
Гүлназым 
 САҒИТОВА

    Кең байтақ еліміздің, соның ішінде біздің облысымыздың 
барлық  мектептерінде кезекті оқу жылының аяқталғанына 
арналған салтанатты соңғы қоңырау кеші болып өтті. Өңірдегі 
бес жүз алпыс мектебіміздегі  11-сыныпты үстіміздегі жылы  
төрт мыңға жуық түлек  бітіреді.  Облыс әкімі Н.Садуақасов 
мектеп бітіруші түлектерді құттықтау мақсатында Қостанай қа-
ласындағы №1  мектеп-лицейіне барды. Ауа-райы сәл салқын-
дау, аспан бұлтпен көмкеріліп тұрса да, салтанатқа жиналған 
ата-аналардың да, мектеп оқушыларының да, түлектердің де 
жүздері шат, көңілдері көтеріңкі. Әсем музыка ойнап тұрды. 

Ең алдымен салтанат барысында Мемлекеттік ту ортаға шыға-
рылып, республикамыздың Әнұраны ойналды. Содан кейін 
жиналғандарды, мектеп бітіруші түлектерді  аймақ басшысы 
Н.Садуақасов құттықтады.

– Осыдан он бір жыл бұрын бірінші сыныпқа келген сіздер, 
мектепті бітіріп отырсыздар. Алдарыңызда  сан жол тұр.  Одан 
қорықпай өтіп, өздеріңіздің діттеген армандарыңызға жетіңіз-
дер. Еліміздің жеткен жетістіктері мен табысы да мол. Сіздер де 
сондай жетістікке жетіңіздер. Мектептен алған білімдеріңізді  
ойлаған мақсаттарыңызға жұмсаңыздар. Облысымыздағы 13,5 
мың  білікті педагог білімдерін сіздерден аяған емес-ті.  Оларға 
рахмет, – деп айта келіп, облыс әкімі түлектерге ақ жол тіледі. 

Мектеп бітірушілерді мектеп-лицей директоры С.Шари-
пова, ата-аналар атынан Б. Көпжасаров құттықтады, жылы 
лебіздерін білдірді, игі тілектерін  айтты. Салтанат  аясында 
түлектерді бірінші сыныптың оқушылары құттықтап, шағын 
тақпақтарын оқыса, ал,   мектеп бітіруші 11-сыныптың оқушы-
лары он бір жыл бойы білім берген ұстаздарына рахметтерін 
айтып, гүл шоқтарын сыйлады.  Аспанға шар ұшып,  мектеп 
вальсі ойнады. Естелікке  мектеп түлектері облыс басшысымен 
суретке түсті.

СУРЕТТЕ:  соңғы қоңырау салтанатынан көрініс.
Суретті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.
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Негізінен, бұл басқосудың 
мәні – шекаралас аймақтағы 
«Қайрақ», «Бугристое» кеден-
дік бақылау-өткізу пунктеріндегі 

хал-ахуал һәм Троицк ГРЭС-нен 
шығарылатын күл үймелері мен 
біздің облыс аумағындағы бірне-
ше елдімекендерді басып өтетін 

Ресей теміржолының тоқайлас-
тырылуы және Челябідегі «Зо-
лотая сопка» теміржол торабын 
қазақстандық жүк тасымалдау-
шыларының пайдалануы тура-
сында болды.

Келіссөздер басталмай тұрып 
екі аймақ басшылары «Расулев 
оқулары: Ресейдің бүгінгі және 
кешегі тарихындағы ислам» атты 
ғылыми-практикалық конферен-
цияға қатысты. Бұл мәжіліске

СУРЕТТЕ: кездесу 
кезінде.

Екі жаққа да тиімді келісім
Өңір басшысы Нұралы Садуақасовтың Челябі облысының губернаторы  

Борис Дубровскиймен Тройцкідегі кездесуі
Нұрболат 
 МЕШІТБАЕВ

Ауылы аралас, қойы қоралас болып отырған көрші 
ел – Ресеймен жақында ғана тағы бір келісімге 
келгендей болдық. Іргедегі Тройцкіде өткен өңір 
басшысы Нұралы Садуақасов пен Челябі облысының 
губернаторы Борис Дубровский бүгінгі күнгі екі 
жақ үшін күрмеуі көп күрделі мәселелердің шешілу 
жолын қарастырды.

2-бет.

4-бет.

ЖАСТЫҚ ШАҚТЫҢ ЖАРҚЫЛЫ

Соңғы қоңырау сыңғыры...



Діни кеңеске қатысты

Айбек 
     КӘДІРҰЛЫ
Ресейдің Троицк қаласында «Расулев оқулары: Ресей 
тарихындағы және жаңашыл өмірдегі Ислам» атты 
ғылыми-тәжірбиелік конференция болып өтті.
Алқалы басқосуға Челябі облысы Үкіметінің арнайы шақыруымен 

облыс әкімі Нұралы Садуақасов бастаған қостанайлық делегация 
барып қайтты. Оның құрамында, облыстық дін істері жөніндегі басқар-
маның жетекшісі Нүрикан Нүгірбеков, дінтанушы-ғалым Қалқаман 
Жақып , Қостанай мешітінің Бас имамы Шоқан қажы Әмірхановтар бар.

