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ҚР СТ 989-2008 
ФОТОГРАФИЯЛЫҚ ҮЛГІ

ҚР СТ 989-2014 
3D ҮЛГІ

Қасқырбай 
 ҚОЙШЫМАНОВ

Елтаңбаның бұрынғы нұсқасы 2017 жылдың 
1 шілдесіне дейін қолданылады. Сондықтан ме-
кеме-ұйымдар жұмсалатын қаражат көлемін 
жоспарлауы қажет. Жаңа стандарт бойынша 
Елтаңбаның түсі өзгертілген. Бұл туралы «Қа-
зақстан стандарттау және сертификаттау инсти-
туты» Қостанай филиалының жетекші маманы 
Нұрсұлтан Бөкенбаев айтып берді.

– Атап айтқанда тұлпардың айдары, көзі, 
кеңсірігі Елтаңбаның қырында орналасқан-
дықтан дұрыс көрініс бермеген еді. Жаңа Елтаң-

бада әр элементтің пропорционалды түрде орна-
ласуы қарастырылды. 2017 жылдың 1 шілдесіне 
дейін ҚР СТ 989 – 2008 бойынша дайындалған Қа-
зақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасын 
ауыстыру қажет. Бірнеше мемлекеттік мекемелер 
2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап жаңа стан-
дартқа көшіп жатыр. Рәмізді ауыс тыру жөнінде 
мемлекеттік қызметкерлерге түсіндіру жұмыста-
ры жүргізілуде, – деді Нұрсұлтан Бөкенбаев.

Қазақстан Республикасы Индустрия және 
жаңа технологиялар министрлігі 2014 жылдың 
мамырында ҚР СТ 989 – 2014 «Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік Елтаңбасы. Техника-
лық шарттар» ұлттық стандартын бекітті. Жаңа 

стандартқа сәйкес, Елтаңба бедеріндегі әрбір 
бөлшектің атауы мен өлшемі нақтыланды. Бір-
текті бақылау тәртібі енгізілді. Тағы бір ерек-
шелігі – 3D нұсқасы. Бұл барлық өлшемдерін дәл 
шығарып береді. Одан басқа, Л-63 үлгідегі жез 
түсі рәмізді жарық, жылтыратып тұрады. Түс 
өлшемі – Lab 77*4*31. 

Елтаңба сол стандарттарға сай болу керек. 
Жалпы түстерді тексеру жұмыстары бұрынғы-
дай халықаралық Pantone атласымен емес, спек-
трофотометр құралымен тексерілетін болды. 

СУРЕТТЕ: Ескі рәміз бен ҚР Елтаңбасының 
жаңа стандарты.

ЕЛТАҢБА  ЖАҢА  СТАНДАРТҚА  
САЙ  БОЛУЫ  ТИІС

2016 жылғы шілдеде 
Қостанай облысы 
бойынша күнкөрістің 
ең төменгі деңгейінің 
шамасы 21011 теңгені 
құрады

Күнкөрістің ең төменгі 
деңгейінің шамасы – құ-
нының шамасы бойынша 
ең төменгі деңгейдегі 
тұтыну қоржынына тең бір 
адамға қажетті ең төменгі 
ақшалай табыс.

Ең төменгі тұтыну 
қоржыны заттай және 

құндық шағылудағы тау-
арлар мен қызметтердің 
ең аз жиынтығы. Ол азық-
түлік қоржынынан (60%) 
және азық-түлік емес та-
уарлар мен ақылы қыз-
меттердің (40%) шығыс-
тарынан тұрады.

Азық-түлік қоржы-

нына 43 тамақ өнім-
дерінің атаулары: ет, ба-
лық, сүт, май-тоң май, 
нан, жеміс-көкөністер 
және олардың түрлері, 
жұмырт қа, қант, шай, 
дәмдеуіштер және басқа 
тағамдар кіреді. 

2016 жылғы шілдеде 

2015 жылғы желтоқсанға 
қатысты Қостанай облысы 
бойынша халықтың орта-
ша жан басына шаққан-
да күнкөрістің ең төменгі 
деңгейінің шамасы 13,8% 
көтерілді, өткен айға – 
2,1% және 21011 теңгені 
құрады (тамақ өнімдері – 

12607 теңге, азық-түлік 
емес тауарлар және 
ақылы қызметтер көрсе-
ту – 8404 теңге).

Оның құрылымында ет 
пен ет өнімдерін сатып 
алуға кеткен шығыстар 
үлесі 17,1%, сүт, ірімшік 
пен жұмыртқа – 11,3%, 
жемістер мен көкөніс-
терді – 14,7%, нан және 
жарма өнімдері – 8,7%, 
май және тоң-май – 4,0%, 
қант, шай және дәмдеу-
іштер – 2,8%, балық – 
1,4% алады.

СТАТИСТИКАҒА ЖҮГІНСЕК

Күнкөрістің ең төменгі  
деңгейінің шамасы 
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Балаларды оќыту
жалѓасуда

Мамандардыњ сμзінше, ж±ќпа-
лы сары ауру немесе вирусты
гепатит – бауырдыњ кењ тараѓан
ауруларыныњ бірі. Вирус т±рмыс-
таѓы ластанѓан заттар, ќол, су,
таѓам μнімдері арќылы айнала-
даѓыларѓа беріледі. Сондыќтан
сырќатты к‰ткен кезде оѓан жа-
ќындаѓан сайын ќолды м±ќият
жууды  ±мытпау  ќажет. Б±л сыр-
ќат  жас балаларда жењіл, ал ќарт
адамдар мен ж‰кті єйелдерде μте
ауыр μтетін кμрінеді. Науќас
адамныњ асќа тєбеті тартпайды,
тіпті бірнеше к‰н бойы тамаќ
ішпей ќоюы да м‰мкін. Сондай-
аќ, сырќат кезінде оњ жаќ бауыр-
дыњ т±сы ауырып, дене ќызуы
кμтеріліп, бірнеше к‰ннен кейін
кμз сарѓаяды. Тамаќтан жєне
оныњ иісінен лоќсып, ќ±сады.
Несептіњ т‰сі ќызѓылт-сары, ал
‰лкен дєрет аќшыл болады. Сон-
дай-аќ, дєрігерлер антибиотик-
тердіњ гепатитке еш пайдасыныњ
жоќтыѓын, керісінше кейбір
дєрілердіњ бауырѓа одан сайын
зиян келтіретіндігін айтады.

– Сондыќтан, ењ алдымен нау-
ќас демалып, кμп с±йыќ ішуі ке-
рек. Б±ѓан ќоса ќ±рамында про-
теин аздау кμкμністі жєне жеміс-
жидекті кμбірек ќабылдаѓаны

Ќостанай облысыныњ ТЖ Департаменті мамандары жаќында "Ал-
тын-г‰л",  "Достыќ"  жєне "Лесная сказка" балалар сауыќтыру ла-
герьлеріне барды. Департамент ќызметкерлері оларѓа  жазѓы демалыс
мезгілінде ќауіпсіздік ережелері туралы айтып берді.

Департаменттіњ ТЖ жою бμлімініњ
бастыѓы,  азаматтыќ ќорѓау майоры
Д.Саринов балаларды суда ж‰зу ере-
желерімен таныстырды. Оларѓа ќ±тќа-
рушы кеудешесін д±рыс киюді жєне
ќ±тќарушы   дμњгелегін  ќолдануды,
батып  бара  жатќан  адамды жаѓаѓа
шыѓарудыњ жолдарын кμрсетті.

Департаменттіњ мемлекеттік μрт ба-
ќылау бμлімініњ аѓа инженері, азамат-
тыќ ќорѓау майоры А.Жакаев балалар-
ѓа ормандаѓы тєртіп ережелері туралы,
орман алќаптары μрттерініњ ќаупі мен
т±рмыстыќ жаѓдайда μрт шыѓудыњ
негізгі себептері туралы да єњгімеледі.
Ал департаменттіњ азаматтыќ  ќорѓа-
ныс  басќармасы офицері Г.Исенама-
нова  балаларѓа  жедел  ќызмет  нμмірлерін, соныњ ішінде μрт сμндіру жєне
ТЖ нμмірлерін естеріне салды.

Ќ±тќарушылар егжей-тегжейлі єрі т‰сінікті т‰рде тыњдаушылардыњ бар-
лыќ ќызыќтырѓан с±раќтарына жауап берді. Балалар тμтенше жаѓдай кезінде
‰рей дабылын беру жєне μрттіњ алѓашќы белгілерінде μрт сμндіргішті д±рыс
ќолдануды ‰йренді.

Оќушылар мен дєріскердіњ бірлескен єњгімелері ќызыќты μтті. Осылай,
оќушылар  жай  ѓана  тыњдаушы болып ќалмай, ќ±тќарушыныњ орнында
болып, єрекет етуге тырысты. Оќытудыњ аса тиімділігі ‰шін материал диалог
єрі  ойын  т‰рінде  ж‰ргізілді. Єрт‰рлі оќиѓалар келтіріліп, ќойылымдар
ќойылды, балалар ќызыѓушылыќ пен белсенділік танытты. Ескерткіш ретінде
балаларѓа буклеттер, фотосуреттер таратылды.

Ќонаќтардыњ келгеніне балалар да ќуанышты. Департамент ќызметкер-
лерініњ ойынша, м±ндай іс-шаралар босќа кетпейді. Ойда жоќта тμтенше
оќиѓаѓа тап болѓан балалар абыржымай алѓан білімдерін, кμргендерін жањы-
лыспай ќолдана біледі.

д±рыс. Ќ±рамында протеині мол
таѓамдарды, яѓни ет, ж±мыртќа,
балыќ  сияќты т.б. таѓамдарды
кμп  бермеу ќажет. ¤йткені, б±л
бауырѓа салмаќ т‰сіруі м‰мкін, –
дейді №1 емхананыњ инфекцио-
нист дєрігері А.Н±рпейісова.

Сонымен ќатар, мамандар
науќас адамныњ ауырѓаннан
кейін кем дегенде алты ай бойы

ішімдік ішпеу керектігін ескертеді.
Жалпы, гепатиттіњ алдын алуда
жеке гигиена ережелерін ќатањ
саќтаудыњ ерекше мањызы бар.
Аурудыњ белгілері жойылѓаннан
кейін де науќастыњ кемінде 3
апта бойы ауруды басќаларѓа
ж±ќтырмауѓа тырысып, жеке
ыдыс-аяќ пайдаланѓаны д±рыс
дейді мамандар.

Жер иесіз болмас
ПАРТИЯ Т¦РМЫСЫ

Ауыл т±рѓындары жайылымдыќ жерді жалѓа
беруге депутаттардыњ араласуын с±рады. Се-
бебі, ауыл мањындаѓы жайылымдыќ жерді жыр-
тып тастаѓан. Соныњ салдарынан мал жаятын
μріс ќалмады. Ауылдыќтар шμп шабатын жер
таппай жылда ќиналады. Кейбіреулер жем-
шμпті саудагерлерден ќымбат баѓаѓа сатып
алады.

ЌР Парламенті Мєжілісініњ депутаты Є.Са-
парова осы мєселеніњ мєн-жайын т‰сіндірді. Ел-
басыныњ тапсырмасымен елімізде Жер рефор-
масы жμніндегі комиссия ќ±рылѓан болатын.
Облыстыќ єкімдіктердіњ жанынан ќ±рылѓан
ќоѓамдыќ кењестер де осы ж±мысќа ж±мылды-
рылды. Комиссияныњ ќ±рамында Сенат жєне
Мєжіліс депутаттары, ‡кімет м‰шелері, мемле-
кеттік органдар мен саяси партиялар, агробиз-
нес μкілдері, ќоѓам белсенділері бар. Комиссия
отырысында ашыќ пікірталас μтіп, барлыќ аќпа-
раттар http://jerturaly.kz/ порталында жарияланып
отырады.

Халыќ ќалаулысы ж±мыс сапары барысында
Заречное ауылындаѓы "Тэрра" шаруа ќожалыѓын-
да болып, ењбек ±жымымен кездесті. Аталѓан ќожа-
лыќты облыстыќ мєслихаттыњ депутаты Владимир
Семейкин басќарады. В.Семейкин жер реформа-
сы туралы μз пікірімен бμлісті.

– Мен жердіњ иесі ретінде мол μнім алѓым ке-

леді. Сондыќтан жерді тоздырмай, тыњайтып оты-
рамын. Топыраќтыњ ќ±нарын саќтап ќалу ‰шін
органикалыќ жєне минералдыќ тыњайтќыштарды
пайдаланамын.  Жердіњ  наќты  иесі болмаса ал-
ќап азып, топыраќ тозады. Жердіњ ќ±нары кеткен
соњ оѓан дейінгі ењбек босќа кетеді, – деді Тэрра"
шаруа ќожалыѓыныњ басшысы Владимир Семей-
кин.

ЌР Парламенті Мєжілісініњ депутаты білім беру
мекемелерініњ ќызметкерлерімен де кездесіп,
жања оќу жылына дайындыќ барысы пысыќтал-
ды.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

ЌР Парламенті Мєжілісініњ депутаты Єлия Сапарова Ќостанай ауданына ж±мыс
сапарымен барып, Жамбыл ауылыныњ т±рѓындарымен кездесті. Ауыл
т±рѓындарыныњ сауалдарына байланысты жер реформасына ќатысты μзгерістерді
т‰сіндірді.

Мамандар гепатит туралы
єњгімеледі

ДЕНСАУЛЫЌ

Єскерилер арасындаѓы
спартакиада

Ќостанай гарнизоны-
ныњ єскери прокуратурасы
шекара ќызметі жєне єске-
ри бμлімдердіњ басын
біріктіріп, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Тєуелсіз-
дігініњ  25 жылдыѓына ар-
налѓан спартакиада ±йым-
дастырды.

Спорттыќ шара аясын-
да волейбол, 100 метрге
ж‰гіру, арќан тарту бойын-
ша жалпы командалыќ
сайыс μткізілді. Спартаки-
ада єскери ќызметшілер
арасында салауатты μмір
салтын насихаттауѓа се-
бепші болады, ±жымдыќ
ќарым-ќатынасты ныѓайтып, денсаулыќќа пайдасын тигізеді. Сон-
дай-аќ, мекемелердіњ жауынгерлік дайындыќ дењгейін кμтереді.

Б.АКРЕМЖАНОВА,
Ќостанай гарнизоны єскери прокуратурасыныњ

аѓа прокуроры.

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

Облыстыќ салауатты μмір салтын ќалыптастыру проблемалары
орталыѓыныњ мамандары медицина ќызметкерлерініњ ќатысуымен
"Вирусты гепатиттердіњ алдын алу жєне емдеу" таќырыбында арнайы
басќосу μткізді. Басќосуѓа жиналѓан дєрігерлер вирусты гепатиттіњ
т‰рлері, олардыњ адам аѓзасына тигізер зияны мен емделу жолдары
туралы жан-жаќты айтып берді.

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

¤МІР САПАСЫ

"Ќазаќстан – 2050" демократиялыќ к‰штердіњ жалпы±лттыќ коа-
лициясыныњ μкілдері μњірдегі ењбек зањнамасыныњ саќталуын талќы-
лады. Пікірталасќа кєсіподаќ ±йымдарыныњ, ењбек инспекциясыныњ,
"Н±р Отан", "Аќ жол", ЌКХП жєне "Ауыл" саяси партияларыныњ
ќызметкерлері, ќоѓам белсенділері ќатысып, μздерініњ кμзќарастарын
білдірді.

Ќазіргі уаќытта облыста жалаќы ќарызыныњ жалпы соммасы 11 млн.400
мыњ тењгені ќ±райды. 88 адам ењбекаќысын ала алмай ж‰р. Ќарызѓа батќан
кєсіпорындардыњ саны ‰шеу. "Стройметсервис – 2007" ЖШС 2015 жылдыњ
ќырк‰йегінен бері ќарызды μтемеген. Облыста алѓашќы жарты жылдыќта 64
μндірістік ќайѓылы жаѓдай тіркелген. Соныњ біреуі ±жымдыќ, яѓни, тμрт адам
жапа шекті. Ењбек зањнамасыныњ саќталуын, азаматтардыњ ќ±ќыќтарын саќ-
тауѓа кєсіподаќ ±йымдары да араласа алады.

– Биылѓы алѓашќы жартыжылдыќта кєсіподаќтардыњ ќоѓамдыќ ќабылда-
уына 150 адам жазылды. Т±рѓындардыњ сауалдарына жауап беру, олардыњ
мєселелерін д±рыс шешу біз ‰шін ‰лкен абырой. Кєсіпорындардаѓы ењбек
дауларын  медиация  тєртібімен  шешуге  тырысамыз, – деді  облыстыќ
кєсіподаќ орталыѓы тμрайымыныњ орынбасары Руслан Смаилов.

Ењбек даулары медиация
тєртібімен шешілуде

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА
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«Қазақстан 
Тәуелсіздігі  

және Елбасы»  
конкурсы

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
– Елбасының кітапханасы мен Қоры Қазақстан Рес
публикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығын құрметпен 
атап өту мақсатында, баспа және электрондық бұқа
ралық ақпарат құралдары қызметкерлері арасында 
«Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» тақырыбы 
бойынша, алдағы тарихи оқиғаға арналған таңдаулы 
материалдарға ашық конкурс жариялайды.

Конкурстың мақсаты –  елдің тәуелсіздік жыл
дарындағы жетістіктерін көрсету, Қазақстан мемле
кеттілігінің негізі ретінде «Назарбаев моделін», Ел
басының идеялары мен бастамаларын танымал ету.

Конкурс төрт номинация бойынша өткізіледі:
1) «Үздік теледидар материалы»;
2) «Үздік радиоматериал»;
3) «Газеттер мен журналдардағы үздік мақала»;
4) «Ғаламтор-БАҚ-тағы үздік жарияланым».
Номинациялардың әрқайсысы бойынша жеңімпаз

дарға 1 миллион теңге мөлшерінде ақшалай жүл
де беріледі, ал екінші және үшінші орындар үшін 
тиісінше – 500 мың және 200 мың теңге беріледі. 
Одан басқа, барлық жүлдегерлерге дипломдар мен 
омырауға тағатын белгілер тапсырылады.

Конкурсқа кәсіпқой журналистер жеке де және 
ұжымдық негізде де қатыса алады.

Конкурсқа 2016 жылғы 1 маусымнан бастап 
31 қазан мерзімі бойынша мемлекеттік және орыс 
тілдерінде ресми жарияланған (басылған, эфирге 
шығарылған, ғаламторда орналастырылған) бірегей 
материалдар қабылданады.

Конкурстың қорытындысын құрамына белгілі 
журналистер, Қазақстанның көрнекті мемлекет және 
қоғам қайраткерлері енген Конкурс комиссия сы 
шығарады.

Жеңімпаздарды марапаттаудың салтанатты рәсімі 
Тәуел сіздік күні қарсаңында өткізіледі.

Конкурсқа қатысуға өтінімдер 2016 жылғы 1 
қарашаға дейінгі мерзімде әкеліп беру тәртібімен не
месе поштамен жөнелту арқылы мына мекенжайда: 
Z05S5X1, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, 
Еңбекшілер көшесі, 10, 213каб., «Қазақстан тәуел
сіздігі және Елбасы» конкурсына» деген белгісімен 
қабылданады (байланыс тел.: (7172) 693057, 69
3052, 693050).

