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Ќостанайдаѓы "Баян с±лу" кондитерлік
фабрикасы соњѓы айда μнім μндіру мен экспорт
кμлемін ±лѓайта бастады. Тењгеніњ еркін
айналымѓа жіберілуі кєсіпорынныњ м‰мкіндігін
кењейткен. Еліміздегі "Бизнес

чемпиондарыныњ" ‰здік отыздыѓына кіретін
фабриканыњ ќазіргі ќуаты мен болашаѓы
бедерлі.

¤ткен 2014 жыл кєсіпорын ‰шін табысты болды. Ќырыќ
жылдыѓын атап μткен фабрика рекордтыќ кμрсеткішке
жетіп, жылдыќ μнімді 40 мыњ тоннадан асырды. Єйтсе
де, Ресей рублініњ єлсіреуі кері єсерін тигізіп, алѓашќы
жеті айда μндіріс бєсењдеп ќалѓан болатын. Ќазір ќайта

ќарќын алды.
– Тењгені еркін айналымѓа жіберу саясаты отандыќ

μнім μндіруші  кєсіпорындар ‰шін тиімді болып т±р. Соњѓы
бір айдыњ μзінде  біздіњ μндірісіміздіњ кμлемі мейлінше
артты. Ќазір μз елімізбен ѓана шектелмей,  Ресейдегі экс-
порт та μсіп жатыр, – дейді  "Баян с±лу" конди-
терлік фабрикасыныњ Басќарма тμраѓасыныњ
орынбасары Тимур Садыќов.

Айбек
      КЄДІР¦ЛЫ

 ИНДУСТРИЯЛЫЌ-ИННОВАЦИЯЛЫЌ САЯСАТ

5-бет

БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ

¤њір басшысы Архимед
М±хамбетов ж±мыс барысымен
Ќостанай ќаласындаѓы бірталай
нысандарды аралап, олардыњ
тыныс-тіршілігімен танысып, кем-
кетік т±старына сын айтты.

Алдымен облыстыќ єкімдіктіњ
жанындаѓы, яѓни, Єл-Фараби –
Дулатов кμшелерініњ ќиылысын-
даѓы жер учаскесіне бет б±рды.
Біраз жылдан бері ‰лкен дуалмен
ќоршалып т±рѓан б±л "ж±мбаќ"
нысанныњ ќ±рылысы єбден са-
ѓыздай созылып кетті. Шаћардыњ
бас архитекторы Г‰лсара Ќасы-
баеваныњ айтуынша, беймєлім

Архимед М¦ХАМБЕТОВ:

Н±рболат
          МЕШІТБАЕВ

3-бет

"Ќаламызѓа заманауи архитектура керек"
нысанныњ ќ±рылысы осыдан
сегіз жыл б±рын салына баста-
ѓан. Наќтылай т‰ссек, 2007 жылы
"Peal estet commerc" ЖШС жер
учаскесін сатып алып, зєулім биз-
нес орталыѓын т±рѓызбаќ болып-
ты. Іргетасын ќалап, ќабыр-ѓасын
енді кμтерер т±ста ќ±рылыс
белгісіз себептермен тоќтап ќал-
ѓан. Неліктен? Б±л жаѓын ешкім
де білмейді. Тіпті, аталѓан нысан-
ныњ жобалыќ-сметалыќ ќ±жатта-
ры да ‰шті-к‰йлі жоќ. Сμйтіп,
єбден шарасыз к‰йге т‰скен ше-
неуніктер 2012 жылы жер учас-
кесін ќайтадан мемлекеттік мен-
шікке μткізіп тынѓан. Былтырѓы
жылы ќ±рылыс басќармасы жања

жоба ойлап тауып, б±л мањѓа ар-
найы мерекелік іс-шаралар ±йым-
дастыратын орын жасамаќшы
болѓан. Біраќ, артынша ол ойла-
рынан да айнып ќалѓан. Міне,
осындай мєселелерді тыњдап, ой
елегінен μткізген Архимед Беге-
жан±лы бір тоќтамѓа келіп, жер
учаскесініњ таѓдырын шешіп
берді.

– Ќала кμркініњ єбден сиќын
алып т±рѓан б±л нысанды халыќ
демалатын орынѓа айналдыру
ќажет. Ќаѓылѓан ќадаларды б±зып,
жаѓалай жасыл шμп μсіріп, отыра-
тын орындыќтар ќойыњдар,– деп
ќала єкімі Базыл Жаќыповќа
тапсырма ж‰ктеді.
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Облыс орталыѓындаѓы А.Байт±рсынов атындаѓы
Ќостанай мемлекеттік университетінде  "100 наќты ќадам":
жасалып жатќан реформалардыњ теориялыќ жєне
тєжірибелік  аспектілері" таќырыбында ѓылыми-
тєжірибелік конференция болып μтті. Іс-шараныњ
бастамашысы ЌР Мемлекеттік ќызмет істері жєне
сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл агенттігініњ
Ќостанай облысы бойынша департаменті.

Конференцияѓа облыстыќ мемлекеттік органдардыњ, департа-
мент, басќарма, инспекциялардыњ персоналды басќару бμлімдерініњ
мамандары, университеттіњ профессорлыќ-оќытушылыќ ќ±рамы мен
студенттер ќатысты.

Кездесу аясында Департамент басшысыныњ орынбасары –
Тєртіптік кењес тμраѓасы Берген Беспалинов, департаменттіњ мем-
лекеттік ќызмет μткеру жєне сыбайлас жемќорлыќтыњ алдын алу
басќармасыныњ басшысы Єсет Досекенов,  ЌМУ-дыњ экономикалыќ
факультетініњ басќару жєне іскерлік єкімшілік кафедрасыныњ мењге-
рушісі  Алма  М±стафина, Ќостанай облысы бойынша статистика
департаментініњ  персоналды басќару бμлімініњ басшысы Г‰лсім
Ѓабдулина, ЌМУ-дыњ экономикалыќ факультетініњ студенті Динара
Єбікеева сμз сμйледі.

Жиын барысында шешендер μз сμздерінде 100 наќты ќадам ¦лт
жоспарын ж‰зеге асырудаѓы мемлекеттік ќызметті реформалау,  сол
секілді мемлекеттік ќызмет туралы жања зањ ќабылдау, кєсіби мем-
лекеттік аппарат ќ±ру, жалаќы тμлеудіњ жања ж‰йесі, мемлекеттік
ќызмет μткеру жєне сыбайлас жемќорлыќтыњ алдын алу туралы ай-
тып μтті.  Сонымен бірге шыѓып сμйлеушілер  жоѓары оќу орында-
рын бітірушілер  кей  уаќытта мемлекеттік ќызметке  орналасудыњ
ережесін наќты білмейтіндігін,  баспасμз беттерінде  мемлекеттік
ќызметке орналасу туралы хабарландырулардыњ жарияланатын-
дыѓынан хабарсыз екендігін де жеткізді.

Кездесу соњында ќатысушылар мемлекеттік ќызмет туралы жања
зањнаманы т‰сіндіру маќсатында осындай кездесулерді ‰немі  μткізіп
отыру  керек  деген   ниеттерін  білдірді.  Жєне де ќатысушыларѓа
"Сыбайлас жемќорлыќтан ќалай ќорѓануѓа болады?" деген буклет
таратылып,  блиц-сауалнама ж‰ргізілді.

¦лт жоспарын
талќылады

Облыс єкімі Архимед
М±хамбетов Ќамысты ауданыныњ
"Алтынсарин"   ЖШС-не
іссапармен барды. Аталѓан
серіктестіктегі бордаќылау
алањында, астыќ тиеу нысанында
жєне ретро-кμліктер м±ражайында
болды.

¤њір басшысы б±л ‰ш нысанѓа Аќтμбе облысы-
нан келе жатќан сапарында соќты.
Єуелгі  аялдаѓан  н‰кте – малша-
руашылыќ кешені. Б±л бордаќы-
лау алањыныњ иелігінде 2000 бас
бар. Мал басын олар жергілікті
т±рѓындардан сатып алу арќылы
кμбейтіп отыр. Ішкі нарыќты ет
μнімімен ќамтуды басшылыќќа
алѓан шаруашылыќ мемлекеттік
баѓдарламаныњ екінші дењгейі
бойынша субсидия алып отыр. Табынды кμбейту
арќылы субсидия кμлемін ±лѓайта т‰суді кμздейді.
Осы маќсатта мал ±стау кешендерініњ іргесі ке-
њейтіле т‰скен. Соњѓы уаќытта базалар саны бе-
сеуге кμбейді. Таѓы біреуініњ ќ±рылысы ж‰ріп жа-
тыр. Облыс єкімініњ етті, с‰тті баѓыттаѓы мал ша-
руашылыѓыныњ ахуалы жайлы ќойѓан сауалда-
рына жоба басшысы Б.Князев оњды жауаптар ќай-
ырды. Болашаќта импорттыќ ІЌМ табынѓа ќосу
жоспардан тыс емес екенін де айтты.

М±нан соњ Б.Князев μњір басшысына астыќ тиеу
н‰ктесініњ ж±мыс барысын таныстырды. Б±л темір
жол т±йыѓындаѓы нысан бір к‰нде 15 астыќ тасы-
ѓыш вагонды егін μніміне толтыратын  ќауќарѓа
ие. Сыйымдылыѓы – 5 мыњ тонна жекеменшік би-
дай тасымалы т±йыѓы Алтынсарин-Хромтау темір-
жолы бойында т±р. Осы шойынжол арќылы тек
астыќ ќана емес, сондай-аќ кμмір, жанар-жаѓар-
май материалдары тасымалданады. Орман, ауыл-
шаруашылыќ техникаларын, ќосалќы бμлшектерді
ќабылдап алатын бекет те осы. Б±ѓан ќоса, μзге
де μњірлік кєсіпорындар мен ±йымдарѓа ќызмет

кμрсетеді. Мєселен, аудандаѓы
барлыќ мекемелерге ќыстыќ
отындар наќ осы н‰кте арќылы
жеткізіледі екен. Ж±мыс бары-
сындаѓы нысанныњ жай-к‰й,
ќыр-сырына ќаныќќан μњір бас-
шысы жаќсы баѓалауын берді.

Алтынсариндіктердіњ ѓана
емес, Ќамысты ауданыныњ

маќтанышы – ретро-кμліктер, мотоцикл раритет-
тері жинаќталѓан м±ражай облыс єкімі бас с±ќќан
‰шінші нысан болды. Кμненіњ кμзі іспетті машина-
лар ќарашыќтай саќтаулы ѓана т±рѓан жоќ, бєрі
де єлі к‰нге дейін оталады. ‡ш бμлмеге топтасты-
рылѓан кμліктерді А.М±хамбетов ерекше тањданыс-
пен тамашалады. Ерекше кμз тоќтатќан кμлік –
т±сында ѓарышкерлерді Байќоњырѓа тасыѓан ар-
найы автобус. Єкім ішіне кіріп кμріп, єсерімен
бμлісті. Сонымен ќатар, μњір басшысы бастаѓан
ќонаќтарѓа этнографиялыќ ќ±нды д‰ниелер ќой-
ылѓан жєне ауданныњ μткен μмірінен сыр шер-
тетін  жєдігерге бай бμлмеге де кірді. Астыќты ал-
ќаптыњ жемісті жылдарынан кμрініс беретін есте-
ліктер суреттер мен деректер сіресіп т±р. Жалпы,
б±л м±ражай м±ражай болѓалы облысќа басшы-
лыќ еткен т±лѓалардыњ барлыѓы бас с±ќќан, єрі
єрќайсысынан елеулі естеліктер ќалѓан. Таяу ке-
лешекте де μњірдегі жања жетістіктер, жарќын істер
м±ражай ќорын молайта т‰серіне сенім мол.

Суретті т‰сірген автор.

"АЛТЫНСАРИННІЊ"
адымы алымды

Ќостанай облысыныњ
єкімі Архимед М±хамбетов
атаќты механизатор, тыњ
ардагері, Социалистік
Ењбек Ері, Ќостанай
облысыныњ жєне Ќостанай
ќаласыныњ Ќ±рметті
азаматы Кємшат
Дμненбаеваны
Халыќаралыќ ќарттар
к‰німен ќ±ттыќтады.

Халќымызда "‡лкенге –
ќ±рмет" деген μнеге бар емес пе.
¤њір басшысы ењбектіњ арќасын-
да есімі еленген ел анасыныњ
‰йіне арнайы барып, сый-ќ±рмет
білдірді. Аяулы апамыздыњ дас-
тарќанына  балалары да жинал-
ѓан екен. "К-700" сияќты алып
тракторды мењгерген алѓашќы
ќазаќ ќызыныњ єњгімесін кμпшілік
±йып тыњдады.

– Біз Сізді бала кезімізден
білеміз. Ењбегіњізге бас иеміз.
Барша ќазаќ елініњ маќтанышы-
на айналдыњыз. Сондыќтан
μзіњізді ќ±ттыќтау ‰шін арнайы
келіп отырмын. ¤негелі μміріњіз
жас ±рпаќќа ‰лгі болып, аман-
есен ж‰ре беріњіз, – деді облыс

Ењбек Ерін ќ±ттыќтады

єкімі Архимед М±хамбетов.
Ењбек жолын ¦зынкμл элева-

торында бастаѓан Кємшат
Дμненбаева єр жылдары трак-
торшы болып ж±мыс істеді. Ењбегі
жанып, КСРО Жоѓарѓы Кењесіне
ќатарынан ‰ш мєрте депутат бо-
лып сайланды. Мемлекеттік на-
градалары мен марапаттары
ќаншама. Абзал ана б‰гінде,
асыл єже, ардаќты енеге айнал-
ѓан. Тμрт баласын жеткізіп, ±л-
ќызынан тараѓан немере-шμбе-
релердіњ ќызыѓын кμріп отыр.

– Жас болсањ да бас болып
келіп жатырсыњ. Б±л сеніњ

кішілігіњ емес, кісілігіњ. Еліміз
аман, ж±ртымыз тыныш болсын.
Елдегі болып жатќан оќиѓалар-
дан хабардармыз, тілекші болып
отырамыз. Ќазір елдіњ ыќыласы
егінде. Сондыќтан астыќ мол бо-
лып, ырыздыќ-несібемізді
уаќытында жинап алайыќ, – деді
Кємшат Дμненбаева.

СУРЕТТЕ: облыс  єкімі
А.М±хамбетов Социалистік
Ењбек  Ері  Кємшат Дμненбае-
ваныњ ‰йінде.

Суретті  т‰сірген  Баѓдат
АХМЕТБЕКОВ.

Ќалада жаппай сенбілік ж±мыстары басталды. Оѓан
мекемелер мен т±рѓындар ж±мылдырылып, шаћардыњ
тысќары аумаќтары назардан тыс ќалмауы ќадаѓаланып отыр.

– Б±л шара ай бойына жалѓасады. Тазалыќ ж±мыстарына
байланысты єр мекеме μзіне тиісті аумаќты ќадаѓалауѓа алуы
керек. Ќаланыњ єрдайым м±нтаздай болуы оныњ
т±рѓындарына ќатысты екенін естен шыѓармаѓан абзал, –
дейді  ќала єкімі Базыл Жаќыпов.

Сенбіліктіњ алѓашќы к‰ні єкімшілік ќызметкерлері μздері бас
болып, ќолдарына к‰рек-кетпен алды. Ѓимарат алдындаѓы г‰л
баќтарын к‰л-ќоќыстан арылтты.

Суретті т‰сірген автор.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

БОЛАШАЌЌА 100 ЌАДАМ

Г‰лназым
    САЃИТОВА

ЄЛЕМНІЊ ЄМІРШІСІ – ЕЊБЕК

Айбек
     Ж‡ЗБАЙ

ЌОСТАНАЙ ЖЄНЕ
                     ЌОСТАНАЙЛЫЌТАР

Тазалыќ акциясы
басталды

Жандос
        Ж‡СІПБЕК
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Инвестиция тарту
ќарќынды ж‰ргізілуде

Ќостанай ауданында ‰демелі индустриялыќ-
инновациялыќ мемлекеттік даму баѓдарламасы
бойынша μнеркєсіп μндірісін дамыту мен инвес-
тиция тарту ќарќынды ж‰ргізілуде. Индустриялан-
дыру картасы ж‰зеге асырылѓалы μњірде жалпы
ќ±ны 2,8 млрд. тењге болатын 5 нысан іске ќосыл-
ды.  Ал, Индустрияландыру картасынан тыс таѓы
екі жоба ж‰зеге асырылды. Б±л туралы облыстыќ
баспасμз клубында μткен кезекті брифингте Ќос-
танай ауданыныњ єкімі Тєуба Исабаев айтып
берді:

– Б±лар – жалпы ќ±ны 956 млн. тењге болатын
Алтынсарин ауылындаѓы "Сейдахметов" шаруа
ќожалыѓындаѓы 200 ірі ќара малѓа
арналѓан шаруашылыќ ќ±рылысы
жєне "Садчиков" ЖШС с‰т-тауар
фермасыныњ ќ±рылысы. Ќазіргі
тањда Индустрияландыру карта-
сына енгізілетін 6 жоба єзірлену-
де.

Аудан єкімі б±лардан бμлек
таѓы ‰ш ірі жобаныњ іске асыры-
лып жатќанын жеткізді. Атап айтќанда, "Евразия
Групп Казахстан" ЖШС Затобол кентінде "Джон
Дир" комбайндарына сервистік ќызмет кμрсету
‰шін 470 млн. тењгеніњ сервис орталыѓыныњ ќ±ры-
лыс ж±мысын бастаѓан. Жєне Садчиков селосын-
да серіктестіктіњ с‰т μнімдерін μндіру цехыныњ
ќ±рылысы жобасына 210 млн. тењге бμлініпті. Ал
"Агрокорм" ЖШС ќ±ны 20 млн. тењге болатын мал
азыѓы ќоспаларын μндіру цехыныњ ќ±рылысын
ж‰ргізіп жатыр.

Аудан жылыту
маусымына єзір

¤њірдіњ барлыќ 196 єлеуметтік жєне т±рѓын ‰й
секторы алдаѓы жылу беру маусымына дайын.
Ќазіргі к‰ні 40 мыњ тонна кμмір жеткізілген. Соны-
мен ќатар "Н±рай" шаѓын ауданыныњ 5 т±рѓын
‰йіне энергия ресурстарын ‰немдейтін есептегіш
ќ±ралдары орнатылѓан. Аудандаѓы жылу желі-
лерініњ жалпы ±зындыѓы 17,6 шаќырымнан аса-
тынын есепке алсаќ, оныњ 820 метріне жμндеу
ж‰ргізілді. М±нымен ќоса, 1,1 шаќырым су ќ±быры
мен 98 метр кєріз ж‰йелері ќалпына келтіріліпті.
Озерное ауылында "К.Маркс атындаѓы" ЖШС
5 млн.тењге кμлемінде бμлген ќаржыѓа жμндеу

ж±мыстары артыѓымен  орындалды.
Аудандыќ мањызы бар кμлік жолдарын ќалпы-

на келтіруге 42 млн. тењге бμлінді.

Аграрлыќ сектор

Аудан экономикасыныњ негізгі
салаларыныњ бірі – аграрлыќ сек-
тор болып табылады.  Биыл μњір
313,7 мыњ гектар алќапќа дєнді
даќыл сепкен. 29 ќырк‰йектегі есеп
бойынша 145,9 мыњ гектар егістіктіњ
дєні жиналды. Егінніњ орташа шы-

ѓымдылыѓы єр гектарына 13,9 центнерден айна-
луда. Ораќ науќанына мыњнан астам комбайн, 600
ж‰к кμлігі, 700-ден астам трактор ж±мылдырыл-
ѓан. Ауданда 18 астыќ кептіретін кешен ж±мыс істеп
т±р. 970 гектар жерден 20 мыњ тоннадан астам
картоп пен 40 гектар жерден 810 тонна кμкμніс
жиналды.

