
 Кμркемсурет галереясында єлемге белгілі
суретші Н.Сафроновтыњ сурет кμрмесі
ашылды. Автордыњ μзі аталмыш шараѓа
ќатыспаса да, оныњ ењбектерін тамашалауѓа
ќостанайлыќ μнер с‰йер ќауым аз жиналмады.
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Облыс єкімі Н.Садуаќасов к‰нде келе
бермейтін ерекше кμрмеге барып, тамашалап
ќайтты.

Никас Сафроновтыњ есімі єлемге танымал. ¤зіндік
технологиясымен салынѓан суреттері талайды
тамсандырѓан. Ќостанайда суретшініњ кμрмесі алѓаш
болып отыр. Б±л жолы галереяѓа ж‰зден астам ењбек
ќойылыпты. Екі ќабаттаѓы кμрме залы толы т‰рлі

картиналар. Облыс єкімі суретшініњ
шыѓармашылыѓымен жаќыныраќ таныс болды.
Суретшініњ ќылќаламынан туындаѓан т‰рлі
таќырыптаѓы пейзаж жєне танымал жандардыњ
портреттерін кμріп, пікірлерімен бμлісіп ж‰ргендер
ерекше кμњіл-к‰йге бμленген. Суретші ењбектеріне
μзіндік баѓаларын беріп, тамашалап жатыр. Автор
Ќостанай ќаласыныњ туѓан к‰ніне келіп те ќалуы м‰мкін.

2-бет

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ

Елімізде ж±мыссыздыќ мєселесі
т‰бегейлі шешілмесе де, халыќты
єлеуметтік ќорѓау жолында
кμптеген маќсатты шаралар ќолѓа
алынѓан. Соныњ бірі – "Ж±мыспен
ќамтудыњ жол картасы–2020"
баѓдарламасы. Аталмыш

Ќарлыѓаш
     ОСПАНОВА

Баѓдарламаныњ орындалуы
μњірде жаман емес
баѓдарламаныњ игілігін б‰гінде
ќалалыќтар да, ауылдыќтар да
кμріп жатыр. Ќостанай облысында
да халыќтыњ аз ќамтамасыз етілген
топтарын ќолдау баѓытында
жасалып жатќан шаралар аз емес.
Б±л туралы облыстыќ єкімдікте
μткен аппарат мєжілісінде

облыстыќ ж±мыспен ќамтуды
‰йлестіру жєне єлеуметтік
баѓдарламалар басќармасыныњ
басшысы Е.Жаулыбаев баяндады.

Басќарма басшысыныњ айтуынша, баѓ-
дарламаны ж‰зеге асыру маќсатында
аѓымдаѓы жылы μњірге республика бюд-
жетінен 1 млрд.965 млн. тењге бμлініп,
соныњ б‰гінге дейін 97,4 пайызы игеріл-

ген. Баѓдарламаныњ бірінші баѓыты, яѓни,
инфраќ±рылымды жєне т±рѓын ‰й-комму-
налдыќ шаруашылыќты дамыту бойынша
єлеуметтік салаларды к‰рделі жμндеуден
μткізу  ‰шін 7 жобаны ж‰зеге асыру ќарас-
тырылѓан болатын. Б‰гінде осы жеті жо-
баныњ алтауы орындалѓан, сондай-аќ
Мењдіќара жєне Федоров ауданда-
рындаѓы дєрігерлік амбулатория-
лардыњ да ќ±рылысы аяќталѓан.
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Баѓдарламаныњ орындалуы
μњірде жаман емес

1-бет Б±л маќсаттарѓа бюджеттен 823 млн. тењ-
ге бμлінген. Жμндеу ж±мыстарыныњ арќа-

сында 561 жања ж±мыс орны ќ±рылып, ж±мыспен
ќамту орталыќтары арќылы ‰ш ж‰зге жуыќ адам
ж±мыспен ќамтылѓан. Тек, Жанкелдин ауданыныњ
Тєуіш селосындаѓы Ќарат‰бек орта мектебін
к‰рделі жμндеуге ќатысты бμлінген ќаражат иге-
рілмеуде. ¤йткені, прокурорлыќ ќадаѓалау мен
ќаржылыќ баќылаудыњ салдарынан тендер жа-
рияланбай отыр.

– Б‰гінде шаѓын кєсіп ашып, не болмаса бар
кєсіптерін єріќарай дμњгелентуге ниеттенген-
дердіњ де ќатары артып келеді. Ал, б±л маќсатќа
бюджеттен 761 млн. тењге ќарастырылѓан.
‡стіміздегі жылдыњ алты айында ќаржылыќ ќол-
дау ќоры арќылы ауыл шаруашылыѓы саласы
бойынша жалпы кμлемі 261 млн. тењгеге μтініш
білдірген 129 несие алушыныњ ќ±жаты маќ±лдан-
ды. Тек, мал шаруашылыѓы ѓана емес, аѓаш кесу,
сервистік  ќызмет кμрсету, кμлік тасымалдау ќыз-
меттерін ашуѓа ниет білдіріп отырѓандар да бар-
шылыќ, – дейді Е.Жаулыбаев.

Сондай-аќ, баѓдарламаныњ ‰шінші баѓытын

ж‰зеге асыруѓа 278,3 млн. тењге бμлінген. Осы
баѓыттыњ аясында тμрт ж‰зден астам адам
кєсіптік ќайта даярлау курстарынан μтуде. Біраќ,
баѓдарламаны ќаржыландыруды ‰немдеу сал-
дарынан жыл басынан бері небєрі 35 адам
ќайта даярлау курстарынан μткен. Мєселен,
2011 жылы – 1168 адам, 2012 жылы – 863, 2013
жылы – 770 адам, ал былтыр 698 адам μткен.
‡стіміздегі жылы осындай курстардан μткен 28
адамныњ 18-і т±раќты ж±мысќа орналастырыл-
ѓан. Сонымен ќатар, б‰гінгі тањда 437 адам
кєсіптік білім алу м‰мкіндігіне ие болѓан, ќазір
оларды ж±мысќа орналастыру жаѓы ќарасты-
рылуда. Б±ѓан ќоса, μњірде 521 адам єлеуметтік
ж±мыс орындарына жіберілген. Басќарма бас-
шысыныњ сμзінше, жалпы 2016 жылы 15 мыњ

адамды ж±мыспен ќамту жоспарланып отыр. Де-
генмен, шапаѓы мол баѓдарлама барлыќ елді ме-
кендерде бірдей орындалып жатќан жоќ. Мєсе-
лен, Ќарасу, Мењдіќара аудандарында несие алу
кμрсеткіші тμмен болса, ал Алтынсарин мен Жан-
келдин аудандарында бірде бір жоба ±сынылма-
ѓан кμрінеді. ¤њір басшысы аудан, ќала єкімдері-
не б±л олќылыќтардыњ орнын толтыруды ќадап
тапсырды.

– Жалпы, μњірде аталѓан баѓдарламаныњ
орындалуы жаман емес, кμрсеткіштер μзге об-
лыстармен салыстырѓанда кμњіл кμншітеді. Игі
баѓдарламаныњ аясында ќаншама мєдениет,
білім ошаќтары мен ауруханалар жμнделіп, ха-
лыќтыњ єл-ауќаты да жаќсарып келеді. Шаѓын
несиелендірудіњ де арќасында 1370 ж±мыс
орны ашылды, тμрт ж‰зден астам адам ж±мыс-
пен ќамтылды. Алайда, жμндеу ж±мыстары
уаќытында аяќталмай отырѓан єлеуметтік
нысандар да жоќ емес, ал уаќытында игерілме-
ген ќаражатты ‰кіметке ќайтаруѓа тура келеді.
Сондыќтан, ондай олќылыќтар орын алмас ‰шін,
ж±мысты тездету ќажет, – деді облыс єкімі
Н.Садуаќасов.

Сын саѓаттар єншілерді
саралады

Сенбі к‰ні ќаламызда
"Bala Turkvizyon-Ќазаќстан"
жобасыныњ жартылай
финалы  "Мирас" мєдениет
‰йінде μтті. ¦лттыќ іріктеуге
ќатысќан 8-13 жас
аралыѓындаѓы μнерпаздар
кμп жиналды.

Таланттарымен дараланѓан
балѓындарды саралайтын белгілі
єншілер ќазылар алќасыныњ
ќ±рамына біріктірілген. Олар
еліміздіњ єр облысында болып
єнші балаларѓа баѓа беріп келеді.
Осы к‰нді асыѓа к‰тіп, сынѓа
т‰скен дарынды балалар μте кμп
болды. Ќай ќайсысы болса да же-
њістен дємелі.

Десе де, байќау болѓан соњ оза
шабатындар бар. ‡здіктер ѓана
жењіс т±ѓырынан кμрінері сμзсіз.
Аздаѓан мєжілістен кейін ќазылар
алќасы жењімпаздардыњ есімін
атады.  Олар: Мария Кунщикова
мен Мєулен Кєдіров. Екі ќатысу-
шы да Ќостанай ќаласыныњ
т±рѓыны. Маша 11 жєне Мєулен
12 жаста. Он бір жастаѓы Мария
бала кезінен єнге ќ±мар болып
μсіпті. Ќызыныњ ќабілетін байќа-
ѓан ата-анасы балабаќшадаѓы
байќауда жењімпаз атанѓан
б‰лдіршінді дарынды балаларѓа
арналѓан студияѓа беріп, талабын
жетілдіре т‰ссе керек. Вокал бой-
ынша ±стазы кμптеген єншіге
жолашар болѓан Александр Ка-
лугин. ¦стазыныњ арќасында
кішкентай ќыздыњ ќазаќтыњ
халыќ μнеріне жєне орыс фоль-
клорына деген с‰йіспеншілігі
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арта т‰сіп, байќаулардан ќалмай
баќ сынап келеді.

Ал, екінші жењімпаз Мєулен
алты жасынан бастап єн айта-
ды. ¤нерге жаќын отбасында
μсіп жатќан Мєуленніњ μнерге
жаќын болуы зањды деуге де
болар. Єкесі Ќостанай облыстыќ
филармониясыныњ єншісі жєне
баласын вокалдан μзі дайын-
дайды. Мєулен классикалыќ му-
зыкамен ќатар танымал єндерді
жаќсы кμретінін білдірді. Мєу-
ленніњ таѓы бір ерекшелігі – ол
танымал єртістерге пародия жа-
сайды.

Енді жењімпаз єнші балалар
Алматыдаѓы "Ж±лдызды ‰йге"
жол тартып, онда 16-17 ќырк‰й-
екте Астана ќаласында μтетін
"Bala Turkvizyon-Ќазаќстан" бай-
ќауыныњ жартылай финалы мен
финалына вокал, хореография,
сахна шеберлігі бойынша ±стаз-
дармен бірге дайындалады.

Олар Т‰ркияныњ Стамбул ќала-
сында μтетін "BalaTurkvizyon"
байќауыныњ Гранд-финалында
Ќазаќстан Республикасыныњ на-
мысын ќорѓайтын жењімпаз бо-
луѓа жарысќа т‰седі.

Осы уаќытќа дейін ±лттыќ
іріктеудіњ жартылай финалына
жолдама алѓан μнерпаздар есім-
дері Ќазаќстанныњ 11 аймаѓын-
да аныќталды. Байќауѓа ќатысу-
шылар саны 1650-ге жетіпті. 8-13
жас аралыѓындаѓы барлыќ ќаты-
сушылар єлеуметтік, білім, мєде-
ниет саласындаѓы жобалар ар-
ќылы ќазаќстандыќ жастардыњ
шыѓармашылыќ дамуына ќолдау
кμрсетіп келе жатќан Єлия На-
зарбаеваныњ "Жандану єлемі"
ќоры сыйѓа тартатын сертификат
пен єн±ран жазылѓан дисктерге
ие болуда.

СУРЕТТЕ: іріктеу кезењінен
кμрініс.

Шекарада есірткімен
±сталды

"Ќайраќ-Авто" шекара бекетініњ  ќызметкерлері Ќараба-
лыќ аудандыќ ішкі істер бμлімініњ ќызметкерлерімен бірлесіп
шекаралыќ баќылау кезінде автобустаѓы бір жолаушыны
±стады. 47 жастаѓы к‰діктіні тексеру кезінде одан полиэти-
лен пакеттегі есірткі заты табылды. Ол 145 грамм гашиш са-
лынѓан пакетті  беліне скотчпен орап алѓан екен.

К‰діктініњ Челябі облысыныњ Кременкуль кентінде т±ра-
тыны аныќталды. Ол Ќостанай облысында т±ратын анасы-
на ќонаќќа келіпті. Ресейлік азамат есірткіні кμшеден тауып
алѓанын жєне μзі т±тыну ‰шін шекарадан алып μтпек болѓа-
нын айтты.

К‰діктіге ќатысты есірткі контрабандасы фактісі бойынша
ќылмыстыќ іс ќозѓалды. Ол ќамауѓа алынып, тергеу амалда-
ры ж‰ргізілуде.

Есірткі таратушы
он жылѓа сотталды

Ќостанай облысыныњ ќылмыстыќ істер бойынша маман-
дандырылѓан ауданаралыќ сотында 1990 жылы туѓан Рада
Пыряеваѓа ќатысты ќылмыстыќ іс бойынша ‰кім шыѓарыл-
ды.

Тергеу материалдарына ќараѓанда ол ‰стіміздегі жыл-
дыњ 21 аќпанында жалдамалы пєтерде И. деген азаматќа
салмаѓы 4,57 грамм героинді 15 мыњ тењгеге сатќан. Ќоста-
най ќаласы есірткі бизнесіне ќарсы к‰рес бμлімініњ ќызмет-
керлері 26 аќпанда Пыряеваны 7 грамм героинмен ќолѓа
т‰сірді.

Сот Пыряеваны ЌР Ќылмыстыќ Кодексініњ 297-3 бабы
бойынша кінєлі деп тауып, есірткі затын саќтаѓаны жєне
сатќаны ‰шін он жылѓа бас бостандыѓынан айыру жазасын
таѓайындады. Ол жазасын жалпы тєртіптегі т‰зеу колония-
сында μтейтін болады. ‡кім єлі зањды к‰шіне енген жоќ.

Г‰лназым
     САЃИТОВА

¤МІРДІЊ ¤КСІГІ – ЕСІРТКІ

Жазѓы кμњілді к‰ндер
 Александров орта мектебінде

де "Солнышко" атты жазѓы дема-
лыс алањы ж±мыс істеуде. Бала-
лар жазѓы демалысты асыѓа
к‰ткендей, мектепте болатын
осындай жазѓы демалыс алањын
да асыѓа к‰ткен еді. Сондыќтан
да балалар мектепке к‰нделікті
келіп отырды. Олар б±нда ойын
ойнап ќана ќоймай, μздеріне ке-
ректі жањалыќтар, жања да бір
ойын т‰рлерін ойнап, сондай-аќ
би билеп, ќазаќша єн айтып,
уаќыттарын босќа μткізбеді. Ке-
лесі к‰ні таѓы да келіп билейміз
деп тарќасып жатты. Б±л деген
балаларѓа осындай мектептегі

демалыс алањыныњ керектігі.
Мектепке жиі келетін бастауыш
сынып оќушылары болды.

Балалар уаќыттарыныњ
ќалай μткізгендерін байќамай
да ќалып жатты. Кμњілдері
кμтеріњкі, ж‰здерінде к‰лкі ойнап
шаттана ж‰рді. Жасалѓан баѓ-
дарлама бойынша т‰рлі ойын
т‰рлері ойнатылды. Астана
к‰ніне байланысты астанамыз
туралы, елбасымыз туралы маѓ-
л±маттар берілді. Ойлау, есту
ќабілеттерін жаќсартатын,
ежелден келе жатќан шахмат
ойыны да ‰йретілді.

Ќайрат М¦ЌАШЕВ.

   Кездесу
         аясында...

Мемлекеттік ќызмет саласындаѓы жања μзгерістер, мемлекеттік
ќызметшілердіњ жалаќысын кμтеру, бірінші институционалды рефор-
маны ж‰зеге асыру – осы таќырыптарда мемлекеттік ќызмет істері
жєне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл агенттігініњ Ќостанай
облысы бойынша департаменті  Ќостанай ауданыныњ Заречный
кентініњ жергілікті т±рѓындарымен кездесу ±йымдастырып, Прези-
денттіњ 100 наќты ќадамын жіті т‰сіндірді.

