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КЕШЕ ЖАЊА ОЌУ ЖЫЛЫ БАСТАЛДЫ

Ата Зањѓа – 20 жыл! Б±л, тари-
хи баѓаммен дμњгелектегенде,
аса кμп те уаќыт емес. Дегенмен,
осы жылдар ішінде егемен елдіњ
ењсерген ењістері ересен. Кости-
туция – дамушы мемлекеттіњ
шыњѓа шыѓандауыныњ басты
кепілі, тєуелсіздіктіњ т±тќасы,
бірлік-берекеніњ ±йтќысы. Сон-
дыќтан да оныњ мањызы мањѓаз,
ќ±ны ќастерлі. Сондыќтан да Кон-
ституия к‰ні – мерекелердіњ
тμресі.

Елдіњ т‰кпір-т‰кпірінде тойла-
нып жатќан айтулы мейрамды
астыќты μлкеде  сєн-салтанаты-
мен атап μтті. Ќостанайдыњ сити-

"Елдіктіњ асыл тірегі – АТА ЗАЊ!"
Осындай атаумен мерекелік концерт μтті

Оќысањыз, балалар,
шамнан шыраќ жаѓылар...

орталыѓында ќала т±рѓындары
мен ќонаќтарына арналып
"Елдіктіњ асыл тірегі – Ата Зањ"
атты концерттік баѓдарлама
ќойылды.

Е.¤мірзаќов атындаѓы облыс-
тыќ филармонияныњ μнерпазда-
ры мерекелік концерт шымылды-
ѓын єсем єн-к‰ймен ашып берді.
Мєдениет ќайраткері А.Бубенько-
ныњ жетекшілігіндегі Республика-
даѓы бірегей муниципальді ‰рле-
мелі аспаптар ансамблі кμрер-
мендерді єуелеген єуезді єуенге
±йыта білді.

Ќалалыќ мєслихат хатшысы
Н.Халыќов сахна тμріне кμтеріліп,
ќостанайлыќтарѓа ќ±ттыќтау
лебізін жеткізді. Ізінше "Мирас"
±лттыќ ансамблі патриоттыќ

єндерден шашу шашып, кμркем
мейрамныњ кμрігін ќыздырды.

Жиналѓандар μзге де жас да-
рынды єртістердіњ μнеріне ќарыќ
болып, тєнтілік танытып, ќошемет
білдірді.

Айта кеткен жμн, мереке б±л
концертке дейін "Конституция
жања дєуірдіњ бастауы" атты та-
ѓылымдыќ іс-шарадан басталды.
Одан бμлек, т‰рлі мекемелерде
"Ќ±ќыѓым бар" атты ойын-турнир-
лер ±йымдастырылды.

Негізгі салтанатты шарада
ќоѓамныњ дамуына ќызмет еткен
облыстаѓы майталман мамандар
марапатталды.

Облыс єкімі Н.Садуаќасов Ата
зањ туралы тартымды баяндама
жасады.
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Жандос
        Ж‡СІПБЕК

Бір Аллаѓа сыйынып,
Кел, балалар оќылыќ, – деп ¦лы ±стаз Ыбырай

2-бет

атамыз айтќандай, ќырк‰йектіњ алѓашќы к‰нінде
ќолымызѓа шоќ-шоќ г‰л алып, ќуанышымыз ќойны-
мызѓа сыймай, енді ѓана мектеп табалдырыѓын ат-
тайтын  кішкене ѓана томпањ ќаќќан ±л-ќыздарымыз-

Г‰лназым
    САЃИТОВА

ды, немерелерімізді жетектеп мектепке  барамыз.
‡лкен оќушыларымыз болса, аќылына аќыл ќосылып,
жасына жас ќосылып, есейіп, ержетіп бір сы-
ныпќа жоѓарылады емес пе?!

 СУРЕТТЕ: облыс єкімі Н.Садуаќасов Алдияр Ж±матовќа жеке
басыныњ куєлігін тапсырды.
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Жандос 
 ЖҮСІПБЕК

Жітіқара ауданының әкімі Мейрам Өтешов 
облыстық БАҚ өкілдерімен баспасөз мәслиха-
тын өткізіп, ауданның әлеуметтік-экономикалық 
дамуы жайында мәлімет берді. 

Соңғы жеті айдағы көрсеткіштер ауданның эко-
номикалық тұрақтылығынан хабар береді. Өнер-
кәсіп өнімі 10 039,7 млн. теңгені құрады. Қазақстан-
дағы бірегей асбест өндіруші зауыт осы өңірде. 
Жылма-жыл өнім ауқымын еселеп келеді. Әлемдегі 
9 асбест зауытының бірі ретінде ішкі-сыртқы на-
рықтың сұранысын қанағаттандырып отыр. Алтын, 
николь, молибден сынды металдар өндірісі де ірге 
кеңейте түскен. Таяу уақытта «Брендт» ЖШС және 
«Орион Минералс» ЖШС алтын өндіруші кәсіп-
орындардың қатарын толықтырмақ. Өңірлік Индус-
трияландыру картасына жалпы сомасы 10250 млн.
теңгенің 3 жобасы қосылды. Екеуі іс барысында. 
180 жаңа жұмыс орнының ашылуына ықпал болды. 
Ал, Индустрияландыру картасынан тыс 1354,6 млн. 
теңгенің алты жобаның тұсауы кесілген. Мұнда да 
екеуі іске кірісіп, 71 адамды жұмыспен қамтыды.

Жітіқарада ашылғалы отырған индустриалды 
аймақ туралы да сөз қозғады аудан әкімі. Бұл – өңір-
ге инвестиция тартуға тың серпін беретін облыстағы 
бірегей жоба. Республикалық бюджеттен 280,8 млн. 
теңге, облыстық қазынадан 31,2 млн. теңге және 

аудан қаржы қамбасынан 20 млн. теңге бөлінген. 
Коммуникация тартылып, теміржол төселген 63 га 
жер телімінде сегіз кәсіпорын жұмыс істемек. Мей-
рам Өтешов мұнан соң нақ осындай тағы екінші 
аймақ ашуға кірісетіндіктерін айтты.

Ауыл шаруашылығы жайында келтірген дерек-
терінде қазіргі қырман басындағы қызу жұмыстарға 
тоқталып өтті.

– Көктемгі егіс науқаны көзделген мерзімде 
аяқталды. Бидай дақылдары – 173,5 мың га алаңға, 
майлы дақылдар – 4,1 мың га алқапқа және 11,8 мың 
га алаңға жем-шөп дақылдары себілген болатын. 
Нәтижесін көрер күн алыс емес. Орақ жұмыстары 
да ойдағыша жүріп жатыр. Астық шығымы аса бітік 
болмады. Гектарынан 6-7,5 центнер күтіліп отыр. 
Мұндай деңгейлі өнімді соңғы үш жылда алып ке-
леміз. Себебін алқаптар аумағының қысқартылған-
дығымен түсіндіруге болады, – деді аудан басшысы.

Ауданның әлеуметтік ахуалы, жалпы есеппен, 
көңіл көншітеді. Әсіресе, «Алғашқы қоңырауға» даяр-
лық жақсы жасалғаны аңғарылады. Барлық мектеп 
оқушылары жүз пайызға оқулықтармен қамтылған. 
Есігін апатты күйде ашпақ оқу ошақтары жоқ. Тек 
кейбір ауылдық мектептерде маман жетіспеушілігі 
сезіледі. Атап айтқанда, химия, биология және ағыл-
шын пәндеріне оқытушылар қажет-ақ.

Брифингте тілшілер қауымы баяндалған жайт-
тар төңірегінде сұрақтарын қойып, қос тілде де тұ-
щымды жауаптар алды.

Өндірісті өлкенің 
  экономикасы тұрақты

БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

«Ата заңым,  
алтын заңым, ардағым» 

Мұрат 
        ЖҮНІСҰЛЫ

 ҚР Конституциясы күні 
Арқалық қаласында да ай-
шықты аталып өтілді. Театр 
сахнасына еліміздің қастер-
лі көк туы әкелініп, әнұраны 
шыр қалды. Салтанатты жиын-
да қала әкімі  Ғ.Бекмұхамедов 
пен қалалық сот төрағасы К.Ақшалов құттықтау сөз сөйледі. 

 Елбасы Жарлығымен шыққан «Қазақстан Конституциясына 20 
жыл» мерекелік медалы иелеріне табыс етілді. Олар: қалалық са-
лық бөлімінің басшысы Б. Әлмағамбетов, «АСХОС» ЖШС директоры 
 С.Гачкайло, «Алюминқұрылыс» ЖШС директоры А.Мұқанов, «ТБРУ» 
директоры В.Родин, өңірлік аурухананың бас дәрігері Қ. Смағұлов, ІІБ 
басшысы Т. Жанқылышов, спорт мектебінің директоры Р. Шалабаев, 
«Бірлік К» ЖШС директоры Қ.Мұқашев, сот судьясы Б.Карбенова, 
білім бөлімінің сынып меңгерушісі Е.Сысоева. 

Облыс әкімінің грамотасына кәсіподақ ұйымының төрағасы 
 Г.Дьячкова және Н.Құлжанова атындағы «ТГК» бөлім меңгерушісі 
 Д.Байдашов ие болды. Өзге де көптеген еңбек озаттарына қала 
әкімінің грамотасы мен гүл шоқтары берілді.

 Мерейлі мерекеге қала және ауыл өнерпаздары өрнекті өнер-
лерімен шашу шашты.

Арқалық қаласы.

Қала әкімі қайырымдылық 
акциясына қатысты

Қымбат 
        ДОСЖАНОВА

Қостанай қаласының әкімі Ахмедбек Ахметжанов «Мектепке 
жол» қайырымдылық акциясы аясында 1 сыныпқа баратын 
Инна Ержановаға көмек көрсетті.

Инна Ержанова жаңа оқу 
жылында қаладағы №5 мек-
теп-гимназиясының табалды-
рығын аттамақ. Қала басшысы 
Иннаға мектеп формасы мен 
спорттық киімдер, маусымдық 
аяқ киім сыйлады. Сондай-ақ 
оқу құралдарын сатып алып 
берді. Қала әкімі былтырғы 
жылы да Инна Ержановаға  бар-
лық оқу құралдарын сыйға тартқан болатын. Ол кезде Инна мектеп 
алды даярлық сыныбына барды. И.Ержанова қазіргі уақытта Татьяна 
Мальцеваның қамқорлығына алынған. 

Шаһар басшысы Ахмедбек Масақбайұлы Иннаның сабақты жақсы 
оқып, жоғары жетістікке жетуін тіледі.

«Мектепке жол» қайырымдылық акциясы ең алғаш рет 1998 жылы 
Қостанай облысында басталған болатын.  Ал 2001 жылы аталмыш акция 
республикалық деңгейде кең тарап, өзге облыстарда жалғасын тапты. 

Шәкірттерге  
қайырымдылық жасады

ҚР ІІМ Қостанай облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйе-
сі департаменті УК-161/1 мекемесі  «Мектепке жол» жалпырес-
публикалық акциясына қатысты. 

Мекеменің жеке құрамы әр 
балаға шамамен 80 мыңдай қа-
ражат жинап, керекті киім-ке-
шек, оқу құралдарын алып берді. 
Мекеме басшысы әділет подпол-
ковнигі Дархан Белгібаев бар-
лық жеке құрам мен қонақтарды 
айтулы мерекемен құттықтап, 
бүлдіршіндерге салтанатты түр-
де сыйлықтар табыстады.

Осы шарада жеке құрам мен қалалық «Строительный» кітап-
ханасының өкілдері мерекелік іс-шараға ат салысты. Бұл  күні УК-
161/1 мекемесі қызметкерлерінің балаларына, атап айтсақ, әділет 
прапорщигі режим және күзет бөлімінің аға бақылаушысы Арман 
Төлегеновтың қызы Есенгереева Наргизға, осыдан 5 жылдай бұрын 
бірге қызметтес болып, режим және күзет бөлімінің бақылаушы лауа-
зымында жұмыс атқарған Серік Сейтқалиевтің балалары Сейтқалиев 
Мирас  пен Кенжетаев Диасқа сыйлықтар табыс етілді. Іс-шара соңын-
да бүлдіршіндердің ата-аналары жылы-жылы лебіздерін білдіріп, 
қызметкерлерге  жұмыста тек қана биіктерден көрінулерін тіледі. 

Ақжарқын ЖАНҒАБЫЛОВА,
УК-161/11 мекемесінің инспектор-психологы.

Билығы жылдың алғашқы жәрмеңкесі 29 тамыз, 
яғни үйреншікті сенбі күні өткізілді. Күн жылуы кетіп, 
суыта бастаған шақта пайдалы дәрумендермен 
қуат танып алғанымыз жөн. Облысымыздың әр ау-
дандарынан келген саудагерлер пайдалы, табиғи 
өнімдерді сатылымға қойды. Бағасы да қолжетімді. 
Жәрмеңке барысын облыс әкімінің орынбасары Ба-
зыл Жақыпов мырза өзі аралады.

– Қала тұрғындары жәрмеңкені асыға күтті. 
Соны ескере отырып, ауыл өнімдерін әкелушілерге 
молырақ болуын тапсырдық. 120 тонна көлемін-
де тауар әкелінді. Соның ішінде 22 тоннасы ет, ал 
көкөністер 40 тоннаны құрайды. Қалғаны басқа да 
азық түрлері. Барлығы осы Қостанай облысының 
өнімдері. Бағалары әдеттегі базармен салыстыр-
ғанда 15-20% арзан. Алдағы уақытта әр аптаның 
сенбісінде жәрмеңке үзбей өткізілетін болады, – 
деді Б.Жақыпов.

Өнім сапасын зертханадан мамандар келіп 

қадағалады. Тауарлар таза, балғын күйінде ғана 
сатылды. Тұтынушылар еш алаңсыз сатып алса 
болады. 

Кенже ҚОНЫСБАЙ.

Суретті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

ЖӘРМЕҢКЕ

120 тонна өнім сатылды

Қай-қайсысы болма-
сын мектепке асығулы, 
өйткені қол бұлғап білім 
шақырады, күміс қоңырау 

үні сыңғырлайды.  Білім күніне 
арналған салтанатты кеш облыс 
бойынша құшақтарын айқара 
ашқан  бес жүз отыз тоғыз орта 
мектебінде де өткен-ді. Қостанай 
қаласындағы №7 орта мектебінде 
Білім күніне арналған  сондай сал-
танатқа облыс әкімі  Н.Садуақасов 
қатысты. Мектептегі салтанатты 
жиынға келген ата-аналар да, 
оқушылар да, мұғалімдер де, 
әсіресе  бірінші сыныптың оқушы-
лары да жүздері күлімдеп, көңіл-
дері толқулы. Жиналғандарды 
білім күнімен құттықтаған облыс 
әкімі Н.Садуақасов кең-байтақ 
елімізде, соның ішінде біздің об-
лысымызда оқушы балаларымыз-
дың заман талабына сай білім 
алуларына барлық жағдайдың 
жасалынып жатқандығын, бү-

гінгі  заман – білімділер заманы 
екенін айта келіп, білікті педагог-
тардан білім алған  оқушылардың 
қай-қайсысы болмасын талапқа 
сай білім алып, мамандық иесі 
атанып, елімізге, Қазақстанға өз 
үлесін қосатынына сенімі мол 
екенін жеткізді.  

– Бүгінде облысымызда 
оқушы балаларымыздың  уақыт 
талабына сай  білім алуларына 
барлық мүмкіндік бар. Мемлекет, 
жергілікті органдар тарапынан 
білім саласына барлық жағдай 
жасалу үстінде.  Жылдан-жылға 
бірінші сыныпқа баратын  бүлдір-
шіндер саны көбею үстінде.  Осы 
мектептің өзінде бірінші сыныпқа 
129 бала келіп отыр.  Жаңа оқу 
жылында Қостанай қаласында 
бес жүз орынға арналған қазақ 
мектебі ашылады. Қазіргі кезде 
жаңа мектептегі оқушы саны 407 
болса, оған мектепке дейінгі да-
ярлық тобындағы 100 баланы 

қосыңыз.  Ал, Қостанай қала-
сындағы №10 орта мектебі мен 
Алтынсарин ауданы Свердлов 
орта мектебінде   жаңа  жалпы 
білім беру бойынша мемлекеттік  
стандарттың апробациясы өтеді. 
Және  республика бойынша со-
ның ішінде біздің облысымызда 
да 1 сынып оқушыларына  тарту 
ретінде Президентіміздің «Менің 
Отаным – Қазақстан» деп атала-
тын кітабы сыйлыққа беріледі. 
Сол секілді мектептерімізде  
«Ерлік» сабақтары өтеді. Мектеп-
теріміз толықтай оқулықтармен 
қамтамасыз етілді, – деді бізге 
Қостанай қалалық білім бөлімі 
басшысының орынбасары Да-
нагүл Сүйіндікова.

Білім күніне арналған салта-
наттан соң, облыс әкімі мектеп 
ішін аралап көрді, 1 сынып пен 
11 сыныптың оқушыларымен 
кездесіп, жаңа оқу жылымен құт-
тықтады.

Оқысаңыз, балалар,  
шамнан шырақ жағылар...

1-бет.



Жол құрылысы аяқталуға жақын
Қостанай. Облыс орталығындағы солтүстік-батыс шағын 

ауданындағы жол құрылысы келесі аптада аяқталады. Қазір тас 
жолды тегістеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал, одан кейін 
арнайы белгілер орнатылмақ. «Бұл маңда мемлекеттік тілде 
оқытатын мектеп бой көтергендіктен, оны да есепке алдық. Жол 
бойында төрт автобус аялдамасы орнатылады. Өйткені, аудан 
аумағы ұлғайып келеді және мектепке Қостанайдың әр түкпірі-
нен қатынаушылар көбейеді. Автобус аялдамалары тұрғындар-
ды жел өтінен, жауын-шашыннан қорғайды», – дейді мердігер 
фирманың жетекшісі Майль Тороян.

Күн күрт суытады
Облыста. Қазақстанның бес өңірінде күн күрт суытады. 

Бұлардың арасында Қостанай да бар. «Қазгидромет» орталығы 
хабарлағандай, 2-3 қыркүйек күндері Қостанай мен Солтүстік 
Қазақстанда, ал 4 қыркүйекте Ақмола, Қарағанды  облыстарын-
да сынап бағанасы түнде  -1-3 °C-ге дейін төмендейді.

Акция аясында
Ұзынкөл. Жыл сайын дәстүр бойынша жаңа оқу жылы 

қарсаңында тамыз айынан бастап ұйымдастырылатын «Мек-
тепке жол» қайырымдылық шарасы аясында  аудандық соттың 
төрағасы А. Бүркітбаев көпбалалы отбасының 3 сыныпқа ба-
ратын оқушысы Риза Исергепованы, ал, мәслихаттың хатшысы 
9 сыныптың оқушысы Юлия Брайченкоға қол созып, мектепке 
қажетті  киім-кешектерін, спорт киімдерін және оқу-құралда-
рын сатып алып беруге көмектесті.   

Қайырымдылық акциясы жалғасуда
Жітіқара. Республикалық «Мектепке жол» қайырымдылық 

акциясы еліміздің түкпір-түкпірінде 1 тамыздан бастап жалға-
сып келеді. Аталған акцияның мақсаты – асыраушысы жоқ тұл 
жетім және жағдайы нашар көп балалы жандарға көмек көрсету 
болып табылады. Биыл акцияның аясында ауданда «Балаларға 
бірге көмектесеміз!» деген ұранмен 120 оқушыға 500 мың тең-
генің көлемінде жәрдем жасалды. Игі шара қыркүйек айының 
соңына дейін жалғаса береді.

Ауыл  көшесі абаттандырылды
Қарасу. «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы бойынша Но-

вопавловка ауылында үстіміздегі жылы көшелер жарықтан-
дырылып, аулалар тазартылды.  Бұл жергілікті тұрғындарды 
қуанышқа бөледі. Жыл сайын мұнда шешімін күткен шаруа-
лар біртіндеп шешіліп келеді. Мемлекеттік бағдарламалардың 
арқасында ауылдағы ағайынның көкейін күпті еткен көптеген 
шара қолдау тапты. Биыл да ауылдағы бей-берекет шашылған 
қатты тұрмыстық қалдықтар шығарылып, орталық көшелер 
абаттандырылды.

