасалмаќ. Орта-
лыќ ємбебап д‰кені алањында "Ха-
лыќтар достыѓы балалар кμзімен"
атты кμркемсурет пен Ќазаќстан
халыќтары ±лт аспаптарыныњ
кμрмесі орналаспаќ.

7 мамырда Отан ќорѓаушылар
к‰ніне орай оркестрлер шеруі μтеді.
Оѓан ќазаќ халыќ аспаптар  жєне
орыс халыќ аспаптары оркестрі мен
камерлік оркестр, муниципалды
‰рлемелі аспаптар оркестрі  жєне
таѓы басќа да μнер ±жымдары
ќатысатын болады.

8 мамыр к‰ні орталыќ саябаќта
"Подвигу лежит дорога в вечность"
поэзиялыќ фестивалі μтеді. Ал сол
к‰ні кешке "Єскери вальс" атты кон-
церттік баѓдарлама ќостанайлыќ-
тар назарына ±сынылады.

¦лы Жењістіњ  70 жылдыѓы к‰нінде,
9 мамырда облыстыќ єкімдік ала-
њында салтанатты марш μткізіледі.
Сахналанѓан кμріністер Жењіс сая-
баѓында г‰л шоќтарын ќоюмен
жалѓасын таппаќ.

Ал кешкісін Жењіс саябаѓында
"Жењіс саябаѓы хабарлайды" ашыќ
трибунасынан кейін от шашуы ме-
рекеніњ сєнін келтірмек. Ал Тобыл
μзініњ жаѓасында "Бєрі есімізде,
ќадір т±тамыз, маќтанамыз" ±рпаќ-
тардыњ шыѓармашылыќ ‰ндесуі
μтпек.

Облыстыќ ардагерлер кењесі де
¦лы жењістіњ 70 жылдыѓына ќызу
дайындыќ ‰стінде. Б‰гінгі к‰ні облыс
елді мекендерін "Естелік эстафета-
сы" аралауда. Майдангерлер тура-
лы мол маѓл±маттар жиналып, таѓы
да бір кітап шыѓаруѓа арќау бо-
лып отыр, дейді облыстыќ ардагер-
лер кењесініњ тμраѓасы Кенжебек
‡кин. Облыс бойынша єлі 4 мыњ-

 "Жасμспірім"
операциясы мєреге

жетті

Ќостанайлыќ полицейлер "Жасμспірім" операциясы
μткен 5 к‰нніњ ішінде жасμспірімдердіњ 200-ден астам
ќ±ќыќ б±зушылыѓын аныќтады.

Жедел-алдын алу шарасы барысында  217 жасμспірім єкімшілік
ќ±ќыќ б±зушылыќ жасаѓаны, 10 жасμспірім кезбелікке салынѓаны
жєне  5 жасμспірім ќылмыс жасаѓаны ‰шін  ±сталды. Іс-шара бары-
сында полицейлер кємелетке толмаѓандармен жєне олардыњ ата-
аналарымен алдын алу ж±мыстарын ж‰ргізіп, мектептерде лекция-
лар оќып, буклеттер таратты. (суретте). Кμњіл кμтеру орындарын,
есепте т±рѓан отбасыларын, сауда н‰ктелерін тексерді. Ювеналдыќ
полиция ќызметкерлері 8 жасμспірімді т‰нгі уаќытта ‰лкендердіњ
ќарауынсыз кμњіл кμтеру орындарында ж‰ргені ‰шін ±стады. 32 ата-
ана зањ алдында жауап беретін болды. Жалпы операция кезінде 53
жасμспірім мен 85 ќолайсыз отбасы есепке ќойылды.

Сапа с±ранысќа
сай болса...

Ќазіргі уаќыт  ќазаќ нарыѓы
‰шін ќол болмай т±р. Біздіњ
кєсіпкерлер μндірген тауарлар
μтпейді. Соныњ салдарынан
салыќ т‰сімі азайды. Кєсіпорын-
дар ж±мыс орындарын ќысќар-
туѓа мєжб‰р. М±нымен ќайтіп
к‰ресуге болады?

Облыстыќ кєсіпкерлер пала-
тасы мєселеніњ т‰йінін бірлесіп
шешуге бел буды. "Отандыќ биз-
несті бєріміз бірге μрге с‰йреуіміз
керек. Б±л оњай шаруа емес", –
деді кєсіпкерлер Палатасы
μњірлік кењестініњ тμраѓасы Ва-
силий Розинов.

Оныњ айтуынша, жергілікті
жерлерде μнім μндіру кμлемін
±лѓайтќан жμн. Ресей мен Бела-
руссиядан єкелініп жатќан тау-
арлармен бєсекелесу ‰шін са-
паѓа басты назар аудару керек.
Айтпаќшы, ќазаќстандыќ авто-
салондарда жењіл кμліктердіњ
баѓасын 30%-ке дейін тμменде-
ту диллерлердіњ табысын
кμрсетіп берді емес пе.

Жењіл μнеркєсіптіњ жаѓдайы
да сын кμтермейді. Ќостанай-
даѓы "Большевичка" тігін фабри-
касы мен "Жейде" тоќыма фаб-
рикасы тек мемлекеттік тапсы-
рысты ѓана орындайды. Алып
нарыќты жаулау ‰шін халыќ кμп
т±тынатын киім-кешектер шыѓа-
руды ќолѓа алатын кез жетті.
¤йткені, базарлар мен д‰кендер-
де ќазір Беларуссия, Ќырѓызстан
мен Ќытайдыњ тауарлары сыќа-
сып т±р. Ж±рттыњ бєрі сапасы

к‰мєнді болса да арзанќол д‰-
ниеге єуес. Сондыќтан, бизнесті
дамыту ‰шін отандыќ μнімдерге
басымдыќ берген жμн.

– Біздегі кєсіпорындар μз
м‰мкіншіліктерін пайдалана ал-
майды. Мєселен, "ЕвразКаспи-
анСталь" ЖШС-ші ќажетті шикі-
затты Ресейден сатып алады,
оныњ орнына неге Соколов-Са-
рыбай кен байыту комбинаты-
нан сатып алмасќа? – деді об-
лыс єкімі Н±ралы Садуаќасов,–
біздіњ облыстыњ м‰мкіндігі кμп,
соны кєдеге жарата білуіміз ке-
рек. Шикізатты алыстан іздеудіњ
ќажеті жоќ, μнім т‰рлерін кμбей-
ту керек. Егер μндірген μнім μтпе-
се, кєсіпорындардыњ ж±мысы
тоќтайды. Б±л салыќќа едєуір
салмаќ т‰сіреді. Сондыќтан,
біздіњ алдымыздаѓы т±рѓан ењ
‰лкен міндет, ол – отандыќ
μндірісті саќтап ќалу.

Кєсіпкерлер жарнамамен
ж±мыс істей білмейді. Жергілікті
газеттер мен телевидениеніњ
ќызметін неге пайдаланбасќа?!
Шетелдерде кез келген кєсіпкер
μз табысыныњ 25%-ын жарна-
маѓа ж±мсайды екен. Біздегі
кμрсеткіш бар болѓаны 7%.
"Оныњ м±ндай тєуекелге μзінде
ірі кєсіпорындар ѓана барады.
Ќалѓандары μз тауарларын жар-
намалауѓа ќ±лыќсыз. Сосын
μндірілген μнім ќайдан μтеді", –
деді В. Розинов.

Кењесте сμз алѓан БАЌ
μкілдері кєсіпкерлермен ќашан-
да бірлесіп ж±мыс істеуге єзір
екендіктерін айтты.

Айбек
       КЄДІР¦ЛЫ

Ќазт±тынуодаѓы  Ќостанай экономика колледжі
мектептердіњ,  лицейлердіњ, гимназиялардыњ

2015 жылы оќу бітіруші т‰лектерін
2015 жылдыњ 11 сєуірінде саѓ. 14.00-де

Ашыќ есік к‰ніне шаќырады.
     Біздіњ мекенжайымыз:

Ќостанай ќаласы, Єл-Фараби дањѓылы, 99.
     Телефон: 56-81-45, 56-82-05, 56-81-62.

      Е- mail: kabur2007@ rambler. ru

Мамыр –
        мерекелер айы

1-бет

Кμктем келісімен Арќалыќта
єн-жырдыњ тиегі аѓытылады.
Ќала ж±ртшылыѓы тайлы-таяѓы-
мен ќалмай тегін концерт кμріп,
μнерге бір сусындап ќалады.
Биыл да б±л дєст‰р μз жалѓасын
тауып, μњірдіњ μнері μрістеуде.
Басты маќсат – ел ішіндегі та-
ланттарды аныќтау жєне олар-
дыњ μнеріне ќолдау кμрсету.

Облыстыќ ќазаќ жасμспірім-
дер театрында, Є.Боранбаев
атындаѓы кинотеатрда кμрермен
ќауым жылдыњ айтулы мереке-
лері "Ќазаќ хандыѓыныњ 550
жылдыѓы", ¦лы Жењістіњ 70
жылдыѓы", Ќазаќстан халќы Ас-
самблеясыныњ 20 жылдыѓына"
арналѓан μнер шеруіне кμзайым
болуда.

 Ќала жєне ауыл кμркемμнер-
паздарыныњ XVІІ фестивалі ќала-
лыќ мєдениет жєне тілдерді да-
мыту бμлімініњ басшысы С.Алма-
тованыњ ќ±ттыќтауымен ашы-
лып, ЌР Мєдениет ќайраткері
Б.Єбенов бастаѓан білікті ќазы-
лар алќасы баѓа беруде. Б‰гінгі
тањда "Жалѓызтал", "‡штμбе",
"Фурманов", "Ањѓар", "Кμктау", "Вос-
точный" ауылдарыныњ сондай-
аќ, "Алюминќ±рылыс" ЖШС, №2
облыстыќ ѓылыми-ємбебап
кітапхана ±жымдарыныњ жєне
ќалалыќ ардагерлер кењесі жа-
нынан ќ±рылѓан "Ќазына" ан-
самблініњ μнері тамашаланды.

 Єрбір ±жым жауапты кезењге

бар к‰ш-жігерін салып дайын-
далѓандыѓын кμрсетті. ¤нердіњ
т‰рлі жанрлары бойынша ‰кілеп
ж‰йрік ќосып, баќтарын сынады.
Арнайы кμрме де ±йымдастыр-
ды.

– Біз б±л байќауѓа ‰лкен
єзірлікпен келдік. Єсіресе, биыл-
ѓы Ассамблея жылына орай
ауылымызда т±ратын єр ±лттыњ
μкілдері яѓни, ќазаќ, орыс, татар,
молдаван, шешен, украин сынды
бауырлас халыќ μнімдерініњ ба-
сын ќосып, єрќайсыныњ μнерініњ
μрістеуіне жол ашуѓа тырыстыќ,
– дейді "Восточный" ауылыныњ
єкімі Сєуле Сєкенќызы.

– ¦жымдардыњ μнерін ‰збей
тамашалап жатырмыз. Елдегі єн-

к‰йдіњ шарыќтауы – халыќтыњ
кμњіл-к‰йініњ кμтеріњкі екендігін
кμрсетеді. Кμњіл-к‰йі жоќ адам
ешуаќытта єн айтпайды. Демек,
б±л шаралар елдіњ т±рмысыныњ
жаќсы екенін, ертењіне деген
сенімділігін ањѓартады, – дейді
ЌР Мєдениет ќайраткері, Арќа-
лыќ ќаласыныњ ќ±рметті азама-
ты Ж±маѓали С‰леймен±лы.

 Жан баураѓан μнер жєрмењ-
кесі алдаѓы 1 мамыр – Ќазаќстан
халќыныњ бірлігі к‰ні мерекесін-
де мєреге жетеді деп к‰тілуде.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: Фестиваль кμрі-
ністері.

Суретті т‰сірген автор.

"Жењістіњ туы желбіре"
М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ
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Кєсіп ашуды ‰йретпек
Ќарабалыќ. Облыстыќ кєсіпкерлер палатасыныњ Ќарабалыќ

аудандыќ филиалы ашылды. Аталмыш орталыќ "Тем-Сау" ЖШС
ѓимаратыныњ екінші ќабатында орналасќан. Кєсіпкерлер пала-
тасы аудан халќына бизнесті  бастау, дамыту туралы кењес бе-
реді. ¤з ісін жањадан бастаѓан  азаматтар жєне беделді кєсіпкер-
лерге де аталѓан орталыќтыњ кμмегіне ж‰гіне алады.

"Аќылды жарыќ"
Лисаков.  Ќалада "Аќылды жарыќ" ж‰йесін енгізу ‰рдісі бас-

талды. Ќазіргі уаќытта 32 ‰й аталѓан желіге  ќосылды. Сєуірдіњ
ортасына дейін б±л ж‰йе 50 подъезде орнатылады. Жалпы, б±л
ќ±рылѓыны бес ќабатты т±рѓын ‰йдіњ бір подъездіне орнату орта
есеппен 40 мыњ тењге. Пайдасы да жоќ емес. Олар енді подъезд
жарыѓына б±рынѓыдан 67 пайыз аз тμлейді. Ќањтар айында
т±рѓындар єр пєтер сайын 135 тењгеден тμлесе, енді 2-аќ тењге
тμлейді. ‡немділікке кμз жеткізген т±тынушылардан с±раныс
кμптеп т‰суде.

Екі м‰гедек жан μрттен ќ±тќарылды
Арќалыќ. Ќаладаѓы т±рѓын ‰йлердіњ бірінде μрт шыќты. От

баспананыњ ас ‰йінде пайда болды. ¤рт сμндірушілер келген
уаќытта пєтердіњ ас ‰йініњ ќабырѓалары жанып ‰лгерген. Жедел
єрекеттер нєтижесінде тілсіз жаудыњ етек жаюына жол берілген
жоќ. ‡й ішінен 57 жасар екі м‰гедек жан аман-есен сыртќа шыѓа-
рылды.

13 адам кμз ж±мѓан
Облыста. Облыстыќ ТЖД-ніњ мєліметінше, жыл басынан бері

μњірде  204 μрт оќиѓасы орын алып, 13 адам кμз ж±мѓан. Ал μткен
жылы тіркелген 1181 μрт оќиѓасыныњ 32-сі балалардыњ салѓырт-
тыѓынан болѓан кμрінеді. Сондай-аќ, мамандар кμбіне μрттіњ шыѓу
себебі спирттік ішімдік ішкен адамдардыњ да кесірінен болатын-
дыѓын айтады. Мєселен, былтыр тілсіз жаудыњ ќ±рбаны болѓан
40 адамныњ 20-сы мас болѓан кμрінеді.

Кітап – білім бастауы
Аманкелді. Аудандыќ балалар кітапханасында "Кітапханадаѓы

мереке" атты апталыќ μтті. Шара барысында "Кітаппен дос бо-
лайыќ" атты єдеби сазды кеш ±йымдастырылып, б‰лдіршіндер-
ге кітаптыњ шыѓу тарихы туралы маѓл±мат берілді. Сонымен ќоса
"Кітап – рухани сарќылмас ќазына" атты кітап кμрмесі ±йымдас-
тырылып, библиогрфиялыќ шолу арќылы ќызыќты мєліметтер
берді. Кμрмені таныстыру барысында ±йымдастырушылар ба-
лаларды кітап оќуѓа шаќырып, кітапханамен байланыс ±стау
керек екендігін т‰сіндірді.

 Сайлауѓа арналѓан турнир
Ќарасу. Волейболдан єйелдер арасында аудандыќ турнир

мєреге жетті. Жарыс алдаѓы Президент сайлауына арналды .Сон-
дай-аќ, облыстыќ ойындарѓа іріктеу ретінде  ±йымдастырылды.
Тартысты μткен бєсекеде Беларусь селолыќ округініњ команда-
сы ж‰лделі бірінші орынды жењіп алды. Люблинка ауылыныњ
волейболшы ќыздары екінші орынѓа жайѓасты. Ал алањ иелері –
ќарасулыќ команда ‰шінші орынды ќанаѓат т±тты.

 Ашыќ есік к‰ні μтеді
Ќостанай ќ. Облыстыќ соттыњ баспасμз ќызметі 2015 жылдыњ

9 сєуірінде саѓат 15.00-де  ашыќ есік к‰ні μтетіндігін хабарлай-
ды. ¤њір  т±рѓындарыныњ  сауалдарына облыстыќ сот тμраѓасы
Ѓалымжан Мырзаке жєне алќа тμраѓалары жауап береді. Соны-
мен ќатар, толѓандырѓан сауалдарды 714-0802@sud.kz электрон-
ды адресіне жолдап, мына аныќтама тел: 8(7142) 990-833 хабар-
ласуѓа болады.

Елімізде екі ќолѓа бір к‰рек
таппай сенделгендердіњ санын
азайту маќсатында ауыз толты-
рып айтарлыќтай істер тынды-
рылуда. Атап айтар болсаќ, ар-
найы баѓдарламалар ќабылда-
нып, єлеуметтік салаѓа ќыруар
ќаржы бμлінді. Жер-жерлерде
ж±мысшыларды ќайта даярлау
шаралары ќолѓа алынды. Елба-
сымыздыњ бастамасымен "Ќа-
заќстанныњ єлеуметтік жањѓыр-
тылуы: Жалпы Ортаќ Ењбек
Ќоѓамына ќарай жиырма ќадам"
айдарымен арнайы баѓдарлама
ж‰зеге асырыла бастады. Єрине,
атќарылып жатќан істердіњ нєти-
жесін жоќќа шыѓара алмайсыз.
Мемлекеттік баѓдарламалардыњ
к‰шімен ќыруар кєсіпорындар
ќ±рылып, ж±мыс орындары
кμбейтілді.

Аќылѓа сыймайтындыѓы – сол
ж±мыс орындарына ж±мысшы
ќолдары жетіспей жатыр.  Еліміз-
дегі ењбекпен ќамту  министрлігі
келтірген аќпаратќа ж‰гінер бол-
саќ, Ќазаќстанда жыл сайын  жи-
ырма мыњ ж±мыс орыны бос т±ра-
ды екен. Ењбек нарыѓында єсіре-
се, техникалыќ мамандыќтар
тапшылыѓы байќалады. Кадр
тапшылыѓы алдаѓы он жыл бойы
саќталуы ыќтимал.

Мамандардыњ уєжіне ќ±лаќ
асар болсаќ, мектепті аяќтап,
‰лкен μмірге аяќ басќандардыњ
барлыѓы да гуманитарлыќ салаѓа
назар аударады. Нарыќтыњ зањы-
на баѓынѓысы келмеген ата-ана-
лар да балаларыныњ болашаќ-
та зањгер, экономист я болмаса
кеденші болѓанын ќалайды.
Єркімніњ μз баласыныњ жаќсы
жерде, жаќсы ќызметте ж‰ргенін
ќалаѓанымен,  ќоѓамымыздыњ
барлыќ т‰лекті бір салаѓа тоѓыс-
тыра алмасы аныќ. Дипломына
келер ќызмет таппаѓан, зањ мен
экономиканы игерген жастар
ж±мыссыз ж‰рген "єріптес-
терініњ" ќатарына ќосылуда. Ал
жалѓан намысты жиып тастаѓан-
дары мемлекеттіњ ќолдауымен
ќайта даярлыќтан μтіп, ќоѓамѓа
ќажетті іспен айналысуѓа кіріскен.
Єттеген-айы, ондайлардыњ ќата-
ры ќалыњ емес.