Кездесу барысында басшысыныњ орынбасары, тєртіптік кењестіњ
тμраѓасы  Берген Беспалинов бірінші институционалды реформаны
ж‰зеге асыру, мемлекеттік ќызмет саласындаѓы жања μзгерістер,
мемќызметшілерге жалаќы тμлеудіњ факторлы – баллдыќ ж‰йесініњ
енгізілуі, ќызметшілердіњ аттестациясы мен ж±ртшылыќтыњ ќ±ќыќтыќ
мєдениетін арттыру туралы айтты. Кездесу диалогтыќ алањ форма-
тында μтті. Єркім μзініњ халыќтыќ реформалар туралы, мемлекеттік
ќызмет жєне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы жања зањнамаѓа ќатыс-
ты ойларымен, ±сыныстарымен бμлісті.
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Ќарбыздар тексеріске алынды
Ќостанай ќ. Ќалалыќ т±тынушылардыњ ќ±ќыќтарын ќорѓау

басќармасы сауда н‰ктелеріндегі ќарбыздыњ ќ±рамын тексеруге
кірісті.  Сынамаѓа алынѓан ќауындар мен ќарбыздар нитраттарѓа
толы, нормадан 200 милиграммѓа кμп болды.Т±тынушылардыњ
ќ±ќыќтарын ќорѓау басќармасыныњ мамандары прокуратураѓа
ескерту хат жібереді. Санитарлыќ дєрігерлер ќала т±рѓындары-
на ќарбыздарды алуѓа асыќпай, жергілікті жемістіњ піскен
уаќытын к‰туге кењес береді.

  Зањѓа ќайшы єрекет
Облыста. Алкогольді  μнімдерді  сатуды  доѓарѓан облыс кμле-

міндегі кєсіпкерлерге жыл сайынѓы лицензиялыќ жинаќты тμле-
мегені ‰шін айыпп±л салынуда. Облыстыќ  кєсіпкерлер палата-
сыныњ мєліметі бойынша биылѓы жылдыњ бірінші тоќсанында
жинаќты уаќытылы тμлемегені ‰шін 36 кєсіпкер жауапкершілік-
ке тартылѓан. Осыныњ салдары кєсіпкерлердіњ наразылыѓын ту-
дырып отыр. Біраќ алкогольді μнімдерді сатумен айналысќандар
‰шін зањѓа μзгеріс биылѓы жылдыњ басынан ж‰зеге аса бастаѓан.

 Жμндеу ж±мыстары ж‰ргізілуде
Облыста.  Мектептерде  жања оќу жылына деген даярлыќ

ж±мыстары ќарќынды ќолѓа алынѓан.  Кейбір білім ошаќтарына
аѓымдаѓы жμндеу ж‰ргізіліп жатса, Денисов ауданындаѓы  Дени-
сов,  Наурызым ауданындаѓы Буревестник орта мектебіне,  Жан-
келдин ауданындаѓы Ќарат‰бек орта мектебіне, Ќашар ќаласын-
даѓы орта мектебі мен ¦зынкμл ауданындаѓы  "Сєуле" бμбекжай-
балабаќшасына к‰рделі жμндеу ж±мыстары ж‰ргізілуде.

 Кμњілді басќосу
Ќостанай ќ. "Жас Отан" жастар ќанаты "Жастар Отанѓа!" жо-

басы аясында жаќсы басќосу ±йымдастырды. Б±л жолы ќонаќќа
облыстыњ Жайдарман ќ±рама командасыныњ м‰шелері келді.
Олар жаќында Шыѓыс-Ќазаќстан облысы Алакμл жерінде μткен
КТК ойындарына ќатысып, кубокќа ие болѓан еді. Кμњілді єрі
тапќыр жастар осы сапары жайында єњгімелеп берді.

 Билбордтарѓа бас б±ра ж‰р
Єулиекμл. Балалардыњ ќауіпсіздігі тμтенше жаѓдайлардыњ про-

филактикасы, сонымен ќатар μрт барысындаѓы єрекеттер жайлы
т±рѓындарды аќпараттандыру маќсатында Ш.Уєлиханов атын-
даѓы №2  орта  мектебі  жанына  "Балаларды  ќараусыз    ќалдыр-
мањыздар – μрт барысында 101 нμміріне хабарласыњыз" – деп
жазылѓан  билборд орнатылды. Билборд ата-аналарды балаларын
ќараусыз  ќалдырмауѓа  шаќырады.  Кμз тайдырудыњ бір сєті
ќараусыз ќалѓан баланыњ μміріне ќауіп тμндіруі м‰мкін. Облыс
аумаѓында осындай 4 жарнамалау ќалќаны  орнатылды.

"Бір ауланыњ балалары"
Аманкелді. Жас ±рпаќты халќына  ќалаулы,  ата-ананыњ маќ-

танышы,  дені сау, сымбатты, шыныќќан,  адамгершілігі  мол
азамат етіп тєрбиелеу  маќсатында аудандыќ балалар кітапхана-
сыныњ  ±йымдастыруымен  μткізілген  "Бір ауланыњ балалары"
атты спорттыќ жарыс μткізілді. Б±л жарысќа  Есір ауылы мен
Аманкелді ауданыныњ  б‰лдіршіндері атсалысты. Бес кезењнен
т±ратын  сайыста  шеберліктерін  кμрсете білген "Ќайрат" тобы
жењіске жетті.

Суѓа кетіп, ажал ќ±шты
Ќарасу. Ауданныњ  Степной  ауылында,  Ќарасу  μзеніне

шомылу кезінде саќтыќ шараларына мєн бермеген 32 жастаѓы
азамат  суѓа  батып  кетті.  Оќиѓа орнына жергілікті Тμтенше
жаѓдайлар  бμлімініњ  4 ќ±тќарушы жєне 1 техника ж±мылды-
рылды. Марќ±мныњ денесі су астынан 1 саѓатта табылып, тысќа
шыѓарылды.

Г‰лназым
    САЃИТОВА

Жарты жылдыќтыњ
ќорытындысы не кμрсетті?

ЌР Бас прокуратурасыныњ ќ±ќыќтыќ
статистика жєне арнайы есепке алу
жμніндегі комитетініњ Ќостанай облысы
бойынша басќармасында  жарты жылдаѓы
жалпы ќылмыстыњ, оныњ кейбір
т‰рлерініњ жаѓдайы, єкімшілік тєжірибе,
жеке жєне  зањды т±лѓалардыњ μтініш
білдіру есебі,   ќызмет кμрсету орталыќ
арќылы азаматтарѓа ±сынылѓан
мемлекеттік ќызметтер,  тіркеу жєне
тексеру есебі саласындаѓы
зањнамалыќтыњ саќталуы туралы
басќарма бастыѓы  Е.Пархоменко,
басќарма бастыѓыныњ орынбасары
Е.Тμлебаев, арнайы есепке алу бμлімініњ
бастыѓы Г.Алкебаева  баспасμз
мєслихатын μткізіп, жоѓарыда айтылѓан
мєселелерге жан-жаќты тоќталып,
журналистер тарапынан ќойылѓан
с±раќтарѓа жауап берді.

6 айдыњ ішінде μњірдегі криминогендік  жаѓдай
жоѓарылап отыр, тіркелген ќылмыс кμрсеткіші
μткен жылѓа ќараѓанда 26,5% μсті. Ал, ауыр ќыл-
мыс кμрсеткіші 2014 жылѓы осы мерзіммен салыс-
тырѓанда 15,8%  жоѓары. Сол секілді  μте ауыр
ќылмыс та 7,4-ке μсті. Осы ќылмыстардыњ  μсуі
жалпы алѓанда 2015 жылѓы  1 ќањтарында жања
Зањдардыњ,  атап айтќанда, Ќылмыс жєне Ќыл-
мыстыќ-іс ж‰ргізу, ЌР єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ
туралы Кодекстердіњ жєне Ќылмыстыќ-ќ±ќыќ б±зу-
шылыќты ќабылдау,  тіркеу,   μтініш  пен  хабарла-
маларды   есепке алудыњ жања Ережесініњ, бірыњ-
ѓай сотќа дейінгі зерттеу реестрініњ  ќолданысќа
енгізілуі себепші болып отыр.

Статистикалыќ  мєліметтерге с‰йенсек, Ќоста-
най облысы тіркелген ќылмыстыќ ќ±ќыќ б±зушы-
лыќ кμрсеткіші бойынша республика бойынша 9
орында т±р. Ал, ќылмыстылыќ дењгейі бойынша
10000 халыќќа есептегенде республикалыќ
мєндегі ќалалардан кейін 3 орында.

Сол секілді  кμліктерді ±рлау кμрсеткіші  50,2%
μсті, мамандардыњ айтуынша, єлі де болса т±рѓын-
дарымыз μздерініњ м‰ліктеріне бей-жай ќарайды.
Ал,  тонау  кμрсеткіші 21,1% кеміді,  алайда, ќараќ-
шылыќ жасау кμрсеткіші 128,6% μскен.

Ќ¦ЌЫЌТЫЌ МЕКТЕП

Ќазіргі тањда ќ±ќыќ ќорѓау органдарымен ќыл-
мыстыќ ќ±ќыќ б±зушылыќтарды тіркеу 100%-ѓа
жетіп отырѓанын атап μтуге болады. Дєл осындай
динамика єкімшілік жауапкершілікке тартылѓан
т±лѓалар саны бойынша да байќалып отыр.
Єкімшілік есепке ќойылѓан ќ±ќыќ б±зушылыќтар-
дыњ жалпы мμлшері 2014 жылдыњ 6 айымен са-
лыстырѓанда 16,1%-ѓа артты.

Сондай-аќ, єкімшілік айыпп±лдарды μндіру де
артып отыр. 2014 жылы 54,8% болса, биылѓы
жылы 60,6 %-ѓа жетті. Мемлекеттік бюджет тμлен-
ген єкімшілік айыпп±лдардыњ есебінен 586 млн.
650 мыњ тењгеге толыќтырылды.

Аѓымдаѓы жылдыњ μткен мерзімінде кіші жєне
орта бизнес субъектілерін тексеруге мораторийдіњ
алынып тасталуына байланысты тіркелген тексе-
рістер саны μткен жылмен салыстырѓанда 280 тек-
серіске немесе 6,7%-ѓа артты. Оныњ ішінде биз-
нес субъектілері 13 %-ѓа артќан.

Б±ѓан ќарамастан жоспарлы тексерістердіњ
саны 11,7%-ѓа тμмендеп отыр.

Сонымен ќатар кєсіпкерлердіњ ќ±ќыќтарын
ќорѓау маќсатында олардыњ іс -єрекеттеріне мем-
лекеттік баќылау жєне ќадаѓалау органдарыныњ
зањсыз араласуын болдырмау ‰шін бірќатар іс-
шаралар ж‰ргізілді.

2015 жылдыњ 6 айы ішінде тексеріс таѓайын-
дау туралы актілерді тіркеуден бас тарту арќылы
19 негізсіз таѓайындалѓан тексерістер тіркелген
жоќ. Соныњ ішінде жеке кєсіпорын субъектілері-
не ќатысты 8 негізсіз тексерістер аныќталып, тек-
серісті тіркеуден бас тартылды.

Сондай-аќ, ќадаѓалау жєне баќылау ж±мыста-
ры кезінде 4 зањсыз тексерістер аныќталды. Б±дан
басќа, Ќостанай облысы бойынша т±тынушылар-
дыњ ќ±ќыќтарын ќорѓау департаментінде тексеріс
субъектілері мен объектілерініњ бірыњѓай реест-
ры  (ТСОБР) ж‰йесініњ пилоттыќ жобасын ж‰зеге
асыру аяќталды.

Нєтижесінде т±тынушылардыњ ќ±ќыќтарын
ќорѓау органдарыныњ реестры тексерістіњ 6455
субъектілері жєне 7981 объектілеріне ќатысты
мєліметтерімен толыќтырылды. Олар μз кезегін-
де 8040 тексеріс параќтары нєтижелерімен тек-
серістер Картасында орналастырылды.

Мемлекеттік ќызмет кμрсету стандартына келер
болсаќ, 2015 жылдыњ 6 айы ішінде басќармамен
"Т±лѓамен жасалѓан ќылмыс туралы Комитет есеп-
тері бойынша соттылыѓы бар не жоќтыѓы туралы
мєліметтер беру" мемлекеттік ќызмет кμрсету ту-
ралы азаматтардыњ 27 282 арыздары орындал-
ды.

Инновациялыќ
экономика ќ±ру жєне
шикізаттыќ емес секторды
дамыту арќылы ел
экономикасыныњ бєсекеге
ќабілеттілігін арттыру –
б‰гінгі к‰нніњ мањызды
міндеті. Осы баѓытта
Елбасы Н.Є.Назарбаевтыњ
тікелей тапсырмасымен
‡демелі индустриялыќ-
инновациялыќ дамудыњ
мемлекеттік баѓдарламасы
ќабылданып, жер-жерлерде
іргелі істер ќолѓа алынды.

Ќостанай облысыныњ Индус-
трияландыру картасына Рудный
ќаласынан 13 жоба енгізілген.
Олардыњ жалпы ќ±ны 278,5 млрд.
тењгені ќ±райды жєне 2689 адам-
ды ж±мыспен ќамтуды кμздейді.
Жуырда баѓдарламаныњ алѓаш-
ќы бесжылдыѓы ќорытындылан-
ды. Рудный ќаласы єкімініњ орын-
басары Маќс±т Досболовтыњ ай-
туынша,  ќазіргі тањда 8 индуст-

риялыќ-инновациялыќ жоба іске
ќосылып, 18 млрд. тењге игеріл-
ген. Яѓни, "ССК¤Б" АЌ Металл
илемдеу зауыты, Кен дайындау
жєне байыту фабрикасындаѓы
№17 технологиялыќ секция, "Ме-
талл Инвест KZ" ЖШС полиэти-
лен ќ±бырлары цехын ќайта
ќ±ру, "Аќбарыс НК" ЖШС кеспе
зауыты, "Казшинсервис" ЖШС
автокμлік шиналарын ќайта
μњдеу зауыты, "Жас Ќанат – 2006"
ЖШС ќ±с фабрикасын ќайта жа-
њѓырту, сондай-аќ Мемлекет бас-
шысыныњ 2-шілде к‰ні телекμпір
арќылы ќосќан "Лидер 2010"
ЖШС с‰т зауытыныњ цехы 900-
ѓа жуыќ жања ж±мыс орнын ашуѓа
м‰мкіндік берді. Б±ныњ барлыѓы
μњірдегі ж±мыссыздар санын
азайтып, экономиканыњ μсуіне оњ
єсерін тигізіп отыр.

– Ќазір кеншілер ќаласында
ќалѓан 5 ауќымды жобаны ж‰зе-
ге асыру ж±мыстары жалѓасуда.
Олардыњ ішінде ел ауызында
ж‰ргені – Цемент зауыты. Ќаржы
тапшылыѓына байланысты ашы-
луы бір жылѓа шегерілген зауыт-
тыњ Солт‰стік Ќазаќстан аумаѓы
‰шін мањызы зор. ¤йткені

солт‰стіктіњ ж±ртшылыѓы це-
ментті μзімізден емес, μзге елден
тасып жатыр, – дейді Маќс±т
Єлібек±лы.

Ќ±ны 13,6 млрд. тењгеге баѓа-
ланѓан жоѓары технологиялыќ
зауыт жылына 500 мыњ тонна
μнім μндіріп, 220 адамды ж±мыс-
пен ќамтымаќ. Сонымен ќатар
"Жас ќанат – 2006" ќ±с фабрика-
сындаѓы ќайта жањѓыртудыњ 3-ші
кезењі кєсіпорынныњ ќуаттылыѓы
мен бєсекеге ќабілеттілігін арт-
тыратыны сμзсіз. Кен алыбы
"ССК¤Б" АЌ-ныњ да ‡ИИДБ та-
бысты ж‰зеге асырып отыр.
Б‰гінде кен байыту кешенініњ
ќуаттылыѓын арттыру, к‰йдіру
машиналары мен ыстыќ брикет-
телген  темір  μндіру зауытын
салу сияќты  3  бірдей  жобаныњ
ж±мыстары жалѓасуда. Аталмыш
жобаларѓа салынатын инвести-
ция кμлемі – 250 миллиард тењ-
ге. Оныњ сыртында 1600 адам "екі
ќолѓа бір к‰рек табатынын" айта
кеткен жμн. Шаралардыњ бар-
лыѓы жања ќосымша баѓалармен
μнім μндіруді жолѓа ќойып, облыс
бюджетініњ толыѓуын ќамтамасыз
ететіні сμзсіз.

ИНДУСТРИЯЛЫЌ-ИННОВАЦИЯЛЫЌ САЯСАТ

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ

Рудныйдаѓы іргелі істер
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игерілген. Б±л дегеніміз –
ќазір алты ‰йдіњ алтауында да
ж±мыс ж‰ріп жатыр деген сμз.
Мєселен, Таран кμшесіндегі
186 жєне 184-‰й 5-тамызда
жања кейіпте иелеріне
табысталмаќ. Тамыз айыныњ
алѓашќы беск‰ндігінде жμндеу
ж±мыстары тємамдалмаќ
ѓимараттардыњ  таѓы  бірі –
Єл-Фараби дањѓылындаѓы
141-‰й. М±ныњ жμндеу
сметасыныњ ќ±ны – 11072,58

тењге. 10 шілдеге  дейінгі
кμрсеткіш бойынша, ж±мыс
90%-ѓа орындалѓан. Ал,
ќырк‰йектіњ 5-де 2 ‰йдіњ
к‰рделі жμндеуі аяќталады.