Конкурсты өткізудің шарттары мен уақыты тура
лы барлық ақпаратпен www.presidentlibrary.kz, www.
presidentfoundation.kz/ сайттары арқылы танысуға 
болады.

Гүлназым 
 САҒИТОВА

ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
министрлігінің Қос танай облысы 
бойынша департаментінің қыз-
меткерлері Қостанай ауданын-
дағы  «Азаматтар үшін үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы» 
филиалында көшпелі қабылдау 
өткізді. 

– Іс-шара барысында мем-
лекеттік  көрсетілетін қызметтер 
саласы  бойынша заңнамалар 

жөнінде қабылдау болды.  Кез-
десу  шеңберінде  көрсетілетін 
қызметті алушылар жер қаты-
настары, білім,  азаматтық хал-
жағдай актілерін тіркеу мәсе-
лелеріне қатысты сұрақтарына 
нақты жауаптар алды. Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» 
заңнамасында көрсетілгеніндей, 
департамент  заңды және жеке 
тұлғаларға ақпараттық, консуль-
тативтік, әдістемелік қолдау көр-
сетеді. Мемлекеттік  көрсетілетін 

қызметтер саласына қатысты 
заңнамалық мүдделер мен 
құқықтарын түсіндіру бағытын-
дағы осындай шаралар тұрақты 
түрде өткізіледі. Осы тұрғыдағы 
іс-шара алдағы уақытта Рудный 
қаласында да  ұйымдастырыла-
тын болады, – деді ҚР Мемле-
кеттік қызмет істері министрлігі 
Қостанай облысы бойынша де-
партаменті  сыбайлас жемқор-
лықтың алдын алу басқармасы-
ның жетекші маманы Евгений 
Бедыч.

Қостанай облысы бойынша 
көліктік бақылау инспекциясы 
өңірдің автомобиль жолдарын 
сақтау мақсатында, үстіміздегі 
жылдың 1 маусымынан 15 та-
мызына дейін «Назар аудар, 
ауыр салмақты көлік» акциясын 
жария лаған болатын. Шара ба-
рысында  тасымалдаушыларға 
қатысты 116 әкімшілік құқық 
бұзушылық анықталды. Заңды 
белінен басқандарға айыппұл са-
лынып, әкімшілік жаза қолданыл-
ды. Естеріңізге сала кетсек, жыл-
дың бірінші жарты жылдығында 
ғана көлік заңнамасын бұзғаны 
үшін 41 млн. 560 063 теңге сом-
масына 561 әкімшілік материал 
толтырылып, автокөлік құралы-
ның жүріп өтуі үшін алым ретінде 
бюджетке 73 млн. түсірілген еді.

Жол үстіндегі келеңсіздіктің 
алдын алу мақсатында, көлік-
тік бақылау инспекциясы мау-
сым айында халыққа түсіндіру 
жұмыстарын жүргізді. Облыс 
көлемінде инспекция қызмет-
керлерінің көшпелі жиындары 
ұйымдастырылды. Түсіндіру жұ-
мыстарын жүргізу барысында, 
облыс тұрғындарының, әсіресе 
тасымалдаушылардың ҚР көлік 
заңнамасындағы өзгертулерді 

жөнді білмейтіндігі белгілі болды. 
Осыған орай, Қостанай об-

лысы бойынша көліктік бақылау 
инспекциясы Қостанай көлік про-
куратурасы, Мемлекеттік қызмет 
істері департаменті, жергілікті 
полиция қызметі, Жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасы іспетті тиісті сала 
мамандарының қатысуымен об-
лыс бойынша  «Жолдағы қабыл-
дау» акциясы жарияланды.

Түсіндіру жұмыстарын жүр-
гізудің негізгі мақсаты – тасымал-
дау ісін жүзеге асыру барысын-
да көлік саласындағы сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алумен 

бірге, тасымалдаушылармен 
өзекті мәселелерді талдау бой-
ынша ашық диалог құру болып 
табылады. 

Қостанай облысы бойынша 
көліктік бақылау инспекция-
сының бастамасымен қолға 
алынған шара – қазіргі күні 
«Қарабұтақ-Комсомол-Дени-
сов-Рудный-Қостанай» автожо-
лында (Рудный қаласы маңы) 
және «Қостанай-Мамлютка» 
автожолында («Ақсуат» елді 
мекенінің маңында) жүзеге асы-
рылуда. Сала мамандары сенім 
телефоны арқылы да түсінік бе-
руге әзір. 

ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕКТЕП

«Назар аудар,  
   ауыр салмақты көлік»

Нақты жауаптар берілді

КЕДЕРГІСІЗ КЕЛЕШЕК

Мүгедектермен  
кездесу

Әлеуметтік қызмет көрсету бойынша Қостанай ау-
мақтық орталығында азаматтармен кездесу өтті. Бұл ша-
раға әлеуметтік қоғамның төрағасы М.Қасымов белсене 
қатысып, қойылған сауалдарға жауап берді. Мүмкіндігі 
шектеулі жандарды қолдауға арналған орталықтың қайда 
орналасқанын, онда қандай үйірмелер жұмыс істейтінін 
түсіндірді. 

Әлеуметтік қоғамның төрағасы М.Қасымов 1 топтағы 
көз ауруы бар мүгедектерге қатысты жаңалықты хабар-
лады. Сала маманының айтуынша, алдағы 2017 жылдан 
бастап тифлозаттардың тізімі өзгереді. Сондықтан мүге-
дектерге жаңа жылда жеке оңалту бағдарламасы жаңа 
тізім бойынша өзгеріс терді кіргізу керек

Б.НАГУРБЕКОВА,
әлеуметтік жұмыс маманы.                    

Биыл алғаш рет бастау алған Сарыкөл ау-
данының «Еңбек Даңқы» кітабын ауылдан- 
ауылға салтанатты түрде табыстау рәсімі 
жалғасуда.

Тәуелсіздіктің 25 жылдығы мен облыстың 80 
жылдығына арналған аудандық эстафета өткен 
аптада Златоуст ауылында өтті. Златоуст демекші, 
оның аты аталғанда, Күнтиместі айтпай кету мүм-
кін емес. Биыл оған да 80 жыл. Қасиет тұнған бұл 
жерде бүкіл әлемге танылған қазақтың шоқ жұл-
дызы – Шоқан Уәлиханов өмірге келді.  Әрине, ол 
өз алдына бөлек әңгіме.

Ал, енді атаулы шараға оралсақ, аудан әкімі 
Эльдар Күзенбаев арнайы қатысып, сөз сөйлеп, 
бұл жердің Совет Одағының батыры М.И.Собко, 
Социалистік еңбек батырлары Н.Н.Желязко мен 
М.С.Сергиенко және атақты тракторшы Т.А.Өмір-
зақова сынды еңбек ерлеріне кемде емес екенді-
гін атап өтті. Бұдан бөлек, көпбалалы ана, «Еңбек 
Даңқы» ордені иегері У.Е.Есжанова, тыл еңбеккері, 
тракторшы Н.И.Быков, «Еңбек Қызыл Ту» және 
Құрмет белгісі ордендерінің иесі А.П.Матиевич, 
алғашқы тыңгер Л.Н.Павлов және т.б мадақтама 
мен сыйлықтар табыстады. 

Құттықтау сөздер одан әрімен жалғасып 

 жатты. Педагог ардагер Үмітжан Игілікова өткен 
сәттен сыр шертті. Әсіресе, тарихи деректерді 
 дәйек етті. Оған қоса, дәл осындай шарапатты  
шараға ұйытқы болған өңір басшысына аналық 
алғысын айтты.     

Сарыкөл ауданының «Еңбек даңқы» кітабы 
 Златоуст ауылынан Маяк ауылына  салтанатты 
жағдайда табысталды. 

Ең бастысы, еңбек кітабы тың есімдермен 
 толықты.

Руслан ӘЛКЕЕВ.
Сарыкөл ауданы.

Златоустан  Маякқа  табысталды
«ЕҢБЕК ҚОҒАМЫНА – 20 ҚАДАМ»
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Қарлығаш 
 ОСПАНОВА

Өткен жылдың 5 мамырында 
Астана қаласында Үкіметтің 
кеңейтілген отырысында 
Елбасы бес институционалды 
реформаны жүзеге асыру 
міндетін ел алдына қойған еді. 
Аталған реформаның аясында 
«100 нақты қадам» ұлт жоспары 
жасалды. Президент айқындап 
берген ауқымды істер әділет 
саласында қалай орындалуда? 
Бұл туралы Қостанай аудандық 
әділет бөлімінде өткен 
брифингте айтылды.

2015 жылы Елбасы айқындап берген 
«100 нақты қадам» ұлт жоспарын орындау 
мақсатында еліміздің Әділет министрлі-
гімен 58 заңнамалық акті дайындалып, 
қабылданды. Оның 28-і Үкіметтің заң жоба-
лары жоспарымен көзделмеген болатын. 

– Негізгі реформалардың бірі – заңның 
үстемдігін қамтамасыз ету.  Бұл бағытта 
жекеменшік сот орындаушылары инсти-
тутын одан әрі дамыту, сот орындаушы-
лардың мемлекеттік қызметін біртіндеп 

қысқарту қарастырылған болатын. Ұлт 
жоспарындағы 27-ші қадамды жүзеге 
асыру мақсатында «Қазақстан Респуб-
ликасының кейбір заң актілеріне өзгер-
тулер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Заңына сәйкес «Атқарушылық іс жүргізу 
және сот орындаушыларының мәртебесі 
туралы» Заңына енгізілген өзгертулер 
мен толықтырулар биылғы жылдың 1 

қаңтарынан бастап қолданыс та, – дейді 
Қостанай аудандық әділет басқармасы 
басшысының міндетін атқарушы Динара 
Алдоңғарова.

Мамандардың айтуынша, өз күшіне 
енген заңнамада халықаралық тәжірибеге 
сәйкес нормалар айқындалған. Сондай-ақ, 
күшін жойған заңнамадағы кемшіліктер де 
ескерілген. Заңға енгізілген өзгертулер 

мен қосымшалар жеке сот орындаушыла-
ры мен мемлекеттік сот орындаушылары 
арасындағы шекараны кеңірек анықтады 
деуге болады. Сонымен қатар, атқару 
өндірісін жетілдіру және оңтайландыруға 
бағытталған бұл өзгертулер мен қосымша-
лар мемлекеттік аппаратқа түсетін ауырт-
палықты азайтып, жеке орындаушылық ин-
ститутының одан әрі дамуына жол береді.

– 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
жеке сот орындаушылардың  құзыретіне 
заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің 
пайдасына алынатын істерді орындау 
берілді. Осылай атқару құжаттарының 20 
пайыздайы жеке сот орындаушылардың 
құзырына өтті. Басқа санаттардағы істерді 
одан әрі беруді 2017 жылдың қаңтарынан 
бастап жүзеге асыру жоспарланған. Осы-
лайша аталған жұмыс Әділет министрлі-
гімен және оның аумақтық органдарымен 
жүргізілуде, – дейді Динара Алдоңғарова.

Жеке сот орындаушыларға барлық 
атқару құжаттарын беру, соның ішінде 
алиментті, жалақыны өндіріп алу сияқты 
әлеуметтік маңызды  іс санаттарын орын-
дау бойынша 1000 АЕК, мемлекеттен және 
мемлекет табысына өндіріп алу құжатта-
рынан басқа, орындаудың мемлекеттік ре-
формасынан шығуға қажетті алғышарттар 
туғызады. Осылайша, жеке сот орындау-
шылар ағымдағы жылдың қаңтарынан 
бастап әкімшілік, қылмыстық айыппұл-
дарды, мемлекеттік баждарды, сондай-ақ, 
коммуналдық қызметтер пайдасына сома-
ларды өндірумен айналысады.

Қазіргі таңда Қостанай облысында 63 
жеке сот орындаушысы, оның ішінде 49-ы 
қалаларда, ал 14-і аудандарда жұмыс 
істейді. Тек, Аманкелді мен Жанкелдин ау-
дандарында сот орындаушылары жоқтың 
қасы. Ал, бұл аудандар бойынша сот ак-
тілерін орындаумен Арқалық қаласының 
жеке сот орындаушысы айналысуда.

100 НАҚТЫ ҚАДАМ

Заңдағы өзгерістер мен 
толықтырулар

сот орындаушылары жұмысының  
тиімділігін арттырмақ

Қо ст а н а й  о бл ы с ы н -
дағы жергілікті полиция 
қызметінің құрамында 
1415 адам бар. Қоғамдық 
тәртіптің сақшылары қыл-
мыстың санын азайту мақ-
сатында нақты іс-шара-
ларды қолға алуда. Жүйелі 
істің нәтижесінде алғашқы 
жарты жылдықта аса ауыр 
қылмыстар 30%-ға, ауыр 
қылмыстар 18%-ға, кісі өл-
тіру 25%-ға азайған. Құқық 
бұзушылықтардың дені бө-
теннің меншігін ұрлауға қа-
тысты. Қоғамдық орындарда, 
көшеде қылмысты азайту-
дың алдын алу шаралары 
жақсы нәтиже беруде. Тонау 
11%-ға, қарақшылық 19%-ға, 
бұзақылық көрсеткіші 62%-
ға төмендеген. Жасөспірім-
дер арасындағы қылмыс 
35%-ға азайды. Жол-бақылау 
полициясының жұмыс бары-
сы бейнебақылауға жазыла-
ды. Облыста 248 бейнебақы-

лау камерасы бар. Соның 
172-сі Қостанай қаласында 
орнатылған. Бейнекамера-
ның көмегімен қалада 13900 
әкімшілік құқық бұзушылық 
анықталды. Мұндай каме-
ралар Жітіқара қаласында, 
Меңдіқара ауданының орта-
лығы Боровскойда, Науыр-
зым ауданының орталығы 
Қарамеңдіде орнатылған 
жоқ. 

– Қоғамдық орындардағы 
қылмыс тардың алдын алу 
үшін заң бойынша барлық 
әдіс-тәсілдер қолданылуда. 
Десек те, әкімшілік құқық 
бұзушылық саны былтыр-
ғымен салыстырғанда биыл 
көбейген. 503 млн 535 мың 
теңге көлемінде айыппұл 
салынып, соның 299 млн. 
648 мың теңгесі өндіріліп 
алынды. Айыппұлды өндіріп 
алу шаралары оң нәтиже бе-
руде. Шілде айында «Форте 
Банкпен» меморандумға қол 

қойып, айыппұлды терминал 
арқылы төлеу мүмкіндігі жа-
салды. Мұндай терминалдар 
бұған дейін тек қана Аста-
на қаласында бар болатын, 
– деді Қостанай облысы ІІД 
жергілікті полиция қызметі 
бастығының орынбасары Ан-

дрей Григоревский. 
POS-терминалдың ең ба-

сты артықшылығы – жүр-
гізушілердің уақытын үнем-
дейді.  Терминалдардың 
көмегімен айыппұлды өн-
діріп алу жұмыстары  алдағы 
уақытта нәтижелі болмақ. 

Жергілікті полиция қыз-
меткерлері биылдың өзінде 
48 мыңнан астам жолдағы 
қауіпсіздікті бұзу фактілерін 

анықтаған. Аталған көрсет-
кіш 2015 жылмен салыстыр-
ғанда сегіз пайызға жоғары. 
Мас күйінде көлік айдаған 
1544 жүргізуші, жылдам-
дықты шектен тыс асырған 
11403 адам ұсталып, 1355 
адам жүргізуші куәлігінен 

айырылды. Жол бойындағы 
қауіпсіздік шараларын кү-
шейту бағытында «Нұр Отан» 
партиясы облыстық фили-
алымен бірлесе «Қауіпсіз 
аула», «Жолдағы қабылдау» 
сияқты акциялар ұйымдас-
тырылды.

Жергіл ікт і  полиция 
биылғы ақпан-наурыз айла-
рындағы ҚР Мәжіліс депутат-
тарының сайлауы кезінде, 
мамырдағы жер реформа-
сына қарсылық акциясын-
да күшейтілген режимде 
жұмыс істеді. Маусым ай-
ында облыста террорлық 
қауіптің «сары» деңгейі ен-
гізілгенде 33 қадағалау ор-
нымен қамтылды. Құқық 
бұзушылықтарға қатысты 
қоғамдық пікірді білу үшін 
«Facebook» және «ВКонтакте» 
әлеуметтік желілерінде жер-
гілікті полицияның ресми 
парақшасы ашылды. Жыл 
басынан бері ІІД WhatsApp 
нөміріне азаматтардан 105 
хабарлама келіп түскен. Әлеу-
меттік желілердің арқасында 
қала тұрғындары өздері куә 
болған құқық бұзушылықтар 
туралы полицияға тез арада 
хабарлап отырады. 

СУРЕТТЕ: облыстық ІІД 
жергілікті полиция қызметі 
бастығының орынбасары 
 Андрей Григоревский. 

POS-терминал уақыт үнемдейді
Қымбат 
        ДОСЖАНОВА

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «5 институционалды реформаны жүзеге асыру 
бойынша 100 нақты қадам» Ұлт жоспарында жергілікті полиция қызметін 
құру туралы айтылған. Жергілікті полиция қызметі қоғамдық тәртіпті 
қорғау, тұрмыстық қылмысқа қарсы тұру, жол-бақылау қызметі, ұсақ құқық 
бұзушылыққа төзбеушілік сияқты мәселелерді қамтиды. Ұлт жоспарындағы 
30-шы қадамның жүзеге асуы туралы облыстық ІІД жергілікті полиция 
қызметі бастығының орынбасары Андрей Григоревский айтып берді.
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(Соњы. Басы газеттіњ μткен сандарында).

Ќуанышбай  ОРМАНОВ

Ѓалымдар ењбектеріндегі б±л ‰зіндіні аудармай беріп
отырѓанымныњ бірнеше себебі бар. Біріншісі – ‰лкен
ѓалымдардыњ ауыздарымен, шамамен болса да арий-
лер мекендерініњ шебін кμрсету де, екіншісі – сол арий-
лердіњ ќ±рамына ќандай тайпалар кіргендігін аныќтау.
‡лкен ѓалымдар айтып отырѓан турлар – б±лар т±рлар.
Ал біздіњ Торѓай μњірі болса сол т±рлардыњ орманды
даласы. Кейбір ѓылыми ењбектерге с‰йенетін болсаќ,
Хьондар – ќазіргі  Кіші ж‰з ќ±рамындаѓы Жеті ру (Сеян-

толар) бірлестігініњ арѓы тегіне келетін сияќты. М±нда
айтылып отырѓан Дана, Даха деген тайпалар, б±лар  не-
гізінен  дайлар. Ал дайларымыз – біздіњ облысымыздыњ
батысын ала  аѓып жатќан ±лы μзен – Дай суы, Дай μзені,
біздіњше  Жайыќ μзені. "Дайлар" дегеніміз сол Дай суы
бойын мекендеген халќы екені белгілі. Ењ бір кереметі –
арийлердіњ, аттары  аталѓан осы тайпалардыњ барлы-
ѓыныњ астанасы,  яѓни орталыѓы  Арќайым ќаласы  деу-
ге болады (б‰гінге дейінгі т‰сінік солай). Дμњгеленте са-
лынѓан б±л ќаланыњ геометриялыќ, астрономиялыќ
μлшемдері  дамудыњ тіпті жања, жоѓары сатысына кμте-
рілген б‰гінгі ѓалымдардыњ μздерін тањќалдыруда.