Техникалыќ ќызметкерлерге
зєру кєсіпорындар амалдыњ жоќ-
тыѓынан, шетелдік мамандардыњ
кμмегіне ж‰гінуге мєжб‰р. Олќы-
лыќтыњ орнын толтырып, осы
саланы жандандыру маќсатын-
да, мемлекет тарапынан т‰рлі
баѓыттаѓы жењілдіктер, ынталан-
дыру шаралары ќолѓа алынѓан.
Мєселен, осы баѓытта білім ала-
мын деушілерге жатын орында-
ры мен тамаќ тегін беріледі.
Шєкіртаќы да тμленеді. Ал ауыл-

ды аймаќтарѓа барып ењбек
ететін болса, кμтермеаќысы таѓы
бар.  Кєсіби шеберлерге зєру
кєсіпорындар  тіптен,  келгенде-
ріне  баспана беруге де єзір.

Осы тектес істердіњ нєтижесін-
де, Ќазаќстан єлемдегі ж±мыс-
сыздыќ белењ алѓан ж‰з елдіњ
жиырма  жетінші  сатысына сыр-
ѓыды. Єлемдік экономиканы на-
зардан тыс ќалдырмайтын Халы-
ќаралыќ валюта ќоры (МВФ) кел-
тірген мєліметке с‰йенер болсаќ,
алдымызда – Беларусь, Синга-
пур, Тайланд, Малайзия, Авст-
рия, Ќытай бар. Кμрші Ресей –
31, АЌШ – 43 сатыда. Греция мен
Македония тізімніњ соњында.

Жаќын жылдары Кедендік
Одаќтыњ ќ±рамындаѓы Беларусь
мемлекетініњ Халыќаралыќ валю-
та ќоры ќ±рѓан ж±мыссыздыќ
жайындаѓы ќара тізімінен сызы-
луы ыќтимал. Б±лай деп тон
пішуімізге, аталѓан ел басшысы
Александр Лукашенконыњ  ж±-
мыссыз ж‰ргендерге арнайы са-
лыќ салу жμніндегі зањѓа ќол
ќоюы себеп болуда. Ресми Минск
таратќан аќпаратќа ж‰гінер бол-
саќ, "арамтамаќтыќтан" (тунеяд-
ство) арылудыњ тиімді жолы осы!

Беларусь Конституциялыќ со-
тыныњ тμраѓасы Петр Миклаше-
вичтіњ айтуынша "арамтамаќтар-
ѓа" салынар салыќ сол елдіњ кон-
ституциялыќ зањына ќайшы кел-
мейді. Керісінше, елдегі ж±мыс-
сыздыќты азайтуѓа септігін тигі-
зеді. "Жарты жыл бойы ж±мыс
істемеген, ењбекке жарамды кез-
келген беларустыќќа, осы елде
т±ратын шетел азаматтарына 20
айлыќ есептік кμрсеткіште, яѓни
250 АЌШ доллары шамасында
айыпп±л  салынады. Еліміздіњ
кез-келген т±рѓыны єлеуметтік
жењілдіктерді пайдаланады.
Т±рѓындарѓа  медициналыќ кμмек
тегін кμрсетіліп, білім тегін бері-
леді. Сондай-аќ, жол ж‰ру аќысы,
т±рѓын ‰й коммуналдыќ шаруа-
шылыѓындаѓы жењілдіктер ќара-
стырылѓан. Осы жењілдіктерді
±сыну ‰шін еліміздегі ењбекке
жарамды т±лѓалардыњ барлыѓы
тер тμгуде. Ал, жарты миллион-
нан  астам  адам  ж±мысќа ара-
ласќысы келмейді. Жалпыѓа
бірдей жаѓдай жасау ‰шін, олар
да ењбекке араласуы тиіс. Ел
ішінде жаѓымды жаѓдайды
ќалыптастыру – кез-келгенніњ
конституциялыќ ќ±ќыѓы" – деді ол
БАЌ μкілдеріне берген с±хбатын-
да. Ж±мыссыздарѓа салынар са-
лыќтан сол елдегі 18 жасќа тол-
маѓан  т±лѓалар, м‰мкіндігі шек-
теулі жандар мен  балалары же-
тіге  жетпеген  аналар, 55-ке тол-
ѓан єйелдер, 60-тан асќан ер
кісілер босатылады.

Тарихи деректерге ж‰гінер
болсаќ, "арамтамаќтыќпен" (ту-

неядство)  арпалысу  ертеден
бастау алѓан. Кμне славьян
тілінен алынѓан "туне" сμзініњ
т‰біріне ‰њілсењіз – біреудіњ асын
тегін, ешбір ењбексіз жеу деген
маѓынаны береді екен. Ќазаќтыњ
ќарапайым тілімен айтќанда,
арамтамаќтармен Француз елі
ерекше к‰рескен деседі. 1875
жылдары сол елдіњ интернацио-
налдары арамтамаќтармен к‰ре-
су ќажеттілігін  μздерініњ Єн±ра-
нына ќосып єндеткен кμрінеді.
Кењес ‰кіметі енді ќ±рылѓан т±ста
арамтамаќтыќпен к‰ресудіњ т‰рлі
єдістері ќолданылѓан. Ленинніњ
заманында ж±мыстан ќашќан-
дарды ќамап, кейбірін ату жаза-
сына да кескен. Бертін келе, жал-
ќауларды ќара ж±мысќа салып,
жμнге кμнбегендерін жер аудару-
мен шектеліпті.

Арамтамаќтармен арпалысу
тоќсаныншы жылѓы тоќырауѓа
дейін жалѓасты. Кењес ‰кіметі
ыдырап,  халыќтыњ дені екі ќолѓа
бір к‰рек таппаѓан кезде ѓана тоќ-
татылѓан еді. Етек-жењімізді
жиып, заман т‰зелген т±ста кадр
тапшылыѓы ќайтадан ќылањ
беріп, басты мєселеге айналды.
Беларустыќтар ж±мысќа т±руѓа
мєжб‰рлеп жатќанда, біздіњ елі-
мізде  ынталандыру ќолѓа алын-
ѓан.  Нєтижесінде, Ќостанай об-
лысыныњ μзінде ѓана ж±мысќа
ж±мылдырылѓандардыњ саны
артты. Облыстыќ статистика де-
партаментініњ аќпаратына ж‰-
гінер болсаќ, 2014 жылдыњ
тμртінші тоќсанында 503,7 мыњ
адам ж±мыспен ќамтылды. Екі
ќолѓа бір к‰рек тапќандардыњ
63,1 пайызы ќызметке  жалдан-
са, ќалѓандары μз бетінше тірлік
жасауда.

Статистикалыќ мєліметке
ќараѓанда, ж±мыссыздыќ дењгейі
облыс бойынша 4,9 пайыз шама-
сында. Ж±мыс таппай ж‰рген-
дердіњ басым бμлігі єйелдер
екен. Ењ сораќысы, ж±мыссыз
ж‰ргендердіњ денін 18-28 аралы-
ѓындаѓы  жастар ќ±рап отыр. 2013
жылы олардыњ саны 3,5 пайыз
болса, былтырѓы жылы 15,2 пай-
ызѓа жетіпті. Ењбек етпей ж‰рген-
дердіњ 40,5 пайызыныњ кєсіби
білімі бар, орта білімдісі – 18 пай-
ыз, жоѓары білімі барлар – 19,9
пайыз. Еліміздіњ єлеуметтік даму
саласы мамандарыныњ уєжіне
ќ±лаќ асар болсаќ, кадр тапшы-
лыѓы алдаѓы он жылдыќта ерек-
ше сезілуі тиіс. Єсіресе, инженер,
ІТ-технологтары, нано жєне био-
технология, эколог, дєрігер  ма-
мандар тапшылыѓы орын алады.
Олќылыќтыњ орнын толтыру ‰шін
ж±мыссыздарды  ынталандыру
ќажет те шыѓар? Меніњше,
міндеттеу де артыќ етпейтін сы-
њайлы. Тμрелігін оќырманныњ μзі
айтсын.

 Ж¦МЫССЫЗДЫЌТЫ
     жоюдыњ жолы
           ќайсы?!

Б‡ГІНГІ К‡ННІЊ Б‡ЛКІЛІ

Ќостанай облысы єкімініњ аппараты 2015 жыл-
ѓы 15 сєуірге дейін ж±мысќа орналаспаѓан дєрігер-
лердіњ мониторингісін μткізеді. Аталѓан санаттаѓы
т±лѓаларѓа мына телефондар бойынша байланы-
суды с±раймыз 575-084, 575-057.

Аппарат  акима  Костанайской  области  до
15 апреля 2015 года проводит мониторинг нали-
чия нетрудоустроенных врачей. Лица указанной
категории просим позвонить по телефонам 575-
084, 575-057.

Ж±матай
         КЄКІМЖАНОВ



48 сєуір 2015 жыл

Ж±рттыњ ‰рейін алып болѓан
Калачи ауылындаѓы оќиѓадан
кейін талай тексеру, сараптама-
лар ж‰ргізілгенімен, ±йќы дертініњ
наќты неден болѓанын ешбір
орган тап басып айта алѓан жоќ.
Аќмола облысы басшылыѓыныњ
‰лкен елді мекенді бірден т±тас-
тай басќа жерге кμшіріп єкетуге
амалы ќалмады, біраќ ол бір к‰нде
шешіле салатын іс емес. Ал бола-
шаѓына алањдаѓан ол жердіњ
т±рѓындарын Марат Ќ±дайќ±лов
секілді азаматтар ‰кіметтіњ кμме-
гіне ќарамай, μз к‰шімен кμшіріп
алуды жμн кμріпті.

Марат Ќ±дайќ±лов,
"Ќарабатыр" Агрофирма-

сы" ЖШС директоры:
– Калачидегі жаѓдай бєрімізді

бей-жай ќалдырѓан жоќ. Ондаѓы
ж±рт басќа жаќќа кμшу ‰шін, бар-
ѓан жерлерінде ж±мыспен ќамтылуы
керек. Ал біздіњ ауылѓа мамандар
ќажет болды. Ќарабатырѓа кμшіп
келуге ниеті бар адамдар болса,
ќабылдауѓа дайын екенімізді айтып
Калачиге серіктестік μкілін жібердім.
Ол жаќтан 5 отбасы келгісі келетінін
айтыпты. Сосын арнайы ж‰к маши-
наларын жіберіп, єлгі жан±яларды
кμшіріп алдыќ. Олар зейнеткер,
м±ѓалім отбасы мен ‰ш жас отба-
сы. Алѓашќы кμш аќпан айында

  Калачиден –
        Ќарабатырѓа

Ќыдырбек
   ЌИЫСХАН¦ЛЫ

Елімізге танымал Ќарабатыр ауылы биыл таѓы бір берекелі іс жасап отыр –
Аќмола облысыныњ белгісіз ±йќы басќан Калачи елді мекенінен 5 бірдей
отбасын кμшіріп єкелді. Ж±мысќа жарамдыларынан бастап, зейнеттегі
ќарттары бар жан±ялар аќпан айынан бері еруліктерін алып, жања ќонысќа
‰йренісіп жатыр. Олардыњ ењ алдымен денсаулыќ жаѓдайын, тіршіліктерін
μњірімізде алѓаш болып "Ќостанай тањы" газетініњ тілшілері кμріп ќайтты.

келді. Кμктемгі егіс науќанында бізге
механизатор, тракторшы, ж‰ргізуші,
ал мектепке м±ѓалімдер мамандар

керек. Міне, келген отбасы м‰ше-
лері ќазір ж±мыспен ќамтылды. Се-
ріктестік атынан барлыѓына баспа-
на берілді. Єр отбасына 50 мыњ
тењгеден кμмек кμрсетіп отырмыз.
Отын-су, азыќ-т‰лік, басќа да ќажет-
тіліктер берілуде.

Біз сапарымызды алдымен ќарт-
тары бар отбасын аралаудан бас-
тадыќ. Григорий жєне Вера Сазо-
новтар осыдан 61 жыл б±рын Ре-
сейден Ќазаќстанѓа тыњ кμтеруге
келіп, содан бері Калачиді мекен

етіпті. Енді, міне, ±рпаѓыныњ салау-
атты μмірі ‰шін μњірімізге  ќоныс
аударып отыр.

Ал Калачиде туып-μсіп, сол ауыл-
да 23 жыл бойы орыс тілі мен єде-
биеті пєнінен сабаќ берген Людми-
ла Самусенко б‰гінде Ќарабатыр
елінде мамандыѓы бойынша ќызметін
жалѓастыруда. ¤зі болмаса да, ба-
ласы, келіні, немерелері белгісіз
±йќыѓа шалдыќќан. Сол себепті, жан

тыныштыѓы ‰шін жања ќонысќа
кμшуді жμн кμрген екен.

– Біз жан±ямызбен 19 аќпан к‰ні
кμшіп келдік. 1 наурыз к‰ні ж±мысќа
шыќтым. Агрофирма атынан жμн-

деуден μткен баспана берілді. ‡йіміз
кењ єрі жылы. Серіктестік басшылыѓы
материалдыќ кμмектерді де аяп
жатќан жоќ. Туѓан ауылымызды са-
ѓынамыз, єрине. Дегенмен келе-
шегімізді ойлауымыз керек. Оныњ
‰стіне μзіњді жылы ќарсы алѓан
м±ндай ±жым бар ауыртпалыќты
±мыттырып жібереді екен, – деді
±стаз.

Ал Людмила Самусенконыњ ±лы
Игорь кμшіп келе сала, бір апта-
дан кейін серіктестікке кμлік
ж‰ргізушісі болып ж±мысќа алынып-
ты. Екі баласы бар, ж±байы ‰йде

декреттік демалыста отыр. Кала-
чиде Игорь бір жарым тєулік ±йќы-
да болѓанын айтады. Єйелі оята
алмаѓан соњ, дєрігерлер оны
Кμкшетауѓа апарѓан. ¦йќыдан сон-
да ѓана т±рѓан. Ал Ќарабатырѓа
келгелі ондай ќ±былыс байќалмап-
ты. Жас отаѓасы ќазір μзіне сеніп
тапсырылѓан кμлігін кμктемгі егістік-
ке дайындап, жμндеп жатыр.
Ж±мысќа т±рѓанына кμп уаќыт
μтпесе де, єріптестерімен тез тіл та-
бысып кеткен. "Ауылдыќтардан
білмегенімді ‰йреніп жатырмын",
дейді Игорь.

Міне, келген
отбасылардыњ жай-к‰йі
осындай. Ж±мысќа
жарамдылары ел
ќатарлы ењбек етіп ж‰р.
Ауыл т±рѓындарымен
танысып, аралас-ќ±ралас
болып та жатыр. Бізбен
жолыќќандардыњ
барлыѓы да
Ќарабатырдыњ халќы
бауырмал, мейірімді, ал
суын т±щы єрі т±ныќ
дейді. Ењ бастысы, ќазір
олардыњ саналарынан
Калачидегідей бірнеше
к‰нге ±йыќтап кетеміз бе
деген ‰рей жоѓалѓан.

Ќарабатыр ауылы,
Ќамысты ауданы.

1-бет

"Ќара сμзді ќайнатып, жыр етемін"...
атты Ќазаќстанныњ халыќ аќыны Єсия Беркенованыњ

шыѓармашылыќ кеші

Халќымыздыњ аяулы
аруы, аќын ќызын аудан
єкімі бастаѓан топ кіре-

берістен к‰тіп алып, ќазаќтыњ
дєст‰рі – шашу, тойбастармен
ќарсы алды. Ал Алаштыњ ай-
тыскер аќтањгері біздіњ жерге
арнайы атбасын б±рады де-
генді естіген ел-ж±рт тіпті,
кμршілес жатќан Алтынсарин
мен Ќарасу аудандарынан да
аѓылды. Ќысќасы, ќазаќтыњ
тμл μнері – айтыспен сусында-
ѓан аѓайынныњ ќарасында шек
болмады.

Кештіњ басында кμрермен-
дерге  Є.Беркенованыњ шыѓар-
машылыѓы туралы фильм кμр-
сетілді. Содан соњ кμптен
к‰ткен кездесу μз шымылды-
ѓын т‰рді. Єсия Єйіпќызыныњ
шыѓармашылыќ кешініњ шаш-
бауын кμтерген ќадірменді
ќонаќтардыњ ќатарында болѓан
облыстыќ мєслихат хатшысы
Сайлаубек Есжанов,  ішкі сая-
сат басќармасыныњ басшысы
Жанділдє Маќановтар тμрге
жайѓасса, белгілі  аќын-жазу-

шы, Ќазаќстан Жазушылар
Одаѓы Ќостанай облысы фи-
лиалыныњ директоры Ѓ±мар
Ахметчин кешті ж‰ргізіп отыр-
ды.

Таѓылымѓа толы кездесу
кешінде айтыс аќтањгері μзі
хаќында, μнер жолына ќалай
келгендігін, айтыста бастан
μткізген ќызыќты сєттерін,
кесек-кесек жырларын  жєне
ел аузында ж‰рген езу тартар
єњгімелерініњ бір  парасын бар-
шаѓа баяндап берді. Єншілік
ќырын да кμпшілік назарына
±сынды. Сондай-аќ, кездесуге
келгендердіњ кμкейтесті сауал-
дарына жауап берді.

Жалпы, Єсия Єйіпќызы Бер-
кенова 1950 жылы 22 сєуірде
Ќостанай облысы, Єулиекμл
ауданы, С±лукμл ауылында д‰-
ниеге келген. Оныњ есімі тек
елімізге емес, айтыс с‰йер єлем
ќазаќтарына да єйгілі. Жас-
тайынан жарќырап кμрінген
дара талант иесі бірнеше рет ха-
лыќаралыќ жєне республика-
лыќ айтыстардыњ  жењімпазы

атанѓан. Ењ бастысы, Ќостанай
μњірінде Омар Шипиннен кейін
Халыќ аќыны атаѓын алѓан.
Ол тек суырып салма аќын
емес, ±лаѓатты ±стаз. Жоѓары
білімініњ арќасында талай
шєкірттердіњ санасына білім
нєрін сепкен. Б±л салада да
Ќазаќстанныњ халыќ аѓарту
ісініњ ‰здігі деп танылѓан.
Ќазіргі тањда ќ±рмет демалы-
сында болса да, А.Байт±рсынов
атындаѓы Ќостанай мемле-
кеттік университет ішіндегі
"¤нер" шыѓармашылыќ сту-
диясыныњ жетекшісі, яѓни
жастарды ±лттыќ μнерді с‰йіп,
мењгеруге баулумен айналы-
сып келеді. Єсия Беркенова ту-
ралы айта берсек єњгіме кμп...

Ал енді, оныњ кμњілді шыѓар-
машылыќ кешіне оралатын
болсаќ, кμрермендер керемет
єсерге бμленіп, мол рухани
азыќ  алды. Сондай-аќ, Єсия
Беркенованыњ да ж±ртшылыќ-
пен ж‰здесуден алѓан єсерін
с±раѓанымда:

– Сарыкμл, Ќарасу,

Алтынсары,
Жиналѓан осы залѓа

 ж±рттыњ бєрі.
Разы боп ќол соќќандай

кμрінеді,
Осында отырѓан жас пен

кєрі, – деп айтуѓа болады. Ж±рт
разы ѓой деп ойлаймын, оны жа-
нарларынан, орындарынан
кешке дейін т±рмаѓандарынан
байќап т±рмын. Жалпы, елдіњ
ыќыласы ‰лкен. Сμз ќадірін
білетін кєрілер, білсем дейтін
жастар жиналыпты. Соѓан мен
‰лкен ризашылыќпен ќарап
т±рмын. Єрине, μте ќуанышты-
мын осындай кешті ±йымдас-
тырѓанына, – деп аѓынан атќа-
рылды аќиыќ аќын.

Кеш соњына сахна тμріне
кμтерілген аудан єкімі Эльдар
К‰зенбаев той иесін ќ±ттыќтап,
μз ризашылыѓын білдірді. Сон-
дай-аќ, ‰ш μњірдіњ атынан аќша-
лай сыйлыќ жєне оѓан ќоса са-
рыкμлдіктерден теледидар та-
быстады.