Бірі – Урицкий кμшесіндегі 9-
‰й. 35591,34 тењге бμлінген.
Б‰гінгі тањѓа дейінгі
ќарќындылыќ 30%-ды ќ±рап
отыр. Екіншісі –  Мєуленов
кμшесі бойындаѓы 19-‰й.
Жμндеу ж±мыстарыныњ
сметалыќ ќ±ны – 19604,69
тењге, 10-шілдедегі баѓам
бойынша жоспар 50%-ѓа
орындалыпты. Станционный
кμшесіндегі 78-‰йдіњ ажарын
енгізуге ќ±рылысшылар к‰ш
ж±мсау ‰стінде. Б±л ѓимарат
ж±мысына 24888,0 тењге
еншілеген. К‰рделі жμндеу
к‰здіњ белуарынан аспай
аяќталмаќ.

Ал, ж±мыс ауаны ќалай?

Сапа сынѓа тμтеп берерлік пе?
Ќолбайлау мєселелер бар ма?
Т±рѓындар не дейді? Осы
тєріздес сауалдарды "арќалап",
жμндеу ж‰ріп жатќан бірер
кμпќабатты т±рѓын ‰йлерді
мањайладыќ. "Тењіздіњ дємін
тамшыдан біл". Таран
кμшесіндегі 184 жєне 186-шы
‰йдіњ сырт келбетіне назар
салып, жай-к‰йіне зейін
ќойдыќ. Баќсаќ,
ќ±рылысшылар

ж±мысты μндіріп тастаѓанѓа
±ќсайды: шатырлары дайын,
жабулы, енді ж±мысшылар
‰йдіњ тысын сєндеп, ќаптаумен
ш±ѓылдануда. Жоспарлы

уаќытта тємамдалатынына
ш‰бє келтірмейді.

Алайда,  т±рѓындар   сμзге
тартќанымызда, "кμњілді
ортайтатын" т±стардыњ
баршылыќ екенін алѓа тартты.
Мєселен, 184-‰йдіњ
т±рѓындары шатыр салуѓа
ж±мысшылардыњ ат‰стілеу
ќараѓанын арыз етеді. "Ішкі
бетін былай ќойѓанда, сыртќы
ќ±рылымында да
тиянаќсыздыќтар бар екені
жасырын емес. Айталыќ,
ернеулеріне суаѓарлар
ќондырылмаѓан...", – деп
асыѓыс пікірлерін алѓа сала
жμнелді. Єлі ж±мыстардыњ
аяќталмаѓанын ескерсек, б±ны

Жандос
          Ж‡СІПБЕК

шалалыќтар оныњ кμзінен таса
емес.

– Кμріп ж‰ргеніміздей,
ж±мыс алањында ешќандай
механизм жоќ, бєрі жалањ
ќолмен жасалуда. Жарар, б±л
да сμз болып па –
ќ±рылысшылар жас та болса

ќолдарынан іс келетінін
кμрсетуде. Олардыњ бар
болѓаны, алдын ала жазып-
сызылѓан нобаймен ж±мыс
істейтіндері де белгілі. Оныњ
‰стіне ‰й де ‰лкен емес. Бар
болѓаны 2 ќабатты, бір ѓана
дєлізі бар. Сонда да болса,
айтпаѓым, єлгі єуеліректе
салѓан ‰й шатырына
желдеткіш терезелер орнату
керек-аќ. Ол аѓаш
ќ±рылѓыларыныњ єбден
дегдуіне єсте ќажет... Осы
секілді бірнеше олќылыќты
т‰ртіп алып, дер  кезінде
т±рѓын ‰й комиссиясына
ескертпе хат жолдаѓанбыз.
Ќаперге алынатынына
к‰мєніміз жоќ, – дейді
зейнеткер.

Жобаны уаќытылы орындау
– міндет. Тек сол уаќытылы
орындаудыњ опа бергені керек.
"Мердігерлер ж±мысты
межеленген мерзімде
тапсыруды ѓана маќсат т±тып
ќоймауы керек" дейді ол. Бар
тілері – уаќыт пен сапаныњ
‰йлесім тапќаны. Ќалай
дегенмен, осы ‰йде т±рмысын
жалѓастырып, жμндеу
ќаражатын μтейтін μзі секілді
пєтер иелері.

Суреттерді т‰сірген Айбек
Ж‡ЗБАЙ.

орны толатын олќылыќ деп
есептеуге болатындай.

Кμршілес 186-‰йдіњ де
т±рѓындары жμндеу
ж±мыстарыныњ жай-жапсарын
жіпке тізіп отыр. Єсіресе,
аталѓан ‰йдегі 6-пєтердіњ
т±рѓыны, зейнеткер Зоя
Пищурмен с±хбаттас

болѓанымызда біраз мєліметті
тєптіштеп берді.

– Б±л ‰й – ескі. Жμндеу
кμрмегелі 50-60 жыл μтті,
білем, – деп жалѓады сμзін Зоя
Пищур. – Біздіњ баѓдарлама
арќылы ‰йдіњ шатырын
жањартуды ѓана кμздеген едік.
Сол ‰шін жинаќ шотына
ќалтадан аќша "жырдыќ".
Дегенмен, шатырмен ќоса,
баѓдарлама бойынша, біз
ѓимараттыњ сыртын жылу
±стаѓыш материалмен
ќаптатып алып жатырмыз. Б±л
ємиянымызѓа шамалы соќќы
болатын да шыѓар. Біраќ,
орайы т‰сіп т±рѓанда
баѓдарламаныњ беріп отырѓан
м‰мкіндігін пайдамызѓа
барынша шешіп алуымыз
керек. ¤йткені б±л к‰рделі
жμндеу ж±мысынан соњ
ѓимарат таѓы бір ширек
ѓасырѓа тμтеп берері даусыз.

Зоя ќарттыњ тμлем жасау
турасында т‰йткіл ќозѓауына
себеп бар: б±л мекенжай
т±рѓындарыныњ 90%-ы
зейнеткерлер екен. Сондыќтан
да оныњ назын т‰сінуге
болатындай. Айтпаќшы,
З.Пищур – кезіндегі жоѓары
санатты  ќ±рылыс
жоспарлаушысы. Осы салада
зейнет жасына дейін ењбек
етіпті. Сондыќтан болар,
жμндеу барысындаѓы аз-м±з

Ќостанай ќаласында 1056
кμпќабатты т±рѓын ‰й бар.
Оныњ 848-і 86 ПИТК-ніњ жєне
μзге де жекеменшік
формалардыњ ќарамаѓында.
Ал, 208 кμпќабатты баспана
ќызмет кμрсету аясынан
тысќары. Аталѓан 1056 ‰йдіњ
274-і єділет органдарында
кондоминимум нысаныдары
ретінде тіркеулі.

ЌР-ныњ Т±рѓын ‰й
ќатынастары туралы Зањы
бойынша, кондоминимум
нысандарын басќарушы орган
єр нысанѓа екінші дењгейлі
банктен аѓымдаѓы шот ашуѓа
міндетті. Ол пєтер иелеріне
ортаќ ѓимараттыњ аѓымдаѓы я
к‰рделі жμндеуден μткізілуіне
тμлемдер аударып, тиын
ќ±раулары ‰шін ќажет.
Кондоминимум объектісініњ
ортаќ м‰лкініњ ќамын
к‰йттеуші т±рѓындардыњ
єрќайсысы жинаќтау шотына
ай сайын жеке бекітілген
соманы салып т±руы тиіс. Ќай
кондоминимум ѓимаратыныњ
ќаржы ќоры аз болса, соныњ
шоты бірден жабылады.
Мєселен, биыл 22 маусымда
осындай 12 нысанныњ
"Ќазаќстан Халыќ Банкіндегі"
есеп шоты жабылды. Оѓан
пєтер иелері тиісті ќаржы
‰лестерін уаќытылы
тμлемеген.

Дей т±рѓанмен, ќазіргі тањда
облыс орталыѓында кем-кетігі
б‰тінделіп, ќайта жμндеуден
μтіп жатќан т±рѓын ‰йлер жоќ
емес.

Жалпы, "Н±рлы жол"
баѓдарламасы бойынша т±рѓын
‰й-коммуналдыќ
шаруашылыѓын жањѓыртуѓа
2015 жылы республикалыќ
ќазынадан 60 млрд. тењге
бμлінген болатын. Ќостанай
облысыныњ ‰лесі – 257 млн.
тењге. Облыс бойынша осы
ќаржы 9 ‰йді к‰рделі
жμндеуден μткізуге
ж±мсалады. Ал, Ќостанай
ќаласында алты кμппєтерлі ‰й
жμнделуі тиіс. Осы
"алтылыќќа" тоќталайыќ.
Сμйтіп, б±ларѓа маќсатты
ќаражаттыњ 36%-ы, яѓни,
114,6 млн. тењге ќ±йылды.
Б‰гінге дейін 42 млн. тењгесі

Ж±мыстар  келер  жылы  да жалѓасын табады.

308,9 млн. тењгеге 15 кμпќабатты ‰й жμнделмекші.

Жетеуініњ ендігі жобалыќ-сметалыќ ќ±жатнамасы

μњделу барысында. Ќалѓан 8-і – пєтер иелерініњ ортаќ

келісімін к‰тіп т±р...

жањылыс бар ма?жањылыс бар ма?жањылыс бар ма?жањылыс бар ма?жањылыс бар ма?

Кμркі кμнетозданып,
су, газ ќ±бырларыныњ
сапасы сын кμтермей
т±рѓан кμпќабатты
‰йлерді ќайта жμндеуден
μткізу Ќостанай
ќаласында жалѓасын
табуда. Т±рѓын ‰й-
коммуналдыќ
шаруашылыѓын жањѓырту
"Н±рлы жол"
баѓдарламасыныњ аясында
ж‰зеге асып жатыр.
Аѓымдаѓы жєне к‰рделі
жμндеу ж±мыстары
т±рѓындар кμњілінен
шыѓуда ма? Ќаншалыќты
μміршењ болмаќ?
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Шал "ендігі ол бау т‰гелімен жойы-
лып, оталып тынѓан шыѓар" деп  ойлай-
тын.

¤йткені ±зынќ±лаќтан "Сіздіњ бауда
бєленше деген сиыршы немесе т‰ген-
ше деген ќойшы жайлап отыр екен" де-
ген сμздерді жиі еститін де "солар бау-
ды отын етіп-аќ бітірген болар деп жо-
рамалдайтын.

Біраќ бау соншалыќ ќ±рып кетпепті.
Отынѓа ќураѓандарын ѓана кесіпті. Шал
бауды асыќпай ж‰ріп аралады. Кμњі-
ліне, кμзіне таныс єрбір т‰п μрікке асыќ-
пай назар салды. Мына бір талды Дєне-
кер мен  екеуі  алѓаш  ‰йленген жылы
отырѓызып еді. Жап-жас солќылдаќ шы-
быќ болатын. М±ќа μзен бойынан кесіп
єкелді де, Дєнекермен екеуі кетпенмен
жерді ш±ќып жіберіп жас шыбыќты
отырѓызды. Оншаќты к‰нге дейін шыбыќ-
та  тіршілік белгісі білінбеді. Дєнекер
"сен отырѓызѓан шыбыќ ќайдан жайќа-
лып кетсін", деп сылќ-сылќ к‰леді. Онда
Дєнекер кісі бетіне тіктеп те ќарай ал-
майтын ±ялшаќ келіншек. М±ќаныњ μзі-
мен де енді-енді ‰йренісе бастаѓан кезі.
Сμйтіп ж‰ргенде шыбыќќа жан кіріп, єр
жерінен б‰ршіктер кμріне бастады. Тіпті
к‰зге дейін оќтай болып, кісі бойы μсіп
те кетті. Енді, міне, сол шыбыќ ќартайып-
ты. Діњініњ жуандыѓы бір ќ±шаќ дерлік.
Баз бір б±таќтары ќурап та ќалѓан.

Енді бір μрік аѓашыныњ т‰біне келген-
де М±ќа таѓы да аялдап ќалды. Кенже
±лы Сайранбек туардан бір жыл б±рын
егілген еді.

Сол жылы жазда Аќ‰йіктіњ бауынан
ќоржынныњ екі басын толтыра μрік єке-
ліп, б‰кіл ауылды тойѓызѓаны бар. Дєне-
кер де μрікке ќ±мар-аќ еді. Єлде μрікке
жерік болды ма-ау, немене. Єйтеуір
μзіне деп алып ќалѓан μрікті кμпке дейін
жеп ж‰рді де, бір к‰ні М±ќаѓа орамалѓа
т‰йілген бір уыс тєшекті берді. "М±ндай
дємді μрікті б±рын соњды жеген емен.
Дєнегі де т±щы екен. Ќораѓа егейікші"
деді. Сол жылы к‰зде М±ќа ќораныњ
ортасын кетпенмен ш±ќып, бес-алты
тєшекті тастай салѓан. Кμктемде солар-
дыњ біреуі ѓана ќылтиып μсіп шыѓыпты.
Дєнекер бекерге маќтамаѓан екен. ¤рігі
расында да дємді болды. Оныњ ‰стіне
салѓыштыѓын айтсањшы. Жыл ќ±рѓатпай
салатын. Тіпті μздері осы жерден кμшіп
кеткенше μрігін жеп ж‰рді.

"Осы ќазір де салмас па екен" деген
оймен М±ќа аѓаш басына ќарап еді, ала-
кеугіммен жμнді ештење кμріне ќойма-
ды. Сонан соњ жаќындап келіп, аѓаш-
тыњ бір б±таѓынан ±стап аќырын ѓана
сілкіп еді, бытырлап бірдењелер жерге
т‰сіп жатты.

"О, жарыќтыќ, єлі де салады екен-ау".
М±ќа т‰ртінектеп ж‰ріп жерге т‰скен
μріктерді тере бастады. Ќос уыстайын
теріп алды.

Белін буып ж‰рген ‰лкен орамалын
жерге жайып жіберіп, єлгі μріктерін т‰йіп
алды.

Б±л кезде тμњіректе ќою ќарањѓылыќ
орнап алѓан. Шал енді кері ќайтып,
єуелгі жайѓасќан ошаќ жанындаѓы та-
ќырѓа келіп, μрік т‰йілген орамалын сум-
касыныњ жанына ќойды.

Торы жорѓаныњ ерін, ж‰генін сыпы-
рып, μзен бойына арќандап келді де, то-
ќымды астына тμсеп, ерді басына жас-
тап, шапанын жамылып ќисая кетті. Шал
"єбден ќалжырадым ѓой, бірден ±йыќ-
тап кетермін" деп ойлады. Біраќ ±йќы-
сы келмеді.

Кμзі ж±мылар емес. Жым-жырт ты-
ныштыќ пен ќою ќарањѓылыќ шалдыњ
кμњіліне ‰рей єкелгендей. Сєлден соњ
М±ќа орнынан ќайта т±рды. Ескі ошаќќа
от жаѓуды ойлады. Ќалталарын сипалап
кμріп еді, костюмініњ оњ ќалтасынан от-
тыќ шыќты. Ошаќ мањынан кепкен б±таќ-
тар да табылды. От жаќты. Лапылдап
жанѓан отпен тμњірек жап-жарыќ болып
кетті. Шалдыњ кμњілі єлгі бір елегзуден
арылайын деді. Кебу  отынныњ лаула-
ѓан жалынынан кμз алмай отырып, ол
таѓы да μткен к‰ндерін есіне алды.

...Осы ошаќќа Дєнекер ќанша жыл от
жаќты. ¤мір-ай, μтіп кеткен соњ кμрген
т‰стей болып ќала береді екен-даѓы..
Жаз кезінде осы ошаќќа с‰т пісіріп, с‰т
суыѓанша к‰темін деп кейде осылай

отырып, ќалѓып та кететін.
Ондайда М±ќа "тμсегіњді де ошаќтыњ

басына салып алсањ болады ѓой" деп
єзілдеуші еді.

Кейде екеуі ќатар, дєл осылай от жа-
лынынан кμз алмай отырып μткен-кет-
кенді айтып єњгіме тиегін аѓытушы еді-
ау... Біраќ онда ќазіргідей жым-жырт к‰й
єсте болмаушы еді. Сиырлардыњ мμњі-
регені, ќорадаѓы ќойлардыњ пысќырѓа-
ны. Єр т±стан иттедіњ ‰ргені, ана ‰й,
мына ‰й жаќтан естілетін кμршілердіњ
дабыры. Єйтеуір тіршілікке тєн сол бір
дыбыстар жаныњда серік боп отыратын.
Ќосыла сырласатын...

Сайранбек оќу бітіріп келген жылы
кемпірімен екеуі осындай бір кеште
ошаќты ќамаласып кеп отырып, бала-
ларын єњгіме етісті. Ержігіті мен Белжігіті
екі жерде совхоз директоры боп
д‰рілдеп т±рѓан кез. Тек М±ќа мен Дєне-
кер ѓана емес. Оларды б‰кіл ауыл єњгіме
етісетін.

М±ќа отырып: "Бала тумапсыњ, μњшењ
деректір туыпсыњ ѓой. Сайранбек те кμп
±замайтын шыѓар. Деректір болар" деп
єзілдеді. Дєнекер єуелі кењкілдеп кμњіл-
дене к‰ліп алды. Сонан соњ "Бєрінде де-
ректір болсын деп тудыќ та. ¤њшењ де-
ректір тудыњ деп ешкім абаќтыѓа жап-
пас" деді.