Біздіњ Ќостанай облысы кμлемінде Андрон дєуірініњ
ж‰здеген ескерткіштері жатыр. Солардыњ бірі Денисов
ауданы  Аят μзенініњ сол жаѓалауында жатќан Перво-
майск елді мекенініњ мањындаѓы арийлердіњ ескі  ќала-
сы. Ресей ѓалымдарыныњ айтуларына ќараѓанда Пер-
вомайскідегі ќала μзініњ кμлемі, єрі мањыздылыѓы жаѓы-
нан Арќайымнан да ‰лкен  болѓан кμрінеді.  Осы сияќты
Андрон дєуірініњ ескерткіші болып табылатын ежелгі
ќалалардыњ орындары біздіњ Ќостанай облысыныњ:
Жітіќара (Ќаратμбе), Денис (Первомайск), Таран, Єули-
екμл (Бестамаќ), Ќостанай (Ескі Ќостанай), Рудный (Алек-
сеевск), Арќалыќ (Ќара оба мен Аќ оба), басќа да  аудан-
дарда толып жатыр. Єттењ, оларда ќазба ж±мыстарын
ж‰ргізіп, зерттеуге біздіњ м‰мкіндігіміз жоќ. Ќаржы да  тап-
шы, б±л саладаѓы білікті ѓалым-мамандарымыз да
жеткіліксіз. Ана бір жылдары Терісаќќан μзенініњ бойын-
даѓы, Терісаќќан ауылынан 20 шаќырымдай жерде жа-
тќан  Ќос обаны (Аќ оба мен Ќара оба)  академик  Єлкей
Марѓ±лан келіп ќазды деген де єњгіме бар. Алып техника
єкеліп, ќорѓанныњ тμрттен бір бμлігін аршып, зерттеген
кμрінеді. Сол жолы ќорѓаннан алтын бесік табылды де-
ген де ќауесет бар. Біраќ, б±л шындыќќа онша жата ќой-
майтын сияќты. Ол жолы  обадан алтын бесік табылса,
ол бір жерде саќталуы керек еді. Біз, б‰кіл Ќазаќстан
кμлемінде  ондай алтын бесік саќтаулы деген сμзді есті-
ген  емеспіз.  Ежелгі саќтардан ќалѓан б±л екі алып ќор-
ѓан єлі де бізден талай сыр жасырып жатќаны μтірік емес.
Мына тμмендегі суретте сол заманда арийлер салѓан
ќалалардыњ  орналасќан жерлері кμрсетілген.

Ќалалар елініњ суреті.
1- Сынтасты, 2- Арќайым, 3- Сарымсаќты, 4 - Алан,

5 -  Есеней,
6  -  Бірсуат, 7 - Ќызыл, 8 - Ж±рымбай, 9 - Ольгинск, 10

- Ќ±йсаќ,
11 - Родник, 12 -  Степное, 13 - Черноречье, 14 -  Ус-

тье,
15 - Андреевское,  16 -  Сынтасты, 17 -  Шаќатай ќала-

ларыныњ орыдары.
Иє, б±л айтып отырѓан  к‰нге табынушылар  айнала-

сындаѓы ќандастарынан μздерін, біздер "арийлерміз" деп
бμлінді. Б±л арийлер Еуропа мен Азия ќ±рлыќтарын ме-
кен ететін талай халыќтардыњ арѓы тегі  болып табыла-
ды. Олардыњ біразы б‰гінге дейін μздерініњ арийлер екен-
діктерін маќтан етсе, енді біразы сол "арий" атауын μз
тілдеріне икемдеп, μзгеше ат тауып, μздерін арийлер-
ден де биік санауѓа тырысты. Солардыњ бірі – ирандыќ-
тар.  К‰нге табынушылар μздерін  "арийлерміз" деді. Ал,
сол арийлер мекен еткен жерді "арианам вайчах", "ари-
анам вайджа", яѓни "арийлердіњ мекені", "арийлердіњ да-
ласы" деп атады. Осы "арийанам" сμзі ѓасырлар μтіп,
біртіндеп μзгеріп, кейін  "иран" деген сμзге айналды  (9.
Б. Гафуров.  Таджики.). Иє, б±л кєдімгі Иран елініњ басы
болатын. Олай болса, б‰гінгі ирандыќтардыњ да ежелгі,
алѓашќы отандары – біздіњ дала болып шыѓады. К‰нге
табынушылардыњ біздіњ Торѓай тμсінен басталып, оњт‰с-
тікке (Иранѓа) ќарай жол тартќан  кμштерініњ іздері (б‰кіл
Т±ран бойы, Созаќтаѓы "Ќыземшек"  тауы, Ќаратаудаѓы
"Арпаμзен", Алматы мањындаѓы Отар (оларша Атар  –
от), б‰гінге дейін ќазаќ даласында сайрап жатыр.  Иран
жеріне жеткеннен кейін б±л дін барынша дамып, мыњ-
дардыњ емес, миллиондардыњ сеніміне ие болды. Осы
елде ол дінніњ толып жатќан  жања тармаќтары, жања

аѓымдары  пайда болып,  єсіресе Маздизм мен Митризм
деген аѓымдары к‰ш алды. Біртіндеп, Митризм Иранныњ
мемлекеттік дініне айналды. Ираннан ол сол мањдаѓы
басќа елдерге де тарады. Митра дінініњ к‰ш алѓандыѓы
соншалыќты, біздіњ дєуірден бірнеше ѓасыр б±рын, μз
туын Рим империясыныњ астанасы Рим ќаласына алып
барып тікті. Мына тμмендегі суретте, сол Митра ќ±дайы
бейнеленген. Оныњ басыныњ айналасындаѓы толып жа-
тќан н‰ктелері Митра ќ±дайыныњ ж‰з кμзі мен мыњ ќ±лаѓы
болар деп ойлаймын (10.   )Б±л жайында Кењестердіњ
‡лкен Энциклопедиясында жазылѓан Т.  ).

Жоѓарыда біз Н±ќ пайѓамбар ±рпаќтары осы далада
ж‰ріп егін салды, мал μсірді дедік. Олар єсіресе жылќы

малын кμптеп μсіргені
белгілі.  Ол жайында
С.Г.Кляшторный мен
Т.И.С±лтанов та,
В.Ф. Зайберт те, Єлкей
Марѓ±лан да  ашыќ жа-
зады. Єлкей Марѓ±лан
μзініњ соњѓы ењбек-
терініњ бірінде, Ќазаќтыњ ќыраттары антикалыќ жазушы-
ларѓа "Аспазия" немесе "Скиф таулары" деген атпен
белгілі... "Иллиада" авторыныњ айтуы бойынша б±л жыл-
ќышылардыњ елі болѓан (11. Алкей Маргулан. Сборник
сочинений. Т.1. Алматы. 1998.),   дейді.   Сол заманда
б±л жерді мекен еткен халыќтыњ тілінде жылќы малын

"ас", "ашва" деген. Осыдан барып жылќышылар елі ал-
дымен "Аси", келе-келе "Асия", "Азия" деп аталѓанѓа
±ќсайды. Б±л жылќышылар  жылќыны жай ќолѓа ‰йретіп
ќана ќойѓан жоќ, заман μте μздерініњ кєсіптері мен ты-
ныс-тіршіліктеріне сай  жылќыныњ талай т‰рлерін
μсірген екен.

Ол заманда К‰нге табынушылар о д‰ниелік болѓан
адамды ќазіргідей жерге кμмбеген. Алѓашќы уаќытта
олар μлген адамды от жаѓып,  μртеген (б‰гінде ‡ндістан
т‰бегініњ біраз халќы солай істейді. ¤лген адамды μртеп,
к‰лін кμкке ±шырады). Осындай кезде отќа жаѓатын
аѓашќа жыбысып келген бір т‰йір тас оттыњ ќызуымен
жерге балќып т‰седі.  Ол – д‰ниедегі ењ алѓашќы мыс-
тыњ балќымасы болса керек. Мыс рудасын алѓан ескі
шахталардыњ орындары біздіњ μлкеде кμптеп санала-
ды. Мыс μндірушілердіњ ескі ‰њгірлері (шахталары) біздіњ
Торѓай тμсінде (Жітіќара, Таран аудандарында) осы
к‰нге дейін саќталѓан. Ал, мысты ењ алѓаш кμп кμлемде,
μндірістік жаѓдайда μндірген жер, ол – Ќарѓалы тауы (Аќт-
μбе мен Орынбор облыстарында (б±лар да б±рын Торѓ-
ай облысына  кірген болатын). Ол жайында орыстыњ
‰лкен ѓалымы Е. Черных кезінде μте жаќсы жазѓан еді.
(Е. Черных. Эпоха бронзы начинается в Каргалах. "Зна-
ние сила" Москва. 2000. №8.). Ќарѓалыда μндірген мыс-
тан, кейін ќоладан б±л жердіњ т±рѓындары жылќыѓа ауыз-
дыќ, ‰зењгі, ер жасады. Осылайша, олар жылќы малын
ауыздыќтап, ерттеп мінді. Ал, жылќы малын ерттеп
мінген адамдар жайлы Еуропаныњ белгілі философы
Карл Ясперс былай дейді.

– "Жылќыны ќос дμњгелекті  єскери арбаѓа жегу мен
оны ерттеп міну тек дамыѓан елдердіњ ѓана еншісіне жа-
тады. Атќа мінген  адам жерден анаѓ±рлым кμтеріліп,
аттыњ биігінен айналаѓа кμз тастаѓанда ол талай байтаќ-
ты кμз шалып, ќимыл еркіндігіне, толып жатќан жања
м‰мкіндіктерге ие болды. Атты мењгеріп, оны μз еркіне
баѓындыру, адамѓа жылќы малыныњ сымбаты мен с±лу-
лыѓын сезініп ќана ќоймай, μзініњ  ерлігі мен еркіндігін
кμрсетуге, єскердіњ жања т‰рін туѓызуѓа м‰мкіндік берді..."
(14.    Карл Ясперс. Смысл и назначение жизни. Москва.

"Политическая литература" 1991. 522.).
Асау жылќыны ќолѓа ‰йретіп, оны ерттеп мініп, ењ

алѓаш б‰кіл даланы ат т±яѓыныњ д‰біріне толтырѓан жер
– Торѓай тμсі деуімізге толып жатќан себептер бар. Оныњ
ењ бастысы – мына біздіњ іргемізде жатќан Ботайдан та-
былѓан жылќы малыныњ ж‰здеген,  мыњдаѓан ќањќа
с‰йектері  болса керек (В.Ф. Зайберт. Энеолит Урало-
Иртышского междуречья. Петропавловск. Институт ар-
хеологии  1993. -246).  Оѓан, Жайыќтыњ арѓы бетінде
жатќан Сибайды ќосыњыз. Башќ±рттардыњ айтулары
бойынша  атты, ерттемей, сыбай мінген жер ол. Б±л ай-
тылѓандардыњ барлыѓы – Торѓай тμсінде   ќолѓа ±ста-
лып, ‰йретілген жылќы Сыбайда таќымдалып, Ќарѓалы
мен оныњ мањында μндірілген мыспен ауыздыќталып,
ерттеліп,  содан барып ер жігіттіњ ќанатына айналды.
Жылќыныњ ауыздыќталып, ерттелуі – жалпы атты мењ-
геру, ењ алѓашќы атты єскердіњ  пайда болуына тікелей
жол ашќаны белгілі. Б±л жайында материалдар μте кμп
(16.).   В.Б. Ковалевская. Конь и всадник (пути и судьбы)
Москва. "Наука". 1977. ).

Біздіњ μлкеніњ ежелгі тарихын єњгімелеген кезде  Ќара-
балыќтыњ арѓы жаѓында жатќан "Мыќтыњ елі" (Мыќтыњ
‰йі) мен  Ќара Торѓай μзенініњ бойында жатќан "Екі діњ"
жайлы айтпай кетуге болмайды. Тарихшылар б±лардыњ
ќашан пайда болып, ќашан сμнгендерін зерттеген де,
дєлелдеген де жоќ. Тек, олардыњ б±л д‰ниеде бар екен-
діктері ѓана белгілі. Мыќтыњ ‰йі жайлы   ќазаќ жерін терењ
зерттеуге жіберілген  Ресей Ѓылым академиясыныњ 1768
-1774 жылдардаѓы экспедициясыныњ жетекшісі неміс
ѓалымы П.С. Палластан бастап, сол экспедицияныњ ќ±ра-
мында болѓан ѓалымдардыњ барлыѓы жазды. Олардыњ

кμбі мыќтарды – чудьтар, алып адамдар (єлде кішкен-
тай адамдар ма?) деп  дєлелдегендей болды. Біраќ, сол
алыптар б±л μлкеге ќашан, ќайдан келді, ќай заманда
μмір  с‰ргендерін  жєне  ќашан, ќайда кеткендіктерін
зерттеп, дєлелдемеді. "Мыќтыњ еліне" ењ соњѓы рет бар-
ѓан ѓалым – Ќостанай мемлекеттік педагогикалыќ инсти-
тутыныњ  профессоры, биология ѓылымыныњ докторы
П.Г.Пугачев еді.  Біраќ, ол ѓалым б±л Мыќтыњ  елініњ
тарихын емес, алыптар μз μмірлерінде  ќ±рылысќа ќан-
дай аѓаштыњ т‰рлерін пайдаланѓандыќтарын  зерттеген
болатын. ¤з ењбегінде ол былай деп жазды:

– "Находясь в 78 верстах от  г.Троицка и в 19 от озера
Камышного (в современных  административных грани-
цах  Комсомолького района Кустанайской области),
Х.Барданес в развалинах каменного храма "Моктун-Или"
(по казахский – дом странников), расположенного на ка-
менистом берегу р. Тогузак, обнаружил оконные рамы
из лиственицы... (17.  ) Сосновые леса Тургайской впа-
дины. Кустанай. 1994. -408.).

Б±л жолдардан біз Ќостанай облысыныњ ќазіргі Ќара-
балыќ ауданыныњ кμлемінде "Мыќтыњ елі" деген ескі
ќорымныњ  жатќандыѓын білсек, екіншіден ол ‰йдіњ тас-
тан салынып, сол кездіњ μзінде оныњ терезесін аѓаштан
жасалѓандыѓын жєне сол  "Мыќтыњ  елі"  деген  ес-
керткіштіњ  наќты ќай жерде екендігін айќындай т‰семіз.

Жітіќара ауданыныњ біраз аќсаќалдары ертеректе,
ауданныњ ќаќ ортасында жатќан "М‰ктікμл" елді ме-
кенініњ ортасында, айналасындаѓы жазыќтан біраз биік
кμрінетін тμбеніњ ‰стінде жатќан жеті кμлді "Мыќтыњ
кμлдері" дейтін. Соѓан ќараѓанда  Жітіќара жаѓыныњ да
мыќќа ќатысы бар ма деп ойлаймын. Жалпы, тарихшы-
лар мыќтарды (чуди) "алыптар" десе, ол алыптардыњ
тарихи гиперборйден шыќќан алыптарѓа ќатыстары бар
ма деп те ќаласыњ. Б±л жаѓы  єлі де талай зерттеулерді,
терењ ізденісті талап етеді. Б‰гінге дейін біздіњ аныќ
білетініміз Торѓай-Ќостанай μлкесініњ мыќтарѓа ќатысы
бар екендігі жєне сол мыќтардыњ бір заманда осы μлке-
де μмір с‰ргендіктері.
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Кенже 
     ҚОНЫСБАЙ

Ертеректе ақсақалдар: «кезінде 
қой баққан шопандарыңның түкірі-
гі жерге түпсейтін», «қойшы болып, 
құйрық май жегенге не жетер, шір-
кін?!» деп, өткенді еске түсіріп, аң-
сап отыратын. «Қой шаруашылығы 
– екінші тың» деп ұрандатып, мектеп 
бітірген түлектер қой бағуға шыққан-
ды.  Өйткені, республика бойынша 
қой санын 50 миллионға жеткізу мін-
деті қойылған. Әр заманның өз ерлері 
бар. Бүгін сол жылдарға куә болып, 
көненің көзіне айналған Аманкелді 
ауданына белгілі шопан Балға Нұрғо-
жин туралы әңгіме өрбітпекпіз. Ол 
кісі жастайынан мал бағып, аянбай 
еңбек еткен.

Әкесі Нұрғожа Ұлы Отан соғы-
сынан 2-ші топтағы мүгедек боп 
оралған. Сөйтсе де, жасы ұлғайғанша 
қоғам малын бағады. Кейін даңқты 
әке жолын ұлы жалғастырады. Отба-
сындағы алты баланың үлкені Балға 
осы кезде әкесінен қалған ақ таяқты 
он алты жасында қолына алып, Бай-
ғабыл ауылында Шопан ата төлін 
өсіреді. Ширек ғасыр бойы мал өріс-
теткен азаматтың маңдай тері өтелді. 
Бәкең екі рет «Еңбек Қызыл ту» ор-

денімен марапатталған.  23 жасында 
Торғай облысының атынан Берлинде 
өткен бүкілодақтық жастар мен сту-
денттердің XX фестиваліне де қаты-
сады. Сол 1973 жылы Еуропа төсінде 
өткен думанда жасындай жарқыл-
даған «Дос-Мұқасан» тобы, елімізге 
танымал спорт саңлақтары өнерлерін 
ортаға салған екен. Кейіпкеріміз 

Балға Нұрғожин ақтылы қой өсіріп, 
еңбексүйгіштік таңытқаны үшін мәр-
тебелі фестивальді тамашалау құр-
метіне ие болған.

– Ата-бабамыз ежелден мал бағып, 
соның ырыздық-несібесіне кенелген 
емес пе?! Бұл шаруашылық ешқашан 
сұраныстан шықпайтын, құнсыздан-
байтын, әрдайым өнім беріп тұратын 

кәсіп. Қазіргі кезде бақташылар мен 
қойшылардың еңбегі бағаланбайтыны 
рас, бірақ сол төрт түлікке барлық 
адамзат тәуелді ғой. Сондықтан бе-
рекесі мол мал шаруашылығы ешқа-
шан кенжелеп қалмауы керек, әсіресе 
біздің Қостанай облысы малшыларға 
қолдау беріп, мәртебесін өсіруі қажет. 
Сонда ғана ісіміз алға басады, – дейді 
еңбек ардагері Б.Нұрғожин.  

Содан бері Балға ақсақал еңбегінің 
жемісін көріп, құрметке бөленіп-ақ 
жүр. Ең бастысы, үш ұл, үш қыз 
өсіріп, құтты орындарына қондырған 
ардақты әке. Әр қайсысы өз алды-
на отбасын құрып, әр салада қызмет 
істеп жүрген жайы бар. Байғабыл 
ауылының іргесіндегі Қатон деп ата-
латын қыстақтан жер алып, немересі 
екеуі жылқы өрістетіп отыр. Қазына-
лы қариямыз немересіне төрт түліктің 
сырын үйретіп, ақыл-кеңесін айтып, 
барымен бөліседі. Ата жолын қуған 
баласы Балға ақсақалдың өнегелі 
өміріне қарап, бой түзейді.