– ¤ндірілген ауыл шаруашылыќ μнімініњ жал-
пы кμлемі 8 млрд.169,9 млн.тењге, соныњ ішінде
μсімдік μсіру саласы 1 млрд.172 млн. тењгеге жетті.
¤ткен жылдыњ осы кезењімен салыстырѓанда
биыл  8 мыњнан астам мал мен ќ±с (барлыќ
т‰рлерініњ) еті, 40 мыњ тонна с‰т, 65 млн. дана
ж±мыртќа μндірілді. Жоспарѓа ќойѓан тапсырма-
дан 140,3 мыњ тонна артыќ азыќ-т‰лік єзірленді, –
деді аудан єкімі.

¤њірде мал шаруашылыѓын дамыту саласын-
да тепе-тењдік саќталмай отыр. Атап айтсаќ,
"Ќ±лан" баѓдарламасы бойынша 70 бас жылќы
сатып алыну ќажет болса, б‰гінгі к‰ні 543 бас
єкелініп, жоспар 776% артыќ орындалѓан. Кері-
сінше, "Сыбаѓа" баѓдарламасы бойынша сатып
алынуѓа тиіс 281 тμлдіњ 18 басы ѓана жеткізіліпті.
Біраќ шаруа ќожалыќтары єлі 542 сиыр тμлін са-
тып алуѓа тапсырыс берген.

СУРЕТТЕ: Тєуба Исабаев.
Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

БАСПАС¤З МЄСЛИХАТЫ

Облыс орталыѓындаѓы "То-
был" мейрамханасына μњірі-
міздіњ єр аймаѓынан  жиналѓан
ж‰з елуге жуыќ ±стаз ќауымы μте
бір ерекше салтанатты мерекелік
к‰йде болды. Оныњ себебі жоќ та
емес-ті. ¤йткені,  ќазан айыныњ
алѓашќы к‰ндерінде педагогтар
ќауымы μздерініњ кєсіби мере-
кесін тойлайды.

– Єрбір ±стаздыњ ењбегі
еленіп, марапаттарѓа ие болып
жатса, неге оныњ мерейі  ‰стем
болмасќа. Мектебіміз жања, 2008
жылы  пайдаланылуѓа берілді.
Мектебіміздіњ ±жымы негізінен
жас мамандар. Барлыѓы да жања
инновациялыќ оќыту техноло-
гиясымен ж±мыс істейді. Мыса-
лы,  биология пєнінен Толќын
Єбдірахманова, информатика-
дан – Мєдина Сейітова, Абай Ну-
рекин, физикадан Эльмира Мєди-
ева, географиядан Жањаг‰л
Єбдікєрімова, бастапќы єскери
даярлыќтан – Орал Сейдаѓали-
ев сынды жас педагогтарымыз
сабаќ береді.    Оќушы балала-
рымызѓа  сапалы білім беріп
отырѓан  осындай жас ±стазда-
рымыздыњ ќай-ќайсысыныњ бол-
масын жылдан жылѓа
біліктіліктері артып келеді, – деді
марапатќа ие болѓан  Жанкелдин
ауданы Милісай  ауылындаѓы
С.Мєуленов атындаѓы мектептіњ
директоры Орынк‰л Нурекина.

Салтанатты кешке жиналѓан
аяулы да мєртебелі, республика-
лыќ, халыќаралыќ дењгейлерде
жетістіктерімен кμріне білген
м±ѓалімдерімізді  облыс єкімініњ
орынбасары  Марат Ж‰ндібаев
ќ±ттыќтады. Облысымыздыњ пе-
дагогтарына арналѓан  облыс

єкімі Архимед М±хамбетовтыњ
ќ±ттыќтау хатын оќып берді.

– Елімізде  білім саласы  Ел-
басымыздыњ ‰немі назарында,
мемлекет тарапынан  бμлінетін
ќаржы да ќомаќты.  Облысымыз-
даѓы педагогтарымыздыњ єлеуеті
ќуатты. Оны оќушыларымыздыњ
єр дењгейде кμрсеткен  табыста-
рынан-аќ ањѓаруѓа болады. Сол
секілді  біздіњ  білім саласында
білікті ардагер ±стаздарымыздыњ
ењбектері, олардыњ мєртебесі  де
мерейлі. Оларѓа мыњ алѓыс.
‡стіміздегі жылы жања оќу жы-
лында  мектептерімізге бес
ж‰зден астам жас маман келді.
Сондыќтан барлыќтарыњызды
осындай айтулы мерекелеріњіз-
бен ќ±ттыќтаймын. Ењбектеріњіз
ќашан да ‰стем, абыройлы бол-
сын,– деді μзініњ ќ±ттыќтау
сμзінде облыс єкімініњ орынбаса-
ры Марат Ж‰ндібаев.

Содан кейін облыс єкімініњ
орынбасары Марат Ж‰ндібаев
μњірдегі   мектептер  мен арнау-
лы,  орта буын оќу орындарыныњ
ењ ‰здік деген  жиырма м±ѓалімі,
колледж  жетекшілері  мєселен,
Єулиекμл ауыл шаруашылыќ
колледжініњ оќытушысы Жарол-
ла Жанс‰гіров,  Ќостанай педкол-
леджініњ оќытушысы Дєметкен
Ќапенова,  Мењдіќара ауданы-
ныњ ±стазы Айг‰л Ќабдырахме-
това,  Ќостанай ќаласы орта мек-
тебініњ директоры Б.Ш±ѓаева
жєне таѓы басќа ±стаздарды об-
лыс єкімініњ  грамотасымен ма-
рапаттады.  Салтанат соњы ме-
рекелік дастарќан  мен концерттік
баѓдарламаѓа ±ласты.

СУРЕТТЕ: салтанаттан
кμрініс.

Суретті т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.

¦лаѓатты ±стаздар
салтанаты

Г‰лназым
       САЃИТОВА
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Архимед  М¦ХАМБЕТОВ:

"Ќаламызѓа заманауи
архитектура керек"

Б±дан кейін Архимед
М±хамбетов жылу маусы-
мын ќазан айынан бастап

кеткен "Ќостанай жылу энергети-
калыќ компаниясына" барып, ал-
даѓы ќыс айларына дайындыќ
барысын пысыќтады. Содан соњ
таяуда ѓана жμндеу ж±мысы
аяќталѓан Мєуленов кμшесінде
болып, жолдыњ сапасын тексеріп,
келесі нысан – Герцен кμшесінде
жањадан салынѓан №4Б кμпќа-
батты ‰йге тізгін б±рды. М±нда
облыс єкімі ќ±рылыс бμлімі мен
ѓимаратты салѓан мердігерге
бірнеше сын айтты. Єу басында
ѓимаратты салмай т±рып жобасы
д±рыс ойластырылмаѓанын, асы-
ѓыстыќќа бой алдырѓанын, алты

ќабатты ‰йдіњ астыњѓы ќабаты
шаѓын жєне орта бизнес ‰шін
лайыќтап салыну ќажеттігін
жеткізді. Дєл сондай сын "Жања
ќала" мμлтек ауданында "БК-
строй" ЖШС салып жатќан
т±рѓын-‰й кешендеріне ќатысты
айтылды. М±нда шаѓын жєне
орта бизнес ‰шін лайыќты орын-
дар бар, біраќ мектеп, балабаќ-
ша сияќты ѓимараттар, єлеу-
меттік-мєдени нысандар салу
жоспарланбаѓан. Алдаѓы уаќыт-
та назарда ±стау керектігін ес-
кертті.

– Жергілікті μнімді пайдаѓа
жаратќандарыњыз ±найды.
Ќарап отырсам, ‰йлердіњ бєрі
бірыњѓай бір ‰лгіде. Ќызыл

кірпіштен. Сєл болса да ќ±рылыс-
ќа μзгеше рењк беруге тырысќан
жμн. Астана, Алматы сияќты
ќалалардаѓы ќ±рылыспен таны-
сып, олардыњ тєжірибесін
кμріњіздер. Заманауи архитекту-
раны ќаламызѓа пайдаланыњыз-
дар. Ќала кμркею керек. Єсем,
єр алуан, кμздіњ жауын алатын
ѓимараттар кμп болуы ќажет, –
деп Архимед Бегежан±лы ќала
басшылыѓына кењес берді.

Содан кейін μњір басшысы
ќ±рылысы єзірге бітпей т±рѓан
"Наурыз" мμлтек ауданындаѓы
мешітте, "Ќостанай-Су" МЌК-да,
"Тазалыќ-2012" ЖШС-де болып,
ж±мысын ќорытындылап, тілші-
лерге с±хбат берді.

1-бет

Ардагерлерге
ќ±рмет кμрсетілді

Облыс прокуратурасыныњ акт залында Халыќаралыќ ќарттар к‰ніне
орай салтанатты жиын болып μтті. Мемлекетіміздіњ мерекелер
к‰нтізбесінде б±л к‰н аѓа буын μкілдерін ќ±рметтеу жєне олардыњ ењбегін
баѓалаудыњ бір белгісі ретінде лайыќты орын алады.

Облыс прокуроры М.Ќайбжанов прокуратура органдары саласында
ењбек еткен ардагерлерді ќ±ттыќтады.

– Елімізде ќазан айыныњ алѓашќы к‰нін ќарттардыњ мерекесі ретін-
де атап μту бірнеше жылдан бері жалѓасып келе жатќан игі дєст‰р.
Б±л дегеніміз мемлекет тарапынан ардаќты жандарѓа кμрсетіліп отыр-
ѓан ‰лкен ќ±рмет. "Ќариясы бар елдіњ – ќазынасы бар" дейді ѓой дана
халќымыз. Ќариялардыњ орны бμлек. Кμк аспанымызда Тєуелсіздіктіњ
кμк туы желбіреуіне μзіндік ‰лесін ќосып, еліне, халќына ењбек сіњірген
кешегі ењбеккерлер – б‰гінгі ардаќты ќарияларды ќ±рметтеп, ќадірлеу
ќоѓамдаѓы єрбір азаматтыњ парызы деп білемін.

Облыс прокуроры ¦лы Отан соѓысыныњ ардагерлері мен ењбек майда-
нына ќатысќандарѓа алѓыс айтып, олардыњ батырлыѓы келер ±рпаќ-
тыњ есінде мєњгі саќталатынын жеткізді.

Жылы лебіздер айтылѓаннан кейін мереке ќонаќтарына облыс про-
куратурасыныњ ќызметкерлері дайындаѓан концерт ќойылды.

Ш±ѓа
   ЌОЊЌАБАЙ
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"Саѓындым Алматымды" єні
ќазаќ кμгінде ќырыќ жылдан ас-
там шырќалып келеді екен. Єлі
де ќалыќтай бермек. Сол бір
±йќастары ж±п-ж±мыр, айтуѓа
жењіл, бір тыњдаѓан адамды μзіне
еріксіз баурап алатын єсері мол
єуен μзіне болашаќта ‰лкен дањ-
ѓыл салѓан Серікбай аќынныњ
жан тебіренісі екенін ел ±мытпай-
ды.

"Тіл – достыќ тірегі" онк‰ндігі
аясында Ќостанай облыстыќ те-
лекоммуникация дирекциясында
жоѓарыдаѓы атаќты єнніњ авторы,
танымал аќын, Жамбыл атын-
даѓы Халыќаралыќ сыйлыќтыњ
лауреаты, Єлем халыќтары Жа-
зушылар одаѓыныњ м‰шесі,
Ќазаќстан Жазушылар одаѓы-
ныњ м‰шесі, ондаѓан жыр жинаќ-
тарыныњ авторы, филология
ѓылымдарыныњ кандидаты, ±стаз
Серікбай Оспан±лымен кездесу
μтті. Кездесуге оныњ шыѓармала-
рын с‰йсіне оќитын оќырманда-
ры жиналды. Олар аќынныњ μмірі
жєне ѓылыми ізденістері жайлы
с±рап, білді. Ѓалым бірнеше жыл
бойы аѓартушы-±стаз Ыбырай
Алтынсаринніњ μмірі мен шыѓар-
машылыѓын зерттеп ж‰ргенін
айтты. Жања μлењдерін оќып
берді.

Серікбай Оспан±лын білмей-
тін жан кемде-кем. Жанкелдин

ауданына ќарасты небір єйгілі
адамдарды д‰ниеге єкелген Шилі
ауылыныњ тумасы. Серікбай Ос-
пан±лы аќын болып туды. Ѓалым.
¦стаз. Азаматтыѓына ш‰бє жоќ.
Єнші. Аѓаштан т‰йін т‰йген ±ста.
Палуан. Б‰гінде мерейлі 70 жас-
ќа толѓан аќын аѓамыз ‰немі жазу
‰стінде.

Алѓашќы μлењдерін мектеп
ќабырѓасында оќып ж‰ргенде
жазѓан бала Серікбай Єл-Фара-
би атындаѓы КазМ¦У журналис-
тика факультетін бітіргеннен
кейін республикалыќ радиода,
"Жалын" баспасында ќызмет ат-
ќарды. Ќазір Ќостанай мемле-
кеттік педагогикалыќ институты-
ныњ профессоры. Екі ж‰зден ас-
там єнніњ авторы. "Саѓындым
Алматымды" єнін атаќты Вален-
тина Толкунованыњ, Н±рѓали
Н‰сіпжановтыњ,  Маќпал Ж‰нісо-
ваныњ орындауында тыњдарман-
ды ерекше єсерге бμлесе, кейін
"МузАРТ" тобы осы туындыны
ќайтадан μмірге єкелді десек те
болады. Єйтпесе аќынныњ "Шилі
μзен", "Айлы т‰нде", "Жан еркем"
єндері ел арасына кењінен тара-
ды. Серікбай Оспановтыњ μзі де
єн шыѓарады. Секењ шыѓарѓан
"Тобыл аѓады" єнін бір тыњдаѓан-
нан кєсіби сазгер жазѓан деп ќалу-
ыњыз м‰мкін.

Серікбай аѓамыз небір лири-
калыќ μлењдермен ќатар, бала
тілін де таба біледі. Аќынныњ
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μлењдері 2, 3, 4 сыныптардыњ
"Ана тілі" оќулыѓына енгізілген.
Аќынныњ туындылары орыс,
тєжік жєне басќа да тілдерге
аударылѓан.

Ќостанай облыстыќ телеком-
муникация дирекциясыныњ ќыз-
меткерлерін оныњ ќолμнер ше-
бері екені ерекше ќызыќтырды.
Аќын жасаѓан тал бесіктер талай

бμбекті тербетті. Аќынныњ ж‰ре-
гінен жырмен ќатар, ќолынан
сандыќ, орындыќ, ‰стелден бас-
тап, ќазаќы бедерлермен безен-
дірілген талай д‰ние шыѓып жа-
тыр. Себебі, Секењніњ ата-баба-
сы киіз ‰йдіњ с‰йегін жасаѓан,

¤НЕР
соныњ ішінде соѓыста бір ќолын
беріп оралѓан єкесі Оспан да
‰лкен ±ста, шебер болѓан кісі. Ол
жалѓыз ќолымен-аќ тарамыс ши-
ратып, таспа тілген, темірді
ќамырдай илейді екен. Серікбай
Оспан±лыныњ ќолынан шыќќан
ќолμнер б±йымдары Тобыл
μњірінен тыс μњірлерге кењ тара-
ѓан. Лирик аќын домбыраныњ

ерекше  ќоњыр ‰нініњ сырымен
бμлісіп, оныњ философиялыќ ма-
ѓынасын да айтып берді.

Кездесуде Ќостанай облыс-
тыќ телекоммуникация дирекци-
ясыныњ Бас директоры Ќажым±-
рат Темірханов ќызметкерлер-

мен бірге "Саѓындым Алматым-
ды" єнін шырќады. Бас директор
Серікбай Оспан±лына ќызыќты
да мазм±нды єњгімесіне алѓысын
білдіріп, естелікке "История раз-
вития Костанайской областной
дирекции телекоммуникаций АО
"Казахтелеком" как история со-
ставляющей огромной сети теле-
коммуникаций Республики Казах-

стан" кітабы мен Ќостанай ОТД
ќызметкерлерініњ μлењдері топ-
тастырылѓан "Байланыс н±ры"
μлењдер жинаѓын тарту етті. Кеш
соњында оќырмандар Серікбай
Оспан±лынан кітаптарына ќол-
тањба ќойдырып алды.

Естен кетпес
кездесу

¤ткен сейсенбі к‰ні Ќостанай
облысы бойынша мемлекеттік
кірістер департаменті μкілдері
сегіз айда атќарылѓан ж±мыста-
ры туралы б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдары μкілдеріне есеп
берді.

¤ткен сегіз айда Ќостанай об-
лысы бойынша тауар айналымы
843 миллион АЌШ долларын
ќ±рады. Жыл басынан бері 670
мыњ тонна ж‰к декларациялан-
ды.  Алайда,  μткен жылмен са-
лыстырѓанда єжептєуір тμмен.
М±ны мамандар єлемдік эконо-
микалыќ  даѓдарыспен   байла-
ныстырып отыр.

– К‰н сайын кеден бекетінде
шамамен 50 тауарѓа арналѓан
декларация рєсімделіп, 12-15
миллион тењгеніњ кедендік
тμлемдері мен салыќтары
μндіріліп алынады, – дейді "Ќос-
танай-КРО" кеден бекетініњ бас-

шысы Ќайдар Абдіханов.
Ќайдар Абдіхановтыњ айтуын-

ша, жыл басынан бері 8655 тау-
ар декларациясы, 42 жолаушы
декларациясы, 233 транзит дек-
ларациясы ресімделіп, 2 млрд.
734 млн. тењге сомасында ке-
дендік тμлемдер мен салыќтар
μндіріп алыныпты.

Айта кеткен жμн, "Ќостанай -
кедендік ресімдеу орталыѓы"
республика аумаѓында тек ке-
дендік баќылаудыњ техникалыќ
ќ±ралдарымен, бейнебаќылау
ж‰йесімен жабдыќталып ќой-
май, кіші, орта жєне ірі бизнес
μкілдеріне біршама ќызмет
кμрсететін кеден мањындаѓы ин-
фраќ±рылымы бар кеден бекеті.
Кедендік ресімдеу залыныњ
ж±мысын ќонаќтарѓа кμрсету
барысында онлайн-интернет
ж‰йесі арќылы кеден бекетініњ
ж±мысын баќылау м‰мкіндігі
кμрсетілді. "Ќостанай-КРО" ке-
ден бекетінде к‰н сайын 12-15
млн. тењгеніњ кедендік тμлем-
дері  мен салыќтары μндіріп алы-

нады.
Кеден бекетініњ мамандары

2015 жылѓы 8 ай ішінде кеден
ісі саласында 33 єкімшілік
ќ±ќыќ б±зушылыќты аныќтап,
2,1 млн. тењге кμлемінде ай-
ыпп±л т‰ріндегі єкімшілік жаза
ќолданылыпты.

Б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралда-
рыныњ кеден бекетінде  болѓан
бір к‰ндік сапары –  Ќостанай об-
лысы бойынша мемлекеттік
кірістер департаментініњ ж±мы-
сымен етене танысу, Елбасы
Жолдауында бизнес жєне аза-
маттар ‰шін жаѓымды жаѓдай
жасау туралы ќойылѓан талап-
тардыњ  ќаншалыќты   орындал-
ѓандыѓын аныќтау. Біз "Ќоста-
най-кедендік ресімдеу орта-
лыѓы" кеден бекетінде болѓан
мезетте, кедендік ресімдеу бары-
сында кедендік тазартуды жєне
кедендік шекарадан μту рєсімін
бірнеше секунд ішінде μтуге
м‰мкіндік беретін ењ соњѓы тех-
никалыќ жетістіктер ќолданы-
латынына кμз жеткіздік.