Жаңа платформалар салынып жатыр
Арқалық. Шұбаркөлмен арадағы жаңа теміржол желісінің 

стансаларында жолаушылар пойыздары үшін платформалар-
ды салу басталды. Бұл нысандар Терісаққан және Шұбаркөл 
стансаларында жобаның бірінші кезегінің жоспарына сәйкес 
салынып жатыр. Қалған стансалар мен разъездерде құрылыс 
келесі жылы жүргізілмек. Жолаушылар қозғалысын ашу Қа-
зақстанның бүкіл аумақтарына проблемасыз жетуге мүмкін-
дік береді. Арқалық-Шұбаркөл теміржол желісінде барлығы 5 
станса мен 4 разъезд орналасқан.
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Облыстық еңбек инспекция
сы басқармасының басшысы 
 М.Моргуновтың айтуынша, өт
кен жеті айда облыс аймағын
дағы кәсіпорындарында 89 адам 
зардап шексе, оның 11і өліммен 
аяқталған. Жазатайым оқиға
лардың дені таукен өнеркәсібі, 
ауылшаруашылығы, коммунал
дық шаруашылығы алаңдарында 
жиі кездеседі екен. 

Ағымдағы жылдың басынан 
бері аталмыш басқармаға жа
затайым оқиға болған өндіріс 
орындарында 49 арнайы тергеу 
жүргізген. Сондайақ, мемле
кеттік еңбек инспекторлары 52 
кәсіпорынның еңбек ұжымымен 
кездесіп, еңбек қорғау мәселе
лері бойынша ауызша кеңес 
берілгенін жеткізді.  

Жыл басынан бері таукен 
өнеркәсібі саласында 17 адам 
зардап шеккен. Бұл өткен жыл
дың дәл осы мерзімімен са

лыстырғанда 19% жоғары, ал 
кәсіпорындардың коммуналдық 
шаруашылықта 12,5% көбейсе, 
ал ауылшаруашылығы саласын
да 60% дейін төмендеген. 

Жиында облыстық төтен
ше жағдайлар департаментінің 
басшысы Мұса Танабаев бар
лық өндірістік кәсіпорындарда 
техникалық қайта құралданды
ру жоспар бойынша ескірген 51 
техниканы жаңарту керек болса, 
қазір олардың 13і ғана ауысты
рылып үлгерді.  Құрылғылар мен 
техникалардың көбінің пайдала
ну мерзімі өтіп кеткен. Мамыр ай
ында «ССКӨБ» АҚна жоспардан 
тыс тексеру жүргізіліп, 274 өнер
кәсіп қауіпсіздігінің бұзылғаны 
анықталды. Бұзушылықтардың 
дені бұрғылау жұмыстарына 
байланысты. Дені құжатсыз жүр
гізіледі.

«ССКӨБ» АҚ өнеркәсіп қа
уіпсіздігі бойынша департамент 

бастығы Александр Бондаренко 
«Жыл соңына дейін техника
ларды жаңалауға тырысамыз, 
дегенмен барлығын түгелдей 
жаңартуға қаржы жоқ. Бірақ тө
тенше жағдайлар департаменті 
анықтаған заң бұзушылықтарды 
қалпына келтіреміз», – деді. Сон
дайақ, ол өндірістегі жарақаттың 
бірденбір себебі, жұмысшылар
дың жұмыс кезінде ішімдік ішуі 
кезінде болатынын алға тартты. 

– Тек қана соңғы үш аптаның 
ішінде жұмыста мас жүрген 14 
адамды ұстадық. Оның екеуін 
ғана жұмыстан босатуға тура 
келді, ал, қалғаны наркологиялық 
диспансерге жеткенше «сауығып 
кетті». Сондықтан оларды сау 
күйінде жұмысқа келуді үйрету
ге тура келеді, – деді Александр 
Бондаренко.  

Одан әрі сөз алған облыс
тық кәсіподақтар орталығының 
төрайымы Б.Ертаева осы мәсе
лені қаузады. Жалпы, өндірістегі 
жарақаттар мен еңбек дауларына 
қатысты түрлі заң бұзушылықтар
дың алдын алу үшін еңбек ин
спекциясы жөніндегі басқарма, 
жұмыс берушілердің бірлестігі 
және кәсіподақтар орталығы бір
лескен меморандумға қол қоюла
ры керек деген ұсыныс білдірді.

ЕҢБЕК ҚАУIПСIЗДIГI

Өндірістегі жарақатқа  
кім кінәлі?

Жандос 
       ЖҮСІПБЕК

ҚР Президенті жанындағы Орталық комму-
никациялар қызметі, Әкімшілік жұмысының 
кестесіне түзету енгізілуіне байланысты, өңір-
лік БАҚ үшін әлеуметтік медиадағы жергілікті 
атқарушы органдар жұмысының мәселелері 
жөніндегі семинар-тренингін өткізді. 

Көкшетау қаласында өткен аталмыш семинарға 
Қостанай, Ақмола, Солтүстік Қазақстан облыстары
ның тілшілері және әлеуметтік медианы белсенді 
пайдаланушылар, сондайақ әкімдік қызметкерлері 
қатысты. Семинартренингтің Көкшеде өткізілуінің 
себебі бар. Мұнда ҚР Президенті жанындағы ОКҚ
нің филиалы ашылды. Айта кетелік, бұл қызмет 
әуел баста ҚР мемлекеттік органдарының транспа
ренттілігін арттыру және қоғамды мемлекет жұмыс
тары туралы ақпаратпен қамтамасыз етіп отыру 
мақсатында құрылған. Көкшетау – ОКҚ филиалы 
ашылып отырған жетінші өңір. Осыған байланысты, 
семинардың көтеріп отырған жүгі – филиалдардың 
қалай жұмыс істеуі керектігімен тілшілер қауымы 
мен ішкі саясат бөлімдері мамандарын ақпарат
тандыру, даярлау. 

Семинартренингтің алғашқы күні әлеуметтік ме
диаға арналды. Белгілі блогер Мәдина Баймұхано
ва сайтпен, әлеуметтік желілермен жұмыс істеудің 
тетіктері туралы дәріс оқыды. Ізінше түсіндірілген 
тақырыптар бойынша практикалық тапсырмалар 
беріп, қатысушыларды ширатып алды. Желі тұты
нушыларына ақпараттың өтуіне, жеке сайттың 
ілгерілеуіне қажетті тәсілдер мен әдістемелер ай
тылды.

Ал екінші күн тыңдармандар үшін одан әрі қы
зықты өтті деуге болады. «Ақпараттық жұмыстар
ды ұйымдастырудың базалық тәсілдемелері» атты 
тақырыпта ҚР Президенті жанындағы ОКҚнің қос 
бірдей маманы кезектесе сабақ жүргізді. Ақпарат

тық жұмыстардың заманауи технологиялары терең 
дәріптеле түсті. Дәрістердің өзектілігі – ел мүддесін, 
мемлекет саясатын, ұлттық жоспарларды қоғамдық 
пікірмен ұштастырудағы, дағдарысқа қарсы күрес
тегі ақпараттық ресурстардың рөлін айқындау. Ел
басы саяси платформасына халықты жұмылдыруда 
БАҚ атқаруы тиіс міндеттерді белгілеу. Тағылымды 
сабақтардан соң тыңдаушыларды топтопқа бөліп, 
тапсырмалар берілді. Қайбір топ та аз уақыт ішінде 
жұмысты орындап, ұшқыр ойлы, жанжақты білімді, 
идеяға бай екендіктерін байқатты. Мәселен, ең 
қызықты болған тапсырмалардың бірі – баспасөз 
клубын өткізу. Ойдан шығарылған төтенше жағдай 
төңірегінде тыңдаушылар «тілшілер» мен «құзыр
лы мекеме өкілдері» болып бөлініп, брифингтер 
өткізіп көрді. Тосын жағдайда тосылып қалмады. 
Ұйымдастырушылардың қошеметін алды, айтқан 
түзету сынын да қабыл етті.  Тренинг соңы өзара 
сұрақжауаптарға ұласты. 

Қорытындысында, ОКҚ мамандары өңірлерден 
келген семинар қатысушыларына тренингтен өткен
дігін растайтын сертификаттар табыс етті. Семи
нарға келушілердің барлығы да ұйымдастырушы
ларға алғыстарын жолдап, үйреніпбілгендерінің 
көп болғанын айтысып жатты. Мамандар мұндай 
тренингтің болашақта солтүстік өңірдегі өзге де 
қалаларда жалғасын табуы мүмкін екенін айтты.

БАҚ ДЕГЕНІМІЗ – БАҒДАРШАМ

Теріскей аймақтың тілшілері 
тренингтен өтті

Шұға 
     ҚОҢҚАБАЙ
Облыс әкімінің бірінші орынбасары Ғ.Нұрмұ-

хамбетовтың төрағалығымен өткен отырыста об-
лыс кәсіпорындарындағы еңбек құқығының қорға-
луы мен еңбек қауіпсіздігін жақсарту мәселелері 
талқыланды.
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Алыпсатарлық бағалар тәуе-
келі ең алдымен бірінші кезекте 
қажет азық-түлік тауарларына, 
жоғары тұтынушылық сұранысқа 
ие (автомобильдер, ұйымдасты-
рушылық техника, тұрмыстық хи-
мия заттары және т.б.), сондай-ақ 
мультипликативтік әсері бар 
азық-түлікке жатпайтын тауар-
ларға (мұнай өнімдері, тауарлық 
және сұйытылған газ, көмір, мазут 
және т.б.) қалыптасқан жағдайда, 
Табиғи монополияларды реттеу 
және бәсекелестікті қорғау коми-
теті мен   ҚР «Атамекен» Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасы халық үшін  
сауда мен қызметтер салалары-
ның кәсіп орындарына, сондай-ақ  
отандық  тауарөндірушілерге  
тұтынушылар тарапынан дүрлі-
гуге және наразылыққа итерме-
лемей  қалыпты жұмыс режимін  
сақтауға  шақырады. 

Қалыптасқан макроэконо-
микалық жағдайда барлық биз-
нес-қоғамдастықтары мен мем-
лекеттік органдардың бір жағынан  
нарық субъектілері тарапынан  
алыпсатарлық, ал екінші жағынан 
– билік өкілдері тарапынан теріс 
пайдалану және негізсіз бақылау 
және  санкциялық іс-қимылдар  
фактілерінің туындау тәуекел-
деріне алып  келмеуі тиіс  бірлес-
кен конструктивтік  іс-қимылға  
күштерді жұмылдыру маңызды 
деп  санаймыз. 

Монополияға қарсы орган 
монополияға қарсы заңнаманы 
бұзушылық белгілері бойынша  
тергеу ашуға  құқылы.

Сонымен, тергеуді бастауға 
нарық субъектілерінің мынадай 
алыпсатарлық (немесе үстем 
жағдайды теріс пайдалану) фак-
тілері алып келуі мүмкін: 

– монополиялық жоғары баға-
ны белгілеу; 

– өндiру немесе өнім беру 
мүмкiндiгi болған кезде сұра-
нысқа ие тауарларды өндiру және 
өткізу бойын ша негізсіз шектеу-

лер енгізу; 
– тауарды өнім айналымнан 

алып қою арқылы нарықта жа-
санды тапшылық жасау («Бәсе-
келестік туралы» ҚР Заңының 
13-бабы).

Сондай-ақ: 
– тауарларды сатып алу не-

месе өткізу  бағаларын не басқа 
шарттарын белгiлеу және (неме-
се) қолдау; 

– тауарларды өндіру мен 
өткізуді негізсіз шектеу («Бәсе-
келестік туралы» ҚР Заңының 
10, 11-баптары) бойынша нарық 
субъектілерінің келісімдері және 
(немесе) келісілген іс-әрекеттері-
не тыйым салынады.

Мұндай іс-әрекеттерді жасау 
барлық монополиялық табысты 
тәркілеп (ҚР ӘҚБтК-нің 159-
бабы) 3%-дан 5%-ға дейін айна-
лым айып пұлдарын салуға әкеп 
соғады. 

Бұдан басқа,  аталған 
бұзушылықтар үшін қылмыстық 
жауапкершілік (ҚР ҚК-нің 221-
бабы) көзделген.   

Сонымен қатар, монополия-
ға қарсы тергеуге жол бермеу 
үшін ескертілетін ықпал ету ша-
раларын қолдану кезеңінде на-
рық субъектілерін өз қызметін 
негізді бағалық және сауда сая-
сатын жүргізіп, қолданыстағы 
заңнамаға қатаң сәйкестікте, 
объективті мән-жайларды, оның 
ішінде:  

–  өнім қалдықтарының (қоры-
ның) бар болуы;

–  өнімді өндірудің нақты өзін-
дік құнының немесе сатып алу құ-
нының өзгермейтіндігі;

– өткізілетін өнімнің  ар-
туы өнімнің өзіндік құнының не 
өнімнің сатып алу құнының ар-
туына пропорционалды болуы 
(мысалы, сатып алу не өзіндік 
құн бар болғаны 5%-ға ұлғайған 
кезде тауарды өткізу бағасының 
20%-ға негізсіз ұлғаюы). 

Монополияға қарсы органның 

қызметкерлері әкімдіктер жа-
нынан құрылған бағаларды бақы-
лау бойын ша жедел штабтардың 
құрамына кірді, онда монополия-
ға қарсы ден қою құралдарының 
елеу лі жинағын ескере отырып, 
қалыптасқан жағдайда олар бел-
сенді рөл атқаратын болады.  

Те р ге ул е рд е н  ба с қ а , 
монополия ға қарсы орган негізгі 
әлеуметтік маңызы бар тауарлар 
бағаларына күн сайын монито-
ринг жүргізетін болады.  

ҚР Ұлттық кәсіпкерлер пала-
тасы өңірлік кәсіпкерлер палата-
сының  күшімен аталған штабтар-
да  өз өкілдіктерін  қамтамасыз 
етеді,  олардың міндеті: 

– бизнес-қоғамдастықтармен, 
сауда желілерімен, базарлармен 
және ОТП бағаларды негізсіз  кө-
теруіне жол бермеу  жұмыстарын 
ұйымдастыру; 

– жергілікті атқарушы орган-
дар тарапынан асыра сілтеуге  
жол бермеу (өкілеттіктерін асы-
ра пайдалануға  бақылаушы мем-
лекеттік органдарды  тарту, баға 
саясатын таңу және т.б.);

– халық үшін  аса маңыз-
ды  тауар лар мен қызметтердің 
бағаларына талдау жұмыстарын 
ұйымдастыру және  мониторинг 
жүргізу болып табылады.   

Бағалардың күрт өсу фак-
тілері бойынша ҚР ҰЭМ ТМР ж 
БҚК Қос танай облысы бойынша 
департаментінің 8 (7142) 39-
17-92 сенім телефоны арқылы 
хабарласуға, сондай-ақ ресми 
өтініштермен жүгінуге болатынын 
азаматтарға хабарлаймыз.

Кәсіпкерлік субъектілері мен 
азаматтарға  барлық  толған-
дырып отырған мәселелер бой-
ынша  Қостанай облысының 
өңірлік кәсіпкерлер палатасы  
кеңесшілерімен тұрақты байла-
ныс  жұмыс істейді тел./факс: 
8 (7142) 39-42-08, электрондық 
пошта:kostanay@palata.kz, сайт-
:palata.kz).

Бағаның өсуіне жол 
бермейік

ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау 
комитеті мен ҚР «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасының 
кәсіпкерлік субъектілеріне тауар нарықтарындағы бағалардың 

алыпсатарлық өсуіне жол бермеу туралы бірлескен үндеуі 

ЖАҢА АҚША – НЕСИЕ САЯСАТЫ

Рудный қаласында дәстүрге айналған «Шеберлер 
елі: бір отбасы» акциясы өтті.

Қазақстан Жазушылар одағы мен Еуразиялық топ-
тың осынау ұзақмерзімді әлеуметтік жобасының басты 
мақсаты – патриоттық сезімді тәрбиелеу, жұмысшы ма-
мандықтардың беделін көтеру және өнеркәсіптік өңір-
лердің тұрғындарын отандық әдебиет пен мәдениетке 
жақындату. Бұл жоба ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
Қазақстан халқына Жолдауындағы қоғамдық санада 
еңбектің құндылығын арттыру, өмірдегі жетістіктердің 
бастамасы еңбек екенін түсіндіру туралы тапсырмасына 
жауап болып табылады. Биыл жоба Ақтөбе, Ақсу және 
Рудный қалаларында өткізілді. Кеншілер қаласындағы 
акцияға «Простор» журналының бас редакторының 
орынбасары, «Тәржіман – әдеби аудармашылар одағы» 
бірлестігінің төрағасы, ақын Қайрат Бақбергенов, «Мәде-
ни мұра» журналының бас редакторы, прозашы, журна-
лист-зерттеуші Жарылқап Бейсенбайұлы мен алматылық 
ақын, әрі жазушы Римма Артемьева қатысып, «ССКӨБ» 
АҚ маңызды нысандарын аралады. Еңбек ұжымдарымен 
кездесіп, мастер-класстар өткізді. «Рассвет» сауықтыру 
орталығында ұйымдастырылған кездесуде қаламгер-
лердің әрқайсысы өз шығармашылығындағы басты өне-
гелі құндылықтар мен тәуелсіз Қазақстанның алатын 
орны туралы айтып берді.

– Адамдар үшін өмірге мән беретін жазушының 

сөзі қажет. Сондықтан жазушыларға оқырмандармен 
кездесу, өз шығармашылығын өндірістен және еңбек 
ұжымдарымен кездесулерден алған жаңа әсерлермен 
толтыру керек. Біздің ойымызша, Еуразиялық топтың 
қолдауымен отандық өнеркәсіппен байланыста болу 
жөніндегі қайта жаңғырған жақсы дәстүр әдебиетке 
еңбек адамын қайта алып келуге жол ашады, - дейді 
Жарылқап Бейсенбайұлы.

Басқосу барысында «ССКӨБ» АҚ жұмысшыла-
ры арасында өткен шығармашылық байқаудың қо-
рытындысы шығарылып, лауреаттар мен жергілікті 
ақын-жазушылар өз шығармаларын оқып берді.

Қуаныш ЕСҚАБЫЛ.

Әңгіме арқауы – еңбек адамы

Бағаның өсуі бизнес  
үшін қолайлы

Сайран БҰҚАНОВ,
«Қарқын» ЖШС-нің директоры, 
Қазақстанның Еңбек Ері:

Теңге бағамының өзгеруі – қарапай-
ым халыққа кері әсерін тигізбеуі тиіс деп 
ойлаймын. Ұн, бидай іспетті ауылшару-
ашылық тауарларын экспорттап отырған 
біздер үшін бағаның көтерілгені тиімді. 
Тауарларымыз сауда-саттыққа шыққанда доллармен есептелетін-
діктен, бұдан ұтатынымыз анық. Мұндай жағдайда Елбасымыздың 
қабылдаған шешімін қолдаған дұрыс.

Баға толқуы басылары анық, доллар бағамы өз межесіне түседі, 
осыдан кейін барлығы да, өз орнына келеді.

Біздің кәсіп үшін доллардың өскені қажет. Доллармен сатылғанда 
тауарларымыздан теңгемен шаққанда 30%-ға дейін табысымызды 
еселейміз. Өндіріс ошақтарының жағдайы жақсы болса, қарапай-
ым тұрғындар мен жұмыскерлердің де жалақысы арта түседі. Түсіп 
жатқан пайданың қызметкерлерге де тиімді екені түсінікті.

Қазақстандық хризотилдің 
бәсекелестігі арта түспек

Ербол НҰРХОЖАЕВ, 
«Қостанай минералдары» АҚ 
басқармасының төрағасы:

Доллардың дәл мұншалықты кө-
терілгені елді алғашында бір дүрліктіріп 
жіберді. Кейін бәрі басылды ғой. Елбасы 
Н.Назарбаев Үкіметке бірнеше қадау-қа-
дау тапсырмалар жүктеп, теңгені еркін 
айналымға жіберіп, тығырықтан шығудың жолын тапты.

Мұндай жағдайда қарапайым халық ең алдымен қиналады: азық-
түлік қымбаттайды, сырттан әкелінетін тауарлар, коммуналдық қыз-
мет бағасы өседі. (Бірақ қазір бұл үкіметтің жіті бақылауында) Ал, 
керісінше, тау-кен және металлургиялық кәсіпорындарға, яғни, негізгі 
өнімі экспортталатын біздерге анағұрлым жақсы. Десек те, тау-кен 
өндірісімен айналысатын барлық кәсіпорындар былтырғы жылдан 
бері біраз қиыншылықты бастан өткеруде. Дағдарысқа дағдарып, 
сыртқы нарықта сұраныс азайып, сол сұранысқа сай өнім көлемі де 
кеміп кетті. Сонда да бұл құқайға шыдап келдік.

Біздің шикізат сыртқа жөнелтілгенде доллармен өлшенеді. Қазір 
теңгенің еркін айналымға жетуі арқылы біз бұрын тауарды 1 дол-
ларға, яғни, 188 теңге сатсақ, енді 240 теңгеге сатамыз. Бұл еліміздегі 
бірнеше кәсіпорын жұмысының тоқтап қалмауы үшін жасалып жатқан 
жағдай. Бір жағынан бюджетке де қаржы құйылады деген сөз.