Заманында атақты шопан болған 
Балға ақсақал бүгіндері сол бір бе-
рекелі кездің қайта оралуына се-
бепші болғысы-ақ келеді. Ауыл 
шаруашылығына ден қойған Аман-
келді ауданының қазіргі бет алысына 
Балға Нұрғожаұлы дән риза. Аудан 
басшылығының қарияның айтқан 
ақылына жүгінген кездері жоқ емес. 
Батпаққара өңірін бес саусағындай 
білетін ол бұл мекеннің төсінде әлі-
ақ төрт түлік өрістеп, берекесі арта 
түсетініне сенімді. 

    
СУРЕТТЕ: шопан Балға 
Нұрғожаұлы.
Суретті түсірген автор.

АДАЛ ЕҢБЕК АБЫРОЙҒА БӨЛЕЙДІ

Ақтылы қой өсірген 
Балға Нұрғожаұлы туралы сөз

Құрылғанына  80 жыл  
толған  қойнауы  қа-

зынаға  толы   Қос танай  облысы-
ның  тағлымды  тарихи  жолында  
«Тың игеру»  жылдарының алар 
орны ерекше. Кеңес үкіметі қа-
былдап, бекіткен «Тың және 
тыңайған жерді игеру» жоспа-
рына сәйкес «1954-1957  жылда-
ры Қазақстандағы егіс алқабы 
2,5 миллионға ұлғаюға тиісті» 
болып белгіленді. Осы жоспар-
ды  жүзеге асыру үшін1954-
1958 жылдары Қазақстанда «337 
жаңа кеңшар құрылды». Тың 
игеруге елдің бар техникалық 
қуаты мен адам күші  жұмыл-
дырылды.

Қостанай облысына да 1955 
жылы  67  мыңнан  артық тың 
игеруші келген болатын. Олар-
дың үш мыңы жаңадан құрылған 
кеңшарларға жұмысқа  жіберіл-
ді. Сонымен қатар, 6272 тың 
игеруші ауылшаруашылығы 
мамандары болатын. Келген-
дердің көбі жас қыздар мен жі-
гіттер еді.1954-1958 жылдары 
Қостанай облысында жаңадан  
120 кеңшар құрылды, тың және 
тыңайған жерлерді игеру ба-
рысында олардың саны 140-қа 
дейін жетті. Осы жылдары об-
лыс аумағында  100-ден астам 
елді мекен салынды, жаңадан  
Қамысты және Октябрь аудан-
дары  ашылды.

«Адамдар Тыңды  көтерсе, 
Тың  адамдарды  көтерді» де-
гендей, есімі  сол  жылдарғы ел  
ырысын   еселеген  ерен  еңбе-
гімен  жерлестерінің  жадында  
жатталып  қалған  жандардың  
бірі, биыл туғанына  бір ғасыр  

толғалы отырған  жерлесіміз – 
Әмірғали  Душатов  болатын. Ол  
1916 жылдың  қараша айында 
Торғай уезінің  (қазіргі  Жанкел-
дин ауданы)Шұбалаң ауылында 
дүниеге келді. Торғай қаласын-
дағы ұлы ұстаз Ы.Алтынсарин 
ірге тасын қалаған   мектептен  
сауатын  ашқан Әмірғали Ал-
маты  облысындағы Капланбек 
ауыл шаруашылық техникумын 
аяқтап, еңбек  жолын Ақтөбе об-
лысында бастады.

Ә.Душатовтың  ұйымдасты-
рушылық  қабілетін  аңғарған   
жерлестері оны  1940 жылы Қос-
танай облысы Семиозер  аудан-
дық  комсомол комитетінің бірін-
ші  хатшысы  етіп  сайлап, сенім  
артады. Ол Ұлы Отан соғысы 
басталған соң  майданға аттану 
туралы  бірнеше  өтініш жасаса 
да, тілегі қанағаттандырылма-
ды. «Бәрі де майдан үшін,бәрі  
де жеңіс үшін» деген  ұранмен  
бір кісідей  жұмылып  еңбек етіп 
жатқан жерлес терінің тылдағы  
жұмысын  ұтымды ұйымдасты-
ра білген Әмірғали Душатов 
1942-1944 жылдары облыстық 
комсомол комитетінің әскери 
бөлімінің меңгерушісі, ал кейін 
Қостанай  облыстық комсомол 
комитетінің екінші хатшысы 
болып сайланды.Сол жылдары  
облыс  орталығына  уақытша  
жау басып алған  республика-
лардан   қоныс аударған  өндіріс 
ошақтарының («Большевичка» 
тігін  фабрикасы, аяқ киім фаб-

рикасы т.б) жұмысына жер-
гілікті  жастарды тартып, олар-
дан кәсіби маман  дайындауда 
Ә.Душатовтың  сіңірген  еңбегі 
ерекше болғандығы  облысы-
мыздың даму  жолын баяндаған  
бірнеше  тарихи еңбектерде  
жазылған еді. Ол 1945 жылы 
Қос танай облыстық партия ко-
митетінің ұйымдастыру бөлімі 
меңгерушісінің орынбасары, 
бұдан соң Қостанай аудандық 
партия комитетінің екінші хат-
шысы қызметтерін  атқара 
жүріп  Қостанай жылқы зауы-
тының  сәйгүліктерін  сақтап 
қалуға, олардың сапалық құра-
мын жақсартуға да  үлесін қос-
ты. Осы мәселені  шешу туралы 
респуб лика және Одақтық ауыл 
шаруашылығы министрліктері-
не  баяндау хат жолдап, қазір 
«Қазақ  тұлпары» атанып отыр-
ған  шаруашылықтың берік не-
гізін қалауға  атсалысты. Сол 
жылдары КСРО-да орын алған 
«Ауыл шаруашылығын маман-
дармен  қамтамасыз  ету» жоспа-
рына сәйкес 1949-1951 жылдары 
Қарабалық аудандық атқару 
комитеті төрағасының бірінші 
орынбасары, 1951-1953 жылда-
ры Орджоникидзе ауданы «Ок-
тябрь» кеңшарының директоры, 
1953-1954 жылдары Қостанай 
қалалық атқару комитеті ауыл 
шаруашылығы бөлімінің меңге-
рушісі қызметтерін  атқарды.

Ал, 1954 жылдан бастап 
Қос танай облысында тың  иге-

рушілерден құрылған Октябрь 
ауданының«Шолақсай» кең-
шарының  алғашқы  директоры  
болған Әмірғали  Душатов  сол 
кездегі тұрмыстың өтпелі қиын-
дықтарын тың игеруге келген 
жастармен қатар көтерді, бір-
дей бөлісті.Сол жылдары Шо-
лақсайда еңбек жолын  бастаған 
тың игеруші Михаил Стебо: «Ол 
кісіні  біз Андрей Душатович деп 
атаушы едік. Маған су жаңа трак-
торды сеніп тапсырып, өміріме 
сәттілік тілегені әлі күнге дейін 
есімде. Қазір қол жеткен жетісті-
гім сол азаматтың сенімінің 
орындалғаны деп білемін»деп 
еске алады. Шолақсай  ауылы-
ның өзге көнекөз, тың игеруші  
тұрғындары да кеңшар басшы-
сы – Әмірғали Душатұлының  

қарапайым жан, шешімді  бас-
шы болғанын, қолдағы мүмкін-
діктерді ұтымды пайдалана оты-
рып,  ұжымды толымды  табысқа  
жеткізгенін тебірене еске алады. 
Ол осы кеңшарды жеті жылдай 
басқарып, өз ұжымын  аудан-
ның ғана емес, облыстың да озық 
шаруа шылықтарының қатарына 
қоса білді.

 Денсаулық  жағдайына  бай-
ланысты  туған жері – Торғай-
ға  қоныс  аударуға  мәжбүр  
болған  Ә.Душатов Жанкелдин 
аудандық атқару комитетінің 
орынбасары, осы аудандық  
партия   комитеті ауыл шаруа-
шылық  бөлімінің меңгерушісі 
қызметтерін атқарды. 1965 
жылы осы  өлкеде жаңадан 
құрылған кеншардың  директо-
ры болып тағайындалған ол 1970 
жылы ақтық демі үзілгенше сол 
ұжымда жемісті еңбек етті.

Абзал  азаматтың  бір  ғасыр-
лық  мерейтойы  қарсаңында  
1954 жылы өзі ірге тасын қа-
лаған Шолақсай  кеңшарының 
мұражайына  Ә.Душатов тура-
лы  естеліктер жиналса, тіпті 
осы ауылдың бір көшесіне асыл 
азамат, білгір басшы Әмірғали 
Душатұлының есімі  берілсе, 
нұр үстіне нұр болар еді. Бұл 
«Мен істеді  дегенше, Ер істеді 
десеңші, Ер істеді дегенше, Ел  
істеді десеңші» деген асыл  қағи-
даның  атадан балаға мирас бо-
лып жалғасқандығының  айқын 
белгісіндей болар еді деген ой-
дамыз...

Қабылахат СЕЙДАХМЕТ,          
ҚР Журналистер 

Одағының мүшесі.

ҚТ: ЕҢБЕК ДАҢҚЫ МҮЙІСІ

Асыл азамат...
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«Уикипедияға» сенсек, 
Қашардың тарихы одан 
да тереңде жатыр. 19 ға-
сырдың басында ауыл ір-
гесіндегі көлдің шығыс 
жағалауын Орта жүздің 
Шаңдыаяқ тайпасы қо-
ныстанған көрінеді. Ал-
пысқа тарта түтіні бар 
елді мекенде бір мектеп 
пен мешіт жұмыс істеп, 
жергілікті халық егін 
және мал шаруашылығын 
кәсіп қылған. 1930 жыл-
дары жаппай ұжымдасты-
ру басталғанда тұрғындар 
көршілес жатқан Андре-
евка мен Федоровкаға 
көшіп кетеді де, ауыл 
қаңырап бос қалады. Тек 
1975 жылы геологтардың 
барлау жұмыстары нәти-
жесінде бұл жерде темір 
кенінің орасан мол қоры 
анықталып, оны игеру-
ге Кеңес Одағының түп-
кір-түпкірінен мыңдаған 
мамандар келеді. Осы-
лайша, 1976 жылы Руд-
ныйдан солтүстік-батысқа 
қарай 43 шақырым жер-
де, Қашар кен орнының 
жанынан шағын қалашық 
бой көтереді.

Бүгінде Қашар әлеу-
меттік-экономикалық даму 
көрсеткіштері бойынша 
өзі іспетті қалашықтар-
дың бәрін басып озды. 
Халықтың да тұрмысы 
жаман емес. Мұндағы 12 
мың тұрғынның 3 мыңы 
«ССКӨБ» АҚ Қашар кен 
басқармасында, қалғаны 
мемлекеттік мекемелер 
мен жекеменшік кәсіпо-
рындарда жұмыс істейді. 
Соңғы жылдары мемле-
кеттік тілде білім беретін 
орта мектеп, спорт кешені, 
мешіт пен православ хра-
мы, балалар алаңдары мен 
автотұрақтар салынып, 
қаланың сәулеті сәндене 
түсті. Бұдан бөлек, күн-
делікті көшелерді тазарту, 
көгалдандыру мен абаттан-
дыру ісіне жүздеген адам 
жұмылдырылған. 

Күн санап көркейген 
кенттегі барлық бастама-

ларға – жаңа әкім Марат 
Қуанышбаев ұйтқы. «Әкім 
бол, халқыңа жақын бол!» 
деген қағиданы берік 
ұстанған ол халықтың кө-
кейіндегіні көзсіз ұғады.

– Кез келген адам 
таза ауамен тыныстап, 
өркениет тің барлық игілік-
терін көргісі келеді. Бү-
гінде біз көшелерді жа-
рықтандыру мәселесін 
толығымен шештік. Қазір 
әр үйге көгілдір отынды 
жүргізіп жатырмыз. Сәтін 
салса, қыркүйек-қазан 
айларында тұрғындар та-
биғи газды тұтына бастай-
ды. Бұл тұрғындар үшін 
40 жылдық қарсаңындағы 

үлкен сый болды. Ендігі 
мәселе – жолдар. Оны да 
алдағы 1-2 жылдықта то-
лығымен жөндеуді жоспар-
лап отырмыз, – дейді әкім.

Кеншілердің құтты ме-
кенінде қоғамдық-мәдени 
және спорттық іс-шаралар 
жиі ұйымдастырылады. 
Атап айтсақ, жыл сайын 
қазақтың ұлттық спорт 
түрлерінен жарыстар, со-
ның ішінде «Қашар ба-
рысы» турнирін өткізіп 
тұру тамаша дәстүрге 
айналған. Ұлттық мере-
келерді тойлауда қазақы 
салт-дәстүрімізді дәріптеп, 
мемлекеттік тілдің кең 
қолданысқа енуіне барын-
ша жағдай жасалынған. 

«Юность» мәдениет үйін-
де болса, 300-ге тарта 
адам қатыстырылған түрлі 
клубтар мен үйірмелер жұ-
мыс істейді. «Жүректен –
жүрекке» атты жастардың 
қайырымдылық қозғалысы 
да құрылып, көптеген игі 
іс-шаралардың басы қайы-
рылды.

– 30 шілдеде Қашар 
кентінің 40 жылдығын 
кең көлемде мерекелеу-
ге дайын далып жатыр-
мыз. Бұл күні «Домовой» 
тұрмыс үйі мен Даңқ 
ескерткішінің аралығында 
бұрын-соңды болмаған үл-
кен сахна қойылып, жер-
гілікті және Ресейлік өнер 
жұлдыздарының қаты-
суымен мерекелік концерт 
өтеді. Сауда нүктелері мен 
түрлі интерактивті алаңдар 
халықтың көңілінен шыға-
ды деп ойлаймын. Мереке 
есте қаларлық отшашумен 
аяқталады, – дейді Марат 
Серікбайұлы. 

Қашардың болашақтағы 
дамуы мұндағы қазба бай-
лықтарына тікелей байла-
нысты екені даусыз. Ма-
мандардың есептеуінше, 
бүгінгідей өндіріс көлемі 
сақталатын болса, темір 
кенінің қоры кем деген-
де 100-150 жылға жетеді. 
Яғни жас қаланың бола-
шағы, бағындырар биігі 
әлі алда.

Қуаныш ЕСҚАБЫЛ.
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Қашар  
кентіне 40 жыл

Биыл Қостанай өңірі үшін мерекелі де, берекелі 

жыл. Облысымыз өзінің 80 жылдық мерейтойына 

әзірленіп жатса, қазыналы қойнауы бар Қашар 

кентіне 40 жыл толып отыр.  Бұл тарих үшін 

қас-қағым сәт болғанымен, шағын қалашықтың 

тұрғындары үшін ауқымды өзгерістер кезеңі екені 

сөзсіз.
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Архангельский А.Ю. сенiмдi т±лѓасы Турбабин Илья Леонидович, кепiлдiк
м‰лiктi соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Мичу-
рин ауылдыќ округініњ аумаѓында орналасќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргiзуге
арналѓан 301,7 га кμлемі, кадастрлік нμмірі 12-183-078-141,  бμлінетін жер
учаскесіне жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізеді. Сатып алу
баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткiзілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н
ішінде енгiзiледi. Сауда 2016 жылѓы 16 тамыз, саѓат 10.00-де мына мекенжай-
да болады: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Октябрьское а., Дорожная
кμш., 6а/1 ‰й. ¤тінімдер 2016 жылѓы 15 тамыз, саѓат 18-00-ге дейiнгі мерзімде
сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай ќаласы, Дзер-
жинский кμш., 61Б ‰й, телефон - 8-771-430-01-23

Доверенное лицо Архангельского А.Ю. Турбабин Илья Леонидович в по-
рядке внесудебной реализации залогового имущества, объявляет о проведе-
нии торгов по продаже права временного возмездного землепользования на
земельный участок, расположенный на территории Октябрьского сельского
округа, Костанайского района Костанайской области, предназначенный для
ведения крестьянского хозяйства, кадастровый номер 12-183-078-141, площа-
дью 301,7 га. Покупная цена вносится наличными деньгами в течение 5-ти
календарных  дней  с  момента  проведения торгов. Торги состоятся 16 авгус-
та 2016 года в 10.00 часов по адресу: Костанайская область, Костанайский
район,  с.Октябрьское,  ул.Дорожная,  д. 6а/1. Заявки принимаются в срок до
18-00 часов 15  августа 2016 года  по  месту  нахождения доверенного лица:
г. Костанай, улица Дзержинского, дом 61Б, телефон- 8-771-430-01-23

"ННН+B-2005" ЖШС сенiмдi т±лѓасы Турбабин Илья Леонидович, кепiлдiк м‰лiктi сот-
тан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Майкμл ауылдыќ округініњ
аумаѓында орналасќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргiзуге арналѓан 41,7 га кμлемі, кадастрлік
нμмірі  12-183-070-348, 26,3 га кμлемі, кадастрлік  нμмірі 12-183-070-345, жер учаскелер-
ісіне жер пайдалану (жалдау) ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізеді. Сатып алу баѓасы
ќолма-ќол аќшамен сауда μткiзілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгiзiледi.
KZ446010221000027328 ЖСК, "Народный банк" АЌ, HSBKKZKX БСК. Сауда 2016 жылѓы 16
тамыз, саѓат 14.00-де мына мекенжайда болады: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы,
Рязановка с., Школьная кμшесі, 26 ‰й. ¤тінімдер 2016 жылѓы 15 тамыз саѓат 18-00-ге
дейiнгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай ќаласы,
Дзержинский кμш., 61Б ‰й, телефон - 8-771-430-01-23

Доверенное лицо ТОО "ННН+B-2005" Турбабин Илья Леонидович в порядке внесудеб-
ной реализации залогового имущества, объявляет о проведении торгов по продаже
права временного возмездного землепользования (аренды) на земельные участки, рас-
положенные на территории Майкольского сельского округа Костанайского района Коста-
найской области, предназначенные для ведения крестьянского хозяйства, с кадастро-
вым номером 12-183-070-348, площадью 41,7 га, кадастровый номер 12-183-070-345,
площадью 26,3 га. Покупная цена вносится наличными деньгами в течение 5-ти кален-
дарных дней с момента  проведения торгов, ИИК KZ446010221000027328, АО "Народный
банк" БИК HSBKKZKX. Торги состоятся  16 августа 2016 года в 14.00 часов по адресу:
Костанайская область, Костанайский район, с. Рязановка, ул. Школьная, д.26. Заявки
принимаются в срок до 18-00 часов 15 августа 2016 года по месту нахождения доверен-
ного лица: г. Костанай, улица Дзержинского, дом 61Б, телефон- 8-771-430-01-23

Облыстыќ соттыњ баспасμз ќызметініњ
мєлімдеуінше, Ќостанай облысыныњ ќылмыстыќ
істер жμніндегі мамандандырылѓан ауданаралыќ
соты ЌР ЌК-ніњ 99-бабы 1 бμлігі бойынша айыпталѓан
1946 жылы туѓан Виктор Любимовќа ќатысты сот
‰кімін шыѓарды.