Конференция жұмысына Ресейдің Бас мүфтиі, мұсылмандардың 
рухани орталығы басқармасының төрағасы Талғат Таджуддин, Челябі 
облысының губернаторы, Қазан, Уфа, Орынбор және Челябі қалала-
рынан келген бір топ  исламтанушылар қатысты.

«Діни кеңеске қатысушылар Ресей дін қайраткері, ойшыл, педа-
гог-ағартушы Зайнулла Расулевтің тарихи және рухани ілімдерімен 
танысты. Сондай-ақ бүгінгі мұсылман әлеміндегі жағдайларды жан-
жақты талқылады», – деп хабарлайды облыс әкімінің баспасөз қызметі.

Жаппай улану дерегі – 
құзырлы орган назарында 
Шұға 
     ҚОҢҚАБАЙ

18 мамыр күні Қостанайдағы дарынды балаларға арналған 
қазақ-түрік лицей-интернатында 14 оқушының астан ұшынғаны 
анықталған болатын. Олардың тоғызы ауруханаға түскен болса, бес 
оқушы тексеруден кейін үйлеріне жіберілген. Жұма күні аймақтық про-
куратурада журналистермен өткен баспасөз жиынында осы оқиғаға 
қатысты мәлімдеме жасалды. 

– Жауапты органдар аталған оқиғаға қатысты істі санитарлық 
нормалардың бұзылғандығы жөнінде сотқа дейінгі тергеу бірыңғай 
реестріне тіркеді. Тергеуге санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау 
органы жұмылдырылып, сынама алынды және тиісті сараптама қойыл-
ды. Егер тексеру қорытындысы бойынша қандай да өрескелдіктер 
анықталып жатса, бұған кінәлі тұлғалар заңға сәйкес тиісті жазасын 
алатын болады, – деді облыстық прокуратураның 1-басқарма бастығы 
Асқар Сыздықов. 

Құзырлы орган өкілі биылғы жылы өңірімізде жаппай уланудың 
алғаш рет тіркеліп отырғанын жеткізді. Айта кету керек, өткен жылы 
аймағымыздың білім ордалары мен мектепке дейінгі мекемелерде 
осындай 3 оқиға тіркелсе, соның біреуі дәл осы қазақ-түрік лицейінде 
болды. 

Асқар Сыздықов аталған оқиғаларға байланысты үстіміздегі жыл-
дың ақпан айында облыстық прокуратура білім ошақтарында санитар-
лық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөнінде алгоритм әзірлегенін жеткізді.

ЖАЗЫЛҒАН  ЖАЙДЫҢ  ЖАҢҒЫРЫҒЫ

«Желбіреген жалауға» 
жауап

Қымбат 
 ДОСЖАНОВА

21 мамыр, бейсенбі күні Қостанай қаласындағы «Геолог» 
саяжайын да Ресейдің Туы ілулі тұрғанын газетіміздің сайтына жазған 
едік. Өзіміз куә болған фактіге қатысты облыстық ІІД-не сауал жол-
дадық. Арада бір күн өтпей-ақ, Қостанай облыстық ІІД-нің ресми өкілі 
Елена Кашаринадан жауап келді. Құзырлы органның хабарламасын-
да «Аталмыш факті бойынша полиция қызметкерлері «Геолог» сая-
жайына шығып, саяжай учаскесінің иесімен профилактикалық сұхбат 
жүргізгеннен кейін тігулі Ресей Туы алынды. Қазақстан Республикасы 
заңдылығында шет елдік рәміздерді қолданғаны үшін жауапкершілік 
қарастырылмаған» делінген. Осылайша біздің газетіміздің тікелей 
араласуы арқасында аталмыш факті өз шешімін тапты. «Желбірейді 
жалаулар» мақаласының толық нұсқасын  kostanaytany.kz сайтынан 
оқи аласыздар.

226 мамыр  2015 жыл

Екі жаққа да тиімді келісім
бірталай діни конфес-
сия өкілдері жиналып, 
Ресейдің бас муфтиі 

Талғат қажы хазірет Таджуддин 
қонақтарын таныстырды.

Осы игі шарадан соң шека-
ралас екі өңір үшін әлгіндегі біз 
айтқан мәселелер легі талқыға 
түсіп, қызу келіссөздер жүрді. 
Әсіресе, шекарадан өту мен 
ГРЭС жағдайын шешу анағұрлым 
салмағы ауыр бола түсті. Облыс-
ты Ресеймен байланыстыратын 
көлік жолдары қазіргі жағдайда 
екі жақ үшін едәуір кедергі кел-
тіруде. Себебі, шекара өткелін-
дегі жол жиектері бірнеше көлік-
терді сиғыза алмай тарлық етіп 
отыр. Бірақ әңгіме барысында 
мұның шешіліп қалатыны сезіл-
ді. Бес қатарлы жолды салатын-
дай қауқары бар екен өңіріміздің. 

Біздің жақ 400 млн. теңгенің жо-
балық-сметалық құжатын қолда-
рында ұстап отырмыз дегенде 
қарсы жақ жөпелдемеде абдырап 
қалды. Оларда әзірге бұған жоба 
да, не бөлінетін қаржы да тапшы. 
Ақыры келісті-ау.  Біз өзімізге 
тиесілі жобаны биылғы жылы 
орындайтынымызды жеткізсек, 
ал көршіміз оған іс барысында 
қосылатынын айтты.