Екеуі ќосыла к‰лді. Араѓа екі жыл са-
лып, Сайранбек мектеп директоры бо-
лып кетті. Сонда М±ќањ мен Дєнекер
μздерініњ сол бір єзіл-к‰лкілерін естері-
не алып таѓы да к‰ліскен.

Енді міне соныњ бєрін ойлап М±ќа-
ныњ жалѓыз μзі отыр. Дєнекер ќазір де
жанында болса, соныњ бєрін де ќайта
еске алар еді. К‰лісер еді. Сырласар
еді... Біраќ Дєнекер осыдан екі шаќы-
рым жердегі молада, атасы мен енесініњ
жанында жатыр. "Уа, д‰ние-ай" – деп
М±ќа к‰рсініп ќойды. "Ескі ж±ртќа кел-
мегенімде ѓой, осыныњ бєрі еске т‰спес
еді. Тіршіліктіњ к‰йбењімен у-дуымен
ілесіп ж‰ре берер едік. Б±ѓан да тєуба.
Келдік. Еске алдыќ. Ертењ аруаќтардыњ
басына  соѓып д±ѓа оќып ќайтсам сауап
болар еді".

Ошаќтаѓы оттар μше бастады. Бірте-
бірте єлсірей бастаѓан оттыњ жалыны-
на ќарап отырып М±ќа да ќалѓып кетті.

Ќысќа тањ тез атты. Ол ±йќысынан
оянѓанда к‰н шыѓып, тμњірек ай-жай бо-
лып ќалѓан екен. Апыл-ѓ±пыл киініп жи-
нала бастады. ¤рік т‰йілген орамалын
беліне бос байлай салды. Атын єкеліп
ерттеді. ¤зен суына ќолы, бетін асыѓыс
жуып келді де, кешеден ќалѓан бμтелке-
дегі айранды т‰регеп т±рып сіміріп, бо-
саѓан бμтелкені лаќтырып тастап, аты-
на мініп ж‰ріп кетті.

Б±л жолы μзен бойлай ж‰рді. Т±ла
бойы дел-сал. Таќымы алдырмай
ќалыпты. ¤зі  шаршаса  да аты тыњай-
ып ќалѓан екен. Бірден тайпалып μзініњ
кєдуілгі жайлы жорѓасына салды.
"Сєскеге дейін сиырды тауып алсам
жарар еді-ау" деп ойлады шал. "Сонда
кешке дейін ауылѓа жетіп те ќалар едім.
Ал, табылмаса ќайттім? Ќарасан келгірді
жер ж±тып кеткен шыѓар".

Кешеден бергі іштегі булыќќан ашу
мен ыза енді сыртќа тебе бастады.

¤зен бойы да шал кμњіліне ж±тањ
кμрінді. Б±рыныраќта екі жаѓасына т±та-
са μскен аѓаш, ќ±раќтан кμз т±нушы еді.
Енді жамбастай μскен иір-иір б±таќтар
єр жерден бір ±шырасады. Кμгерісініњ
де сєні шамалы. "Ел болмаѓан соњ μзен
бойы да азып біткен екен" деп ойлады
шал кμњілі толмай.

Бєрінен б±рын М±ќаныњ ойынан
Айм‰йіз кетер емес. Ќарайѓанныњ бєріне
кμњіл аударады. Ќайсыбіріне ат басын
б±рып та барады. Жоќ. Тіпті єзірге тμрт
аяѓымен жайылып ж‰рген мал баласын

кμре алмады. ¤зен бойынан ±зап, жота-
ларѓа шыѓып та, алаќанымен мањдай-
ын ќалќалап єрі-бері ќарады кеп... Жоќ...

Ќуыстан шыѓа келетіндей кμрініп
"Айм‰йіз, ау-аћу, ау-аћу" деп айќайлап
та  кμрді. Бєрібір  жоќ. Тау-тасќа жањѓы-
рыѓып μз дауысы μзіне ќайта естіледі.

К‰н сєске болды. Б‰гін тым ыстыќ
болатын т‰рі бар. Єлден-аќ жер д‰ние-
ні балбыратып, ерітіп барады. Шал
ќатты т‰тігіп ашулана бастады. "М±ндай
да ќањѓыбас мал болады екен-ау. Ау,
осынша жерге сандалып келгенде ал-
тын б±зау туа ма екен? Сірє, алтын
б±зау туатын шыѓар, ќарасан келгір.
Осыдан кμзіме бір т‰ссінші. Кμрсетермін
оѓан бошалап кеткенніњ ќандай бола-
тынын".

Єрі-беріден соњ шал "сол сиырдыњ
осында келуіне к‰мєнім бар. Ол сірє
ауыл мањында ж‰рген шыѓар. ¤зіміз ќара
басып таба алмаѓан болармыз" деп те
ойлады. Тіпті осы ойына μзі едєуір ила-
нып "Балыќты бауѓа дейін барып ќай-
тайын, онда да болмаса ќайтып ке-
термін" деген ниетке ойысты.

К‰н т‰ске тырмысты. М±ќа ыссылап,
ќарадай абыржып та келеді. Кенет μзен
бойына μскен бір топ сємініњ арасынан
єлдененіњ басы ќылт ете ќалѓандай
болды. М±ќа атыныњ сауырын ќамшы-
лап жеделдете ж‰рді. Б±зау екен. Басын
кегжите ќарап біраз т±рды да ‰рке б±ры-
лып, єлжуаз аяќтарымен маймањдай
басып, ќалыњ сємініњ арасына кіріп кетті.
Ар жаѓында мањ-мањ жайылып Айм‰йіз
ж‰р. "Асыќпауын кμрдіњ бе?" – деді М±ќа
шытынай к‰бірлеп. "Осында тμркіндеп
келген сияќты. Жє, мен сенімен тілдесіп
кμрейін енді".

Таяп келгенше б±ѓан Айм‰йіз назар
салмады. Б±рынѓыша мањ-мањ жайы-
лып ж‰ре берді. Жанына келе беріп, "а,
ќарасан-н" деп, иесі ќамшысын кμтере
айќайлаѓан кезде барып, басын жерден
ж±ла кμтеріп М±ќаѓа ќарады. М±ќа єні-
мініге ќаратпай сиырды ќамшысымен
екі-‰ш рет салып μтті. Ќамшыныњ іздері
білеудей-білеудей болып сиырдыњ ќыр
арќасында ќалып та ќойды. Сиыр мμњки
жμнелді.

М±ќа онысымен де ќоймады, ќуып
ж‰ріп сабады. Соњдарынан маймањдай
басып жас б±зау еріп келеді.

Т‰теген ашуы басылѓан кезде барып
М±ќа б±рылып соњына ќарады. Жас
б±зау біраз жер ќалып кетіпті. Єлжуаз
денесін ќисањдатып жортќан болады.

Онымен ж‰рісі μнетін емес. Оѓан шал-
дыњ кμз тоќтатып зер салѓаны да осы
еді. Б±зау єлі тым жас екен. Буынын енді-
енді тіге бастаѓандай. Туѓанына б‰гін
екінші к‰н бе екен? Єлде ‰шінші? Б±зау-
дыњ мына ж‰рісіне ќараса ауылѓа бір
к‰н емес, ‰ш к‰нде єзер жетер. Б±л жай
М±ќањныњ таѓы да зыѓырданын ќайнат-
ты. Не істерін білмей, єрі-сєрі ойменен
біразѓа дейін б±заудыњ соњынан к‰ш-
к‰штеп айдаѓан болды.

Митыњ ж‰рістен ќ±тылудыњ енді бір-
аќ жолы бар еді, ол б±зауды алдына
μњгеріп алу. Сонда Айм‰йіз μз-μзінен
еріп отырады.

¤зен бойынан ±зап шыќќан соњ М±ќа
атынан т‰сіп, б±зауды ±стамаќ болып
еді. Адам кμрмеген жануар М±ќадан
ќисалањдап бір ќашты дейсіњ. Тіпті ±ста-
тар емес. Ќайта ашуѓа мінген шал ша-
паныныњ етегіне с‰рінердей далбалаќ-
тай ќуып келе жатып, ќолындаѓы ќам-
шымен бір ±рѓанда б±зау омаќаса ќ±лап
еді, Айм‰йіз анадайдан мμњіреп келіп,
кирелењдеп ќайта т±ра бастаѓан б±зау-
ыныњ ‰стіне т‰сті. Жалап жатыр. Б±зау
дір-дір етіп енесініњ бауырына тыѓыл-
ды. "Ќарай гμр μздерініњ бауырмалын,
т‰ге" М±ќа б±зауды енесініњ бауырынан
ж±лып ала, атына ќарай жаќындай беріп
еді, ойда жоќта торы жорѓа сыр берсін.
Тулап, б±зауды мањына да жолатпай
ќойды.

"Енді ќайттім..." Шалдыњ ж‰зі μрттей
т‰тігіп кетті. Ќалай болѓанда да енді тек
ќана сиырды айдай беру болды. М±ќа
атына ќайта мінді. Жас б±зауын ертіп
Айм‰йіз алдына т‰сті. Жол μнетін емес.
Оныњ ‰стіне ыстыќ к‰н шекеден μтіп ба-
рады. Тањертењгі бір сімірім айраннан
кейін нєр татќан жоќ. Ќара сумкада аузы
тыѓындаулы екінші бμтелкесі таѓы бола-
тын. Соны алу ‰шін ерініњ басына ќарап
еді. Сумкасы жоќ. "Ќ±даныњ ќ±діреті!"
Шал сасќанынан ерініњ басына бір,
ж‰ріп келе жатќан жолына бір ќарай
берді. Беліне байланѓан μрік т‰йілген
орамалын іздеп, саусаќтарымен сипа-
лап еді. Онысы аман екен. Ішіп-жем та-
маѓынан айрылуы шалды ќатты
к‰йзелтіп кетті. Атыныњ басын іркіп, бір
ауыќ жол ‰стінде ‰нсіз т±рды. Шамасы
топ сємініњ мањында ќалѓан болды.
Ќайта б±рылуѓа біраз жер ±зап кетті. Ал
ж‰ре берейін десе нєр татпаѓан к‰йі
ауылына жету тіпті м‰мкін емес. Єрі-сєрі
ой шалды да тіпті ж‰детіп тастады.

Аќыры тєуекелге бел буып неде бол-
са алѓа жылжи бергенді жμн кμрді де,
μзінен ±зап бара жатќан б±заулы сиы-
рыныњ соњынан ерді.

Жас б±зау ќалжырай бастады. Аяќта-
ры шалынысып б±ларѓа ере алар емес.
М±ќа ќамшымен т‰рткілеп ќаттыраќ
ж‰ргізген болады. Онысы да ±заќќа со-
зылмайды. Б±зау аќыры біржола
ж‰рістен ќалды. Бір кезде сымдай аяќта-
ры маймиып жол жиегіне ќ±лай кетті.

М±ќа ќарадай шаршады. Атынан
т‰скен к‰йі жол жиегінде μкпесі сырыл-
дап жатќан жас б±зауѓа ±заќ ќарады.
Айм‰йіз б±зауыныњ ‰стіне т‰сіп μлетін
т‰рі бар. Емірене ыњырсып, бас салып
жалап жатыр. Б±заудыњ денесінде оныњ
тілі тимеген жер жоќ шыѓар...

Сєлден соњ жас б±зау ќалќиып ќай-
тадан т±рды. Енесін еміп єлденгендей
болды. М±ќа енді атынан ќыл арќанды
шешіп алды да б±заудыњ мойнына бай-
ламаќ болды. Шаршап т±р десе де б±зау
мойнына М±ќаныњ кєрі саусаќтары ти-
генде ќатты тулады. Тіпті бір-екі рет
ќолынан шыѓып барып, шал оны ќайта
±стады. Мойнына тым дμрекі арќан бай-
ланѓан жас б±зау енесіне еріп, ќайта
ж‰ре бастады.

Т‰с ауа к‰н тіпті алаулап кетті. Шал-
ды шμл ќысты. Жетер жерде б±лаќ та
жоќ. Тамаѓы кеберсіп, тμбесінен к‰н
шаќырайѓан шалдыњ халі тым-аќ
аянышты еді.

М±ќа ‰шін ењ ќиыны б±заудыњ
ж‰ріске жарамаѓандыѓы болды. Б±зау
сєлден соњ-аќ таѓы да аяќтары майы-
сып, кирелењдей бастаѓан. Шал енді оны
аямады. Тіпті ж‰ре алмай ќалѓан кезін-
де с‰йрей жμнелді.

¤зін ќысќан шμл мен аштыќ оны тым
ќатыгез етіп жібергендей.

Н¤МІРДЕН – Н¤МІРГЕ

(Жалѓасы бар).

(Жалѓасы. Басы μткен санда).
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Қазақстан әлемдегі ең 
жас мемлекеттер қатарына 
жатады. Мұндағы халықтың 
басым көпшілігі бойында 
жалыны мен қуаты тасыған 
жастар. Жастардың қоғам 
өміріне белсене араласқа-
ны жақсы құбылыс. Қазіргі 
таңда елімізде жастар саяса-
ты қолға алынуда. Бұл орай-
да көптеген игі бастамалар 
өз жемісін көрсетіп те келеді. 
Солардың бірі «Жасыл ел» 
бағдарламасы. 

«Жасыл ел» бағдарлама-
сының негізі Елбасымыздың 
Жолдауы бойынша қаланған 
болатын. Нәтижесінде 2005 
жылы Астана қаласында 
«Жасыл ел» жастар жасағы-
ның республикалық штабы 
құрылып, еліміздің барлық 
облыстарында филиалдары 
ашылды. Міне, сол кезден 
бастап «Жасыл ел» бағдар-
ламасы кең етек алды. Тобыл 
өңірінде де «Жасыл елдің» 
аймақтық штабы құрылды. 
Жұмыстары да нәтижелі. 
Осы істің басы-қасында жүр-
ген Қайрат Әбдіхалықовқа 
бірнеше сұрақтар қойған едік.

– Қайрат биылғы маусым 
қалай басталды. Нендей өз-
герістер бар?

– Жылдаѓыдай биылѓы 
жылы да сєуір айынан бастап, 
іске кірісіп кеттік. Мақса-

тымыз белгілі. Елбасы айт
қандай елімізді гүлдендіріп, 
жасыл елге айналдыру. Осы 
мақсатта жаз бойы жастар 
еңбектенді. Биыл 200 бала 
еңбекке орналасты. Әлі 300 
адам кезекте тұр. Қазір об-
лыс бойынша жұмыстар Қос
танай, Рудный, Лисаков қа-
лаларымен қоса Алтынсарин, 
Қостанай, Федоров ауданда-
рында да жүзеге асуда. Осы 
уақыт ішінде 20 гектар жер 
тазартылды. 200 түп ағаш 
отырғызылды. Шілде айының 
соңында еңбек маусымының 
салтанатты ашылуы болады. 
Қазір жастар осы шараға дай-
ындық үстінде. Жастар еш 

шектеусіз еңбектеніп, еліне 
де, өзіне де пайдасын тигізе 
бермек. 

– Жаздың ыстық күндері 
жастардың жадында көңілді 
кештермен, басқосулармен 
де ерекшеленген болар...

– Әрине, жастар қай кезде 
болмасын уақытты қызықты 
өткізудің жолын табады. Ең-
бек етіп те, көңіл көтеріп те 
үлгердік деуге болады. Әлі 
де қызықты күндер алда. 
Нағыз қызықты шаралар та-
мыз айында басталады деп 
отырмыз. Ол тіптен қараша 
айына дейін жалғаса бермек. 
Сонымен қатар жылда өтетін 
түрлі акциялар да биыл өз 
жалауын көтереді. Ал мау-
сымның жабылуында 20 үздік 
деген жасақты марапаттап, 
бір жылдың есебін шығара-
тын боламыз.

«Жасыл ел» дегеніміз 
– Мәңгілік ел дегеніміз

«Біз елімізді жапырағы қурамайтын, тамыры суалмай-
тын, көрген жан тамсанбай тұра алмайтын Мәңгілік жа-
сыл елге айналдыруымыз керек. Кейінгі ұрпаққа желден ық, 
суықтан пана, ыстықтан сая болатын мәңгілік бәйтерек 
тұрпатты жасыл елді табыстауымыз керек»

Н.НАЗАРБАЕВ.

«Еңбек 
қауіпсіздігі — 
табыс кепілі»

Осындай ұранмен Металлургтер 
күніне орай «ССКӨБ» АҚ 
бөлімшелері мен оған тиесілі 
кәсіпорын жастарының арасында 
дебат турнирі өтті. 

Жастардың қоғамдық белсенділігін арттырып, 
сөз саптау мәдениеті мен азаматтық ұстанымын 
қалыптастыруға арналған турнирде 12 команда 
пікір таластырды. Шараның ашылу салтанатында 
жастарға кәсіпорынның әлеуметтік сұрақтар мен 
корпоративті мәдениет басқармасының басшысы 
сәттілік тіледі.