Жаңа ақша – несие саясаты дүниежүзілік нарықтағы қазақстан-
дық хризотилдің бәсекелестігін де арттыра түспек. Міне, сондықтан 
да «Қостанай минералдары» АҚ-ның басшылығы бұдан үлкен үміт 
күтуде. Келесі тұрғыдан бағамдасақ, теңгенің еркін айналымы кәсіп-
орынның қаржылық барлық міндеттемелерін теңге эквивалентіне 
шаққанда өсімін де ұлғайтады.

Осы жағдайда кәсіпорын биылғы жылды жақсы экономикалық 
көрсеткіштермен аяқтап қалуы әбден мүмкін. Оған ұжым мен кәсіп-
орын мамандары бар күш-жігерлерін салмақ ниетте.
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Мањызды іс-шара шењберін-
де облыс тауар μндірушілерініњ
кμрмесі ±йымдастырылды. Оѓан
астыќты μњірдіњ μндірісін μрге
с‰йреп ж‰рген кєсіпорындар μз
μнімдерін єкеп ќойды.

"Каменск-Уральск" ЖШС-і он
тμрт жылдан бері ќымыз
μндірісімен айналысып келеді.
Б‰гінде кєсіпорын шыѓаратын
±лттыќ сусын байтаќ Ќазаќстан-
ѓа танымал. Серіктестіктіњ тех-
нологы Ќалихан Єлм±хамбетов-
тыњ айтуынша, шаруашылыќ
б‰гінде елу бие байлап отырѓан
кμрінеді. К‰ніне 150 литр ќымыз

ЌУАТТЫ БИЗНЕС – ЌУАТТЫ МЕМЛЕКЕТ

ашытады. Баѓасы да арзан. Ќос-
танайдаѓы "Солнечный", Астыќ-
жан" супермаркеттерінде "Ка-
менск-Уральск" шыѓарѓан "Жай-
лау" шипалы сусындары 500 тењ-
геден сатылады.

– Ќымыз ашытатын цехымыз
т‰гел неміс ќондырѓысымен жаб-
дыќталѓан. Сапасы μте жоѓары.
Сондыќтан, біз μз μнімдерімізді
±ялмай саудаѓа шыѓара аламыз,
– дейді Ќалихан Єлм±хамбетов.

Жалпы, осы сияќты тауар
μндіруші кєсіпорындардыњ б±л
байќау-кμрмеге алѓаш рет ќаты-
сып отырѓанын айта кеткен лєзім.

Солардыњ бірі – Рудныйдаѓы "Аќ
барыс НГ" кеспе зауыты.

– Біздіњ кєсіпорын 2012 жылы
ќ±рылды. Ќарамаѓымызда отыз

адам ењбек етеді. Осыѓан дейін
μндірген μнімдеріміз жатыњќырап
ќалатын. Ќазір ондай мєселе
жоќ. Еуразиялыќ одаќќа м‰ше

Айбек
       КЄДІР¦ЛЫ

елдер арасында тауар айналы-
мын ±лѓайтуды кμздеп отырмыз.
Тењге еркін айналымѓа жіберіл-
гелі кμњіліміз жайланды. Баѓа

бєсекелестігіне тμтеп бере ала-
мыз. Тіпті, соњѓы к‰ндері тапсы-
рыстар кμбейіп жатыр. Осыѓан
ќарап жаѓдайымыз жаќсара т‰се-

тіндігіне сенімдіміз, – дейді "Аќ
барыс НГ" кеспе зауытыныњ ди-
ректоры Александр Моисеенко.

"Ќазаќстанныњ ‰здік тауары-
2015" μњірлік байќауына биыл он
‰ш μнім μндіруші кєсіпорын
μтініш білдіріпті. Олардыњ ішінде
сегізі байќауѓа алѓаш рет ќаты-
сып отыр. Конкурс жылдаѓыдай
негізгі ‰ш аталым бойынша ±йым-
дастырылды.

– Ењ бастысы жењіс емес. Б±л
жерде отандыќ μнімдердіњ сапа-
сын кμтеруге аса мєн беріп отыр-
мыз. Сапа болѓан жерде с±ра-
ныс та жоѓары. ¤њірлік кезењге
μтудіњ μзі облыста белгілі бір
сапаѓа ќол жеткізгендіг ін
білдіреді. Комиссия м‰шелері μз
істеріне аса жауапкершілікпен
ќарап, єр μтініш иесін м±ќият
сараптады. Мєселен, тауардыњ
экспорттыќ єлеуеті ќандай,
жергілікті ‰лесі ќанша, осыныњ
бєрі ќ±жат ж‰зінде м±ќият ес-
керілді , – деді "Атамекен"
кєсіпкерлер Палатасы облыстыќ
филиалы халыќаралыќ ќатынас-
тар бμлімініњ басшысы Роберт
Юсупов.

Сонымен, "¤ндірістік маќсат-
таѓы ‰здік тауарлар" аталымы
бойынша ж‰лделі бірінші орын-
ды Ќостанайдаѓы арматура шы-
ѓаратын "ЕуразКаспианСталь"
кєсіпорыны жењіп алды. Ал "Халыќ
т±тынатын ењ ‰здік тауарлар" ата-
лымында "СарыАрќаАвтоПром"
ЖШС-ніњ аты озды. "Ењ ‰здік
азыќ-т‰лік тауарлары" аталымы
бойынша Рудныйдаѓы "Аќбарыс
НГ" кеспе зауыты жењімпаз деп
танылды.

Суреттерді т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Ќостанайда "Ќазаќстанныњ ‰здік тауары–2015"

μњірлік кμрме-байќауыныњ ќорытындысы жария-

ланды. Б±л байќау осымен жетінші рет ±йымдас-

тырылып отыр. Ондаѓы маќсат отандыќ тауарлар-

дыњ сапасын арттырып, бєсекеге ќабілетті ете т‰су.

ПРОКУРОРЛЫЌ ЌАДАЃАЛАУ

Ж±мыскерлердіњ
ќ±ќыѓы

ќорѓалды

Ж±мыскерлердіњ ењбек ќ±ќыќтарын
ќорѓау прокурорлардыњ басты назарына
алынѓан. Ќарабалыќ аудандыќ прокура-
турасы ауданныњ кєсіпорындарында
жєне ±йымдарында, ењбек ќатынастары
саласында к‰н сайын мониторинг ж‰ргізу-
де. Б±л туралы облыстыќ прокуратурада
μткен брифингте Ќарабалыќ ауданыныњ
прокуроры Ермек Баќаев хабарлады.

– 2015 жылдыњ алты айында аудан
прокуратурасы ж‰ргізген тексеру кезінде
ењбек зањнамасы бойынша 148 зањб±зу-
шылыќты аныќтадыќ. Аудан бойынша
27,7 млн. тењге ењбекаќы ќарыз μтелді.
Атќару ќорытындысы бойынша 4 ±йѓарым
енгізіліп, 2 ж±мыс беруші єкімшілік жауап-
кершілікке тартылды жєне 1 лауазымды
т±лѓа тєртіптік жауапкершілікке тартылды.
313 азаматтыњ конституциялыќ ќ±ќыѓы
ќорѓалды, – деді Ќарабалыќ ауданыныњ
прокуроры Ермек Баќаев брифингте.

Мєселен, "Сана-Агро" жауапкершілік
шектеулі серіктестігініњ 105 ж±мысшыныњ
алдындаѓы берешегі 3 155 998 тењгеге
жеткен. Сондай-аќ, ењбек демалысы бой-
ынша тμленетін тμлемаќы 1 337 212 тењ-
ге. Тексеру кезінде аталѓан серіктестіктіњ
барлыѓы 4 493 210 тењге ќарызы бар екені
аныќталды. Берешекті μтеу маќсатында

2015 жылдыњ 12 наурызында аудан про-
куратурасы аталѓан серіктестік директоры-
на осы жылдыњ 17 наурызына дейін зањ
б±зушылыќты жою туралы ±йѓарым енгізді.

Ењбек зањнамасын б±зѓан "Сана-Агро"
ЖШС басшылыѓы 40 айлыќ есептік
кμрсеткіш кμлемінде айыпп±л салынып,
ЌР ЄЌБК 87-бабы, 1-тармаѓы бойынша
єкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Ењбек ќ±ќыѓы –
басты назарда
Ќазаќстан Республикасы Конституция-

сыныњ талаптарына сєйкес, єрбір азамат-
тыњ ењбек еткені ‰шін сыйаќы алу ќ±ќыѓы
бар. Осы конституциялыќ норманыњ орын-
далуын ќамтамасыз ету прокуратура орган-
дарымен ж‰йелі т‰рде ќадаѓаланып т±ра-
ды. Аманкелді ауданыныњ прокуратурасы
2015 жылдыњ μткен кезењіне ењбек туралы
зањнаманыњ саќталуын тексеру кезінде
"Аманкелді мал дєрігері" КМК-да тексеру
ж‰ргізіп, аталѓан мекеменіњ аќпан айы бой-
ынша 54 ќызметкердіњ 1 769 248 тењге жа-
лаќы ќарызы бар екенін аныќтады.

Жоѓарыда айтылѓандардыњ негізінде,
аудан прокуратурасы 17 наурызда "Аман-
келді мал дєрігері" КМК директорыныњ
міндетін атќарушысы атына зањб±зушы-
лыќты жою туралы ±йѓарым енгізіп, ол
‰стіміздегі жылдыњ 27 наурызына дейін
толыќ μндіріп алынды. Сонымен, аудан
прокуратурасыныњ ыќпал етуі нєтижесін-
де 54 азаматтыњ конституциялыќ ќ±ќыѓы
ќорѓалды.

Ш±ѓа
   ЌОЊЌАБАЙ

Елбасы Н±рс±лтан Назарбаевтыњ бес
институционалды реформасын ж‰зеге
асыруѓа баѓытталѓан "100 наќты ќадам"
баѓдарламасыныњ алѓашќы 15 ќадамы
кєсіби мемлекеттік аппарат ќалыптасты-
ру болып табылады. Кєсіби мемлекеттік
аппарат ќалыптастыру маќсатында мем-
лекеттік ќызмет саласындаѓы зањнамала-
рѓа реформалар ж‰ргізіліп жатыр. Осыѓан
орай, мемлекеттік ќызмет туралы зањ жо-
басына сєйкес, бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымѓа конкурсќа 3 кезењді (сатылы)
іріктеу ж‰йесі енгізілмек. Бірінші кезењде
"Б" корпусыныњ бос мемлекеттік єкімшілік
немесе уаќытша бос лауазымдарына ор-
наласу ‰шін бос лауазымы бар мемле-
кеттік органдардыњ  мемлекеттік ќызмет-
шілері арасында ішкі конкурс μткізіледі.
Екінші кезењде аталѓан мемлекеттік орган-
да конкурс комиссиясыныњ оњ баѓасын
алѓан осы мемлекеттік органныњ ‰міткер-
лері аныќталмаса, μзге мемлекеттік орган-
дардыњ ќызметшілері арасында
ж‰ргізіледі. ‡шінші кезењде алѓашќы екі

кезењде жењімпаз аныќталмаса, аталѓан
бос лауазымѓа азаматтар арасында жал-
пы конкурс μткізіледі.

Б±л мемлекеттік ќызметке т‰суде кон-
курс комиссиясы ж±мыстарыныњ ашыќ-
тыќтыѓы мен тиімділігін арттырары сμзсіз.

Бос єкімшілік мемлекеттік лауазымда-
рѓа орналасуѓа конкурс μткізу, хабарлан-
дыру жариялау, конкурсќа ќатысу ‰шін
‰міткерлердіњ ќ±жаттарын жинау, тапсы-
рылѓан ќ±жаттардыњ бекітілген біліктілік
талаптарына сєйкестігін ќарастыру,
‰міткерлермен єњгімелесу μткізу жєне μзге
де баѓалау формалары, конкурстыќ комис-
сияныњ шешімі сияќты талаптардан т±ра-
ды.

Осы орайда, μкілетті орган мемлекеттік
ќызметке ‰міткерлердіњ жеке жєне іскерлік
ќасиеттерін аныќтау маќсатында єњгіме-
лесу ж‰ргізеді. Олардыњ кєсіби сєйкестіл-
ігіне ќорытынды жасай отырып, баѓалау
нєтижесін шыѓарады. Нєтиже конкурстыќ
комиссияныњ шешім ќабылдауында не-
гізге алынады.

"100 наќты ќадам" ¦лттыќ жоспары не-
гізінде енгізілетін μзгерістер мемлекеттік
ќызметке т‰су жєне μткерудегі ‰рдістерде
оњ кμрсеткіштерге ќол жеткізетініне
сенімдімін.

Ерболат ТАСТАНБЕКОВ,
ЌР мемлекеттік ќызмет істері жєне сы-

байлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл
агенттігініњ Ќостанай облысы бойынша
департаментініњ бμлім басшысы:

"Б" корпусыныњ
ерекшеліктері"
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БОЛАШАҚҚА 100 ҚАДАМ

Қазақстан Президенті Н.Ә.На-
зарбаевтың бес инс титуционалды 
реформаны жүзеге асырудағы 100 
нақты қадамы бүгінгі күні тек 
қана біздің мемлекет шеңберінде 
ғана емес, сонымен қатар шетел-
дерде де талқылануда. Беделді 
шетел сарапшылары бұл құжатты 
жоғары бағалады, сапалы страте-
гиялық бағдарлама екенін көр-
сетті.

Елбасының мемлекет алдына 
қойған міндеттері оңай болмаға-
нымен, анық орындалуы тиіс. 
Реформалар аясында дамыған 
елдердің мемлекеттік басқаруы-
ның ең заманауи құралдары мен 
стандарттары енгізілген. Жоспар 
қоғам мен мемлекетке түбегейлі 
өзгеріс тер енгізеді. Олардың ба-
сты мақсаты жүйелі кеселдердің 
сырт қы белгілерін тегістеп қой-
май, оның алдын алу.

Президент әлемнің 30 да-
мыған мемлекеттер қатарына кіру 
бағдарламасының басты міндеті 
– мемлекеттік аппаратты рефор-
малау екендігін атап өтті. Ұсы-

нылған қадамдар ішінде сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу бой-
ынша жұмыстарды күшейту де 
бар. Осылайша, біздің агенттікте 
құқық бұзушылықтардың алдын 
алу бойынша арнайы бөлім құры-
лады. Аталған міндеттер ішінде 
барлық қыз метшілерге, соның 
ішінде құқық қорғау салалары-
ның қызметшілеріне де қатысты 
жаңа мемлекеттік қызмет ту-
ралы заң қабылданады. Бүгінгі 
таңда мемлекеттік мекемелердің 
қызметі айқындылық, ашықтық, 
ұстанымдары негізінде құрылған. 
Бұл қоғамның әкімшілік мемле-
кеттік қызмет және құқық қорғау 
ұйымдарының қызмет сапасын 
қадағалауға мүмкіндік береді. 
Мемлекеттік қызметке шетелдік 
менеджерлер, жеке сектордың ма-
мандары, халықаралық ұйымдар-
дың қызметшілері болып табы-
латын Қазақстан азаматтары да 
кіреді. Бұл қадам біздің елдің 
мемлекеттік қызметін ашық әрі 
бәсекеге қабілетті етеді.

Қызметке жаңа келгендерге 

сынақ мерзімін енгізу де үлкен 
рөл атқарады. Жоспарда көрсетіл-
ген формулаға сәйкес, әрбір адам 
сынақ мерзімі уақытында өзінің 
машықтары мен икемділігін көр-
сетуге мүмкіндік алады. Ал еңбек 
өтілі көп мамандар, біліктілігін 
үш жылда бір рет арттырып оты-
рады. Бірінші қадамдарда көр-
сетілген еңбекақы төлеудің жаңа 
жүйесі қызметшілерді жұмысқа 
ынталандырады деп ойлаймын. 
Осылайша, әрбір мемлекеттік 
қыз метші өз қыз меті нәтижелері-
не байланысты қосымша көтер-
ме ақы алады. Бұл жаңалық өз 
кезегінде жеке қызметші ретінде 
және барлық мемлекеттік меке-
менің жұмыс сапасында оң нәти-
же көрсетеді. Яғни, бұл жерде 
әркім өз жұмысына жауапты бо-
лады және өз міндеттерін тиісті 
орындауға қызығушылық таны-
тады.

Жоспарды жүзеге асырудың 
жеке механизмі де қарасты-
рылған. Оны жүзеге асырудағы 
елеулі жаңалық – ұлттық комис-

сияға қарасты шетелдік беделді 
сарапшылар қатарынан халықара-
лық кеңес құру болып табылады. 
Аталған комиссия мемлекеттік 
мекемелердің, бизнес-секторлар-
дың және азаматтық қоғамның 
өзара сапалы қарым-қатынасын 
қамтамасыз етеді. Яғни, сіз бен 
біздің жұмысты екінші тарап 
бағалайды. Институт қазақстан-
дық реформаның ашықтығын, 
оларға деген беделді, халықар-
алық ұйым дардың сенімін арт-
тырады.

«100 нақты қадам» ұлт жоспа-
рын орындау мемлекеттік басқару-
дағы серпіліс болады. Сондықтан, 
біз мемлекеттік қызмет әділ қа-
зақстандық қоғамның үлгісі болуы 
үшін, барлық күш-жігерімізді са-
ламыз. «100 нақты» қадам біздің 
мемлекетке қиын, сын кезеңнен 
сенімді өтуге беріктік беретінін 
Елбасы атап өтті. Біз бар ер-
кімізді, қайраттылығымыз ды көр-
сетіп, қызметімізді қоғам алдына 
қойылған талаптарды орындауға 
бағыттауымыз керек.

Данияр ҮСЕНОВ, 
мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Қостанай облысы бойынша департамент басшысы

Мемлекеттік қызмет 
тиімділігінің қайнар көзі

Қымбат 
      ДОСЖАНОВА

Қостанайда мемлекеттік қызметшілерді 
қайта даярлау және олардың біліктілігін арт-
тыру өңірлік орталығы облыстық әкімдікпен 
бірлесе қала және аудан әкімдерінің аппарат 
басшыларына арналған семинар өткізді. Атал-
мыш іс-шараның мақсаты мемлекеттік басқару 
теориясы мен практикасы бойынша заманауи 
базалық білім жүйесін қалыптастыру.

Мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту 
елдің дамуындағы басым бағыттардың бірі. 
Кәсіби мемлекеттік аппарат құру туралы «100 
нақты қадам» Ұлт жоспарында да айтылған. 

Аталмыш семинар Елбасы Н.Ә.Назарбаев-
тың бес институттық реформасын жүзеге асы-
ру мақсатында ұйымдастырылып отыр. 

Үш күндік семинарға облысқа қарасты ау-
дан, қалалардан мемлекеттік қызметшілер қа-
тысты. Тыңдаушыларға мемлекеттік қызмет 
сапасын арттыру, сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы әрекет сынды тақырыптар бойынша дәріс 
оқылды. 

Семинардың қатысушысы Қанат Кеделбаев жеті 
жылдан бері Аманкелді ауданы әкімінің аппарат 
жетекшісі болып жұмыс істеуде. Лауазым иесінің 
айтуынша, ауданда мемлекеттік қызмет көрсету 
жұмыс тары сапалы әрі уақытылы жүргізілуде. Аза-
маттар мемлекеттік қызметтің денін ХҚКО арқылы 
пайдаланады. Мұндай қызмет сыбайлас жемқор-
лықтың алдын алудың оңтайлы жолы болмақ. 

– Мемлекеттік қызметте заманға сай өзгерістер 
еніп жатыр. Соның ішінде сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алуға аса мән берілуде. Халыққа қызмет көр-
сету сапасын жақсарту да күн тәртібінде. Аталған 

мәселелердің бәрі мемлекеттік қызметшілердің 
жауапкершілігін арттыра түседі, – деді Қанат 
 Кеделбаев.

ҚР Президенті жанындағы мемлекеттік басқару 
Академиясының профессоры Лейла Асылбекова 
мемлекеттік қызметшінің сырт келбеті, кәсіптік қа-
рым-қатынас туралы қызықты тренинг өткізді. 

– Жақсы басшы дегеніміз өзгенің қателігін бетіне 
баспайды, керісінше үйретеді, оқытады. Қызметкерді 
шабыттандырып, қолдап-қолпаштап отырады. Осы 
ойды қатысушыларға түсіндіру менің мақсатым, – 
дейді Л.Асылбекова.

СУРЕТТЕ: семинардан көрініс.