ЖАСАМПАЗДЫЌ ЖОЛДАУЫ

Импорт 40 пайызѓа
тμмендеді
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С‰йінші хабар! Облыстыќ "Ќостанай тањы" газетініњ Арќалыќ
ќаласындаѓы жанашырлар клубы м‰шелерініњ бірі, Н.Ќ±лжанова
атындаѓы Торѓай гуманитарлыќ колледжініњ директоры С.Тасма-
ѓанбет тμл мерекесін жоѓары наградамен ќарсы алды.

Іскер басшы Сабыржан Н±рсали±лы жаќында ѓана ±лы аѓарту-
шы Ы.Алтынсарин тμсбелгісін кеудесіне таќќан болатын. Енді міне,
ќуанышын еселеп "Ќазаќстан ±стазы" 1 дєрежелі медалімен ма-
рапатталып отыр.

Жоѓары награданы ќала єкімі Ѓ.Бекм±хамед±лы кезекті ќала
активінде салтанатты т‰рде табыс етті.

 Ќ±ттыќтаймыз!

СУРЕТТЕ: С.Тасмаѓанбет, "Ќазаќстан ±стазы" І дєрежелі
медалініњ иегері.

Арќалыќ ќаласы.

Газетіміздіњ жанашырыГазетіміздіњ жанашырыГазетіміздіњ жанашырыГазетіміздіњ жанашырыГазетіміздіњ жанашыры

марапатталдымарапатталдымарапатталдымарапатталдымарапатталды

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ
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 М±ндаѓы шыѓарылатын
μнімдердіњ кемі 30 пайы-
зы экспорттыњ ‰лесінде.

Тобылдыњ тєттілері Ресейден
бμлек, Азия, Еуропа елдерінде
саудаланады. Б‰гінде фабрика-

да 2000 адам ењбек етеді.
Ж±мысшылардыњ саны ќысќар-
майды, сапа арта бермек.

– Мен осында 18 жасымда
ж±мысќа орналастым. Содан

ИНДУСТРИЯЛЫЌ-ИННОВАЦИЯЛЫЌ САЯСАТ

Бєсекеге ќабілетті
"Баян с±лу"

1-бет
бері отыз екі жыл μтті. Кμптеген
оњ μзгеріс бар. Ќол ењбегі азай-
ды, жабдыќтар жыл сайын жања-
руда. Жалаќы уаќытылы.  Жања
толќын кμптеп келуде, олар ар-
найы оќуѓа жіберіледі, – дейді

бізбен єњгімелескен желі опера-
торы Майра Байуаќова.

Фабриканыњ басты ±станымы
– нарыќты сапалы μніммен жау-
лап, бєсекеде дес бермеу. Сол

‰шін де жыл сайын жања желілер
пайдалануѓа беріліп, μнім
т‰рленіп отырады. Ќазір м±нда
конфет пен вафлидіњ 250 т‰рі
шыѓарылады. "Баян с±лу" м±ны-
мен шектелмек емес.

– "Баян с±лу" кондитерлік фаб-
рикасы жылына 1,5 млрд.-тан 3,5
млрд.-ќа дейін инвестиция жа-
сайды. Былтыр 3 млдр.-тан астам
тењге бμлінді. Оѓан жањадан до-
малаќ конфет жєне вафли  шы-
ѓаратын желі сатып алынды. Енді
келесі жылы жоба бойынша жа-
њадан бисквит цехы ашылатын
болады. Оѓан да кем дегенде 2
млрд.-тан 5 млрд. тењгеге дейін
ќаржы ж±мсалады, – дейді сμз
арасында  "Баян с±лу" конди-
терлік фабрикасыныњ Басќарма
тμраѓасыныњ орынбасары Тимур
Садыќов.

Кєсіпорын жыл аяѓына дейін
шыѓарылатын μнім кμлемін μткен
жылѓы меже – 40 мыњ тоннаѓа
жеткізуді жоспарлап отыр. "Баѓа
саясатындаѓы оњ μзгеріс, бєсеке-
ге ќабілеттілік б±ѓан м‰мкіндік бе-
реді" – дейді  "Баян с±лудыњ" бас-
шылыѓы.

К‰ні кеше ѓана ‡кіметтіњ ќол-
дауына ие болатын ењ ‰здік

отандыќ жеті  кєсіпорынныњ есімі
белгілі болды. Б±л кєсіпорындар-
ѓа "Бєйтерек" холдингі мен бе-
делді "McKinsey & Company"
бєсекеге ќабілетті деген баѓа
беріп отырѓан кμрінеді. Сондыќ-

тан  мемлекет  тарапынан   атал-
ѓан μндіріс ошаќтарына жан-жаќ-
ты ќолдау кμрсетіледі.

– М±ндай жаѓдайда  Ќазаќстан
экспортыныњ єлеуеті бір пайызѓа
артатын болады жєне дайын

μњделген тауарлар μнімініњ шы-
ѓарылымын екі пайызѓа ±лѓай-
маќ. Б±л біздіњ атќарып жатќан
индустриялды-инновациялыќ
баѓдарламаѓа тікелей єсер ететін
кμрсеткіштер, – дейді  "Бєйтерек"
холдингініњ басќарма тμраѓасы
Ќуандыќ Бишімбаев.

Сμзіміздіњ басында "Бизнес
чемпиондары" атаѓына лайыќ
деген жиырма сегіз кєсіпорын
іріктеліп алынѓанын айтќанбыз.
Солардыњ арасынан  тек жетеуі
ѓана іріктелді. "RG Brands",
"Eurasian Foods Corporation", "Аг-
роμнім", "Маслодел", "Alina" жєне
"Alageum Group" ‰здіктер ќата-
рында. Олардыњ ќатарында Ќос-
танайдаѓы кємпит шыѓаратын
"Баян с±лу" фабрикасы да бар.

– Кондитерлік μнімдер  нарыѓы
шынымен орасан. Ол тек Ќазаќ-
станныњ μзінде 800 млн. АЌШ
долларына тењ. Оныњ 420 млн.
тењгесі  – импорттыќ т‰сімдер.
Экспорттыќ єлеуеттеріміз де ќау-
ќарлы. ¤йткені кей мемлекеттер-
де кондитерлік μнімдер м‰лдем
μндірілмейді, – деп отыр  ЌР кон-
дитерлер ќауымдастыѓыныњ тμ-
раѓасы Єлихан Талѓатбек.

Єлемдік дењгейде μзге компа-
ниялармен дењгейлес бєсеке-
лестік танытќан б±л компаниялар
"Бєйтерек" холдингі мен ‡кіметтіњ
ќаржылай ќолдауына ие болады.
Мемлекет оларѓа шамамен 171

млрд. тењге кμлемінде ќаржылай
ќолдау кμрсетпек.

Суреттерді т‰сірген Айбек
Ж‡ЗБАЙ.

Иє, к‰здіњ сол к‰ні маужырап,
тμњірекке шуаѓын молынан ша-
шып т±рды. Табиѓат ананыњ μзі
Ќарттар к‰ні аѓа ±рпаќты аялап
т±рѓандай еді.

Жер-жерде ењбек ±жымдары
μз асылдарын алаќанѓа салды,
оларѓа мейірім мен ќ±рмет
кμрсетіп, ењбектерін, жас ±рпаќ
тєрбиесіне ќосќан μнеге-‰лгі-
лерін дєріптеді. Ќостанайда ќала
кμлігінде ќарттарымыз тегін
ж‰рді, монша мен шаштараз да
ќызметті тегін кμрсетті немесе
ќомаќты жењілдік жасады. "Ќос-
танай тањы" газеті редакциясы-
ныњ ±жымы да μз ардагерлерін
аќшалай сый-сияпатпен ќолда-
ды.

Ќарттар к‰ніне арналѓан Ќос-
танайдаѓы ењ басты шара Бала-
лар шыѓармашылыќ ‰йінде μтті.
Ѓимараттыњ ‰лкен залына халыќ
лыќ толды, тіпті ±йымдастыру-

ЌОСТАНАЙ ЖЄНЕ ЌОСТАНАЙЛЫЌТАР

Ќоњыр к‰здіњ жаймашуаќ к‰ніндеЌоњыр к‰здіњ жаймашуаќ к‰ніндеЌоњыр к‰здіњ жаймашуаќ к‰ніндеЌоњыр к‰здіњ жаймашуаќ к‰ніндеЌоњыр к‰здіњ жаймашуаќ к‰нінде
Сєлім
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шылар ќосымша орындыќтар
єкеліп, т‰регеп т±рѓан аѓа-апала-
рын ќ±рметпен жайѓастырды.
Тоќсан жастан асќан тарланбоз
аѓаларымыз Маѓауия Ж‰ніс±лы,
Бертран Рубинштейн, генерал-
майор Михаил Дєуенов, ќоѓам
ќайраткері Серікбай Бисетаев,

аќын аѓамыз Жолбарыс Баязит
жєне басќа сандаѓан белгілі
т±лѓалар емен-жарќын єњгімеге
басќан.

Ќостанай ќаласыныњ жања
єкімі Базыл Жаќыпов жиналѓан-
дарды мерекемен ќ±ттыќтап, аѓа
±рпаќтыњ жанын жадыратар сμз

айтты. Содан кейін сахна μнер
шеберлеріне, ата-єжелердіњ не-
мере-шμберелеріне берілді.
Небір тамаша єн єуеледі. "Кар-
навал" би ансамблініњ ќыз-
жігіттері мыњ б±ралды. "Мирас"
ансамблініњ с‰йемелдеуімен
Азамат М±ќатов єн єуелетті. Елу-
бай ¤мірзаќов атындаѓы филар-
мония єртістері Серік Єбілов,
Сергей Клейменов, Ќадыр мен
Майра Ќаржауовтар єсем єн ас-
ќаќтатты.

Кіп-кішкене б‰лдіршіндер, ата-
єжелерініњ шμбере-шμпшектері
сахнадан тебірентерлік тілек
тμгілтті. Тіпті бір-екі ќ±йтыќындай
кμбелектердіњ айтар сμзін ±мы-
тып ќалѓанымен сахнада ќасќи-
ып т±рѓаныныњ μзі ата-єженіњ
ж‰регін елжіретер керемет
кμріністер еді.

Ќазына ќарттар мерекелік ша-
радан жадырап шыќты.

СУРЕТТЕ: сахнада – "Мирас"
ансамблі.

Ќостанай облысыныњ судья-
лар корпусы Халыќаралыќ ќарт-
тар к‰ніне орай, сот ж‰йесініњ
ардагерлерімен кездесу μткізді.

Сот тμраѓасы Ѓ.Мырзаке, алќа
тμраѓалары Д.Шипп пен А.Шєм-
шиев, Ќазаќстан Республикасы
судьялар одаѓыныњ Ќостанай
филиалыныњ тμраѓасы Б.Орда-
баев, кењсе басшысы Н.Ќатарбе-
ков жєне ќалалыќ сот тμраѓала-
ры сот ж‰йесініњ дамуына елеулі
‰лес ќосќан облысымыздаѓы сот
саласыныњ ардагерлеріне ќ±р-
мет кμрсетті.

Мерекелік шара барысында
тыл жєне сот ж‰йесініњ ардагері
Тμлеш Жасыби±лына облыстыќ
сот тμраѓасы Ѓ.Мырзаке "Ата"
ќоѓамдыќ ќоры ±сынѓан ¦лы
Жењістіњ  70  жылдыѓына  арнал-
ѓан медальды табыстап, ќарияѓа
денсаулыќ тіледі. Сондай-аќ, ар-
дагерлерге аќ дастарќан басын-
да ќ±ттыќтау сμздер айтылып,
ќазыналы ќарттарымыз єн мен
к‰йдіњ єуенінде дем алып, кμњілді
тарќасты.

Ардагерлерді
ќ±ттыќтады

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА
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Ќазір теледидарсыз, ѓаламтор-
сыз,  компьютерсіз  к‰нделікті
т±рмысты елестету м‰мкін емес.
Ењбектеген баладан ењкейген
ќарияѓа дейін осы "кμк жєшікке" тел-
міреміз. Оѓан ±сынары мол мыњда-
ѓан тиражбен таратылып жатќан
газет-журналдарды ќосыњыз. Таќы-
рыптыњ тетігі болып отырѓан "OTAU
TV" ¦лттыќ жерсеріктік телехабар
тарату желісініњ тарихы 1995 жыл-
дан басталады. Естеріњізге сала
кетсек, аталѓан жылы Ќазаќстан
Республикасы Intelsat – Ѓарыш бай-
ланысы Халыќаралыќ ±йымыныњ
м‰шесі атанды. Бμркімізді аспанѓа
лаќтырып, жаћандыќ даму баспал-
даѓына аяќ басќан едік.

Техниканыњ дамыѓан заманында
цифрлыќ телехабар тарату Тобыл
топыраѓында да іске ќосылѓан. Жал-
пы астыќты μњірдегі "OTAU TV" т±ты-
нушыларыныњ саны – 38617. Оныњ
ішінде тегін каналдарѓа ќол жеткіз-
гендері – 21188, ал стандартты па-
кетке ќосылѓандар – 3639. Б±л ту-
ралы "OTAU TV" ¦лттыќ жерсеріктік
телевизиясыныњ Ќостанай облысы
бойынша филиалыныњ басшысы
Жарылќасын Байм±ратов мєлімдеді.
Жыл аяѓына дейін аталмыш
кμрсеткішті ќырыќ мыњѓа жеткізу
кμзделіп отыр.

Тμмендегі кестеде жања жер-
серікті жалпы облыс бойынша т±ты-
нушылардыњ саны кμрсетілген. Ќос-
танай ќаласыныњ кμрсеткіші жања

жылдан кейін он мыњнан асады деп
отыр филиал басшылыѓы. Сондай-
аќ, жоѓары белсенділікті Аманкелді,
Жанкелдин, Єулиекμл аудандары
кμрсетіп отыр.

Облыс аумаѓында осы жерсерікті
іске ќосатын отыз ‰ш делдал ж±мыс
істейді. Олар ќалалар мен аудан-
дарѓа телевизия ќ±рылѓысын ќол-
жетімді баѓамен ќойып береді. Айта
кетейік, ¦лы Отан соѓысы ардагер-
лері мен м‰мкіндігі шектеулі жандар
‰шін жењілдіктер де ќарастырылѓан.
Тоќсан сайын акциялар ±йымдасты-
рылып т±рады. Мысалы, биылѓы ¦лы
Жењіс мейрамы ќарсањында жетпіс
арнаны жетпіс к‰н бойы тегін
кμрсетіп т±рѓан еді.

Б‰гінде "OTAU TV" халыќтыњ ай-
нымас серігіне айналды. Ол Ќазаќ-
станныњ шалѓай орналасќан елді
мекендерініњ т±рѓындарына ќырыќќа
таман отандыќ жєне елуден аса ше-
телдік телерадиоканалды кμруге

"ОТАУ TV" –"ОТАУ TV" –"ОТАУ TV" –"ОТАУ TV" –"ОТАУ TV" –
талѓам мен тањдауталѓам мен тањдауталѓам мен тањдауталѓам мен тањдауталѓам мен тањдау

м‰мкіндік береді. Жерсерікті
телекμрсетілім ж‰йесі – б±л
телевизиялыќ баѓдарлама-
ларды  жан-жаќты ќабыл-
даудыњ жабдыќ ж‰йесі. Мы-
сал ‰шін, ењ ќарапайым
жерсерікті телекμрсетілім
антенна, конвертор жєне
серікті ресиверден (ќондыр-
ѓыш) т±рады. Осындай ж‰йе
арќылы кμптеген серіктер-
ден баѓдарламаларды алу-
ѓа м‰мкіндік бар. Ќазіргі
кезде кμбінесе оффсеттік
жерсеріктік антенналар
ќолданылады. Оффсеттік
жерсеріктік антенналар
жылжымалы жєне сопаќ
пішінді келеді, жалпаќ
тілмен айтќанда, к‰нге ша-
ѓылысып т±ратын антенна-
лар. Б±л антенналар ќазіргі

заман талабына сай μндірілген, єрі
т±тынушылар арасында с±ранысќа
ие, себебі, екінші-‰шінші конвертор
орнату арќылы, орналасќан жері-
не байланысты екі-‰ш жерсеріктен
сигнал ќабылдауѓа м‰мкіндік береді.
М±ндай жерсеріктік антеннаныњ "ай-
насы" конверторѓа сигналды баѓыт-
тауѓа арналѓан.

Негізі мамандардыњ айтуынша,
ќондырѓыш антеннаны жєне "тєрел-
кесін" оњт‰стік  жаќќа ќаратып ќой-
ѓан жμн. Себебі, геостационарлы
спутниктердіњ барлыѓы оњт‰стік-шы-
ѓыста (182 градус) орналасќан. Сол
кезде ќ±рылѓы сигналды жаќсы
ќабылдайды. Жерсерікті орнатќан
кезде осыны есте саќтау ќажет дейді
сала мамандары. "OTAU TV" жер-
серіктік телевизиясыныњ басты ар-
тыќшылыѓы, елді мекендерге ќажетті
кабель тартылмаса да, сигнал жер-
серіктен тікелей ќабылданады. ¤з
кезегінде "OTAU TV" еліміздіњ кез кел-
ген н‰ктесінде ќолжетімді.

Жања жобалар –Жања жобалар –Жања жобалар –Жања жобалар –Жања жобалар –
ѓаламтордаѓаламтордаѓаламтордаѓаламтордаѓаламторда

Ќазаќстанда сандыќ телеви-
зияѓа кμшу баѓдарламасы сиг-
налды жерсеріктік желі арќылы
жеткізуді ќамтыѓан. Б±л желі
шалѓай жатќан аумаќтарда те-
лесигналдыњ ж‰з пайыз ќамтуын
ќамтамасыз етуге м‰мкіндік бе-
ретін берекелі ќызмет т‰рі. Жања
сандыќ технологияларѓа кμшу
жєне аќпараттыќ тењсіздік дењ-
гейін тμмендету бойынша
еліміздіњ мемлекеттік баѓдарла-
масын ж‰зеге асыруда "OTAU
TV"-ныњ μте тиімді екендігі талас
тудырмайды.

"Ќазтелерадио" АЌ ќарасты те-
лерадио хабарларды эфир жєне
жерсерік арќылы тарату жμніндегі
Ќазаќстан Республикасыныњ
±лттыќ операторы "OTAU TV" μз
т±тынушыларына "Интернет ха-
бар тарату" жања ќызмет т‰рін
±сынады. Жања ќызмет Ќазаќ-
стан мен єлемніњ кез келген
н‰ктесінен интернет арќылы
отандыќ арналарды кμріп, єсіре-
се шет елдерде μмір с‰ретін
ќазаќ диаспоралары, білім алып
ж‰рген ќазаќстандыќ студенттер,
журналистер мен кєсіпкерлер
‰шін еліміздіњ ќоѓамдыќ-саяси
жєне мєдени μміріндегі
оќиѓалардан хабардар болуѓа
‰лкен м‰мкіндік береді. Енді
"OTAU TV"-де 30-ѓа дейінгі ±лттыќ
арнаны тегін кμру де ќолжетімді
болды.

Жаќында "Ќазтелерадио" АЌ

‡ЙДІЊ СЄНІ – САНДЫЌ TV

Ќасќырбай
       ЌОЙШЫМАНОВ

Жерсеріктік сандыќ телекμрсетілім желісін ќосу –±лттыќ телехабар таратуды жања сандыќтехнологияларѓа ауыстыру ж±мыстарындаѓы біріншікезењ болып табылады. Б±л жоба Президенттіњтапсырмасы бойынша ж‰зеге асырылѓан єріЌазаќстан Республикасыныњ 2020-жылѓа дейінгіСтратегиялыќ даму жоспарыныњ негізгібаѓыттарыныњ бірі болып табылады. Б±л ењалдымен республиканыњ т‰кпір-т‰кпіріндегіт±рѓындар арасындаѓы аќпараттыќ тењсіздікті жоюѓабаѓытталѓан.