Осыдан екі жыл б±рын сотталушы ж±байын пышаќпен
жаралаѓан. Сот ‰кімімен б±л єрекеті ‰шін Любимовќа 3
жылѓа бас бостандыѓынан айыру жазасы таѓайындалѓан
кμрінеді. Алайда, араѓа екі жыл салып егде жастаѓы ерлі-
зайыптылардыњ отбасылыќ жанжалы ќайѓылы оќиѓамен
аяќталды. Іс материалдары бойынша, аѓымдаѓы жылдыњ
1 мамырында Ќостанайдаѓы ‰йінде саѓат 12.30
шамасында алкогольдік мас к‰йде болѓан азамат
Любимовќа ж±байы ‰немі ішімдікке єуестігін айтып дауыс
кμтереді. Єйелініњ ќатты сμздеріне шыдай алмай ашу
шаќырѓан ол ас‰йден пышаќ алып ж±байына бас салады.
Ќашып ќ±тылмаќ болѓан єйелін  ±стап алып, он алты рет
пышаќ с±ќќан. Ќатты жараланѓан жєбірленуші оќиѓа
орнында ќаза табады.

Сот ‰кімімен В.Любимовќа 8 жыл 6 ай мерзімге бас
бостандыѓынан айыру жазасы таѓайындалып, алдыњѓы
айыбыныњ μтелмеген мерзімі де ќоса есептеліп, наќты
9 жылѓа ќатањ тєртіптегі колонияѓа ќамау жазасы
таѓайындалды.

Сот ‰кімі зањды к‰шіне енген жоќ.лерге автокμлікпен барамыз. Єр
адам μміріне жауаптылыќпен
ќараса екен дейсіњ, – дейді Ќос-
танай ќаласыныњ ќ±тќарушы
бμлімшесі басшы-ќ±тќарушысы
Ќазбек Єубєкіров.

Жазасы μзгертілді
Ќостанай горнизоныныњ єскери соты жазасын

μзгертуді с±раѓан айыпталушыныњ ісіне н‰кте ќойды.
Ќызмет бабын асыра пайдаланѓан Ќостанай

ќаласындаѓы ќорѓаныс істері жμніндегі  басќармасыныњ
б±рынѓы єскери ќызметкері, капитан Д.Коровинѓа м‰лкін
тєркілеумен ќатар, μмір бойына лауазымды ќызметтерді
атќару ќ±ќыѓынан айыру жєне 9 млн.554 мыњ тењге
кμлемінде айыпп±л жазасы таѓайындалѓан болатын. Ол
б±л ќарыздыњ осы кезењге дейін 250 мыњ тењгесін μтеген.
Біраќ, ќалѓан ќарызды тμлеуге шамасыныњ жетпейтінін
т‰сінген ол сотќа μзін бас бостандыѓынан айыру
жазасына кесуді с±раѓан.

Осыѓан орай, жаќында єскери соттыњ ±йѓарымымен
Коровинѓа таѓайындалѓан жаза шарасы 2 жыл 11 айѓа бас
бостандыѓынан айыру жазасына μзгертілді. Енді Коровин
айыпп±л тμлемейді, ал жазасын жалпы тєртіптегі т‰зету
колониясында μтейтін болады.

Єйелін μлтіргені ‰шін
сотталды

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

Парамен ±сталды

Жаз мезгілі салќындау болса
да адамдардыњ кμпшілігі μзініњ
бос уаќытында суѓа т‰сіп ќалѓы-
сы келеді. Суѓа т‰су маусымыныњ
басталуынан бері ќ±тќарушы-
ларда тыным жоќ десе де бола-
ды. Адамдар μз жаѓдайына ќара-
мастан жаѓалаудан алысќа кетіп,
оныњ ќаншалыќты ќауіпті екенін
ойлай бермейді. Сондыќтан жа-
ѓажайларда алдын алу рейдтері
жаз бойы ж‰ргізілуде. Алайда,
жаѓажайѓа келушілердіњ кμбі
суда абай болуды ереже ретінде
санамайды. Ќ±тќарушылар таѓы
да азаматтарѓа суѓа т‰су кезінде
ќауіпсіздік ережелерін саќтауды
назарларына салады.

Ќостанай облысында 8 ар-
найы жабдыќталѓан жаѓажай бар.
Олардыњ єрќайсысында арнайы
ќ±тќарушылар жасаѓы кезекшілік
ж‰ргізеді. М±нда ерікті-ќ±тќару-
шыларды оќытумен де айналы-
сады. Осы аралыќта 10 адам
оќытудан μткен.

– Біздіњ штатта 15 ќызметкер
бар. Тєулігіне 4-5 адамнан кезек-
шілікте т±рады. Алдын алу шара-
ларымен айналысамыз, 2 мото-
ќайыќта патруль ж‰ргіземіз, ал
ќайыќпен μту м‰мкін емес жер-

¤МІР САПАСЫ

Ќ±тќарушылар суда абай
болуѓа кењес береді

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

Соњѓы кездері жан т‰ршігерлік
сипаттаѓы жол-кμлік оќиѓалары
жиілеп кетті. Б±ѓан себеп іздей
бастаѓанда сала мамандары
ж‰ргізушілердіњ ќатты жылдам-
дыќпен ж‰йткитінін айтса, кμлік
ж‰ргізушілері жолдардыњ сапа-
сыздыѓын алѓа тартады. Б±л жер-
де біреуді аќ, біреуді ќара деп
шешім шыѓаруѓа болмайды.
¤йткені, апаттыњ айтып кел-
мейтінін ескерсек, жолдыњ сапа-
лы еместігін білген єр ж‰ргізуші
μзініњ жєне жолаушылардыњ

Суѓа т‰су маусымы басталѓаннан бері т±њѓиыќ 17 адамныњ μмірін алып тынѓан,
соныњ ішінде 4-і балалар. Оќыс оќиѓалардыњ себебі баяѓыша, жабдыќталмаѓан
орындарда жєне де ішімдік ішіп, мас к‰йінде суѓа т‰су. Ал балалар ересектердіњ
ќарауынсыз ќалѓандыќтан ќайѓылы жаѓдайѓа ±шырап жатыр. Маусым басынан бастап
160-тан астам адам ќ±тќарылѓан.

ќауіпсіздігін саќтау маќсатында
жылдамдыќты баяулатып ж‰р-
гені д±рыс.

Жасыратыны жоќ, б‰гінде
‰лкен трассаларѓа ќараѓанда,
ќалалы жерде ќауіп басым. Б±ѓан
тєртіп саќшылары келтірген сан-
дар дєлел. Оѓан сенсек, Ќазаќ-
станда кμліктіњ ќатысумен орын
алатын 10 апаттыњ 7-і осы ќала-
ларѓа тиесілі екен. Мєселен, Руд-
ный ќаласында жыл басынан
бері 360-ќа тарта жол-кμлік
оќиѓасы тіркеліп, салдарынан 5
адам кμз ж±мѓан. Жергілікті поли-
ция ќызметініњ басшысы Маќсат
Ойыќбайдыњ айтуынша, т±рѓын-

дар ќарапайым ѓана жол ќозѓа-
лысы ережелерін саќтамаѓан-
дыќтан, оныњ арты ќайѓылы жаѓ-
дайларѓа єкеп соѓуда. Мєселен,
жуырда ѓана "50 лет Октября" мен
Ленин кμшелерініњ ќиылысында,
баѓдаршамныњ жасыл т‰сіне
жолды кесіп μтпекші болѓан жас
ананы 4 жасар баласымен ќосып
такси кμлігі ќаѓып кетті. Ќазір екеуі
де миы шайќалып, кμптеген жа-
раќаттармен ауруханада жатыр.

– "Саќтансањ, саќтайды" де-
мекші, т±рѓындар мєселе жол-кμ-
лік ережелеріне келгенде сал-
ѓырттыќ танытпай, єр ќадамын
саќтыќпен басќаны абзал. Себе-
бі кішкентай ѓана ќателік, сіздіњ
жєне айналањыздаѓы адамдар-
дыњ μміріне зор ќауіп келтіретінін
±мытпайыќ, – дейді Маќсат Єзім-
бек±лы.

Биыл рудныйлыќ тєртіп саќ-
шылары ќайѓылы статистиканы
азайту маќсатында ай сайын
т‰рлі таќырыптарда жедел алдын
алу шараларын ±йымдастырып,
аќпараттыќ буклеттер таратуды
мыќтап ќолѓа алды. Себебі ќол-
дан келер іс – ескерту ѓана. Ќал-
ѓаны – темір т±лпарды тізгіндеген
ж‰ргізушініњ ќолында.

Рудный ќаласы.

Саќтансањ, саќтайды

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ

Рудный ќалалыќ сотына
Рудный ќаласы бойынша мем-
лекеттік кірістер басќармасы-
ныњ ќызметкері азамат Б.-ѓа
ќатысты ќылмыстыќ іс т‰сті. Ол
ЌР ЌК-ніњ 366 бабы 1 бμлігі
бойынша айыпталып отыр.

Іс материалдары бойынша,
аѓымдаѓы жылдыњ 11 шілде-
сінде  ЖШС  директоры
А. жергілікті мемлекеттік

кірістер басќармасына барып
ќосымша ќ±н салыѓын тμлеуші
ретінде тіркеуге ќою рєсімін
реттемек болѓан. Айыпталушы
Б. ЖШС-сін тіркеу тізіміне енгі-
зу бойынша барлыќ ќ±жаттар-
ды дайындауѓа кењес беріп,
тіркеуге ќою мєселесініњ жыл-
дам єрі оњ шешілуіне ыќпал
ететіндігін айтып, μз "кμмегін"
100 000 тењгеге баѓалаѓан.

12 шілдеде 20 саѓат 45 ми-
нут шамасында бір дємхана-
ныњ  ќасында  Б.-ны  азамат
А.-дан 100 000 тењге кμлемін-
де пара алуы кезінде сыбай-
лас жемќорлыќпен к‰рес ќыз-
меті ќызметкерлері ±стаѓан.

Іс  бойынша сот отырысы
жаќын к‰ндері таѓайындалады.

Ќостанай облыстыќ
сотыныњ баспасμз ќызметі.

СОТ ЗАЛЫНАН
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 Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ 2016 жылѓы 27 маусымдаѓы  № 42  шешімі

"Ќостанай  облыстыќ  мєслихатыныњ  аппараты"  мемлекеттік  мекемесініњ
"Б" корпусы мемлекеттік єкімшілік ќызметшілерініњ ќызметін баѓалау єдістемесін

бекіту туралы

"Ќазаќстан Республикасыныњ мемлекеттік
ќызметі туралы" 2015 жылѓы 23 ќарашадаѓы
Ќазаќстан Республикасыныњ Зањына сєйкес
Ќостанай облыстыќ мєслихаты ШЕШІМ
ЌАБЫЛДАДЫ:

1. Ќоса беріліп отырѓан "Ќостанай облыс-
тыќ мєслихатыныњ аппараты" мемлекеттік
мекемесініњ "Б" корпусы мемлекеттік єкімшілік
ќызметшілерініњ ќызметін баѓалау єдістемесі

бекітілсін.
2. Осы шешім алѓашќы ресми жарияланѓан

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

Сессия тμрайымы
       Д. Космухамбетова.

Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ хат-
шысы

С. Ещанов.

  Мєслихаттыњ 2016 жылѓы 27 маусым
№ 42 шешімімен бекітілген

"Ќостанай  облыстыќ  мєслихатыныњ  аппараты"  мемлекеттік  мекемесініњ
"Б" корпусы мемлекеттік єкімшілік ќызметшілерініњ ќызметін баѓалау єдістемесі

1. Жалпы ережелер

1. Осы "Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесініњ "Б" корпусы мемлекеттік
єкімшілік ќызметшілерініњ ќызметін баѓалау єдістемесі
(б±дан єрі – Єдістеме) "Ќазаќстан Республикасыныњ
мемлекеттік ќызметі туралы" 2015 жылѓы 23 ќарашадаѓы
Ќазаќстан Республикасы Зањыныњ 33-бабы 5-тармаѓы-
на, Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері
министрініњ 2015 жылѓы 29 желтоќсандаѓы № 13 "Мем-
лекеттік єкімшілік ќызметшілердіњ ќызметін баѓалаудыњ
кейбір мєселелері туралы" б±йрыѓына (Нормативтiк
ќ±ќыќтыќ актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 12705
тіркелген) сєйкес єзірленді жєне "Ќостанай облыстыќ
мєслихатыныњ аппараты" мемлекеттік мекемесініњ "Б"
корпусы мемлекеттік єкімшілік ќызметшілерініњ (б±дан
єрі – "Б" корпусыныњ ќызметшілері) ќызметін баѓалау
алгоритмін айќындайды.

2. "Б" корпусы ќызметшілерініњ ќызметін баѓалау
(б±дан єрі – баѓалау) олардыњ ж±мыс тиімділігі мен са-
пасын аныќтау ‰шін ж‰ргізіледі.

3. Баѓалау "Б" корпусы ќызметшісініњ атќаратын ла-
уазымындаѓы ќызметініњ нєтижелері бойынша:

1) тоќсан ќорытындысы бойынша (тоќсандыќ баѓа-
лау) – есептік тоќсаннан кейінгі айдыњ онынан кешіктір-
мей (баѓалануы оныншы желтоќсаннан кешіктірмей
μткізілетін тμртінші тоќсанды ќоспаѓанда);

2) жыл ќорытындысы бойынша (жылдыќ баѓалау) –
баѓаланып жатќан жылдыњ жиырма бесінші желтоќсаны-
нан кешіктірмей ж‰ргізіледі.

"Б" корпусыныњ ќызметшісін баѓалау баѓаланатын
кезењде атќаратын лауазымда болу мерзімі ‰ш айдан
кем болѓан жаѓдайда μткізілмейді.

Єлеуметтік демалыстаѓы "Б" корпусыныњ ќызметші-
лері баѓалауды ж±мысќа шыќќаннан кейін осы Єдісте-
меніњ осы тармаѓында кμрсетілген мерзімде μтеді.

4. Тоќсандыќ баѓалауды тікелей басшы ж‰ргізеді жєне
"Б" корпусы ќызметшісініњ лауазымдыќ міндеттерді орын-
дауын баѓалауѓа негізделеді.

"Б" корпусы ќызметшісініњ тікелей басшысы μзініњ
лауазымдыќ н±сќаулыѓына сєйкес ол баѓынатын т±лѓа
болып табылады.

Жергілікті бюджеттен ќаржыландырылатын облыстыќ
атќарушы органдардыњ, астананыњ, республикалыќ ма-
њызы бар ќаланыњ атќарушы органдарыныњ басшылары
‰шін баѓалауды облыс, астана, республикалыќ мањызы
бар ќаланыњ єкімі не оныњ уєкілдігі бойынша оныњ орын-
басарларыныњ бірі ж‰ргізеді.

5. Жылдыќ баѓалау:
1) "Б" корпусы ќызметшісініњ есептік тоќсандардаѓы

орта баѓасынан;
2) "Б" корпусы ќызметшісініњ жеке ж±мыс жоспарын

орындау баѓасынан;
3) айналмалы баѓалаудан ќ±ралады.
6. Мемлекеттік лауазымѓа таѓайындау жєне мемле-

кеттік лауазымнан босату ќ±ќыѓы бар лауазымды т±лѓа
"Б" корпусы ќызметшісініњ ќызметін баѓалауды μткізу ‰шін
Баѓалау жμніндегі комиссия (б±дан єрі – Комиссия) ќ±ры-
лады, оныњ  ж±мыс  органы  "Ќостанай  облыстыќ   мєсли-
хатыныњ  аппараты"  мемлекеттік  мекемесініњ   ±йым-
дастыру-ќ±ќыќтыќ, ќ±жаттамалыќ ќамтамасыз ету жєне
кадрлыќ ж±мыс бμлімі болып табылады.

7. Баѓалау жμніндегі комиссияныњ мєжілісі оныњ ‰штен
екісінен кем емес ќ±рамыныњ ќатысќан жаѓдайда зањды
болып есептеледі.

Баѓалау жμніндегі комиссияныњ тμраѓасы не м‰шесі
болмаѓан жаѓдайда, оларды алмастыру баѓалау жμніндегі
комиссияны ќ±ру туралы б±йрыќќа μзгертулер енгізу
арќылы уєкілетті т±лѓаныњ шешімі бойынша ж‰зеге асы-
рылады.

8. Баѓалау  жμніндегі  комиссияныњ шешімі ашыќ
дауыс беру арќылы ќабылданады.

9. Дауыс беру ќорытындысы Баѓалау жμніндегі ко-
миссия м‰шелерініњ кμпшілік дауысымен айќындалады.
Дауыс саны тењ болѓан жаѓдайда, комиссия тμраѓасы-
ныњ дауысы шешуші болып табылады.

Баѓалау жμніндегі комиссияныњ хатшысы "Ќостанай
облыстыќ мєслихатыныњ аппараты" мемлекеттік меке-
месініњ ±йымдастыру-ќ±ќыќтыќ, ќ±жаттамалыќ ќамтама-
сыз ету жєне кадрлыќ ж±мыс бμлімініњ ж±мысын ж‰ргізуге
бекітілген ќызметкері (б±дан єрі – Комиссия хатшысы)
болып табылады. Баѓалау жμніндегі комиссияныњ хат-
шысы дауыс беруге ќатыспайды.

2. Ж±мыстыњ жеке жоспарын ќ±растыру

10. "Б" корпусы ќызметшісі ж±мысыныњ жеке жоспа-
ры "Б" корпусы ќызметшісімен жєне оныњ тікелей бас-
шысымен бірлесіп келесі жылдыњ бірінші ќањтарынан
кешіктірмей осы Єдістемеге 1-ќосымшаѓа сєйкес нысан
бойынша ќ±растырылады.

11. "Б" корпусыныњ ќызметшісін лауазымѓа осы
Єдістеменіњ  10-тармаѓында кμрсетілген мерзім μткен-
нен кейін таѓайындалѓан жаѓдайда, атќаратын лауазым-
даѓы "Б" корпусы ќызметшісі ж±мысыныњ жеке жоспары
оны лауазымѓа таѓайындаѓан к‰ннен бастап он ж±мыс
к‰ні ішінде ќ±растырылады.

12. "Б" корпусыныњ ќызметшісі ж±мысыныњ жеке
жоспары:

1) "Б" корпусыныњ ќызметшісі туралы дербес дерек-
терді (тегі, аты, єкесініњ аты (болѓан жаѓдайда) (б±дан
єрі – Т.А.Є.), атќаратын лауазымы, "Б" корпусы ќыз-
метшісініњ ќ±рылымдыќ бμлімшесініњ атауы);

2) мемлекеттік органныњ стратегиялыќ маќсатына
(маќсаттарына) жетуге баѓытталѓан,  ол (олар) болмаѓан
жаѓдайда оныњ функционалдыќ міндеттеріне сєйкес "Б"
корпусы ќызметшісініњ ж±мыс іс-шараларыныњ атауы
кіреді.