Мемлекеттік қызмет – 
жауапты міндет

– Елбасы республикамыз-
дың дамуын қамтамасыз ететін, 
қазақстандықтардың әл-ауқа-
тын көтеруге бағытталған бес 
институционалды реформаны 
іске асыру жөнінде тапсыр-
ма бергені  өздеріңізге мәлім.
Олардың қатарында инвести-
циялық ахуалдың жақсаруы, 
орта және шағын бизнестің 
дамуы, бәсекеге қабілеттілік, 
жергілікті өзін-өзі басқару ая-
сының кеңеюі, сот жүйесінің 
ашықтығын қамтамасыз ету 
бағытындағы алғышарттар 
бар. Бес реформаны жүзеге 
асыру үшін нақты 100 қадам 
белгіленді. Осы бағытта мем-

лекеттік қыз метшілер қандай 
іс-шаралар атқаруы керек? 
Бүгінгі жиында осы мәселені 
талқылайтын боламыз, – деді 
өз сөзінде Берген Беспалинов.

Жиында департаменттің 
мемлекеттік қызмет және сы-
байлас жемқорлықтың алдын 
алу басқармасының жетекшісі 
Ә.Досекенов  «Еңбек ақысын 
төлеудің факторлы-баллды 
көрсеткішін енгізу», «Мемлекет-
тік аппаратты кәсібилендіру», 
«Сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алуды күшейту», «Мем-
лекеттік қызмет туралы» тақы-
рыптарында баяндама жасап, 
кеңінен түсінік берді.  

Бес институционалды 
реформаны талқылады

Шұға 
      ҚОҢҚАБАЙ

Бейсенбі күні қала әкімдігінің мәжіліс залын-
да Елбасының бес институционалды реформасын 
жүзеге асырудың «100 нақты қадам» Ұлт жоспары 
талаптарын түсіндіру бойынша мемлекеттік орган-
дарға арналған жиын өтті. Оған ҚР Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің Қостанай облысы бойынша 
департаменті басшысының орынбасары Б.Беспали-
нов, тәртіптік кеңестің хатшылық меңгерушісі Асхат 
Искендиров, департаменттің мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу басқарма-
сының жетекшісі Ә.Досекеновтер  қатысты. 
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– Г‰лсім Ж±манѓалиќызы,
елімізде зейнетаќы ж‰йесін-
де бірќатар μзгерістер енгені
белгілі. Осы жμнінде оќыр-
мандарѓа толыѓыраќ айтып
берсењіз?

– ‡стіміздегі жылдыњ 2 тамызын-
да Ќазаќстан Республикасыныњ
президенті Н.Назарбаев "Ќазаќ-
стан Республикасыныњ кейбір зањ-
намалыќ актілеріне зейнетаќымен
ќамсыздандыру мєселелері бойын-
ша μзгерістер мен толыќтырулар
енгізу туралы" зањѓа ќол ќойды.
Осыѓан орай, 2017 жылѓы 1 шілде-
ден бастап базалыќ зейнетаќы та-
ѓайындау тєртібі μзгереді. Базалыќ
зейнетаќы азаматтарѓа б±рынѓы-
дай зейнеткерлік жасќа жеткен кез-
де таѓайындалады. Біраќ зейнетаќы
ж‰йесіне ќатысу μтіліне байланыс-
ты (зейнетаќы ж‰йесіне ќатысу μтілі
– 1998 жылѓы 1 ќањтарѓа дейінгі
ењбек μтілі жєне міндетті зейнетаќы
жарналарын тμлеудегі наќты μтілі)
таѓайындалады. Мєселен, егер аза-
маттыњ зейнетаќы ж‰йесіне ќатысу
μтілі 10 жыл болѓан жаѓдайда, ба-
залыќ зейнетаќыныњ мμлшері ењ
тμменгі к‰нкμріс дењгейініњ 50%-ын
ќ±райды. Он жылдан артыќ єрбір
жыл ‰шін оныњ мμлшері 2%-ѓа
арттырылып отырады, ќатысу μтілі
35 жєне одан кμп болѓан жаѓдай-
да ењ тμменгі к‰нкμріс дењгейініњ
100%-ына тењ болады.

2017 жылѓы 1-шілдеден бастап

ќазіргі зейнеткерлердіњ зейнетаќы
істеріндегі ќ±жаттардыњ негізінде
базалыќ зейнетаќы ќайта есепте-
леді. Аталѓан норманы іске асыру
‰шін зейнеткерлерден ешќандай
ќ±жаттар талап етілмейді. Бєрі ав-
томатты т‰рде ж‰зеге асырылады.
Ќазір Ќостанай облысы бойынша
зейнеткерлердіњ саны 120 мыњнан
асады. Б±л μзгерістер бір жаѓынан,
ењбек μтілі кμп болѓанымен, табыс-
тары туралы мєліметтердіњ бол-
мауы себепті тμмен мμлшерде зей-
нетаќы алатын зейнеткерлерге
ќатысты єлеуметтік єділдік орнатуѓа,
екінші жаѓынан, б‰гінгі жєне бола-
шаќ ќызметкерлер буынын ењбек
ќатынастарын зањдастыруды ынта-
ландыруѓа м‰мкіндік береді.

– 2018 жылдан бастап зей-
нетаќы ж‰йесініњ жања шарт-
ты-жинаќтаушы ќ±рамдауы-
шын енгізеді дедіњіз? Б±л
ќалай болады?

– Зањѓа енгізілген μзгерістердіњ
бірі – 2018 жылдыњ ќањтарынан
бастап ж±мыс берушініњ ќосымша
бес пайыздыќ міндетті зейнетаќы
жарналарын (ЖМЗЖ) белгілеу есе-
бінен зейнетаќы ж‰йесініњ жања
шартты-жинаќтаушы ќ±рамдауы-
шын енгізу.

Ж±мыс беруші μз ќаражаты есе-
бінен бес пайыздыќ міндетті зейнет-
аќы жарналарын аударѓан ќыз-
меткерлер шартты-жинаќтаушы
ќ±рамдауыштыњ ќатысушылары
болып табылады. Б±л жарналар
азаматтардыњ меншігі болып са-
налмайды жєне єрбір ќызметкердіњ

"БЖЗЌ" (Бірыњѓай жинаќтаушы зей-
нетаќы ќоры) ашылѓан шартты зей-
нетаќы шотында тіркелетін бола-
ды. ЖМЗЖ есебінен зейнетаќы
тμлемдеріне ќ±ќыќ атына шартты
зейнетаќы шоты ашылып, кемінде
60 айѓа жарналар аударылѓан
жаѓдайда зейнеткерлік жасќа жет-
кен адамдарѓа, сондай-аќ мерзімсіз
болып белгіленген бірінші жєне
екінші топтаѓы м‰гедектерге бері-
леді. ЖМЗЖ есебінен зейнетаќы
тμлемдері μмір бойы тμленеді жєне
м±раѓа ќалдырылмайды. Зейнет-
аќылардыњ мμлшері жыл сайын
"БЖЗЌ" экономикалыќ м‰мкіндікте-
ріне жєне демографиялыќ кμрсет-
кіштеріне ќарай индекстелетін бо-
лады.

– Жалпы азаматтардыњ
зейнетаќы тμлемдері ќалай
іске асырылады? Оќырман-
дарѓа т‰сінікті болу ‰шін та-
ратып айтып берсењіз.

– Жалпы ±сынылып отырѓан
μзгерістер нєтижесінде азаматтар-
дыњ зейнетаќы тμлемдері мынадай
бμліктерден т±рады: зейнетаќы
ж‰йесіне ќатысу μтіліне байланыс-
ты таѓайындалатын базалыќ зейне-
таќы тμлемі, 1998 жылѓы 1 ќањтар-
ѓа дейін кемінде алты ай ењбек μтілі
бар адамдарѓа орталыќтан тμле-
нетін зейнетаќы тμлемі, БЖЗЌ-дан:
ќызметкердіњ жеке 10 пайыз
міндетті зейнетаќы жарналары,
ж±мыс берушініњ ќосымша 5 пай-
ыздыќ зейнетаќы жарналары, 5 пай-
ыздыќ міндетті кєсіптік зейнетаќы
жарналары (ењбек жаѓдайлары

МЄСЕЛЕНІЊ МЄНІСІ

Зейнетаќы ж‰йесіндегі жањалыќ

Ш±ѓа
   ЌОЊЌАБАЙ

зиянды ж±мыстармен айналысатын)
(2023 жылдан бастап) есебінен зей-
нетаќы тμлемдері, ерікті зейнетаќы
жинаќтары. Б±л жањашылдыќ елі-
мізде зейнетаќы ж‰йесін одан єрі
жањѓыртудыњ 2030 жылѓа дейінгі
т±жырымдамасын іске асыру маќ-
сатында ж‰зеге асырылып отыр.
Азаматтардыњ зейнеткерлік жаста
лайыќты μмір с‰руі ‰шін зейнет-
аќы тμлемдерініњ тепе-тењдігін ќам-
тамасыз етуге м‰мкіндік береді.

Сонымен ќатар, таѓы да бір
айта кететін жайт, зейнетаќы жєне
жєрдемаќыларын мына т±лѓаларѓа
тегін жєне ‰йіне апарып беріледі.
Олар – ¦лы Отан соѓысыныњ м‰ге-
дектері жєне ќатысушылары, сек-
сен жасќа жеткен т±лѓалар, бірінші
топтаѓы м‰гедектер, бμгде адамныњ
к‰тіміне м±ќтаж жєне денсаулыќ

жаѓдайы бойынша зейнетаќы мен
жєрдемаќы беру жμніндегі уєкілетті
±йымѓа бара алмайтыны туралы
медициналыќ ќорытындысы бар
т±лѓалар. Зейнетаќы жєне жєрде-
маќы сомаларын ‰йге апарып бе-
руді ж‰зеге асыру ‰шін "Ќазпошта"
АЌ-да дербес шотты ашып, т±рѓы-
лыќты мекенжайы бойынша ЗТМО
бμлімшесіне шотты ашу туралы ха-
барлама, жеке куєлік жєне мекен-
жай аныќтамасын ќоса ±сыну
ќажет. Аталѓан т±лѓаларѓа зейнет-
аќы жєне жєрдемаќыны ‰йге дейін
апарып беру мєселесі бойынша
ЗТМО Ќостанай облыстыќ фи-
лиалыныњ сенім телефоны:
99-08-07 арќылы хабарласуына
болады.

СУРЕТТЕ: Г‰лсім Хасанова.

Жаќында зейнетаќымен ќамсыздандыру зањнамасына бірќатар

толыќтырулар мен μзгерістер енгізілді. Осыѓан орай, ЌР Денсаулыќ саќтау

жєне єлеуметтік даму министрлігініњ зейнетаќы тμлеу жμніндегі мемлекеттік

орталыѓы облыстыќ филиалыныњ директоры Г‰лсім Хасанова т‰сінік берді.

 ЖЕЊІС ТОЙЫН ТОЙЛАДЫЌ...

Биыл жарты єлем ¦лы Отан соѓысындаѓы Жењістіњ
70 жылдыѓын ерекше атап μтті. Жењіс тойына арналѓан
іс-шаралар єлі де жалѓасуда. Мерейтойѓа орай соѓыс
ардагерлері мен тыл ењбеккерлеріне барынша сый-ќ±рмет
жасалды. Жања жыл ќарсањындаѓы Елбасыныњ
ќ±ттыќтау хаттарын ќосыњыз. Майдангерлердіњ ерліктері
газет-журнал, телеарналар арќылы айтылып,
насихатталды. Ќысќасы, ешкім де, ештење де ескерусіз
ќалѓан жоќ. Біраќ... Біраќ біз ардагердіњ μзгеше μмірін
баяндамаќпыз.

Айтылмаѓан єњгіме
Ќымбат
     ДОСЖАНОВА

¦лы Отан соѓысыныњ ардагері
Н‰ркен Жалм±хамедов Жезќаз-
ѓан облысыныњ тумасы. Алты ай-
лыѓында єке-шешесінен жетім
ќалып, балалар ‰йінде тєрбие-
ленген. 1936 жылы Ќостанай пе-
дагогикалыќ училищесін бітіріп,
арнайы орта білім алып шыѓады.
Федоров ауданында м±ѓалім бо-
лып ж‰рген кезінде єскер ќатары-
на алынады. Артынша соѓыс бас-
талып, Финляндияныњ солт‰стік
шекарасын ќорѓауѓа ќатысады.
Ардагердіњ 1939-1945 жылдар
аралыѓында бастан кешкен ќиын-
дыќтарын айтып жеткізе алмас-
пыз.  Бізге тиесілісі ќарияныњ
б‰гінгі μмірін баяндау. Ардагер
ќазір Ќостанай ќаласында т±ра-
ды. Жалѓыз емес, кіші ќызыныњ

Майдангердіњ келіні Зоя Рай-
ханќызыныњ айтуынша, биылѓы 9
мамыр ќарсањында бейтаныс
±йымнан хабарласып, "Атаны
мерекемен ќ±ттыќтаймыз, ол
кісіге не сыйлайыќ?" деп с±рап-
ты. С±раќќа жауап беру парыз.
"Ортопедиялыќ матрас керек" де-
гені сол-аќ екен телефонныњ ар
жаѓындаѓы бейтаныс "Жоќ, біз
ондай баѓалы затты апара алмай-
мыз. Бізге аќшаны аз бμледі" дейді.
Єлгілер "Атаныњ μзі ѓана пайда-
ланатын бір затты айтыњыз" деп
табандап т±рып алмасы бар ма.
Сонымен ардагерге ќан ќысымын
μлшейтін ќ±рал сыйлайды. Оѓан
ќоса екі дорба азыќ-т‰лік бар.
Келіні Зояныњ айтуынша, азыќ-
т‰ліктіњ пайдалану мерзімі μтіп
кеткен. Сондай-аќ, ш±жыќ (колба-
са), ќаќталѓан ірімшікті (сыр) жасы
келген кісініњ жемейтіні таѓы бар.

Н‰ркен атайдыњ балалары
осы мєселеніњ соњына т‰сіп, жа-
ман атты болѓысы келмейді. Бар
болѓаны ардагерлерге шынайы
кμњілмен ќ±рмет кμрсетілсе деген
тілек ќана.

М±ныњ бєрі ±саќ-т‰йек не
болмаса жел сμзді ќуу демењіз.
Б±л да ардагер μмірініњ кμлењ-
келі т±стары емес пе?! Иє, б±л
айтылмаѓан єњгіме.

ќолында. Тоѓыз баласы μз алда-
рына шањыраќ кμтергелі ќашан.
Тμрт ±лы жарыќ д‰ниеден озып,
ќыздары ѓана ќалды. Ќарт кμњілге
балаларыныњ артынан ќалѓан
немере-шμберелері ж±баныш.

Майдангерге  ¦ОС-ныњ арда-
гері ретінде баспана берілмеген.
Ардагердіњ балалары ‰й іздеп
есік жаѓаламады да. Ж‰ріп-т±руы
к‰н сайын ќиындап бара жатќан
єкені кіші ќызы ќолына алды.
К‰йеу баласы мен ќызы ‰йді ипо-
текаѓа алѓанын айта кетейік.

Былтыр ардагердіњ ‰йіне бір
топ жергілікті билік μкілдері бара-
ды. Басшылар майдангерді ба-
ѓып отырѓан ќызын єлеуметтік
ќызметкер ретінде тіркейміз де-
ген. Біраќ єлі к‰нге еш хабар жоќ.

"Сєлем, саѓан,
мектебім!"

Республика-
лыќ "Мектепке
жол" акциясына
М±хтасиф Єл-
м±хамед молла
атындаѓы Арќа-
лыќ ќалалыќ
мешіті де ат са-
лысып, єлеу-
меттік кμмекті
ќажет ететін 33
балаѓа 300 мыњ
тењгеніњ киім-кешек, оќу ќ±ралдарын єперді.

 №12 аз ќамтылѓан отбасыларѓа арналѓан жатаќханада
μткен ќайырымдылыќ шарасында ќалалыќ ќосымша білім беру
орталыѓыныњ басшысы З.Латыпова дін μкілдеріне алѓысын
білдіріп, мектеп табалдырѓын алѓаш аттаѓалы отырѓан жас
балѓындар єн-таќпаќтарын айтып, би билеп берді.

– Ізгілікті ѓамалдар жасау – пайѓамбарымыз М±хамед с.ѓ.
с с‰ннеті. "Жаќсылыќ жасасањ балаѓа жаса" деген. Жыл сайын
осы шараѓа ќатысып, хал-ќадерімізше ќайырымдылыќ істерін
μткізуді дєст‰рге айналдырып келеміз, – дейді ќалалыќ
мешіттіњ бас имамы Бект±рсын ќажы Торѓайбай±лы.

  Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: Дін μкілдері ќайырымдылыќ шарасында.
Суретті т‰сірген автор.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ
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Конституция осы заманѓы мем-
лекеттіліктіњ мањызды белгісі, мем-
лекеттіњ бастапќы саяси жєне
ќ±ќыќтыќ ќ±жаты болып табылады.
Ќазіргі кезде Парсы шыѓанаѓындаѓы
кейбір абсолютті монархияларда
(Сауд Арабиясында, Оманда) ѓана
конституция жоќ. Мемлекеттіњ
барлыќ басќа зањдары оныњ ќаѓида-
ларына барынша сєйкестендіріле
отырып ќабылданады.

Ќазаќстанда 1991 жылдыњ 16-
шы желтоќсанында "Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ мемлекеттік тєу-
елсіздігі туралы" конституциялыќ
зањы ќабылданды. Онда ќазаќ ±лты
бірінші рет тарихи, саяси аренаѓа
кμтерілді. "Ќазаќ ±лты республика-
ныњ ортаќ тарихи таѓдыры
біріктірген барлыќ ±лттарыныњ
азаматтарымен бірге Ќазаќстан
Республикасындаѓы егемендіктіњ
бірден-бір ќолдаушысы жєне ќайнар
кμзі болып табылатын бірт±тас
Ќазаќстан халќын ќ±рады, мемле-
кеттік билікті тікелей, сонымен
бірге μкілетті органдары арќылы
ж‰зеге асырады" – деп жария еткен
[Ќазаќстан Республикасы Консти-
туциясы, 1995. – 6-бап]. М±ндай аныќ-
таманыњ ќазаќ ±лтыныњ таѓдырын-
да тарихи мєні бар. Зањ 150 жылдан
кейін бірінші рет б‰кіл єлемніњ алдын-
да ќазаќ ±лтыныњ егемендікке ие бо-
луына негіз болды. Мемлекеттік ны-
саны туралы халыќаралыќ ќатынас-
тарда ењ мањызды мєселе ќатарына
айналѓан, біраќ аталѓан Ата зањы-
мыздыњ баптарына сай мемлекетіміз
ќандай баѓыттаѓы нысанды ±стана-
тынын айќындап алды.

Тєуелсіз Ќазаќстанныњ алѓашќы
конституциясы 1993 жылы 28
ќањтарда ХІІ шаќырылѓан Ќазаќ-
стан Жоѓарѓы Кењесініњ ІХ сессия-
сында ќабылданды. Ол кіріспеден, 4
бμлімнен, 21 тараудан жєне 131 бап-
тан т±рады. Конституция Ќазаќ-
стан мемлекеттік егемендігін алѓан
сєттен бергі кμптеген ќ±ќыќтыќ
нормаларды: халыќтыќ егемендік,
мемлекет тєуелсіздігі, билікті бμлісу
принципі, ќазаќ тілін мемлекеттік
деп тану, Президентті мемлекет
басшысы деп тану, сот органдары –
Жоѓарѓы, Конституциялыќ жєне
Жоѓары Арбитраждыќ соттар жєне
басќаларды ќамтыды. 1993 жылѓы
конституция негізіне парламенттік
республика моделі алынды.