Келесі кезек-күл үйінділеріне 
кеп тірелді.  Троицк  ГРЭС-і жалғыз 
ғана екі аймақтағы (Қостанай мен 
Челябі  –  Автор) көмірді пайда-
ланатын станция. Одан шығары-
латын барлық күл-қоқыс біздің 
аумақтағы бұрынғы «Мағынай» 
совхозының таяқ тастам жері-
не әкеп төгіледі. Қазір совхоз 
атымен жоқ. Бірақ азды-көпті ха-
лықтың тұрып жатқан жайы бар. 

Бұл сол жердегі ел үшін үлкен 
экологиялық апат екені сөзсіз. 
Міне, соның да шетін шығарып, 
әңгіменің жібін үзбей шешілуін 
біздің жақ талап етті. Десек те, 
мұның біздің жақ үшін тиімді 
әрі залалды тұсы бар. Залалы 
бізге белгілі. Тиімдісі – ресейлік 
энергетиктер қазынамыз ға біраз 
қомақты қаржы құюда. Аталған 
жерге күл үймелерін төгу үшін 
жасалған келісімнің мерзімі 2018 
жылы бітеді-міс. Сол сияқты «Зо-
лотая сопка» темір жол торабы-
на қатысты жайт та жан-жақты 
қарас тырылып, тиімді шешімі 
шығарылды.

Екі арадағы диалогты әңгіме-
ден барлық жиналған қауым бір-
ауыздан шешім шығарып, ежел-
ден қоңсылас ел үшін келісімнің 
мәні тереңде екенін аңғартты.

1-бет.

Қымбат 
 ДОСЖАНОВА

Бір топ шығармашылық иелері Қостанай 
Меценаттар клубының сыйлығымен марапат-
талды. Салтанатты іс-шара облыс әкімі Нұралы 
 Садуақасовтың қатысуымен өтті.

Аталмыш сыйлық қалыптасқан дәстүр бойын-
ша Жаңа жыл мерекесінің қарсаңында берілетін.   
Ал биыл марапаттау рәсімі жылдағы уақытынан 
ертерек ұйымдастырылды. Сондай-ақ, Клубтың 
құрылғанына биыл 15 жыл толып отыр. Мерей-
тойлық датаға орай марапаттау рәсімі барынша 
сән-салтанатымен өтті. Жергілікті өнерпаздар 
концерттік бағдарлама ұсынды. Іс-шараға жи-
налғандарды облыс әкімі Нұралы Садуақасов 
құттықтап, Меценаттар клубының президенті 
Василий Розиновқа ҚР Президентінің Алғыс ха-
тын тапсырды. Аталмыш хатта Елбасы жуырда 
өткен ҚР Президентінің сайлауында белсенділік 
көрсеткені үшін В.Розиновқа алғыс білдірген. 

– Меценаттар клубының сыйлығы шығар-
машылық иелерін шабыттандырды. Нәтижесінде 
қаншама таланттың жолы ашылды.  Өнер адамда-
рының еңбегін ескерген қостанайлық кәсіпкер-
лерге мың алғыс. Бұл бастама дер кезінде қолға 
алынды. Сондықтан меценаттардың еңбегін ерек-
ше атап өткен жөн, – деді облыс әкімі Нұралы 
Садуақасов.

Биыл Меценаттар клубы өнер, білім, ғылым, 
журналистика, әдебиет, мәдениет салаларының 
топ жарған үздіктеріне 27 сыйақы тапсырды.         
1 млн. теңгелік «Қазына» және 500 мың теңгелік 
«Шабыт» сыйлықтары әр саланың үздіктеріне 
ғана берілді. Сонымен қатар 7 арнайы сыйақы да 
қарастырылған.  «Журналистика» аталымында 
газетіміздің директор-Бас редакторы Жанұзақ 
Аязбеков «Қазына» сыйлығына ие болды. 

2000 жыл елімізде мәдениетті қолдау жылы 
болып жарияланған болатын. Дәл сол жылы өңір-
дегі шығармашылық иелерін қолдау мақсатында 
Қос танай Меценаттар клубы құрылды. Осылайша 
облысымыздың кәсіпкерлері мәдениет саласының 
иелеріне қаржылай қолдау білдіруді қолға алды. 
Он бес жылдың ішінде Меценаттар клубының 
369 сыйақысы табысталған. Атап айтқанда 370 
 лауреат , 35 ұжым марапатталыпты. 

Қостанай Меценаттар клубының мерейтой-
лық сыйлығына ие болған марапат иелерінің 
тізімін төменде жариялап отырмыз.

Мәдени мұра 
– Байділдин Шөптібай – «Қазына»
– Досмағамбетов Сақтаған Кажғалиұлы –  

«арнайы сыйақы»
– Сероус Владимир Петрович – «арнайы сый-

ақы»
Білім

– Кочин Николай Федорович – «Қазына»
–Мазур Елена Михайловна – «Қазына»
–Павличенко Анатолий Анатольевич –  

«Шабыт»

Вокал өнері
– Умбетова Гүлмира Амангелдіқызы –  

«Қазына»
Ғылым

– Әбсадықов Алмасбек Ахметұлы – «Қазына»
Музыкалық өнер

– Стаканов Святослав Геннадьевич – «Қазына»
– Хамитов Мұрат Сабитұлы – «Шабыт»
– Седов Геннадий Дмитриевич – «арнайы сый-