Руслан ЄЛКЕЕВ.
Сарыкμл ауданы.

Т±тыну
баѓалары

Инфляцияныњ жалпы дењгейін
сипаттайтын т±тыну баѓаларыныњ
индексі 2015 жылѓы наурызда
2014 жылдыњ желтоќсанымен
салыстырѓанда 100,8% ќ±рады.

Жыл басынан азыќ-т‰лік тауарларына
баѓалар 1,2% кμтерілді;

азыќ-т‰лік емес тауарларѓа баѓалар
1,4% тμмен болды;

аќылы ќызметтер кμрсетуде баѓалар
мен тарифтер 2,5% μсті.

АЗЫЌ-Т‡ЛІК ТАУАРЛАРЫ
Жемістер жєне кμкμністер 6,4%, алько-

гольдік ішімдіктер – 2,8%, алкогольсіз су-
сындар – 1,0%, с‰т μнімдері – 0,5%, балыќ
жєне тењіз μнімдері – 0,3%, май жєне тоњ
май – 0,1%, ќымбаттады.

Ќант 3,6%, ж‰мыртќа – 2,9%, ет – 0,8%
арзандады.

Темекі μнімдері 8,4% ќымбат болды.
АЗЫЌ-Т‡ЛІК ЕМЕС ТАУАРЛАР
Баѓаныњ жоѓарлауы фармацевтикалыќ

енімге (5,1%), ‰заќ пайдаланылмайтын
т±рмыстыќ тауарлар (4,2%), киім мен аяќ
киімге (0,6%), ќатты отынѓа (0,3%) болды,
тμмендеуі – автокμлік ќ±ралдарын сатып
алу (14,4%), аудио-визуалдыќ жабдыѓы
мен фотоаппаратура (8,1%), т±рѓын ‰й
жайларѓа ќызмет кμрсету жєне жμндеуге
арналѓан ќ±ралдар (0,5%).

С±йытылѓан газ 18,1%, жанармай –
12,5% арзан болды.

 СТАТИСТИКАЃА
              Ж‡ГІНСЕК



Ермекбай
	 ХАСЕНОВ			

Бейсен Әубәкірұлымен  ұзақ  
жылдан бері сырласпын. Кезде-
се қалғандағы әңгіме тақырыбы 
ұсақ-түйек сөздерге арналмайды. 
Тіл ұшына  оралатыны – меди-
цина терминдері. Себебі, Бейсен 
Қожахметов – білгір дәрігер, Қа-
зақстан денсаулық сақтау министр-
лігінің үздігі атанған абзал жан. 
Сұхбаттас қанда мамандығын  сүй-
етінін, зердесіне көп тоқығанын   
байқайсыз. 

Бұл жолы сұхбат алатынымды 
жасырмадым. Өзі басқаратын те-
рапия бөлімшесінің есігі әрдайым  
ашық екенін айтып, жылы шырай 
танытты. Келіскен уақытта облы-
стық ауруханадағы аталған бөлім-
шеге бардым.  

Мұнан бұрынғы жылдары      
бөлімше ішін аралағанымда әл-
дебір жұпынылықты сезетінмін.  
Нарықтың зіл батпан ауыр салмағы   
иықтан  басқан сол бір кезеңдегі  
қиындықтан туындаған жүдеушілік-
тен еді сол көріністер.     

Енді ше, ендігі   жағдай   басқа-
ша. Отыз кереуеттік бөлімшенің   
қай  тұсы да тап-тұйнақтай. Па-
латалардың іші де жып-жинақы. 
Дәрігерлер де, медбикелер де   
қызметіне белсене кіріскен. Солар-
дың мейірімінің шапағаты   емделіп 
жатқан сырқаттарға шипасын ти-
гізіп жатқаны анық. 

– Шынымды айтсам, менің де, 
әріптестерімнің  де еңбектегі қа-
білеті  тым жоғары.  Қай  саланың  
да  маманы   адал  еңбек етуге  құл-
шынады ғой. Біз де тиесілі    міндет-
темемізді адал ниетпен  атқарамыз.   

Бейсен Әубәкірұлы палата-
ларды аралата жүріп, сөз сап-
тап,  мән-жайды түсіндіріп келеді.  
Тыңдаған сайын құмарың қанады. 
Терапия жайлы біле бергіңіз келеді.  

– Қазіргі уақытта медиктер 
үшін   заман талабына сай мүмкін-
діктер толық жасалған. Ең бастысы 
дәрі-дәрмек  жеткілікті. 

Бейсекеңнің сөзін бөлмеуге 
бекіндім. Терапия саласында  Жапо-
ния елінің ішке жұтатын   шлангасы 
тек облыстық ауруханаға ғана тие-
сілі  болатын. Бүгінде осы құрылғы 
аудандық  ауруханалардан да та-
былады. Тіпті, «УЗИ» құрылғысы да 
әрбір ауданға берілген. Жергілікті     
жерде бұлардың  бәрі де қолда-
нысқа енгізілген . 

–	Бүгінгі	таңдағы	жетістіктер	
неменеге	байланысты?	–	деп		сұра-
дым.	

Бейсен Әубәкірұлы ойын жи-
нақтап алып: 

– Дәрі-дәрмектің қат болған 
кезі естен кетпейді. Сол уақытта 
сырқаттар да, медицина қызмет-
керлері де қатты алаңдады. Қазір 
құдайға шүкір.  Дәрілердің отандық  

түрлері  түгілі шетелдерден  әкелін-
гендері де қолға тиеді. 

–		Медициналық		 	құрал-сай-
мандар	 да,	 	 дәрі-дәрмектер	 де	
жеткілікті	 	болуымен	 	шектелуге	
бола	қоймас?

– Дұрыс айтасыз, мұның бәрі 
алғашқы қолайлық қана. Ең бас-
тысы диагнозды анықтау. Тера-
пия саласының күрделілігі сонда 
ауыр ған адамның өзі де ағзаның 
қай тұсы мазасын алатынын бірден 

сезе алмайды. Қолда бар аппарат-
тармен тексеріп, зерттеу дәрігерлік 
машықтықты талап етеді. 

–	 Зертханалық	 анықтама		
бұрын	 көп	 қолданылатынын	
еститінбіз. 

– Солайы солай ғой. Зертхана-
лық анықтамасыз аттап басу  қиын. 
Дегенмен, дәрігер мен сырқат 
арасындағы кеңес  те үлкен роль 
атқарады, – деп Бейсекең ойын 
түйіндеді. 

Бөлімшеде асқазаннан  басқа 
бауыр, өт жолдарын  емдейтіні  бел-
гілі. Соның шеңбері кеңейген. Мұн-
да бүйрек ауруына шалдыққандар 
да келеді. Қан, қант диабетімен, ге-
матологиямен зардап шеккендер 
де осында емдер алады. Аудан-
дардан келгендер порталдық бюро 
арқылы қабылданады.  

–	Бейсен	Әубәкірұлы,	мұндағы	
емдер	аудандық	ауруханаларда	да	
қолданылатынын	түсіндім.	Әйтсе	
де,	кейбір	сырқаттардың	осында	
қабылданатының	себебі	неде?			

Бейсен Қожахметов тосын са-
уалды күтпесе керек, сәл ойланып 
отырып, жымиды. Сосын: 

– Мұндай сауалды қоюшыларға 
түсінікті болу үшін қарапайы сөз-
бен жауап қайырайын. Аудандар-
дағы емдеу орындары жыл сайын 
қажетті дүниелермен қамтамасыз 
етілсе де, кәсіби  шеберлік жет-
кілікті бола бермейді. Әсіресе, жас 
мамандар үнемі алаңдайды. Соған 
байланысты олар емделуі күрделі 
сырқаттарға бізге жолдама береді. 
Біздегі  мамандар емдеу шарала-

рын жан-жақты  зерттейді. 
Қостанайдағы мамандардың 

машықтығы немен байланысты 
деген сауал тіл ұшына орала кетті.
Соны көлденең тарттым.  

Медицинаның даму қарқы-
нының артқаны соншалық, әлем 
бойынша кәсіби білімді жетілдіру-
дің түрлі процесінің аясы   кеңіді.  
Жақын шетелдер түгілі, алыс ше-
телдерге мамандарға  жолдаманың   
жиі  ұсынылатыны сонан.  

–	Сіздің	де	кәсіби	шеберлігіңіз	
жайлы	білген	артық	болмас	еді.	

– Әрине, мен де қарап отыр-
маймын. Кезегі келгенде іссапарға 
аттанамын. 2011 жылы Мәскеуге  
барып қайттым. Алған әсерім де, 
ойға тоқығаным да ұшан-теңіз. 
Былтыр Прага  қаласындағы үлкен 
форумнан алған тәжірибе тіптен 
ерекше.      

–	Мүмкін,	аталған	семинар	жай-
лы	тілге	тиек	етерсіз.	

– Әлбетте. Бір мың адам бас   
қосқан жиынның күн тәртібіндегі 

тақырып бауырдың адам ағзасын-
дағы атқаратын жұмысы және бау-
ыр сырқаты туралы болды.  Гепато-
логиялық аурудың  сыр-сұқпатымен 
бұрыннан да таныспыз. Прагадағы 
семинарда  әрбір адамның ағзасы-
на байланысты гепатологиялық сыр-
қаттың  сыры кеңінен талқыланды.       

–	Апыра-ай,	 ә,	 медицинаның	
құдіреті	 шексіз	 екен	 ғой,	 –	 деп		
таңданыс			білдірдім.		

– Бауыр ауруын терең зерттеуге 
елімізде бес жылдан астам уақыт 
көңіл бөлінуде. Тіпті, бауырды ал-
мастырудың   қолға    алынғаны  
қуантады. 

Дәл  осы сәтте Қостанайда бұл 
мәселе қандай деңгейде дамыға-
нын білуге құмарттым. Ойымды 
жылдам түсінген Бейсекең:  

– Газет оқырмандары біле   
отырсын, Қостанайда да күрделі 
операциялар жасалуда. Үш  адам-
ның бауыры алмастырылды. 

–	Бейсеке,	шын		айтасыз	ба?	
–  Сол үш адамның қуанышы  

қойнына сыймай жүр. 
–	 Солай	 болса,	 бауырды	 ал-

мастыру	жайын	қысқаша	баянда-
саңыз.		

– Құлағыңызды салыңыз, мен 
білгенімше баяндап берейін. Айта-
лық, сырқаттың бауырын  алмасты-
ру қажеті туындады. Әрине, бұл істің 
бірден жүзеге аспайтыны белгілі.  

–	Кешендік	сараптама	жасала-
тынын	ескертпексіз	ғой.			

– Шындығында солай болады. 
Әлгі адамның туыстары түгелдей 
тексеріледі. Ата-анасының немесе 

жақын бауырлас туысының қан 
тобының сәйкестілігі өте қажет. 
Сонда ғана  операцияға дайындық 
жасалады.  

–	Сау	адамның	бауыры	түгел-
дей	алына	қоймас?	

– Әңгіме соған байланысты. 
Сау адамның бауырының бір бөлігі 
алынады. Сүйтіп, сырқаттың ағзасы-
на орналастырылады. 

Міне, ғажап дүние! Мұндай күр-
делі операция сәтімен жасалғанда, 
өмірінің шектелуіне абыржыған 
сырқат нағыз бақытын табатыны  
анық.  

АУЫЛДАҒЫ				БАС			
ДӘРІГЕР	   

Біздің кейіпкеріміздің әңгімесі-
нен бай тәжірибе жинақтаған, 
көңіліне тоқығаны мол, емі шипа-
лы дәрігер екенін аңғарасыз. Оның 
еңбек жолына оқырман қызығады.  

Бейсен Қожахметов 1980    
жылы Қарағанды медицина инсти-
тутынан диплом алды. Қостанайға 
келгесін Ұзынкөл ауданына жолда-
ма берілді. Қалада туып,  өссе де, 
жас жігіт облыстың шалғайдағы 
ауданына барудан бас  тартпады. 

«Новопокров»  совхозындағы    
учаскелік ауруханаға бас  дәрігер 
болып орналасты. Жиырма бес ке-
реуеттік  аурухана ұжымы новопок-
ровтықтарды ғана емес, көршілес 
«Куйбышев» совхозы тұрғындары-
на медициналық қызмет көрсетті.  

Сексенінші жылдардың бас 
кезінде медицина саласында қол 
байлайтын кедергілер кездесетін. 
«Новопокров» совхозындағы ау-
рухана орталықтандырылған  ем-
деу орны есептелді. Сонымен бірге 
оның қарауына   бес   фельдшер- 
акушерлік  пункт  қосылды. 

Дипломды қалтасына енді 
ғана салған жас маманға бас дәрі-
герлікті атқару оңай болмады. Ем-
делушілер қырық шақырым жер-
дегі елді мекеннен келеді. Төсектен 
тұра алмай жатып қалғандар хабар 
жіберсе, жедел түрде жету керек. 
Бейсекең – Бейсен абыржымады. 
Тумысында сабырлы жігіт қандай 
істі де аспай-саспай атқарды.    

Тұтастай диспансерлік жүйе 
сақталды. Балалар мен жүкті 
әйел дерді жылдың белгіленген 
мерзімінде тексеруден өткізу ұмы-
тылмады. Әсіресе, көктем мен күз-
дегі ауа райының құбылмалылығын 
ескеріп, бақылауды күшейтті.  

ШЫҢДАЛУ				ЖОЛЫ	  
1984 жылы ауылдық бас   дәрі-

герге облыстық ауруханаға ауысу 
ұсынылды. Қазіргі терапия бөлім-
шесіне қатардағы дәрігерлікке қа-
былданды. Төрт жылдасын бөлімше 
меңгерушілігіне өсті.  

Бүгінде бөлімше  ұжымы ын-
тымақтылығымен танылып отыр. 
Жоғары санаттағы дәрігерлер – 
Үміт Темірбекқызы Наурызбаева, 
Айсұлу Қосылбайқызы Есмұхаме-
дова, Гүлнәр Самұратқызы  Мол-
дахметова, Светлана Федоровна 
Шарневскаялар емі шипалы, жаны 
жомарт  жандар.  

–	Қандай	сырқаттар	саны	ар-
тып	отыр?	–	деп	сауал	қойдым.	

– Асқазаны мазалағандар-
ды жергілікті жердегі дәрігерлер 
жылдам емдейтін дәрежеге жетті. 

Өт жолдары ауруына шалдығушы-
лар көбеюде. Мұның себебі, май-
лы тағамдарға әуестенушілік белең 
алды. Сонан    өтке тас байланады, – 
деп жауап   қайырды Б.Қожахметов.

Тілге тиек болған терапия 
бөлімшесі  екі шағын бөлімшеден 
құрылған. Бұлар – гастроэнтероло-
гия және нефрология бөлімшелері. 
2012 жылы қайта құру жүйесіне 
байланысты қос  шағын бөлімше 
біріктірілді. 

Гастроэнтерология бөлімі 1976 
жылдан жұмыс істейді. Бөлімшені 
құруға дәрігер  Н.Жадько көп еңбек 
сіңірді. Бұл кісі сол кезде облыстық 
денсаулық сақтау бөлімінің бас те-
рапевті атанды.     

Гастроэнтерологтар – А.Васи-
ленко, В.Штангей, Н.Наумова, Г.Тул-
ба, Т.Наумандар да машықтанған 
дәрігерлер атанды. 1978-1997 
жылдары бөлімшені медицина 
ғылымдарының кандидаты Влади-
мир Лобков басқарды.  

Нефрология бөлімшесі  1986  
жылдан есігін айқара ашты.  Бөлім-
шені ұйымдастыруға дәрігерлер 
– Е.Шлейфер, Г.Матвеевтер үлкен 
үлес қосты. Бұл бөлімшені ұзақ 
жылдар бойы жоғары санатты дәрі-
гер В.Бродский басқарды.  

«Жақсы дәрігер ұлағатты   мед-
бикенің ұсынысынан бас тартпай-
ды» деген нақыл сөз ақ халатты 
абзал жандар арасында жиі ай-
тылады. Бейсен Әубәкірұлы соны 
үнемі ескереді. Аға медбике И.Ец-
калова басқаратын медбикелер 
тобына сырқаттар дән риза.  

Гемодиализ кабиенетіндегі   
алты аппаратпен бүйрек патоло-
гиясымен ауыратындар емделеді.  
Мұнда   отыз кереует бар.   

Диагностикалық емдеуде  жаңа 
рентгенологиялық   жолмен  зерт-
теу тәсілдері кең  пайдаланылады. 
Эндоскопия биопсиямен жүзеге 
асырылады. Компьютерлік томог-
рафия, дуоденалдық зондтаудың 
да шипасы жоғары. Дәрілік тера-
пия арқылы гастродуоденалдық 
кешенді емдеудің  шапағаты зор. 
Физиотерапевтік  емдеу түрі, пси-
хотерапия  да  бөлімшеде бар.  

Ауыз толтырып айтып отырған 
емдер сырқаттарға қалай   болса, 
солай ұсыныла салмайды. Білік-
ті дәрігерлер ғылыми сараптама 
жасауға үнемі құлшынады. Он 
сегіз ғылыми еңбек жарияланды. 
Жаңашылдық ұсыныс арқылы екі 
куәлік алынды. Патологиялық ас 
қорыту органдарын емдеу және 
зерттеудің бір қатар  оригиналдық 
әдістемесі ұсынылды. 

Терапия бөлімшесінің қызмет-
керлері жоспарлы ұйымдастыру 
және әдістемелік жұмыстарды 
аудандарда жалғастырады. Олар 
диаг ностикада және ішкі орган-
дардың патологиясының күрделі 
емдеу жағдайында үлкен көмек 
жасайды. Диагностиканың техно-
логиясын, созылмалы гепатиттер 
вирусын  емдеуді кеңінен қолда-
нады. Созылмалы бүйрек ауруының 
(перитониал дық диализ) жаңа тех-
нологиясын қолданатындар да осы 
ақ халатты абзал жандар. 

СУРЕТТЕРДЕ:	терапия	бөлімше-
сінің	меңгерушісі	Бейсен	Қожах-
метов.

Суреттерді	 	 түсірген	 Айбек	
ЖҮЗБАЙ.	

САЛАМАТТЫ  ҚАЗАҚСТАН   

Жаны жомарт, емі шипалы  
  БІЛГІР ДӘРІГЕР 

Бейсен Қожахметов туралы бір үзік сыр  
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Құрметті оқырман! Облыстық «Қос
танай таңы» газеті Ұлы Жеңістің 70 
жылдығы қарсаңында майдангерлер ту
ралы мақалалар мен оқырмандар хат
тарын жүйелі түрде жариялап келеді.

Редакцияға келіп жатқан хаттар, ар
найы келіп жеңімпаздар туралы жәді
герлерді жариялауды өтінген оқырман

дар да аз емес. Біздің мұндай қастерлі 
де пәтуалы шаруадан шеттеп қалуға 
еш құқығымыз жоқ. Дегенмен газеттің 
шектеулі көлемі кейде қол байлайды, 
оған түсіністікпен қарауды өтінер едік.

Бүгін біз газеттің айқарма беттерін 
түгелдей оқырман хаттарына арнап 
отырмыз.

ОЛ КҮНДЕРДІҢ ӨШПЕС ДАҢҚЫ

Әр хатта –  
     ерлік шежіресі

Майданда жазылған жыр
Мен, зейнеткер Жақсылық Құрманғалиев, Меңдіқара ауданы Харьков 

ауылынан (қазіргі «Қарқын» ұжымы) хат жолдап отырмын. Ұлы Отан 
соғысында қан төккен майдангерлер жайлы газет беттерінде жарияла-
нып, теледидар арқылы көрсетілуде. Біздің өңірден де бір топ жауынгер 
соғысқа аттанды. Соның бірі менің әкем Құрманғалиұлы Сұлтанның 
апасынан туған жиені Хасенов Кәдіржан деген кісі еді. Ол 1918 жылы 
дүниеге келген. Көктерек ауылында мұғалім болып жүріп, 1942 жылдың 
қаңтарында әскерге шақырылып, майданға аттанады. Төрт жыл оқ пен 
оттың ортасында жүріп жараланады. Емделіп, қайта сапқа қосылып кете 

барады. Осылайша 1946 жылы елге оралады. 
Ол кісінің орден, медальдары көп болатын. Жа-
уынгердің кеудесіндегі төсбелгілердің қанша-
лықты құнды екенін сол кезде ескермеппіз. 