"Телегазет" пен "GALAM TV" Ин-
тернет кμрсетілім жобаларын
іске ќосќан болатын.

"Телегазет" –  б±л "OTAU TV"
±лттыќ телевизияныњ абонентте-
ріне Ќазаќстанныњ барлыќ ма-
њызды саяси, экономикалыќ,
мєдени жєне ќоѓамдыќ μмірінен
оќиѓалар туралы аќпаратты
μздерініњ теледидарлары экраны-
нан алуѓа м‰мкіндік беретін тегін
аќпараттыќ сервис. Осы жоба
"Ќазтелерадио" АЌ ќала мен ауыл
т±рѓындарыныњ арасындаѓы аќпа-
раттыќ тењсіздікті жою стратегия-
сымен ±штасады деп айтуѓа бо-
лады. "Телегазет" жобасы б±рын-
ѓы кењес мемлекеттерініњ ішінде
алѓашќы рет ж‰зеге асырылып
отыр. Енді барлыќ абоненттер те-
леарналарды тамашалап ќана
ќоймай, республикалыќ "Егемен
Ќазаќстан" жєне "Казахстанская
правда" басылымдарыныњ элек-
трондыќ н±сќасын теледидар эк-
ранынан оќи алады. Аталѓан сер-
вис тегін ±сынылады, материал-
дар газет редакциясымен басы-
лымныњ жарыќќа шыќќан к‰ні жа-
њартылып отырады.

"GALAM TV" ±лттыќ ѓаламтор-
хабар таратуы желісі, ѓаламтор
пайдаланушыларыныњ арасында
отандыќ телеарналардыњ таны-
малдыѓын арттыруѓа баѓытталѓан.
Аталѓан жоба онлайн режимін-
де республикалыќ жєне облыс-
тыќ дењгейдегі, сондай-аќ ком-
мерциялыќ телерадиоарналардан
т±ратын 25 телеарнаны тегін та-
машалауѓа м‰мкіндік береді.
Оныњ ‰стіне, жеке компьютер-
лерде браузер арќылы "GALAM
TV" кμруге болады. Алдаѓы уаќыт-
та ќызмет ОТТ-ќондырѓысыныњ
кμмегімен кєдімгі теледидарда
да ж±мыс істейді. Б‰гінде "GALAM
TV" кμрермендеріне танымал де-
ген 48 отандыќ жєне шетелдік
телеарнаны тамашалау ±сыныл-
ѓан. Жаќын арада арналар саны
70-ке дейін ±лѓайтылады деп
к‰тілуде. Таѓы бір ерекшелігі –
"GALAM TV" андроидтарѓа тіке-
лей жалѓанѓан. Яѓни, плэй мар-
кет арќылы (ж‰ктеуге арналѓан
баѓдарлама) μз телефоныњызѓа
телеарнаны іске ќоса аласыз.

"Оњ ќолыњмен ќайырымды-
лыќ жаса, сол ќолыњ білмей де
ќалсын" деген атам ќазаќ.  Ќайы-
рымдылыќ  ±ѓымыныњ екі ќыры
бар: бірі рухани  жаѓынан жылы
сμзбен демесе, енді бірі  ќаржы-
лай кμмектесу. Осы т±рѓыда "Жаќ-
сыныњ жаќсылыѓын айт, н±ры
тасысын" деген маќалды ±стана
отырып,  μзім  ж±мыс  атќарып
жатќан "Арасан" ЖШС меке-
месініњ  басшысы Рахима Курба-
новаѓа алѓысымды баспасμз ар-
ќылы  білдіргенді жμн кμрдім. ¤зім
кμпбалалы анамын. Т±њѓыш ба-
лам  колледжде, ќалѓандары мек-
теп ќабырѓасында білім алуда.
Айтуѓа оњай, єрине.  Єйтпесе,
ќазіргі тањда мектепке бару ‰шін
бір баланыњ μзін киіндіру  оњай
емес. Осы орайда білікті басшым
ќатарынан ‰ш жыл: бірінші жылы
– 45 000, екінші жылы – 60 000,
‰шінші жылы – 100 000  ќаржы-
лай кμмегін беріп отыр.  Ќайы-
рымдылыќ  –  ж‰ректен шыѓатын
сезім  ілтипаты, жан лєззаты.
Оны μзім кμмек алѓанда т‰сіндім.
Ќол ±шын дер кезінде соза білген
раќымды  отбасыммен бірге
ќуанып, балаларымныњ  шаттан-
ѓан  сєтіне ‰ш  жыл  ќатарынан
кує болѓанын айтсањызшы!  Б±-
ныњ бєрі  "Мектепке жол" акция-
сынан сипат алып отырѓанын да
білемін. Дегенмен "¦лыќ болсањ,
кішік бол" деген наќыл сμзді  жат-
ќа білгенімізбен, μкінішке ќарай
басшылардыњ басым кμпшілігі
ќарапайым ж±мысшыѓа назар
аудармауы  сияќты  келењсіз
жайттар да жоќ емес ќой.  Аз ќам-
тылѓан немесе кμпбалалы отба-
сыларды жоѓарыѓа есеп беру
‰стінде ѓана іздейтіні шындыќ.
Єрине, кμпке топыраќ шашуѓа
болмас. Меніњ кейіпкерім тєрізді
ќарапайым ж±мысшысыныњ жаѓ-
дайын т‰сіне біліп, осындай игі
істерге ±жымын бір кісідей
ж±мылдыра білетін  білікті бас-
шылар ќатары к‰ннен к‰нге
кμбейсе н±р ‰стіне н±р дегім ке-
леді.

Г‰лжанат ДАНЕКУЛОВА,
кμпбалалы ана.

Рудный ќаласы.
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ЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ
   – ЌАСТЕРЛІ
              ЌАСИЕТ

Ќостанай №2 ќалалыќ сотын-
да облыстыќ туберкулезге ќарсы
диспансерініњ шаѓымы бойынша
жауапкер А.-ны мєжб‰рлі т‰рде
емдеу туралы азаматтыќ іс ќара-
лып, жауапкерді єкімшілік жауап-
кершілікке тарту туралы ќаулы
шыѓарылды.

Аѓымдаѓы жылдыњ 11 ќырк‰й-
егінде болатын сот отырысына
жауапкер А. мас к‰йінде келіп,
сотќа сыйламаушылыќ таныт-
ќан. Ал, ЌР ЄЌБтК-ніњ 653 бабы-
ныњ 1 бμліміне сєйкес, м±ндай
жаѓдайда жауапкерге ескерту
жасалынады немесе 20 айлыќ
есептiк кμрсеткiш мμлшерiнде
айыпп±л салынады, не болмаса
бес тєулікке дейінгі мерзімге
єкімшілік ќамаќќа алынады. Осы-
лайша,  сотты сыйламаѓан жау-
апкер А. 5 тєулікке єкімшілік
ќамауѓа алынды.

Бес тєулікке
ќамауѓа алынды
Ќарлыѓаш

ОСПАНОВА
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елді мекендердіњ шекараларынан тыс
орналасќан желілік ќ±рылыстар:

ќызмет кμрсету объектілерімен бірге
магистральдыќ ќ±бырлар (м±най, газ
ќ±бырлары жєне т.б.);

жоѓары вольтты электр беру желілері
жєне талшыќты-оптикалыќ байланыс же-
лілері;

ќызмет кμрсету объектілерімен бірге
теміржолдар;

кμпірлерді, кμпір μткелдерін, тоннель-
дерді, кμп дењгейлі айрыќтарды ќоса ал-
ѓанда, республикалыќ желіге жатќызыл-
ѓан жалпы пайдаланудаѓы автомобиль
жолдары;

жер учаскесініњ (аумаќтыњ, трассаныњ)
ќолданыстаѓы шекараларында ж‰зеге
асырылатын, тіреу жєне ќоршау конструк-
цияларын, инженерлік ж‰йелері мен
жабдыќтарын, сонымен бірге жылумен
жабдыќтау схемасын μзгертуге байла-
нысты емес ќолданыстаѓы ѓимараттар-
дыњ ‰й-жайларын (жеке бμліктерін) ре-
конструкциялау (ќайта жоспарлау, ќайта
жабдыќтау) жобасын єзірлеуге – 2 (екі)
ж±мыс к‰ні;

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесіне ќол ќояды, 2 (екі) саѓат;

5) кμрсетілетін ќызметті беруші кењ-
сесініњ ќызметкері кμрсетілетін ќызметті
алушыѓа мемлекеттік ќызмет кμрсету
нєтижесін береді, 15 (он бес) минут.

4. Халыќќа ќызмет кμрсету
орталыѓымен жєне (немесе) μзге де
кμрсетілетін ќызметті берушілермен
μзара іс-ќимыл тєртібін, сондай-аќ

мемлекеттік ќызмет кμрсету
процесінде аќпараттыќ ж‰йелерді

пайдалану тєртібін сипаттау

8. ХЌКО-ѓа ж‰гіну тєртібін, кμрсетілетін
ќызметті алушыныњ μтінішін μњдеу ±заќ-
тыѓын сипаттау:

1) кμрсетілетін ќызметті алушы ±сыныл-
ѓан ХЌКО ќызметкері μтініштіњ д±рыс
толтырылуын жєне ќ±жаттар топтамасы
толыќтыѓыныњ Стандарттыњ 9-тармаѓы-
на сєйкестігін тексереді, 5 (бес) минут.

Кμрсетілетін ќызметті алушы Стан-
дарттыњ 9-тармаѓында кμзделген тізбеге
сєйкес ќ±жаттардыњ толыќ топтамасын
±сынбаѓан жаѓдайда, ХЌКО ќызметкері
Стандарттыњ 3-ќосымшасына сєйкес
нысан бойынша ќ±жаттарды ќабылдау-
дан бас тарту туралы ќолхат береді.

Ќ±жаттар топтамасы толыќ ±сынылѓан
жаѓдайда, ХЌКО ќызметкері ќ±жаттар топ-
тамасын "Халыќќа ќызмет кμрсету орта-
лыќтарына арналѓан интеграцияланѓан
аќпараттыќ ж‰йе" аќпараттыќ ж‰йесінде
тіркейді жєне кμрсетілетін ќызметті
алушыѓа ќ±жаттар топтамасыныњ ќабыл-
данѓаны туралы ќолхат береді, 5 (бес)
минут;

2) ХЌКО ќызметкері, егер Ќазаќстан
Республикасыныњ зањдарында μзгеше
кμзделмесе, аќпараттыќ ж‰йелерде ќам-
тылѓан зањмен ќорѓалатын ќ±пияны
ќ±райтын мєліметтерді пайдалануѓа
кμрсетілетін ќызметті алушыныњ жазба-
ша келісімін алады, 5 (бес) минут;

3) ХЌКО ќызметкері ќ±жаттар топтама-
сын дайындайды жєне оны кμрсетілетін
ќызметті берушіге курьерлік немесе μзге
де осыѓан уєкілетті байланыс арќылы
жібереді, (1 к‰ннен аспайды);

4) кμрсетілетін ќызметті беруші мемле-
кеттік ќызмет кμрсету нєтижесін дайын-
дайды, ќол ќояды жєне ХЌКО-на жібе-
реді:

кμрсетілетін ќызметті берушіге ќ±жат-
тарды тапсырѓан сєттен бастап, 5 (бес)
ж±мыс к‰ні;

мынадай ќ±рылыс объектілері ‰шін –
14 (он тμрт) ж±мыс к‰ні:

электр жєне жылу энергиясын
μндіретін μндірістік кєсіпорындар;

тау-кен μндіру жєне байыту μндірістік
кєсіпорындары;

ќара жєне т‰сті металлургия, машина
жасау μнеркєсібініњ μндірістік кєсіпорын-
дары;

елді мекендер мен аумаќтардыњ

ќауіпсіздігін ќамтамасыз ететін гидротех-
никалыќ жєне селден ќорѓау ќ±рылыста-
ры (дамбалар, бμгеттер);

елді мекендердіњ шекараларынан тыс
орналасќан желілік ќ±рылыстар:

ќызмет кμрсету объектілерімен бірге
магистральдыќ ќ±бырлар (м±най, газ
ќ±бырлары жєне т.б.);

жоѓары вольтты электр беру желілері
жєне талшыќты-оптикалыќ байланыс
желілері;

ќызмет кμрсету объектілерімен бірге
теміржолдар;

кμпірлерді, кμпір μткелдерін, тоннель-
дерді, кμп дењгейлі айрыќтарды ќоса ал-
ѓанда, республикалыќ желіге жатќызыл-
ѓан жалпы пайдаланудаѓы автомобиль
жолдары;

жер учаскесініњ (аумаќтыњ, трассаныњ)
ќолданыстаѓы шекараларында ж‰зеге
асырылатын, тіреу жєне ќоршау конструк-
цияларын, инженерлік ж‰йелері мен
жабдыќтарын, сонымен бірге жылумен
жабдыќтау схемасын μзгертуге байла-
нысты емес ќолданыстаѓы ѓимараттар-
дыњ ‰й-жайларын (жеке бμліктерін)
реконструкциялау (ќайта жоспарлау,
ќайта жабдыќтау) жобасын єзірлеуге –
2 (екі) ж±мыс к‰ні.

5) ХЌКО ќызметкері ќ±жаттар топтама-
сын ќабылдау туралы ќолхатта кμрсетіл-
ген мерзімде кμрсетілетін ќызметті алу-
шыѓа мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесін береді, 15 (он бес) минут.

ХЌКО нєтижені бір ай мерзім ішінде
саќтауды ќамтамасыз етеді, содан кейін
нєтиже одан єрі саќтау ‰шін кμрсетілетін
ќызметті берушіге жіберіледі. Бір ай μткен
соњ кμрсетілетін ќызметті алушы μтініш
жасаѓан кезде ХЌКО с±рауы бойынша
кμрсетілетін ќызметті беруші бір ж±мыс
к‰нініњ ішінде кμрсетілетін ќызметті алу-
шыѓа жіберу ‰шін ХЌКО-ѓа дайын ќ±жат-
тарды жібереді.

Кμрсетілетін ќызметті алушыѓа мемле-
кеттік ќызмет кμрсету нєтижесін беруді
ХЌКО ќызметкері тиісті ќ±жаттарды
ќабылдау туралы ќолхат негізінде, жеке
басын куєландыратын ќ±жатты ±сынѓан
кезде (не уєкілетті μкілі: ќ±зыретін растай-
тын ќ±жат бойынша зањды т±лѓа; нотари-
алды куєландырылѓан сенімхат бойын-
ша жеке т±лѓа) ж‰зеге асырады.

9. Ж‰гіну тєртібін портал арќылы мем-
лекеттік ќызмет кμрсету кезінде кμрсеті-
летін ќызметті беруші мен кμрсетілетін
ќызметті алушыныњ рєсімдердіњ (іс-
ќимылдарыныњ) реттілігін сипаттау:

1) кμрсетілетін ќызметті алушы жеке
электрондыќ цифрлыќ ќолтанба (б±дан
єрі – ЭЦЌ) порталда тіркелуді (авториза-
циялауды) ж‰зеге асырады;

2) кμрсетілетін ќызметті алушыныњ
электрондыќ мемлекеттік ќызметті тањ-
дайды, электрондыќ с±рау салудыњ жо-
лаќтарын толтырады жєне Стандарттыњ
9-тармаѓында кμрсетілген ќ±жаттар топ-
тамасына ќосады;

3) кμрсетілетін ќызметті алушыныњ
ЭЦЌ арќылы электронды мемлекеттік
ќызметті кμрсету ‰шін электронды с±рау
салуды куєландыру;

4) кμрсетілетін ќызметті берушімен
электрондыќ с±рау салуды μњдеуі (тексе-
руі, тіркеуі);

5) кμрсетілетін ќызметті алушы элек-
трондыќ с±рау салудыњ мєртебесі жєне
кμрсетілетін ќызметті алушыныњ "жеке
кабинетінде" мемлекеттік ќызметті
кμрсету мерзімі туралы хабарламаны
алады;

6) кμрсетілетін ќызметті берушімен
кμрсетілетін ќызметті алушыныњ "жеке ка-
бинетіне" ЭЦЌ ќол ќойылѓан электронды
ќ±жат нысанында мемлекеттік ќызметті
кμрсету нєтижесін жолдайды;

7) кμрсетілетін ќызметті алушыныњ
"жеке кабинетінде" кμрсетілетін ќызметті
алушы мемлекеттік ќызметті кμрсету нєти-
жесін алады.

Портал арќылы мемлекеттік ќызмет
кμрсету кезіндегі функционалдыќ μзара
іс-ќимыл диаграммасы осы Регламенттіњ
1-ќосымшасында ±сынылѓан.

Мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ бизнес-
процестерініњ аныќтамалыѓы осы Регла-
менттіњ 2-ќосымшасында ±сынылѓан.

"Сєулет-жоспарлау тапсырмасын беру"
мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет регламентіне 1-ќосымша

Портал арќылы мемлекеттік ќызмет кμрсетуге тартылѓан аќпараттыќ
ж‰йелердіњ функционалдыќ μзара іс-ќимыл диаграммасы

Кμрсетілетін ќызметті беруші

Кμрсетілетін ќызметті алушы

 1
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 Шартты белгілер мен ќысќартулар

Бастапќы хабарлама

Аралыќ хабарлама

Соњѓы хабарлама

Процесс

Басќару аѓыны

Хабарламалар аѓыны

"Электрондыќ ‰кімет" веб-порталы

"Сєулет-жоспарлау тапсырмасын беру" мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет
регламентіне 2-ќосымша

"Сєулет-жоспарлау тапсырмасын беру" мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ
бизнес-процестерініњ аныќтамалыѓы

                 Шартты белгілер

Мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ басталуы немесе аяќталуы;

Кμрсетілетін ќызметті алушы рєсімініњ (іс-ќимылыныњ)
 жєне (немесе) ЌФБ  атауы;

Тањдау н±сќасы;

Келесі рєсімге (іс-ќимылѓа) μту.