ақы»
Әдебиет

– Мұқатов Нағашыбай Оразбайұлы –  
«Қазына»

– Ковтун Николай Матвеевич – «арнайы сый-
ақы»

Шығармашылық ұжымның жетекшісі
– Беркенова Әсия Әйіпқызы – «Қазына»
– Мызин Тарас Сергеевич – «Шабыт»
– Жақыпбекова Қарлығаш Жақыпбекқызы – 

«арнайы сыйақы»
Театр өнері

– Бегайдаров Қоныспек Берманұлы –  
«Қазына»

– Айдосов Құдайберген Юрьевич – «Шабыт»
– Досанова Ақдәмен Абдуалиовна – «арнайы 

сыйақы»
Бейнелеу өнері 

– Қаржанов Құрманғазы Кәкімжанұлы –  
«Қазына»

– Аңқауов Арлан Қызылбайұлы – «Шабыт»
Хореография

– Базанова Ирина Александровна – «Қазына»
– Дүкенова Ақбота Жомартқызы – «Шабыт»

Ауыл белсендісі
– Қашқымбаев Досбол Тойшанұлы – «Қазына»

Журналистика
– Аязбеков Жанұзақ Аязбекұлы  – «Қазына»
– Бекмухамедова Гүлжібек Баекенқызы –  

«Қазына»
– Башкатова Татьяна Анатольевна   – «Қазына»  

СУРЕТТЕ: мерейтойлық марапаттау салтана-
тынан көрініс. Сыйлық иегері А.Әбсадықов.

Суретті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

БӘРЕКЕЛДІ!

Меценаттар сыйлығы – үздіктерде



Пітір садақа мөлшері бекітілді
Облыста. Биылғы жылы  Рамазан айының басталуы 18 

маусымға келіп тұр. Осыған орай қасиетті айда жан басына 
берілетін пітір садақаның мөлшері еліміз бойынша адам басына 
200 теңге. Астана қаласында Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасында өткен Төралқа мәжіліс кезінде еліміздің әр ай-
мағындағы бидай, құрма, мейіз және арпаның бағасы ескеріле 
отырып, орта есеппен осылай бекітілді.

Жақсы көрсеткіш
Рудный. Индустриалдық институтта мемлекеттік аттестат-

тау комиссиясы жұмыс істеді. Тексеру қорытындысы бойын-
ша РИИ-дің қызметі бакалавриаттың 18 мамандығы бойынша 
5 жылға табысты аттестатталды. Комиссия оқу ордасындағы 
білім беру қызметінің жоғары сапасына, материалдық-техни-
калық және ғылыми-зертханалық базасына жоғары баға берді. 
Аттестаттаудың шеңберінде студенттер тест тапсырып, жалпы 
қорытындысы 95,5 %-ды құрады.

Батырға тағзым
Таран. Ауданда  Кеңес Одағының батыры Сейтхан Темір-

баевқа арналған монумент-бюст қойылды. Сейтхан Темірбаев 
соғыс жылдарында Донбас, Одесса, Белорусия, Польша жерлерін 
жаудан азат еткен. Берлинге дейін барған жауынгер ерлікпен қаза 
тапқан. Бюст жергілікті Жеңіс қорының қаражатына салынды. 
Оған аудандық 25 кәсіпкер ақша аударған. Сонымен қатар аудан-
да боздақтардың есімі жазылған ескерткіш тақта жаңартылып, 
қордың есебінен ардагерлердің үйлері толық жөндеуден өтті. 

40 сарбаз Оңтүстікке аттанды
Облыста. 40 азамат Отан алдындағы борышын өтеуге 

әскерге аттанды. Бұл сарбаздар Қапшағай қаласындағы десант-
тық-шабуыл бригадасында әскери борыштарын өтейтін болады. 
Сап түзеген сарбаздар Отан алдындағы азаматтық борышын 
адал атқарып, елімізді бар күш-қайратымен қасық қаны қалған-
ша қорғауға ант етті.

Конституциялық құқығы қорғалды
Қостанай қ. Қалалық прокуратураның жіті ұйымдасты-

руымен, еңбек заңнамасын қадағалау, оның ішінде жалақының 
уақытылы төленуін бақылау жөніндегі мониторингтер жиі жүр-
гізілуде. Ағымдағы жылдың басынан бері қабылданған шаралар 
арқасында, қаладағы 5 кәсіпорыннан жалпы сомасы 26 млн. 
теңге қаржы өндіріп алынып, 207 жұмысшының жалақысы 
қайтарылды. 

Полиция көлігі апатқа ұшырады
Қостанай қ.  ІІБ жол-патрульдік полициясы көлігі жол-көлік 

оқиғасына тап болды. Апат бойынша қазіргі уақытта қыз меттік 
тергеу жүріп жатыр. Тәртіп сақшысы оқыс жайтқа мас күйін-
де көлікті басқарған жүргізушінің жалма-жан ізіне түсу ба-
рысында ұшырасты. Қуғындағы көліктегі мас жүргізуші ара 
қашықтықты сақтамай, «ВАЗ-21099» көлігімен жол бағанасына 
соғылды, «Ауди» машинасы жолда аударылып, полиция көлігіне 
соқтығысқан. Тәртіп бұзушы қолға түсті.