1993 жылѓы Ќазаќстан Республи-
касыныњ Конституциясы бойынша
Президент мемлекет басшысы жєне
атќарушы биліктіњ бірыњѓай ж‰йесі
мєртебесіне ие болды. М±ныњ ерек-
шелігі, Ќазаќстанда Президент

мєртебесіне ќарай атќарушы
биліктіњ ќызметін атќармайды.
Біраќ шын мєнісінде президенттік
билік атќарушы билікке жататын
еді. 1993 жылѓы Конституция бой-
ынша ‡кімет басшысын, соњдай-аќ
оныњ орынбасарларын, министрлер
жєне ведомствалардыњ басшыларын
Жоѓарѓы Кењестіњ келісімімен Прези-
дент бекітетін. Конституцияныњ
ќ±рылымында Жоѓарѓы Кењес тура-
лы тарау Президент туралы тара-
удыњ алдында т±рды. Б±л жоѓарѓы
μкілеттік органныњ мемлекеттік
сатыдан жоѓары т±рѓанын кμрсе-
теді, м±ныњ μзі мемлекеттік иерар-
хияда жоѓарѓы μкілетті органныњ
белгілі дєрежеде ‰стемдігін
кμрсетті. "Мемлекет жєне оныњ
органдары мен институттары"
атты ережеде Ќазаќстанныњ хал-
ќыныњ атынан сμйлеу ќ±ќыѓы тек
ќана Жоѓарѓы Кењес пен Президент-
ке тєн деп кμрсетілген. Экономика-

лыќ салада жерді жекеменшікке беру-
ге тыйым салынѓан. Кењестік жєне
тєуелсіз Ќазаќстанныњ ќ±ќыќтыќ
ж‰йелерініњ арасында сабаќтастыќ
болды. Ол зањды еді. Себебі тєу-
елсіздіктіњ бастапќы кезењінде
Ќазаќстанѓа кењестік ќ±ќыќтыќ
ж‰йе м±ра болып ќалды. Алайда ел-
дегі жаѓдай тез μзгеріп, ќазіргі за-
манныњ ќ±ќыќтыќ институттары
мен нормаларына енгізуге жол ашыл-
ды. Ќазаќстан Республикасыныњ
1993 жылѓы Конституциясы мемле-
кеттіњ тєуелсіздігін зањды т‰рде
рєсімдеді, халыќаралыќ ќауымдас-
тыќќа Ќазаќстанды тєуелсіз мемле-
кет ретінде танытты, біздіњ
ќоѓамѓа жањадан енген кейбір инсти-
туттарды ќоѓамдыќ, саяси жєне
ќ±ќыќтыќ салаларда бекітті, сμйтіп
сол кезењдегі ‰ш негізгі міндетті
шешті. Біраќ іс ж‰зінде 1993 жылѓы
ќабылданѓан Конституцияныњ
Ќазаќстандаѓы шынайы єлеу-
меттік-экономикалыќ жєне саяси
‰дерістерден алшаќтыѓы мемлекет
т±рѓындарыныњ тіл мєселесі, меншік
нысандары, жерге, азаматтыќќа,
мемлекеттік сипатына ќатысты
сєйкессіздіктерін туындатты.
Негізгі зањда атќарушы жєне зањ
шыѓарушы биліктердіњ арасындаѓы
келіспеушіліктерді шешетін тетік-
тер болмады. Єсіресе, мемлекеттік
билік тармаќтарыныњ арасындаѓы
ќайшылыќ к‰шейе т‰сті. ‡кіметтіњ
биліктен кетуімен жалѓасќан парла-
менттік даѓдарыс, атќарушы
биліктіњ дєрменсіздігін к‰шейтіп,
мемлекеттік биліктіњ т±раќтылы-
ѓына, мемлекетті басќарудыњ м‰дде-
леріне ќауіп тμндірді. Осы себептер-
ге байланысты 1993 жылѓы Консти-
туцияны ќайта ќарау жєне жања
Конституцияныњ ќажеттілігі тура-
лы пікір туындады.

Ал, 1995 жылы 30 тамызда
μткізілген б‰кілхалыќтыќ референ-
дум нєтижесінде мемлекет тєу-
елсіздігі шарттарын ќорѓайтын
Ќазаќстан Республикасыныњ жања
Конституциясы ќабылданды жєне 5

ќырк‰йек к‰ні зањды к‰шіне енді. Оныњ
жобасын талќылау т±сында отан-
дастардан 30 мыњѓа жуыќ ±сыныс-
тар т‰сіп, арнаулы сарапшылыќ –
консультациялыќ кењес оларды зер-
делеген. Мєтінді пысыќтау кезінде
мыњнан астам т‰зету ескерілді, осы-
ныњ нєтижесінде Конституция жо-
басыныњ 99 бабыныњ 55-і елеулі μзге-
рістерге ±шыраѓан. Нєтижесінде,
1995 жылѓы 30 тамызда референду-
мѓа ќатысќан халыќтыњ 81, 9 пайы-
зы жања Негізгі Зањды ќолдап дауыс
берді. Дауыс беру еліміздіњ ќалалары
мен ауылдарындаѓы 10253 сайлау
учаскелерінде ж‰рді.

Республика  Конституциясы зањ
шыѓарушы, атќарушы жєне сот
тармаќтарыныњ т±раќтылыѓын,
тиімді ж±мыс істеуін жєне μзара іс-
ќимылын ќамтамасыз ететін
билікті бμлу принципін жай ѓана жа-
риялап ќойѓан жоќ –  онда тежемелік
пен тепе-тењдіктіњ наќты ж‰йесі
баянды етілді. Негізгі Зањ адамныњ
жоѓары ќ±ндылыќтары ретінде оныњ
μмірін, ќ±ќыќтары мен бостандыќта-
рын бекітті.

Ќазіргі ќолданыстаѓы конститу-
циялыќ зањдардыњ ќаѓидаларын
т±жырымдап, бір арнаѓа келтірген
Ата Зањ, яѓни мемлекетіміздіњ Негізгі
Зањы болып ќабылданды. Ол кіріспе-
ден жєне 9 бμлімнен (98 баптан)
т±рады. Сонымен ќорыта келе, 1995
жылѓы Конституцияныњ 1993 жыл-
ѓы Конституциядан айырмашылыѓы
оныњ мазм±ныныњ сапасында еді.
Жоѓарѓы Кењес ескі жєне жања саяси
ќ±рылыстыњ μзіндік т±рѓыда ымы-
раѓа келуініњ, ѓасырлар бойы ќ±рыл-
ѓан єлемдік μркениет демократиясы-
ныњ ‰лгісін посткењестік кењістікте
енгізудіњ нышаны болѓан 1993
жылѓы Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясы єуел бастан-аќ
ќайшылыќќа толы болатын.
Б±л – бір.

Екіншіден, жања Конституцияѓа
алѓаш рет азаматтыњ ќ±ќыѓына
ќатысты ѓана емес, адам д‰ниеге
келген сєттен одан ажырамас
ќ±ќыќтарына да ќатысты нормалар
енді. Ол бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті саяси ж‰йеніњ
басты т±лѓасы болып табылады,
билік тармаќтарынан жоѓары т±ра-
ды. Б±л президенттік басќару ж‰йе-
сіндегі мемлекетке сай келеді. Ќазаќ-
стан Республикасыныњ б‰гінгі ќолда-
ныстаѓы Конституциясы елімізде
азаматтыќ ќоѓам институттарын
орнатудыњ барлыќ ќ±ќыќтыќ ќ±ры-
лымдарын орныќтыруѓа толыѓымен
м‰мкіндік берді.

‡шіншіден, Ќазаќстан Республи-
касыныњ Конституциясы конститу-
циялыќ зањдардыњ ќаѓидаларын
т±жырымдап, бір арнаѓа келтірген
Ата Зањ, яѓни мемлекетіміздіњ Негізгі
Зањы болып табылады. Ќазаќстан
Республикасыныњ Конституциясы –
Ата зањымыз ±лттыќ жєне халыќ-
тыќ егемендіктіњ орныѓуын, мемле-
кеттіњ демократиялануыныњ кμрінісі,
ќ±ќыќтыќ пен зайырлы мемлекет ре-
тінде ќалыптасуына кепілдік берген,
азаматтыќ ќоѓам институттары-
ныњ ќызмет етуіне ‰лес ќосќан нор-
мативтік ќ±ќыќтыќ акт.

Тμртіншіден, 1995 жылы б±л к‰ні
республикалыќ референдумда б±-
рынѓы мемлекеттік ќ±рылыстыњ
кемшіліктерін жойѓан Ќазаќстанныњ
жања Конституциясы ќабылданды,
оѓан сєйкес ЌР президенттік басќа-
ру нысанындаѓы мемлекет болып
жарияланды, ал 30 тамыз мемле-
кеттік мереке – Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Конституциясы к‰ні бо-
лып жарияланды.
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¤теген ИСЕНОВ,
 тарих ѓылымдарыныњ кандида-

ты,  Ќостанай мемлекеттік педа-
гогикалыќ институтыныњ доценті.

Сапабек ХАМИТОВ,
"Темте" ЖШС директоры:

"Зор жауапкершілікке
жетелейді"

Еліміздіњ Ата Зањы  Ќазаќ-
стан аумаѓында т±рып жат-
ќан єрбір азаматќа бірдей
м‰мкіндік береді. Оныњ
ішінде ауылшаруашылыѓы
саласында ењбек етіп ж‰рген
біздіњ ќ±ќыќтарымыз да жан-
жаќты ќарастырылѓан. ЌР Ко-
ституциясыныњ: "Ќазаќстан
Республикасында мемле-
кеттік меншік пен жеке меншік
танылады жєне бірдей ќор-
ѓалады", – деген бап бар.
Шынында да, б±л барша
кєсіп иелеріне ‰лкен міндет
ж‰ктейді. Еліміздегі кез кел-
ген жеке шаруашылыќтар
кішігірім мемлекет іспеттес.
Ќарамаѓындаѓы м‰лікке, оѓан
ќызмет ететін адамдардыњ ќ±ќыќтарыныњ тапталмауына тікелей
жауапты. Ал, осы сияќты ж‰здеген, тіпті, мыњдап саналатын жеке
меншік иелерін ќорѓауѓа  Конституциямыздыњ кепіл болуы біздерді
зор жауапкершілікке жетелейді.

2006 жылы Алтынсарин ауданыныњ Шербаков ауылынан 15 мыњ
гектар жер алѓан болатынбыз. Сол жерлерге жылда егін егеміз. Би-
ылдыњ μзінде 13 мыњ гектарѓа дєн септік. Ќалѓан 2000 мыњ гектар
алќапты парѓа ќалдырдыќ. Техника да сайлы. 15 комбайн, 12
К-700, 1 егін себетін кешеніміз бар. Оныњ ‰стіне 9 мыњ гектар жайы-
лымѓа иелік етіп отырмыз.Ондаѓы маќсат –  мал шаруашылыѓын
дамытуѓа шама-шарќымызша ‰лес ќосып, еліміздіњ дамуына ыќпал
етсек деген ой. Б‰гінде ќарамаѓымызда 700 жылќы, 200 ќара мал,
1000 ќой к‰тімде. Біздіњ шаруашылыќ малды μз тμлінен кμбейтуге
аса ден ќойѓан. Сондай-аќ, мал басын асылдандыру арќылы
кєсібімізді одан єрі ширата т‰ссек дейміз. М±ныњ бєрі сайып кел-
генде ел экономикасыныњ дамуына тыњ серпін берері даусыз. Мєсе-
лен, халыќты сапалы азыќ-т‰лікпен ќамтамасыз етуде мал шаруа-
шылыѓыныњ мањызы зор. Ал, сол шаруашылыќтарѓа иелік етіп отыр-
ѓан біз сияќты кєсіпкерлер μз істеріне немќ±райлы ќараса, жања
технологияларѓа ж‰гінбесе, онда еткен ењбекті зая кетті дей беріњіз.
"Темте" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 70-тен астам адам
т±раќты ењбек етеді. Олардыњ алањсыз ж±мыс істеуі ‰шін, лайыќты
жаѓдай туѓызып, єр ењбеккердіњ табысын молайта т‰суіне  айрыќ-
ша мєн береміз. Ымыра мен бірлік бар жерде – береке бар. Бірлігі
жарасќан ел ѓана μрісін кењейте алады. Біздіњ ±станѓан ќаѓидамыз
осы.

Жалпы, ќоѓамныњ ењ басты ќ±ндылыѓы-адам десек, сол ќоѓамды
ќ±рушы адамзат баласына, оныњ ішінде еліміздіњ аумаѓында т±рып
жатќан єрбір азаматќа ¦лы мєртебелі Конституциямыз ‰лкен
м‰мкіндіктер беріп отыр. "Ќол ќусырып ќарап отырма, кєсіп ет, ша-
руашылыѓыњды дамыт, еліње ќызмет ет!" – дейді. Т‰сіне білген жа-
нѓа б±л ерекше ќамќорлыќ. Сондыќтан, Ата Зањымыз Алаш бала-
сына адал ќызмет етіп жатыр деп есептеймін.

 Алтынсарин ауданы.

"Мерекені ќарызсыз
μткізейік!"

Конституция – б±л бєрінен ќымбат, бєрінен асыл д‰ниеміздей
зањымызды ардаќтаудаѓы игі ќадам. Ќоѓамдыќ татулыќ пен ±лттар
т±тастыѓын саќтауда да Ата зањымыздыњ мањызы айтарлыќтай. Осы
мереке ќарсањында зањ орындаушы сот органдарыныњ ‰нсіз ќалуы
м‰мкін емес. Себебі, сот орындаушыларыныњ μмірінде Ата зањныњ
орны ерекше. Біз μз ж±мысымызда осы Ата зањѓа с‰йенеміз. Содан
кейін Конституцияѓа сєйкес елімізде ќабылданѓан зањдарды бас-
шылыќќа аламыз.

Мереке ќарсањында біздіњ бμлім "Мерекені ќарызсыз μткізейік"
деген атаумен акция μткізді. Іс-шараныњ басты маќсаты – азамат-
тарѓа ќызмет ±сынушылары алдындаѓы коммуналдыќ ќызметтер,
мемлекеттік баж салыќтары, кμлік салыѓы, алимент, айыпп±лдар
бойынша ќарызын уаќытылы тμлеу ќажеттілігі туралы аќпараттан-
дыру болып табылады. Аталѓан акция аясында біздіњ мамандар
к‰н сайын борышкерлердіњ т±рѓылыќты мекенжайларына барып,
оларѓа мойындарындаѓы ќарызды уаќытылы μтеуін, ал μтемеген
жаѓдайда єкімшілік, тіпті ќылмыстыќ жауапќа тартылатыны  туралы
айтып, т‰сіндіру ж±мыстарын ж‰ргізді. Акция ќырк‰йек айында да
жалѓасын табады.

Индира СМАЃ¦ЛОВА,
Ќостанай ауданыныњ сот актілерін орындау бойынша

аумаќтыќ бμлімініњ сот орындаушысы.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Жарыќ".
10.50 Айтуѓа оњай. 11.35 "Сырѓалым".
12.40 Иман айнасы. 13.05 Индуст-
рияландыру: ±лттыќ μндіріс. 13.30
Баламен бетпе-бет. 13.55 Ж‰зден
ж‰йрік. 15.00 Єйел баќыты. 16.10
"Ж‰регім сізге аманат". 17.05 Жан
жылуы. 17.30 Жањалыќтар. 17.50
¤зекжарды. 18.10 Ѓасырлар ‰ні.
19.00 Меніњ Ќазаќстаным. 19.30
"Ќызыл сарайдаѓы т‰с". 20.30 Жања-
лыќтар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50
Шын ж‰ректен. 22.40 "Ж‰регім сізге
аманат". 23.40 Жайдарман. 0.15 Жа-
њалыќтар. 1.05 К.ф. "Жансебіл".

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Верь
мне". 11.00 Новости. 11.10 "Єр ‰йдіњ
сыры басќа". 11.45 Магия кухни.
12.25 М.с. 13.00 Жањалыќтар. 13.00
Жањалыќтар. 13.15 "Семейные ме-
лодрамы". 14.00 "Женский доктор".
15.00 Новости. 15.15 Б±йымтай.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Жарыќ".
10.50 Айтуѓа оњай. 11.35 "Сырѓа-
лым". 12.30 Жањалыќтар. 12.45 Аг-
робизнес. 13.10 Журналистік зерт-
теу. 13.35 "Шетелдегі ќазаќ бала-
лары". 14.25 М.ф. 15.00 Єйел ба-
ќыты. 16.10 "Ж‰регім сізге аманат".
17.05 "¦лы дала д‰бірі". 17.30 Жа-
њалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
Кμк тарландары. 19.00 Индустрия-
ландыру: ±лттыќ μндіріс. 19.30
"Ќызыл сарайдаѓы т‰с". 20.30 Жа-
њалыќтар. 20.05 Айтуѓа оњай. 21.50
"Жарыќ". 22.40 "Ж‰регім сізге ама-
нат". 23.40 Т‰нгі студияда Н. Ќоян-
баев. 0.10 Индустрияландыру:
±лттыќ μндіріс.

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања
к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Верь
мне". 11.00 Новости. 11.10 "Єр ‰йдіњ
сыры басќа". 11.45 Магия кухни.
12.20 М.с. 13.00 Жањалыќтар. 13.00
Жањалыќтар. 13.15 "Семейные ме-

16.00 ¤мір сабаќтары. 16.30 ¦лт
саулыѓы. 17.00 Жањалыќтар. 17.15
Бармысыњ, бауырым? 18.00 Ново-
сти. 18.15 "С±лтан С‰лейман". 19.10
Орталыќ Хабар. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Тур де Хабар. 21.00 Итоги дня.
21.30 Х.ф. "Дорогой Джон". 23.30 Т.х.
"Ќ±рбылар". 1.30 Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Даму діњгектері. 10.35 "Ма-
руся". 11.25, 12.25, 13.55, 15.05,
17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Телемар-
кет. 11.30 Первая студия. 12.00 М.с.
12.30 Волшебный фонарь. 13.00
Жањалыќтар. 14.00 "Болашаќ". 15.15
"Сμнбес сєуле". 16.00 "Учитель".
17.00 "Кењ ауќымда". 17.50 Жања-
лыќтар. 18.10 Алдаспан. 18.25 Но-
вости. 18.55 Єуендер єлемі. 19.30
Дербес диалог. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Индекс. 21.00 Новости. 21.35
"Маруся". 23.00 Телетриптих "00.00".
0.00 Жањалыќтар.

7.10 "20:30". 7.40 Жањалыќтар.

8.30 Такси. 9.00 "Ємірші єйел". 10.30
"Фериха". 11.30 "Мадхубала". 13.10
"Сырты б‰тін...". 13.40 К‰лдірген.
14.10 Той жыры. 15.15 "Ємірші єйел".
16.35 Каznet. 17.00 Такси. 17.30
"Фериха". 18.30 "Мадхубала". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00
"Котовский". 22.00 "Фериха". 23.00
Ел аузында. 23.25 "Ѓашыќ жігіт". 0.40
Єн шашу.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:
Идеи, достойные распространения.
10.10 Фильм-ертегілер. 10.25 "Мор-
ган Фриман: уаќыт пен кењістікке
саяхат". 11.30 Великие тайны вели-
ких людей. 12.05 ТЕD: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 13.00 ¤нертапќ-
ыш. 14.15 Лидер XXI века. 15.00
"Доктор Живаго". 16.05 TED: Идеи,
достойные распространения. 17.00
"Морган Фриман: уаќыт пен кењістік-
ке саяхат". 18.05 Эйнштейн ізімен.
19.05 TED: Таратуѓа т±рарлыќ идея-
лар. 19.30 Єдебиет єлемі. 21.00 Зо-
лотая середина. 22.00 Ќылќалам.
22.50 Сол бір кеш... 0.00 "Доктор

Живаго".

6.50 Ж±лдыздар шеруі. 7.30 Те-
матик-шоу. 8.15 Екі езу. 9.00 Мисти-
ческие истории. 10.00 Ревю. 10.25
"Универ". 11.00 "Интерны". 11.30 Од-
нажды в России. 12.00 "Вузеры". 12.30
М.с. 16.15 К‰лкі ойнаќ. 16.40 "Кек".
18.00 К‰лкі базар. 19.00 "Вузеры".
19.30 Камеди Клаб. 20.30 Ревю. 21.00
"Универ". 21.30 "Интерны". 22.00 Од-
нажды в России. 22.30 Ревю. 23.00
"Кек". 0.30 Х.ф. "Близнецы".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.00 М.ф. 9.10 Фабрика
звезд. 10.00 О самом главном. 11.00
Икона стиля. 12.00 Гоктыњ сєн єлемі.
13.00 Ќорќыныш факторы. 14.00
Сайќымазаќтар. Жасырын камера.
15.00 Измайловский парк. 17.00 Блок-
бастеры. 18.00 Концерт. 20.30 Айна
онлайн. 21.00 Человек-невидимка.
22.00 Хочу к Меладзе. 23.40
ШоумаSтгоуон.

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЕВРАЗИЯ

КТК

31 АРНА

лодрамы". 14.00 "Женский доктор".
15.00 Новости. 15.15 Біздіњ ‰й. 16.00
¤мір сабаќтары. 16.30 "К‰н саќшы-
лары". 17.00 Жањалыќтар. 17.15
Н‰кте. 18.00 Новости. 18.15 "С±лтан
С‰лейман". 19.10 Жекпе-жек. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Сильные духом.
21.00 Итоги дня. 21.30 "Верь мне".
22.25 "След". 23.10 Кμзќарас. 0.10
Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-
тар. 9.30 Регион/10. 10.00 Новости.
10.35 "Маруся". 11.25, 12.25, 13.55,
15.05, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Те-
лемаркет. 11.30 Дербес диалог.
12.00 М.с. 12.30 Єуендер єлемі.
13.00 Жањалыќтар. 14.00 "Болашаќ".
15.15 "Сμнбес сєуле". 16.00 "Учи-
тель". 17.00 "Кењ ауќымда". 17.50 Жа-
њалыќтар. 18.10 Третий тайм. 18.25
Новости. 18.55 Єуендер єлемі. 19.30
Первая студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Интонация. 21.00 Новости.
21.35 "Маруся". 22.55 "Учитель". 0.00
Жањалыќтар.