ХЌКО
Кμрсетілетін

ќызметті
алушы

Портал

Кμрсетілетін ќызметті
беруші кењсесініњ

ќызметкері

Кμрсетілетін ќыз-
метті берушініњ

басшысы

Кμрсетілетін ќыз-
метті алушы ±сыны-
лѓан μтініштіњ д±-
рыс толтырылуын
жєне ќ±жаттар топ-
тамасы толыќтыѓы-
ныњ Стандарттыњ
9-тармаѓына сєйкес-
тігін тексереді, 5
(бес) минут

Кμрсетілетін ќызметті
алушы Стандарттыњ 9-
тармаѓында кμздел-
ген тізбеге сєйкес
ќ±жаттардыњ толыќ
топтамасын ±сынба-
ѓан жаѓдайда, ХЌКО
ќызметкері Стандарт-
тыњ   3-ќосымшасына
сєйкес нысан бойын-
ша ќ±жаттарды ќабыл-
даудан бас тарту ту-
ралы ќолхат береді

Ќ±жаттар топтама-
сын ќабылдау тура-
лы ќолхатта кμрсе-
тілген мерзімде кμр-
сетілетін ќызметті
алушыѓа мемле-
кеттік ќызмет кμрсе-
ту нєтижесін береді,
15 (он бес) минут

ЭЦЌ порталда
тіркелуді (авто-
ризациялауды)
ж‰зеге асырады

Ќ±жаттар топтамасын зерделейді
жєне мемлекеттік ќызмет кμрсету
нєтижесініњ жобасын дайындайды:
кμрсетілетін ќызметті берушіге ќ±жат-
тардыњ тапсырѓан сєттен бастап - 5
(бес) ж±мыс к‰ні;
мынадай ќ±рылыс объектілері ‰шін -
14 (он тμрт) ж±мыс к‰ні:
электр жєне жылу энергиясын
μндіретін μндірістік кєсіпорындар;
тау-кен μндіру жєне байыту μндірістік
кєсіпорындары;
ќара жєне т‰сті металлургия, маши-
на жасау μнеркєсібініњ μндірістік
кєсіпорындары;
елді мекендер мен аумаќтардыњ
ќауіпсіздігін ќамтамасыз ететін гидро-
техникалыќ жєне селден ќорѓау ќ±ры-
лыстары (дамбалар, бμгеттер);
елді мекендердіњ шекараларынан тыс
орналасќан желілік ќ±рылыстар:
ќызмет кμрсету объектілерімен бірге
магистральдыќ ќ±бырлар (м±най, газ
ќ±бырлары жєне т.б.);
жоѓары вольтты электр беру желілері
жєне талшыќты-оптикалыќ байланыс
желілері;
ќызмет кμрсету объектілерімен бірге
теміржолдар;
кμпірлерді, кμпір μткелдерін, тоннель-
дерді, кμп дењгейлі айрыќтарды ќоса
алѓанда, республикалыќ желіге жат-
ќызылѓан жалпы пайдаланудаѓы ав-
томобиль жолдары;
жер учаскесініњ (аумаќтыњ, трасса-
ныњ) ќолданыстаѓы шекараларында
ж‰зеге асырылатын, тіреу жєне ќор-
шау конструкцияларын, инженерлік
ж‰йелері мен жабдыќтарын, сонымен
бірге жылумен жабдыќтау схемасын
μзгертуге байланысты емес ќолданыс-
таѓы ѓимараттардыњ ‰й-жайларын
(жеке бμліктерін) реконструкциялау
(ќайта жоспарлау, ќайта жабдыќтау)
жобасын єзірлеуге - 2 (екі) ж±мыс к‰ні

Ќ±жаттар топта-
масын ќабылдай-
ды, олардыњ тір-
келуін ж‰зеге
асырады ќабыл-
данѓан к‰ні мен
уаќытын кμрсете
отырып, тіркел-
гені туралы бел-
гісі бар μтіні-
шініњ кμшірмесін
береді жєне кμр-
сетілетін ќыз-
метті берушініњ
басшына береді,
15 (он бес) минут

Кμрсетілетін ќызметті берушініњ
жауапты орындаушысы

Ќ ± ж а т т а р
топтамасын
ќ а р а й д ы
жєне кμрсеті-
летін ќыз-
метті бе-
рушініњ жау-
апты орын-
д а у ш ы н ы
а й ќ ы н д а й -
ды,
  1 (бір) саѓат

К μ р с е т і л е т і н
ќызметті алу-
шыѓа мемле-
кеттік ќызмет
кμрсету нєти-
жесін береді,
15 (он бес) ми-
нут

Мемлекеттік
ќ ы з м е т
кμрсету нєти-
жесіне ќол
ќояды, 2 (екі)
саѓат

иє

жоќ

(Жалѓасы. Басы  газеттіњ №110-111
сандарында).

(Соњы бар).
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линейные сооружения, расположен-
ные за пределами границ населенных
пунктов:

магистральные трубопроводы (нефте-,
газопровод и т.д.) с объектами
их обслуживания;

высоковольтные линии электропере-
дач и волоконно-оптические линии свя-
зи;

железные дороги с объектами их об-
служивания;

автомобильные дороги общего пользо-
вания, отнесенные  к республиканской
сети, включая мосты, мостовые перехо-
ды, тоннели, многоуровневые развязки;

2 (два) рабочих дня – на разработку
проекта реконструкции (перепланировки,
переоборудования) помещений (отдель-
ных частей) существующих зданий, не
связанных с изменением несущих и ог-
раждающих конструкций, инженерных
систем и оборудования, а также схем теп-
лоснабжений, осуществляемые в суще-
ствующих границах земельного участка
(территории, трассы);

4) руководитель услугодателя подпи-
сывает результат оказания государствен-
ной услуги, 2 (два) часа;

5) сотрудник канцелярии услугодате-
ля выдает услугополучателю результат
оказания государственной услуги, 15 (пят-
надцать) минут.

4. Описание порядка
взаимодействия с центром

обслуживания населения и (или)
иными услугодателями, а также

порядка использования
информационных систем

в процессе оказания
 государственной услуги

8. Описание порядка обращения в
ЦОН, длительность обработки запроса
услугополучателя:

1) работник ЦОНа проверяет правиль-
ность заполнения заявления  и полноту
пакета документов, предоставленных ус-
лугополучателем,  на соответствие пунк-
ту 9 Стандарта, 5 (пять) минут.

В случае предоставления услугополу-
чателем неполного пакета документов
согласно перечню, предусмотренному
пунктом 9 Стандарта, работник ЦОНа
выдает расписку об отказе в приеме до-
кументов по форме согласно приложению
3 к Стандарту.

При предоставлении полного пакета
документов, работник ЦОНа регистриру-
ет их в информационной системе "Ин-
тегрированная информационная систе-
ма Центров обслуживания населения" и
выдает услугополучателю расписку о
приеме соответствующих документов, 5
(пять) минут;

2) работник ЦОНа получает письмен-
ное согласие услугополучателя на ис-
пользование сведений, составляющих
охраняемую законом тайну, содержащих-
ся в информационных системах, если
иное не предусмотрено законами Респуб-
лики Казахстан, 5 (пять) минут;

3) работник ЦОНа подготавливает па-
кет документов и направляет его услуго-
дателю через курьерскую или иную упол-
номоченную на это связь (не более  1
дня);

4) услугодатель подготавливает, под-
писывает и направляет результат оказа-
ния государственной услуги в ЦОН:

с момента сдачи пакета документов
услугодателю, 5 (пять) рабочих дней;

14 (четырнадцать) рабочих дней – для
следующих объектов строительства:

производственные предприятия, вы-
рабатывающие электрическую   и тепло-
вую энергию;

горнодобывающие и обогатительные
производственные предприятия;

производственные предприятия чер-
ной и цветной металлургии, машино-

строительной промышленности;
гидротехнические и селезащитные со-

оружения (дамбы, плотины), обеспечива-
ющие безопасность населенных пунктов
и территорий;

линейные сооружения, расположен-
ные за пределами границ населенных
пунктов:

магистральные трубопроводы (нефте-,
газопровод и т.д.) с объектами
их обслуживания;

высоковольтные линии электропередач
и волоконно-оптические линии связи;

железные дороги с объектами их об-
служивания;

автомобильные дороги общего пользо-
вания, отнесенные  к республиканской
сети, включая мосты, мостовые перехо-
ды, тоннели, многоуровневые развязки;

2 (два) рабочих дня – на разработку
проекта реконструкции (перепланировки,
переоборудования) помещений (отдель-
ных частей) существующих зданий, не
связанных с изменением несущих и ог-
раждающих конструкций, инженерных
систем и оборудования, а также схем теп-
лоснабжений, осуществляемые в суще-
ствующих границах земельного участка
(территории, трассы);

5) работник ЦОНа в срок, указанный в
расписке о приеме пакета документов,
выдает результат оказания государствен-
ной услуги услугополучателю, 15 (пятнад-
цать) минут.

ЦОН обеспечивает хранение резуль-
тата в течение одного месяца, после чего
передает их услугодателю для дальней-
шего хранения. При обращении услуго-
получателя по истечении одного месяца,
по запросу ЦОНа услугодатель в течение
одного рабочего дня направляет готовые
документы в ЦОН для выдачи услугопо-
лучателю.

Выдача результата оказания государ-
ственной услуги услугополучателю осу-
ществляется работником ЦОНа на осно-
вании расписки о приеме соответствую-
щих документов, при предъявлении до-
кумента удостоверяющий личность (либо
уполномоченного представителя: юриди-
ческого лица по документу, подтверждаю-
щий полномочия; физического лица по
нотариально заверенной доверенности).

9. Описание порядка обращения и
последовательности процедур (дей-
ствий) услугодателя и услугополучателя
при оказании государственной услуги че-
рез портал:

1) услугополучатель осуществляет ре-
гистрацию (авторизацию) на портале по-
средством электронной цифровой подпи-
си (далее – ЭЦП);

2) выбирает электронную государ-
ственную услугу, заполняет поля элект-
ронного запроса и прикрепляет пакет
документов, указанных в пункте  9 Стан-
дарта;

3) удостоверение электронного запро-
са для оказания электронной государ-
ственной услуги посредством ЭЦП услу-
гополучателя;

4) обработка (проверка, регистрация)
электронного запроса услугодателем;

5) услугополучатель получает уведом-
ление о статусе электронного запроса и
сроке оказания государственной услуги в
"личном кабинете" услугополучателя;

6) услугодатель направляет в "личный
кабинет" услугополучателя результата
оказания государственной услуги в фор-
ме электронного документа, подписанно-
го ЭЦП;

7) услугополучатель в "личном кабине-
те" услугополучателя получает результат
оказания государственной услуги.

Диаграмма функционального взаимо-
действия информационных систем, за-
действованных в оказании государствен-
ной услуги через портал, представлена в
приложении 1 к настоящему Регламенту.

Справочник бизнес-процессов оказа-
ния государственной услуги указан  в при-
ложении 2 к настоящему Регламенту.

Приложение 1 к регламенту государственной услуги
"Выдача архитектурно-планировочного  задания"

Диаграмма функционального взаимодействия информационных систем,
задействованных в оказании государственной услуги через портал

Приложение 2 к регламенту государственной услуги
"Выдача архитектурно-планировочного  задания"

Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги
"Выдача архитектурно-планировочного задания"

ЦОН
Услуго-

получатель Портал

Сотрудник
канцелярии

услугодателя

Руководитель
услугодателя

Проверяет правиль-
ность заполнения
заявления    и полно-
ту пакета докумен-
тов, предоставлен-
ных услугополуча-
телем, на соответ-
ствие пункту 9 Стан-
дарта, 5 (пять) минут

В случае предостав-
ления услугополуча-
телем неполного паке-
та документов соглас-
но перечню, предус-
мотренному пунктом
9 Стандарта, работник
ЦОНа выдает распис-
ку об отказе в приеме
документов по форме
согласно приложе-
нию  3 к Стандарту

В срок, указанный
в расписке о приеме
пакета документов,
выдает результат
оказания государ-
ственной услуги
услугополучателю,
15 (пятнадцать) ми-
нут

Осуществляет
регистрацию (ав-
торизацию)  на
портале посред-
ством ЭЦП

Изучает пакет документов и подготав-
ливает проект результата оказания
государственной услуги:
с момента сдачи пакета документов
услугодателю, 5 (пять) рабочих дней;
14 (четырнадцать) рабочих дней - для
следующих объектов строительства:
производственные предприятия, вы-
рабатывающие электрическую и теп-
ловую энергию;
горнодобывающие и обогатительные
производственные предприятия;
производственные предприятия чер-
ной и цветной металлургии, машино-
строительной
 промышленности;
гидротехнические и селезащитные
сооружения (дамбы, плотины), обес-
печивающие безопасность населен-
ных пунктов и территорий;
линейные сооружения, расположен-
ные за пределами границ населенных
пунктов:
магистральные трубопроводы (неф-
те-, газопровод   и т.д.) с объектами их
обслуживания;
высоковольтные линии электропере-
дач и волоконно-оптические линии
связи;
железные дороги с объектами их об-
служивания;
автомобильные дороги общего
пользования, отнесенные к республи-
канской сети, включая мосты, мосто-
вые переходы, тоннели, многоуров-
невые развязки;
2 (два) рабочих дня - на разработку
проекта реконструкции (переплани-
ровки, переоборудования) помеще-
ний (отдельных частей) существую-
щих зданий, не связанных с измене-
нием несущих и ограждающих конст-
рукций, инженерных систем и обору-
дования, а также схем теплоснабже-
ний, осуществляемые в существую-
щих границах земельного участка
(территории, трассы)

Принимает па-
кет документов,
осуществляет
их регистрацию,
выдает копию
заявления с от-
меткой о регист-
рации с указани-
ем даты  и вре-
мени приема   и
передает руко-
водителю услу-
годателя, 15
(пятнадцать)
минут

Ответственный исполнитель
услугодателя

Рассматри-
вает пакет
документов и
определяет
ответствен-
ного испол-
нителя услу-
годателя, 1
(один) час

Выдает услуго-
получателю ре-
зультат оказа-
ния государ-
ственной услу-
ги, 15 (пятнад-
цать) минут

Подписыва-
ет результат
оказания го-
сударствен-
ной услуги, 2
(два) часа

                 Условные  обозначения

Начало или завершение оказания государственной услуги

Наименование процедуры (действия) услугополучателя и (или) СФЕ

Вариант выбора

Переход к следующей процедуре (действию)

Услугодатель

Услугополучатель

 Процесс
1

 Процес
2

 Процесс
3

 Процесс
4

 Процесс
5
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Условные обозначения и сокращения

Начальное сообщение

Промежуточное сообщение

Завершающее сообщение

Процесс

Поток управления

Поток сообщений

Веб-портал "электронного правительства"

да

нет

(Окончание следует).

(Продолжение. Начало в № 110,111
номерах газеты).
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"Ќостанай ќаласы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесініњ
бірыњѓай конкурс комиссиясы
(110000, Ќостанай ќаласы, Пушкин
кμшесі, 98, 301 каб., аныќтама те-
лефондары: 8 (7142)53-03-55, факс:
8(7142)53-39-80, электрондыќ пош-
та: L.Isabaeva@kostanay.gov.kz)
"Б" корпусыныњ бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымдарына орна-
ласуѓа конкурс жариялайды:

1. "Ќостанай ќаласы єкімдігініњ
т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруа-
шылыѓы, жолаушылар кμлігі жєне
автомобиль жолдары бμлімі"
мемлекеттік мекемесініњ басшы-
сы (Е-R-1, 1 бірлік) лауазымдыќ
жалаќысы ењбек еткен жылдары-
на ќарай 109547 тењгеден 147985
тењгеге дейін

Ќызметтік міндеттері: Мемле-
кеттік мекеме ќызметініњ аќпарат-
тыќ-талдау, ±йымдастырушылыќ-
ќ±ќыќтыќ жєне материалдыќ-техни-
калыќ ќамтамасыз ету ж±мысын
±йымдастыру; ж±мысты жоспарлау-
ды, нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерді
жєне басќа ќ±жаттаманы єзірлеуді
жєне ресімдеуді ќамтамасыз ету;
жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарауды баќылау; кадр
мєселелері; Зањдардыњ, Ќазаќстан
Республикасы Президенті Жарлыќ-
тарыныњ, мемлекеттік ‰кіметтіњ жо-
ѓары т±рѓан органдарыныњ НЌА жєне
басќа μкімдік ќ±жаттардыњ орында-
луына басшылыќ ету жєне баќылау;
мердігер ±йымдармен ќаланыњ ком-
муналдыќ шаруашылыѓы мєселе-
лері жμніндегі ж±мыстарѓа уаќыты-
лы конкурс μткізу жєне шарттар жа-
сасу шараларын ќолдану; к‰рделі
жμндеу, капитал салымдарын ±тым-
ды пайдалану жєне олардыњ
тиімділігін арттыру ж±мыстарын
орындауды ќамтамасыз ету; меке-
ме ж±мысыныњ ±йымдастырушы-
лыќ ќызметін ‰йлестіру; к‰рделі
ќ±рылыстыњ перспективалыќ жоспа-
рын єзірлеу;  жобалау-іздестіру,
ќ±рылыс-монтаждау ж±мыстарына
тендер ±тып алѓан бас мердігер ±йым-
дармен уаќытылы шарттар жасасу
жєне шарттаѓы міндеттердіњ орында-
луына баќылау жасау; Ќостанай
ќаласын абаттандырудыњ жылдыќ
жєне перспективалыќ баѓдарламала-
рын ќалыптастыру; ќолданыстаѓы
зањнамаѓа ќайшы келмейтін мемле-
кеттік мекеменіњ маќсаттары мен
міндеттеріне жауап беретін басќа
функцияларды орындау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Білімі жоѓары техникалыќ (ќ±ры-
лыс, жылу энергетикасы, электр
энергетикасы, гидротехникалыќ
ќ±рылыс жєне ѓимарат), ауылша-
руашылыќ, зањгерлік, экономикалыќ,
жол ж‰руін ±йымдастыру.

Ж±мыс тєжірибесі тμмендегі та-
лаптардыњ біріне сєйкес келуі тиіс:

1) мемлекеттiк ќызмет μтiлi ‰ш
жылдан кем емес;

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

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

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

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

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

бойынша функционалдыќ мiндет-
тердi атќару ‰шiн ќажеттi басќа да
мiндеттi бiлiмдер.

2. "Ќостанай  ќаласы єкімді-
гініњ  т±рѓын ‰й-коммуналдыќ ша-
руашылыќ, жолаушылар кμлігі
жєне автомобиль жолдары
бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ
мемлекеттік сатып алу секторы-
ныњ мењгерушісі (Е-R-3, 1 бірлік)
лауазымдыќ жалаќысы ењбек ет-
кен жылдарына ќарай 74313 тењ-
геден 99938 тењгеге дейін

Ќызметтік міндеттері: Мемле-
кеттік мекеме басшысыныњ орынба-
сарымен бірлесе отырып ќ±рылыс,
мемлекеттік сатып алу жєне жедел
басќару мєселелері жμнінде ж±мыс-
тардыњ орындалуын ќамтамасыз
етеді. Кезекті ќаржылыќ жылѓа
(μзгертулер мен толыќтырулары-
мен) бμлінген ќаржыларды ескере
отырып, μзгертілген жоспарлар мен
кестелерді, жылдыќ жобаларды бе-
кітуге дайындау. Конкурстыќ ќ±жат-
тамаларды жасау жєне веб-портал-
да ж±мыс жасау барысында кон-
курстыќ процедуралардыњ мерзім-
дерін баќылау. Конкурсќа (аукционѓа)
ќатысуѓа μтінімдерін ќарастыру, кон-
курстыќ ќ±жаттамалардыњ ереже-
лерін т‰сіндіру, мемсатып алуѓа
ќатысушыларын  ќатыстыру (ќатыс-
тырмау) бойынша шешімдер ќабыл-
дау.   Шарттардыњ жобаларын ќ±ру,
мемлекеттік сатып алу бойынша кон-
курстарды μткізуге дайындыќ мєсе-
лелері бойынша бμлім ж±мысын
‰йлестіру. Сектор ќ±зырлыѓына жа-
татын, мєселелер бойынша азамат-
тардыњ жєне зањды т±лѓалардыњ
‰ндеулеріне уаќытылы жауап-
мєлімет беруді ќамтамасыз ету. Бас-
шыныњ б±йрыѓы бойынша бекітілген
шарттардыњ актілеріне ќол ќоюды
жєне физикалыќ кμлемдерін ќабыл-
дауды, тауарды жеткізуді, ќызмет
кμрсетуді, ж±мыстардыњ орындалу
барысын баќылау. Инвестжобалар-
дыњ ж‰зеге асырылуы бойынша ста-
тистикалыќ есепті ќ±ру.  Номенкла-
тураѓа сєйкес материалдар мен
ќ±жаттарды ќалыптастыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Білімі жоѓары  техникалыќ
(кμліктік, ќ±рылыс, инженерлік), эко-
номикалыќ, зањгерлік.