«Спорт бар» ашылды
Арқалық. «Балажан» ЖШС қарасты «Ажар – maLL» сауда 

орталығынан жаңа ойын кешені ашылды. Оның ашылуында қала 
әкімінің орынбасары Е.Теменов құттықтау сөз сөйлеп, қаланың 
құрметті азаматы Ш.Байділдинмен бірге кермесін қиды.  Жаңа 
нысанда 8 адам жұмыс істейді. Нысанға жастар көптеп жиналуда. 
Мұнда алуан ойындарды онлайн жүйеде тамашалауға болады. 
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Жұматай
 КӘКІМЖАНОВ

Қызметтер көрсетудің сапасын бағамдау мақса-
тында, еліміздегі 264 халыққа қызмет көрсету орта-
лықтары Ахуалдық орталығына қосылды. Бағдар-
лама барысында, мекеме мамандарының жұмысын  
онлайн  режимде бақылау жоспарланған. 

«ХҚКО» РМК  бас директорының орынбасары 
Шоқан Әбділмановтың айтуы бойынша бейнекаме-
ралардың айтарлықтай көп саны мамандандырылған 
ХҚКО-ларда орнатылған. «Мамандандырылған 
ХҚКО-ларда медкомиссиядан өту, айыппұлдар мен 
салықтарды жабу, агрегаттарды салыстыру, жүр-
гізуші куәліктерін беруге тестілеу, автодромда прак-
тикалық емтихан тапсыру және т.б. сияқты ілеспе 
қызметтердің көрсетілуіне байланысты барынша көп 
бейнекамералар орнату қажеттілігі бар. Мысалы, 
Алматыдағы ең ірі мамандандырылған ХҚКО-да 
77, Астана мамандандырылған ХҚКО-сында – 68, 
Талдықорған мамандандырылған ХҚКО-сында – 63 
бейнекамера орнатылған», – деп қосып өтті ол.

Мемлекеттік қызметтер көрсету процесін мо-
ниторингілеу кезінде «ХҚКО» интеграцияланған 
ақпараттық жүйесі маңызды рөл ойнайды, ол ХҚКО 
қызметкерлерінің қызметтер көрсетудің белгілен-
ген мерзімдерін сақтауын бақылауға мүмкіндік 
береді. Стандарт бойынша қандай да бір құжатты 
алу үшін 20 минут қажет болса, ал клиент қызметті 
белгіленген мерзімде алмаса, ахуалдық орталығы-

ның қызметкерлері «мерзімін кешіктірудің» себебін 
анықтайды. Егер мерзімін кешіктіру ХҚКО қызмет-
керінің кінәсінен болса, оған тәртіптік сипаттағы 
шаралар қолданылады. 

Қызметті алу уақытын есептеу азаматтың талон 
алған сәтінен бастап дайын құжатты алғанға дейін 
жүргізіледі. Ахуалдық орталығының қызметкерлері 
клиенттердің кезек күту уақытын, оларға қызмет 
көрсету уақытын, берілген құжаттардың санын, сон-
дай-ақ тұтынушылардың ХҚКО инспекторларының 
жұмыс сапасын бағалау нәтижелерін тіркейді. 

Бүгінгі күні ахуалдық орталығына барлық 264 
халыққа қызмет көрсету орталығы, оның ішінде 9 
мамандандырылған ХҚКО қосылған. 2015 жылдың 
соңына дейін Ақтөбе және Қостанай қалаларын-
да тағы да екі мамандандырылған ХҚКО-ны қосу 
жоспарланып отыр.

ХҚКО ахуалдық  
  орталығына қосылды

Гүлназым 
 САҒИТОВА

   Қазіргі кезде өзіне-өзі қол 
жұмсауды, экстремизмді, на-
шақорлықты, құмар ойындар-
ды сонымен бірге қоғамға қауіп 
төндіретін бағытты насихаттай-
тын сайттар көп екен. Кейде 
компьютер алдында отырған 
баламыздың ғаламтор арқылы 
қандай сайттарды ақтарып, қа-
рап отырғанын да  білмейтін 
секілдіміз. Рас,  ғаламтордың 
пайдасы бар, оны жоққа шығар-
маймыз, кез-келген дерегің мен 
мәліметіңді ала аласыз. Ал, зияны 
ше?  Гәп осында.  Міне, осындай 
өзекті мәселелерге байланысты 
облыстық білім басқармасында  
онлайн тәртібінде семинар бо-
лып өтті. Семинар барысында ба-
лалардың өзіне-өзі қол жұмсауы, 
экстремизм, нашақорлық және  
алдын алу шаралары, ғаламтор-
дың келеңсіз әсері секілді тақы-
рыптар жан-жақты талқыланды. 

Облыстық ІІД қоғамдық қа-
уіпсіздік басқармасының юве-
налдық полициясы бөлімінің 
бастығы, полиция капитаны 
Гүлмира Лежнинаның айтуын-
ша, бүгінде  өзіне-өзі қол жұм-
сау проблемасы өте өзекті бо-
лып тұр. Үстіміздегі жылдың 3 
мамырында Рудный қаласында 
9-сыныптың оқушысы өзіне-өзі 
қол жұмсады. Тексеру нәтиже-
сінде   оқушы бала ғаламтордың 
әсерінен  өзіне-өзі қол жұмсаға-
ны анықталды.

– Оқушы баланың отбасы 
толық емес. Ол өзінің бос уақы-
тында  жиі өзіне-өзі қол жұмсау 
сипатындағы сайттарды қарай-
тындығы белгілі болды, – деді 
Гүлмира Лежнина.  