Іс-шаралар ќолжетімді, іске асатын, "Б" корпусы ќыз-
метшісі ж±мысыныњ функционалды баѓытымен байла-
нысатын, наќты аяќтау нысанына ие болады.

Іс-шаралардыњ саны мен к‰рделілігі мемлекеттік
органныњ салыстыруында аныќталады.

3) "Б" корпусы ќызметшісініњ жєне оныњ тікелей бас-
шысыныњ ќолдары, жеке жоспарѓа ќол ќою к‰нін ќамтиды.

13. Жеке жоспар екі данада ќ±растырылады. Бір дана
Комиссия хатшысына беріледі. Екінші дана "Б" корпусы
ќызметшісініњ ќ±рылымдыќ бμлімше басшысында бола-
ды.

3. Баѓалауды ж‰ргізуге дайындыќ

14. Комиссия хатшысы Баѓалау бойынша комиссия
тμраѓасыныњ келісімі бойынша баѓалауды μткізу кестесін
ќалыптастырды.

Комиссия хатшысы баѓалауѓа жататын "Б" корпусы
ќызметшісін жєне баѓалауды іске асыратын т±лѓаларды
баѓалу туралы уаќытылы хабардар етуді ќамтамасыз
етеді жєне оларѓа баѓалау параќтарын толтыру ‰шін
жібереді.

4. Лауазымдыќ міндеттерді орындауды баѓалау

15. Лауазымдыќ міндеттерді орындауды баѓалау
негізгі, кμтермелеу жєне айыпп±л балдарынан ќ±рала-
ды.

16. Негізгі балдар 100 балл дењгейінде белгіленеді.
17. Кμтермелеу балдары аѓымдаѓы ж±мыстыњ орта-

ша кμлемінен асатын ќызмет кμрсеткіштері, сондай-аќ
мазм±ндыќ жєне/немесе ±йымдастырушылыќ жаѓынан
к‰рделі болып табылатын ќызмет т‰рлері ‰шін ќойыла-
ды.

18. Кμтермеленетін ќызмет кμрсеткіштері мен т‰рлері
мемлекеттік органдармен μз ерекшеліктеріне с‰йеніп
белгіленеді жєне атќарылѓан ж±мыстын кμлемі мен
к‰рделігініњ ќосу тєртібімен бес дењгейлік шєкіл бойын-
ша  бμлінеді.  Б±л ретте кμтермеленетін ќызмет кμрсет-
кіштері  мен т‰рлеріне Электронды ќ±жат алмасудыњ
бірыњѓай ж‰йесінде жєне мемлекеттік органдардыњ Инт-
ранет-порталында белгіленетін де, белгіленбейтін де
ќ±жаттар мен іс-шаралар кіре алады.

Єр кμтермеленетін ќызмет кμрсеткіші мен т‰рі ‰шін
"Б" корпусыныњ ќызметшісі тікелей басшыдан бекітілген
шєкілге сєйкес "+1"-ден "+5" балѓа дейін иеленеді.

19. Айыпп±л балдары орындау жєне ењбек тєртібін
б±зѓаны ‰шін ќойылады.

20. Орындау тєртібін б±зуѓа:
1) жоѓары т±рѓан органдардыњ, мемлекеттік орган

басшылыѓыныњ, тікелей басшыныњ тапсырмалары мен
жеке жєне зањды т±лѓалардыњ μтініштерін орындау мер-
зімдерін б±зу;

2) тапсырмаларды, жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін сапасыз орындау жатады.

21. Ењбек тєртібін б±зуѓа:
1) дєлелді себепсіз ж±мыста болмауы;
2) дєлелді себепсіз ж±мысќа кешігу;
3) ќызметшілердін ќызметтік єдепті б±зуы жатады.
Ењбек тєртібін б±зу фактілері туралы аќпараттыњ

ќайнары ретінде Комиссия хатшысы, "Б" корпусы ќыз-
метшісініњ тікелей басшысы, єдеп жμніндегі уєкілдіњ
ќ±жатпен дєлелденген мєліметі болады.

22. Єр орындау жєне ењбек тєртібін б±зѓаны ‰шін "Б"
корпусыныњ ќызметшісіне єр б±зу фактісі ‰шін "-2" балл
мμлшерінде айыпп±л балдары ќойылады.

23. Лауазымдыќ міндеттердіњ орындалуын баѓалау-
ды ж‰ргізу ‰шін, "Б" корпусыныњ ќызметшісі тікелей бас-
шыѓа осы Єдістемеге 2-ќосымшаѓа сєйкес нысан бойын-
ша толтырылѓан баѓалау параѓын келісу ‰шін жібереді.

24. Тікелей басшы "Б" корпусы ќызметшісініњ ењбек
тєртібін б±зѓаны туралы Комиссия хатшысы жєне єдіп
жμніндегі уєкілдіњ берген мєліметтерін есепке ала оты-
рып, баѓалау параѓында берілген деректердіњ растыѓын
ќарастырып, оѓан μзгертулер (болѓан жаѓдайда) енгізеді
жєне онымен келіседі.

25. Тікелей басшы келіскеннен кейін, баѓалау па-
раѓы "Б" корпусы ќызметшісімен расталады.

"Б" корпусы ќызметшісініњ бас тартуы ќ±жаттарды
Баѓалау жμніндегі комиссияныњ отырысына жіберу ‰шін
кедергі бола алмайды. Б±л жаѓдайда Комиссия хатшы-
сы жєне "Б" корпусы ќызметшісініњ тікелей басшысы
еркін нысанда танысудан бас тарту туралы акт ќ±расты-
рады.

5. Жеке ж±мыс жоспарын орындауды баѓалау

26. Жылдыќ баѓалауды μткізу ‰шін "Б" корпусыныњ
ќызметшісі тікелей басшыѓа келісу ‰шін осы Єдістемеге
3-ќосымшаѓа сєйкес нысан бойынша толтырылѓан баѓа-
лау параѓын жолдайды.

27. Тікелей басшы баѓалау параѓын онда берілген
мєліметтердіњ аныќтылыѓы т±рѓысынан ќарастырып, т‰зе-
ту ењгізеді (болѓан жаѓдайда) жєне оѓан келісім береді.

28. Тікелей басшымен келіскеннен кейін баѓалау
параѓын "Б" корпусыныњ ќызметшісі растайды.

"Б" корпусы ќызметшісініњ бас тартуы ќ±жаттарды
Баѓалау жμніндегі комиссияныњ отырысына жіберуге
кедергі бола алмайды. Б±л жаѓдайда Комиссия хатшы-
сы жєне "Б" корпусы ќызметшісініњ тікелей басшысы
танысудан бас тарту туралы еркін нысанда акт жасай-
ды.

6. Айналмалы баѓалау

29. Айналмалы баѓалау:
1) тікелей басшыны;
2) "Б" корпусы ќызметшісіне баѓыныштыларды;
3) тікелей баѓыныштылар болмаѓан жаѓдайда  – "Б"

корпусыныњ ќызметшісі ж±мыс істейтін ќ±рылымдыќ
бμлімшеде лауазымдарды атќаратын т±лѓаларды (олар
болѓан жаѓдайда) баѓалау болып табылады.

30. Осы Єдістеменіњ 29-тармаѓыныњ  2),  3) тармаќ-
шаларында кμрсетілген адамдардыњ тізімін (‰штен ас-
пайтын) "Б" корпусы ќызметшісініњ лауазымдыќ міндет-
тері жєне ќызметтік μзара єрекеттестігіне ќарай Комис-
сия хатшысы баѓалау ж‰ргізілгенге бір айдан кешіктір-
мей аныќтайды.

31. Осы Єдістеменіњ 29-тармаѓында кμрсетілген
т±лѓалар осы Єдістеменіњ 4-ќосымшасына сєйкес ны-
санда айналмалы баѓалау параѓын толтырады.

32. Толтырылѓан баѓалау параќтары оларды алѓан
к‰ннен екі ж±мыс к‰ні ішінде Комиссия хатшысына жібе-
ріледі.

33. Комиссия хатшысы айналмалы баѓалаудыњ орта
баѓасын есептейді.

34. Айналмалы баѓалау жасырын т‰рде ж‰ргізіледі.

7. Ќорытынды баѓа

35. Тікелей басшы "Б" корпусы ќызметшісініњ тоќсан-
дыќ ќорытынды баѓасын мынадай формула бойынша
есептейді:

        - тоќсандыќ баѓа;
 a – кμтермелеу балдары;
 в –  айыпп±л балдары.
36. Тоќсандыќ ќорытынды баѓа мынадай шєкіл бой-

ынша ќойылады:
80 балдан тμмен – "ќанаѓаттанарлыќсыз"
80-нен 105 балѓа дейін – "ќанаѓаттанарлыќ"
106-дан 130 балѓа дейін (ќоса алѓанда) - "тиімді"
130 балдан астам - "μте жаќсы"
37. Комиссия хатшысы "Б" корпусы ќызметшісініњ

жылдыќ ќорытынды баѓасын мына формула бойынша
Баѓалау жμніндегі комиссия отырысына дейін бес ж±мыс
к‰нінен кешіктірмей есептейді:

       жыл - жылдыќ баѓа;

     - есептік тоќсандардыњ  орта  баѓасы (орта ариф-
метикалыќ мєн).

Б±л ретте тоќсандыќ баѓалардыњ алынѓан орта ариф-
метикалыќ мєні осы  Єдістеменіњ 36-тармаѓында кμрсе-
тілген шєкілді есепке ала отырып, бес балдыќ баѓалар
ж‰йесіне келтіріледі, атап айтќанда:

 "ќанаѓаттанарлыќсыз" мєнге (80 балдан тμмен) –
2 балл ќосылады,

"ќанаѓаттанарлыќ" мєнге (80-нен 105 балѓа дейін)  –
3 балл,

"тиімді" мєнге (106-дан 130 балѓа (ќоса алѓанда)
дейін) – 4 балл,

"μте жаќсы" мєнге (130 балдан астам) - 5 балл;

        -жеке ж±мыс жоспарын орындау баѓасы (орта
арифметикалыќ мєн);

        - айналмалы баѓалау (орта арифметикалыќ мєн).
 38.  Жылдыќ  ќорытынды баѓасы мынадай шєкіл

бойынша ќойылады:
 3 балдан тμмен –  "ќанаѓаттанарлыќсыз";
 3 балдан бастап 4 балѓа дейін – "ќанаѓаттанарлыќ;
 4 балдан бастап 5 балѓа дейін – "тиімді";

 5 балл – "μте жаќсы".

8. Комиссияныњ баѓалау нєтижелерін ќарауы

39. Комиссия хатшысы Комиссия тμраѓасымен келі-
сілген кестеге сєйкес баѓалау нєтижелерін ќарау
жμніндегі Комиссияныњ отырысын μткізуді ќамтамасыз
етеді.

Комиссия хатшысы Комиссияныњ отырысына мына-
дай ќ±жаттарды:

1) толтырылѓан баѓалау параќтарын;
2) толтырылѓан айналмалы баѓалау параѓын (жыл-

дыќ баѓалау ‰шін);
3) "Б" корпусы ќызметшісініњ лауазымдыќ н±сќаулы-

ѓын;
4) осы Єдістемеге 5-ќосымшаѓа сєйкес нысан бой-

ынша Комиссия отырысы хаттамасыныњ жобасын тап-
сырады.

40. Комиссия баѓалау нєтижелерін ќарастырады жєне
мына шешімдердіњ бірін шыѓарады:

1) баѓалау нєтижелерін бекіту;
2) баѓалау нєтижелерін ќайта ќарау.
Баѓалау нєтижелерін ќайта ќарау туралы шешім

ќабылдаѓан жаѓдайда Комиссия хаттамада тиісті
т‰сіндірмемен келесі жаѓдайларда баѓаны т‰зетеді:

1) егер "Б" корпусы ќызметшісініњ ќызмет тиімділігі
баѓалау нєтижесінен кμп болса. Б±л ретте "Б" корпусы
ќызметшісініњ ж±мыс нєтижелеріне ќ±жаттамалыќ рас-
тау беріледі;

2) "Б"  корпусы  ќызметшісін  баѓалау нєтижесін
санауда Комиссия хатшысы ќате  жіберсе.

41. Комиссия хатшысы баѓалау нєтижелерімен ол
аяќталѓан к‰ннен бастап екі ж±мыс к‰ні ішінде "Б" кор-
пусыныњ ќызметшісін таныстырады.

"Б" корпусыныњ ќызметшісін баѓалау нєтижелерімен
таныстыру жазбаша немесе электронды нысанда
ж‰ргізіледі.

"Б" корпусы ќызметшісініњ танысудан бас тартуы
баѓалау нєтижелерін оныњ ќызметтік тізіміне енгізуге ке-
дергі бола алмайды. Б±л жаѓдайда Комиссия хатшысы-
ныњ танысудан бас тарту туралы еркін н±сќада акт жа-
сайды.

42. Осы Єдістеменіњ 39-тармаѓында кμрсетілген
ќ±жаттар,  сондай-аќ Комиссия отырысыныњ ќол ќойыл-
ѓан хаттамасы Комиссия хатшысында саќталады.

9. Баѓалау нєтижелеріне шаѓымдану

43. Комиссия шешіміне "Б" корпусы ќызметшісініњ
мемлекеттік ќызмет істері жμніндегі уєкілетті органѓа
немесе оныњ аумаќтыќ департаментіне шаѓымдануы
шешім шыќќан к‰ннен бастап он ж±мыс к‰ні ішінде ж‰зеге
асырылады.

44. Мемлекеттік ќызмет істері жμніндегі уєкілетті
орган немесе оныњ аумаќтыќ департаменті "Б" корпусы
ќызметшісінен шаѓым т‰скен к‰нінен бастап он ж±мыс
к‰ні ішінде оны ќарауды ж‰зеге асырады жєне б±зушы-
лыќтар аныќталѓан жаѓдайда, мемлекеттік органѓа Ко-
миссия шешімініњ к‰шін жою туралы ±сыныс жасайды.

45. Ќабылданѓан шешім туралы аќпаратты мемле-
кеттік орган екі апта ішінде мемлекеттік ќызмет істері
жμніндегі уєкілетті органѓа немесе оныњ аумаќтыќ де-
партаментіне береді.

46. "Б" корпусы ќызметшісініњ баѓалау нєтижелеріне
сотта шаѓымдануѓа ќ±ќыѓы бар.

10. Баѓалау нєтижелері бойынша шешім ќабылдау

 47. Баѓалау нєтижелері бонус тμлеу жєне оќыту
бойынша шешім ќабылдауѓа негіз болып табылады.

 48. Бонустар "μте жаќсы" жєне "тиімді" баѓалау нєти-
желері бар "Б" корпусы ќызметшілеріне тμленеді.

 49. "Б" корпусыныњ ќызметшісін оќыту (біліктілігін
арттыру) жылдыќ баѓалаудыњ ќорытындылары бойынша
"Б" корпусы ќызметшісініњ ќанаѓаттанарлыќсыз болып
танылѓан ќызмет баѓыты бойынша ж‰ргізіледі.

 "Б" корпусыныњ ќызметшісі Комиссия оныњ ќызметін
жылдыќ баѓалаудыњ нєтижелерін бекіткеннен кейін ‰ш
ай ішінде біліктілікті арттыру курстарына жіберіледі.

50. "Ќанаѓаттанарлыќсыз" баѓа алѓан "Б" корпусы-
ныњ ќызметшісі мемлекеттік єкімшілік лауазымѓа алѓаш
рет  ќабылданѓан т±лѓаларѓа тєлімгер ретінде бекітіл-
мейді.

51. "Б" корпусы ќызметшісініњ ќатарынан екі жыл
ќорытындысы бойынша "ќанаѓаттанарлыќсыз" мєндегі
баѓалау нєтижесі оны лауазымында тμмендету туралы
шешім ќабылдау ‰шін негіз болып табылады. Кез-келген
тμмен т±рѓан бос лауазым болмаѓан жаѓдайда, "Б" кор-
пусыныњ ќызметшісі зањнамамен белгіленген тєртіпте
ж±мыстан шыѓарылады.

52. "Б" корпусыныњ ќызметшілерін баѓалаудыњ нєти-
желері олардыњ ќызметтік тізімдеріне енгізіледі.

"Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ аппараты" мемлекеттік мекемесініњ
"Б" корпусы мемлекеттік єкімшілік ќызметшілерініњ ќызметін    баѓалау єдістемесіне

1-ќосымша
Нысан

"Б" корпусы мемлекеттік єкімшілік ќызметшісініњ жеке ж±мыс  жоспары
______________________жыл

(жеке жоспар ќ±растырылатын кезењ)

Ќызметшініњ Т.А.Є. (болѓан жаѓдайда):______________________
Ќызметшініњ лауазымы: _____________________________________
Ќызметшініњ ќ±рылымдыќ бμлімшесініњ атауы:________________________

№ р/с                           Іс-шаралардыњ атауы*                       Іс-шаралардыњ нєтижесі
1                                            Іс-шара
2                                            Іс-шара
3                                            Іс-шара
4                                             …

Ескертпе:
*- іс-шаралар олардыњ мемлекеттік органныњ стратегиялыќ маќсатына (маќсаттарына) жетуге  баѓытталѓанын

есепке ала отырып, олар болмаѓан жаѓдайда ќызметшініњ функционалдыќ  міндеттеріне сєйкестігін есепке ала
отыра аныќталады.

Іс-шаралардыњ саны мен к‰рделілігі мемлекеттік органѓа сєйкескелуі тиіс

Ќызметші
Т.А.Є. (болѓан жаѓдайда)_______
к‰ні _______________________
ќолы ____________________

Тікелей басшы
Т.А.Є. (болѓан жаѓдайда)
_________________________________
к‰ні ____________________________
ќолы ________________________
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"Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ аппараты" мемлекеттік мекемесініњ
"Б" корпусы мемлекеттік єкімшілік  ќызметшілерініњ ќызметін    баѓалау єдістемесіне

3-ќосымша
Нысан

Баѓалау параѓы
                     __________________________________________________жыл

                     (баѓаланатын жыл)

Баѓаланатын ќызметшініњ Т.А.Є. (болѓан жаѓдайда): ___________________
Баѓаланатын ќызметшініњ лауазымы: ___________________________________
Баѓаланатын ќызметшініњ ќ±рылымдыќ бμлімшесініњ атауы:

___________________________________________________________________________________________
Жеке жоспарды орындау баѓасы:

Тікелей басшы
Т.А.Є. (болѓан жаѓдайда)
_________________________________
к‰ні ____________________________
ќолы ________________________

№
р/с
1
2
3
4

Атауы

Іс-шара
Іс-шара
Іс-шара
…

Мањызы

2-ден 5-ке дейін
2-ден 5-ке дейін
2-ден 5-ке дейін

Ќызметшініњ μзін-μзі
баѓалауы

 Ќызметші
Т.А.Є. (болѓан жаѓдайда)_______
к‰ні _______________________
ќолы ____________________

Басшыныњ баѓалау
нєтижелері

Ескерту

  Решение    Костанайского областного маслихата  от 27 июня  2016 года  №42
Об утверждении Методики оценки деятельности административных

 государственных служащих корпуса "Б" государственного учреждения
 "Аппарат Костанайского  областного маслихата"

 В соответствии с  Законом Республики Казахстан
от 23 ноября 2015 года "О государственной службе
Республики Казахстан" Костанайский областной мас-
лихат РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую  Методику оценки дея-
тельности  административных государственных служа-
щих корпуса "Б" государственного учреждения "Аппа-
рат Костанайского областного маслихата".