Ж±мыс тєжірибесі тμмендегі та-
лаптардыњ біріне сєйкес келуі тиіс:

1) Мемлекеттік ќызмет μтілі екі
жылдан кем емес;

2) осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі ‰ш
жылдан кем емес;

3) жоѓары жєне жоѓары оќу орын-
дарынан кейінгі білім баѓдарламала-
ры бойынша Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті жанындаѓы білім
беру ±йымдарында мемлекеттік тап-
сырыс негізінде немесе шетелдіњ
жоѓары оќу орындарында шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі республи-
калыќ комиссия бекітетін басым ма-
мандыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

4) ѓылыми дєрежесініњ бар болуы.
 Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-

ституциясын, Конституциялыќ зањда-
рын, Ќазаќстан Республикасыныњ
"Ќазаќстан  Республикасыныњ Пре-
зиденті туралы",  Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ  "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы", "Жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін μзі басќа-
ру туралы" зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды
реттейтін Ќазаќстан Республикасы-
ныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан-2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања сая-
си баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер

3. "Ќостанай  ќаласы єкімді-
гініњ  т±рѓын ‰й-коммуналдыќ ша-
руашылыќ, жолаушылар кμлігі
жєне автомобиль жолдары
бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ
кμркейту жєне техникалыќ ќада-
ѓалау секторыныњ бас маманы
(Е-R-4, 1 бірлік) лауазымдыќ
жалаќысы ењбек еткен жылдары-
на ќарай 56376 тењгеден 76235 тењ-
геге дейін

Ќызметтік міндеттері: Кμріктен-
діру, тазалау жєне абаттандыру
жμніндегі ж±мыстардыњ ж‰зеге асы-
рылуына тапсырмалар-μтінімдер
рєсімдейді жєне мердігер ±йымдарѓа
жеткізеді. Жєне де сєйкесті ж±мыс-

тардыњ орындалуын ќадаѓалайды.
ММ басшысыныњ б±йрыѓымен бекі-
тілген мердігер ±йымдарымен орын-
далатын олардыњ сапасына жєне
кμлеміне сєйкес орындалѓан ж±мыс-
тардыњ техникалыќ ќадаѓалауын іске
асыру.  Келісім шартына сєйкес
орындалѓан ж±мыстардыњ кμлемін
жєне олардыњ ќ±нын тексереді жєне
мердігермен аралыќ тμлемі кезінде
немесе соњѓы есеп айырысу кезінде
орындалѓан ж±мыстардыњ ќабылдау
актісіне μз ќолын ќою. Бекітілген
шарттар бойынша шарттыњ міндет-
тері мен мерзімдерініњ уаќытында
орындалуын баќылайды. Бекітілген
шарттар бойынша ж±мыс μндірісініњ
барысын уаќытында ќ±жаттамалау,
техникалыќ есептемелерді жєне ха-
барды дайындайды жєне бекітеді.
Уаќытылы есептерді жасау жєне тех-
никалыќ ерекшеліктерін ќ±ру, сектор
мењгерушісіне келісімдеуге беру.
Сектор ж±мысыныњ ерекшелігіне
ќатысты жєне кіріс хаттардыњ орын-
далу мєселелері бойынша мемле-
кеттік мекемелермен ‰немі хат ал-
масу. Номенклатураѓа сєйкесті ма-
териалдар мен ќ±жаттарды ќалып-
тастыру. Басшыныњ μзге де тапсыр-
маларын орындайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Білімі жоѓары  техникалыќ
(кμліктік, ќ±рылыс, металлургия, ин-
женерлік), экономикалыќ, педагоги-
калыќ (ќ±ќыќ жєне экономика не-
гіздері). Мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес немесе осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ функционал-
дыќ баѓытына сєйкес салаларда екі
жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білімі
барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќа-
ру туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi ту-
ралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы"  зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан -2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттік жања саяси баѓытты страте-
гиясын білуі. Осы санаттаѓы лауа-
зымдар бойынша функционалдыќ
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

4. "Ќостанай  ќаласы єкімдігі-
ніњ  ќ±рылыс бμлімі" мемлекеттік
мекемесініњ  мемлекеттік сатып
алу жєне зањды ќамтамасыз ету
бас маманы (Е-R-4, 1 бірлік) лауа-
зымдыќ жалаќысы ењбек еткен
жылдарына ќарай 56376 тењгеден
76235 тењгеге дейін (негізгі ќыз-
меткердіњ ж‰ктілік жєне босану
бойынша демалыс кезењіне жєне
оныњ келесі бала к‰тімі бойынша
демалыс кезењіне).

Ќызметтік міндеттері: ММ ќыз-
меткерлерініњ жеке істерін ресім-
дейді, ењбек кітапшаларына жазба-
лар жасайды, мемлекеттік ќызмет-
керлердіњ ќызметін баѓалау бойын-
ша комиссия ќ±рады, кадрлыќ μзге-
рістер жμніндегі б±йрыќтардыњ жоба-
сын дайындайды. Демалыс кестесін
жасайды. Іс ќаѓаздарын мемлекеттік
тілде ж‰ргізеді. Сектордыњ ж±мысы-
мен байланысты басќа да ж±мысты
атќару. Бμлімде Е-ќызмет, ЕСЕДО
баѓдарламаларыныњ ж±мысын ќада-
ѓалайды. Ж±мыс уаќытын есепке
алу табелін ж‰ргізеді, мемлекеттік
ќызметке т‰сумен байланысты шек-
теулерді ќабылдауды баќылауѓа алу-
ды, ММ ќызметкерлерініњ Ќаржы Ко-
митетіне декларацияны тапсыруды
баќылайды. ММ ќызметіне ќатысты
єкімдіктіњ ќаулыларды, μкімдерді єкім
аппаратыныњ зањ бμлімімен ќ±рас-
тырады жєне келіседі.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Білімі жоѓары  Ќ±ќыќ  (ќ±ќыќтану,
халыќаралыќ ќ±ќыќ) єлеуметтік
ѓылымдар, экономика жєне бизнес
(экономика, ќаржы, есеп жєне аудит,
менеджмент). Мемлекеттік ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес немесе
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓытына сєйкес са-
лаларда екі жылдан кем емес ж±мыс
μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан
кейінгі білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан

Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќа-
ру туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi ту-
ралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы"  зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан 2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттік жања саяси баѓытты стратеги-
ясын білуі. Осы санаттаѓы лауазым-
дар бойынша функционалдыќ
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

Конкурс "Бос єкiмшiлiк мемлекеттiк
лауазымѓа орналасуѓа конкурс μткiзу
жєне конкурс комиссиясын ќалып-
тастыру ќаѓидаларын бекiту тура-
лы" Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттiк ќызмет iстерi агенттiгi
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 Б±йрыѓы негізінде
ж‰ргізіледі (б±дан єрі – Ќаѓидалар).

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап 10
ж±мыс к‰нніњ ішінде 110000, Ќос-
танай ќаласы, Пушкин кμшесі, 98,
301 каб. мекенжайы бойынша тап-
сырылуы ќажет.

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

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

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

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

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

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

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

Киік аулау
– ЌЫЛМЫС!

2015 жылдыњ мамыр айын-
да жаппай ќырылѓан киіктердіњ
саны 130 мыњѓа жетті. Б±рынѓы
заманда ата-бабаларымыз аќ-
бμкенді аулауѓа тыйым салѓан.
Кімде-кім киік μлтірсе, оныњ
т±ќымына ќарѓысы тиеді деген
ырымнан ќорќатын болѓан.
Осы сμздер ќанша рет айтылса
да, ќ±лаќ асып жатќандар ша-
малы.

Жалпы "Ќызыл кітапќа" ен-
ген жануарлар, ањ-ќ±старды
аулауѓа зањмен тыйым салын-
ѓан. Жануарлар єлеміне ќайта-
рылатын залалдыњ сыртында
оларѓа таѓы бас бостандыѓынан
айыру кесімі таѓы бар. Яѓни,
Ќазаќстан Республикасыныњ
Ќылмыстыќ кодексініњ 339
бабы бойынша "¤сiмдiктердіњ
немесе жануарлардыњ сирек
кездесетiн жєне ќ±рып кету
ќаупi тμнген т‰рлерiн, олардыњ
бμліктерін немесе дериватта-
рын, сондай-аќ пайдалануѓа
тыйым салынѓан μсімдіктерді
немесе жануарларды, олардыњ
бμліктерін немесе дериватта-
рын зањсыз алу, иемдену, саќ-
тау, μткізу, єкелу, єкету, салып
жіберу, тасымалдау немесе
жою, сол сияќты олардыњ
мекендейтiн жерлерін жою" –
‰ш мыњ айлыќ есептiк
кμрсеткiшке дейiнгi мμлшерде
айыпп±л салуѓа немесе т‰зеу
ж±мыстарына тартуѓа, ‰ш жыл-
ѓа бас бостандыѓын шектеуге
немесе сол мерзімге бас бостан-
дыѓынан айыру жазасы кесі-
леді" делінген.

Сонымен ќатар, "Ѓылыми
маќсаттан басќа, Ќазаќстан
Республикасыныњ б‰кіл аума-
ѓындаѓы киіктерді, олардыњ
бμліктері мен дериваттарын
пайдалануѓа 2020 жылѓа дейін
тыйым салу туралы"  ЌР
‡кіметініњ 2012 жылѓы 25
шілдедегі № 969 Ќаулысы
шыќты. "Жануарлар д‰ниесін
ќорѓау, μсімін молайту жєне
пайдалану туралы зањнаманы
б±зѓан жаѓдайда келтірілген
зиянды μтеу мμлшерін бекіту
туралы" Ќазаќстан Республика-
сы ‡кіметініњ 2001 жылѓы 4
ќырк‰йектегі №1140 ќаулысы-
на сєйкес киіктіњ єрбір басы
200 айлыќ есептік кμрсеткіш-
пен есептеледі.

2015 жылдыњ 1 ќањтарынан
бастап жєрдемаќылар мен μзге
де єлеуметтiк тμлемдердi есеп-
теу, сондай-аќ ЌР зањнамасына
сєйкес айыпп±л санкцияларын,
салыќтарды жєне басќа да
тμлемдердi ќолдану ‰шiн 1
айлыќ есептiк кμрсеткiш  –
1 982 тењгеге белгіленген. Кез-
келген азамат киіктіњ м‰йізін
кесіп, зањсыз ањшылыќ жасаѓа-
ны ‰шін мемлекетке 396 400
тењге айыпп±л тμлейді. Осы
сєтті пайдалана отырып, ау-
дан т±рѓындарыныњ назарына,
егерде Сіз иен далада μліп жат-
ќан киікті кμрсењіз, м‰йізін кес-
пей, тез арада полиция бμлімше-
сіне хабарласыњыз. Сізге, киік-
терге ќатысты ќандай да
бір ќылмыс туралы білсењіз,
102 кезекші бμліміне телефон
шалуыњызды с±раймыз.

Мейрамг‰л ЌОЗБАЌ,
Жанкелдин аудандыќ

прокуратурасыныњ
аѓа прокуроры.

 Ќ¦ЌЫЌТЫЌ
            МЕКТЕП
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"Ќарасу ауданы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі (Ќарасу
ауданы, Ќарасу ауылы, А. Исаќов
кμшесі, 73, аныќтама  телефондары:
8-714-52-21-5-76, факс: 8-714-52-
21-5-76, электронды пошта:
kadrovyy_otdel_karasu@mail.ru) бос
єкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымына
орналасуѓа конкурс жариялайды:

"Ќарасу ауданы єкімдігініњ мєде-
ниет жєне тілдерді дамыту бμлімі"
мемлекеттік мекемесініњ бас мама-
ны,  санаты Е-R-4, лауазымдыќ
жалаќысы   ењбек   еткен    жылдары-
на байланысты  56376 тењгеден
76235 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Мєдениет
мєселелері бойынша ж±мысты (келе-
шек жєне жергілікті)  жоспарлау, бμлім
Кењесініњ отырыстарына дайындыќ жа-
сау, жоѓары т±рѓан  органдарѓа  мєде-
ниет саласыныњ  даму жєне ќызметі
туралы  аќпараттар, есептер  жєне
маѓл±мат дайындау, мемлекеттік жєне
жергілікті атќарушы органдармен μзара
іс-ќимыл жасау,  мєдени мекемелер
жєне кєсіпорындарыныњ  ж±мысына
баќылауды ж‰зеге асыру. Аймаќтыќ
баѓдарламалардыњ орындалуын, іс
ќаѓаздарды ж‰ргізу жєне азаматтардыњ
‰ндеулерін есепке алу ж±мыстарын
ж‰ргізу. (АЙЌЫН (АИС ЕУОЛ) базасы).
КОНТРОЛЬ  базасын ж‰ргізу, тарихи
жєне мєдени м±раны ќорѓау жєне пай-
далану ж±мысын атќару. Аудандыќ іс-
шараларды дайындау жєне μткізуге
ќатысу. Мєдени мекемелер мен  кєсіпо-
рындарда ењбекті ќорѓау жєне ењбек
зањдары  нормаларыныњ саќталуын ба-
ќылау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: Жоѓары білім: білім
беру  (музыкалыќ білім, ќазаќ тілі мен
єдебиеті, орыс тілі мен єдебиеті, педа-
гогикалыќ жєне психология), гумани-
тарлыќ ѓылымдар (мєдениеттану, ар-
хеология жєне этнология, тарих), ќ±ќыќ
(ќ±ќыќтану), μнер (музыкатану ѓылы-
мы, режиссура, μнертану, м±ражайлыќ
іс жєне ескерткіштерді ќорѓау), єлеу-
меттік ѓылымдар (єлеуметтану,  эко-
номика, мемлекеттік  жєне  жергілікті
басќару, м±раѓат ж‰ргізу, ќ±жаттану
жєне ќ±жаттамалыќ ќамтамасыз ету),
ќызмет кμрсету (єлеуметтік-мєдени
сервис, мєдени-бос уаќыт ж±мысы,
кітапхана ісі).

Мемлекеттiк ќызмет μтiлi бiр жылдан
кем емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓыты-
на сєйкес салаларда екi жылдан кем
емес ж±мыс μтiлi бар болѓан жаѓдайда
ортадан кейiнгi білімі білім беру  (музы-
калыќ білім, ќазаќ тілі мен єдебиеті,
орыс тілі мен єдебиеті, педагогикалыќ
жєне психология), гуманитарлыќ

ѓылымдар (мєдениеттану, археология
жєне этнология, тарих), ќ±ќыќ (ќ±ќыќта-
ну), μнер (музыкатану ѓылымы, режис-
сура, μнертану, м±ражайлыќ іс жєне ес-
керткіштерді ќорѓау), єлеуметтік ѓылым-
дар (єлеуметтану,  экономика, мемле-
кеттік  жєне  жергілікті басќару, м±раѓат
ж‰ргізу, ќ±жаттану жєне ќ±жаттамалыќ
ќамтамасыз ету),  ќызмет кμрсету
(єлеуметтік-мєдени сервис, мєдени-
бос уаќыт ж±мысы, кітапхана ісі)  бар-
ларѓа р±ќсат етiледi.

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, Ќазаќстан Республика-
сыныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергiлiктi мемлекеттiк басќару
жєне  μзін-μзі    басќару    туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы" Зањда-
рын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан–2050" Стратегия-
сы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойын-
ша функционалдыќ міндеттерді орын-
дау ‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері Агенттігі
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы №06-7/32 Б±йрыѓымен бекітілген
Бос єкімшілік мемлекеттік лауазымѓа
орналасуѓа конкурс жєне конкурс ко-
миссиясын ќалыптастыру ќаѓидалары
(б±дан єрі – Ќаѓида)  негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар ±сынылсын:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жат-
тыњ нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсау-
лыќ саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы
23 ќарашадаѓы №907 б±йрыѓымен бе-
кітілген (Ќазаќстан Республикасы нор-
мативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде
2010 жылѓы 21 желтоќсандаѓы №6697
болып тіркелген) нысандаѓы денсау-
лыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде уєкі-
летті органмен белгіленген шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тесті-

леудіњ μткені туралы ќолданыстаѓы сер-
тификат (немесе оныњ нотариалды кує-
ландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап 10
ж±мыс к‰ні ішінде Ќостанай облысы,
Ќарасу ауданы, Ќарасу ауылы, А.Иса-
ќов кμшесі, 73 мекенжайы бойынша
"Ќарасу ауданы єкімініњ аппараты"
ММ-не ±сынылуы ќажет.

Азаматттар жоѓарыда санамалан-
ѓан, ќ±жат тігілетін м±ќабада орналас-
тырылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы ќ±жат-
тарды ќабылдау мерзімінде бере ала-
ды.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын
электрондыќ т‰рде хабарландыруда
кμрсетілген электрондыќ пошта арќы-
лы берген азаматтар, ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын єњгімелесу басталѓанѓа
дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей
береді.

Єњгімелесуге жіберу туралы
‰міткерлерді хабарландыру к‰нінен
5 ж±мыс к‰ні ішінде ‰міткерлер єњгіме-
лесуді "Ќарасу ауданы єкімініњ аппара-
ты" ММ-де μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отырысы-
на байќаушылар ретінде Ќазаќстан
Республикасы Парламентініњ жєне бар-
лыќ дењгейдегі мєслихат депутаттары-
ныњ, Ќазаќстан Республикасы зањна-
масында белгіленген тєртіпте аккредит-
телген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары-
ныњ, басќа да мемлекеттік органдардыњ,
ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес
±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йым-
дардыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќызметкер-
лері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей
Ќарасу ауданы єкімі аппаратыныњ
кадрлармен ж±мыс бμлімінде тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар Ќарасу ауданы
єкімі аппаратыныњ кадрлармен ж±мыс
бμліміне жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін,±йымдарѓа
тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын немесе кμшірмелерін
±сынады.

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

"Ќарасу ауданы єкімініњ аппараты" мемлекеттік мекемесі
(Ќарасу ауданы, Ќарасу ауылы, А. Исаќов кμшесі, 73, аныќтама
телефондары: 8-714-52-21-5-76, факс: 8-714-52-21-5-76, электрон-
ды пошта: kadrovyy_otdel_karasu@mail.ru) бос єкiмшiлiк
мемлекеттiк лауазымына орналасуѓа конкурс жариялайды:

 "Ќарасу ауданы єкімдігініњ мєдениет жєне тілдерді дамыту
бμлімі" ММ басшысы, санаты  "Е-R-1", лауазымдыќ    жалаќысы
ењбек еткен  жылдарына  байланысты  109548 тењгеден 147986
тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Ќарасу ауданы єкімдігініњ мєдениет жєне
тілдерді дамыту бμлімініњ атынан ќолданыстаѓы зањнамаѓа сєйкес
мемлекеттік органдарда, ±йымдарда μкілдік ету. Бμлімге ж‰ктелген
міндеттерді орындауѓа жєне олармен μз функцияларды ж‰зеге асы-
руѓа дербес жауапкершілікті тарту. Ќазаќстан Республикасы зањна-
масыныњ жєне нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ саќталуына баќы-
лауды іске асыру: Ќазаќстан Республикасыныњ "Мєдениет туралы",
"Ќазаќстан Республикасында тіл туралы", "Тарихи-мєдени м±раны
ќорѓау жєне пайдалану туралы", "Ќазаќстан Республикасыныњ мем-
лекеттік рєміздер туралы" зањдары, Тілдерді ќызмет ету жєне да-
мыту мемлекеттік баѓдарламасы, "Мєдени м±расы". Тілдерді ќыз-
мет ету жєне дамыту μњірлік баѓдарламаныњ орындалуына жєрдем
кμрсету. Мемлекеттік тілді оќыту баѓдарламасын орындалуын ќам-
тамасыз ету. Тілдерді дамыту саласында бірыњѓай мемлекеттік сая-
сатты іске асыру жμніндегі ќызметті аќпараттыќ, єдістемелік ќамта-
масыз етуді ±йымдастыру. Ќазаќстан Республикасыныњ "Мєдениет
туралы" жєне "Ќазаќстан Республикасында тіл туралы" зањдарын
іске асыру мєселелері жμнінде мемлекеттік органдармен, лауазым-
ды т±лѓалармен, μзге де ±йымдармен μзара іс-єрекет ету. Ауданда
мєдени м±раныњ саќталуына жєне ±лтаралыќ бірлік пен т±раќты-
лыќтыњ ныѓайтылуына ыќпал ету. Бμлім ќ±зыретіне ќатысты мєсе-
лелер бойынша аќпараттыќ-талдау материалдары мен ќ±жаттар-
ды дайындауды ж‰зеге асыру. Халыќ шыѓармашылыѓын, кμркем
кєсіпшілікті, μнерді, ауыз єдебиетті, дєст‰рлерді, салттарды, єдет-
ѓ±рыпты жєне мерекелерді жандандыру, саќтау мен жетілдіру ‰шін
мемлекеттік ќолдау мен жаѓдайларды жасауды ќамтамасыз етуде
кμмек кμрсету. Кітапханалыќ ќорды ќалыптастыру мен оныњ саќта-
луына баќылау жасау. Тарих пен мєдени ескерткіштерді ќорѓау,
жањѓырту жєне ќолдану саласында баќылауды іске асыру. Халыќ-
тыњ бос уаќытын ±йымдастыру, аудандыќ іс-шараларды μткізу
жμнінде мєдениет мекемелерініњ ќызметін ‰йлестіру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын талаптар: Жоѓары білім:
гуманитарлыќ, педагогикалыќ, мемлекеттік жєне жергілікті басќару.