Облысымызда үстіміз-
дегі жылдың  төрт айында  
жасөспірімдердің  өзіне-өзі 

қол жұмсауының  алты фак-
тісі  тіркелсе,  және де алтауы 
өзіне-өзі қол жұмсауға әрекет-
тенген.  Ал, өткен жылы бес 
жасөспірім өзіне-өзі қол жұмса-
са,  он алтысы суицид жасамақ 
болды. Аймақта  жасөспірімдер 
арасында  суициал дық сипат-
тағы фактілердің көрсеткіш 
саны өскен. Жас шамаларына 
келер болсақ, 15-16 жастағы 
жасөспірімдер осындай жағдай-
ларға барып отыр. Сондықтан да 
балалардың өзіне-өзі қол жұмсау 
проблемасы психолог, психиатр 
және  оңалту  қызмет мамандары 
тарапынан пара-парлық шаралар 
қабылдауды қажетсінеді. Әр 
жағдайды зерттей, тексере кел-
генде жасөспірімдер өздерінің, 
айналасындағылардың істеріне 
түңілген көңіл күйдегі баға бе-
ретіндігі,  көңілдерінің құбылып 
тұратындығы, шешім қабылдау 
кезде қызбалыққа берілетінді-
гі анықталды.  Материалдарды 
қосымша тергеу  тексеру сарап-
тамасы  бойынша өзіне-өзі қол 
жұмсау немесе бару барысын-
да мынандай себептер себепші 
екен,  атап айтсақ, көп жағдайда 
ата-аналарымен  жанжалдасып 
қалу – 4,  таныс  жақын досымен 
ұрысып қалу немесе айрылысу 
– 5, басқасы – 2, сол секілді  ға-
ламтордағы өзіне-өзі қол жұм-
сауды насихаттайтын  сайттың 
әсерінен 1 факті анықталды.  
Ал, енді  облысымыздағы ҚР 
машықтанушы психологтар қа-
уымдастығы төрағасының орын-
басары Юлия Калюжнаяның 
айтуынша, ғаламтордағы түрлі 
келеңсіздікті, мысалы, өзіне-өзі 
қол жұмсау, діни ағымдарды, 
нашақорлықты  насихаттайтын 
сайттардың әсерінен балала-
рымыз   теріс жолға түсіп кетуі 
әбден.  Оған  маман екі мысал  
дейді. Бірі,  Рудный қаласындағы 

жатақхананың бірінде тұратын 
студент қыз аяқ астынан жоға-
лып кетеді. Оның әлеуметтік 
желідегі беттерінен анықталға-
нындай  діни ағымдағы қоғамдас-
тыққа мүше болған.  Студент 
қыз Украинаның  Луганск об-
лысынан,   соғыс болып жатқан 
жерден табылды. Қазіргі  кезде 
студент қыз сол жерде. Айтар-
лығы сол, ол қыздың кей кезде 
ата-анасымен хабарласып, өзінің 
қайда жүріп-тұрғанынан дерек 
беру туралы мәмілеге келіпті. 
Ал, екінші,  Қостанай қаласын-
да тұратын жасөспірім қыз  ға-
ламтордан өзінің мәдени-этнос-
тық тобына қатысты деректер 
іздейді,  сектаға мүше жігітпен 
танысып, соған кетіп қалады. 
Туыс-туғандары дер кезінде іздеу 
салып, қыздарын үйлеріне қай-
тарып алады.  Қазір онымен пси-
хологтар жұмыс істеу  үстінде.

– Балаларыңыздың сектаға  
мүше болып кетуі үшін ешқандай 
да діннің қажеті  жоқ.   Үнемі бол-
маса да, анда-санда балаңыздың 
компьютерден не қарап отыр-
ғандығынан хабардар болғанда-
рыңыз дұрыс. Бала өз отбасынан 
қолдауды, көмекті, қамқорлықты 
көрмеген соң кетіп қалуы ғажап 
емес. Әлеуметтік желіде кіммен 
хабарласып тұратындығын біл-
ген де абзал, – дейді маман.

«Қазақтелеком» АҚ Қоста-
най филиалы бас директорының 
орынбасары Ольга Падий  жи-
налғандарға   «Ата-ана бақыла-
уы» деп аталатын жаңа қауіпсіз 
ғаламтор қызметін ұсынатын-
дығын жеткізді. Осы қызмет 
арқылы балаларды қажетсіз 
ақпараттан қорғауға,  сол секілді  
олардың қандай сайтқа кіретінді-
гін де анықтауға болатындығын  
айтты. Семинарға қатысушылар 
өздерін толғандырған сұрақта-
рын қойды.

ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕКТЕП

 Ғаламтордың әсерімен...
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Б‰гінде к‰ніне тоѓыз мыњѓа
жуыќ нан μнімдерін пісіретін
наубайханада ж±мыс ќыза
т‰скен. Т‰рлі нан μнімдерін жа-
сап жатќан ќыз-келіншектердіњ
де μз ісініњ майталман маман-
дары екендігі кμрініп-аќ т±р. Тех-

нолог Лидия Ивановнаныњ ай-
туынша, м±нда 25 адам ж±мыс
істейді, соныњ 16-сы наубайха-
нашы,  3-уі ќамыр илеуші екен.
Б±л наубайхананыњ μнімдері тек
Єулиекμл ауданында ѓана емес,
кμршілес Науырзым ауданында,
яѓни барлыѓы 21 елді мекенде
саудаланады. Жєне ќашанда
т±тынушыларыныњ ыќыласына ие
єрі нан μнімдерініњ баѓасы да
халыќтыњ кμњілінен шыѓады. Ењ
бастысы, м±ндаѓылар сапаѓа
баса мєн береді. Сондыќтан да
болар, осы уаќытќа дейін б±лар-
дыњ μніміне шаѓым айтќандар
болмапты. Ќазір аудан орталы-
ѓында наубайхананыњ фирмалыќ
д‰кендері де бар, аудан халќы
нан μнімдерін содан алады. Сон-
дай-аќ, серіктестік нан μнімде-
рімен ѓана емес, ет, с‰т сату-
мен де айналысады.

– Наубайханада ењбек етіп
жатќаныма алты жылдай болып
ќалды. М±нда жиырма жылдай
ењбек етіп келе жатќан наубай-
ханашылар да бар. Бєрі де μз
ісініњ майталмандары, дємі тіл
‰йіретін нан μнімдерініњ халыќ-
тыњ кμњілінен шыѓып жатќаны да
осы кісілердіњ ењбегініњ арќасы.
Жалпы, μнім сапалы болса, с±ра-
ныс та жоѓары болатынын біз
жаќсы білеміз, сондыќтан бары-
мызды салуѓа тырысамыз. Бас-
шылыќ та біздіњ ќолайлы ж±мыс
істеуімізге барынша жаѓдай жа-
сауда. Ќазір нан пісіруге арнал-
ѓан жабдыќтарды да бірте-бірте
жањартудамыз. Жаќында ‰ш
бірдей нан пісіретін пеш алдыќ,
ќамыр илейтін жабдыќ та ескір-
ген еді, жаќында басшылыќ оны
да ауыстырып берді. Айтпаќшы,
біз ‰немі облыс орталыѓында
μтетін ауыл шаруашылыѓы
жєрмењкесіне де ќатысып оты-
рамыз, μнімдерімізді лезде алып
кетеді, μйткені с±раныс жоѓары,
– дейді технолог Лидия Иванов-
на.

¤здерін ж±мыспен ќамтып, ай
сайын ењбекаќыларын да уаќыты-
лы тμлеп отырѓан серіктестік бас-
шысына наубайханашылар да
дєн риза.

– Осында наубайханашы бо-
лып ењбек етіп жатќаныма 18
жыл болды. Айына ќолыма 60 мыњ

ЌАЗАЌСТАНДА ЖАСАЛЃАН

Б‰гінде Єулиекμл ауданындаѓы «ИНСПЭК»  ЖШС
егін мен мал шаруашылыѓын ќатар дамытып отырѓан
серіктестіктердіњ бірі. Аталѓан шаруашылыќтыњ
б±дан бμлек μз наубайханасы мен тігін цехы сияќты
бірнеше н‰ктелері де бар.

Ќарлыѓаш
     ОСПАНОВА

тењге жалаќы аламын. Ќазір
елдіњ бєрі даѓдарыс деп жа-
тыр ѓой, ќ±дайѓа ш‰кір біз оны
сезініп жатќан жоќпыз. Айлыќты
да ай сайын тμлейді. Б±дан
артыќ бізге басќа ештењеде
керек емес. Біздіњ
μнімдеріміздіњ сапасы да т±ты-
нушылармыздыњ кμњілінен шы-

ѓуда, – дейді наубайханашы
Жанна Бекпосова.

Ал, тігін цехында осы к‰ні ‰ш
тігінші ењбек етіп, аќша табуда.
Цех мењгерушісі Инна Апаре-
еваныњ айтуынша, кμбіне
тігіншілер тапсырыс бойынша
ж±мыс жасайтын кμрінеді. Соныњ
μзінде аудан, ауыл т±рѓындары
жамылѓы, жања туѓан нєресте-
лерге арналѓан киімдер, матрас,
тμсек-орын жабдыќтарына тап-
сырысты кμп береді екен. Сон-
дай-аќ, медицина, μрт сμндіру,
полиция ќызметкерлерініњ де
киімін тігумен айналысады.

– Біз кμбінесе тапсырыс бой-
ынша тігеміз. Аудан т±рѓында-
ры ќарапайым киім-кешектерді

де бізге келіп тіктіріп жатады.
Балалардыњ да киімін тігеміз.
Бір тігінші к‰ніне 5-6 тапсырыс-
тан орындайды. Сондыќтан
жалаќыны да істеген ж±мысына
ќарай алады. Тіпті, облыс орта-
лыѓынан да арнайы киімдерге
тапсырыс алып жатамыз. Мате-
риалды Ќостанайдан тасимыз.
Т‰бі бір д‰кен ашып, киім-
дерімізді сонда сатсаќ дейміз,
онда аудан т±рѓындары ‰шін де
ќолайлы болар еді. Ењ бастысы,
‰ш адам болса да ж±мыс істеп,
аќша тауып жатќандыѓы ќуан-
тады. ¤зім де оларѓа киім пішу
жаѓынан кμмектесіп отырамын.
Ж±мысымыздыњ нєтижесі де жоќ
емес, "Алтын сапа" сияќты т‰рлі

"ИНСПЭК"-тіњ μнімдері
с±ранысќа ие

байќауларѓа да ќатысып, ж‰лделі
орындарды иеленіп ж‰рміз, –
дейді цех мењгерушісі  И.Апа-
реева.