Жиен ағамыз соғыстан кейінгі уақытта ұс-
таздық етті. Сол мектептен зейнеткерлікке 
шықты. Өз ортасында сыйлы, сөзге шешен, 
әңгімешіл болатын. Жиын-тойда домбырамен 
қиссаларды айтқанда елді аузына қаратушы 
еді. Сол мезетте өлең шығарып айтатын қаси-
еті де бар-тын. Өз ортасында жарқырап жүр-
ген азамат 1993 жылы Құлшықай ауылында 
дүниеден өтті. Сол кісінің майданнан жазған 
екі-үш өлеңін білетін едім. Соның бірінің үзін-
дісін назарларыңызға ұсынып отырмын.

«Октябрь айы он алтысы числоның,
Бұйрығын командирдің алдық заңын.
Бекінген бір төбеде немістерді,
Құртуға дайындықтың қылдық қамын.

Снаряд жаңбырдай боп жауып жатыр,
Талайлар қара жерді қауып жатыр.
Кей маңғаз дүниемен хош айтысып,
Кейбіреу ақылынан ауып жатыр.

Адамның есебі жоқ өліп жатқан,
Мезгілсіз жау оғынан қаза тапқан.
Неміс те сыбағасын алып жатыр,
Қанішер дүние үшін жанын қиған. 

Мина мен снарядтан «огонь» аттық,
Әскерлер ілгеріге қадам бастық.
Шегінбей бекіністе отырысып,
Немістер шамасынша қарсыласты.

Ілгері аяқ басу қиын болды,
Көлденең жау танкісі қарсы тұрды.
Құртуға жау танкісін бөгет болған,
Снаряд үсті-үстіне тынбай ұрды.

Сол кезде самолеттер көкке ұшты,
Бомбалар түйдек-түйдек жерге түсті.
Бекінген цементпенен бекінісі,
Күл болып немісімен көкке ұшты.

Бұйрығын командирдің орындадық,
Бекініп дөң басынан жерді қаздық.
Көз көріп, қол ұстады қан майданда
Тыңдаушы жалғаны жоқ, сөзім анық.»

Жақсылық ҚҰРМАНҒАЛИЕВ, 
зейнеткер.

Меңдіқара ауданы.

Әкеміз Саржанов Молдабай  
1922 жылы 5 қаңтарда Қостанай 
облысы, Жанкелдин ауданының 
Торғай ауылында дүниеге келген. 
Асқар таудай әкеміз, өз өнегесімен  
барлық үрім-бұтағы  ғана емес, 
Торғай жеріне сыйлы болған.  
Торғай елінде туып, қасиетті 
Ақкөл жерінде өніп-өсіп, еліне ең-
бегі сіңген,  атадан қалған жалғыз 
тұяқ, ата-анасын ардақтап, жанұя-
сын бағалап, ұлын – ұяға,қызын – 
қияға қондырған азамат.

Әкеміз 1941 жылы қыркүй-
ек айында 19 жасында соғысқа 
шақыртылып, ел қорғау шебіне 
аттанып кеткен.

Қан майдан ортасына түскен 
Молдабай Саржанов гвардия кіші 
сержант атағын алып, фашистер-
мен арпалысып, Украина жерінде, 

Харьков қаласын қорғауға қаты-
сады.

Соғыстағы  ақ қар  мен  көк  
мұзды белуардан кешіп, шөлде-
генде  батпақ пен қан араласқан 
шалшық судан да солдаттардың 
ішуге дейін баратынын  айтып қа-
лып  жататын  әкеміздің  оң қолы-
ның шынтағында соғыс  бытыра-
сы бейбіт күнде де сол соғыстың 
белгісіндей ет пен терінің орта-
сында қыдыра  қозғалып  жүретін. 

Ал тағы бір сұрапыл соғысқа  
кіргенінде дәл жанынан жарылған  
снарядтың жарықшағынан  өте 
ауыр жарақат алғанының  бел-
гісіндей кеуде бөлігінде бірнеше 
жерден айқыш-ұйқыш  тігілген 
жарақаттың орны өз балалары 
мен немерелерінің де  қорқы-
нышын шақыратын. Содан ба, 

әкеміз  сол  жарақатын үнемі жа-
уып жүруге тырысатын. Әкеміз 
осы ауыр жарақатымен Жеңістің 
45 жылдығын қарсы алған бола-
тын. Бірақ біз балалары ол кезде, 
шыны керек, әкеміздің соғыстағы  
өмірін есте сақтамаппыз, ал 70 
жылдық Жеңіс  тойы қарсаңында 
архивтен әкеміз  туралы  жазған  
мына  мәліметті таптық. 

Бірде Думбровица елді мекені-
не жақындап қалған неміс солдат-
тарын көріп қалған пулеметчик  
Молдабай Саржанов сенімді де 
жылдам шешім қабылдап, фашис-
терге пулеметінен оқ жаудырады.
Сол сәтте екі немістің көзін жой-
ып, үшеуін жаралаған екен. Осы 
жауынгерлік ерлігі бағаланып, 
«Ерлігі үшін» медалімен мара-
патталады. 

Бұл әрине біздің әкеміздің бір  
ғана ерлігі туралы  мәлімет. Мүм-
кін, олар өте көп болған шығар. 
Әкеміз Молдабай соғыс туралы 
сұрасаң, терең күрсініп, қан май-
дан туралы еске алудың қанша-
лықты ауыр екендігін айтатын. 
Елге аман-есен оралу тарихын да 
тек отбасында ғана сыр етіп ай-
тушы еді. Қан майдан шайқастар-
да қан кешіп жүргенде, жаудың 
қарша бораған оғының арасынан 
снаряд жарылғаны есінде...

Кейін әскери госпитальда есін 
жиғанда, естігені: бір күн, бір түн 

ес-түссіз ауыр жарақаттан, төгіл-
ген қаны ұйып,  үйілген топы-
рақтың астында жатқан жерінен 
медбике қыз құтқарыпты.

Осы снаряд жарықшағының 
жарақатынан айыға қоймаған 
әкемізді дәрігерлер соғысқа жа-
рамсыз деп танып, елге қайтарған.

Елге оралған әкеміз ауыр  жа-
рақатына қарамастан  атқа  қонып, 
тылдағы жұмыста еңбек атқарып 
жүріп, сол соғыс  уақытында ауыл-
да комсомол жастарды басқарып 
комсорг қыз анамыз Мешітбайқы-
зы Разипамен бас қосып бақытты  
өмір сүрген. Бақытты жанұяның 
белгісі болған әке-шешеміздің екі  
ұл, алты  қызы олардан  тараған 
немере шөбере-шөпшектері қазір 
ата әжелерінің жолымен еліне  қы-
змет жасап жатырған жайы  бар. 

Ақкенже САРЖАНОВА,
майдангердің қызы.

СУРЕТТЕ: Молдабай 
Саржанов.

Асыл бейне

Менің әкем Шаяхмет Сапа-
нов, 1917 жылы Меңдіқара ау-
даны Қарағай ауылында туған. 
1939 жылы 15 қыркүйекте 
әскер қатарына шақырылып, 
атқыштар полкында міндетін 
өтеп жүргенде соғыс бастала-
ды. Сөйтіп әкеміз  соғыстың 
алғашқы күндерінен жауға 
қарсы атой салады. Артилле-
риялық полк құрамында талай 
кескілескен ұрыстарға қатыса-
ды. 1942 жылы 22 желтоқсан-
да «Сталинградты қорғағаны 
үшін» медалін алады. Жоғарғы 
қолбасшының атынан бес рет 
алғысқа ие болады, екі «Ерлігі 
үшін» медалімен, «Қызыл Жұл-
дыз» орденімен, тағы да басқа 
көптеген наградалармен мара-
патталады. Солардың ішінде 
әкеміз «Берлинді алғаны үшін» 
медалін ерекше құрмет тұта-
тын. Өйткені, ол Ұлы Жеңісті 
сол Берлинде, жау ордасының 
төрінде қарсы алып еді. 

Біздің әкеміздің қан майдан-
дағы ерліктері туралы бөлімше 
командирі Петренко Сапан ата-
мызға 1943 жылдың 31 жел-
тоқсанында арнайы хат жазып, 
алғыс айтыпты.

Майдангер Шаяхмет Са-
панұлы 1946 жылы 23 мамырда 
аман-есен, тұла бойына бір сы-
зат түспей елге оралады. Біздің 
анамыз Кәмила екеуі отбасын 
құрып, он бір бала өсіріп, аза-
мат етті. 

Бүгіндер, Құдайға шүкір, 
төрт ұлы, екі қызы аман. Бейбіт 
күнде мал шаруашылығы са-
ласында еңбек еткен әкеміздің 
қол жеткізген табыстары да қо-
мақты еді.

Майдангер 1985 жылы 8 
сәуір күні 68 жасында дүние сал-
ды. Оның бейнесі біздің жады-
мызда әрдайым сақталады. Ұлы 
Жеңістің 70 жылдық мерекесі 
қарсаңында жеңімпаз жауынгер 
рухына бас иеміз.

Бибізара ШАЯХМЕТҚЫЗЫ,
майдангердің қызы, 

зейнеткер.
Қостанай қаласы.

СУРЕТТЕ: Жауынгер
 Шаяхмет Сапанов

Жеңіс күнін Берлинде  
тойлаған 

Майдангерлер 
нәсілімін

Менің анам Меңкеш Ысқаққызы ағасы Әбдірахман мен 
інісі Тұқпатты бірінен соң бірін 1942, 1943 жылдары қан 
майданға шығарып салады. Шығарып салып тұрып, екі 
көзге ерік береді, «Енді көреміз бе, көрмейміз бе?», – деп 
солқылдайды. Сонда жүрек шіркін бірдеңені сезген екен.

Бір жыл өткен соң Әбдірахман ұрыс даласында ер-
лікпен қаза болды деген хабар жетеді. Ал інісі Тұқпат 
мүлдем хабарсыз кетеді.

Мен нағашым Тұқпаттың дерегін әскери 
комиссарият тан білмек болып, талай сұрау салдым. 
Бірақ нақтылы дерек айтылмады.

Әбдірахман да, Тұқпат та соғыс алдында үйленген 
екен. Екі абысын, екі жесір көздің жасын бұлай жүріп, 
жақсылық хабар күтеді. Төзім де таусылады, үміт те 
үзіледі. Сондықтан, оларға не кінә, өз тіршіліктерін ой-
лап, реті келген азаматтарға тұрмысқа шығады.

Соларды шығарып салғанда анамыздың боздаған да-
усы құлақтан кетпес, арттарында ұрпақ та қалмаған қос 
арысының шаңырағы сөніп жатса, жыламағанда қайтсін.

Сол боздақтар есімі ауылдағы ескерткіш белгіге 
ойып жазылған, ол да болса, көңілге медет.  

Енді бір мәңгі естен кетпес бір жайтты айта кетей-
ік. Мектеп бітірген соң оқу іздеп Алматы бардым. Әкем 
Жүсіп Алматыда үлкен қызметтегі Едірес нағашымның 
мекенжайын берген. Едірес Сейілов ол кезде Қазақ уни-
верситетінің профессоры екен, мұның алдында Қазақ 
КСР Министрлер кеңесі төрағасының орынбасары бо-
лып істеген лауазымды тұлға болатын. Қолында тоқ-
сан жасқа келген анасы бар екен. Менің Меңкештің ұлы, 
Ысқақтың жиені екенімді білген соң, құшағына қысып, 
үйді басына көтере күңірене жыласын келіп.

– Ысқақтан да бір нәсіл қалған екен, тоба, Құдай, тоба, 
– деп ұзақ уақыт өксігін баса алмады.

– Қазақ мұндайда «Қыздан туғанның қиығы жоқ» 
демей ме?! Кейуана менің келбетімнен соғыста құрбан 
болған бауырларын көрген болар, бәлкім...

Өтеш ЖҮСІПҰЛЫ.
Қызбел ауылы, 

Жанкелдин ауданы.
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Бір медальдың 
сыры

Менің қайын атам Шөки мен қайын енем Дәржанның 
тұлай бойы тұңғышы, менің жолдасым Әбеннің жалғыз 
ағасы Мырзағазы Әбілдин (құжатында Алексей) 1925 
жылы Меңдіқара ауданы Никитинка ауылында дүние
ге келген. 1942 жылы он жеті жасында өзі сұранып, 
майданға аттанып, І Украин майданында барлаушы 
ретінде талай ұрыстарға қатысады. Отбасында 
сақталған әскери билетінде оның 1944 жылы «Ерлігі 
үшін» медалімен марапатталғаны, кейін ІІІ дәрежелі 
«Даңқ» орденін алғаны жазылған.

1947 жылы қарашада аманесен елге оралған ол 
соғыста қар жамылып, мұз жастанып жүргенде тапқан 
дертінен 1948 жылы Жеңіс күні қарсаңында қайтыс 
болады.

Атаенем қашан өмірден өткенше үй болып, ұрпақ 
сүйе алмай кеткен қыршынын дауыс сала жоқтап оты
рушы еді.

1989 жылы біздің отбасы үшін ерекше оқиға бол
ды. Майдангер Мырзағазы Әбілдинге соғыс  жылдары 
берілген «Ерлігі үшін» медалін аудандық әскери комис
сар талай жыл өткен соң салтанатты жағдайда Әбен 
інісіне тапсырды. Бүгіндер қыршын кеткен боздақтың 
сол бір қастерлі жәдігерін отбасында сақтап отырмыз.

Шолпан қажы ӘБІЛДАКЕЛІНІ.
Қостанай ауданы.

Құдайқұл қанды қырғынның 
алғашқы күнінен от-жалынның орта-
сында болды. 1942 жылдың мамыр ай-
ында маршал Тимошенко басқаратын 
Кеңес әскерлерінің Харьков түбіндегі 
кескілескен ұрыстарда сағы сынды, 
олар жаудың алдын ала тас түйін дай-
ындаған соққысына төтеп бере алмай, 
200 мыңдай адамынан айырылды. Со-
ның салдарынан біздің әскерлердің 
оңтүстік бағытындағы қорғанысы әл-
сіреді. Мұның өзі немістерге екі бағыт-
та, Кавказ бен Волга бағытында, ша-
буылға шығуға мүмкіндік берді. Міне, 
осындай жағдайда құрамында Құдай-
құл Ордабаев болған 225 атқыштар 
дивизиясын тездетіп, Сталинград 
түбіне жеткізеді. Бұл дивизия генерал 
Паулюстің 6  армиясы және генерал 
Готтың 4-танк армиясына қарсы шы-
бын жанын шүберекке түйіп, жан беріп, 
жан алысады. Металл балқып, жер өр-
тенеді. Бірақ, бірде-бір  жауынгер жауға 
берілмейді, қасық қаны қалғанша шай-
қасады. Сол 1942 жылдың шілдесінде 
Құдайқұл да Отан үшін құрбан болады.

Бірақ оның дерегі 2013 жылға дейін 
беймәлім еді, хабарсыз кеткендер ішін-
де болатын. Тек «Обелиск» іздеушілер 
отряды Құдайқұл Ордабаевтың меда-
льонын тауып, ондағы мәліметті жария 
етеді. Бұл хабарды біздің «Қостанай 
таңы» газеті де жариялаған болатын.

Сол деректерден белгілі болғандай, 
қыршын кеткен біз боздақ Федоров ау-
данының тумасы екен, облысқа белгілі 
азамат Мұхамеджан Жетпісбаевтың 
нағашы атасы болып шықты.

Мұхамеджан Кәменұлы тас-түйін 

жиналып, майдан даласына сапар ше-
гіп, қимас жанның сүйегін алып келіп, 
туған топыраққа қайта жерлегенінің 
куәсі болған көптеген адамдар орта-
мызда жүр. Сөйтіп арманда кеткен бір 
арысымыздың рухы тынышталып, 
жаны жай тапты.

Ордабаевтар әулетінде үш ұл 
болған: Сұқанқұл, Тұрсынбек және 
Құдайқұл. Соғыс алдында олар Қара-
балықтың №4 ауылынан Федоров се-
лосына көшіп, Заводская көшесіндегі 
жұпыны үйде тұрады. Сұқанқұл еңбек 
армиясында болып, Уралда ағаш дай-
ындайды. Ерен еңбегі үшін медаль ала-
ды. Оның үлкен қызы Ажар үлкен отба-
сының ендігі сүйеніші болады. Жаркөл 
элеваторында жұмыс істейді. Отбасын-
да жиырма адам болады, бала күннен 
мүгедек Тұрсынбек те бірге тұрады. 
Сол Ажарды тылдың нағыз ері десек, 
артық болмас. Он жеті жастағы бойжет-
кеннің қайратқа мініп, бүкіл әулеттің 
тіреніші болуының өзі не тұрады?! Ол 
да «Ұлы Отан соғысы жылдарындағы 
ерен еңбегі үшін» медалімен марапат-
талған.

Ұлы Жеңістің 70 жылдығы қар-
саңында осы Ордабаевтар әулеті тұрған 
Федоров селосындағы Заводская көше-
сіне ағайынды Ордабаевтар атын бер-
се деген өтінішті осы елді мекеннің 
көпшілік тұрғындары қолдапты. 

– Ендігі шешімді ономастикалық 
комиссиядан күтеміз, – дейді Мұхамед-
жан Кәменұлы.

Айта кетейік, осы Мұхаңның әкесі 
Кәмен ағамыз да Ұлы Отан соғысының 
ардагері, көшелі азамат болатын.

Редакцияға әдейі 
келген Ақжібек Сы-
банбаева майдангер 
Өміртай Алпысбаев-
тың қызы, еңбек ар-
дагері екен. Қолында 
664 атқыштар полкы-
ның снайпері, әкесі, 
қатардағы Алпысба-
евтың бір бума құжа-
ты, жаралы болғаны 
туралы анықтама, 
награда кітапшалары, 
газетке шыққан мате-
риалдар қиындысы...

Әке 1941 жылы 
Ұлы Отан соғы-
сы басталысымен 
Меңдіқара әскери комиссариаты арқылы 
майданға аттанады. Волоколамск тас жолы 
бойындағы кескілескен ұрыстарда бір қо-
лынан айырылып, 1943 жылы мүгедек 
ретінде елге оралып, селолық кеңес хатшы-
сы, бөлімше есепшісі қызметін атқарады. 
Жеті бала өсіреді.

Оның екі інісі Баймағанбет пен Өмірәлі 
де ел басына күн туғанда қолға қару алады. 
Өкініштісі сол, екеуі де хабарсыз кетеді.

...Майдангердің қызы ұсынған қалың 
дәптерді парақтап отырмын. Онда жаралы 
жауынгердің көңіл-күйі менмұндалайды:

Кемшілікті басқа түскен жазайын,
Ойдағыны қалай жазбай шыдайын.
Ойлап кетсем қаным қайнап кетеді,
Бастан өткен қиыншылық талайын.

Отырамын бір уақыт кеңседе,
Ойлай берсем көтерілмейді еңсем де.
Өз бетіммен ауыр тұрмыс жасамай,
Қаным қайнайт қанша шыдап, төзсем де.

Кемшілікке қаным төзбей қайнайды,
Қызыл тілім қағаз десе сайрайды.
Өз бетіммен жинай алмай отын-шөп,
Жігер құм боп, көзім оттай жайнайды.