7.00 "20:30". 7.30 Жањалыќтар.
8.00 Єзілстан. 8.30 Такси. 9.00
"Ємірші єйел". 10.30 "Фериха". 11.30
"Мадхубала". 13.10 М.ф. 14.10 "Ко-
товский". 15.15 "Ємірші єйел". 16.35
Каznet. 17.30 "Фериха". 18.30 "Мад-
хубала". 20.30 "20:30". 21.00 Аstana
live. 21.45 "Фериха". 22.45 "Ѓашыќ
жігіт". 0.05 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:
Идеи, достойные распространения.
10.10 Фильм-ертегілер. 10.25 "Мор-
ган Фриман: уаќыт пен кењістікке
саяхат". 11.30 "Великие тайны ве-
ликих людей". 12.05 ТЕD: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 13.00 ¤нертап-
ќыш. 14.30 Єдебиет єлемі. 15.00 "Док-
тор Живаго". 16.05 TED: Идеи, дос-
тойные распространения. 17.00
"Морган Фриман: уаќыт пен кењістік-
ке саяхат". 18.05 Б‰гінгі ѓылым. 19.05
TED: Таратуѓа т±рарлыќ идеялар.
19.30 Кітапхана. 20.30 Жасампаз
ѓылым". 21.20 Лови момент. 22.00
Таѓдырлы хаттар. 22.50 "Кармен".

НТК

6.00 "Ризамын".
7.00 Єзіл студио. 8.00 "С‰йген с±лу".
9.00 "Єкетай". 10.00 "Счастливы вме-
сте". 11.00 "Воронины". 13.00 Мульт-
сериалы. 14.00 "Алѓашќы махаббат".
15.00 "Єкетай". 16.00 "Сен келерсіњ".
17.00 Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 18.00 "Воронины". 20.00 Ин-
формбюро. 21.00 "С‰йген с±лу".
22.00 "Сен келерсіњ". 23.00 "Алѓашќы
махаббат". 00.00 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Фор-
рест Гамп". 3.00 Х.ф. "Скуби-Ду 3:
Тайна начинается".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
ПроАгро. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы.
13.00 "Жаркий лед". 14.00 В ладу с
природой. 14.25 Торговый дом. 14.45
Маленькие путешествия по большо-
му краю. 15.00 "Госпожа горничная".
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00
¤мір аѓымы. 19.00 Жањалыќтар. 19.30
Тєуелсіз елдіњ т±лѓалары. 20.00 РТН.
20.30 Группа здоровья. 21.00 "Жар-

2 ќырк‰йек 2015 жыл

кий лед". 22.00 РТН. 22.30 Солнеч-
ная кухня. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10
Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Пятниц-
кий 2". 13.00 "С‰йген жар". 13.50
"Джодха жєне Акбар". 14.40 Ж±ма
уаѓызы. 14.55 Ќылмыстыќ іс №. 15.30
Х.ф. "Будем на ты". 17.40 Жди меня.
18.50 Поле чудес. 20.00 Новости.
20.40 "С‰йген жар". 21.40 Жањалыќ-
тар. 22.20 "Джодха жєне Акбар". 23.25
П@утina. 23.50 "Прошлым летом в
Чулимске".

6.15 КТК ќоржынынан. 7.25 "Ка-
радайы". 8.30 Жањалыќтар. 9.00 "Са-
рай ханымдары". 10.00 Верное сред-
ство. 12.00 Новости. 12.40 Наша
правда. 13.40 "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". 15.35 Семейные
драмы. 16.35 "Таѓдырмен тартыс".
18.00 "Махаббат м±њы". 19.00 "Ма-
хаббатта шек бар ма?". 19.30 Єйел
ќырыќ шыраќты. 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.45 Наша правда.
22.45 Х.ф. "Врача вызывали?" 0.35
Х.ф. "Географ глобус пропил".

0.00 "Доктор Живаго".

6.50 Ж±лдыздар шеруі. 7.30 Те-
матик-шоу. 8.15 Екі езу. 9.00 Мисти-
ческие истории. 10.00 Ревю. 10.25
"Универ". 11.00 "Интерны". 11.30 Од-
нажды в России. 12.00 "Вузеры".
12.30 М.с. 16.15 К‰лкі ойнаќ. 16.40
"Кек". 18.00 К‰лкі базар. 19.00 "Вузе-
ры". 19.30 Камеди Клаб. 20.30 Ревю.
21.00 "Универ". 21.30 "Интерны".
22.00 Однажды в России. 22.30
Ревю. 23.00 "Кек". 0.30 Х.ф. "Преда-
тель".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќымазаќ-
тар. Жасырын камера. 8.30 К‰нбас-
тар. 9.00 М.ф. 9.10 Фабрика звезд.
10.00 О самом главном. 11.00 Сме-
яться разрешается. 12.00 Гоктыњ сєн
єлемі. 13.00 Ќорќыныш факторы.
14.00 Сайќымазаќтар. Жасырын ка-
мера. 15.00 "Гадалка". 16.00 Т.с.
"Брак по завещанию". 17.00 Человек-
невидимка. 18.00 "Арам аќша. Адал
махаббат". 19.00 ‡зілген жапыраќтар.
21.00 Человек-невидимка. 22.00 "Сек-

ретные материалы". 23.00 "Игра пре-
столов". 0.00 Фактор страха.

6.00 "Ризамын". 7.00 Єзіл студио.
8.00 "С‰йген с±лу". 9.00 "Єкетай".
10.00 "Счастливы вместе". 11.00 "Во-
ронины". 13.00 Мультсериалы. 14.00
"Алѓашќы махаббат". 15.00 "Єкетай".
16.00 "Сен келерсіњ". 17.00 Алдарас-
пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі. 18.00
"Воронины". 20.00 Информбюро.
21.00 "С‰йген с±лу". 22.00 "Сен ке-
лерсіњ". 23.00 "Алѓашќы махаббат".
00.00 Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Час расплаты".
3.00 Х.ф. "На глубине морской 3D".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30
Винтаж. 10.00 Жањалыќтар. 10.30
Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы.
13.00 "Жаркий лед". 14.00 Группа
здоровья. 14.25 Ќылмыстыќ іс №.
14.35 Легенды эфира. 15.00 "Госпо-
жа горничная". 16.00 Жањалыќтар.
16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат.
17.30 М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00
Жањалыќтар. 19.30 Безопасная до-
рога. 20.00 РТН. 20.30 ПроАгро. 21.00

"Жаркий лед". 22.00 РТН. 22.30 Тет-
а-тет. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Пано-
рама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Пятниц-
кий 2". 13.00 "С‰йген жар". 13.50
Ашыѓын айтќанда. 14.40 "Джодха
жєне Акбар".15.30 "Судебные исто-
рии". 16.30 Давай поженимся. 17.40
Пусть говорят. 18.55 "Принц Сиби-
ри". 20.00 Новости. 20.40 "С‰йген
жар". 21.40 Жањалыќтар. 22.20
"Джодха жєне Акбар". 23.25 П@утina.
23.50 "Двойная жизнь".

6.15 КТК ќоржынынан. 7.25 "Кара-
дайы". 8.30 Жањалыќтар. 9.00 "Сарай
ханымдары". 10.00 Верное средство.
12.00 Новости. 12.40 Черный квад-
рат. 13.15 "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы". 15.10 Семейные драмы.
16.05 Кесір. 16.35 "Таѓдырмен тартыс".
18.00 "Махаббат м±њы". 19.00 "Махаб-
батта шек бар ма?". 19.30 Єйел ќырыќ
шыраќты. 20.30 Жањалыќтар. 21.00
Новости. 21.40 Наша правда. 22.40
"Королева бандитов". 0.10 "Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы".
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7.00 Концерт. 8.00 Ќымызхана.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Ас болсын!
11.30 М.ф. 13.00 Білгірлер бєйгесі.
13.45 Поэзия єлемі. 14.15 К.ф. "Шыњ-
далѓан намыс". 15.50 Єзіл єлемі.
17.30 Жањалыќтар. 17.50 Т.х. "Ќара
шањыраќ". 19.30 Концерт. 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.00 Сенбілік кездесу.
22.35 Жайдарман. 0.25 Жањалыќтар.
1.00 К.ф. "Шыњдалѓан намыс".

7.00 Ќалжыњ ќоржыны. 9.00 Бар-
мысыњ, бауырым? 10.00 ¦лт сау-
лыѓы. 10.30 М.с. 11.50 Х.ф. "Артур и
месть Урдалака". 13.40 Орталыќ
Хабар. 14.35 Ж±лдызды дода. 16.10
Тур де Хабар. 16.40 Сказка "Ловкий
вор". 17.50 Бенефис-шоу. 19.00
Б±йымтай. 19.40 Ду-думан. 21.00
Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. "Дивергент".
0.30 "Ќ±рбылар".

8.00 Жањалыќтар. 8.30 М.с. 9.00
Новости. 9.35 К.ф. "Ањшы бала".
11.35, 12.55, 13.55, 16.20, 17.55,
18.25, 19.55 Телемаркет. 11.30 Єуен-
дер єлемі. 12.00 "Єдемі-Ай". 13.00
Телетриптих "00.00". 14.00 Гала-кон-
церт. 16.20 Д.ф. "Право на победу".
17.00 "Нояндар". 18.00 530:630.
18.30 Т.с. "Широка река". 19.30 Эле-
гиялыќ эсселер. 20.00 Полиглот.
20.30 Ажар. 21.00 Арќа-аќпарат.
21.35 Х.ф. "Мама-детектив".

8.00 Єн шашу. 8.35 Такси. 9.20
Суперпапа. 10.00 М.ф. 10.35 Магия.
11.00 Д‰ние жарыќ. 11.30 "Мадху-
бала". 13.00 Т.с. "Отрыв". 15.05 Х.ф.
"Пираты 20 века". 16.45 Єзілстан.
17.45 Ќалжыњ-ќоржын. 18.05 Ел
аузында. 18.30 "Мадхубала". 20.05

Ел аузында. 20.30 "20:30". 21.20
Астана кеші кμнілді. 22.35 Х.ф. "До-
мино". 1.00 "¦мытылмас".

7.00 "Єуенмен жеткен жырла-
рым". 8.35 К.ф. "Шоќ пен Шер". 10.10
Картина маслом. 10.45 Золотая се-
редина. 12.00 Жасампаз ѓылым.
13.00 Х.ф. "Большой аттракцион".
14.45 Концерт. 16.00 XXI ѓасыр
кμшбасшысы. 17.30 Кітапхана. 18.05
К.ф. "Меніњ атым Ќожа". 19.25 ¤нер
ырѓаѓы. 20.30 Концерт. 21.35 Х.ф.
"Генрих Наварский". 0.25 "Кμзайым
ќала".

7.45 Кμњілді таспа. 8.40 Екі езу.
9.00 Звезданутые. 10.00 М.ф. 11.40
"Маша и Медведь". 13.10 К‰лкі ба-
зар. 13.35 Караоке-киллер. 14.40 Екі
езу. 15.00 М.х. 16.10 Х.ф. "Папина

дочка". 18.00 Х.ф. "Доспехи бога 3:
Миссия "Зодиак". 20.30 Ала ќарѓа.
21.20 К‰лкі базар. 21.45 Тематик-
шоу. 23.10 Х.ф. "Попутчик".

8.00 Шебербек аѓай. 9.00 Орел и
решка. 10.00 Страсти у плиты. 10.00
Смеяться разрешается. 12.00 К.ф.
"Тапанша". 14.30 Q-елі. 15.00 Х.ф.
"Арифметика подлости". 17.00 Кон-
церт. 18.00 Q-елі. 18.30 Айна он-
лайн. 19.00 Сайќымазаќтар. Жасы-
рын камера. 20.30 Х.ф. "Пятый эле-
мент". 23.00 Бокс. 0.00 "Секретные
материалы".

6.00 Єзіл студио. 7.00 М.ф. 8.00
"С‰йген с±лу". 9.00 Х.ф. "Лицензия
на брак". 11.00 "Готовим с Адель".
10.30 Ералаш. 12.30 М.ф. 13.00 Х.ф.
"Севгинатор". 16.00 М.ф. "Рэтчет и
Кланк". 18.00 Х.ф. "Спайдервие: Хро-
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8.30 Ќымызхана. 9.00 Аќсауыт.
9.30 Б‰гін жексенбі. 11.05 Бала-
мен бетпе-бет. 11.25 М.х. 12.15 Ай-
тыстан ‰зінді. 13.00 Концерт. 13.45
Келбет. 14.15 К.ф. "Семсер". 16.15
Концерт. 17.50 "Ќара шањыраќ".
20.00 Апта. 21.00 ¦лттыќ шоу: Роза
шаќырады. 22.25 К.ф. "К‰з ањызда-
ры". 0.30 Футбол. Исландия - Ка-
захстан.

7.00 Концерт. 8.30 Айбын. 9.00
Жеті к‰н. 10.00 Ас арќау. 10.30 М.с.
12.50 Сказка "Братец и сестрица".
14.00 Ду-думан. 15.20 Б±йымтай.
16.20 К.ф. "Меніњ к‰нєлі періштем".
18.00 Концерт. 19.40 Бенефис-шоу.
21.00 Жеті к‰н. 22.00 К.ф. "Короле-
ва". 0.00 К.ф. "Алданѓан ‰міт".

8.00 Єуендер єлемі. 8.30 М.с.
9.00 Д.ф. "Спорттаѓы жетістіктер".
9.35 К.ф. "Ою-μрнек ќ±пиясы". 11.30
Параллели. 12.25, 13.20, 15.10,
17.30, 18.25, 22.30, 23.55 Телемар-
кет. 12.00 Сєттілікке 1001 ќадам.
12.30 "Єдемі-Ай". 13.00 Арќа єуен-
дері. 14.00 Ќ. Ќадыровтыњ шыѓарма-
шылыќ кеші. 16.20 Д.ф. "Ќазаќстан".
17.00 "Нояндар". 18.00 Єуендер
єлемі. 18.30 "Широка река". 19.30
Волшебный фонарь. 20.00 Біздіњ
елдіњ жігіттері. 20.30 Вызов. 21.00
Арќа-аќпарат. 21.35 Х.ф. "Мама-де-
тектив". 23.35 "Нояндар".

8.00 Єн шашу. 9.10 Ел аузында.
9.55 Концерт. 11.10 К‰лдірген. 11.30
"Мадхубала". 13.00 "Отрыв". 15.05

Х.ф. "Прости, дитя". 16.40 "Сырты
б‰тін...". 17.10 Сырласу. 18.00 Бай
бол. 18.35 "Мадхубала". 20.05 Той
жыры. 20.30 "20:30". 21.20 Репортер
представляет. 21.40 Х.ф. "Погребен-
ный заживо". 23.30 "¦мытылмас".

7.05 Концерт. 8.45 К.ф. "Голуби-
ный звонарь". 10.10 Ѓылыми кењес.
11.00 Эксклюзив. 12.00 Джаз-ранде-
ву. 13.00 "12 виолончелист". 14.00
Этимология образа. 14.20 Концерт.
16.00 Лидер XXI века. 16.45 Сол бір
кеш... 18..10 ¤нер ырѓаѓы. 19.00 Х.ф.
"Лютый". 21.30 Аќсарай. 23.05 К.ф.
"Абай єуендері".

7.45 Кμњілді таспа. 8.40 Екі езу.
9.00 Рыжие. 9.20 Большая разни-
ца. 10.20 М.ф. 11.40 "Маша и Мед-

ведь". 12.30 Х.ф. "Доспехи бога 3:
Миссия "Зодиак". 15.00 М.х. 17.15
К‰лкі базар. 18.00 Х.ф. "1408".
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 21.00 Ала ќарѓа. 22.20
Тематик-шоу. 23.20 К‰лкі базар.
0.00 Танцы.

08.00 Шебербек аѓай. 9.00 Сви-
детели. 9.30 Моя история. 10.00 Из-
майловский парк. 12.00 К.ф. "Мум-
байдыњ єлегі". 14.15 "Жас Дидар".
15.00 Х.ф. "Два билета в Венецию".
17.00 Блокбастеры. 18.00 Концерт
Беркута. 20.00 Q-елі. 20.30 Айна он-
лайн. 21.00 Хочу к Меладзе. 22.40
Х.ф. "Васаби". 0.30 "Секретные ма-
териалы".

6.00 Єзіл студио. 7.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 Х.ф. "Севгинатор".

11.30 Х.ф. "Спайдервие: Хроники".
13.30 Х.ф. "Трансформеры: Эпоха
истребления". 17.00 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 20.00
"С‰йген с±лу". 22.00 Алдараспан,
Шаншар, Нысана к‰нделігі. 23.00
Х.ф. "Шоу Трумана". 1.00 Х.ф. "Изо
всех сил".

7.00 М.ф. 9.00 Неизведанный Ка-
захстан. 10.00 Торговый дом. 10.20

Baby Гид. 10.50 В ладу с природой.
11.10 Легенды эфира. 11.30 Сол-
нечная кухня. 12.00 ПроАгро. 12.30

РТН Подробности. 13.20 Винтаж.
14.00 "Ќоњыр" шыѓармашылыќ кеші.

16.00 Ж±лдыз-топ. 17.00 Монстр-ма-
ния. 20.30 Тет-а-тет. 21.00 Ќоѓам
жєне єйел. 21.30 Тєуелсіз елдіњ

т±лѓалары. 22.00 К.ф. "Жесірлер".
0.00 "Фарцовщики. Опасное дело".
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ники". 20.00 "С‰йген с±лу". 22.00 Ал-
дараспан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
23.00 Х.ф. "Трансформеры: Эпоха ис-
требления". 2.00 Х.ф. "Смертельная
битва 2: Истребление".

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 Киноклуб. 10.20 Неизве-
данный Казахстан. 10.50 Группа здо-
ровья. 11.10 Монстр-мания. 14.00
К.ф. "Жесірлер". 16.00 ПроАгро. 16.30
Ќазаќстан байтаќ μлке. 17.00 Тет-а-
тет. 17.30 Ж±лдыз-топ. 18.30 Ќауіпсіз
жол. 19.00 Ќылмыстыќ іс №. 19.30
Baby Гид. 20.00 РТН Подробности.
20.50 Винтаж. 21.30 Солнечная кух-
ня. 22.00 Легенды эфира. 22.30 Б.
Сємединова. 0.00 Панорама недели.

6.00 Т.х. "Шпионские игры". 6.45

Т.х. "Петрович". 8.00 Тањѓы пошта.
8.30 П@утina. 8.50 Жањалыќтар. 9.00
Смак. 9.40 Х.ф. "Испытательный срок".
11.45 Фабрика грез. 12.05 "Ду ќол
шоколад". 13.10 Караоке такси. 13.45
101 кењес. 14.20 П@утina+. 15.30 Х.ф.
"Осенняя мелодия любви". 20.00 "Пер-
вая программа". 20.30 "Х FACTOR".
22.00 Кешкі кездесу. 23.30 Жањалыќ-
тар. 0.00 Х.ф. "Люди Икс: Первый
класс".

7.25 Х.ф. "Девушка с гитарой".
8.25 КТК ќоржынынан. 10.00 Удиви
меня. 11.10 Звездная жизнь. 12.00
Новости. 12.40 Наша правда. 13.40
Х.ф. "Врача вызывали?" 15.35 "Кара-
дайы". 18.15 Біздіњ концерт. 19.35 Той
ВestStar. 21.00 Другая правда. 22.00
Очная ставка. 23.00 Я стесняюсь
своего тела. 0.50 Х.ф. "Любовь как
мотив".

6.00 Жањалыќтар. 6.25 "Петро-
вич". 8.35 Жањалыќтар. 8.45 Воскрес-
ные беседы. 9.00 Здоровье. 10.10
"Казлото". 10.45 "Валентин Гафт. "Чу-
жую жизнь играю как свою". 12.00
Кешкі кездесу. 13.30 Караоке такси.
14.10 "Єйел сыры...". 15.05 "Х
FACTOR". 16.35 Х.ф. "Сводная сест-
ра". 21.00 Аналитика. 22.00 П@утina+.
23.05 Єн дария. 0.10 Х.ф. "Все по-
честному".

7.05 М.с. 8.00 КТК ќоржынынан.
9.40 Звездная жизнь. 10.40 Х.ф. "Ос-
колки счастья". 14.15 Дорога домой.
14.25 Єйел ќырыќ шыраќты. 15.25 Біздіњ
концерт. 16.50 Той ВestStar. 18.15
¤нерлі отбасы. 19.30 Кμњілді отбасы.
20.30 Эксперимент. 21.00 Портрет не-
дели. 22.00 Слуги народа. 22.50 Х.ф.
"Подари мне немного тепла".