– Тіл қаруы –  сөз. Өз ойларыңды дұрыс жеткізе 
білгенде ғана өмірде биік белестерді бағындыруға бо-
лады. Сондықтан бүгінгі турнирде барлық қарымқа-
білеттеріңді көрсетіп қалыңдар. Сіздерді бірлестік 
президенті Береке Мұхаметқалиевтың атынан шын 
жүректен құттықтап, баршаңызға жеңіс тілеймін, 
– деді Александр Макаренко.

Турнирдың тақырыбына сәйкес жастар өндірістегі 
ең өзекті саналатын мәселелерді таразы талқысы-
на салды. Атап айтсақ, еңбекті қорғау шараларын 
жақсарту, еңбек өнімділігін арттыру, жарақаттарды 
болдырмау мен «Стрела» бағдарламасын енгізудің 
алтернативті әдістері. Алғашқы кезеңде жастар ең-
бек қауіпсіздігін жақсартудың тиімді шараларын 
төрешілер назарына ұсынды. Мәселен, техникалық 
жабдықтарды жөндеу басқармасының командасы әр 
бөлімшеде жұмысшыларға арналған психологиялық 
жеңілдету кабинетін ашу қажет десе, Қашар кен 
басқармасының нәзік жандылардан құралған ко-
мандасы жұмыскердің санасезімін өзгертпей, жақ-
сы нәтижеге қол жеткізе алмайтынымызды атап 
өтті. Қашарлықтардың ойымен кен дайындау және 
байыту фабрикасы өкілдерінің ұсынысы бір арнаға 
тоғысып отыр.

– Ең алдымен біз бөлімшелер мен цехтарда бо-
лып, қауіпсіздік жүйесіне талдау жасадық. Комби-
натта еңбек қауіпсіздігі бірінші орынға қойылаты-
нына көз жеткіздік. Дегенмен, өндірістегі қайғылы 
оқиғалардың 90 пайызына жұмысшылардың өздері 
кінәлі. Сондықтан бұл жерде ең бас тысы жұмыс-
шыны қауіпсіздікті сақтауға арналған шараларға 
белсене қатыстыру қажет. Сонда ғана жауапкершілік 
жүгі арта түседі, –  дейді Тайжан Қалмағамбетов.

Ақтық кезеңде жастар «Стрела» бағдарламасын 
енгізудің ұтымды жолдарын іздестірді. Турнир қо-
рытындысы бойынша кен дайындау және байыту 
фабрикасының командасы жеңімпаз деп танылды. 
Сондайақ, үздік төреші аталымына РИИдың «Тар-
лан» дебат клубының үйлестірушісі Анастасия Са-
мойлова лайық деп танылса, фабриканың жас ма-
маны Тайжан Қалмағамбетов үздік спикер атанды. 
Барлық қатысушылар алғыс хаттармен және бағалы 
сыйлықтармен марапатталды.

Қуаныш ЕСҚАБЫЛ.

СУРЕТТЕ: додаға түскен жастар.
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Еркін күресті еркін меңгерген 
ерке қыз

Сарыкөл агробизнес және құқық колледжінің 
студенті, жас спортшы – Лаура Әлмағанбетованың 
есімі аудан, облыс, республика түгілі әлемге әйгілі 
бола бастады. Яғни, еркін күресті еркін меңгер-
ген ерке қыз талай тартысты додада топ жарып 
жүр. Әсіресе, спортты ерекше сүйіп, еркін күресті 
емін-еркін меңгергеннің арқасында қазіргі таңда 
Қазақстанның алты дүркін, әлемнің екі мәрте  чем-
пионы атанып үлгерді. 

Жақында Үндістанның Нью-Дели қаласында өт-
кен Азия чемпионатында да Лаура күміспен қайт-
ты. Жерлестерін өз жеңістерімен сүйсінтіп жүрген 
жас спортшыны  сарыкөлдіктер ерекше мақтан 
тұтады.  

Марина да мықтылардың 
қатарында

Жақында Мьянмеде 
грек-рим, еркін және 
әйелдер күресінен өт-
кен жасөспірімдер ара-
сындағы Азия чемпио-
натында қазақстандық 
спортшылар тамаша 
нәтиже көрсетті. Со-
лардың ішінде сары-
көлдік танымал спорт-
шы – Марина Седнева 
да бар. 

55 келі салмақта 
сынға түскен Марина 
Седнева ел үмітін ақтап, Азия чемпионатының 
күміс жүлдегері атанды. Ол барлық кезеңде өз қар-
сыластарын қапыда қалдырып, тек шешуші сында 
ғана есе жіберіп алды. 

Жүлдегер жерлесіміз Марина Седнева – Сары-
көл аудандық балалар және жасөпірімдер спорт 
мектебінің түлегі. Спорт жолын Севастополь орта 
мектебінде оқып жүргенде бастаған. Содан талантты 
тәлімгер Серік Мусиннің сенімді спортшыларының 
бірі болды. Сегіз жылдай спортпен шұғылданған ол 
өзі қатысқан әр сайыста жүлдегер атанып жүрді. 
Енді, міне, әлемдік жарыстарда жолы болып, 
мықтылардың қатарына қосылды. 

Жалпы, Марина қазіргі таңда әйелдер күресінен 
ҚР спорт шебері, «Шаңырақ» спорт-интернатынан 
спорттың қыр-сырын үйренген. Алматы қаласын-
дағы спорт академиясының бірінші курс студенті. 

Олар да жүлделі оралып жүр 
Сарыкөл ауданында жыл сайын футбол да жақсы 

жетіліп келеді. Оған дәлел – өңірдің өрендері облыс-
тық сайыстарда жүлделі орындарды еншілеп жүр. 
Яғни, жас футболшыларымыздың жақсы жағынан 
нәтиже көрсетіп келетіндігі көңіл қуантады. Ал-
дымен, аудандық балалар және жасөспірімдер спорт 
мектебінің тәрбиеленушілері маусым айында футбол 
маусымында мықты өнер көрсетіп, жүлделі үштік-
тен көрінді. Енді араға ай жарым уақыт салып, 
аудандық колледж тәлімгерлері мен студенттерінен 
құралған құрама Қос танай қаласында жастар ара-
сында өткен облыстық жарыста жүлдемен оралды. 
Яғни, үшінші орынға табан тіреді. Осы орайда ау-
дан атынан барған құрама жетекшісі Талғат Жау-
ғаштинге: – Жарыс қалай өтті? – деп жекелей сауал 
тастағанда, ол: – «Футбол өте тартысты өтті. Оған 
облыстың ең таңдаулы командалары қатысты. Бар-
лығы да қызуқанды дайындықпен келген, тартысты 
ойын өрнегін көрсетті, – деп жауап берді.  

ТҮЙІН:
Жалпы, өңірдегі  салауатты өрендердің жеңісі 

– талантты тәлімгерлер  Марат Жұмабаев, Серік 
Мусин, Виктор Старченко және Юрий Чернецкий-
лердің ерен еңбегінің жемісі. 

Мінеки, осындай жас спортшыларымыз бен 
талантты тәлімгерлерімізге толағай табыстар мен 
жемісті жеңістер тілейміз! Сарыкөлдік спортшы-
лар әрдайым бабында болып, тек қана белестерді 
бағындырып, еліміздің еңсесін биіктете берсін!

Руслан ӘЛКЕЕВ.
Сарыкөл ауданы. 

Сарыкөл ауданында спорт саласы жыл сайын 

жанданып жатыр. Себебі, салауатты өмір салтын 

насихаттап, тұрғындарды дене шынықтыру және 

спортпен шұғылдануға тарту мақсатындағы 

жүйелі жұмыстар жалғасын табуда. Әсіресе, 

былтырғы жылы өңірде өткен облыстық 

спартакиада оған тың серпін берді. Яғни, салынған 

жаңа стадион қазіргі таңда жастардың жиі 

жиналатын алаңына айналды. 

Сарыкөлдің салауатты жастары

«Біз Алтынсаринді 

мақтан етуіміз керек»

– дейді алтынсариндық жастар

Былтырғы жылы Ыбырай Ал-

тынсарин бабамыз ашқан мектеп-

ке 150 жыл толды. Осыған орай 

облысымыз да көптеген іс-шаралар 

болып өтті. Сол жылы Ыбырай 

атамыздың туған жері Щерба-

ков ауылынан 7 шақырым Мез-

гіл жерінде мемориал дық тақта 

орнатылды. Жақында Алтынсарин 

ауданы жастар бастамалары орта-

лығының мұрындық болуымен жер-

гілікті «Жасыл Ел» жасағы және 

жастар тарихи маңызды орынға 

барып қайтты. 

Бірінші кезекте «Жасыл Ел» жа-

сағының мүшелері Омар құдығы 

және мемориалдық тақта жанын 

ретке келтірді. Сонымен қоса «Жа-

сыл Ел» жасағының мүшелері бұл 

тарихи орынды өз қамқорлығына 

алды, ал суретші-жерлесіміз Данияр 

Бурбаев Омар құдығы жерінің көр-

кемдеуін жасауды жоспарлап отыр. 

Ауданымызда игі істер жалғаспақ.

Сабыр МОЛДАҒАЛИЕВ.

Алтынсарин ауданы. Жастар қосымшасының редакторы 

Айтолқын АЙҚАДАМОВА.
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Єкімдіктіњ 2015 жылѓы 12 маусымдаѓы № 253 ќаулысымен бекітілген

"Мемлекеттік т±рѓын ‰й ќорынан берілетін т±рѓын ‰йге
немесе жеке т±рѓын ‰й ќорынан жергілікті атќарушы
орган жалдаѓан т±рѓын ‰йге м±ќтаж азаматтарды

есепке алу жєне кезекке ќою, сондай-аќ жергілікті
атќарушы органдардыњ т±рѓын ‰й беру туралы шешім

ќабылдауы"  мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет
регламенті

нан т±рѓын ‰йге м±ќтаж азаматтарѓа
т±раќты пайдалануында коммуналдыќ
т±рѓын ‰й ќорынан берілген т±рѓын
‰йдіњ немесе жергілікті атќарушы орган
жеке т±рѓын ‰й ќорынан жалдаѓан
т±рѓын ‰йдіњ болуы (болмауы) туралы
аныќтама беру" мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызмет регламенті бекітілсін.

2. Осы ќаулы алѓашќы ресми жария-
ланѓан к‰нінен кейін к‰нтізбелік он к‰н
μткен соњ ќолданысќа енгізіледі.

Облыс  єкімі     Н.САДУАЌАСОВ.
Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi

мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде 2015
жылѓы  17 шілдедегі  № 5754 болып
тіркелген.

"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы" 2013 жылѓы 15 сєуірдегі Ќазаќ-
стан Республикасы Зањыныњ 16-бабы-
на сєйкес Ќостанай облысыныњ єкімдігі
ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ќоса беріліп отырѓан:
"Мемлекеттік т±рѓын ‰й ќорынан бе-

рілетін т±рѓын ‰йге немесе жеке т±рѓын
‰й ќорынан жергілікті атќарушы орган
жалдаѓан т±рѓын ‰йге м±ќтаж азамат-
тарды есепке алу жєне кезекке ќою,
сондай-аќ жергілікті атќарушы орган-
дардыњ т±рѓын ‰й беру туралы шешім
ќабылдауы"  мемлекеттік кμрсетілетін
ќызмет регламенті;

"Мемлекеттік кєсіпорынныњ немесе
мемлекеттік мекеменіњ т±рѓын ‰й ќоры-

Ќостанай облысы єкімдігініњ 2015 жылѓы 12 маусымдаѓы №  253 ќаулысы

Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ саласындаѓы
мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер  регламенттерін

бекіту туралы

луы болып табылады.
5. Мемлекеттік ќызмет кμрсету процесініњ

ќ±рамына кіретін єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ)
мазм±ны, оныњ орындалу ±заќтыѓы:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ ќызмет-
кері ќ±жаттар топтамасын ќабылдайды, олар-
ды тіркеуді ж‰зеге асырады, 15 (он бес) минут,
ќ±жаттарды кμрсетілетін ќызметті берушініњ
басшысына жауапты орындаушыны аныќтау
‰шін береді, 2 (екі) саѓат.

Рєсімніњ (iс-ќимылдыњ) нєтижесі – ќ±жаттар
топтамасын тіркеу;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-
сы жауапты орындаушыны аныќтайды, 2 (екі)
саѓат.

Рєсімніњ (iс-ќимылдыњ) нєтижесі – кμрсеті-
летін ќызметті беруші басшысыныњ б±рышта-
масы;

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты
орындаушысы ±сынылѓан  ќ±жаттарды  ќарай-
ды, мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесініњ
жобасын дайындайды, 29 (жиырма тоѓыз)
к‰нтізбелік к‰н;

Рєсімніњ (iс-ќимылдыњ) нєтижесі - мемле-
кеттік ќызмет кμрсету нєтижесініњ жобасы;

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-
сы шешім ќабылдайды жєне мемлекеттік ќыз-
мет кμрсету нєтижесініњ жобасына  ќол ќояды,
2 (екі) саѓат.

Рєсімніњ (iс-ќимылдыњ) нєтижесі – ќол ќой-
ылѓан мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесі;

5) мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесін
кμрсетілетін ќызметті берушініњ ќызметкері бе-
реді, 15 (он бес) минут.

Рєсімніњ (iс-ќимылдыњ) нєтижесі – берілген
мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесі.

3. Мемлекеттік ќызмет кμрсету проце-
сiнде кμрсетiлетiн ќызметті берушiнiњ ќ±ры-
лымдыќ бμлiмшелерiнiњ (ќызметкерлерi-
нiњ) μзара iс-ќимыл тєртiбiн сипаттау

6. Мемлекеттік ќызмет кμрсету процесіне
ќатысатын кμрсетілетін ќызметті берушініњ
ќ±рылымдыќ бμлімшелерініњ (ќызметкерлерi-
нiњ)  тізбесі:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ ќызмет-
кері;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-
сы;

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты
орындаушысы.

7. Ќ±рылымдыќ бμлімшелер (ќызметкерлер)
арасындаѓы рєсімдердіњ  (iс-ќимылдардыњ)
реттілігін, єрбір рєсімніњ (iс-ќимылдыњ) ±заќты-
ѓын кμрсете отырып, сипаттау:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ ќызмет-
кері ќ±жаттар топтамасын ќабылдайды, олар-
ды тіркеуді ж‰зеге асырады, 15 (он бес) минут,
ќ±жаттарды кμрсетілетін ќызметті берушініњ
басшысына жауапты орындаушыны аныќтау
‰шін береді,  2 (екі) саѓат.

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-
сы жауапты орындаушыны аныќтайды, 2 (екі)
саѓат.

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты
орындаушысы ±сынылѓан  ќ±жаттарды  ќарай-
ды, мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесініњ
жобасын дайындайды, 29 (жиырма тоѓыз)
к‰нтізбелік к‰н;

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-
сы шешім ќабылдайды жєне мемлекеттік ќыз-
мет кμрсету нєтижесініњ жобасына  ќол ќояды,
2 (екі) саѓат;

5) мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесін
кμрсетілетін ќызметті берушініњ ќызметкері бе-

1. Жалпы ережелер
1. "Мемлекеттік т±рѓын ‰й ќорынан берілетін

т±рѓын ‰йге немесе жеке т±рѓын ‰й ќорынан
жергілікті атќарушы орган жалдаѓан т±рѓын ‰йге
м±ќтаж азаматтарды есепке алу жєне кезекке
ќою, сондай-аќ жергілікті атќарушы органдар-
дыњ т±рѓын ‰й беру туралы шешім ќабылдауы"
мемлекеттік кμрсетілетін ќызметін (б±дан єрі –
мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет) аудандардыњ
жєне облыстыќ мањызы бар ќалалардыњ т±рѓын
‰й ќатынастары  саласындаѓы функцияны ж‰зе-
ге асыратын жергілікті атќарушы органдардыњ
ќ±рылымдыќ бμлімшелері (аудандар мен об-
лыстыќ мањызы бар ќалалардыњ т±рѓын ‰й-
коммуналдыќ шаруашылыѓы, жолаушылар
кμлігі жєне автомобиль жолдары бμлімдері)
(б±дан єрі – кμрсетілетін ќызметті беруші) ќыз-
мет кμрсетеді.

¤тініштерді ќабылдау жєне мемлекеттік ќыз-
мет кμрсету нєтижелерін беру:

1) Ќазаќстан Республикасы Инвестициялар
жєне даму министрлігі Байланыс, аќпараттан-
дыру жєнге аќпарат комитетініњ "Халыќќа ќыз-
мет кμрсету орталыѓы" шаруашылыќ  ж‰ргізу
ќ±ќыѓындаѓы  республикалыќ мемлекеттік
кєсіпорныныњ Ќостанай облысы бойынша фи-
лиалы жєне оныњ ќалалары мен аудандары-
ныњ бμлімдері (б±дан єрі – ХЌКО);

2) "электрондыќ ‰кіметтіњ www.egov.kz веб-
порталы (б±дан єрі – портал) арќылы ж‰зеге
асырылады.

2. Мемлекеттік ќызмет кμрсету нысаны:
электрондыќ  (ішінара  автоматтандырылѓан)
жєне (немесе) ќаѓаз т‰рінде.

3. Мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесі  –
кезектіњ реттік нμмірін кμрсете отырып, есепке
ќою туралы хабарлама (б±дан єрі – хабарла-
ма) немесе  Ќазаќстан Республикасы ¦лттыќ
экономика министрініњ 2015 жылѓы 9 сєуірдегі
№ 319 "Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ
саласындаѓы мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет-
тер стандарттарын бекіту туралы" б±йрыѓымен
бекітілген "Мемлекеттік т±рѓын ‰й ќорынан бе-
рілетін т±рѓын ‰йге немесе жеке т±рѓын ‰й ќоры-
нан жергілікті атќарушы орган жалдаѓан т±рѓын
‰йге м±ќтаж азаматтарды есепке алу жєне ке-
зекке ќою, сондай-аќ жергілікті атќарушы орган-
дардыњ т±рѓын ‰й беру туралы шешім ќабыл-
дауы" мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет Стан-
дартыныњ 10-тармаѓында (б±дан єрі – стан-
дарт) кμзделген жаѓдайларда жєне негіздер
бойынша мемлекеттік ќызмет кμрсетуден бас
тарту туралы дєлелді жауап болып табылады.

Мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесін беру
нысаны: электрондыќ т‰рде.

Порталда мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесі кμрсетілетін ќызметті берушініњ уєкілетті
адамыныњ электрондыќ цифрлыќ ќолтањбасы
(б±дан єрі -ЭЦЌ) ќойылѓан электрондыќ ќ±жат
нысанында кμрсетілетін ќызметті алушыныњ
"жеке кабинетіне" жіберіледі.

2. Мемлекеттiк ќызмет кμрсету
процесiнде кμрсетiлетiн ќызметтi берушiнiњ
ќ±рылымдыќ бμлiмшелерiнiњ
(ќызметкерлерiнiњ) iс-ќимыл тєртiбiн сипат-
тау

4. Мемлекеттiк ќызмет кμрсету бойынша
рєсімді (iс-ќимылды) бастауѓа негіздеме Стан-
дарттыњ 9-тармаѓында кμрсетілген ќ±жаттар-
ды (б±дан єрі – ќ±жаттар) ќоса бере отырып,
Стандарттыњ 1-ќосымшасына сєйкес нысан
бойынша μтінішті ќабылдауы немесе кμрсеті-
летін ќызметті алушыныњ ЭЦЌ- сы куєланды-
рылѓан электрондыќ ќ±жат нысанына с±рау са-

"Мемлекеттік т±рѓын ‰й ќорынан берілетін т±рѓын ‰йге немесе жеке т±рѓын
‰й ќорынан жергілікті атќарушы орган жалдаѓан т±рѓын ‰йге м±ќтаж

азаматтарды есепке алу жєне кезекке ќою, сондай-аќ жергілікті атќарушы
органдардыњ т±рѓын ‰й беру туралы шешім ќабылдауы" мемлекеттік

кμрсетілетін ќызмет Регламентіне 1-ќосымша

Єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ±заќтыѓын кμрсете
отырып, єрбір іс-ќимылдыњ (рєсімніњ) μту блок-схемасы

реді, 15 (он бес) минут.
Єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ±заќтыѓын

кμрсете отырып, єрбір  іс-ќимылдыњ (рєсімніњ)
μту блок-схемасы осы Регламенттіњ 1-ќосым-
шасында келтірілген.

4. Халыќќа ќызмет кμрсету орталыѓымен
жєне (немесе) μзге де кμрсетілетін ќызметті
берушілермен μзара іс-ќимыл жасасу
тєртібін, сондай-аќ мемлекеттік ќызмет
кμрсету процесінде  аќпараттыќ ж‰йелерді
пайдалану тєртібін сипаттау

8. ХЌКО-на ж‰гіну тєртібін кμрсетілетін ќыз-
мет алушыныњ μтінішін μњдеу ±заќтыѓын си-
паттау:

1) кμрсетілетін ќызметті алушы мемлекеттік
ќызметті алу ‰шін ХЌКО-ѓа ж‰гінеді;

2) ХЌКО ќызметкері μтініштердіњ толтыры-
луыныњ д±рыстыѓын жєне ±сынылѓан ќ±жат-
тардыњ толыќтыѓын тексереді, 15 (он бес) ми-
нут;

3) ХЌКО ќызметкері μтінішті "Халыќќа ќыз-
мет кμрсету орталыќтарына арналѓан  интег-
рацияланѓан аќпараттыќ ж‰йе" аќпараттыќ
ж‰йесінде (б±дан єрі – ХЌКО  ИАЖ ) тіркейді
жєне кμрсетілетін ќызметті алушыѓа тиісті
ќ±жаттар топтамасыныњ ќабылданѓаны тура-
лы ќолхат береді;

4) ХЌКО ќызметкері, егер Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањдарында μзгеше кμзделме-
се, зањмен ќорѓалатын ќ±пияны ќ±райтын,
аќпараттыќ ж‰йелерде ќамтылѓан мєліметтерді
пайдалануѓа кμрсетілетін ќызметті алушыныњ
жазбаша келісімін алады, 5 (бес) минут ішінде;

5) ХЌКО ќызметкері ќ±жаттарды дайындай-
ды жєне оларды курьерлік немесе осыѓан уєк-
ілетті μзге де байланыс арќылы кμрсетілетін
ќызметті берушіге жолдайды, 1 (бір) ж±мыс
к‰ні;

6) кμрсетілетін ќызметті беруші ќ±жаттар-
ды ќарайды жєне  мемлекеттік ќызмет кμрсе-
ту нєтижесін жолдайды – 29 (жиырма тоѓыз)
к‰нтізбелік к‰н;

7) ХЌКО ќызметкері тиісті ќ±жаттар топтам-
сыныњ ќабылданѓаны туралы ќолхатта кμрсе-
тілген мерзімде кμрсетілетін ќызметті алушыѓа

мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесін береді,
20 (жиырма) минут.

Мемлекеттік ќызмет кμрсетуге тартылѓан
аќпараттыќ ж‰йелердіњ функционалдыќ μзара
іс-ќимыл диаграммасы осы Регламенттіњ
2-ќосымшасында келтірілген.

9. Портал арќылы мемлекеттік ќызмет
кμрсету кезінде кμрсетілетін ќызмет беруші мен
кμрсетілетін ќызмет алушыныњ ж‰гіну жєне
рєсімдердіњ (іс-ќимылдардыњ) реттілігі  тєртібін
сипаттау:

1) кμрсетілетін ќызметті алушы порталда
тіркелуді,  авторизациялауды жеке сєйкестен-
діру нμмірі, ЭЦЌ арќылы ж‰зеге асырады;

2) кμрсетілетін ќызметті алушы электрондыќ
мемлекеттік ќызметті тањдау ж‰ргізеді, элек-
трондыќ с±рау салу жолдарын толтыруы жєне
ќ±жаттарды бекітуі;

3) электрондыќ мемлекеттік ќызмет кμрсе-
ту ‰шін электрондыќ с±рау  салуѓа кμрсетілетін
ќызметті алушы ЭЦЌ-сы арќылы куєландыру
ж‰ргізеді;

4) кμрсетілетін ќызметті беруші кμрсетілетін
ќызметті алушыныњ электрондыќ с±рау салу
μњдеуін (тексеруі, тіркеуі) ж‰зеге асырады;

5) порталдаѓы кμрсетілетін ќызметті алушы
"жеке кабинетінде" электрондыќ с±рау салу
мєртебесі мен мемлекеттік ќызмет кμрсету
мерзімі туралы хабарламаны кμрсетілетін ќыз-
метті берушіден алады;

6) кμрсетілетін ќызметті беруші мемлекеттік
ќызмет кμрсету нєтижесін кμрсетілетін ќызметті
алушыныњ  "жеке  кабинетіне"  ЭЦЌ-сы ќойыл-
ѓан электрондыќ ќ±жат нысанында жолдайды;

7) кμрсетілетін ќызметті алушы мемлекеттік
ќызмет кμрсету нєтижесін кμрсетілетін ќызметті
алушыныњ "жеке кабинетінде" портал арќылы
алады.

Портал арќылы мемлекеттік ќызмет кμрсе-
туге тартылѓан аќпараттыќ ж‰йелердіњ функ-
ционалдыќ μзара іс-ќимыл диаграммасы осы
Регламенттіњ 3-ќосымшасында ±сынылѓан.

10. Мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ бизнес-
процестерініњ аныќтамалыѓы осы  Регламентіњ
4-ќосымшасында келтірілген.

Кμрсетілетін ќызметті берушініњ ќызметкері ќ±жаттар топтамасын ќабылдап, оларды тіркеу-
ді ж‰зеге асырѓаннан кейін ќ±жаттарды кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшысына жауапты
орындаушыны аныќтау ‰шін береді, 15 (он бес) минут.

Кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшысы ќ±жаттарды ќарап, оларды кμрсетілетін ќызметті
берушініњ жауапты орындаушысына береді, 2 (екі) саѓат.

Кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты орындаушысы мемле-
кеттік  ќызмет  кμрсету нєтижесініњ жобасын дайындап, оны кμрсе-
тілетін ќызметті берушініњ басшысына ќол ќою ‰шін жібереді, 29
(жиырма тоѓыз) к‰нтізбелік  к‰н.

Кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшысы мемлекеттік ќызмет
кμрсету нєтижесініњ жобасына  ќол ќойып, оны кμрсетілетін ќыз-
метті берушініњ ќызметкеріне береді, 2 (екі) саѓат.

Кμрсетілетін ќызметті берушініњ ќызметкері мемлекеттік ќызмет
кμрсету нєтижесін береді, 15 (он бес) минут.

"Мемлекеттік т±рѓын ‰й ќорынан берілетін т±рѓын ‰йге немесе жеке т±рѓын
‰й ќорынан жергілікті атќарушы орган жалдаѓан т±рѓын ‰йге м±ќтаж

азаматтарды есепке алу жєне кезекке ќою, сондай-аќ жергілікті атќарушы
органдардыњ т±рѓын ‰й беру туралы шешім ќабылдауы" мемлекеттік

кμрсетілетін ќызмет Регламентіне 2-ќосымша

Халыќќа ќызмет кμрсету орталыѓы  арќылы
мемлекеттік ќызмет кμрсетуге тартылѓан аќпараттыќ
ж‰йелердіњ функционалдыќ μзара іс-ќимыл диаграммасы

Кμрсетілетін ќызметті алушы

1-шарт 2-шарт
3-процесс 4-процесс

5-процесс 6-процесс
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"Мемлекеттік т±рѓын ‰й ќорынан берілетін т±рѓын ‰йге немесе жеке т±рѓын
‰й ќорынан жергілікті атќарушы орган жалдаѓан т±рѓын ‰йге м±ќтаж

азаматтарды есепке алу жєне кезекке ќою, сондай-аќ жергілікті атќарушы
органдардыњ т±рѓын ‰й беру туралы шешім ќабылдауы" мемлекеттік

кμрсетілетін ќызмет Регламентіне 3-ќосымша

"Электрондыќ ‰кімет" порталы арќылы мемлекеттік
ќызмет кμрсету кезіндегі аќпараттыќ ж‰йелердіњ

функционалдыќ μзара іс-ќимыл диаграммасы

Шартты белгілер мен ќысќартулар:

Бастапќы хабарлама

Аралыќ хабарлама

Аяќтаушы хабарлама

Процесс

Шарт

Басќару аѓымы

Хабарламалар хабарлама

Аќпараттыќ ж‰йе

Халыќќа ќызмет кμрсетеу орталыѓы

АЖ

ХЌКО

1-процесс 2-процесс 3-процесс 4-процесс 5-процесс 6-процесс

Э‡ШАЖ АЖ Э‡ШКμрсетілетін ќызметті беруші
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Шартты белгілер мен ќысќартулар:

Бастапќы хабарлама

Аралыќ хабарлама

Аяќтаушы хабарлама

Процесс

Шарт

Басќару аѓымы

Хабарламалар хабарлама

Аќпараттыќ ж‰йе

"Электрондыќ ‰кімет" веб-порталы: www.e.gov.kz

АЖ

Э‡Ш "Электрондыќ ‰кімет" шлюзі

Портал

Т‰пкілікті т±тынушыѓа ±сынылатын электрондыќ ќ±жат

"Мемлекеттік т±рѓын ‰й ќорынан берілетін т±рѓын ‰йге немесе жеке т±рѓын
‰й ќорынан жергілікті атќарушы орган жалдаѓан т±рѓын ‰йге м±ќтаж

азаматтарды есепке алу жєне кезекке ќою, сондай-аќ жергілікті атќарушы
органдардыњ т±рѓын ‰й беру туралы шешім ќабылдауы" мемлекеттік

кμрсетілетін ќызмет Регламентіне 4-ќосымша

"Мемлекеттік т±рѓын ‰й ќорынан берілетін т±рѓын ‰йге
немесе жеке т±рѓын ‰й ќорынан жергілікті атќарушы
орган жалдаѓан т±рѓын ‰йге м±ќтаж азаматтарды

есепке алу жєне кезекке ќою, сондай-аќ жергілікті
атќарушы органдардыњ т±рѓын ‰й беру туралы шешім

ќабылдауы" мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ бизнес-
процестерініњ аныќтамалыѓы

Кμрсетілетін
ќызметті  алушы

ХЌКО Портал Кμрсетілетін ќызметті
берушініњ  ќызметкері

Кμрсетілетін ќыз-
метті берушініњ
б а с ш ы с ы

Кμрсетілетін
ќызметті берушініњ

жауапты
орындаушысы

Ќ±жаттар
топтамасын
ќабылдау жєне
тіркеу, тиісті
ќ±жаттардыњ
ќабылданѓаны
туралы
талонды беру,
15 (он бес)
минут

Ќ±жаттар
топтамасын
ќабылдау
жєне
тіркеу, 20

 (жиырма)
минут

ХЌКО немесе пор-
тал арќылы ±сыныл-
ѓан ќ±жаттар топта-
масын ќабылдайды,
оларды тіркеуді
ж‰зеге асырады не-
месе тапсырылатын
ќ±жаттар тізілімінде
ќ±жаттарды алѓаны
туралы белгі ќояды
жєне кμрсетілетін
ќызметті берушініњ
басшысына береді,
к‰нтізбелік                        15
(он бес) минут

Ќ±жаттарды
ќарайды,
жауапты
орындаушыны
аныќтайды,
2 (екі) саѓат.

Ќ±жаттарды
ќарайды,
мемлекеттік
ќызмет кμрсету
нєтижесініњ
жобасын
дайындайды,
29 (жиырма
тоѓыз) к‰н

Кμрсетілетін
ќызметті  алушы ХЌКО Портал Кμрсетілетін ќызметті

берушініњ  ќызметкері
Кμрсетілетін ќызметті
берушініњ  басшысы

Мемлекеттік
ќызмет кμрсету
нєтижесі
беріледі,
20 (жиырма)
минут

Мемлекеттік
ќызмет кμрсету
нєтижесі
беріледі,
15 (он бес)
минут

Мемлекеттік ќызмет
кμрсету нєтижесін
береді, 15 (он бес)
минут

Мемлекеттік
ќызмет кμрсету
нєтижесініњ
жобасына ќол
ќояды,                     2
(екі) саѓат

Єкімдіктіњ 2015 жылѓы 12 маусымдаѓы № 253 ќаулысымен бекітілген

"Мемлекеттік кєсіпорынныњ немесе мемлекеттік
мекеменіњ т±рѓын ‰й ќорынан т±рѓын ‰йге м±ќтаж

азаматтарѓа т±раќты пайдалануында коммуналдыќ
т±рѓын ‰й ќорынан берілген т±рѓын ‰йдіњ немесе

жергілікті атќарушы орган жеке т±рѓын ‰й ќорынан
жалдаѓан т±рѓын ‰йдіњ болуы (болмауы) туралы

аныќтама беру" мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет
регламенті

лерiнiњ) iс-ќимыл тєртiбiн сипаттау
4. Мемлекеттiк ќызмет кμрсету бойынша

рєсімді (iс-ќимылды) бастауѓа негіздеме Ќазаќ-
стан Республикасы ¦лттыќ экономика ми-
нистрініњ 2015 жылѓы 9 сєуірдегі № 319 "Т±рѓын
‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ саласындаѓы
мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер стандарт-
тарын бекіту туралы" б±йрыѓымен бекітілген
"Мемлекеттік кєсіпорынныњ немесе мемле-
кеттік мекеменіњ т±рѓын ‰й ќорынан т±рѓын
‰йге м±ќтаж азаматтарѓа т±раќты пайдалану-
ында коммуналдыќ т±рѓын ‰й ќорынан беріл-
ген т±рѓын ‰йдіњ немесе жергілікті атќарушы
орган жеке т±рѓын ‰й ќорынан жалдаѓан т±рѓын
‰йдіњ болуы (болмауы) туралы аныќтама беру"
мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет стандартыныњ
9-тармаѓында (б±дан єрі – Стандарт) кμрсетіл-
ген ќ±жаттарды (б±дан єрі – ќ±жаттар пакеті)
ќоса бере отырып, Стандарттыњ 1-ќосымша-
сына сєйкес нысан бойынша μтініштіњ болуы
болып табылады.