Өз бетіммен шеше алмаймын жеңімді,
Өлеңменен жұбатамын өзімді.
Ешбір жанға кездеспесін мұндай іс,
Кісі керек бұл тағдырға төзімді.

Ешбір іске қолым шіркін келмейді,
Шыдап адам тағы отырып төзбейді.
Аз сөзімнен көп мағына ал достар,
Көп жазудан ешбір нәрсе өнбейді.

Бұл сөзімді ұғар ақыл данасы,
Адамның көп ішкі ойының аласы.
Бір азырақ сөздің басын құраған,
Мен, Өміртай, Алпысбайдың баласы.

Бір әулеттің үш бірдей арысының ару-
ағы риза болсын деп осынау тарихты оқыр-
ман назарына ұсынып отырмын, ағайын.

СУРЕТТЕ: Өміртай Алпысбаев жиені 
Қайратпен бірге. (Сурет майдангердің 
қызы Ақжібек Сыбанбаевадан 
алынды).

Бұрынғы Урицкий ауданы Қа-
раоба ауылдық кеңесінде туған, 
Жанайдар Шаймерденов Ұлы Отан 
соғысының ерекше бір қанқұйлы 
шайқасы – Сталинград түбіндегі 
ұрыста жаралы болып, 1942 жылы 
7 желтоқсан күні 489-жылжымалы 
дала госпиталінде дүние салады. 
Сталинград облысы, Пловлинск 
ауданы, Абилов хуторында жер-
ленген. Бұл деректер «Боздақтар» 
кітабының екінші томында бар.

Сол Жанайдар ағамыздың қа-
рындасы тоқсаннан асқан аяулы 
Мәрия апамыз редакцияға әдейі 
келді. Екінші қабаттағы менің 

бөлмеме еркін, алқынбай кіріп, 
шаруасын айтты.

– «Қостанай таңы» Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығы қарсаңын-
да талай арыстарды қайта тірілтіп, 
ортамызда жүргендердің мерейін 
өсіріп жатыр, соған ризамын, қа-
рағым...

– Менің ағам Жанайдар да қыр-
шын кеткен боздақ еді...

Менің есіме бұдан жиырма жыл 
уақыт бұрын сол майдангердің 
рухына арналып берілген ас түсті. 
Оны ұйымдастырған сол соғыс 
құрбанының інісі, есімі елге бел-
гілі Оразжан Шаймерденов ағамыз 
еді. Осынау пәтуалы шаруаның бел 
ортасында Мәрия апа да жүрген. 

Сол ас алдында майдангер 
туралы деректер бар құжаттар-
мен танысқаным да есімде. «1923 
жылдан 1926 жылға дейін Қара-
оба ауылдық мектебінде оқыдым, 
1930 жылы Қостанайдағы қазақ 
коммуна мектебінің 7-класын тә-
мамдадым. Қостанай қаласындағы 
педучилищенің бес айлық оқы-

тушылық курсын аяқтадым», – деп 
жазыпты өмірбаянында.

Қостанай ауданы Октябрь 
ауылдық Кеңесінің Жамбыл атын-
дағы бастауыш, кейін «Красноок-
тябрь» орталау мектебінде мұғалім 
болады. Осында 1941 жылы әскер-
ге шақырылғанға дейін істейді. Ол 
осындағы Отан қорғауға аттанған 
48 азаматтың бірі еді. «Солардың 

34-і отты жылдардан ортамызға 
оралмады», – деп отырушы еді 
майдангер ағамыз Серәлі Жәкетов 
жарықтық.

Қыршын кеткен қайран боз-
дақтың рухы риза болсын, олардың 
адамзатқа сыйлаған Ұлы Жеңісінің 
даңқы арта берсін деген тілекпен 
осы жолдарды жазып отырмын, 
ағайын.

Біздің бүгінгі мамыражай тір-
шілігіміз осы жауынгер Жанайдар 
сияқты миллиондаған құрбандар 
ерлігінің жемісі ғой..

СУРЕТТЕ: Жанайдар Шәймер-
денов

Жаны жай  
тапқан

майдангер Құдайқұл Ордабаев және 
оның бауырлары туралы әңгіме

БІР  ҮЙДІҢ  ҮШ  АРЫСЫ

Қыршын кеткен 
бір боздақ 

Жанайдар Шәймерденов туралы сөз

Жобаның жетекшісі 
Сәлім МЕҢДІБАЙ



88 сәуір  2015 жыл

Нұрболат 
 МЕШІТБАЕВ

Газетіміздің сайтында бұған 
дейін хабарлағанымыздай, То-
был топырағында тұңғыш рет 
дирижерлер маршы өтіп, дом-
быраның шанағынан күй төгілді.

Бұл дүбірлі мереке Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңір-
ген қайраткері, дәулескер күй-
ші, ұлт-аспаптар оркестрінің 
көркемдік жетекшісі Назым-
бек Молдахметовтің шығар-
машылық кешіне арналды. «Дос-
тарымды шақырамын» деген 
тақырыптағы өнер мерекесіне 
еліміздің әр түкпірінен жиналған 
талантты жандар дирижерлік 
өнердің қыр-сырын көрсетіп 
қана қоймай, жиналған дүйім 
елді күй мен әннің сиқырына 
арбап, адам көңілінің, сезімінің 
өн бойына қан жүгіртті.

Иә, өкініші өңешіңе өксік бо-
лып тығылған һәм қуанышы мен 
қайғысы қатар жүретін өмірде 
тек қана серпілтіп, бойыңа қу-
ат-күш, ерік-жігер беретін асыл 
өнердің ішіндегі күй мен әннің 

орны ерекше екенін осы бір 
кештен анық байқалды.

Бұл жайында ел ағасы Кен-
жебек Укин:

– Домбыраның тарихы со-
нау ықылам заманнан бастау 

алады. Кезінде ата-бабаларымыз 
адамның көңілін, сезімін, шерін 
қозғап, айта алмаған сөзін екі 
шекті домбырадан шыққан әу-
енге сиғызған. Шыңғысханның 
тұңғышы Жошы қаза болған-
да Кетбұға би қаһарынан еш-

кімнің дәті жетпеген ханға ба-
рып, ұлының қайтыс болғанын 
күй арқылы естірткен. Міне, 
ұлтымыздың баға жетпес құн-
дылықтарының бірі осы – 
күй өнері екені даусыз. Қазақ 
халқында жеті мыңнан артық 
күй бар. Осы бір тылсым өнерді 
өміріне серік етіп, домбыраның 
құлағында ойнап, дәулескер 

күйші деңгейіне көтерілген, 
халқының қошеметіне бөлен-
ген – Назымбек. Оның мұндай 
дәрежеге жетуі үнемі еңбегі, 
шалқар шабыты, – деді.

Одан әрі Кенжебек Үкіұлы 

кеш иесіне ақ тілегін жеткізіп, 
сый-сияпат көрсетсе, облыстық 
мәслихат хатшысы Сайлаубек 
Ещанов Назымбек Молдахме-
тов жетекшілік ететін «Ақже-
леңнің» өнеріне тек қана қазақ 
халқы ғана емес, әлем халқы 

тәнті болғанын жеткізді. Дом-
бырадан төгілген қазақ күйі 
арқылы ұлтымыздың рухын, 
ділін танытқанын, таныта бе-
ретінін атап өтті.

Консерваторияны енді ғана 
тәмамдап, Қостанайға кел-
ген Назымбек Молдахметов 
тыңнан түрен салып, замандас 
құрбы-құрдастарының басын 

бір ортаға қосып, «Ақжелең» 
сияқты ұлттық ансамбльдің тіз-
гінін ұстайды. «Ақжелеңнің» 
орындауындағы қазақ күйлерін 
әлемнің көптеген халқы естіп, 
тамашалап, қазақ ұлтының му-
зыкасына ерекше баға берген. 
Бұл туралы кезінде Қостанай 
өңірінің мәдениетін басқарған 
басшы Римма Ғайсенова әңгіме-
леп берді.

Шығармашылық кештің 
мәні мен мазмұны Құрманға-
зы, Дәулеткерей, Нұрғисаның 
күйлері қазақ ұлт-аспаптары 
оркестрінің шебер орында-
луымен, оған Назымбек Мол-
дахметовтің әр өңірден келген 

дирижер достарының сүйемел-
деуімен түрленіп, ашыла түсті. 
Әр дирижердің өзіндік мәнері, 
үлгісі, еркін көсілгені тіпті, ха-
лықты иіріп әкетті.

Оралдан Еркін Нұрымбетов, 
Петропавлдан Қайырлы Ғафу-
ров, Астанадан Ерлан Бақтыке-
рей, Атыраудан Ержан Қитаров, 
Қостанайдан әріптесі Берік Ора-

залиев сынды талантты жандар 
қатысқан оркестр қазақ күйінің 
құдіретін одан сайын аспанда-
тып жіберді.

Барлығы бір ауыздан өнер 
иесіне игі тілектерін айтып, ди-
рижерлік маршпен «Сарыарқа» 
күйін орындап, думанды мере-
кені түйіндеді.

Б ұ л  к е ш т е  ж е р г і л і к -
ті ақын-композиторлардың 
шығармалары да орындалып, 
насихатталды.

С У Р ЕТ Т ЕР ДЕ:  Ш ығ а р -
машылық кештен көріністер.

Суреттерді түсірген: Айбек 
ЖҮЗБАЙ

444444          ӨНЕР        444444

ҚР еңбек сіңірген қайраткері, дәулескер күйші  
Назымбек Молдахметовтің шығармашылық кеші жайында

Қайырлы Ғафуров,
Солтүстік Қазақстан облысы Сегіз сері қазақ ұлт-ас-

паптары оркестрінің көркемдік жетекшісі, Бас дирижері:

– Назымбек Молдахметовтің өтінішімен 
ұлттық өнерімізді жаңғыртайық, шығар-
машылық байланыс орнатайық, дирижер-
ліктің қыр-сырын  халыққа көрсетейік деп 
арнайы келдік. Бұл кеште ел куә болғандай, 
дирижерлер тек оркестрді ғана емес, ән 
айтқан әншіні де сүйемелдеді. Тіпті, біз-
ге қосылып ән айтқан халықты да әр қи-
мыл-қозғалысымызбен тәнті еттік.

Назекең арқылы біздің де өнеріміз 
асқақтап, беделіміз биіктей түсті. Қазақ әні мен күйінің тама-

ша мерекесі болды.

Еркін Нұрымбетов,
Қазақстан Композиторлар одағының мүшесі, «Дарын» 

мемлекеттік сыйлығының иегері:

– Бүгін Тобыл топырағында ерекше бір 
мереке-мейрам. Қазақ күйінің қалықтап, 
халықтың ықылас-ілтипатының нөсердей 
жауған күні. Бұл – алдымен ұлттық өнерге 
деген құрмет. Содан кейін жергілікті жерде 
Назымбек Молдахметов бауырымның жа-
саған еңбегінің көрінісі.

Кеш иесінің бізді – дирижер достарын 
шақыру арқылы, халыққа осы өнердің қыры 
мен сырын ұғындыруы, шығармашылық ше-
берлікті көрсетуі. Күй мерекесі өзгеше мән-

де, жаңа бір үлгіде өткені көңілге жақты. Енді жергілікті бас-
шылық Назымбектің еңбегін бағалап, ұжымның шығармашылық 

қуатына демеу беру қажет. Сонда ғана өнер дамиды.

Ерлан Бақтыкерей,
Астана қалалық симфониялық оркестрінің көркемдік 

жетекшісі, Бас дирижері:

– Шығармашылық кешке көңілім толды. Ор-
кестрдің дирижер таяғын тез түсінуі, музыка-
ны қабылдауы, қимылыңның сол сәтінде назар 
аударуы риза қылды. Оркестрдің болашағы бар 
екен. Назымбектің достарын жинап, дирижер-
лік марш көрсеткені тіпті, ерекше етті. Кеш 
соңына қарай «Сарыарқаны» бірінен соң біріміз 
сүйемелдеп іліп әкеткеніміз әсерлі шықты.

Ержан Қитаров,
Н.Жантөрин атындағы Атырау облыстық филармония-

сы «Нарын» ұлт-аспаптар оркестрінің көркемдік жетекшісі, 
Бас дирижері:

– Бүгінгі кеште біз халыққа дирижерлік 
өнердің мәні мен мазмұнын көрсетіп, та-
нытуға барымызды салдық. Бұл ойдағыдай 
шықты. Идея авторы Назекеңе – Назымбек 
Молдахметовке алғыс айту қажет. Өнер-
дегі достық арқылы біз қазақ күйі мен әнін 
дирижерлік сүйемелдеу арқылы ұқтыруға 
тырыстық. Меніңше, мұны халықтың ықы-
ласынан анық аңғаруға болады. Осындай 
өнерлі ұжымға жетекшілік етіп отырған Назымбекке тек қана 
табыс тілеймін! Тобыл аспанында қазақ күйі мәңгі қалықтай 

берсін демекпін!

Күй  құдіреті
«Менің 

Қазақстаным» 
пойызы 

рудныйлық жастарды 
зор әсерге бөледі
Жуырда Рудный индустрия

лық институтының 50 студенті 
«Менің Қазақстаным» үгітна
сихат пойызын қарсы алуға ар
налған митингіге қатысып, онда 
тәрбие ісі жөніндегі проректор 
Ж. Алпысбаев қоғамдық келісім 
және ел бірлігі жайында сөз 
сөйлеген болатын. «Менің Қа
зақстаным» үгітнасихат пойы
зының мақсаты Қазақстан халқы 
Ассамблеясы жылының аясын
да мемлекеттің ұлттық саясатын 
жанжақты насихаттап, Рудный 
қаласының халқына көпсалалы 
кеңес беру және жәрдемдесу бо
лып табылады.

Сол күні түстен кейін оқу ор
нымызда «Менің Қазақстаным» 
үгітнасихат пойызының бағдар
ламасы аясында біраз ісшаралар 
ұйымдастырылып, «Мемлекеттің 
индустриялдыинновациялық 
экономикасы үшін жоғарғы білікті 
кадрларды даярлау» деген тақы
рыпта ауқымды семинар өтті. 
Оған үгітнасихат пойызының де
легаттары, яғни ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаттары, ҚХА 
мүшелері, ҚР Білім және ғылым 
министрлігі Ғылым комитетінің, 
Жастар ісі жөніндегі департа
ментінің, Кәсіптік білім беру және 
техникалық жаңғырту департа
ментінің, «Қоғамдық келісім» РМБ 
және ғылыми инс титут өкілдері 
қатысып, сөз сөйледі. Сондайақ, 
ісшара барысында Ассамблея
ның 20 жылдық мерейтойына 
орай, фото және кітап көрмелері 
де ұйымдастырылды.

РИИ қызметкерлері мен оқы
тушылықпрофессорлық құрамы, 
студенттер аталмыш ісшара
ларға қатыса отырып, Қазақстан 
Республикасындағы ұлттық сая
сат, ҚХА рөлі, кадрларды даяр
лау мен ғылым туралы баянда
маларды тыңдады. Олардың 
тарапынан сұрақтар қойылды, 
еріктілер ретінде ЭКСПО2017ге 
студенттерді тарту, ғылыми жо
баларды қаржыландыру көлемін 
ұлғайту және моноқалалар үшін 
жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі білімді де білікті кадрлар 
даярлау туралы ұсыныстар, жаз
баша түрде қызықты идеялар 
ұсынылды. Жалпы, кездесу сту
денттерге жақсы жағынан әсер 
қалдырып, пайдалы ақпараттар
мен бөлісуге, пікір алмасуға мүм
кіндік берді.

Айта кетерлік жәйт,  «Менің 
Қазақстаным» үгітнасихат 
пойы зының делегациясы да инс
титутымыздың заманауи ғылы
мизертханалар базасын көріп, 
ғылыми әлеуетін жоғары баға
лады. Пойыз делегаттарынан 
студенттеріміздің де алған әсер
лері мол.

Оксана ДЕНАШЕВА,
РИИ-дің Студенттік жастар 

орталығының жетекшісі.
Рудный қаласы.
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Гүлназым
  САҒИТОВА

Жыл сайын  наурыз айының 
соңғы аптасында елімізде, одан 
қала берді облысымызда  ҚР 
Білім және ғылым министрлі-
гінің ұйымдастыруымен мектеп 
оқушыларының республикалық 
Абай оқуларының облыстық 
кезеңі өткізіліп тұрады. Әрине,  
бүгінде жан-жақтан технология-
лық ақпарат ағылып, дамып 
отырғанда оқушы балаларымыз-
дың қазақтың бас ақыны Абай-
ды оқуы, өлеңдерін жаттап өсуі, 
Абай, Шәкәрім әлемін таңдауы 
– зор  рухани байлық . Міне, осы 
«Абай-Шәкәрім оқуларын»  жуыр-
да облысымыздағы қосымша 
білім беретін өңірлік оқу-әдісте-
мелік орталығы ұйымдастырып, 
өткізді. Байқауға қатысқан алпыс 
екі жас өрен   Абай мен Шәкәрім 
өлеңдерін мәнерлеп оқу сайысы 
– «Өлең – сөздің патшасы, сөз 
сарасы», Абай және Шәкәрім 
әндері мен күйлерін орындау 
сайысы – «Көңілім әнді ұғады», 
өз туындыларын (өлеңдерін, 
әндерін және күйлерін орын-
дау) «Жүйріктен жүйрік озар 
жарысқанда» номинациялары 
бойынша  сынға түсті. 

Сонау 2000 жылдан бері  өт-
кізіліп келе жатқан бұл ««Абай-
Шәкәрім оқулары» мұғалімдер 
үшін де,  оқушылар үшін де үлкен 
мәні бар  шараға айналды, талай 
өнерлі де талапты  таланттарға  
өнер әлеміне жол ашты. Осы 
жылдар аралығында  байқаудың 
жүлдегерлері баршылық болға-
нымен, жарқ етіп жарқыраған 
талапты,  жеңімпаз сирек. Ал, 
биылғы жылғы облыстық кезеңге 
келер болсақ,  сайыс өз деңгей-
інде өтті. Дегенмен көңілге кірбің  
түсірер кемшін тұстар да бар.

– Оқушыларымыздың тал-
пынысы, Абайдай ұлы ақыны-
мыздың сөз зердесіне  ден қоюы 
әрине, көңіл қуантады.  Біз  бай-
қаудың «Жүйріктен жүйрік озар 
жарысқанда» номинациясына 
төрелік жасаған едік.  Абай ата-
мыз айтқандай, «Мен жазбаймын 
өлеңді ермек үшін, Жоқ, барды, 
ертегіні термек үшін» дегендей, 
өлең деген жан жүрегіңнен шығуы 
қажет.  Өлеңнің екі шумағын 
жазсаң да, керемет өріліп тұруы 

керек емес пе. Оқушы балала-
рымыздың  шығармаларының 
мазмұнында, көркемдік деңгей-
інде кем тұстар бар. Оқушының 
бір топтамасында  өлеңдері кіл  
Абай атамызға арналған,  тіпті 
соңғы кезде  науқандық деп айт-
сам ба екен, адрестік өлеңдер 
көп. Оқушыларымызға қосымша 
ретінде  еліміздің, өз облысымыз-
дың қандай ақындарын білесің? 
М.Мақатаевты, Ф.Оңғарсынова-
ны, М.Шақановты оқыдыңдар  
ма? Олардың қандай өлеңдерін 
білесіңдер, айтып жіберіңдерші? 
– деп сұрақ қойдық, балалары-
мыз жауап бере алмады. Та-
лантты балалар жоқ емес, бар, 
бірақ ұстаздарымыз тақырып 
беріп, осыған өлең шығар деп 
айтпай, ақын-жазушыларымыз-
дың  да шығармаларын оқытып, 
сөз байлығын, қорын дамытуға, 
сауаттылығын ашуға  көмектес-
се, кітап оқуға талпындырса, 
мазмұнын сұраса, я болмаса  қо-
сымша ретінде сынып бойынша  
ақын-жазушыларымыздың бір 
шығармасын оқып, оны талқы-
ласа,  қандай жарасымды болар 
еді, – дейді «Өрлеу» біліктілікті 
арттыру Ұлттық орталығы» АҚ 
филиалы Қостанай облысы бой-
ынша педагогикалық қызмет-
керлердің біліктілігін арттыру 
институтының бағдарламалар 
орталығының үшінші (базалық) 
деңгейдегі бапкері Жұмабике 
Көпжасарова.