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

(Телебаѓдарламаныњ соњы).
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 "Алтынсарин ауданы єкімі аппараты"
мемлекеттік мекемесініњ бірыњѓай кон-
курстыќ комиссиясы келесі бос мемле-
кеттік  єкімшілік  лауазымдарѓа  орнала-
суѓа   конкурс   жариялайды:

1)  "Алтынсарин ауданы єкімі аппа-
раты" мемлекеттік мекемесініњ ±йым-
дастыру – баќылау ж±мысы бμлімініњ
бас маманы, санаты Е-4,  лауазымдыќ
жалаќысы  ќызмет  атќарѓан  жылда-
рына  байланысты 59 579 тењгеден
80 720  тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Облыс єкімі блогыныњ жєне   ресми сай-

тыныњ ќызмет  істеуі бойынша ж±мысты
ж‰зеге асырады. Ауданда "электронды
‰кімет" аќпараттыќ ж‰йесін енгізу бойынша
іс шараларды ж‰зеге асыру ж±мыстарын
±йымдастыру. Аќпараттандыру мєселелері
бойынша мемлекеттік мекемелерге кењестік
кμмек  кμрсетеді.  Ауданныњ мемлекеттік
±йымдарыныњ ќызметінде мемлекеттік ќыз-
мет кμрсету жєне аќпараттыќ технология-
ларды ќолдану тиімділігі бойынша баѓалауѓа
баќылауды ж‰зеге асырады.  Жергілікті ат-
ќарушы ±йымдарда аќпараттыќ ќауіпсіздік
саясатыныњ ќамтамасыз етілуін баќылай-
ды. Сайлаушылар базасын ж‰ргізу. Ауыл-
дыќ округтер жєне ауыл  єкімі аппараттары-
мен "Сайлаушы" мєліметтер базасындаѓы
сайлаушылар тізімімен ж±мыс бойынша
μзара іс-ќимыл жасау, келуші жєне шыѓу-
шылар тізіміндегі μзгерістерге баќылау
ж‰ргізу. Аудан єкімініњ ќатысуымен μтетін
жиналыстардыњ  материалдыќ-техникалыќ
ќамтамасыз етілуін ±йымдастыру бойынша
ќ±жаттарды дайындау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар: Жоѓары педагогикалыќ (гу-
манитарлыќ, білім), ќ±ќыќ, техникалыќ
ѓылымдар жєне технологиялар (аќпараттыќ
ж‰йелер, есептеуіш техника жєне баѓдар-
ламалыќ ќамтамасыз ету).

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓытына сєйкес салалар-
да екі  жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білімі бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-
циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мем-
лекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас жем-
ќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",  "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет-
тер туралы", "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы" Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ  Зањдарын, осы санаттаѓы наќ-
ты лауазымныњ  мамандануына сєйкес  са-
лалардаѓы ќатынастарды реттейтiн Ќазаќ-
стан Республикасыныњ нормативтiк
ќ±ќыќтыќ актiлерiн, "Ќазаќстан–2050"  Стра-
тегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі.

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

2) "Алтынсарин ауданы єкімі аппара-
ты" мемлекеттік мекемесініњ ќ±жаттама-
лыќ- ќамтамасыз ету  бμлімініњ бас ма-
маны, санаты Е-4,  лауазымдыќ  жалаќы-
сы  ќызмет  атќарѓан  жылдарына  бай-
ланысты   59 579 тењгеден   80 720  тењге-
ге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Єкім аппаратында аќпараттыќ-аныќта-

малыќ ќызмет кμрсетуді ќамтамасыз ету.
Аудан єкіміне ќол ќоюѓа, келісуге, бекітуге
берілетін ќ±жаттардыњ д±рыс ќ±рылуын,
дайындау сапасына баќылау жасауды ќам-
тамасыз ету. Ауылдыќ жєне ауыл єкімдіктері
аппараттарына ќ±жаттардыњ мемлекеттік
тілде ж‰ргізілуіне методикалыќ кμмек кμрсе-
ту.

Ішкі ќ±жат айналымы бойынша  есептілікті
ж‰ргізу. Єкім аппаратыныњ шыѓыс жєне ішкі
ќ±жаттарды тиісті адресатќа жолдау. Аудан
єкімініњ, оныњ орынбасарларыныњ, аудан
єкімі аппараты басшысыныњ жеке жєне зањ-
ды т±лѓаларды ќабылдауын ±йымдастыру.
Ауданныњ кєсіпорындарыныњ жєне мекеме
басшыларыныњ тізімдерін уаќытында жа-
њарту бойынша ж±мысты ќамтамасыз ету.
Бланктерді пайдалану бойынша есеп жєне
есептілігін ќатањ т‰рде  ж‰ргізу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар: Жоѓары педагогикалыќ (гу-
манитарлыќ, білім), ќ±ќыќ, єлеуметтік
ѓылымдар, экономика жєне бизнес (эконо-
мика, менеджмент, есеп жєне аудит, ќаржы,
мемлекеттік жєне жергілікті басќару).

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓытына сєйкес салалар-
да екі  жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білімі бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-

циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мем-
лекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас жем-
ќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",  "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет-
тер туралы", "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы" Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ  Зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ  мамандануына сєйкес
салалардаѓы ќатынастарды реттейтiн Ќазаќ-
стан Республикасыныњ нормативтiк
ќ±ќыќтыќ актiлерiн, "Ќазаќстан–2050"  Стра-
тегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі.

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

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

Конкурсќа ќатысу ‰шін  ќажетті ќ±жат-
тар:

1)  осы  Ќаѓидалардѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариал-
ды куєландырылѓан кμшiрмелерi;

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі тура-
лы хабарландыру  соњѓы жарияланѓан
сєттен бастап 10 ж±мыс к‰ні ішінде "Ал-
тынсарин ауданы єкімініњ аппараты" мем-
лекеттік мекемесініњ кадр ќызметі бμліміне
тапсырылуы  тиіс. Мекенжайы:  110100, Ал-
тынсарин ауданы, Обаѓан ауылы, Ленин
кμшесі, 4, аныќтама  телефоны: 8(71445)
49-027, факс 34248, электрондыќ мекен-
жайы: altynsar@kostanay.gov.kz.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте неме-
се пошта арќылы ќ±жаттарды ќабылдау
мерзімінде берген ќ±жаттары (ќоса беріл-
ген ќ±жаттары кμрсетіле отырып ќ±жат
тігілетін м±ќабаѓа салынѓан) конкурстыќ ко-
миссияныњ ќарауына ќабылданады. Кон-
курсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарды электрон-
дыќ пошта арќылы берген азаматтар ќ±жат-
тардыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу бастал-
ѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктір-
мей ±сынады.

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

Конкурстыќ комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќамтама-
сыз ету ‰шін оныњ отырысына байќаушы-
ларды ќатыстыруѓа жол беріледі.

Конкурстыќ комиссиясыныњ отырысына
байќаушылар ретінде Ќазаќстан Республи-
касы Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Рес-
публикасы зањнамасында белгіленген
тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ, басќа да мемлекеттік орган-
дардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік
емес ±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йым-
дардыњ жєне саяси партиялардыњ μкілдері,
уєкілетті органныњ ќызметкерлері ќатыса
алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясы-
ныњ отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар
єњгімелесу басталуына 1 ж±мыс к‰ні ќал-
ѓанѓа дейін кешіктермей персоналды басќа-
ру ќызметіне (кадр ќызметіне) тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар  персоналды басќару
ќызметіне (кадр ќызметіне) жеке басын кує-
ландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымда-
рѓа тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін ±сына-
ды.

Азаматтар конкурсќа ќатысу жμніндегі
шыѓындарын (єњгімелесу μтетін жерге келу
жєне ќайту, т±ратын жерді жалдауды, бай-
ланыс ќызметініњ барлыќ т‰рлерін пайдала-
ну) μздерініњ жеке ќаражаттары есебінен
ж‰ргізеді.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ дене шы-
ныќтыру жєне спорт басќармасы" ММ
(110000, Ќостанай  ќаласы,  Таран   кμшесі,   83,
428-кабинет, аныќтама телефоны: 54-05-73,
факс:    54-39-53,    электрондыќ     мекенжай:
oblsport@kostanay.kz)    "Б" корпусыныњ бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымѓа орналасуѓа
конкурс жариялайды.

Дене шыныќтыру-б±ќаралыќ ж±мыс
бμлімініњ жетекші маманы, D-O-5 санаты,
лауазымдыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан
жылдарына байланысты 57 656 тењгеден
78 157 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Олимпиада-
лыќ емес, ±лттыќ спорт т‰рлерін дамуѓа тал-
дауды ж‰зеге асырады.  ¦лттыќ жєне олимпиа-
далыќ емес спорт т‰рлерінен облыстыњ ќ±рама
командасын дайындауды жєне баќылау жасау-
ды ±йымдастырады, олардыњ Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ чемпионаттарында, кубоктарында,
біріншіліктерінде, кешенді іс-шараларына жєне
басќа да республикалыќ жєне халыќаралыќ жа-
рыстарѓа ќатысуын, облыстыќ ќ±рама команда
тізімін бекіту ‰шін дайындауды ќамтамасыз етеді.

¦лттыќ жєне олимпиадалыќ емес спорт
т‰рлерінен спорттыќ-б±ќаралыќ іс-шараларды
μткізу жєне дайындауды ќамтамасыз етеді. Са-
лауатты μмір салтын насихаттау жμніндегі іс-ша-
ралар μткізеді. Олимпиадалыќ емес жєне ±лттыќ
спорт т‰рлерін дамытуѓа, осы спорт т‰рлері бой-
ынша спорттыќ резервті дайындауѓа, аѓымдаѓы
жєне перспективалыќ жоспарларды ж‰зеге асы-
руѓа баќылау жєне дайындауѓа, спорт т‰рлерін
дамыту жμніндегі аќпаратты дайындауѓа жауап
береді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын та-
лаптар:

Жоѓары педагогикалыќ (дене шыныќтыру)
немесе ортадан кейінгі педагогикалыќ (дене шы-
ныќтыру) білім.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќстан
Республикасыныњ Президенті туралы" Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Конституциялыќ зањын,
"Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас жем-
ќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы", "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-
μзі басќару туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы" Ќазаќ-
стан Республикасы зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануына сєйкес са-
лалардаѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лерін, "Ќазаќстан–2050" Стратегиясы: ќалып-
тасќан мемлекеттіњ жања саяси баѓыты страте-
гиясын білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс "Бос єкімшілік мемлекеттік мемле-
кеттік лауазымына орналасуѓа конкурс μткізу
жєне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаѓди-
даларын бекіту туралы"  (б±дан єрі – Ќаѓида)
Ќазаќстан Республикасыныњ  Мемлекеттік   ќыз-
мет    істері    агенттігі     Тμраѓасыныњ 2013 жыл-
ѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓыныњ не-
гізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар:
1) осы Ќаѓидалардыњ 2-ќосымшасына сєйкес

нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидалардыњ
3-ќосымшасына сєйкес нысанда толтырылѓан
сауалнама;

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшірмелері;

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

5) Ќазаќстан Республикасы  Денсаулыќ
саќтау    министрлігініњ 2010   жылѓы 23 ќараша-
даѓы № 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан
Республикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лердіњ тізілімінде 2010 жылѓы 21 желтоќсанда
№ 6697 болып тіркелген) нысандаѓы денсаулыѓы
туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті мєннен
тμмен емес нєтижемен тестілеуден μткені тура-
лы ќолданыстаѓы сертификат (немесе нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар "Ќостанай облысы
єкімдігініњ дене шыныќтыру жєне спорт басќар-
масы" ММ (Ќостанай ќаласы, Таран кμшесі, 83,
428-кабинет) конкурсты μткізу туралы хабарла-
маны жариялау к‰нінен 10 ж±мыс к‰н ішінде
±сынылуы керек.

Конкурстыќ комиссияныњ ќарауына азамат-
тармен мерзімінде ќолма-ќол  немесе пошта бой-
ынша берілген (ќоса беріліп отырѓан ќ±жаттар
кμрсетілуімен папкіге салынѓан) ќ±жаттар ќабыл-
данады. Конкурсќа ќатысу ‰шін электрондыќ
пошта арќылы ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰нінен
кешіктірмей тапсырады.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткерлер оны
єњгімелесуге жіберу туралы хабарландыру
к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰н ішінде "Ќостанай
облысы єкімдігініњ дене шыныќтыру жєне спорт
басќармасы" ММ-де μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отырысына бай-
ќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республикасы
зањнамасында белгіленген тєртіпте аккредител-
ген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ), коммер-
циялыќ ±йымдардыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќызметкерлері ќаты-
са алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шін т±лѓа єњгімелесу μткілуі
басталуына дейін бір ж±мыс к‰нінен кешіктір-
мей персоналды басќару ќызметінде "Ќостанай
облысы єкімдігініњ дене шыныќтыру жєне спорт
басќармасы" ММ-де тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓалар персоналды басќару ќызметіне "Ќос-
танай облысы єкімдігініњ дене шыныќтыру жєне
спорт басќармасы" ММ-не жеке басын куєлан-
дыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
тиесілігін растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
немесе кμшірмелерін ±сынады.

Конкурсќа ќатысуѓа шыѓындар (μткізілуі ор-
нына жєне кері ќайтуына ж‰ру, ‰й-жайын жал-
дауѓа, т±руына, барлыќ т‰рдегі байланыс ќыз-
меттерімен пайдалануына) азаматтар μз ќара-
жаты есебінен тμлейді.

 САЌТЫЌТА ЌОРЛЫЌ ЖОЌ

 Облыстыќ тμтенше жаѓдайлар ќызмет-
керлері орманда μрт шыќса, бірінші не-
ден саќтану керектігін ескертеді. Ќызыл
жалынды болдырмау ‰шін темекі ќалдыќ-
тарын жєне басќа да шала сμнген ќоќыс-
тарды  ќараусыз ќалдырмау ќажет. Есте-
ріњізде болсын, тез жанѓыш материалдар-
дыњ д±рыс сμнбеуі де μрт ќауіпін
тμндіреді. Егер де сіз орманда ж‰ріп, тμтен-
ше жаѓдайѓа кує болсањыз, ењ бастысы,
нені білу шарт? Онда  міндетті т‰рде "101"
немесе "112" нμмірлері бойынша ќ±тќа-
рушыларѓа хабарлауыњыз ќажет. Орман-
да μрттіњ туындаѓаны жμнінде хабар бер-
ген кезде μзіњіздіњ ќауіпсіздігіњізді ќадаѓа-

лањыз. Ќайѓылы жаѓдайды болдырмау
‰шін Сізге келесі міндеттерді орындау ке-
рек: μрт оќиѓасы болѓан мањайдаѓы адам-
дарды ќ±лаќтандырып, тез арада ќауіпті
аумаќтан кету жолдарын ойластыру керек.
Жолѓа, суѓа ќарай шыѓу керек. Егерде от-
тан кетуге бμгет болса міндетті т‰рде ашыќ
алањќайѓа шыѓу немесе су ішіне т‰су
ќажет. Егер мањайды кμк т‰тін басса, онда
ауыз бен м±рынды сулы ш‰берекпен басу
керек. Орман μрті кезінде д±рыс ќам-ќаре-
кет жасаѓанда ѓана тμтенше жаѓдайдан
аман-есен ќ±тылуѓа болады.

Облыстыќ ТЖД мемлекеттік тіл
жєне аќпараттандыру тобы.

Жарнама:

54-33-22, 54-99-69 (факс)

Егер орманда μрт болса...
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Ќазаќ журналистика-
сында μзіндік орны бар,
ќазаќтыњ аяулы ќызы Ай-
жан Ж±мабаева да д‰ние-
ден μтті. "Айжан μмірден
озды" деген хабардан
ж‰ректі езген м±њныњ бат-
пандай салмаѓы жаншып,
жанымды ќоярѓа жер тап-
пай ќалдым. Енді меніњ жа-
нашыр апамныњ жоќтыѓын
ойлаудыњ μзі ењсені баса-
тын ауыр зіл екенін ±ќтым.
Бєлкім жазбауыма да бола-
тын ба еді, біраќ жоќтаѓан
кμњілім тыншу бермеді, жан
апа!

Кμњіл алай-т‰лей. Ќолы-
ма ќаѓаз бен ќалам алып,
ж‰регімді езген  саѓыныш-
тыњ емін табатындай бо-
лып,  оныњ асќаќ рухымен
тілдескім келді.

Толќи аќќан Торѓайдыњ
бойында, торѓынды Тосынында
Аќшыѓанаќ атты керім ауыл
жатыр. Осы шаѓын мекендегі
Ќаражан Топаев атындаѓы орта
мектептіњ оќушылары μлењ-
жыр, єдебиет десе ќ±лаќтарын
ќайшылап т±рады. Алдыњда аѓа-
апаларыњныњ сμз ±стаѓандарын
ауыл-аймаќ жабыла бетке
±стап, кейінгіге ‰лгі еткендігі-
нен бе, єлде топыраќтыњ да бір
ќасиеті бар ма, білмеймін осы
ауылда   туѓан жанныњ μнерге
елењдемейтіні жоќ. Айжан ќыз
да сондай кішкентайынан μнер
десе   ішкен асын жерге ќойып
μсіпті. Ауылдан арманыныњ
желкенін Торѓайдыњ жазыла
ескен самалына керіп, Алматыѓа
оќу іздеп аттанѓанда Айжан
Ќуанышбайќызы небары 16-аќ
жаста екен. Осылайша танымал
журналист, шебер жазушы,
пиар саласыныњ маманы Ж±ма-
баева Айжан Ќуанышбайќызы
атты ауылдас апамды ќолыма
ќалам алып,  ес білген кезден
тани бастадым. Баспасμз бетте-
рінен, ‰йдегі кμгілдір экраннан
кμре ќалсаќ, " Біздіњ Айжан ѓой,
єні, Айжанды ќара!" деп, ауыл-
дастары сырттай тілекші болып
ж‰руші  едік.

Мен ол кісініњ жерлесі ѓана-
мын. Аќын я жазушы емеспін.
Біраќ сол шыѓармашылыќ адам-
дарыныњ ењбегін кμзден таса
ќылмай оќып, кімніњ немен ай-
налысып ж‰ргенін, яѓни кімніњ
не жазып ж‰ргенін ж‰рек
т‰кпіріне саќтап, шамам жет-
кенше оларды кμкірек кμзінен
μткізушілердіњ бірімін.

Осыдан бес жыл б±рын  Ар-
дабек Солдатбай редакторы
болѓан "masa.kz" сайтында

"Ќара тырна" немесе ќазаќы
психология"  деген єњгіме шыќ-
ты.  Авторы Айжан Ж±мабаева
(Жданова) екен. Сол шыѓарма-
сын оќу арќылы жан апамныњ
табиѓатын тани бастадым.
"Ќара тырна" деген лаќап атпен
атайтын аѓасын аќтыќ сапарѓа
шыѓарып салып, уайымнан ерте
есейіп кеткен жолсерік  кішкен-
тай ќыздыњ єњгімесі арќылы
автор адамдардыњ психология-
сын, ќазаќтыњ баласыныњ обра-
зын басќа ќырынан ашып
кμрсете білді. Осы бір ѓана
єњгімесінде  ќазаќтыњ болмы-
сы, ќазаќтыњ мінезі, єлемдік
проблемаларѓа ќазаќы кμзќа-
рас, бєрі-бєрі ќосылып, оныњ
жоѓары дењгейдегі  жазушы
екенін аныќтап бергендей бол-
ды.  Осы єњгімесінен кейін сол
сайтќа жиі бас с±ѓып т±рушы
едім. Сондай сєттердіњ бірінде
"Нєзипа Ќ±лжанова ќазаќ ќыз-
дарынан шыќќан т±њѓыш жур-
налист" атты жан-жаќты зерт-
теліп, зерделеніп  жазылѓан ма-
ќаласы жарыќ кμрді.  Ќазаќтан
шыќќан т±њѓыш ќаламгер єйел,
‰лкен талант иесі Нєзипа апа-
мыз туралы жазылѓан сол маќа-
ла μзініњ μзектілігімен ерекше-
ленді.  "Алаш арыстарына ќан-
дай марапат кμрсетсек, Нєзипа
Сегізбайќызына да сондай
ќ±рмет кμретуіміз ќажет. Ахањ
– Ахмет Байт±рсыновтыњ μзі
μлењ арнап, ќарындасыныњ та-
лантына бас иген", –  деп жаз-
ѓан болатын.