2. Настоящее решение вводится в действие по ис-
течении десяти календарных дней после дня его перво-
го официального опубликования.

 Председатель сессии
Д. Космухамбетова.

 Секретарь Костанайского
областного маслихата

                        С. Ещанов.

 1. Общие положения
1. Настоящая Методика оценки деятельности адми-

нистративных государственных служащих корпуса "Б"

публики Казахстан от 23 ноября 2015 года "О государ-
ственной службе Республики Казахстан", приказом Ми-
нистра  по делам государственной службы Республики
Казахстан от 29 декабря 2015 года №13 "О некоторых
вопросах оценки деятельности административных го-
сударственных служащих" (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых
актов №12705) и определяет алгоритм оценки деятель-
ности административных государственных служащих
корпуса "Б" государственного учреждения "Аппарат Ко-
станайского областного маслихата" (далее -– служа-
щие корпуса "Б").

2. Оценка деятельности служащих корпуса "Б" (да-
лее – оценка) проводится для определения эффектив-
ности и качества их работы.

3. Оценка проводится по результатам деятельности
служащего  корпуса "Б" на занимаемой должности:

1) по итогам квартала (квартальная оценка) – не
позднее десятого числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом (за исключением четвертого квартала,
оценка которого проводится не позднее десятого декаб-
ря);

2) по итогам года (годовая оценка) - не позднее двад-
цать пятого декабря оцениваемого года.

Оценка служащего корпуса "Б" не проводится в слу-
чаях, если срок пребывания на занимаемой должности
в оцениваемом периоде составляет менее трех меся-
цев.

Служащие корпуса "Б", находящиеся в социальных
отпусках, проходят оценку после выхода на работу в
сроки, указанные в настоящем пункте настоящей Мето-
дики.

4. Квартальная оценка проводится непосредствен-
ным руководителем и основывается на оценке испол-
нения служащим корпуса "Б" должностных обязаннос-
тей.

Непосредственным руководителем служащего кор-
пуса "Б" является лицо, которому он подчиняется со-
гласно своей должностной инструкции.

Для руководителей областных исполнительных ор-
ганов, исполнительных органов столицы, города рес-
публиканского значения, финансируемых из местного
бюджета, оценка проводится акимом области, столицы,
города республиканского значения либо по его уполно-
мочию одним из его заместителей.

5. Годовая оценка складывается из:
1) средней оценки служащего корпуса "Б" за отчет-

ные кварталы;
2) оценки выполнения служащим корпуса "Б" инди-

видуального плана  работы;
3) круговой оценки.
6. Для проведения оценки должностным лицом, име-

ющим право назначения на государственную должность
и освобождения от государственной должности служа-
щего корпуса "Б" создается Комиссии по оценке (далее
– Комиссия), рабочим органом которой является отдел
организационно-правового, документационного обеспе-
чения и кадровой работы государственного учрежде-
ния "Аппарат Костанайского областного маслихата".

7. Заседание Комиссии по оценке считается право-
мочным, если на нем присутствовали не менее двух
третей ее состава.

Замена отсутствующего члена или председателя
Комиссии по оценке осуществляется по решению упол-
номоченного лица путем внесения изменения в приказ
о создании комиссии по оценке.

8. Решение Комиссии по оценке принимается от-
крытым голосованием.

9. Результаты голосования определяются большин-
ством голосов членов Комиссии по оценке. При равен-
стве голосов голос председателя комиссии является
решающим.

Секретарем Комиссии по оценке является сотруд-
ник отдела организационно-правового, документацион-
ного обеспечения и кадровой работы государственного
учреждения "Аппарат Костанайского областного масли-
хата", за которым закреплено ведение кадровой работы
(далее - секретарь Комиссии). Секретарь Комиссии по
оценке не принимает участие в голосовании.

2. Составление индивидуального плана работы

10. Индивидуальный план работы служащего корпу-
са "Б" составляется не позднее первого января следу-
ющего года, служащим корпуса "Б" и его непосредствен-
ным руководителем совместно по форме согласно при-
ложению 1 к настоящей Методике.

11. При назначении служащего корпуса "Б" на долж-
ность по истечении указанного в пункте 10 настоящей
Методики срока, индивидуальный план работы служа-
щего корпуса "Б" на занимаемой должности составля-
ется в течение десяти рабочих дней со дня назначения
его на должность.

12. Индивидуальный план работы служащего корпу-
са "Б" содержит:

1) персональные данные о служащем корпуса "Б"
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (далее -
Ф.И.О.), занимаемая должность, наименование струк-
турного подразделения служащего корпуса "Б");

2) наименование мероприятий работы служащего
корпуса "Б", направленных на достижение стратегичес-
кой цели (целей) государственного органа, а в случае
ее (их) отсутствия, исходя из его функциональных обя-
занностей.

Мероприятия указываются достижимые, реалистич-
ные, связанные с функциональным направлением ра-
боты служащего корпуса "Б", имеющие конкретную фор-
му завершения.

Количество и сложность мероприятий определяют-
ся в сопоставлении по государственному органу;

3) подписи служащего корпуса "Б" и его непосред-
ственного руководителя, дата подписания индивиду-
ального плана.

13. Индивидуальный план составляется в двух эк-
земплярах. Один экземпляр передаётся секретарю Ко-
миссии. Второй экземпляр находится у руководителя
структурного подразделения служащего корпуса "Б".

3. Подготовка к проведению оценки

14. Секретарь Комиссии формирует график прове-
дения оценки по согласованию с председателем Ко-
миссии по оценке.

Секретарь Комиссии обеспечивает своевременное
уведомление служащего корпуса "Б", подлежащего оцен-
ке, и лиц, осуществляющих оценку, о проведении оцен-
ки и направляет им оценочные листы для заполнения.

"Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ аппараты" мемлекеттік мекемесініњ
"Б" корпусы мемлекеттік єкімшілік  ќызметшілерініњ ќызметін    баѓалау єдістемесіне

4-ќосымша
Нысан

Айналмалы баѓалау нєтижелері
                     __________________________________________________

                     (баѓаланатын жыл)

Баѓаланатын ќызметшініњ Т.А.Є. (болѓан жаѓдайда): ___________________
Баѓаланатын ќызметшініњ лауазымы: ___________________________________
Баѓаланатын ќызметшініњ ќ±рылымдыќ бμлімшесініњ атауы: ________________________________

№ р/с

Тікелей басшы
1
2
3

Баѓынышты адам
1
2
3

Єріптесі

Ќ±зіреттіњ атауы

Бастамашылыѓы
Єрекеттестікке икемділігі
Ќызметтік этиканы саќтау
БАРЛЫЃЫ:

Ж±мысты жоспарлай білу
Ж±мысќа негіздей білу
Ќызметтік этиканы саќтау
БАРЛЫЃЫ:

Топта ж±мыс істей білу
Ќызметтік этиканы саќтау
БАРЛЫЃЫ:

Мањызы

2-ден 5-ке дейін
2-ден 5-ке дейін
2-ден 5-ке дейін

2-ден 5-ке дейін
2-ден 5-ке дейін
2-ден 5-ке дейін

2-ден 5-ке дейін
2-ден 5-ке дейін

Баѓа
(балл)

"Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ аппараты" мемлекеттік мекемесініњ
"Б" корпусы мемлекеттік єкімшілік  ќызметшілерініњ ќызметін    баѓалау єдістемесіне

5-ќосымша
Нысан

 Баѓалау жμніндегі комиссия отырысыныњ хаттамасы
         ______________________________________________________

 (мемлекеттік органныњ атауы)
     _____________________________________________________________

 (баѓалау т‰рі: тоќсандыќ /жылдыќ жєне баѓаланатын кезењ
 (тоќсан жєне (немесе) жыл)

Баѓалау нєтижелері

№
р/с

1
2
...

Ќызметшілердіњ Т.А.Є.
(болѓан жаѓдайда)

Баѓалау нєтижелері
туралы мєлімет

Комиссия ќорытындысы:
__________________________________________________________________
      Тексерген:
      Комиссия хатшысы: _______________________ К‰ні: _____________
(Т.А.Є. (болѓан жаѓдайда), ќолы)
      Комиссия тμраѓасы: _____________________ К‰ні: ____________
(Т.А.Є. (болѓан жаѓдайда), ќолы)
      Комиссия м‰шесі: _________________________ К‰ні: _____________
(Т.А.Є. (болѓан жаѓдайда), ќолы)

Комиссияныњ баѓалау
нєтижелерін т‰зеуі
(болѓан жаѓдайда)

Комиссияныњ
±сыныстары

"Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ аппараты" мемлекеттік мекемесініњ
"Б" корпусы мемлекеттік єкімшілік  ќызметшілерініњ ќызметін    баѓалау єдістемесіне

2-ќосымша
Нысан

Баѓалау параѓы
                    _____________________тоќсан_____жыл

                     (баѓаланатын кезењ)

Баѓаланатын ќызметшініњ Т.А.Є. (болѓан жаѓдайда): ___________________
Баѓаланатын ќызметшініњ лауазымы: ___________________________________
Баѓаланатын ќызметшініњ ќ±рылымдыќ бμлімшесініњ атауы:

___________________________________________________________________________________________
Лауазымдыќ міндеттерді орындау баѓасы:

Тікелей басшы
Т.А.Є. (болѓан жаѓдайда)
_________________________________
к‰ні ____________________________
ќолы ________________________

№
р/с

1
2
3

Кμтермеленетін
кμрсеткіштер
мен ќызмет
т‰рлері туралы
мєліметтер

Орындау
тєртібін б±зу
туралы
мєліметтер

Ењбек
тєртібін б±зу
туралы
мєліметтер

Ќызметшініњ μзін-μзі баѓалауы

 Ќызметші
Т.А.Є. (болѓан жаѓдайда)_______
к‰ні _______________________
ќолы ____________________

Кμтермеленетін
кμрсеткіштер
мен ќызмет
т‰рлері туралы
мєліметтер

Орындау
тєртібін
б±зу туралы
мєліметтер

Ењбек
тєртібін
б±зу туралы
мєліметтер

Тікелей басшыныњ  баѓалауы

Ескерту

¤зін-μзі баѓалау нєтижесі: Баѓалау нєтижесі:

Утверждена решением маслихата
от 27 июня 2016 года  №42

Методика оценки деятельности административных
государственных служащих корпуса "Б" государственного учреждения

"Аппарат Костанайского областного маслихата"
государственного учреждения "Аппарат Костанайского
областного маслихата" (далее –  Методика) разработа-
на в соответствии с пунктом 5 статьи 33 Закона Рес-

4. Оценка исполнения должностных обязанностей

15. Оценка исполнения должностных обязанностей
складывается из базовых, поощрительных и штрафных
баллов.

16. Базовые баллы устанавливаются на уровне 100
баллов.

17. Поощрительные баллы выставляются за показа-
тели деятельности, превышающие средние объемы те-
кущей работы, а также виды деятельности, являющие-
ся сложными в содержательном и/или организацион-
ном плане.

18. Поощряемые показатели и виды деятельности
определяются государственными органами исходя из
своей специфики и распределяются по пятиуровневой
шкале в порядке возрастания объема и сложности осу-
ществляемой работы. При этом в число поощряемых
показателей и видов деятельности могут входить как
фиксируемые, так и нефиксируемые в Единой системе
электронного документооборота и Интранет-портале
государственных органов документы и мероприятия.

За каждый поощряемый показатель или вид дея-
тельности служащему корпуса "Б" непосредственным
руководителем присваиваются в соответствии с утвер-
жденной шкалой от "+1" до "+5" баллов.

19. Штрафные баллы выставляются за нарушения
исполнительской и трудовой дисциплины.

20. К нарушениям исполнительской дисциплины от-
носятся:

1) нарушения сроков исполнения поручений выше-
стоящих органов, руководства государственного орга-
на, непосредственного руководителя  и обращений
физических и юридических лиц;

2) некачественное исполнение поручений, обраще-
ний физических и юридических лиц.

21. К нарушениям трудовой дисциплины относятся:
1) отсутствие на работе без уважительной причины;
2) опоздания на работу без уважительной причины;
3) нарушения служащими служебной этики.
Источниками информации о фактах нарушения тру-

довой дисциплины служат документально подтвержден-
ные сведения от секретаря Комиссии, непосредствен-
ного руководителя служащего корпуса "Б", уполномо-
ченного по этике.

22. За каждое нарушение исполнительской и трудо-
вой дисциплины служащему корпуса "Б" выставляются
штрафные баллы в размере " - 2" балла за каждый факт
нарушения.

23. Для проведения оценки исполнения должност-
ных обязанностей служащий корпуса "Б" направляет
для согласования заполненный оценочный лист непос-
редственному руководителю по форме согласно прило-
жению 2 к настоящей Методике.

24. Непосредственный руководитель с учетом пред-
ставленных секретарем Комиссии и уполномоченным
по этике сведений о фактах нарушения служащим кор-
пуса "Б" трудовой дисциплины, рассматривает оценоч-
ный лист на предмет достоверности представленных в
нем сведений, вносит в него корректировки (в случае
наличия) и согласовывает его.

25. После согласования непосредственным руково-
дителем оценочный лист заверяется служащим корпу-
са "Б".

Отказ служащего корпуса "Б" не может служить пре-
пятствием для направления документов на заседание
Комиссии по оценке. В этом случае секретарем Комис-
сии и непосредственным руководителем служащего
корпуса "Б" в произвольной форме составляется акт об
отказе от ознакомления.

5. Оценка выполнения индивидуального плана
работы

26. Для проведения годовой оценки служащий кор-
пуса "Б" направляет для согласования заполненный
оценочный лист непосредственному руководителю по
форме согласно приложению 3 к настоящей Методике.

27. Непосредственный  руководитель  рассматри-
вает оценочный лист на предмет достоверности пред-
ставленных в нем сведений, вносит в него корректи-
ровки (в случае наличия) и согласовывает его.

28. После согласования непосредственным руково-
дителем оценочный лист заверяется служащим корпу-
са "Б".

 Отказ служащего корпуса "Б" не может служить
препятствием для направления документов на заседа-
ние Комиссии по оценке. В этом случае секретарем
Комиссии и непосредственным руководителем служа-
щего корпуса "Б" в произвольной форме составляется
акт об отказе от ознакомления.

6. Круговая оценка

29. Круговая оценка представляет собой оценки:
1) непосредственного руководителя;
2) подчиненных служащего корпуса "Б";
3) а в случае отсутствия подчиненных - лиц, зани-

мающих должности в структурном подразделении, в
котором работает служащий корпуса "Б" (в случае их
наличия).

30. Перечень лиц (не более трех), указанных в под-
пунктах 2) и 3) пункта 29 настоящей Методики, опреде-
ляется секретарем Комиссии не позднее одного месяца
до проведения оценки, исходя из должностных обязан-
ностей и служебных взаимодействий служащего корпу-
са "Б".

31. Лица, указанные в пункте 29 настоящей Методи-
ки, заполняют оценочный лист круговой оценки по фор-
ме согласно приложению 4 к настоящей Методике.

32. Заполненные оценочные листы направляются
секретарю Комиссии в течение двух рабочих дней со
дня их получения.

33. Секретарь комиссии осуществляет расчет сред-
него значения круговой оценки.

34. Круговая оценка осуществляется анонимно.

7. Итоговая оценка

35. Итоговая квартальная оценка служащего корпу-
са "Б" вычисляется непосредственным руководителем
по следующей формуле:
              кв=100+a-в,

где     кв – квартальная оценка;
а –  поощрительные баллы;



в – штрафные баллы.
 36. Итоговая квартальная оценка выставляется по

следующей шкале:
 менее 80 баллов –  "неудовлетворительно",
 от 80 до 105 баллов  –  "удовлетворительно",
 от 106 до 130 (включительно) баллов –  "эффектив-

но",
 свыше 130 баллов –  "превосходно".
 37. Итоговая годовая оценка служащего корпуса

"Б" вычисляется секретарем Комиссии не позднее пяти
рабочих дней до заседания Комиссии по оценке по сле-
дующей формуле:

где      год – годовая оценка;

          кв–  средняя оценка за отчетные кварталы
(среднеарифметическое значение). При этом получен-
ное среднеарифметическое значение квартальных оце-
нок с учетом шкалы, указанной в пункте 36 настоящей
Методики, приводится к пятибалльной системе оценок,
а именно:

значению "неудовлетворительно" (менее 80 баллов)
присваиваются 2 балла,

 значению "удовлетворительно" (от 80 до 105 бал-
лов) - 3 балла,

 значению "эффективно" (от 106 до 130 (включи-
тельно) баллов) - 4 балла,

 значению "превосходно" (свыше 130 баллов) - 5
баллов;

  ИП- оценка выполнения индивидуального плана ра-
боты (среднеарифметическое значение);

к- круговая оценка (среднеарифметическое значе-
ние).

38. Итоговая годовая оценка выставляется по сле-
дующей шкале:

менее 3 баллов - "неудовлетворительно",
от 3 до 4 баллов - "удовлетворительно",
от 4 до 5 баллов - "эффективно",
5 баллов - "превосходно".

8. Рассмотрение результатов оценки Комиссией

39. Секретарь Комиссии обеспечивает проведение
заседания Комиссии по рассмотрению результатов оцен-
ки в соответствии с графиком, согласованным с пред-
седателем Комиссии.

Секретарь Комиссии предоставляет на заседание
Комиссии следующие документы:

1) заполненные оценочные листы;
2) заполненный лист круговой оценки (для годовой

оценки);
3) должностная инструкция служащего корпуса "Б";
4) проект протокола заседания Комиссии по форме

согласно приложению 5 к настоящей Методике.
40. Комиссия рассматривает результаты оценки и

принимает одно из следующих решений:
1) утвердить результаты оценки;
2) пересмотреть результаты оценки.
В случае принятия решения о пересмотре резуль-

татов оценки Комиссия корректирует оценку с соответ-
ствующим пояснением в протоколе в следующих слу-
чаях:

 1) если эффективность деятельности служащего
корпуса "Б" превышает результат оценки. При этом пред-
ставляется документальное подтверждение результа-
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тов работы служащего корпуса "Б";
2) при допущении ошибки секретарем Комиссии при

расчете результата оценки служащего корпуса "Б".
41. Секретарь Комиссии ознакамливает служащего

корпуса "Б" с результатами оценки в течение двух ра-
бочих дней со дня ее завершения.

Ознакомление служащего корпуса "Б" с результата-
ми оценки осуществляется в письменной или электрон-
ной форме.

Отказ служащего корпуса "Б" от ознакомления не
может служить препятствием для внесения результа-
тов оценки в его послужной список. В этом случае
секретарь Комиссии в произвольной форме составля-
ется акт об отказе от ознакомления.

42. Документы, указанные в пункте 39 настоящей
Методики, а также подписанный протокол заседания
Комиссии хранятся у секретаря Комиссии.