Байқаудың үш номинация-
сына қатысқан  оқушыларымыз 
арасындағы бәсеке тартысты 
өтті. Әсіресе, «Өлең – сөздің пат-
шасы, сөз сарасы» номинация-
сында. Абай атамыздың  жүзден 
аса, екі жүзге дейін шығармасын 
жаттағандар да бар екен.  Қазы-
лар алқасы  әр  қатысушының 
сахналық мәдениетіне,  орындау 
шеберлігіне мән бере отырып, 
оқушы  ақынның  шығармасын 
қаншалықты түсінгенін, терең 
білетіндігін, сонымен бірге мә-
нерлеп оқып тұрған оқушыны 
тоқтатып, пәлен шығарманың 
түген шумағын я екі жолын ай-
тып жіберші деп те сұрап отыр-
ды. Басқа өңірлерге қарағанда 
«Абай-Шәкәрім оқуларына»  
Жанкелдин, Аманкелді, Қоста-
най аудандары, Арқалық қаласы 
мектептерінің оқушылары да, 

ұстаздары да жауапты қарап,  
тыңғылықты даярланып келген-
дігін айта кеткіміз келеді.  

– Әр байқаудың өз дәре-
жесі болады дегендей, «Абай-
Шәкәрімнің» де өзіндік мәрте-
бесі бар. Қазір  информатикалық 
технологияның заманы, сон-
дықтан да Абай, Шәкәрім өлең-
дерін, сөздерін жаттап өскен, 
сондай ұлылардан нәр алған 
оқушыларымыз-өнерге, білімге 
ұмтылған білімпаз жастар. Ал, 
енді байқауға келсек, жетістік те, 
кемшілік те бар. Жетістіктерін 
жетекшілеріне айттық. Көңілге 
келер кірбің – осындай байқауға  
аудандық кезеңін өткізбей, тіке-
лей облыстық кезеңге оқушыны 
алып келген өңірлеріміз де кез-
десті. Сан емес, сапасына көңіл 
бөлсек. Сахнада  оқушы бала-
мыз шығармаларды  мәнерлеп 
оқып отырғанда,  тыңдап отыр ған 
көрермендеріміз күбірлеп, сөй-
леп те отырды.  Әрине, мұның 
бәрі ұсақ-түйек десек, қателе-
семіз. Сахнадағы қатысушыны 
сыйлауымыз керек, мәдениет 
деген болады, – дейді «Қостанай 
дарыны»  өңірлік ғылыми-практи-
калық орталығының қазақ тілінің 
әдіскері, қазылар алқасының мү-
шесі Кәбира Бақытжанова. 

Қазылар алқасы әр номина-
циядан үш-үштен жеңімпазды 
анықтады. Ал, «Өлең – сөздің пат-
шасы, сөз сарасы»  номинация-
сында – Абай мен Шәкәрім өлең-
дерін мәнерлеп оқуда 1-орынды  
Арқалық қаласындағы А.Құнанба-
ев атындағы орта мектебінің 10 
сынып оқушысы Мерей Сыдықба-
ева, «Көңілім әнді ұғады» – Абай 
және Шәкәрім әндері мен күй-
лерін орындауда  1-орынды Арқа-
лық қаласы №3 орта мектебінің 
9 сынып оқушысы  Айымгүл Жұ-
мақанова, «Жүйріктен жүйрік озар 
жарысқанда» – өз туындыларын 
орындаған жас өрендер сайы-
сында  1-орынды Арқалық қала-
сының Ы.Алтынсарин атындағы  
орта мектебінің 10 сынып оқушы-
сы  Елдос Мұқатай жеңіп алды. 
Жеңімпаздар облыстық білім 
басқармасының мадақтамала-
рымен, ақшалай сыйлықтармен 
марапатталды. Бірінші орынды 
жеңіп алғандар Абайдың туған 
жерінде өтетін рес публикалық 
оқуларға қатысады.

«Мен жазбаймын өлеңді 
ермек үшін...»  

АБАЙ ОҚУЛАРЫ Еске алу
2015 жылдың 9 сәуір күні сүйікті ұлымыз, 

бауырымыз, аяулы әке, адал жар Кушмурзин 
Амангелді Әлмұқанұлы тірі болса 50 жасқа то-
лар еді. Бірақ бұл күнді Амангелдінің пешенесі-
не жазбапты. Кенеттен болған қазасы бәрімізді 
күйретіп кеткеніне де 5 жыл толады. 

Балаларының қайғысы қабырғасына қатты 
батқан әкеміз де бұл өмірмен қоштасып кете 
барды. Отбасының тірегі әкеміз, атамыз Куш-
мурзин Әлмұқан Көшмырзаұлының бұл дү-
ниеден өткеніне 9 сәуір күні 2 ай болады. 

Әкемізді, бауырымызды сағынышпен еске 
алып, рухтарына құран бағыштаймыз. Жатқан 
жерлерің жайлы, имандарың жолдас, жанда-
рың жәннатта болсын деп мына өлең жолдарын 
арнаймыз.

 Алла салды басымызға сынақты,
 Бір көтеріп, бірде жығып, құлатты.
 Жазуына бұл тағдырдың не шара,
Жақындардан айырды да жылатты.
 Еске алушылар: Кушмурзиндер отбасы.                                           

ОҚИҒА
Түн ішіндегі 

дүрбелең                                 
6 сәуір күні облыстың ішкі істер департаментінің кезекшісінен 

Қостанай қаласының 5 шағын ауданындағы 9 қабатты үйдің бірінде 
жетінші қабаттағы алаңда күдік тудыратын пакет жатқаны туралы 
хабар түсті. Оқиға болған жерге Қостанай облысы ТЖД «Өрт сөн-
діру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ-нің қызмет-
керлері келіп жетті. Түн ортасында осы үйдің 43 тұрғыны сыртқа 
шығарылды. Саперлер  жұртты әуреге салған пакеттің ішінде қоқыс 
бар екенін анықтады. Әлдекімнің қоқысты сыртқа шығармауының 
салдары осындай болды.         

Үй иесі жапа шекті
Қостанай қаласында Герцен көшесіндегі 5 қабатты үйдің үшінші 

қабатында орналасқан екі бөлмелі пәтерде өрт шықты. Өрт ау-
мағы 5 шаршы метрді қамтыды. Өрт сөндірушілер келіп, үйден 19 
адамды қауіпсіз жерге шығарды. Өртті сөндірген соң үй иесі 1948 
жылы туған зейнеткердің мүрдесі табылды.  Өрттің шығу себебі 
анықталуда.        

                                                                   
Облыстық ТЖД баспасөз қызметі.

Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Кеден одағының сыртқы экономикалық қыз-
метінің тауар номенклатурасының коды бойынша 
қорытындыларды қабылдау тәртібі белгіленді.

Кеден одағы Сыртқы экономикалық қызметке қа-
тысушылардың Бірыңғай тауар номенклатурасына 
сәйкес тауарларды сыныптау кеден органдарына 
жүктелген. Кеден одағында тауарлар импортын 
қосылған құн салығынан босату қағидаларында 
мемлекеттік кірістер органдары сыртқы экономика-
лық қызметке қатысушылардың өтініштері негізінде 
Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан 
Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін 
тауарларға КО СЭҚ БТН коды бойынша қорытынды-
ларды ұсынатындығы анықталған. Аталмыш қоры-

тындының белгіленген нысаны және толтыру тәртібі 
бар. Және де тауарларды жеткізуге жеке сырт қы 
экономикалық шартқа (келісім-шарт) беріледі. Қо-
рытындыларды беру Қостанай облысы бойынша 
мемлекеттік кірістер департаментінде жазбаша 
өтініш тіркелген күннен бастап он бес күнтізбелік күн 
ішінде тегін жүргізіледі. Өтініште келісім-шарт, толық 
коммерциялық атау, фирмалық атау, тауарлардың 
негізгі техникалық, коммерциялық сипаттамалары 
және тауарды бір мәнде сыныптауға мүмкіндік бе-
ретін өзге де ақпараттар болуы қажет. Қажет болған 
жағдайда өнімнің фотоларына, суреттеріне, сызба-
ларына, төлқұжатына сұрау салынады. 

Тауарларды сыныптауға қатысты барлық 
сұрақтар бойынша облыстық мемлекеттік кірістер 
департаментіне жүгіне аласыздар.

Қабылдау тәртібі белгіленді 

Алғыс айтамыз
Біздің сүйікті ұлымыз, бауырымыз, ағамыз және атамыз Сергей 

Васильевич Берлетті  соңғы сапарға шығарып салуда матери-
алдық көмек және моральдық қолдау көрсеткені үшін Қостанай 
облысының сот корпусына, курстастарға, сыныптастарға,  әріптес-
терге, туған-туысқандар мен дос-жаранға, көршілерге, Ұзынкөл ау-
даны Новопокров селосының барлық тұрғындарына шын жүректен 
алғысымызды айтамыз. 

                                                               В.Я.Берлеттің отбасы.

«Дәурен ШҚ-ның мемлекеттік тіркеу куәлігі жоғалды, №0692606, 
Мергенбаев Дархан Сабитович, ҚР азаматының куәлігі №021715136 
Қостанай облысы, Жанкелдин ауданы, Бидайық ауылы. Жарамсыз деп 
танылсын.

Жарнама бергіңіз келсе
54-33-22, 54-99-69 (факс)

А.Т.Оразалиннің сенімді тұлғасы Кудербекова Айнаш Мамбетовна кепілдік мүлікті 
соттан тыс өткізу тәртібімен Қостанай облысы, Сарыкөл ауданы, Чехов селолық округі 
аумағында орналасқан шаруа қожалығын жүргізуге арналған кадастрлік нөмірі 12-
190-009-134, өлшемі 927,0 га, 24.08.2053 ж. дейінгі мерзімге бөлінетін жер учаскесіне 
уақытша ұзақ мерзімді жер пайдалану құқығын сату жөнінен сауда өткізеді. 

Сатып алу бағасы қолма-қол ақшамен  сауда өткізілген сәттен бастап 10 күнтізбелік 
күн ішінде енгізіледі. Сауда 2015 жылғы 21 сәуір, сағат 10.00-де мына мекенжайда 
болады: Қостанай облысы, Сарыкөл ауданы, Чехов с., Абай көш., К.Б.Кулубеков ШҚ 
кеңсесі.  

Өтінімдер 2015 жылғы 17 сәуір, сағат 17.00-ге дейінгі мерзімде сенімді тұлғаның 
орналасқан жерінде қабылданады: Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Затобол пос., 
Школьная көш., 52/2, тел. 87078053724.

Доверенное лицо Оразалина А.Т. Кудербекова Айнаш Мамбетовна, в порядке 
внесудебной реализации залогового имущества объявляет о проведении торгов по 
продаже права временного долгосрочного землепользования сроком до 24.08.2053 
года на делимый земельный участок мерою 927,0 га, с кадастровым номером 12-190-
009-134, предназначенный для ведения крестьянского хозяйства, расположенный на 
территории Чеховского сельского округа, Сарыкольского района, Костанайской облас-
ти. Покупная цена вносится в течение 10 календарных дней после проведения торгов.

Торги по внесудебной реализации состоятся 21.04.2015 года в 10.00 по адресу: 
Кос танайская область, Сарыкольский район, село Чехова, ул.Абая офис КХ Кулу-
бекова К.Б.

Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17.00. 17.04.2015 года по месту нахож-
дения доверенного лица: Костанайская область, Костанайский район, пос.Затобольск, 
ул.Школьная, 52/2.тел. 87078053724.
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"Мењдіќара ауданы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік  мекемесі, 111300, Боровское
ауылы,   Королев  кμшесі,  5,  306-каб.  аныќта-
ма  ‰шін  телефондары:  8 (71443) 2-40-59,
2-43-38 (факс), электрондыќ мекенжайы:
mendikara@кostanay.gov.kz., "Б" корпусыныњ
бос мемлекеттік єкімшілік лауазымдарына ор-
наласуѓа конкурс жариялайды:

1. Мењдіќара ауданы єкімі аппаратыныњ
басшысы (Е-2, 1 бірлік), лауазымдыќ жалаќы-
сы ќызмет атќарѓан жылдарына байланысты
103782 тењгеден 140298 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: аудан єкімі
аппаратына басшылыќты, аудан єкімі аппара-
ты ж±мысыныњ перспективалыќ жєне аѓымдаѓы
жоспарлауын ж‰зеге асыру. Аппарат ќызметініњ
іс-єрекеттерін аудан єкімініњ орынбасарлары-
мен келісу, Ќазаќстан Республикасы зањдары-
ныњ, Президент Жарлыќтарыныњ, ‡кімет ќаулы-
ларыныњ, облыс, аудан єкімдері шешімдері мен
μкімдерініњ, єкімдіктіњ ќаулыларыныњ орында-
луын баќылау мєселелері бойынша аудандыќ
бμлімдердіњ, ауылдыќ округтер єкімдері аппа-
раттарыныњ ж±мыстарын ‰йлестіру. Кадр іріктеу
жєне мемлекеттік органдарды реформалау
мєселелерін шешу. "Электрондыќ ‰кіметті" да-
мыту жєне жергілікті атќарушы органдармен
мемлекеттік ќызметтерді кμрсету мєселелері
бойынша ќызметті ‰йлестіру. Аудан єкімдігініњ
мєжілістерін, кењестерді даярлау мен μткізуді
±йымдастыру. Ќ±жаттамалыќ ќамтамасыз ету
бμліміне, ±йымдастыру-баќылау ж±мысы
бμліміне, персоналды басќарудыњ бірыњѓай ќыз-
метіне (кадр ж±мысы бμлімі), зањ бμліміне,
ќаржы-шаруашылыќ бμліміне жетекшілік етеді.
Мењдіќара аудандыќ мєслихатымен, "Ќазаќстан
Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігініњ Ќостанай  облысы  бойынша  депар-
таменті", "Мењдіќара аудандыќ мемлекеттік
м±раѓаты", "Мењдіќара  ауданыныњ єділет бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемелерімен, Ќоста-
най облысы єкімдігініњ "Мемлекеттік ќызметші-
лерді ќайта даярлау жєне олардыњ біліктілігін
арттыру μњірлік орталыѓы" коммуналдыќ мем-
лекеттік ќазыналыќ кєсіпорнымен, Ќостанай
облысы бойынша "Халыќќа ќызмет кμрсету
орталыѓы" республикалыќ мемлекеттік кєсіпо-
рын филиалыныњ Мењдіќара бμлімімен μзара
іс-ќимылды ж‰зеге асырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: білімі жоѓары педагогикалыќ, гума-
нитарлыќ, экономикалыќ, мемлекеттік жєне
жергілікті басќару, ќ±ќыќтану.

Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ біріне
сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі екі жылдан кем
емес;

2) мемлекеттік органдарда басшылыќ неме-
се μзге лауазымдарда ж±мыс μтілі бір жылдан
кем емес;

3) осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ  баѓыттарына  сєйкес салаларда
ж±мыс μтілі ‰ш жылдан кем емес, оныњ ішінде
басшылыќ лауазымдарда бір жылдан кем емес;

4) жоѓары немесе жоѓары оќу орындарынан
кейінгі білім баѓдарламалары бойынша Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Президенті жанындаѓы
білім беру ±йымдарында мемлекеттік тапсырыс
негізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу  орында-
рында шетелде кадрлар даярлау жμніндегі рес-
публикалыќ комиссиябекітетін басым маман-
дыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

5) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-

сын, "Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті
туралы", "Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кіметі
туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ консти-
туциялыќ зањдарын, "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Єкімшілік рєсімдер туралы", "Норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілер туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі
туралы",  "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ зањда-
рын; осы санаттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќатынастарды
реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050"
Стратегиясы ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі. Осы санат-
таѓы лауазымдар бойынша функционалдыќ
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

2. "Мењдіќара ауданыныњ ж±мыспен
ќамту жєне єлеуметтік баѓдарламалар
бμлімі" ММ єкімшілік жєне бухгалтерлік есеп
секторыныњ бас маманы (Е-R-4, 1 бірлік),
лауазымдыќ  жалаќысы ќызмет атќарѓан жыл-
дарына байланысты 56375 тењгеден 76235 тењ-
геге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Ќазынашы-
лыќпен ж±мыс істеу ‰шін ќаржы ќ±жаттарын
дайындау. Ќаржы ќ±ралдарыныњ, есептердіњ
жєне   материалдыќ   ќ±ндылыќтардыњ  т‰ген-
деуін μткізуге ќатысу, т‰гендеу нєтижелерін
уаќытында жєне д±рыс айќындауды ж‰зеге
асыру жєне оларды есепте кμрсету. Бμлімніњ
барлыќ баѓдарламалары бойынша ќаржы
ќ±жаттарын дайындау. Аналитикалыќ есепті
ж‰ргізу. Белгіленген мерзімде бюджеттік
μтінімдерді, стратегиялыќ жоспарларды, барлыќ
ж‰ргізілген баѓдарламалар бойынша жоспарлы
есептілікті ќ±растыру жєне ±сыну. Саќтау жєне

пайдалану орындарында активтердіњ, ќадірсіз,
тез тозатын заттардыњ жєне басќа да матери-
алдыќ ќ±ндылыќтардыњ саќталуын баќылау.
Есеп пен есептілік мєселелері бойынша ереже-
лердіњ, н±сќаулардыњ, єдістемелік н±сќаулар-
дыњ жєне бухгалтерлік ќызметтіњ ќ±зыретіне
жататын басќа нормативтік ќ±жаттардыњ ж‰йе-
ленген есебін ж‰ргізу. Бюджеттік баѓдарлама-
лар бойынша ќаржыландыру жоспарларына
бюджеттік μтінімдерді жєне есептерді бμлім бас-
шысымен ‰йлестіру жєне ќ±растыру. Бμлімніњ
ќызметімен байланысты шарттар жасау.
Бμлімніњ материалдыќ техникалыќ базасына
жауапкершілікті  алу. Мемлекеттік ќызметкер-
лерге жєне ж±мысшыларѓа жалаќыны уаќытын-
да есептеу жєне аудару.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: жоѓары экономикалыќ (экономика,
есеп жєне аудит, ќаржы), мемлекеттік ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес немесе осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ функционалдыќ баѓы-
тына сєйкес салаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда экономика-
лыќ (экономика, есеп жєне аудит, ќаржы) орта-
дан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі
туралы",  "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті  мемлекеттік  басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарын; осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын білуі. Осы
санаттаѓы лауазымдар бойынша функционал-
дыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