5. Мемлекеттік ќызмет кμрсету процесініњ
ќ±рамына кіретін єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ)
мазм±ны, оныњ орындаудыњ ±заќтыѓы:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењсе
ќызметкері кμрсетілетін ќызметті алушы ±сын-
ѓан ќ±жаттар топтамасын ќабылдауды ж‰зеге
асырады  жєне тиісті ќ±жаттарды ќабылдаѓаны
туралы ќолхат береді, 15 (он бес) минут, ќ±жат-
тар топтамасын кμрсетілетін ќызметті бе-
рушініњ басшысына б±рыштама ќою ‰шін бе-
реді, 1 (бір) ж±мыс к‰ні.

Рєсімніњ (iс-ќимылдыњ) нєтижесі – ќ±жаттар
топтамасыныњ тіркелуі;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-
сы ќ±жаттар топтамасын ќарап,  жауапты орын-
даушыны аныќтайды, 1 (бір) ж±мыс к‰ні.

1. Жалпы ережелер
1. "Мемлекеттік кєсіпорынныњ немесе мем-

лекеттік мекеменіњ т±рѓын ‰й ќорынан т±рѓын
‰йге м±ќтаж азаматтарѓа т±раќты пайдалану-
ында коммуналдыќ т±рѓын ‰й ќорынан беріл-
ген т±рѓын ‰йдіњ немесе жергілікті атќарушы
орган жеке т±рѓын ‰й ќорынан жалдаѓан т±рѓын
‰йдіњ болуы (болмауы) туралы аныќтама беру"
мемлекеттік кμрсетілетін ќызметі (б±дан єрі -
мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет) аудандардыњ
жєне облыстыќ мањызы бар ќалалардыњ т±рѓын
‰й ќатынастары  саласындаѓы функцияны ж‰зе-
ге асыратын жергілікті атќарушы органдардыњ
ќ±рылымдыќ бμлімшелері (аудандар мен об-
лыстыќ мањызы бар ќалалардыњ т±рѓын ‰й-
коммуналдыќ шаруашылыѓы, жолаушылар
кμлігі жєне автомобиль жолдары бμлімдері)
(б±дан єрі – кμрсетілетін ќызметті беруші)
кμрсетеді.

¤тініштерді ќабылдау жєне мемлекеттік ќыз-
мет кμрсету нєтижелерін беру кμрсетілетін
ќызметті берушініњ кењсесі арќылы ж‰зеге асы-
рылады.

2. Мемлекеттік ќызмет кμрсету нысаны:
ќаѓаз т‰рінде.

3. Мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесі   -
мемлекеттік кєсіпорынныњ немесе мемлекеттік
мекеменіњ т±рѓын ‰й ќорынан т±рѓын ‰йге
м±ќтаж азаматтарѓа т±раќты пайдалануында
коммуналдыќ т±рѓын ‰й ќорынан берілген
т±рѓын ‰йдіњ немесе жергілікті атќарушы орган
жеке т±рѓын ‰й ќорынан жалдаѓан т±рѓын ‰йдіњ
болуы (болмауы) туралы аныќтама беру
(б±дан єрі – аныќтама).

Мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесін беру
нысаны: ќаѓаз т‰рінде.

2. Мемлекеттiк ќызмет кμрсету про-
цесiнде кμрсетiлетiн ќызметтi берушiнiњ
ќ±рылымдыќ бμлiмшелерiнiњ (ќызметкер-
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Утвержден постановлением акимата от 12 июня 2015 года № 253

Регламент государственной услуги "Постановка на
учет и очередность, а также принятие местными

исполнительными органами решения о предоставлении
жилища гражданам, нуждающимся в жилище  из

государственного жилищного фонда или жилище,
арендованном местным исполнительным органом в

частном жилищном фонде"

ствии) в постоянном пользовании жи-
лища из коммунального жилищного
фонда или жилища, арендованного
местным исполнительным органом
в частном жилищном фонде, гражда-
нам, нуждающимся в жилище
из жилищного фонда государственно-
го предприятия либо государственно-
го учреждения".

2. Настоящее постановление вво-
дится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его пер-
вого официального опубликования.

Аким области     Н.САДУАЌАСОВ.
Зарегистрировано в Реестре госу-

дарственной регистрации   норматив-
ных  правовых   актов 17 июля 2015
года под  № 5754

   В соответствии со статьей 16 За-
кона Республики Казахстан от 15 ап-
реля 2013 года "О государственных
услугах" акимат Костанайской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
регламент государственной услуги

"Постановка на учет и очередность,
а также принятие местными исполни-
тельными органами решения  о предо-
ставлении жилища гражданам, нужда-
ющимся в жилище  из государствен-
ного жилищного фонда или жилище,
арендованном местным исполнитель-
ным органом в частном жилищном фон-
де";

регламент государственной услуги
"Выдача справки о наличии (отсут-

Постановление акимата Костанайской области от 12 июня 2015 года № 253

Об утверждении регламентов государственных услуг в
сфере  жилищно-коммунального хозяйства

(далее – документы) либо запрос в форме элек-
тронного документа, удостоверенного ЭЦП
услугополучателя.

5. Содержание каждой процедуры (дей-
ствия), входящей в состав процесса оказания
государственной услуги, длительность ее вы-
полнения:

1) сотрудник услугодателя принимает па-
кет документов, осуществляет их регистрацию,
15 (пятнадцать) минут, передает документы
руководителю услугодателя для определения
ответственного исполнителя, 2 (два) часа.

Результат процедуры (действия) – регист-
рация пакета документов;

2) руководитель услугодателя определяет
ответственного исполнителя, 2 (два) часа.

Результат процедуры (действия) – виза ру-
ководителя услугодателя;

3) ответственный исполнитель услугодате-
ля рассматривает представленные докумен-
ты, подготавливает проект результата оказа-
ния государственной услуги, 29 (двадцать де-
вять) календарных дней.

Результат процедуры (действия) – проект
результата оказания государственной услуги;

4) руководитель услугодателя принимает
решение и подписывает проект результата
оказания государственной услуги, 2 (два) часа.

Результат процедуры (действия) – подпи-
санный результат оказания государственной
услуги;

5) сотрудник услугодателя выдает резуль-
тат оказания государственной услуги, 15 (пят-
надцать) минут.

Результат процедуры (действия) – выдан-
ный результат оказания государственной ус-
луги.

3. Описание порядка взаимодействия
структурных подразделений (работников)
услугодателя в процессе оказания государ-
ственной услуги

6. Перечень структурных подразделений
(работников) услугодателя, которые участву-
ют в процессе оказания государственной ус-
луги:

1) сотрудник услугодателя;
2) руководитель услугодателя;
3) ответственный исполнитель услугодате-

ля.
7. Описание последовательности процедур

(действий) между структурными подразделе-
ниями (работниками) с указанием длительно-
сти каждой процедуры (действия):

1) сотрудник услугодателя принимает па-
кет документов, осуществляет их регистрацию,
15 (пятнадцать) минут, передает документы
руководителю услугодателя для определения
ответственного исполнителя, 2 (два) часа;

2) руководитель услугодателя определяет
ответственного исполнителя, 2 (два) часа;

3) ответственный исполнитель услугодате-
ля рассматривает представленные докумен-
ты, подготавливает проект результата оказа-
ния государственной услуги, 29 (двадцать де-
вять)  календарных дней;

4) руководитель услугодателя принимает
решение и подписывает проект результата
оказания государственной услуги, 2 (два) часа;

5) сотрудник услугодателя выдает резуль-
тат оказания государственной услуги, 15 (пят-

1. Общие положения
1. Государственная услуга "Постановка на

учет и очередность, а также принятие местны-
ми исполнительными органами решения
о предоставлении жилища гражданам, нужда-
ющимся в жилище  из государственного жи-
лищного фонда или жилище, арендованном
местным исполнительным органом в частном
жилищном фонде" (далее – государственная
услуга) оказывается структурными подразде-
лениями местного исполнительного органа
районов и городов областного значения, осу-
ществляющими функции в сфере жилищных
отношений (отделами жилищно-коммунально-
го хозяйства, пассажирского транспорта и ав-
томобильных дорог районов и городов област-
ного значения) (далее – услугодатель).

Прием заявлений и выдача результатов
оказания государственной услуги осуществ-
ляется через:

1) филиал Республиканского государствен-
ного предприятия на праве хозяйственного
ведения "Центр обслуживания населения" Ко-
митета связи, информатизации и информа-
ции Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан по Костанайской обла-
сти и его отделы городов и районов (далее -
ЦОН);

2) веб-портал "электронного правительства"
www.egov.kz (далее – портал).

2. Форма оказания государственной услуги
– электронная (частично автоматизированная)
и (или) бумажная.

3. Результат оказания государственной ус-
луги – уведомление о постановке на учет с
указанием порядкового номера очереди (да-
лее – уведомление) либо мотивированный от-
вет об отказе в оказании государственной ус-
луги в случаях и по основаниям, предусмот-
ренным пунктом 10 Стандарта государствен-
ной услуги "Постановка на учет и очередность,
а также принятие местными исполнительны-
ми органами решения о предоставлении жи-
лища гражданам, нуждающимся в жилище
из государственного жилищного фонда или жи-
лище, арендованном местным исполнитель-
ным органом в частном жилищном фонде",
утвержденного приказом  Министра нацио-
нальной экономики Республики Казахстан
от 9 апреля 2015 года  № 319 "Об утверждении
стандартов государственных услуг в сфере
жилищно-коммунального хозяйства" (далее –
Стандарт).

Форма предоставления результата оказа-
ния государственной услуги: электронная.

На портале результат оказания государ-
ственной услуги направляется  в "личный ка-
бинет" услугополучателя в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной
цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномо-
ченного лица услугодателя.

2. Описание порядка действий структур-
ных подразделений (работников) услуго-
дателя в процессе оказания государствен-
ной услуги

4. Основанием для начала процедуры (дей-
ствия) по оказанию государственной услуги
является прием заявления по форме соглас-
но приложению 1 к Стандарту с приложением
документов, указанных  в пункте 9 Стандарта

Приложение 1 к Регламенту государственной услуги "Постановка на учет и
очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения

о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из
государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным

исполнительным органом в частном жилищном фонде"

Блок-схема прохождения каждого действия (процедуры)
с указанием длительности каждой процедуры (действия)

надцать) минут.
Блок-схема прохождения каждого действия

(процедуры) с указанием длительности каж-
дой процедуры (действия) приведена в при-
ложении  1 к настоящему Регламенту.

4. Описание порядка взаимодействия с
центром обслуживания населения и (или)
иными услугодателями, а также порядка
использования информационных систем
в процессе оказания государственной ус-
луги

8. Описание порядка обращения в ЦОН,
длительность обработки запроса услугополу-
чателя:

1) услугополучатель для получения госу-
дарственной услуги обращается в ЦОН;

2) работник ЦОНа проверяет правильность
заполнения заявления  и полноту пакета пред-
ставленных документов, 15 (пятнадцать) ми-
нут;

3) работник ЦОНа регистрирует заявление
в информационной системе "Интегрированная
информационная система для Центров обслу-
живания населения" (далее – ИИС ЦОН) и вы-
дает услугополучателю расписку о приеме па-
кета документов;

4)  работник ЦОНа получает письменное
согласие услугополучателя на использование
сведений, составляющих охраняемую зако-
ном тайну, содержащихся в информационных
системах, если иное не предусмотрено зако-
нами Республики Казахстан, в течение 5 (пяти)
минут;

5) работник ЦОНа подготавливает докумен-
ты и направляет их услугодателю через курь-
ерскую или иную уполномоченную на это связь,
1 (один)  рабочий день;

6) услугодатель рассматривает докумен-
ты и  направляет результат оказания государ-
ственной услуги – 29 (двадцать девять) ка-
лендарных дней;

7) работник ЦОНа в срок, указанный в рас-
писке о приеме пакета документов, выдает
результат оказания государственной услуги

услугополучателю, 20 (двадцать) минут.
 Диаграмма функционального взаимодей-

ствия информационных систем задействован-
ных в оказании  государственной услуги, при-
ведена в приложении  2 к настоящему Регла-
менту.

9. Описание порядка обращения и последо-
вательности процедур  (действий) услугодате-
ля и услугополучателя при оказании государ-
ственной услуги через портал:

1) услугополучатель осуществляет регист-
рацию, авторизацию  на портале посредством
индивидуального идентификационного номера,
ЭЦП;

2) услугополучатель производит выбор элек-
тронной государственной услуги, заполнение
полей электронного запроса и прикрепление
пакета документов;

3) услугополучатель производит удостове-
рение электронного запроса для оказания элек-
тронной государственной услуги посредством
ЭЦП;

4) услугодатель осуществляет обработку
(проверку, регистрацию) электронного запро-
са услугополучателя;

5) услугополучатель получает уведомления
о статусе электронного запроса и сроке оказа-
ния государственной услуги в "личный каби-
нет"  услугополучателя на портале;

6) услугодатель направляет в "личный ка-
бинет" услугополучателя результат оказания
государственной услуги в форме электронно-
го документа, подписанного ЭЦП;

7) услугополучатель получает результат
оказания государственной услуги через пор-
тал в "личном кабинете" услугополучателя.

Диаграмма функционального взаимодей-
ствия информационных систем, задействован-
ных в оказании государственной услуги через
портал, представлена в приложении 3 к насто-
ящему Регламенту.

10. Справочник бизнес-процессов оказания
государственной услуги приведен в приложе-
нии 4 к настоящему Регламенту.

Сотрудник    услугодателя после   осуществления   приема пакета  документов, их   регис-
трации   передает документы руководителю услугодателя для определения ответственного
лица, 15 (пятнадцать) минут

Руководитель услугодателя рассмотрев документы, передает их ответственному испол-
нителю услугодателя,  2 (два) часа.

Ответственный  исполнитель услугодателя подготовив проект
результата оказания государственной услуги, направляет его ру-
ководителю услугодателя для подписания, 29 (двадцать девять)
календарных дней.

Руководитель услугодателя подписав проект результата  оказа-
ния  государственной   услуги   передает его сотруднику услугода-
теля, 2 (два) часа.

Сотрудник услугодателя выдает результата оказания государ-
ственной услуги услугополучателю,  15 (пятнадцать) минут

Приложение 2к Регламенту государственной услуги "Постановка на учет и
очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения

о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из
государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным

исполнительным органом в частном жилищном фонде"

Диаграмма функционального взаимодействия
информационных систем, задействованных в оказании

государственной услуги через Центр обслуживания
населения

Услугополучатель

Условие 1 Условие 2
Процесс 3 Процесс 4

 Процесс 5 Процесс 6
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Приложение 3 к Регламенту государственной услуги "Постановка на учет и
очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения

о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из
государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным

исполнительным органом в частном жилищном фонде"

Диаграмма функционального взаимодействия
информационных систем в процессе оказания

государственной услуги
через портал "электронного правительства"

Условные обозначения:

Поток  управления

Поток сообщений

Информационная система

Центр обслуживания населения

ИС

ЦОН

Процесс 1 Процесс 2 Процесс 3 Процесс 4 Процесс 5 Процесс 6
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Условные обозначения и сокращения:

Сообщение начальное

Промежуточное сообщение

Сообщение завершающее

Процесс

Условие

Информационная система

Веб-портал "электронного правительства":  www.e.gov.kz

ИС

ШЭП Шлюз "электронного правительства"

Портал

Электронный  документ, представляемый конечному потребителю

Приложение 4 к Регламенту государственной услуги"Постановка на учет и
очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения

о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из
государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным

исполнительным органом в частном жилищном фонде"

Справочник бизнес-процессов оказания государственной
услуги"Постановка на учет и очередность, а также
принятие местными исполнительными органами

решения о предоставлении жилища гражданам,
нуждающимся в жилище из государственного

жилищного фонда или жилище, арендованном местным
исполнительным органом в частном жилищном фонде"

Услугополучатель ЦОН Портал Сотрудник
услугодателя

Р у к о в о д и т е л ь
у с л у г о д а т е л я

Ответственный
исполнитель

услугодателя

Прием и
регистрация
пакета
документов,
выдача талона
о приеме
соответствующих
документов,
15
(пятнадцать)
минутт

Прием
и
регистрация
пакета
документов,
20
(двадцать)
минут

Принимает пакет
документов, также
предоставленные
ЦОНом либо через
портал, осуществ-
ляет их регистра-
цию, либо делает
отметку                    о
получении докумен-
тов                         в
реестре передавае-
мых документов  и
передает руководи-
телю услугодателя,
15 (пятнадцать) ми-
нут

Рассматривает
документы,
определяет
                            ответствен-
ного лица
2(два) часа

Рассматривает
документы,
подготавливает
проект
результата
оказания
государственной
услуги
29 (двадцать
девять)
календарных
дней

Услугополучатель
ЦОН Портал Сотрудник услугодателя Руководитель услуго-

д а т е л я

Выдается
результат
оказания
государственной
услуги,
20  (двадцать)
минут

Выдается
результат
оказания
государственной
услуги,
15
(пятнадцать)
минут

Выдает результат
оказания
государственной
услуги,
15 (пятнадцать
минут)

Подписывает
проект результата
оказании
государственной
услуги, 2 (два) часа

Утвержден постановлением акимата от 12 июня 2015 года № 253

Регламент государственной услуги "Выдача справки о
наличии (отсутствии)  в постоянном пользовании
жилища из коммунального жилищного фонда или

жилища, арендованного местным исполнительным
органом в частном жилищном фонде, гражданам,

нуждающимся в жилище из жилищного фонда
государственного предприятия либо государственного

учреждения"
4. Основанием для начала процедуры (дей-

ствия) по оказанию государственной услуги
является наличие заявления по форме соглас-
но приложению 1 к Стандарту государствен-
ной услуги  "Выдача справки о наличии (отсут-
ствии)   в постоянном пользовании жилища из
коммунального жилищного фонда или жили-
ща, арендованного местным исполнительным
органом в частном жилищном фонде, гражда-
нам, нуждающимся в жилище из жилищного
фонда государственного предприятия либо
государственного учреждения",  утвержденно-
му  приказом  Министра национальной эконо-
мики Республики Казахстан от 9 апреля 2015
года  № 319 "Об утверждении стандартов го-
сударственных услуг в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства", (далее – Стандарт) с
приложением документов,  указанных  в пунк-
те 9 Стандарта (далее – пакет документов).