9. Обжалование результатов оценки

43. Обжалование решения Комиссии служащим кор-
пуса "Б"  в уполномоченном органе по делам государ-
ственной службы или его территориальном департа-
менте осуществляется в течение десяти рабочих дней
со дня вынесения решения.

44. Уполномоченный орган по делам государствен-
ной службы или его территориальный департамент в
течение десяти рабочих дней со дня поступления жа-
лобы служащего корпуса "Б" осуществляет ее рассмот-
рение и в случаях обнаружения нарушений рекоменду-
ет государственному органу отменить решение Комис-
сии.

45. Информация о принятом решении представля-
ется государственным органом в течение двух недель
в уполномоченный орган по делам государственной
службы или его территориальный департамент.

46. Служащий корпуса "Б" вправе обжаловать ре-
зультаты оценки в суде.

10. Принятие решений по результатам оценки

47. Результаты оценки являются основаниями для
принятия решений по выплате бонусов и обучению.

48. Бонусы выплачиваются служащим корпуса "Б" с
результатами оценки "превосходно" и "эффективно".

49. Обучение (повышение квалификации) служаще-
го корпуса "Б" проводится по направлению, по которо-
му деятельность служащего корпуса "Б" по итогам годо-
вой оценки признана неудовлетворительной.

Служащий корпуса "Б" направляется на курсы по-
вышения квалификации в течение трех месяцев после
утверждения Комиссией результатов годовой оценки
его деятельности.

 50. Служащий корпуса "Б", получивший оценку "не-
удовлетворительно", не закрепляется наставником за
лицами, впервые принятыми на административные го-
сударственные должности.

 51. Результаты оценки служащего корпуса "Б" по
итогам двух лет подряд со значением "неудовлетвори-
тельно" являются основанием для принятия решения о
понижении его в должности. При отсутствии любой ва-
кантной нижестоящей должности служащий корпуса "Б"
увольняется в порядке, установленном законодатель-
ством.

 52. Результаты оценки деятельности служащих кор-
пуса "Б" вносятся в их послужные списки.

Приложение 1
 к  Методике оценки  деятельности административных     государственных служащих

 корпуса  "Б" государственного учреждения "Аппарат Костанайского областного маслихата"
Форма

Индивидуальный план работы административного государственного служащего корпуса "Б"
______________________год

(период, на который составляется индивидуальный план)

Ф.И.О. (при его наличии) служащего: ______________________
Должность служащего:

_____________________________________________________________________________________
Найменование структурного подразделения служащего:________________________

№ р/с                       Наименование мероприятий *             Результат мероприятия
1                                 Мероприятие
2                                 Мероприятие
3                                 Мероприятие
4                                 …

Примечание:
* - мероприятия определяются с учетом их направленности на достижение стратегической цели (целей)

государственного органа, а в случае ее (их) отсутствия, исходя из функциональных обязанностей служащего.
Количество и сложность мероприятий должны быть сопоставимы по государственному органу.
Служащий
Ф.И.О. (при его наличии)_____________
дата_______________________
подпись ____________________

Непосредственный руководитель
Ф.И.О. (при его наличии)__________
_________________________________
дата ____________________________
подпись  ________________________

Приложение 3
 к  Методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" государственного

учреждения "Аппарат Костанайского областного маслихата"
Форма

Оценочный лист
                     __________________________________________________год

                     (оцениваемый год)

Ф.И.О. (при его наличии) оцениваемого служащего:_____________________ ___________________
Должность оцениваемого служащего:  ___________________________________
Наименование структурного подразделения оцениваемого служащего:

___________________________________________________________________________________________
Оценка выполнения индивидуального плана:

Непосредственный руководитель
Ф.И.О. (при его наличии)____________
дата ____________________________
подпись
________________________

№
п/п
1
2
3
4

Наименование

Мероприятие
Мероприятие
Мероприятие
…

Значение

от 2 до 5
от 2 до 5
от 2 до 5

Результаты самооценки
служащего

 Служащий
Ф.И.О. (при его наличии)_______
дата _______________________
подпись
 ____________________

Результаты оценки
руководителя

Приме-
чание

Приложение 5
 к  Методике оценки   деятельности административных государственных служащих корпуса

 "Б" государственного учреждения "Аппарат Костанайского областного маслихата"
Форма

Протокол заседания Комиссии по оценке
         ______________________________________________________

(наименование государственного органа)
     _____________________________________________________________

(вид оценки: квартальная/годовая и оцениваемый период  (квартал и (или) год)
Результаты оценки

№
п/п

1
2
...

Ф.И.О. (при его наличии)
служащих

Сведения о
результатах оценки

Заключение Комиссии:
__________________________________________________________________
      Проверено:

Секретарь Комиссии: _______________________ Дата: _____________
(Ф.И.О. (при его наличии), подпись)

Председатель Комиссии: _____________________ Дата: ____________
(Ф.И.О. (при его наличии), подпись)

Член Комиссии: ____________________________ Дата: _____________
(Ф.И.О. (при его наличии), подпись)

Корректировка Комисси-
ей результатов оценки

(в случае наличия)

Рекомендации
Комиссии

Приложение 4
 к Методике оценки  деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" государственного

учреждения "Аппарат Костанайского областного маслихата"
Форма

Лист круговой оценки
                     __________________________________________________ год

(оцениваемый год)

Ф.И.О. (при его наличии) оцениваемого служащего: ____________________
Должность оцениваемого служащего: __________________________________
Наименование структурного подразделения оцениваемого служащего:

Наименование компетенции

Инициативность
Способность к сотрудничеству
Соблюдение служебной этики
ИТОГО:

Умение планировать работу
Умение мотивировать к работе
Соблюдение служебной этики
ИТОГО:

Умение работать в команде
Соблюдение служебной этики
ИТОГО:

Значение

от 2 до 5
от 2 до 5
от 2 до 5

от 2 до 5
от 2 до 5
от 2 до 5

от 2 до 5
от 2 до 5

Оценка
(баллы)

Непосредственный руководитель

Подчинённый

           Коллега

1
2
3

1
2
3

1
2
3

№
п/п

Приложение 2
к  Методике  оценки  деятельности  административных  государственных  служащих корпуса

"Б" государственного учреждения "Аппарат Костанайского областного маслихата"
Форма

Оценочный лист
                    _____________________квартал_____года

                     (оцениваемый период)

Ф.И.О. (при его наличии) оцениваемого служащего: ___________________
Должность оцениваемого служащего: ___________________________________
Наименование структурного подразделения оцениваемого служащего:

___________________________________________________________________________________________
Оценка исполнения должностных обязанностей:

Непосредственный руководитель
Ф.И.О. (при его наличии)____________
дата ______________________________
подпись___________________________
______________________

№
п/п

1
2
3

Сведения о
поощряемых
показателях и
видах
деятельности

Сведения о
фактах
нарушения
исполнительс-
кой дисциплины

Сведения о
фактах
нарушения
трудовой
дисциплины

Самооценка служащего

 Служащий
Ф.И.О. (при его наличии)________
дата __________________________
подпись
___________________

Сведения о
поощряемых
показателях и
видах
деятельности

Сведения о
фактах
нарушения
исполнительс-
кой дисциплины

Сведения о
фактах
нарушения
трудовой
дисциплины

Оценка непосредственного руководителя

Приме-
чание

Результат самооценки: Результат оценки:

Ќостанайлыќ шахматшылар
¤скемен ќаласында μткен
республикалыќ ІV Ќазаќстан спорт
ардагерлері Спартакиадасында
алдарына жан салмады.

Б±л  ауќымы  аса ‰лкен шараѓа елдіњ
єр т‰кпірінен 1100 спортшы ќатысќан.

 СПОРТ

 Ќ¦ЌЫЌ

Зањнан тыс жолаушы
тасымалымен айналысќан
рудныйлыќ азамат
салыќшылардыњ ескертуін елемей,
аќыры автокμлігінен айырылды.

 Рудный ќаласы бойынша мемлекеттік
кірістер басќармасы жыл басынан бері
жеке кμлігімен зањсыз таксиші, ж‰к тасу-
шы болып ж‰рген 13 жеке т±лѓаны єшке-
релеген. Олар μздерініњ коммерциялыќ
єрекеттерін тіркеусіз ж‰зеге асырып кел-
ген. Барлыѓы єкімшілік жазаѓа тартылып,
15 АЕК кμлеміндегі, яѓни 31 815 тењгеден
айыпп±л салынды.

Шаршы таќта шеберлері
жењіспен оралды

Жарыс спорттыњ 13 т‰рінен μтті. Ќаты-
сушылардыњ жас дењгейлері єрт‰рлі –
єйелдер 35, ал ерлер 40 жастан жоѓа-
ры. Шахматтан жерлестеріміз – грос-
смейстер  Петр  Костенко,  халыќара-
лыќ шебер Павел Гнусарева  жєне  Ай-
герім Ізм±хамбетова 1-орынѓа ие бол-
ды.

М±нан соњ да кєсібін зањдастыруѓа жел-
кесі жар бермегендер бар. Басќарма
мєліметінше, кμктем кезінде Ленин кμше-
сіндегі  "Авто-Лига" д‰кені  мањында  Иб-
раев текті азамат салыќшыларѓа екінші рет
±шырасќан. "Volkswagen VW35i" маркалы
кμлігімен таксиші болып ж‰рген беті.
Аќырында Рудный ќаласыныњ мамандан-
дырылѓан єкімшілік соты астыртын кєсібі
‰шін алѓашќы ескертуден сабаќ алмаѓан
азаматты 30 АЕК, яѓни 63 630 тењге айып-
п±лѓа отырѓызды. Оныњ ‰стіне темір т±лпа-
ры тартып алынып, мемлекеттік кіріс ќам-
басына жіберілді. Ќаулы зањды к‰шіне
енді.

Сан соѓуына селќостыѓы себеп



123 тамыз 2016 жыл

Арқалықта: 7-55-91
Рудныйда: 8-714-31-2-72-56
Аманкелдіде: 2-17-40
Жанкелдинде: 2-10-75, 5-00-02
Сарыкөлде: 2-25-17

Редакцияның
мекенжайы:

110000, Қостанай қаласы, 
Əл-Фараби даңғылы, 90

Меншiк иесi:

Қоғамдық-саяси, экономика: 54-79-36
Əлеумет, білім, мəдениет: 54-28-42
Социологиялық зерттеу орталығы: 

54-53-21,39-26-25
Жарнама бергіңіз келсе: 39-26-88

Бухгалтерия: 
54-99-88, 39-26-88

Компьютер орталығы:
54-54-45 

Корректура: 54-34-49

Бөлiмдер:

Меншiктi тiлшiлер:

Таралымы 10658. Тапсырыс 1610.                  Нөмiрдiң кезекшi редакторы Г.САҒИТОВА.

Директор-Бас редактор
ЖАНҰЗАҚ

АЯЗБЕКОВ

“Қостанай таңы” газетi 
редакциясы” ЖШС

Газетте жарық көрген оқырман пiкiрi редакция көзқара-
сымен сəйкес келе бермейдi. Редакция оқырман хаттарына 
жауап бермейдi, оны қайтармайды.  Үш компьютерлiк беттен 
асатын материалдар қабылданбайды.  “Қостанай таңында” 
жарияланған материалдарды сiлтемесiз көшiрiп басуға 
болмайды. Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны мен 
мəтiнiне жарнама берушi жауап бередi.   

А  – ақылы жарияланым.

Директор-бас редактордың қабылдау
бөлмесi: 54-12-66, факс: 54-99-69

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

Жауапты хатшы: 54-33-22
Бөлім редакторлары: 54-79-68, 54-28-42

Газет аптасына  үш рет шығады.  
Газет Қазақстан Республикасының Мəдениет жəне ақпарат 
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куəлiгi 
берiлген. 
Газет “Қостанай таңының” компьютер орталығында терiлiп, 
беттелдi. Офсеттiк басылым. “Қостанайполиграфия” ЖШС 
баспаханасы. Мекенжайы: С.Мəуленов көшесі, 16.
Бағасы келiсiм бойынша.

Таран ауданы На-
горное ауылында үлкен 
той. Жергілікті «Вик-
торовское»  ЖШС-нің 
қаржылай қолдауымен 
елді мекендегі жалғыз 
мəдениет ошағы күр-
делі жөндеуден өтіп, 
пайдалануға берілді. 
Оның ашылу салта-
натында сөз сөйле-
ген аудан əкімінің 
əлеуметтік сұрақтар 
жөніндегі орынбасары 
Маржан Салмағамбе-
това тұрғындарды қуа-
нышымен құттықтап, 
жаңа клуб ауыл жаста-
рының өнер мен спорт-
тағы жетістіктерін есе-
лей түсетіндігіне сенім 
білдірді. Облыс пен 
ауданның 80 жылдығы 
аясында «Көркейе бер, 
Қостанай!» акциясына 
қомақты үлес қосып, 
ауылдық округтегі мə-
дениеттің дамуына 30 
миллион теңге бөлген 
серіктес тік директо-
ры Иван Куликке ри-
зашылығын білдіріп, мерекелік 
лентаны кесті.

Бүгінде іші-сырты заман тала-
бына сай əрленген жаңа ғимарат-
та түрлі рухани кештер мен шара-
ларды ұйымдастыруға қолайлы 
жағдай жасалған. Клуб жанында 
жастарды өнер мен əдебиетке 
баулитын түрлі үйірмелер, 80 

орындық көрермен залы мен 
кітапхана жұмыс істеп тұр. Ал, ау-
ласында мини-футбол, волейбол 
алаңдары ашылып, орындықтар 
қойылды.

Калинин ауылдық округінің 
əкімі Марат Шоңғаловтың ай-
туынша, жергілікті шаруа қожа-
лықтары да акцияға атсалысып, 
600 мың теңгеге клубтың сахна-

сын жасақтап берген. 
–  Биылғы жыл 

біздің ауыл үшін қуа-
нышты сəттермен есте 
қалмақ. Себебі Нагор-
ноедан бөлек Берего-
вое ауылының орталық 
мəдениет үйі де толық 
жөндеуден өтуде. Бү-
гінде ғимараттың əр-
леу жұмыстары аяқта-
лып, жылу мен жарық  
жүргізіліп жатыр. Оны 
ауыл шаруашылығы 
күніне орай халықтың 
игілігіне беруді жоспар-
лап отыр мыз, – дейді 
Марат Бақытұлы.

Мерекелік шара 
барысында футбол, 
волейбол, қол күресі 
мен арқан тартудан 
жарыстар өтіп, ау-
дан мен ауылдың ең 
үздік шығармашылық 
ұжымдары жиналған 
жұртты əн мен күйге 
бөледі. Сондай-ақ бұл 
күні ауылдың гүлденуі-
не үлес қосып жүрген 

бір топ азамат пен сексеннің сең-
гіріне шыққан еңбек ардагерлері 
ардақталды.

Қазақта «Туған жерге туың-
ды тік!» деген тамаша тіркес 
бар. Туған ауылының тағдырына 
бей-жай қарамай, сөзімен емес, 
ісімен көпке үлгі болып жүрген 
іскер азаматтар қатары көбейе 
берсін дейміз.

Қуаныш ЕСҚАБЫЛ.

КӨРКЕЙЕ БЕР, ҚОСТАНАЙ!

Ауылдық клуб   
    жаңғыртылды

«Мәңгілік Ел» 
патриоттық байқауы 

Сарыкөл аудандық мәдениет 
үйінде полиция қызметкерлері 
арасында «Мәңгілік Ел» атты 
өңіраралық патриоттық әндер 
байқауы өтті. 

Ұзынкөл, Алтынсарин, Қарасу және 
Сарыкөл аудандарының ішкі істер 
бөлімі көркемөнерпаздары қатысқан 
шараның ашылу сәтінде аудандық ішкі 
істер бөлімінің бастығы Қ.Рахметжа-

нов сөз сөйлеп, қатысушыларға сәттілік тіледі. Сондай-ақ, тілектер 
легін Қостанай облыстық ІІД ардагерлер кеңесінің төрағасы А.Өмірбаев 
жалғастырды. 

Шен-шекпенін бір сәтке сахна киіміне алмастырған құқық қорғау 
органы қызметкерлері сарыкөлдіктерге көтеріңкі көңіл күй сыйлады. 
Патриоттық әндер шырқап, қазақтың қара домбырасымен күй күмбір-
летті. Олар танымал өнер иелері болмаса да, бойға жиған талантта-
рын танытып, тыңғылықты дайындықпен келгендіктерін паш етті. 

Байқау қорытындысында қазылар алқасының шешімімен жеңімпаз 
атанған Алтынсарин ІІБ жеке құрамы басшысына арнайы диплом мен 
естелік белгісі табыс етілді.  

Руслан ӘЛКЕЕВ.
Сарыкөл ауданы.

Торғай ауылы 
топ жарды

  Т.Дүйсекеев атындағы «Топжарған» спорт кешенінде «ХХХІ 
Топжарған – 2016» аудандық жазғы спартакиада ойындары өтті.

Оған ауыл, ауылдық округтердің спортшылары қатысып, 
байрақты бәсекенің шырайын келтірді. Аудан әкімінің міндетін 
уақытша атқарушы Шота Оспанов спартакиаданың ашылу сал-
танатында сөз сөйлеп, жарыс жолындағыларға сәттілік тіледі.

–Елбасының дәстүрлі Жолдауларында  жастардың алдында 
тұрған өрелі міндеттер атап көрсетіліп, айқын бағыттар саралан-
ды.Жастардың білікті, білімді, денсаулықтары мықты болуы үшін 
спортпен шұғылданған ләзім. Қазақстанның бәсекеге қабілетті 
елдерінің қатарына кіруі республика спортшыларының даяр-
лығын және халықаралық спорт аренасында жоғары нәтижелер-
ге қол жеткізуін талап етеді. Қазір ауданның спорты жан-жақты 
уақыт талабына сай дамуда. Осыған дейін қазақша күресте бел-
сенділік танытып келсек, енді волейбол, дзюдо, тоғызқұмалақтан 
да облыстық, республикалық жарыстарда бақ сынап, жүлделі 
орындарды иелене бастадық. 2015 жылғы облыс тық спартаки-
адада аудан 14 орынға ие болды. Ал биыл аудан жастары бар 
күш-жігерлерін жұмсап, ел намысын қорғайды деген сенімдемін, 
– дейді Шота Сәбитбекұлы.

Бұдан кейін спорт жанкүйерлері аудандық мәдениет үйінің 
әншілері мен өнер мектебінің оқушыларының мерекелік концерт-
терін тамашалады. Екі күнге созылған спартакиаданың қорытын-
дысы бойынша 1-орынды Торғай ауылының құрама командасы 
жеңіп алды. 2-орынды  Қалам-Қарасу ауылдық округінің команда-
сы иеленді. 3-орын Жаркөл ауылдық округінің еншісіне бұйырды.

Жеңімпаз атанған командалар алғыс хаттармен марапатта-
лып, ақшалай сыйлықтарға қол жеткізді. Жазғы спартакиада 
ойындарына қатысқан 12 команданың ішінен ең мықтылары 
іріктеліп, облыста өтетін спартакиадада аудан намысын қорғай-
тын болады.

                                                                      Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
Жанкелдин ауданы.

СПОРТ

ФОТОЭТЮД

Фотоэтюдті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.
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