3. "Мењдіќара ауданы єкімдігініњ білім
бμлімі" ММ балалардыњ ќ±ќыќтарын саќтау
жєне м‰дделерін ќорѓау мєселелері
жμнiндегi бас маманы (Е-R-4, 1 бірлік), лауа-
зымдыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан жылдары-
на байланысты 56375 тењгеден 76235 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Ата-аналары-
ныњ ќамќорлыѓынсыз ќалѓан жєне ата-анала-
ры бар, біраќ мемлекеттіњ кμмегіне м±ќтаж ба-
лаларды аныќтау жєне орналастыру. Кємелет-
ке толмаѓан балаларѓа ќорѓаншылыќ (ќамќор-
шылыќ)  бекіту. Бала (ќыз бала) асырап алу
бойынша ж±мыс ж‰ргізу. Кємелетке толмаѓан-
дарды, жетім жєне ата-анасыныњ ќамќорлыѓын-
сыз ќалѓан,  балаларѓа арналѓан  мемлекеттік
мекемелеріне орналастыру. Балаларды тєрбие-
леумен байланысты дауларды ќарастыру. Ата-
анасыныњ ќамќорлыѓынсыз ќалѓан балалардыњ
ќ±ќыѓын ќорѓау мєселелері бойынша єлеуметтік
педагогтарѓа єдістемелік жєне кењестік кμмек
кμрсету. Ата-анасыныњ  ќамќорлыѓынсыз  ќал-
ѓан балаларды орналастыру мєселесі бойын-
ша ай, тоќсан сайынѓы жєне жылдыќ  есеп беру.
Ќорѓаншыларѓа немесе ќамќоршыларѓа жетім
баланы (жетім балаларды) жєне ата-анасыныњ
ќамќорлыѓынсыз ќалѓан баланы (балаларды)
к‰тіп-баѓуѓа жєрдемаќы таѓайындау немесе
таѓайындамау. Ќорѓаншылардыњ (ќамќоршы-
лардыњ), патронаттыќ тєрбиешілердіњ μз міндет-
терін атќаруын, жетім баланы (жетім  балалар-
ды) жєне  ата-анасыныњ   ќамќорлыѓынсыз ќал-
ѓан баланы (балаларды) к‰тіп-баѓуѓа жєрдем-
аќы пайдалануын баќылау. Мемлекеттік ќыз-
мет кμрсету: "Ата-анасыныњ ќамќорлыѓынсыз
ќалѓан балаѓа (балаларѓа) жєне жетім балаѓа
(жетім балаларѓа), ќамќоршылыќ  немесе  ќор-
ѓаншылыќ  белгілеу", "Ќорѓаншылыќ жєне ќам-
ќоршылыќ жμнінде аныќтама беру", "Бірыњѓай
жинаќтаушы зейнетаќы ќорына  жєне/немесе
ерікті жинаќтаушы зейнетаќы ќорларына, банк-
терге ішкі істер органдарына кємелетке толма-
ѓан балаларѓа м±раны ресімдеу мен кємелетке
толмаѓандардыњ тиесілі м‰ліктеріне билік ету
‰шін аныќтамалар беру", "Кємелетке толмаѓан-
дарѓа меншік ќ±ќыѓы негізінде тиесілі м‰лікпен
жасалатын мємілелерді рєсімдеу ‰шін ќорѓан-
шылыќ немесе ќамќоршылыќ бойынша функ-
цияларды ж‰зеге асыратын органдардыњ аныќ-
тамаларын беру", "Т±рмысы тμмен отбасын-
даѓы балаларѓа ќала сыртындаѓы жєне мектеп
жанындаѓы лагерьлерде  демалуын  ±сыну",
"Ата-анасыныњ ќамќорлыѓынсыз ќалѓан бала-
ны (балаларды) жєне жетім баланы (жетім ба-
лаларды) асырауѓа ќамќоршысына немесе ќор-
ѓаншысына жєрдемаќы таѓайындау". Іс ќаѓаз-
дарын ж‰ргізу. Басшылардыњ б±йрыќтары мен
жарлыќтарын, жоѓары т±рѓан органдар жєне
лауазымды т±лѓалардыњ μкілеттігі шегінде шы-
ѓарылѓан шешімдері мен ќаулыларын орындау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: білімі жоѓары гуманитарлыќ, педаго-
гикалыќ, мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан
кем емес немесе осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес са-
лаларда екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі гуманитарлыќ,
педагогикалыќ білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі
туралы",  "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы",  "Ќазаќстан Республикасындаѓы

жергілікті  мемлекеттік  басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарын  осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын білуі. Осы
санаттаѓы лауазымдар бойынша функционал-
дыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

4. "Мењдіќара ауданыныњ ауыл шаруа-
шылыѓы бμлімі" КММ μсімдік шаруашы-
лыѓы, техникалыќ инспекция жєне т±ќым
шаруашылыѓы  секторыныњ  бас маманы
(Е-R-4, 1 бірлік), лауазымдыќ жалаќысы ќыз-
мет атќарѓан жылдарына байланысты 56375
тењгеден 76235 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Кењестер мен
семинарларѓа ќатысу, кењестерді даярлау,
єкімдік отырыстарында ќарау ‰шін берілетін
ќ±жаттардыњ жобасын єзірлеу. Баѓдарламалар-
ды, іс-шаралар жоспарын єзірлеуге, комиссия
ж±мыстарына ќатысу. Кμктемгі-егістік жєне егін
жинау ж±мыстарын μткізуге, ауданныњ ауыл
шаруашылыѓы кєсіпорындарын субсидиялау
мен несиелеу бойынша республикалыќ жєне
облыстыќ баѓдарламаларды іске асыруѓа ќаты-
су.

Т±ќым ресурстары, астыќ жєне оныњ аудан-
даѓы μњдеу μнімдеріне мониторинг ж‰ргізу.
¤сімдік шарушылыѓына ќатысты мєселелер
бойынша облыстыќ, аудандыќ жєне басќа да
ќ±рылымдардыњ хаттарына жауаптар даярлау.
Кμктемгі-егістік жєне егін жинау ж±мыстарын
ж‰ргізу жєне шыѓымдылыќ пен μсімдік шаруа-
шылыѓы μнімініњ сапасын арттыру ‰шін ќажетті
жанар-жаѓар май материалдары мен басќа да
тауарлыќ-материалдыќ ќ±ндылыќтардыњ ќ±нын
арзандатуѓа ауыл шаруашылыѓы тауар μндіру-
шілеріне тμлем бойынша ќ±жаттаманы жинау.
Минералдыќ тыњайтќыштар, гербицидтер, эли-
талыќ т±ќымды субсидиялауѓа тμлеу бойынша
ќ±жаттарды жинау. Алдаѓы жыл егінініњ т±ќым-
дыќ балансын ќ±растыру. Ауыл шаруашылыѓы
даќылдарыныњ байќау актілері жиынын ќабыл-
дау жєне ќ±ру. Ауыл шаруашылыѓы даќылда-
рыныњ егістік алањдары, шыѓымдылыѓы жєне
жалпы жиыны туралы деректерді ауыл шаруа-
шылыѓы ќ±рылымдарымен ±сыну мониторингі.
Бμлім басшысыныњ, сектор мењгерушісініњ
ауызша жєне жазбаша тапсырмаларын орын-
дайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: жоѓары ауыл шаруашылыѓы, (агро-
номия), мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан
кем емес немесе осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес са-
лаларда екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда  ауыл шаруашылыѓы (агроно-
мия) ортадан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат еті-
леді.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі
туралы",  "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы",  "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті  мемлекеттік  басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарын; осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын білуі. Осы
санаттаѓы лауазымдар бойынша функционал-
дыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

5. "Мењдіќара ауданыныњ экономика
жєне бюджеттік жоспарлау бμлімі" ММ бас
маманы (Е-R-4, 1 бірлік), лауазымдыќ жалаќы-
сы ќызмет атќарѓан жылдарына байланысты
56375 тењгеден 76235 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Бюджеттік баѓ-
дарламалардыњ єкімшілерімен бекітілген ќар-
жыландыру жоспарлары, оларѓа есептер мен
штат кестесі бойынша ќ±растырудыњ д±рыс-
тыѓын ќабылдайды жєне тексереді. Бекітілген
бюджеттік баѓдарламалар бойынша олардыњ
стратегиялыќ  жоспарларына сєйкес іске асы-
руды   баѓалауды  ж‰ргізеді,  бекітілген страте-
гиялыќ жоспармен айырмашылыќтары айќын-
далѓан жаѓдайда ±сыныстар єзірлейді. Бекітіл-
ген мекемелер бойынша желіні, штат пен кон-
тингенті, бюджеттік баѓдардамалар єкімшілерініњ
бюджеттік μтінімдерін ќарайды жєне олар бой-
ынша т±жырымдар жасайды. Басќару аппарат-
тары жєне ќорѓаныс кешені мекемелері бойын-
ша бюджетті атќару туралы есептерге
т‰сіндірме жазбаны ќ±растырады.  Аудан да-
муыныњ стратегиялыќ жоспарына жергілікті
бюджеттіњ баќылау сандар жобасын єзірлеуге
ќатысады. Жергiлiктi бюджеттен ќаржыланды-
рылатын мекемелер мен ±йымдарда басќару
аппаратыныњ ќ±рылымын жаќсарту бойынша
±сыныстар єзірлейді, штат саныныњ лимиттерiн
жєне олар бойынша аѓымдаѓы шыѓындар нор-
мативтерін, ќызметтiк жењіл автомобильдер
санын белгілеу бойынша єкiмдік ќаулыларыныњ
жобаларын дайындайды. Ауылдыќ елді мекен-
дерге ж±мыс істеу жєне т±ру ‰шін келген ден-
саулыќ саќтау, білім беру, єлеуметтік ќамсыз-
дандыру, мєдениет, спорт жєне ветеринария
мамандарын єлеуметтік ќолдау шараларын
±сыну ережесіне сєйкес мамандарды єлеу-

меттік ќолдау шараларын кμрсету жμнінде
ж±мысты ж‰ргізеді. Бμлім басшысыныњ тапсыр-
маларын орындайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: жоѓары экономикалыќ (экономика,
есеп жєне аудит, ќаржы), мемлекеттік ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес немесе осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ функционалдыќ баѓы-
тына сєйкес салаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда экономика-
лыќ (экономика, есеп жєне аудит, ќаржы) орта-
дан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі
туралы",  "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы",  "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті  мемлекеттік  басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарын; осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын білуі. Осы
санаттаѓы лауазымдар бойынша функционал-
дыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

6. "Мењдіќара ауданы Буденный ауылдыќ
округі єкімініњ аппараты" ММ бас маманы
(санаты Е-G-3, 1 бірлік), лауазымдыќ жалаќы-
сы ќызмет атќарѓан жылдарына байланысты
53813 тењгеден 72391 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Ауылдыќ ок-
ругі єкімініњ жєне оныњ аппаратыныњ ќызметін
ќамтамасыз ететін ќажетті ќ±жаттарды  дайын-
дауды ж‰зеге асыру. Іс ж‰ргізу. Жер, м‰лік жєне
кμлік салыќ тμлемдерін жинау жєне есепке алу.
Салыќ салу объектілерін наќтылау. Салыќты
тμлеуден жалтаратын т±лѓалармен ж±мыс
ж‰ргізу. Сайлаушылар тізімдерімен ж±мыс, сай-
лаушылар тізімі бойынша ай сайынѓы, тоќсан
сайынѓы есептерді тапсыру. Ќ±жаттарды м±ра-
ѓатќа  саќталуына  жєне  жойылуына  жыл
сайынѓы іріктеуін ж‰ргізу. Машинкамен жазба
жєне кμшірме-кμбейту ж±мыстарын орындау-
ды ќамтамасыз ету. Ќазаќстан Республикасы
Президентініњ, Ќазаќстан Республикасы Пар-
ламенті депутаттарыныњ, жергілікті μкілді орга-
ныныњ  референдумдарын,  сайлауларын
дайындауѓа жєне  μткізуге ќатысу.  Ауылдыќ
округтердіњ ауылдыќ елді мекендерді дамыту
мониторингініњ кесте нысандарын жинауды
жєне  толтыруды μткізу. Олардыњ μкілеттік ше-
гінде шыѓарылѓан басшылар б±йрыќтарын жєне
μкімдерін, жоѓары т±рѓан органдардыњ жєне
лауазымды т±лѓалардыњ шешімдерін жєне жар-
лыќтарын орындау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: білімі жоѓары педагогикалыќ, гума-
нитарлыќ, зањгерлік, єлеуметтік, экономикалыќ,
техникалыќ (кμлік, кμлік техникасы мен техно-
логиясы, стандарттау, сертификаттау жєне
метрология), ауыл шаруашылыѓы, мемлекеттік
ќызмет μтілі бір жылдан кем емес немесе осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан
кейінгі педагогикалыќ, гуманитарлыќ, зањгерлік,
єлеуметтік, экономикалыќ, техникалыќ (кμлік,
кμлік техникасы мен технологиясы, стандарт-
тау, сертификаттау жєне метрология), ауыл
шаруашылыѓы барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі
туралы",  "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы",  "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті  мемлекеттік  басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарын; осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын білуі. Осы
санаттаѓы лауазымдар бойынша функционал-
дыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

7. "Мењдіќара ауданы Ломоносов ауыл-
дыќ округі єкімініњ аппараты" ММ жетекші
маманы (санаты Е-G-4, 1 бірлік), лауазымдыќ
жалаќысы ќызмет атќарѓан жылдарына байла-
нысты 48047 тењгеден 64704 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Єскери
міндеттілерді жєне шаќырушыларды ресімдеу,
ќабылдау жєне єскери есептен алу. Єскерге
шаќырылушылардыњ бастапќы есебін ж‰ргізу.
Єскери есепте т±рмайтын, елді мекен аума-
ѓында т±раќты немесе уаќытша т±ратын єске-
ри міндеттілерді аныќтау. ЌІЖБ (Ќорѓаныс істері
жμніндегі бμлімніњ) талабы бойынша шаќыры-
лушыларѓа хабар беру жєне олардыњ уаќытын-
да  келуіне  кμмектесу. Есеп мєліметтерін
кєсіпорындар мен аудандыќ ќорѓаныс істері
жμніндегі бμлімніњ Т-2Н жеке карточкаларымен
салыстыру. Аудан єкімдігініњ бμлімдеріне ай
сайынѓы, тоќсан сайынѓы, жылдыќ есептерді
дайындау, сайлаушылар тізімімен ж±мыс. Ха-
лыќтыњ кμші-ќоны жμніндегі ж±мыс (шыѓару,
тіркеу, есептілік). Ауылыдыќ округі єкімініњ тап-
сырмаларын орындау жєне ауылдыќ ок-
ругі єкімі аппаратыныњ ќ±зыретіне кіретін
μзге де міндеттерді орындау. 11-бет
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Конкурсќа ќатысушыѓа ќойыла-

тын талаптар: білімі жоѓары педагоги-
калыќ, гуманитарлыќ, зањгерлік, єлеу-

меттік, экономикалыќ, техникалыќ (кμлік, кμлік
техникасы мен технологиясы, стандарттау,
сертификаттау жєне метрология), ауыл шаруа-
шылыѓы, мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан
кем емес немесе осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес са-
лаларда екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі педагогикалыќ,
гуманитарлыќ, зањгерлік, єлеуметтік, экономи-
калыќ, техникалыќ (кμлік, кμлік техникасы мен
технологиясы, стандарттау, сертификаттау
жєне метрология), ауыл шаруашылыѓы барлар-
ѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Жеке жєне
зањды  т±лѓалардыњ  μтініштерін ќарау тєртібі
туралы",  "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы",  "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарын; осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы ќатынас-
тарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ

10-бет
жања саяси баѓыты стратегиясын білуі. Осы са-
наттаѓы лауазымдар бойынша функционалдыќ
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

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

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

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

ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан сау-
алнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшiрмелерi;

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

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќ-
тау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы
№ 907 б±йрыѓымен бекітілген (Нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілердіњ мемлекеттік тіркеу
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697
болып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы тура-
лы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ

жеке куєлігініњ кμшірмесі;
7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде жарамды

шекті мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеу-
ден μткені туралы ќолданыстаѓы сертификат
(немесе нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландырудыњ соњѓы жарияланѓан
сєтінен бастап 10 ж±мыс к‰н ішінде "Мењдіќара
ауданы єкімініњ аппараты" мемлекеттік меке-
месіне мына мекенжай бойынша: Боровское
ауылы, Королев кμшесі, 5, ±сынылуы ќажет.

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

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

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар, оны
осы  єњгімелесуге жіберілгені туралы хабарла-
ма алѓан к‰нінен  бастап  5 ж±мыс к‰нніњ ішінде
"Мењдіќара ауданы єкімініњ аппараты" мемле-
кеттік мекемесінде μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ ашыќты-
лыѓы мен объективтілігін ќамтамасыз ету ‰шін

оныњ отырысына байќаушыларды ќатыстыруѓа
жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына байќау-
шылар ретінде Ќазаќстан Республикасы Пар-
ламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат де-
путаттарыныњ, Ќазаќстан Республикасы зањ-
намасында белгіленген тєртіпте аккредиттел-
ген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ), коммер-
циялыќ ±йымдардыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќызметкерлері ќаты-
са алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесу
басталуына бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кеш-
іктірмей Мењдіќара ауданы єкімі аппаратыныњ
кадр ж±мысы бμлімінде тіркеледі.  Тіркелу ‰шін
т±лѓалар Мењдіќара ауданы єкімі аппаратыныњ
кадр ж±мысы бμліміне жеке басын куєланды-
ратын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа ти-
есілілігін растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќала-
рын немесе кμшірмелерін ±сынады.

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

"Ќостанай облысы єкімдігініњ жердіњ пайдала-
нылуы мен ќорѓалуын баќылау басќармасы" ММ,
110000,  Ќостанай ќаласы,  Амангелді  кμшесі,
93 "А"-‰й, №209 каб., аныќтама телефоны (8 7142)
54-14-34, "Б" корпусындаѓы мемлекеттік єкімшілік
бос лауазымына  конкурс жариялайды.

1. Персоналды басќару ќызметі - бас маман,
Д-О-4 санаты, 1 бірлік.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет μтіліне байла-
нысты – 64063 тењгеден 86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Кадрлыќ мєсе-
лелер бойынша ж±мыстарды ±йымдастыру мен
жоспарлау. Мемлекеттік ќызметкерлер лауазым-
дарына конкурстар ±йымдастыру мен  дайындау,
ќызметкерлердіњ функционалдыќ міндеттерін
єзірлеу, кадрлар бойынша статистикалыќ есептерді
дайындау мен ќ±растыру, кадрлыќ резервпен жєне
мемлекеттік ќызметкерлердіњ біліктілігін арттыру
ж±мысын ќамтамасыз ету, мемлекеттік ќызмет-
керлерді аттестациялау бойынша іс-шаралар ±йым-
дастыру мен ж‰ргізу, кадрлыќ іс-ж‰ргізу, жеке
ќ±рам бойынша ењбек кітапшаларына жазбалар
енгізу, ењбек μтілі туралы жєне  ж±мыс орнынан
ќажетті аныќтамалар беру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын та-
лаптар:

Жоѓары єлеуметтік ѓылымдары, экономика жєне
бизнес (мемлекеттік жєне жергілікті басќару, ењбекті
±йымдастыру мен мμлшерлеу); ќ±ќыќ (зањтану,
халыќаралыќ ќ±ќыќ); гуманитарлыќ ѓылымдар
(аудармашылыќ іс). Мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес
салаларда екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білімі барларѓа
р±ќсат етіледі.

2. Ќ±ќыќпен ќамтамасыз ету бμлімініњ бас
маманы - мемлекеттік инспектор, Д-О-4 сана-
ты, 1 бірлік (негізгі ќызметкердіњ бала к‰тіміне
байланысты демалыс кезењіне).