1) мемлекеттік ќызмет μтілі ‰ш жылдан кем емес;
2) жоѓары немесе жоѓары оќу орындарынан кейінгі білім баѓдар-

ламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті жа-
нындаѓы білім беру ±йымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде
немесе шетелдіњ жоѓары оќу орындарында Шетелде кадрлар даяр-
лау жμніндегі республикалыќ комиссия бекітетін басым мамандыќ-
тар бойынша оќуды аяќтаѓан жаѓдайда мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес;

3) ѓылыми дєрежесініњ болуы;
4) мемлекеттік органдарда басшылыќ немесе μзге лауазымдар-

да ж±мыс μтілі бір жылдан кем емес;
5) осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функционалдыќ баѓытта-

рына сєйкес салаларда ж±мыс μтілі тμрт жылдан кем емес, оныњ
ішінде басшылыќ лауазымдарда бір жылдан кем емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясын, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ "Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті туралы"
Конституциялыќ зањын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау тєртібі туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
меттер туралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мемле-
кеттік басќару жєне μзін-μзі басќару туралы" зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ мамандануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ, актілерін, "Ќазаќстан-2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы №06-7/32 Б±йры-
ѓымен бекітілген Бос єкімшілік мемлекеттік лауазымѓа орналасуѓа
конкурс жєне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан
єрі – Ќаѓида)  негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар ±сынылсын:
1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес нысандаѓы μтініш;
2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес

нысанда толтырылѓан сауалнама;
3) білімі туралы ќ±жаттардыњ нотариалды куєландырылѓан

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

рылѓан кμшірмесі;
5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініњ 2010

жылѓы 23 ќарашадаѓы №907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан
Республикасы нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде 2010 жыл-
ѓы 21 желтоќсандаѓы №6697 болып тіркелген) нысандаѓы денсау-
лыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;
7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде уєкілетті органмен белгіленген

шекті мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеудіњ μткені туралы ќол-
даныстаѓы сертификат (немесе оныњ нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі туралы хабарланды-
рудыњ соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап 10 ж±мыс к‰ні ішінде
Ќостанай облысы, Ќарасу ауданы, Ќарасу ауылы, А.Исаќов кμшесі,
73 мекенжайы бойынша "Ќарасу ауданы єкімініњ аппараты" ММ-не
±сынылуы ќажет.

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

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын электрондыќ т‰рде хабар-
ландыруда кμрсетілген электрондыќ пошта арќылы берген азамат-
тар, ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберу туралы ‰міткерлерді хабарландыру к‰нінен
бастап   5 ж±мыс к‰ні ішінде ‰міткерлер єњгімелесуді "Ќарасу ауда-
ны єкімініњ аппараты" ММ μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отырысына байќаушылар ретінде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республикасы зањнамасында бел-
гіленген тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары-
ныњ, басќа да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ
(‰кіметтік емес ±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне сая-
си партиялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ ќызметкерлері ќаты-
са алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ отырысына ќатысу
‰шін т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін
кешіктірмей Ќарасу ауданы єкімі аппаратыныњ кадрлармен ж±мыс
бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар Ќарасу ауданы єкімі аппа-
ратыныњ кадрлармен ж±мыс бμліміне жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін,±йымдарѓа тиесілілігін растайтын ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќаларын немесе кμшірмелерін ±сынады.

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

"Сарыкμл ауданы єкiмiнiњ аппараты"
ММ бірыњѓай конкурстыќ комиссиясы
бос мемлекеттiк єкiмшiлiк лауазымына
орналасуѓа конкурс жариялайды:

 "Сарыкμл ауданы єкімдігініњ
сєулет, ќала ќ±рылысы жєне ќ±ры-
лыс бμлімі" ММ бас маманы (Е-R-4
санаты).

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ат-
ќарѓан жылдарына байланысты –
56375 тењгеден 76235 тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Бухгалтерлік
есеп жєне ќаржылай есеп берудіњ бар-
лыќ т‰рлері бойынша ж±мыстарды
орындау, жетекшілік ететін аудан
кєсіпорындарыныњ ќаржы-шаруашы-
лыќ ќызметі туралы деректерді жинау
мен талдауды  ќамтамасыз етуге
жєрдем кμрсету, мемлекеттік ќызмет
бойынша есептер тапсыру. Бμлім бас-
тыѓыныњ тапсырмаларын орындау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: Жоѓары экономика-
лыќ, бухгалтерлік. Мемлекеттiк ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес немесе осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓытына сєйкес салалар-
да екі  жылдан кем емес ж±мыс μтілі
бар болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі
білімі барларѓа р±ќсат етіледі. Ќазаќстан
Республикасыныњ Конституциясын,
"Мемлекеттiк ќызмет туралы", "Сыбай-
лас  жемќорлыќќа ќарсы к‰рес тура-
лы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-
μзі басќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау тєртібі
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
меттер туралы" зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ мамандануы-
на сєйкес салалардаѓы ќатынастарды
реттейтiн Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтiк ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќ-
стан-2050" Стратегиясы; ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты стра-
тегиясын білу.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы

Мемлекеттiк ќызмет iстерi агенттiгi
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 Б±йрыѓымен бекітілген
Бос мемлекеттiк єкiмшiлiк лауазымѓа
орналасуѓа конкурс μткізу жєне конкурс
комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидала-
ры  (б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) Осы ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтiнiш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нота-
риалды куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4)  ењбек ќызметiн растайтын ќ±жат-
тыњ нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлiгiнiњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓы-
мен бекiтiлген (Ќазаќстан Республика-
сыныњ Нормативтiк ќ±ќыќтыќ актiлердiњ
тiзiлiмiнде 2010 жылы 21 желтоќсанда
№ 6697 болып тiркелген) нысандаѓы
денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлiгiнiњ кμшiрмесi;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтiнде
уєкiлеттi органмен белгiленген шектi
мєннен тμмен емес нєтижемен
тестiлеуден μткенi туралы ќолданыс-
таѓы сертификат (немесе нотариалды
куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттар конкурстыњ  μтетіндігі ту-
ралы хабарландырудыњ соњѓы жария-
ланѓан сєтінен бастап 10 ж±мыс к‰н
ішінде "Сарыкμл ауданы єкiмiнiњ аппа-
раты" мемлекеттiк мекемесiне мына
мекенжайѓа: Сарыкμл кенті, Ленин
кμшесі, 72 ‰й, 25-каб., аныќтама
‰шін телефон 23-0-68,  факс
23-0-68, электрондыќ мекенжайы:
sarykol@kostanay.gov.kz ±сыну ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте

немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жатта-
ры (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсеті-
ле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа са-
лынѓан) конкурстыќ комиссияныњ ќа-
рауына ќабылданады. Конкурсќа ќаты-
су ‰шін ќ±жаттарды электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу
басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктірмей ±сынады. Єњгімелесуге
жіберілген кандидаттар оны кандидат-
тарды єњгiмелесуге жiберу туралы ха-
бардар ету к‰нiнен бастап 5 ж±мыс
к‰н iшiнде Сарыкμл ауданы єкімініњ
аппаратында μтеді. Конкурс комиссия-
сы ж±мысыныњ ашыќтылыѓы мен
обьективтілігін ќамтамасыз ету ‰шін
оныњ отырысына байќаушыларды
ќатыстыруѓа жол беріледі. Конкурс ко-
миссиясыныњ отырысына байќаушы-
лар ретінде Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќстан
Республикасы зањнамасында белгі-
ленген тєртіпте аккредиттелген б±ќа-
ралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа
да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дардыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ
жєне саяси партиялардыњ μкілдері,
уєкілетті органныњ ќызметкерлері
ќатыса алады. Байќаушы ретінде кон-
курс комиссиясыныњ отырысына ќаты-
су ‰шін т±лѓалар єњгімелесу басталуы-
на бір ж±мыс к‰н ќалѓанѓа дейін кешік-
тірмей кадрлар бμлімінде тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар жеке басын кує-
ландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін,
±йымдарѓа тиесілілігін растайтын ќ±-
жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе кμшір-
мелерін ±сынады. Азаматтар конкурсќа
ќатысу жμніндегі шыѓыстарын (єњгіме-
лесу μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі,
т±рѓын ‰йлік орын-жайын жалдау, т±ру,
байланыстыњ барлыќ т‰рлерін пайда-
лану) μз ќаражаты есебінен ж‰ргізеді.
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 Мемлекет адам баласыныњ μзініњ
алѓашќы пайда болуынан бастап,
жемќорлыќты ќ±рудан т±ратын,
ортаќ жинаќталѓан пішіні  іспеттес.
Яѓни,  б±л жамандыќ  жалпы орта-
ныњ дамуында соныњ ішінде єр
±лттыќ мемлекетте жєне де єрт‰рлі
мєдениеттіњ єдет-ѓ±рыптардыњ баѓы-
тында бμлінбестік ќасиет деп жоба-
лау керек. Аќша жєне биліктіњ алдап-
арбап еліктіруі єрќашанда μте мыќ-
ты єрі к‰штірек келеді.  Сондыќтан
да сыбайлас жемќорлыќпен к‰рес-
тегі ењ басты с±раќ ол єрине, жем-
ќорлыќ ќ±ќыќб±зушылыќты тудыру-
шы себептермен жаѓдайларды жою
с±раѓынан басталуы ќажет. Атаќты
Фридрих Ницше μзініњ бір ењбегінде
"зиянсыз жемќорлыќ" б±л бір барлыќ
мекемелерде ќ±жынап тарап тамы-
рын терењнен жаятын сонымен ќатар
ортаќ сынѓа бой ±сынбайтын т‰сінік
екенін айтып μткен. Ќазаќстанда
ѓылыми дењгейде жемќорлыќќа
ќарсы реформа барысында т‰сіну-
шілікпен ќарау бірыњѓай тєсіл шыѓа-
рылды. Ќалай болѓанда да баќылау-
сыз болѓан жемќорлыќтыњ ењ ‰лкен
зиянды салдары мемлекет жєне
ќоѓам арасындаѓы ќарым-ќатынас-
тыњ негізгі ж‰йесіне залалын туды-
рушы деген ой ќалыптасады. Даму-
шы ќоѓам ‰шін б±ндай зиянды ±ѓына
отыра, Ќазаќстан Республикасы
жемќорлыќќа ќарсы ‰здіксіз єрекет
ету бойынша мемлекеттік ж‰йелі де
нысаналы саясат ж‰ргізуде.

"Ќазаќстан-2030" стратегияда

белгіленен тапсырыс маќсаттармен
сєйкесті, 2014 жылдыњ 26 желтоќса-
нындаѓы №986 Ќазаќстан Республи-
касыныњ Президенті Н.А.Назарбаев-
тыњ Жарлыѓымен 2015-2025 жыл-
дарѓа Ќазаќстан Республикасындаѓы
жемќорлыќќа ќарсы стратегиясы
бекітілді.

Осы стратегияда алдаѓы жыл-
дарѓа мемлекеттік жемќорлыќќа
ќарсы саясаттыњ негізгі баѓыттары
кμрсетілген. Яѓни онда жемќорлыќ-
ты туындататын себептер мен жаѓ-
дайларды жоюмен ќатар оныњ алдын
алуѓа жєне дењгейініњ тμмендеуіне
м‰мкіндік жасай отыра, ќатањ т‰рде
ќажетті шараларды кешенді т‰рде
ж‰ргізу керектігі айтылѓан.

Стратегиямен белгіленген жем-
ќорлыќќа ќарсы іс-ќимылдыњ тиімді
баѓыты болып табылатындар:

– Мемлекеттік ќызмет ж‰йесінде
жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл;

– Ќоѓамдыќ баќылау институтта-
рын енгізу;

– Квазимемлекеттік жєне жекеле-
ген секторлардаѓы жемќорлыќќа
ќарсы іс-ќимыл;

– Ќ±ќыќќорѓау жєне сот органда-
рына жемќорлыќќа ќарсы ескерту
жасау;

– Жемќорлыќќа ќарсы мєдениет
дењгейін ±лѓайту;

– Жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл
с±раѓы бойынша халыќаралыќ ќыз-
меттестікті дамыту.

Осы аталѓан баѓыт шењберінде
"Б±ќаралыќ аќпаратќа ену туралы",

Ќазаќстан Республикасындаѓы
жемќорлыќќа ќарсы  стратегия ќаѓидалары

 "Мемлекеттік органныњ орналасу мекенжайы:
Ќостанай ќ.,  Гоголь кμш. 75,  Байланыс телефоны
50-19-44.

Ќостанай облысы єкімдігініњ тілдерді дамыту
басќармасы" ММ мемлекеттік ќызметшілерініњ
Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызметшілерініњ
Ар-намыс кодексі мєселелері бойынша келесі
мекенжайѓа хабарласуыњызды с±райды. Сенім
телефоны 50-48-33. Жауапты – "Ќостанай облысы
єкімдігініњ тілдерді дамыту басќармасы" ММ
басшысыныњ орынбасары Ахметов Ќазымбек
Жармаѓанбет±лы.

2015 жылдыњ 4 тоќсанына арналѓан "Ќостанай облысы єкімдігініњ тілдерді дамыту басќармасы" ММ
басшыларыныњ азаматтарды ќабылдау кестесі

Байланыс
телефоны

 50-19-44

Азаматтарды
ќабылдауды ж‰ргізетін

т±лѓаныњ лауазымы
"Ќостанай облысы

єкімдігініњ тілдерді дамыту
басќармасы" ММ

басшысы
"Ќостанай облысы

єкімдігініњ тілдерді дамыту
басќармасы" ММ басшы-

сыныњ орынбасары

Азаматтарды ќабыл-
дауды ж‰ргізетін

т±лѓаныњ аты-жμні

‡мбетов
Жанболат

Ж±мабай±лы
Ахметов

Ќазымбек
Жармаѓанбет±лы

График приема граждан руководителями ГУ "Управление по развитию языков акимата
Костанайской области" на 4 квартал 2015 года

Азаматтарды
ќабылдау к‰ні

мен уаќыты
Сєрсенбі

саѓат 14.00-ден
18.00-ге дейін

Сейсенбі
саѓат 14.00-ден
18.00-ге дейін

Мемлекеттік
органныњ орнала-

су мекенжайы

Ќостанай ќ.
Гоголь кμш.,75,

226 каб.

Ќостанай ќ.
Гоголь кμш.,75,

230 каб.

Мемлекеттік
органныњ

атауы

"Ќостанай
облысы

єкімдігініњ
тілдерді
дамыту

басќармасы"
ММ

Контакт-
ный

телефон

50-19-44

Должность
проводящего прием

граждан
Руководитель

ГУ "Управление по
развитию языков акимата

Костанайской области"
Заместитель руководите-

ля ГУ "Управление по
развитию языков акимата

Костанайской области"

ФИО лица
проводящего

прием граждан
Умбетов

Жанболат
Жумабаевич

Ахметов
 Казымбек

Жармаганбетович

Дата и время
приема
граждан

Среда с 14.00
до 18.00

Вторник
 с 14.00 до

18.00

Местонахождения
государственного

органа
г.Костанай

ул. Гоголя 75,
кабинет 226

г.Костанай
ул. Гоголя 75,
кабинет 230

Наименование
государственного

органа

ГУ "Управление
по развитию

языков акимата
Костанайской

области"

 Местонахождение государственного органа:
г.Костанай, ул.Гоголя 75. Контактный телефон
50-19-44.

По вопросам нарушения кодекса чести
государственными служащими ГУ "Управление по
развитию языков акимата Костанайской области"
просим обращаться по телефону доверия 50-48-33.
Ответственный –  Ахметов Казымбек Жар-
маганбетович, заместитель  руководителя  ГУ
"Управление по развитию языков акимата
Костанайской области".

Ќожабаев Бахытжан С±лтанѓази-
нович – "Куатканова Ч.Х." ЖК
сенімді т±лѓасы  кепілдік м‰лікті сот-
тан тыс μткізу тєртібімен келесі
м‰ліктіњ саудасы μткізілетіні туралы
хабарлайды:

Ќостанай облысы Науырзым ауда-
ны Раздольное селосы мекенжайын-
да орналасќан  шаруа ќожалыѓын
ж‰ргізуге арналѓан

1. кадастрлік нμмірі 12-186-009-107
алањы 30,0 га  21.11.2050 жылѓа
дейінгі мерзімге бμлінетін жер телімі-
не  μтеулі жер пайдалану ќ±ќыѓы.

2. кадастрлік нμмірі 12-186-009-142
алањы 42,3 га  21.11.2050 жылѓа
дейінгі мерзімге бμлінетін жер телімі-
не  μтеулі жер пайдалану ќ±ќыѓы.

3. кадастрлік нμмірі 12-186-009-248
алањы 136,4 га  21.11.2050 жылѓа
дейінгі мерзімге бμлінетін жер телі-
міне  μтеулі жер пайдалану ќ±ќыѓы.

4. кадастрлік нμмірі 12-186-009-247
алањы 177,6 га  21.11.2050 жылѓа
дейінгі мерзімге бμлінетін жер телі-
міне  μтеулі жер пайдалану ќ±ќыѓы.

Сатып алу баѓасы  сауда μткізілген
сєттен бастап 10 к‰нтізбелік к‰нніњ
ішінде енгізіледі.  Сауда 2015 жылѓы
21 ќазан саѓ 10.00-де мына мекен-
жайда болады: Ќостанай облысы,
Науырзым ауданы Ќарамењді с., Фес-
тивальная кμш., №2 ‰й.

¤тінімдер 2015 жылѓы 20 ќазан
саѓ. 18.00-ге дейінгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабыл-
данады: Ќостанай облысы, Науырзым
ауданы, Ќарамењді с., Фестивальная
кμш., №2 ‰й.