5. Содержание каждой процедуры (дей-
ствия), входящей в состав процесса оказания
государственной услуги, длительность ее вы-
полнения:

1) сотрудник канцелярии услугодателя осу-
ществляет прием пакета документов, предос-
тавленных услугополучателем, и выдает рас-
писку о приеме соответствующих документов,
15 (пятнадцать) минут, передает руководите-
лю услугодателя пакет документов для нало-
жения визы, 1 (один) рабочий день.

Результат процедуры (действия) – регист-
рация пакета документов;

2) руководитель услугодателя рассматри-
вает пакет документов, определяет ответствен-
ного исполнителя, 1 (один) рабочий день.

Результат процедуры (действия) – виза ру-
ководителя услугодателя;

1. Общие положения
1. Государственная услуга "Выдача справ-

ки о наличии (отсутствии) в постоянном пользо-
вании жилища из коммунального жилищного
фонда или жилища, арендованного местным
исполнительным органом в частном жилищ-
ном фонде, гражданам, нуждающимся в жили-
ще из жилищного фонда государственного
предприятия либо государственного учрежде-
ния" (далее – государственная услуга) оказы-
вается структурными подразделениями мест-
ных исполнительных органов районов и горо-
дов областного значения, осуществляющих
функции в сфере жилищных отношений (отде-
лами жилищно-коммунального хозяйства, пас-
сажирского транспорта и автомобильных до-
рог районов и городов областного значения)
(далее – услугодатель).

Прием заявлений и выдача результатов
оказания государственной услуги осуществ-
ляется через канцелярию услугодателя.

2. Форма оказания государственной услу-
ги: бумажная.

3. Результат оказания государственной ус-
луги – выдача справки о наличии (отсутствии)
в постоянном пользовании жилища из комму-
нального жилищного фонда или жилища, арен-
дованного местным исполнительным органом
в частном жилищном фонде, гражданам, нуж-
дающимся в жилище из жилищного фонда го-
сударственного предприятия либо государ-
ственного учреждения (далее – справка).

Форма предоставления результата оказа-
ния государственной услуги: бумажная.

2. Описание порядка действий структур-
ных подразделений (работников) услуго-
дателя в процессе оказания государствен-
ной услуги

Промежуточное сообщение

Сообщение завершающее

Процесс

Условие

Сообщение начальное
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Поток  управления

Поток сообщений

(Продолжение следует).
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ойындарымызды насихаттау
жєне оѓан б±ќаралыќ сипат беру.
Сондыќтан, спортшыларымыз да
±лттыќ спортымызды ±лыќтап, μз
дењгейлестері арасында шебер-
ліктерін шыњдай берсін! Ењ
‰здіктер жењімпаз атансын! – деді
μњір басшысы μз тілегінде.

Салтанаттан соњ сайыстар
жалѓасын тапты. ¦лттыќ ойында-
рымызды жањѓырту маќсатында
μткен ерекше жарыста ќатысу-
шылар μте жоѓары дењгейде
дайындыќпен келгендіктерін
шеберліктерімен дєлелдеп жат-
ты. Мєселен, ќазаќша к‰реске
ќатысып, белдесіп жатќан палу-
андар бабында екендіктерін бай-
ќатса, бар к‰ш-жігерін ж±мсап,
ж±дырыќтасќандар жігерлілікте-
рімен жењімпаз атанды. Сондай-
аќ, арќан тартќандар да табан-
дылыќтарымен танылып, тоѓыз-
ќ±малаќшылар тартыс бойы
тμзімділіктіњ ‰лгісін кμрсетті. Ал
асыќ атуѓа асыќќандар мерген-
діктерімен кμзге т‰сті. Асыќ ату
демекші, осы ойында команда-
лыќ есепте бірінші орынды Фе-
доров ауданы жењіп алса, екінші
орынды Ќостанай ќаласы енші-
леп, ал Жітіќара ауданы ‰штіктен
кμрінді. Сондай-аќ, жекелей сы-
наќта біріншіні федоровтыќ Бо-
лат Айтбаев, екіншіні таѓы да
федоровтыќ Асќар Досанов, ал
‰шіншіні лисаковтыќ Асќар Сар-
даров ќанаѓат т±тты. Сарыкμл-
діктер де жаман μнер кμрсеткен
жоќ, 19 команданыњ ішінде
сегізінші орынѓа т±раќтады.

Жалпы, жарыс жайында
ќонаќтар мен сарыкμлдіктердіњ
пікірін білген болатынбыз.

– Мен, μзім жас кезімнен асыќ
атуѓа асыќ болдым. Сμйтіп,
±лттыќ ойынѓа бет б±рдым. Мек-
тепте 40 жыл істеген адаммын.
1999 жылы Лисаков ќаласында
мектепке асыќ ойынын кіргіз-
дірдім. Ќазір шєкірттерімніњ дені
жарыстарда топ жарып ж‰р.

Сарыкμл ауданында ±лттыќ
спорт т‰рлерінен ±йымдастырыл-
ѓан жарыс μте жаќсы дењгейде
μтті. Єсіресе, ±йымдастырушы-
ларѓа алѓысым шексіз. ¦лттыќ
ойындарымыз осылай жер-жерде
±лыќтала берсе, жас ±рпаќ ‰шін
оны ‰йренуге жол ашылар еді.

Ќысќасы, болашаќта балабаќ-
ша мен мектеп баѓдарламасына
осы  ±лттыќ ойындарды енгізу ке-
рек, – деді асыќ атудан Ќазаќ-
станныњ ‰ш д‰ркін жењімпазы, 65
жасты алќымдаѓан ардагер спорт-
шы Серікбай Жиеналин.

Ал, сарыкμлдік т±рѓын, жас
спортшы Н±рс±лтан Марден бол-
са:

– ¦мыт болып бара жатќан
ќазаќтыњ ±лттыќ ойындарын
насихаттау осылай єр μњірде
дєст‰рге айналса, біздей жастар
да б±л спорт т‰рлерін жаќсы
игеріп алушы еді. ¦лттыќ ойын-
дарымыз ±лыќтала берсін! – деп
μз ойымен бμлісті.

Жалпы, Сарыкμлде екі к‰нге
созылѓан ±лттыќ ойындар жары-
сына єр μњірден μз командала-
рын жасаќтап, жарыс ж‰лдесіне
ие болу ‰шін келгендер
м‰мкіндіктерін м‰лт жібермеуге
тырысты. Соныњ арќасында ‰здік
ќ±рамалар аныќталды. Сондай-
аќ, жеке ќ±рамда сайдыњ тасын-
дай спортшылар жењімпаз атан-
ды. Айталыќ, жалпыкомандалыќ
есепте бірінші орынды Ќостанай
ќаласы баѓындырса, екінші
орынды Рудный ќаласы, ал
‰шінші орынды Сарыкμл ауданы
иеленді. ¦лттыќ  спорт т‰рлері
дамыѓан μњірлермен салыстыр-
ѓанда, сарыкμлдіктер ‰шін б±л
‰лкен жењіс жєне зор мєртебе.

Жарыс соњында ж‰лдегерлер
мен жењімпаз командаларѓа ку-
бок, мадаќтама ќаѓаздары жєне
сыйлыќтар табысталды.  Осы-
лайша облыстыќ жарыс μз мєре-
сіне жетті.

Сарыкμл ауданы.

"НК "КТЖ" АЌ филиалы – УПЧ-35 "Жаркμл стансасында су ќ±бырыныњ ќ±рылысы"
жобасын ресімдеу ‰шін 26.08.2015 ж. саѓ. 11.00-де мына мекенжайда: Ќостанай обл.,
Федоров с., станса директорыныњ ѓимараты, ќызыл б±рыш, ќоѓамдыќ тыњдаулардыњ
μткізілетіні туралы хабарлайды.

"НК "КТЖ" АЌ филиалы – УПЧ-35 "Сарыкμл стансасында су ќ±бырыныњ ќ±рылысы"
жобасын ресімдеу ‰шін 27.08.2015 ж. саѓ. 11.00-де мына мекенжайда: Ќостанай обл.,
Сарыкμл ст., Станционная кμш., РЭП  ѓимараты,  ќоѓамдыќ тыњдаулардыњ μткізілетіні
туралы хабарлайды.

Ќ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!

Арќалыќ ќаласыныњ т±рѓыны  Ахметжан
Н±рсєуле  Мєжитќызын 31 шілдеде толатын
30 жас мерейтойымен  ќ±ттыќтаймыз!

         Отыз жасыњ ќ±тты болсын,
Єрќашан денсаулыѓыњ

мыќты болсын.
Дос-жаран, аѓайынныњ арасында,
Ж‰з жасап, кμњіліњ

шаттыќќа толсын.
     Ізгі тілекпен:

Ахметжановтар єулеті.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!

Жанкелдин ауданы Торѓай ауылыныњ т±рѓы-
ны ардаќты єкемізді, отбасыныњ алтын діњгегі
Ахметжанов Мєжит Оспан±лын 2 тамыз к‰нгі
60 жас мерейтойымен ќ±ттыќтаймыз!

Мерейтой иесіне зор денсаулыќ, ±заќ
ѓ±мыр тілейміз. Немерелеріњіздіњ ќызы-
ѓын кμріп, аяулы анамызбен бірге
арамызда аман-сау ж‰ре беріњіз-
дер.

Ізгі ниетпен: ж±байы –
¦лжалѓас, ±лдары мен
ќызы, к‰йеу баласы,

келіндері, немерелері.

ЌАЗАЌ ХАНДЫЃЫНА – 550 ЖЫЛЌАЗАЌ ХАНДЫЃЫНА – 550 ЖЫЛЌАЗАЌ ХАНДЫЃЫНА – 550 ЖЫЛЌАЗАЌ ХАНДЫЃЫНА – 550 ЖЫЛЌАЗАЌ ХАНДЫЃЫНА – 550 ЖЫЛ

 Руслан
       ЄЛКЕЕВ

¦лттыќ спорт ±лыќталды

24-25 шілдеде Сарыкμл ауда-
ныныњ "Батыр" стадионында
±лттыќ спорт т‰рлері бойынша V
облыстыќ фестиваль μтті. Оѓан
аймаќтыњ 19 μњірінен келген
ќ±рамалар ќатысты. Олар боз
кілемде белдесіп, шаршы алањ-
да ж±дырыќтасып, аќыл-ой ойы-
ны – тоѓыз ќ±малаќтан тартысќа
т‰сті. Арќан тартып, асыќ атты.

Айта кететін бір жєйт, облыс
дењгейінде бесінші мєрте, ал біздіњ
ауданда алѓаш рет ±йымдастыры-
лып отырѓан осы ±лттыќ ойындар
фестивалі – Ќазаќ хандыѓыныњ
550 жылдыѓына арналды.

Фестивальдіњ салтанатты
ашылу сєтінде сарыкμлдік μнер-
паздар мєртебелі меймандар
мен спортшылардыњ назарына
μз μнерлерін паш етті. Ќазаќ хан-
дыѓыныњ 550 жылдыќ мерейтой-
ына орай єділ билеріміз бен ба-
ћад‰р батырларымыздыњ рμлін
сомдап, μнерлі халыќ екенімізді
кμрсетті. Осындай шаѓын ќойы-
лымнан соњ, арнау μлењі айты-
лып, фестивальге арнайы келген
командалар таныстырылды.
Олар μз кезектерінде сап ќ±рап,
алањды айналып ж‰ріп μтті. Оѓан
ќоса ќазаќтыњ ±лттыќ дєст‰рі –
шашу шашылды. Аудан єкімі
алањѓа шыѓып, жарысќа жинал-
ѓандарѓа ж‰рекжарды лебізін
жолдады.

– Б‰гін – киелі жер Сарыкμл
μњірінде ќазаќ халќыныњ ±лттыќ
ойындарынан облыстыќ дењгей-
дегі фестиваль μтіп жатыр. Б±л –
біздер ‰шін мереке єрі ‰лкен
мєртебе. Ал, кейінгі ±рпаќ ‰шін
‰лгілі іс.

Біздіњ маќсатымыз – ±лттыќ

Щурко Иван Петровичтіњ сенімді т±лѓасы Аллахвердиев Рауф Вагифович
кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы, Ќарасу ауда-
ны, Восточный селолыќ округі аумаѓында орналасќан шаруа ќожалыѓын
ж‰ргізуге арналѓан кадастрлік нμмірі: 12-181-013-280,  алањы  – 247,0 га жер
теліміне уаќытша μтеулі жер пайдалану (жалдау) ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда
μткізілетіні туралы хабарлайды.

 Сатып алу баѓасы  сауда μткізілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде
енгізіледі. Сауда 2015 жылѓы 12 тамыз саѓат 10.00-де мына мекенжайда
болады: Ќостанай облысы, Ќарасу ауданы, Восток селосы, Новая кμш., 6 ‰й.

 ¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2015 жылѓы 11 тамыз саѓ. 18.00-ге дейінгі мер-
зімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќарасу ауданы,
Жамбыл а., телефон: 8-775-296-37-79.

Доверенное лицо Щурко Ивана Петровича Аллахвердиев Рауф Вагифо-
вич  в порядке внесудебной реализации залогового имущества объявляет о
проведении торгов по прдаже права временного возмездного землепользо-
вания(аренды) на  земельный участок расположенный на территории Вос-
точного сельского округа, Карасуского района,  Костанайской области, пред-
назначенный для ведения крестьянского хозяйства, кадастровый номер: 12-
181-013-280, площадью 247,0 га.

Покупная цена вносится наличными деньгами в течение 5  календарных
дней с момента проведения торгов. Торги состоятся 12 августа 2015 года в
10.00 по адресу: Костанайская  область, Карасуский район, с. Восток, улица
Новая, дом 6. Заявки принимаются в срок до 18.00 часов 11 августа   2015
года по месту нахождения доверенного лица: Карасуский район, с. Жамбыл,
телефон:8-775-296-37-79.

Асќа шаќырамыз

Ќ±рметті Тоќымбет ±рпаќтары!
Сіздерді 2015 жылдыњ 22 тамызында Науырзым ауданы-

ныњ Мереке ауылында μтетін ата-бабамыз Тоќымбет (Таѓы-
шы) ±рпаќтарына арналѓан мерекелік тойымызѓа шаќырамыз.

Баѓдарламада:
саѓат 9.00 – Ескерткіштіњ ашылу рєсімі
                  (тас жолдан Мереке ауылына барар б±рылыс)
10.30 – мерекеніњ салтанатты ашылуы
            (Мереке ауылында)
11.00 –  марапаттау рєсімі
12.00 – айтыстан кμрініс
12.30 –  ќазаќша к‰рестен жарыс
14.00-17.00  –  ас беру
17.30 – ат жарыс-аламан бєйге –  25 км
           (бас бєйгеге –  жењіл автокμлік тігіледі)
18.00 –  жабылу рєсімі

¦йымдастырушылар:  8 (7412) 55-19-76
 ¦ялы байланыс –  8 778 334 93 10

"Ардагерлер ±йымы" РЌ¦ Ќостанай облыстыќ филиалы Ќарасу ауда-
нындаѓы ардагерлер ±йымыныњ б±рынѓы тμраѓасы

ЖАЙЛЕБАЕВ Алыќпаш М±ќатай±лыныњ
ќайтыс болуына байланысты туѓан-туыстары мен отбасына ќайѓысына
ортаќтасып, кμњіл айтады.

Ќазаќтыњ ±лттыќ ойындары десе

делебесі ќозбайтын жан жоќ. Тіпті,

ішкен асын жерге ќоюѓа бар.

Елімізде осы кμнеден келе

жатќан ±лттыќ ойындарымыз

кμнермей, ќайта керісінше жылдан-

жылѓа жаќсы насихатталып ж‰р.

Сарыкμл μњірінде μткен сайыс

соныњ бір айѓаѓы іспеттес.
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