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет μтіліне байла-
нысты – 64063 тењгеден 86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Басќарманыњ жер ќатынастары  саласындаѓы

зањ мєселелерімен байланысты ќызметті, Ќазаќ-
стан Республикасы Президентініњ Жарлыќтарын,
Ќазаќстан Республикасы ‡кіметініњ ќаулыларын,
Ќазаќстан Республикасы зањнамасыныњ норма-
ларына сєйкес жоѓары т±рѓан органдардыњ басќа
кесімдерін іске асыруды  ж‰зеге асырады. Сотта
μкілеттік ету, жер зањнамасыныњ б±зушылыќтарын
жою шараларын ќабылдау. Тергеу, сот органда-
рына жєне прокуратура органдарына ќ±жаттар мен
материалдарды дайындау. Ќ±ќыќ мєселелері бой-
ынша мемлекеттік органдармен ќарым-ќатынас.
Жер мєселелері жєне жер даулары бойынша жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ арыздарын, хаттарын
ќарастырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын та-
лаптар:

Жоѓары ќ±ќыќ (зањтану, халыќаралыќ ќ±ќыќ).
Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем емес не-
месе осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функцио-
налдыќ баѓытына сєйкес салаларда екі жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан
кейінгі білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

3. Ќаржы бμлімініњ бас маманы, Д-О-4 сана-
ты, 1 бірлік  (негізгі ќызметкердіњ бала к‰тіміне
байланысты демалыс кезењіне).

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет μтіліне байла-
нысты – 64063 тењгеден 86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Басќарманы ±стауѓа арналѓан ќаржылыќ жос-

парды  орындау бойынша бухгалтерлік есепті
ж‰ргізудіњ белгіленген ережесініњ негізінде бухгал-
терлік есепті ±йымдастыру, есептердіњ, ќ±жатта-
малардыњ, аванстыќ есептерді жєне μзге де аќша
ќ±жаттарыныњ д±рыс рєсімделуін баќылау, штат-
тыќ, ќаржылыќ жєне кассалыќ тєртіптіњ саќталуын
ќамтамасыз ету, бюджеттік баѓдарламалардыњ
паспорттарын жасау жєне бекіту, айлыќ, тоќсан-
дыќ, жылдыќ бухгалтерлік есептерді уаќытылы
жєне сапалы дайындау.

Басќарма ‰шін мемлекеттік сатып алу рєсімде-
ріне ќатысу жєне белгіленген нысандар бойынша
мемлекеттік сатып алу жμніндегі тоќсандыќ, жыл-
дыќ есептер дайындау. Табыс жєне єлеуметтік
салыќ пен єлеуметтік аударымдар бойынша тоќ-
сандыќ, жылдыќ есептер мен декларациялар жа-
сау жєне салыќ органына беру. Ќаржылыќ жос-
парды орындаудыњ айлыќ есебін, кредиторлыќ
жєне дебиторлыќ берешек туралы есеп беру.

Белгіленген нысан бойынша облыстыќ статис-
тика басќармасына ењбек жєне жалаќы туралы
тоќсандыќ есеп беру.  ¦сынылѓан тауарларѓа
(ж±мыстар мен ќызметтер) аќы тμлеу ‰шін ќазы-
нашылыќ органдарына шоттар ±сыну. Бюджетке
салыќтыќ жєне басќа да бюджетке міндетті тμлем-
дерді, зейнетаќы жарналарын жєне ж±мысшылар
жалаќысын д±рыс есептеу мен аударуѓа баќылау
жасау.   Бухгалтерлік  ќ±жаттарды  саќтау,  м±ра-
ѓатќа μткізу ‰шін оларды белгіленген тєртіпте
рєсімдеуге баќылау ж‰ргізу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын та-
лаптар:

Жоѓары єлеуметтік  ѓылымдары, экономика
жєне бизнес (экономика, еспе жєне аудит, ќаржы).

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

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ мемле-
кеттік ќызмет істер Агенттігі Тμраѓасыныњ  2013
жылѓы  19  наурыздаѓы №06-7/32 б±йрыѓымен бе-
кітілген бос єкімшілік мемлекеттік лауазымына ор-
наласуѓа конкурс μткізу жєне конкурс комиссия-
сын ќалыптастыру Ќаѓидалары (б±дан кейін –
Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі

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

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

ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан сауал-
нама;

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ нотариалды кує-
ландырылѓан кμшірмелері;

4) ењбек  ќызметін  растайтын ќ±жаттыњ нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмелері;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау
министрлігініњ  2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы №907
б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Нормативтік - ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде
2010  жылѓы 21 желтоќсандаѓы №6697 болып тір-
келген) нысандаѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ жеке
куєлігініњ кμшірмесі;

7) Ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті мєннен
тμмен емес нєтижемен тестілеуден μткен туралы
ќолданыстаѓы сертификат (немесе нотариалды
куєландырылѓан кμшірмесі)

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі туралы хабар-
ландыру соњѓы жарияланѓан сєттен бастап 10
ж±мыс к‰нніњ ішінде "Ќостанай облысы єкімдігініњ
жердіњ  пайдаланылуы  мен ќорѓалуын баќылау
басќармасы" мемлекеттік мекемесіне мына ме-
кенжайѓа: Ќостанай ќаласы, Аманкелді кμшесі, 93
"А"-‰й, №209 каб., немесе inkos1@mail.ru элек-
трондыќ  поштасына  аныќтама телефоны (8 7142)
54-14-34 ±сыну ќажет.

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

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар єњгімеле-
суге  жіберу  туралы  хабардар ету к‰нінен бастап
5 ж±мыс к‰н ішінде "Ќостанай облысы єкімдігініњ
жердіњ пайдаланылуы мен ќорѓалуын баќылау ба-
сќармасы" мемлекеттік мекемесінде μтеді.

Конкурстыќ комиссияныњ айќындылыѓы мен
єділдігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
баќылаушылардыњ ќатысуына болады.

"Єулиекμл аудандыќ мєслихатыныњ
аппараты" мемлекеттік  мекемесі  (Єу-
лиекμл ауданы, Єулиекμл ауылы, 1-Май
кμшесі 44, № 12 - кабинет, аныќтама ‰шін
телефондар: 21-0-31, факс: 21-0-30, элек-
трондыќ пошта: aul_maslihat@mail.ru) бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымына орна-
ласуѓа конкурс жариялайды:

"Єулиекμл аудандыќ мєслихаты-
ныњ аппараты" ММ бас маманы, сана-
ты Е-4, лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
μтіліне байланысты 59579 тењгеден
80720 тењгеге дейін.

Ќызметтік міндеттері: Аудандыќ
мєслихат шешімдерініњ жобасын даяр-
лауѓа ќатынасу. Сессия жєне т±раќты
комиссиялар отырыстарыныњ хаттама-
ларын ресімдеу.

Прокуратураѓа жєне єділет органда-
рына ай сайынѓы, тоќсандыќ, жылдыќ
есеп беруді ќ±растыру. Аудандыќ  мєсли-
хаттыњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерініњ
тізілімін ж‰ргізу. Аудандыќ  мєслихаттыњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерініњ мони-
торингісін ж‰ргізу. №1-ОЛ нысаны бой-
ынша есеп беруді ќалыптастыруѓа ќаты-
су. Аудандыќ мєслихат хатшысына, сес-
сия тμраѓасына сессияны μткізуді ±йым-
дастыруѓа жєне т±раќты комиссиялар
тμраѓаларына т±раќты комиссиялар оты-
рыстарын μткізуді ±йымдастыруѓа
жєрдемдесу

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: Жоѓары: ќ±ќыќ,  єлеу-
меттік ѓылымдар, экономика жєне биз-
нес (єлеуметтану,  саясаттану, мемле-
кеттік жєне жергілікті басќару,  экономи-
ка, журналистика, менеджмент). Мемле-
кеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем емес
немесе осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес
салаларда екі жылдан кем емес ж±мыс
μтілі бар болѓанда ортадан кейінгі
ќ±ќыќтыќ білімі  барларѓа  р±ќсат етіледі.

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

Ќазаќстан Республикасыныњ Консти-
туциясын, "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік  басќару  жєне  μзін-μзі бас-
ќару туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi ту-
ралы",  "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет-
тер туралы" Ќазаќстан Республикасы-
ныњ зањдарын, осы санаттаѓы наќты ла-
уазымныњ мамандануына сєйкес сала-
лардаѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќ-
стан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын білуі.
Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша
функционалдыќ міндеттерді орындау
‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері агентігі Тμра-
ѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы №
06-7/32 б±йрыѓымен  бекітілген бос мем-
лекеттік єкімшілік лауазымына орнала-
суѓа конкурс μткізу жєне конкурс комис-
сиясын ќалыптастыру ќаѓидалары не-
гізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидалардыњ 2-ќосымшасы-
на сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓида-
лардыњ 3-ќосымшасына сєйкес нысан-

да толтырылѓан сауалнама;
3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотари-

алды куєландырылѓан кμшiрмелерi;
4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жат-

тыњ нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсау-
лыќ саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23
ќарашадаѓы №907 б±йрыѓымен бекітіл-
ген (Ќазаќстан Республикасыныњ Нор-
мативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде
2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697 бо-
лып 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 серти-
фикат (немесе нотариалды  куєланды-
рылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландыру соњѓы жа-
рияланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс
к‰нніњ ішінде "Єулиекμл аудандыќ мєсли-
хатыныњ аппараты" мемлекеттік мекеме-
сіне мына мекенжайѓа: Єулиекμл ауылы,
1-Май кμшесі,44, № 12- кабинет, аныќта-
ма ‰шін телефондар: 21-0-31, факс: 21-
0-30 тапсырылуы  ќажет.

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

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткерлер
оны осы  єњгімелесуге жіберілгені тура-
лы хабарлама алѓан к‰нінен бастап 5
ж±мыс  к‰нніњ  ішінде "Єулиекμл аудан-
дыќ  мєслихатыныњ  аппараты" ММ-де
№ 12 кабинетте μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќамта-
масыз  ету  ‰шін  оныњ  отырысына бай-
ќаушыларды ќатыстыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына
байќаушылар ретінде Ќазаќстан Респуб-
ликасы Парламентініњ жєне барлыќ дењ-
гейдегі мєслихат депутаттарыныњ,
Ќазаќстан Республикасы 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  комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін т±лѓа-
лар єњгімелесу басталуына 1 ж±мыс к‰ні
ќалѓанѓа дейін кешіктірмей "Єулиекμл
аудандыќ мєслихатыныњ аппараты"
мемлекеттік мекемесінде тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар "Єулиекμл аудан-
дыќ мєслихатыныњ аппараты" мемле-
кеттік мекемесіне жеке басын куєланды-
ратын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін ±сы-
нады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шыѓын-
дарын (єњгімелесу μтетiн жерге келу жєне
ќайту, т±ратын жер жалдау, байланыс
ќызметiнiњ барлыќ т‰рлерiн пайдалану)
μздерiнiњ жеке ќаражаттары есебiнен
ж‰ргiзедi.
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«Тіл – татулықтың тірегі»
Гүлназым 
 САҒИТОВА

   Міне, осындай тақырыпта Қостанай экономикалық колледжінде 
өзге ұлт өкілдері арасында танымдық, тәрбиелік мәні зор мәнерлеп 
оқудан жыр сайысы болып өтті.

– Ең алдымен сайысты өткізудегі басты мақсатымыз – студент 
жастарымызды мемлекттік тілге деген сүйіспеншілігін арттыру,  
тіліміздің қолданыс аясын кеңейту, мәртебесі мен беделін нығайту.  
Өзге  ұлт өкілдерінің арасында осындай сайысты ұйымдастырған 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Айнагүл Майкеноваға алғы-
сымыз шексіз. Ал енді сайысқа келер болсақ, студенттеріміз мемле-
кеттік тілде еркін сөйлеп, еліміздің ақын-жазушыларының Отанды 
қорғау, туған жер, тіл, ел тақырыптарындағы патриоттық сезімге толы 
жырларды мәнерлеп, нақышына келтіре  оқыды. Мәселен бірінші 
курстың студенті А.Макагон  Жамбыл Жабаевтың «Ленинградтық 
өренім», ал, Е.Тыраганова, В.Чернышова, А.Шмитд сынды студент-
теріміз Ж.Жұмабаевтың «Мен жастарға сенемін», С.Сейфуллиннің 
«Көкшетау», М.Шахановтың «Төрт ана», М.Мақатаевтың «Қазақ жері» 
сынды жырларын   мәнерлеп, тебіреніспен айтып шықты.  Залдағы 
көрермендер өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілінде өлең-жырларды жатқа 
еркін, жатық, анық оқығандықтарына риза болып, қол соғып, қоше-
меттеп отырды. Сайыс соңында  оқу орнының директоры Қ.Хамзин 
сайысқа қатысқан студенттерге,   сайысты ұйымдастырған оқытушы-
ларға ризашылығын білдіре отырып, бірлік бар жерде қашанда тірлік 
болатындығын,  өзге ұлт пен ұлыс өкілдеріның ынтымағы жарасып, 
бір шаңырақ астында бейбіт өмір сүріп, ел экономикасын дамытуға, 
мемлекетіміздің тұғыры биік болуына  біркісідей өз үлестерін  қосып 
отырғандығын жеткізді, рахметін айтты.  Сайыс болған соң, әрине, 
жүлдегерлер де болады. Жеңімпаздар  марапат пен құрметке ие 
болды, – деді бізге колледж оқытушысы Бахыт Аханова.

СУРЕТТЕ: жеңімпаздардың бір тобы.
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– Талғат Әкім-
ж а н ұ л ы ,  с о ң ғ ы 
жылдары  «Тобыл» 
ф у т б о л ш ы л а р ы  
ж а н к ү й е р л е р д і ң 
көңілін құлазытып 
алды. Жерлестеріміз 
биылғы чемпионат-
ты да  сәтсіз бастал-
ды. Клуб басшысы 
ретінде осыған нен-
дей уәж айтасыз?

– Сізге қалай айт-
сам екен. Футбол бір 
орында тұрмайды. 
Жыл сайын дамып 
жатыр. «Тобыл» 2010 
жылы ел чемпиона-
ты атанғаннан кейін, 
команданың 99%-ы 
өзгерді. Содан бері 
жаңа команданың 
іргесін қайта қалап 
жатырмыз.  Нег із -
гі құрамды сақтауға 
тырыстық. Бірқатар 
жаңа ойыншыларды 
алдық. Олардың бәрі 
бірін-бірі түсінісуі үшін 
уақыт керек. Тіпті, 
естеріңізде болса, 
«Тобыл» чемпиондық атаққа 
он жыл уақытын сарп етті. Әр 
жыл сайын құрамына бір не-
месе екі ойыншыдан қосып 
отырды. Сөйтіп, жылдар бой-
ғы ізденіс нәтиже берді. Біздің 
басты проблемамыз осы. Қазір 
«Тобыл» сапында кілең мықты 
футболшылар шоғырланған. 
Ал енді неге жеңіс жоқ десеңіз, 
қандай да бір байлам  жасауға 
әлі ертерек сияқты. Бар болға-
ны төрт-ақ тур өтті. Оның үше-
уі сырт алаңда өткенін жақсы 
білесіз.(Сұқбат 2 сәуірде жа-
зылды-Ә.Ы)

– Команда құрамына 
өзгерістер енгізу туралы 
ойлас тырған жоқсыздар ма?

– Шілде айына дейін транс-
ферттік терезе жабылады. 
Сондықтан ешқандай өзгеріс  
болмайды.Уақыты келгенде 
көрерміз.

– «Тобыл» сапында 
тәп-тәуір ойнаған Рауль 
Джалилов бірінші топтағы 
Теміртаудың «Болат-АМТ» 
командасына ауысты. Оның 

алдағы тағдыры туралы не 
айтасыз?

– Р.Джалиловты біз «Бо-
лат-АМТ» командасына шіл-
де айына дейін жалға бердік. 
Мерзімі біткен соң көреміз, ко-
мандаға қайта алуымыз мүмкін. 
Өкінішке қарай, ол федерация 
тарапынан қабылданған «Қа-
зақстан футболының түлегі» 
шешіміне сәйкес келмейді.

– Команданың қосалқы 
құрамында болашағынан 
мол үміт күттіретін жас 
футболшылар бар.  Мәсе-
лен, Әнуар Ағайсинді негізгі 
құрамға шақырттыңыздар. 
Көрдік, жап-жақсы ойнап 
жүр. Дәл осы тәжірибе оңды 
көрінді бізге.

– Дұрыс айтасыз. Агайсин 
Қостанай футболының түлегі. 
Қосалқы команданың капитаны 
және өткен жылдың қорытын-
дысы бойынша үздік ойыншы 
атанды. Ол Қазақстан жастар 
құрамасында өнер көрсетіп 
жүр. Басқаша айтқанда әбден 
пісіп-жетілген ойыншы.«То-

былдың» қосалқы 
құрамында көзге түсіп 
жүрген мұндай фут-
болшылар аз емес. 

– Жас футбол-
шылар Сіздердің 
сенімдеріңізді қан-
шалықты ақтай 
алып жүр? 

– Әрине,  бәрін 
бірдей негізгі құрамға 
шақырудың ешқандай 
себебін көріп тұрған 
жоқпын. Алайда, жыл 
сайын бір, екі фут-
болшыны  алып ой-
натып көреміз.  Сенім 
үдесінен шығуға тиіс. 
Өйткені, мұны өз 
тәжірибе мізден көріп 
жүрміз. Ал бес-алты 
жылдан кейін «То-
был» командасында 
бір Ағайсин  емес, сон-
дай бес-алты ойын шы  
негізгі құрамда өнер 
көрсетеді.

– Жақында ор-
талық сайттардың 
бірінде «Тобылға»  
бас бапкерлікке ре-

сейлік маман шақыртылды 
деген әңгімені көзіміз шалып 
қалды. Қаншалықты рас?

– Бұл енді бар болғаны 
өсек-аяң ғана. Вардан Минасян 
әлі қостанайлықтардың сенімін 
ақтайды деген сенімдеміз.Оны 
ешкім орнынан алайын деп 
жатқан жоқ һәм бапкер ауысты-
ратындай аса бір мұқтаждықты 
тағы көріп тұрған жоқпыз. 

– Биыл команда алдын-
дағы тұрған міндет қандай?

– Ол бәріңізге белгілі, тур-
нир кестесіндегі алғашқы ал-
тылықтан орын алу. Одан арғы-
сын уақыт көрсетеді. «Тобыл» 
қашанда алдына биік мақсат-
тар қоя білетін команда. Сол 
жауапкершілік әлі күн тәртібі-
нен түскен емес.

– Рахмет әңгімеңізге!
Сұқбаттасқан Әлібек 

ЫБЫРАЙ

СУРЕТТЕ: «Тобыл» ФК ди-
ректоры Талғат Баймұратов

Суретті түсірген Айбек 
ЖҮзБАЙ.

СҰХБАТ

«Жағдай  
     түзеледі»

Талғат БАЙМҰРАТОВ, 
«Тобыл» футбол клубының директоры:

Мен берейін батаны,
Айтайын сөз аталы.
Отбасыңда әрдайым,
Ынтымақ болсын жоғары.

Сыйластық, 
      бірлік тұрғанда,
Дұшпаның сенен қорқады.
Өзіңе көрік беретін,
Киімің болсын торқалы.

Ұлың болсын білікті,
Келінің болсын көрікті.
Балаң тез үйленіп,
Әкелсін саған серікті.

Жылы суға қол малып,
Атаншы ене көрікті.
Аталы сөз айтатын,
Шалың болсын бөрікті.

Осы берген батамды,
Бір алла өзі қолдасын.
Отбасында ешқашан,
Жамандық әсте болмасын.
Тек шаттыққа кенелген,
Ынтымақ өмір орнасын!
Әумин!

Күлпараш ИМАНҒАЛИЕВА.
Торғай селосы,
Жанкелдин ауданы.

Бәйге: 
«Батаменен ер көгерер»

Ынтымақ 
өмір орнасын!
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