Жеке т±лѓаларды жєне зањды т±лѓалар μкілдерін
 2015 жылдыњ 4 тоќсанында жеке ќабылдау

кестесі

Кабинет №
501

512

510

Лауазымы
Басшы

Басшыныњ
орынбасары
Басшыныњ

орынбасары

Т.А.Є.
Маќанов

Жанділдє Ќожахмет±лы
Аќќожина

Бибіг‰л Б‰ркітќызы
Ќалмаќов

Ерлан Болат±лы

 График
личного приема физических лиц и представителей юридических лиц

на 4 квартал 2015 года

Ќабылдау уаќыты
Єр айдыњ 2, 4 сєрсенбісі

саѓат 09.00-ден 12.00-ге дейін
Єр айдыњ 1, 3 д‰йсенбісі

саѓат 16.00-ден 18.00-ге дейін
Єр айдыњ 1, 3 ж±масы

саѓат 10.00-ден 12.00-ге дейін

№ кабинета
501

512

510

Должность
Руководитель

Заместитель
руководителя
Заместитель
руководителя

Ф.И.О.
Маканов

Жандильда Кожахметович
Аккужина

Бибигуль Беркутовна
Калмаков

Ерлан Болатович

Время приема
2, 4 среда каждого месяца

с 09.00 до 12.00
1, 3 понедельник каждого месяца

с 16.00 до 18.00
1, 3 пятница каждого месяца

с 10.00 до 12.00

Сенім телефоны: 39-09-85

Телефон доверия:  39-09-85

Ќ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУ

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

Асќар таудай єкеміз, ардаќты атамыз, шањы-
раќтыњ тірегі  Ѓарифулла Єбайділдє±лын 13-
ќазанда толмаќ 80 жасымен шын ж‰ректен ќ±ттыќ-
таймыз! Мерейтой иесіне мыќты денсаулыќ,
ќажымас ќажыр, ±заќ ѓ±мыр тілейміз! Немере-
шμберелерініњ ќызыѓына тоймай, ±рпаѓыныњ ор-
тасында аман-сау ж‰ре беруіне тілекшіміз. Сек-
сенніњ сењгірінен μтіп, тоќсанѓа тоќтамай, ж‰зге
жетсін!

Алдыѓа бассањ-даѓы неше ќадам,
¤зіњмен мерейіміз μседі єман.
Кує боп балалардыњ баќытына,
Ж‰ре бер ортамызда есен-аман!

Тілек білдірушілер:
балалары, немере-шμберелері.

"Ќоѓамдыќ баќылау туралы", "Жем-
ќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл туралы"
жања зањдар жасалып, ќабылданатын
болады. М±ндай жасалатын ж±мыс-
тыњ нєтижесінде "жемќорлыќ"
т‰сінігін ќайта ќарауѓа жєне де жем-
ќорлыќпен ќ±ќыќб±зушылыќтыњ
арасын жаќсылап айыра білудіњ,
мемлекеттіњ тіршілік етуінде азамат-
тыќ баќылау енгізу жєне ќ±ру, аза-
маттарѓа аќпараттыќ ќ±ралдарѓа
еркін енуге жаѓдай жасауѓа м‰мкіндік
береді.

Мемлекеттік ќызметшілерге
μздерініњ табысын ѓана емес, соны-
мен ќатар, шыѓыны туралы да рес-
ми мєлімет тапсыру міндеті ж‰кте-
летін болады.

Мемлекеттік сатып алу ж‰йесін
алдаѓы уаќытта модернизациялау
бойынша, мемлекеттік органдар ре-
тінде т±рѓындарѓа ќызмет кμрсету ба-
рысында дєл солай квазимемле-
кеттік жєне жекелеген секторлар
субъектілеріне максималды ќызмет
кμрсету айќындыѓы ж±мыстары
жалѓасатын болады.

Ќ±ќыќтыќ жєне зањдылыќ, сот
єділдігін ќамтамасыз ету ж‰йесінде,
ќ±ќыќќорѓау органдарында кадрлыќ
саясатта жєне конкурстыќ іріктеу ме-
ханизмін енгізу, сот єділдігіне еркін
ене алуды ќамтамасыз ету бойын-
ша кешенді шаралар ќарастырыл-
ѓан.

Осымен ќатар кμрсетілген орган-
дардыњ басым бμлігі, соныњ ішінде
жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл ж‰йе-

сіндегілер ќ±ќыќб±зушылыќтарѓа
ескерту жасалып, саќтандыру шара-
ларына алынады.

Жемќорлыќќа ќарсы мєдениет
дењгейін жасау,єрбір мемлекеттік
органдарда, т±рѓындар арасында, оќу
орындарында жемќорлыќќа ќарсы
масштабты т‰рде білім беру курста-
рын  ж‰ргізу арќылы жєне де  жаппай
аќпараттыќ ќ±ралдарѓа тарту, зама-
науы интерактивті ќ±ралдар жолымен
ж‰ргізу арќылы ж‰зеге асады.

Жемќорлыќќа ќарсы іс-єрекет
жасау ж‰йесінде халыќаралыќ ќаты-
насты дамыту халыќаралыќ бірлес-
тікпен ќатынасты терењдете т‰суге
м‰мкіндік беретін болады, соныњ
ішінде беделді халыќаралыќ ±йым-
дармен ќатынаса отыра осы ж‰йеде
халыќаралыќ  тєжірибелердіњ жаќсы-
сынан ‰лгі алып, т‰рлі жемќорлыќќа
ќарсы іс-шараларды ж‰ргізу жолы-
мен іске асыру.

Стратегияда кμрсетілген іс-шара-
ларды ж‰зеге асыру, міндетті т‰рде
баќылауѓа алынып, іс-шараларды
іске асыру туралы есебі ж±ртшы-
лыќќа мєлімделетін болады.

А.А Н¦РМАЃАМБЕТОВ,
"Ќазаќстан Республикасы Ќаржы

министрлігі мемлекеттік м‰лік
жєне жекешелендіру Комитеті

Ќостанай мемлекеттік м‰лік жєне
жекешелендіру департаменті"

Мемлекеттік мекемесініњ
¦йымдастыру-кадр ж±мысы

жєне ќ±ќыќтыќ ќамтамасыз ету
бμлімініњ  бас маманы.

Ќ±рметті Жолдыбек Ерден±лы!Ќ±рметті Жолдыбек Ерден±лы!Ќ±рметті Жолдыбек Ерден±лы!Ќ±рметті Жолдыбек Ерден±лы!Ќ±рметті Жолдыбек Ерден±лы!

 Сізді 60 жасќа толѓан торќалы тойы-
њызбен жєне немерењіз Жєнібектіњ 13
м‰шелге келуімен  шын ж‰ректен ќ±ттыќ-
таймыз!

 ¤зіњізге жєне отбасыњызѓа зор ден-
саулыќ, ±заќ ѓ±мыр, ырыс пен ынтымаќ,
баќыт пен береке тілейміз! Шыѓар шыњ-
дарыњыз єрќашанда биік болѓай. ¤сіп-
μнген, ±рпаќ тєрбиелеген, ќ±да-ќ±даѓила-
рыњыз мен дос-жарандарыњыздыњ ыстыќ

ыќыласына бμленген
μзіњізге тек жаќсылыќтар, ќуаныштар мен баќытты ѓ±мыр
тілейміз.

Ќ±тты болсын ќуанышты к‰ніњіз,
Баќытты боп шаттыќ μмір с‰ріњіз.
 Алпыстыњ да асќарына жеттіњіз,
 Енді ж‰зге ќ±лаш сермеп шыѓыњыз.

Игі тілекпен Ыбыраевтар жєне Сегізбаевтар
отбасы.

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

Єулиекμл селосында т±ратын абзал азамат,
бірімізге бауыр, бірімізге аѓа, бірімізге єке
Ќоќышов Ж±мабек Ѓалым±лы ќазан айыныњ
5 ж±лдызында 55 жасќа толды. Біз оны туѓан
к‰німен ќ±ттыќтай отырып, зор денсаулыќ, баян-
ды баќыт, шањыраќтарыња шаттыќ пен ќуаныш,
ырыс пен береке тілейміз. Сапарк‰л екеуіњ ±л-
ќыздарыњныњ ќызыѓын кμріп, ќара шањыраќтыњ

±йтќысы болып, баќытты да ±заќ
μмір с‰ріњдер!

     Ізгі тілекпен: Назымбек-
Дина, Абылай, Т±рсынбек-

Майра, Салтанат, Дархан,
Талѓат-Ќымбат, Н±рбол-Г‰лжанат, Сєкен-Єсел,

Мэлс-Гаухар, Жанар, Хасен-Лаура.

Жарнама:

54-33-22,
54-99-69 (факс)

 Ѓабдымєлік Ерболат Сейітќали-
±лыныњ, 02.07.1994 ж.т., Ќостанай
облысы Жангелдин ауданы Шилі
ауылындаѓы Ќ.Жармаѓамбетов атын-
даѓы орта мектебін бітіргені туралы
б±йрыќ нμмірі 7,  берілген к‰ні
19.06.2012 ж., , №0455855  аттеста-
ты жоѓалды, жарамсыз деп таныл-
сын.
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Жас ±рпаќ тєрбиесі адамзат-
тыњ мєњгілік таќырыбы. Тєрбие
алдымен отбасында, сонан соњ
балабаќшада ќалыптасады.
"Мектептіњ  жаны – м±ѓалім" деп
алаштыњ  біртуары   Ахмет  Бай-
т±рсынов атамыз айтќан. Б±л
тењеу бала тєрбиелеп отырѓан
ќай м±ѓалімге болмасын лайыќ.
Ќаламыздаѓы № 11 бμбекжай-
баќшасыныњ директоры Г‰лсім
Мажит Уєлиханќызы  да осы те-
њеуге лайыќты жан десек, артыќ
айтпаѓан болар едік. Ењбек жо-
лын тєрбиешіден бастап, мек-

Сексенді алќымдаѓан аќсаќал Тμлеп-
берген Баймаѓамбетов Науырзым ауданы-
ныњ тумасы. Ќария μмір бойы ж‰ргізуші
болѓан. Таѓдырдыњ сынаѓы ма, μмірде бала
с‰йе алмады. Бірнеше рет ‰йленсе де, бір
перзентке зар болды. Амал ќанша, кμнбес-
ке лаж жоќ. Біраќ кемпірі К‰лтайдыњ ба-
лаларын μз баласынан кем кμрмеді. Баѓып,
μмірге жол сілтей білді. Жаќсы тєрбие
кμрген балалары єкелерін асќар таудай
ќорѓаныш санайтын. Кемпірініњ кμзі кет-
се де сол балаларѓа ќамќор болды. Біраќ
таѓдырдыњ  сынаѓы  аз  болѓан ба?! Биыл
баласы Жас±лан аяќ асты ажал ќ±шты.
Артында аяулы жары Жадыра мен екі ба-
ласы ќалды. Келіні де ауырып екі жанары
кμрмей, ем алуѓа тура келді. Сол келіні
ќатарѓа ќосылып, балаларына ќамќоршы
болса екен деп тілейді. Ендігі ойы ќарттар
‰йіне барсам ба екен деп отырѓанда неме-
ре інісі (аѓасыныњ баласыныњ баласы)
Ќылыш пен келіні Бибіг‰л: "Ата, сізді еш-
ќайда да ќањѓыртпаймыз. Бізбен бірге
т±расыз" деп μздерімен бірге алып кетіпті.

– Балаларыма ризамын. Мені аялап ба-
ѓып отыр. ¤мірде ќайырымды жандар кμп
екен. Тек μзіњ де айналања мейірімді бола
білсењ  болѓаны. Ќазір балаларыммен
Єулиекμл ауданында т±рып жатырмын.

Біраќ мен сіздерге мањызды іспен
келіп отырмын, – деп кμзіне келген
жасты с‰ртті ќария.

Ќария редакцияѓа немере к‰йеу
баласы Жандоспен келіпті. Мањызды
шаруасы – алѓыс айту. Оны бір
параќ ќаѓазѓа т‰сіріп, біздерге
кμрсетті.

"Ќ±рметті "Ќостанай тањы" га-
зетініњ ±жымы. Мен, Баймаѓанбетов
Тμлепберген,  жасым 74-те. Осы га-
зетке 40 жылдан бері жазылып, алды-
рып, бір нμмірін де ќалдырмай оќып
келемін. Осындай газетті шыѓарып
отырѓан газет тілшілеріне мыњ алѓыс.
Халыќ ‰шін атќарѓан ќызметтеріњіз
жемісті болсын.

Мен аќын, не болмаса жазушы
емеспін. Біраќ с‰йікті газетім арќылы
б‰гінгі μмірде  ќиналѓанда  ќол  ±шын  со-
зып,  ќайырымдылыќ  іс  жасайтын жан-
дарѓа алѓысымды  білдіргім  келеді. Балам
Жас±ланнан айрылѓанда ќатты ќапалан-
дым. Небєрі 24 жаста еді. Біраќ Алланыњ
жазуы солай болѓан шыѓар. Біраќ осын-
дайда бізді ќолдаѓан жандар аз болмады.
Егер менен біреу адамгершілік пен мейір-
бандыќты ту еткен кімдер десе, мен ой-
ланбастан Шилі ауылыныњ азаматтары,
б‰гінгі жастар  дер едім. Себебі, балам-
ныњ жолдастары, сыныптастары ‰лкен
жанашырлыќ танытып, бізді ќолдады.

                Єр баланы жетелеген Єр баланы жетелеген Єр баланы жетелеген Єр баланы жетелеген Єр баланы жетелеген

болуды армандап, сол маќсаты-
на жетеді. Анасы Дариѓа ќыз ба-
лаѓа тєн  ќасиеттерді балалары-
ныњ бойына сіњіре білген жан.

Єрбір м±ѓалім осы мамандыќ
иесі болуды балалыќ шаѓынан
армандайды. Ќиындыѓы мен
ќызыѓы бірге ж‰ретін осынау
мамандыќтыњ μзіне тартып т±рар
сиќыр к‰ші бар ма деп ойлай-
мын. Ќиын дейтінім: єр ісіне
жете дайындалып, балаларѓа
білім беріп ќана ќоймай, тєлім-
тєрбие беру, μмірге икемдеу,
адалдыќќа баулу, адамгершілік
ќасиеттерді бойына дарыту оњай
шаруа емес. Ал ќызыѓы білім
берген єр баланы μмір жолына
жетелеп, оныњ адам болып
ќалыптасќанын кμру зор баќыт.

Г‰лсім Мажит аѓарту сала-
сында 30 жыл ењбек етіп келеді
екен. Б‰гінде μз єжесі Сєруєр,
наѓашы атасы Уєлихан мен ана-
сыныњ жолын жалѓап келе жат-
ќан балалары, ќызы Лєззат осы
бμбекжай-баќшасында  жас
±рпаќ тєрбиелеуде  μз ‰лесін
ќосса, ±лы Есенѓазы  Алматы
ќаласыныњ Абай атындаѓы

тепке дейінгі балаларды оќытып,
тєрбиелеуде мол тєжірибеге ие
болѓан Г‰лсім Уєлиханќызы
б‰гінде аталмаш бμбекжайды
басшылыќќа алып, г‰лдене
т‰суіне барын салып отыр.

"¦яда не кμрсењ,  ±шќанда
соны ілерсіњ" демекші, ол кісініњ
єкесі  Уєлихан аќсаќал еліне 47
жылѓа жуыќ ќызмет еткен ±ла-
ѓатты ±стаз. Ќазаќ ССР халыќ
аѓарту ісініњ озыќ ќызметкері,
сонымен ќатар, Ыбырай Алтын-
сарин медалініњ иегері. Осындай
єкеден ‰лгі алѓан ќызы Г‰лсім
де болашаќта єкесіндей ±стаз

Айтолќын
    АЙЌАДАМОВА

СЫРЫМДЫ АЙТПАЌПЫН

Баламныњ барлыќ аќырѓы сапарѓа жμнел-
ту шарасын т‰гелімен μздері атќарды.
Оныњ сыртында кμктасын ќойып, зиратын
да кμтеріп берді. ¤зіміз ќанатымыздан
ќайырылып отырѓанда жастардыњ мына
істеріне риза болдым. Демек, меніњ балам
жаман болмаѓаны ѓой. Ортасына сыйлы
болѓан екен. Олардыњ есімдерін де атай
кеткім келеді. Ел оќысын жєне де μзгеге
де ‰лгі болсын деймін.

Єбілќайыр Батыржан, Бμпехан Жарас-
хан, ¤теген Бауыржан, Тμлеутай±лы Ќас-
ќырбай,  М±ратќызы Г‰лсім, Батыржан-
±лы Аслан, Ќарасай±лы Еркеб±лан, Рау-

шанбек±лы Райымбек, Атымбай±лы Ми-
расбек, Естай±лы Алмат, Сабыржан±лы
Д‰йсенбі,  Серік±лы Болат. Осы азамат-
тарѓа  алѓысым  шексіз.  Алланыњ н±ры
жаусын. Єр ж±ма сайын д±ѓа оќытќан
Ќойбаќќызы Ќанай мен Анарѓа, келінім
Алмаг‰лге де мыњ алѓыс" делінген.

Атамыз редакцияныњ ішін кμру ‰шін
арнайы келген екен. ¦йымшылдыќтыњ
‰лгісін  кμрсеткен,  ќарияѓа  ќамќор  бол-
ѓан жастар ќатары кμп болса екен дейміз.
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Ќазаќ ¦лттыќ педагогикалыќ
университетініњ тарих факуль-
тетін тємамдап, б‰гінгі тањда
аймаќтану факультетінде маги-
стратурасын жалѓастыруда.
Жањалыќќа жаны ќ±мар басшы-
мыз   осы  уаќытќа   дейін  бала-
ларѓа, ±жымѓа деген ќамќорлы-
ѓын аяѓан емес. "¦стаз болу μз
уаќытыњды аямай, μзгеніњ баќы-
тын аялау", – деп М±хтар Єуезов
айтќандай, уаќытпен санаспай
балалардыњ болашаѓы ‰шін аян-
бай ж±мыс жасасањ, ењбегіњ еш
кетпейді деп ‰немі  айтып  оты-
рады.

¦стаз ‰немі ізденіс ‰стінде
болуы керек. ¤мір бір орнында
т±рмайды, ‰немі алѓа жылжып
отырады, осыѓан орай жања за-
манныњ жања адамын тєрбиелеу,
оќыту ‰шін ‰немі ізденіп,
білімін, біліктілігін арттырып
отыру керек деп отыратын жан
"Білім сапасына ќосќан  ‰лесі
‰шін"  медалімен     марапаттал-
ѓан.

Єсем Ќ¦РМАНСЕЙТОВА,
 №11 бμбекжай-баќшасы-

ныњ музыка жетекшісі.

БББББОЛАШАЌЌАОЛАШАЌЌАОЛАШАЌЌАОЛАШАЌЌАОЛАШАЌЌА
І.Омаров атындаѓы Ќостанай

облыстыќ ќазаќ драма театры-
ныњ XV маусымы биылѓы жыл-
дыњ 7-8 ќазан айында ќазаќ хан-
дыѓыныњ 550 жылдыѓына орай
жазушы І.Есенберлинніњ "Хан
Кене" ќойылымымен ашылады.
Ќоюшы-режиссеры ЌР ењбек
сіњірген ќайраткері Сєулебек
Асылхан.

Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жыл-
дыѓына орай Ілияс Есенбер-
линніњ "Ќаhар" романыныњ желісі
бойынша сахналанѓан ( Сахна-
лыќ н±сќасын жазѓан ЌР ењбек
сіњірген ќайраткері С.Асылханов
пен жазушы-драматург О.Боды-
ќов) б±л ќойылым оќиѓасы шы-
ѓарманыњ т‰п негізін, идеясын
саќтай отырып, ќосалќы кμркем
бейнелермен толыќтырылѓан.
Спектакльде Кененіњ хан сайла-
нуы, кμтеріліс кезіндегі іргелес
жатќан елдермен дипломатия-
лыќ ќарым-ќатынасы, жорыќтар,
аяулы жары К‰німжанныњ, жал-
пы ќазаќ єйелдерініњ басына
т‰скен ауыртпалыќ, зорлыќ-зом-
былыќ, μмірініњ аќырѓы сєттері-
ндегі опасыздыќ кμрініс табады.

Театрда –
жања
маусым
Айтолќын
    АЙЌАДАМОВА
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