"Аќшыѓанаќтыќтар"  Ай-
жанныњ Ќазаќстан Журналис-
тер одаѓыныњ, "Ќазаќстан Рес-
публикасы Бас редакторла-
рыныњ клубы" АЌ-ныњ, "Н±р
Отан" ХДП Сыбайлас жемќор-
лыќпен к‰рес жμніндегі ќоѓам-
дыќ кењесініњ Астана ќалалыќ
филиалыныњ м‰шесі болѓанына

ТАЃЗЫМ

кμњілдері толып,  "Цесна-Азия"
("Астана" ТК) телекомпаниясы
ЖШС жањалыќтардыњ ќазаќ
редакциясыныњ редакторы бо-
лып,  "‡кімет арнасы" жєне
"Ќаламгер" авторлыќ баѓдарла-
маларыныњ авторы ретінде та-
нылѓанына ќуандыќ. Астана
ќаласы Халыќаралыќ баспасμз
орталыѓыныњ жетекшісі, Аста-
на ќаласы єкімшілігініњ "Аста-
на дауысы – Голос Астаны"
аќпараттыќ агенттігі" МКЌК-
ныњ бас редакторыныњ орын-
басары, "Алматы" ауданы
єкімініњ ішкі саясат аппараты
бμлімініњ басшысы, Астана
ќаласы Халыќаралыќ баспасμз
орталыѓыныњ жєне Астана
ќаласы єкімшілігініњ "Астана
дауысы" аќпараттыќ агент-

тігініњ директоры сияќты лауа-
зымдарды атќарѓанда, 2009
жылдан бері – "IMIGE.kz" PR-
агенттігініњ жетекшісі жєне
"Имидж-Центр" республика-
лыќ журналыныњ бас редакто-
ры болып жемісті ќызмет ет-
кенін маќтаныш т±татын.

Айжан Ќуанышбайќызы ел
басшысы Н±рс±лтан Назар-
баевты μзініњ саяси идеалы са-
нады. Мемлекеттік ќызметте
ж‰рген кездерінде ол μзініњ
журналист ретіндегі азаматтыќ
±станымын бєрінен биік ќойды.
Ел μміріндегі т‰йінді мєселе-
лерді шешуде ‰ндемей ќалмады.
Ќоѓамды алањдатќан жаѓдай-
ларѓа елеусіз ќарап ќалмайтын,
μткір таќырыптарды тайсалмай
ќозѓайтын талантты журналис-
тердіњ бірі ретінде замандаста-
рыныњ есінде ќалды.

¤мірдіњ ќамшыныњ сабын-
дай ќысќалыѓын ќанша рет
айтсаќ та, ±мытып кететініміз
рас ќой? Тіпті, д‰ниеніњ буына
массаттанѓан кейбіреуіміз, аз
к‰нгі тамашаны – Алла Таѓала-
ныњ бізге берген мєњгілік сыйын-
дай кμретініміз неліктен екен?

Айжан Ж±мабаева ќазаќ-
тыњ талантты журналист ќызы
екенін ќайсар мінезімен, ќара
ќылды ќаќ жаратын тура
сμзімен, жалтаќтамайтын, жал-
пањдамайтын μрлігімен, ешкім-
ге жамандыќ ойламайтын
мейірімді єппаќ ж‰регімен
кμрсетіп те, дєлелдеп те кетті.

Ќош, жаным апам! Барзаќ
єлемінде μзіњіз пір т±ќан Нєзи-
па апаныњ рухымен табысып
жатќан боларсыз...  Сіз мен
‰шін халќына аяулы ќызы бол-
ѓан, біртуар жан болып ќала
бересіз.

Дєулет СЕРІКБАЙ.Дєулет СЕРІКБАЙ.Дєулет СЕРІКБАЙ.Дєулет СЕРІКБАЙ.Дєулет СЕРІКБАЙ.
Арќалыќ ќаласы.

Ќош бол, жан апа!
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ек Апта
к‰ндерi

Сейсенбі
Сєрсенбі
Бейсенбі
Ж±ма
Сенбі
Жексенбі
Д‰йсенбі
Сейсенбі
Сєрсенбі
Бейсенбі
Ж±ма
Сенбі
Жексенбі
Д‰йсенбі
Сейсенбі
Сєрсенбі
Бейсенбі
Ж±ма
Сенбі
Жексенбі
Д‰йсенбі
Сейсенбі
Сєрсенбі
Бейсенбі
Ж±ма
Сенбі
Жексенбі
Д‰йсенбі
Сейсенбі
Сєрсенбі

Тањ
намазы

 4:52
4:52
4:56
4:57
4:59
5:01
5:03
5:04
5:06
5:08
5:10
5:11
5:13
5:15
5:16
5:18
5:20
5:22
5:23
5:25
5:27
5:29
5:30
5:32
5:34
5:35
5:37
5:39
5:41
5:43

К‰нніњ
шыѓуы

6:52
6:52
6:56
6:57
6:59
7:01
7:03
7:04
7:06
7:08
7:10
7:11
7:13
7:15
7:16
7:18
7:20
7:22
7:23
7:25
7:27
7:29
7:30
7:32
7:34
7:35
7:37
7:39
7:41
7:43

Бесін
намазы
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13:44
13:44
13:44
13:43
13:43
13:43
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13:41
13:41
13:41
13:40
13:40
13:40
13:39
13:39
13:39
13:38
13:38
13:38
13:37
13:37
13:37
13:36
13:36
13:35
13:35
13:35
13:34

Екiндi
намазы

18:24
18:24
18:21
18:19
18:17
18:15
18:13
18:11
18:09
18:07
18:06
18:04
18:02
18:00
17:58
17:56
17:53
17:51
17:49
17:47
17:45
17:43
17:41
17:41
17:37
17:35
17:33
17:31
17:29
17:26

Аќшам
намазы

20:45
20:45
20:40
20:37
20:35
20:33
20:30
20:28
20:25
20:23
20:21
20:18
20:16
20:13
20:11
20:09
20:06
20:04
20:01
19:59
19:56
19:54
19:51
19:51
19:47
19:44
19:42
19:39
19:37
19:34

Ќ±птан
намазы
 22:16
22:16
22:11
22:08
22:06
22:04
22:01
21:59
21:56
21:54
21:52
21:49
21:47
21:44
21:42
21:40
21:37
21:35
21:32
21:30
21:26
21:24
21:21
21:21
21:17
21:14
21:12
21:09
21:07
21:04
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Ќостанай ќаласыныњ координаттарына сєйкес
Ќырк‰йек айына намаз уаќыттарыныњ кестесі

Милади 2015 жыл  -  ћиджри 1436 жыл

24 ќырк‰йек – Ќ¦РБАН АЙТ
Ескерту:
Діни маќалалар мен видео, аудио уаѓыздарды, намаз оќып ‰йре-

ну ‰лгісін, єлемдік, ел жєне аймаќ жањалыќтары мен намаз уаќытта-
ры жайлы ќосымша маѓ±лматтарды ќазаќ єрі орыс тілдерінде
akmechet.kz – Ќостанай облыстыќ "Марал ишан" мешітініњ ресми
сайтынан кμре аласыз. Ќ±рметті м±сылман бауырлар мен ќарындас-
тар! akmechet.kz сайтымызѓа кіру арќылы дініміздіњ таралуына μз
‰лестеріњізді ќосыњыздар!

Ќ±рметті Ќостанай облысыныњ т±рѓындары! "Халыќќа
ќызмет кμрсету орталыќтары" мемлекеттік ќызметтерді
т‰скі ‰зіліссіз саѓат 9.00-ден 20.00-ге дейін ќызмет кμрсе-
тетіндігін ескертеміз. Демалыс к‰ні – жексенбі.

Ќ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУ

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

Ќос аќќудай
ќатар ж‰зген

Газетіміздіњ жанашыры жєне ±заќ
жылдар бойѓы белсенді авторы, Мењ-
діќара жєне ¦зынкμл аудандарында
ауылшаруашылыќ саласында басшы
ќызметтерде болѓан, халќына жаќќан,
±лтжанды, ±лаѓатты азамат Жєлел
С±лтанѓазин мен оныњ ж±байы, абзал ана Баѓытайдыњ отбасын ќ±рып,
μмір айдынында ќос аќќудай ќатар ж‰згеніне 60 жыл толыпты. Олар ±л-
ќыз μсіріп, оларѓа келісті тєрбие берді, сол перзенттері – ‰ш ќыз, екі ±лы,
олардан тараѓан немере-жиендері С±лтанѓазиндер єулетін ќуаныш-
шуаќќа бμлеп ж‰р.

Жєкењ "Ќостанай тањы" газетініњ μз адамы болып
кеткелі ќашан. Ол журналистердіњ ‰лкен досы, сыр-
ласы. Кμргені мен кμњілге т‰йгені мол аѓаныњ аќыл-
кењесіне ќ±лаќ т‰ру біз ‰шін ерекше ѓанибет.

Аѓа-жењгемізге ±заќ ѓ±мыр, мыќты денсаулыќ,
ќуанышты кμњіл-к‰й тілейміз.

"Ќостанай тањы" газеті редакциясыныњ
±жымы.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ  табиѓи ресурстар жєне табиѓат пайдала-
нуды реттеу басќармасы" ММ "Ќостанай тањы" газетінде 2015 жылѓы 26
тамыздаѓы № 95 (18304) шыќќан бос орын туралы хабарландыруѓа мына
т‰зетулерді енгізеді: конкурсќа ќатысушыларѓа талаптарда "Ќазаќстан
Республикасыныњ ‡кіметі туралы" зањ алынып тасталсын.

Баротов Шавкатжон Наимовичтіњ шаруа ќожалыѓыныњ сенімді т±лѓа-
сы – ¤мірбаев Ахметќали Тμлепбергенович  кепілдік м‰лікті соттан тыс
μткізу тєртібімен келесі м‰лікті сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы
хабарлайды:

Дала ќосы ѓимараты, жалпы алањы 383,7 ш.м., кадастрлік нμмірі 12-
183-100-199, алањы 0,1 га, ауыл шаруашылыќ нысанындаѓы объектіге
(дала ќосы ѓимараты) пайдалану жєне ќызмет кμрсетуге арналѓан жер
телімін 12.05.2063 жылѓа дейінгі мерзімге жер пайдалану ќ±ќыѓымен жєне
астыќ ќоймасы, жалпы алањы 655,9 ш.м., кадастрлік нμмірі 12-183-100-
200, алањы 0,1 га, ауыл шаруашылыќ нысанындаѓы объектіге (астыќ
ќоймасы) пайдалану жєне ќызмет кμрсетуге арналѓан бμлінетін жер
телімін 30.04.2063 жылѓа дейінгі мерзімге жер пайдалану ќ±ќыѓымен, ор-
наласќан мекенжайы:  Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Глазунов
селолыќ округі.

 Сатып алу баѓасы  сауда μткізілген сєттен бастап 10 к‰нтізбелік к‰н
ішінде енгізіледі. Сауда 2015 жылѓы 15 ќырк‰йек саѓат 10.00-де мына
мекенжайда болады: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Затобол кенті,
Калинин кμш., 51 А ‰й ("Костанайский" СПК кењсесі).

 ¤тінімдер 2015 жылѓы 14 ќырк‰йек саѓат 18.00-ге дейінгі мерзімде
сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады:  Ќостанай ќ., Киев-
ская кμш., 17 ‰й, аныќтама ‰шін телефон: 8-71-42-56-10-46.

 2015 жылѓы тамыздаѓы Ќостанай
облысы бойынша к‰нкμрістіњ ењ тμменгі
дењгейініњ шамасы 19265 тењгені ќ±рады.

К‰нкμрістіњ ењ тμменгі дењгейініњ шамасы –
ќ±ныныњ шамасы бойынша ењ тμменгі дењгейдегі
т±тыну ќоржынына тењ бір адамѓа ќажетті ењ
тμменгі аќшалай табыс.

Ењ тμменгі т±тыну ќоржыны заттай жєне ќ±ндыќ
шаѓылудаѓы тауарлар мен ќызметтердіњ ењ аз
жиынтыѓы. Ол азыќ-т‰лік ќоржынынан (60%) жєне
азыќ-т‰лік емес тауарлар мен аќылы ќызметтердіњ
(40%) шыѓыстарынан т±рады.

Азыќ-т‰лік ќоржынына 43 тамаќ μнімдерініњ
атаулары: ет, балыќ, с‰т, май-тоњ май, нан, жеміс-

кμкμністер жєне олардыњ т‰рлері, ж±мыртќа, ќант,
шай, дємдеуіштер жєне басќа таѓамдар кіреді.

2015 жылѓы тамызда 2014 жылѓы желтоќсанѓа
ќатысты Ќостанай облысы бойынша халыќтыњ ор-
таша жан басына шаќќанда к‰нкμрістіњ ењ тμменгі
дењгейініњ шамасы 9,3%, μткен айѓа – 5,7% кμтерілді
жєне 19265 тењгені ќ±рады (тамаќ μнімдері – 11558
тењге, азыќ-т‰лік емес тауарлар жєне аќылы ќыз-
меттер кμрсету – 7707 тењге).

Оныњ ќ±рылымында ет пен ет μнімдерін сатып
алуѓа кеткен шыѓыстар ‰лесі 17,8%, жемістер мен
кμкμністерді – 15,8%, с‰т, ірімшік пен ж±мыртќа –
11,6%, нан жєне жарма μнімдері – 7,7%, май жєне
тоњ-май -–3,7%, ќант, шай жєне дємдеуіштер – 2,0%,
балыќ – 1,4% алады.

К‰нкμрістіњ ењ тμменгі
дењгейініњ шамасы
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Айбек 
      КӘДІРұЛЫ

Кеше  еліміздің барлық білім ошақтарында 
алғашқы қоңырау соғылды. Қостанайдағы №11 орта 
мектеп ұжымы да білім күнін бар сән-салтанатымен 
қарсы алды. Ашылғалы бері бірнеше буын түлек-
терді алтын ұядан ұшырып үлгерген білім ордасы 
осыған дейін республикалық, облыстық пәнаралық 
байқаулардың екінші, үшінші орындарын иеленді.    

Биыл бұл мектептің табалдырығын 745 оқушы 
аттады. Мектеп директоры Гүлмира Ильясованың 
айтуынша, білім ордасында қазақ сыныптары көп-
теп ашылып жатқан көрінеді. Биыл мектеп алғаш 
рет мемлекеттік тілде оқытатын оныншы сыныппен 
толығып отыр. Ал жаңа оқу жылында білім ошағы-
ның табалдырығын жиырма бала аттады.

Сыңғырла, күміс қоңырау!

Отбасы – адам 
өміріндегі ең қымбат 
дүние екені белгілі. 
Үйдің берекесі ер мен 
әйелдің сыйластығы, 
татулығымен кіреді. 
Сондықтан шаңы-
рақтың берік болуына 
екі жақ бірдей жауап-
ты. 

Халқымыз «Отан – 
отбасынан басталады» 
деп бекер айтпаған. 
Аталы сөздің астарына 
үңілсек, отбасы және 
некенің мемлекет үшін 
қаншалықты маңыз
ды екенін  аңғаруға 
болады. Яғни, әр қа-
зақстандық отбасының 
жетістігі тұтас мемле-
кеттің жеңісі. Еліміз-
дегі әрбір отбасының 
жағдайы жақсы болса 
мемлекет те дамып нығая
ды, халықтың әлауқаты 
артады.

Қай уақытта болмасын 
елдің дамуына қоғамдағы 
отбасының жағдайына бай-
ланысты баға берген. Адам 
өмірі отбасынан басталады 
және оның азамат ретінде 
қалыптасуы да отбасында 
өтеді. 

Халықтың өмір сүру са-
пасы мен деңгейін жақсар-
тудың негізі ана мен баланы 
әлеуметтік қорғау. Еліміз 
тәуелсіздік алғалы бері көп-

балалы отбасыларды әлеу-
меттік қолдауға барынша 
мән берілді. Арнайы жәр-
демақылар мен әлеуметтік 
көмек түрлерінің саны арт-
ты. Қазіргі жұмыс істейтін 
әйелдер жүктілігіне байла-
нысты әлеуметтік төлемдер 
белгілеу үшін өтініш бере 
алады. 

Өз басым бес баланың 
анасымын. Көпбалалы ана 
ретінде үкіметтен 2010 
жылы Затобол кентінен 
баспана берілді. Жергілікті 
билік балаларыма киімке-

шек, оқуқұрал алып 
беруді де ұмыт қал-
дырған жоқ. Қазір ұл
қыз дарымның үшеуі 
оқу бітіріп, өз алдары-
на шаңырақ көтерді. 
Қолымда екі оқушы ба-
лам ғана қалды. Мемле-
кет қолдауының арқа-
сында бес баламды 
жеткіздім. Осының өзі 
атаана мен балаға де-
ген мемлекет қамқор-
лығының жарқын үл-
гісі емес пе. 

Еліміздің Ата заңы-
на сәйкес отбасы 
заңның қолдауында 
болады. Қазақстан Рес
публикасы Конститу-
циясының 27бабында 
«Неке мен отбасы, ана, 
әке мен бала мемлекет-
тің қорғауында болады. 

Балаларына  қамқорлық 
жасау және оларды тәрбие
леу атааналардың табиғи 
құқығы мен міндеті болып 
табылады»  деп  көрсетілген. 
2013 жылы Елбасы Н.Ә.На-
зарбаевтың Жарлығымен 
қыркүйектің екінші жек-
сенбісі Отбасы күні болып 
белгіленді. Бұл күнді Қа-
зақстан Республикасын-
дағы кәсіптік және өзге де 
мерекелер тізіміне енгізуде-
гі мақсат қоғамның назарын 
отбасы құндылықтарын 
нығайтуға аудару еді.

«Мемлекет тірегі 
– отбасы»

ШАҢЫРАҚ

Анар СӘРСЕНБАЕВА, көп балалы ана:

Арқалықта 
ескерткіш ашылды

Мұрат 
      ЖҮНІСҰЛЫ 

  Арқалықтағы «Жастар 
сая бағында» ауған соғысында 
қаза болған жауынгерлердің 
құрметіне арналған ескерткіш 
ашылды. 

  Халық көп жиналған із-
гілікті шарада ең алдымен 
боздақтар бір минуттық үн-
сіздікпен еске алынды.  Мұнан 
соң жас жеткіншектер ауған 
соғысының ардагерлеріне гүл 
шоқтарын ұсынып, батырлар-
мен бірге әуеге шар ұшырды.  

 Қала әкімі Ғ. Бекмұхамбе-
тов, ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты Б. Смағұл, республикалық ауған соғысы ардагерлері мен 
мүгедектер қоғамы төрағасының орынбасары М.Төлекбаев, Торғай 
боксит кен басқармасының директоры В. Родин, ауған соғысының 
ардагері М.Бәлдіковтер құттықтау сөз сөйледі.

 Ескерткіштің бой көтеруіне қаладағы ірі өндіріс ошақтары 
«ТБРУ», «Алюминқұрылыс», «Әліби сенім» ЖШС және жекелеген 
жеке шаруа қожалықтары демеушілік жасаған. Қала әкіміне және 
демеушілерге Б.Момышұлы атындағы «Батыр шапағаты» медалы 
табысталды. 

Ауған соғысының ардагерлері Ғ.Ерназаров, М.Бәлдіков, Т.Куна-
ковтар армия генералы С.Нұрмағамбетов атындағы төс белгімен 
марапатталды.

Арқалық қаласы.

Суретті түсірген автор.                                                                    

ҮСТЕЛ ТЕННИСІ

Жерлесіміз – жүлдегер!

Жуырда Павлодарда ҚР IV жазғы паралимпиада ойындары болып 
өтті. Оған еліміздің барлық өңірінен 594 мүмкіндігі шектеулі спорт-
шылар қатысты. Төрт күнге ұласқан жарыста спорттың суға жүзу, 
пауэрлифтинг, жеңіл атлетика, үстел теннисі, арбадағы би, отырып 
волейбол ойнау тәрізді жеті түрінен 424 медаль сарапқа салынды.

Ойынның қорытындысы бойынша спортшылар мен командалар 
әр түрлі дәрежелі дипломдарға ие болып, кубоктер, медальдар және 
де бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жарыс жеңімпаздары 2016 
жылы Рио-де Жанейро қаласында өтетін Паралимпиялық ойындарға 
лицензиялар ұтып алудың дайындық сатысы болып табылады.

Естеріңізде болса, мамыр айынан бастап, Қазақстанның барлық 
аймақтарында 4000 спортшы қатысқан облыстық және қалалық ден-
гейде іріктеу кезеңдері болып өткен еді. Солардың арасында үздіктері 
ғана  республикалық жарысқа жолдама алды. Айта кетейік, сынға 
түскендердің қатарында облыстық туризм басқармасы мен спорт 
саласындағы лауазымды тұлғалар да бар.

Қостанайдағы «Үміт-Надежда»  қоғамдық бірлестігінің төрағасы  
Дүйсенғали Оспанов үстел теннисінен «күміс» медальді жеңіп алды.  
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