Тігінші Рыск‰л Кєдербаеваныњ
осында ењбек етіп жатќанына бір
жылдан асыпты. Осыѓан дейін жи-
ырма жыл ‰йде отырѓан ол кісі
μзініњ с‰йікті кєсібін тапќанына
дєн риза. ‡йде отырѓанда да
тігін тігумен айналысып, аз-маз
табыс тапќан ол кісі дегенмен
бір жерде ж±мыс істеп, ай
сайын жалаќы алѓаннан артыќ
баќыт жоќ екен дейді.

– Жиырма жыл ‰йде отыр-
дым, біраќ жас келгенде ‰йде
ќамалып отырѓаннан жаман
нєрсе жоќ екен. Жалѓыз ќызым-
ныњ μз отбасы бар, жолдасым
да тањертењнен ќара кешке
дейін ж±мыста болады. Жапа-
дан жалѓыз ‰йде отырѓанша
ж±мыс істейін деп шештім. Ке-
зінде тігіншілік оќуды оќып ал-
ѓан едім, єйтеуір ‰йде отыр-
ѓанда да кєдеме жарады. Со-
дан μзімніњ ыњѓайыма ќарай
ж±мыс іздеп ж‰ргенде, теледи-
дардан осы тігін цехына тігінші
ќажет деген жарнаманы кμрдім
де, бірден осында келдім. Бас-
шылыќ та сμз айтпастан ж±мыс-
ќа ќабылдады. Б‰гінде ењбегі-
мізге ќарай ай сайын жалаќы-
мызды да уаќытылы алып отыр-
мыз. Єрі ќызметтік кμлікпен
тањертењ алып кетіп, кешке
‰йімізге жеткізіп салады. ¤зім
Аманќараѓайда т±рамын, сон-
дыќтан б±л мен ‰шін тиімді, –
дейді тігінші Рыск‰л Кєдерба-
ева.

Алдаѓы уаќытта б±л серік-
тестіктіњ наубайханасы да, тігін
цехы да μндіріс ауќымын кењей-
туді кμздеп отырѓан кμрінеді.
Себебі, жергілікті жерде олар-
дыњ μніміне деген с±раныс та
жоѓары. Ал, с±раныс болѓан жер-
де μндірісті μркендетуге де
м‰мкіндік мол. Сондыќтан серік-
тестік μкілдері μздерін алда даѓ-
дарыс емес, даму к‰тіп т±р деп
есептейді.

Єулиекμл ауданы.

Суреттерді т‰сірген ав-
тор.

ТІРШІЛІК
        Т‡ЙТКІЛІ

Ізетіње
ризамын,

сатушы ќыз

Б±л  μмірде  ќандай  оќиѓалар
болмайды дейсіз.  Бірде Ќоста-
най ќаласыныњ  Єл-Фараби  дањ-
ѓылы  бойындаѓы "Тополек"  атан-
ѓан д‰кенге бардым. Азыќ-т‰ліктіњ
т‰р-т‰рі толы д‰кен  іші жайнап
т±р. Ќалтањыздаѓы  п±лыњызѓа
сай ќажетті тауарды  сатып ала
беріњіз.

Т‰скі ‰зіліс кезі. Тамаќтануѓа
‰йге  бара жатќасын жањаѓы
д‰кеннен азын-аулаќ  азыќ-т‰лік
сатып алдым.  Сатушымен  есеп
айырысќасын,  сыртќа беттедім.
Уаќыт ±ттырмай ‰йге  тезірек
жету ‰шін асыѓа басып,
жμнелдім.  Єлде  бір  заттыњ  жет-
пейтінін сезінгендей болдым.
Сипаланып ж‰ріп, ж±мыс каби-
нетімнен ќолыма ±стаѓан  папка-
ны  ±мытќанымды  байќадым.
"Т‰скі  ‰зілістен  кейін д‰кенге ба-
рып, єлгі  затты іздестірермін"
деп  μзімді-μзім  ж±баттым.

Алањсыз  тамаќ  ішіп   отырѓан-
мын. Єлден уаќытта телефон
шылдыр  ете ќалды. Телефон
т±тќасын ќ±лаѓыма тостым.  Нєзік
дауысты бойжеткен  сыпайы
амандаса  сала, аты-жμнімді ата-
ды. Мен  тиісінше  жауап ќайыр-
дым.

– Сіз ќолыњызѓа  ±стап келген
папкањызды  ±мытып кетіпсіз.

– Ќалќам,  ќайда ±мытќаным-
ды тек  жорамалдап,  білдім. Сіз
ќайдан телефон  шалып  т±рсыз?

– Мен  "Тополек"  д‰кенініњ
сатушысымын. Уаќытыњыз бол-
ѓан кезде затыњызды алып
кетіњіз, – деді бойжеткен.

Єлгі сатушы меніњ мекенжай-
ымдаѓы телефон нμмірін  ќалай
тапќан, енді  соѓан келейік. Ќолы-
ма  ±стап  ж‰рген  папканыњ
ішіндегі ќаѓазда  меніњ аты-жμнім
мен ‰йдегі  телефон  нμмірі   жа-
зылѓан-тын. Т±тынушыѓа жасала-
тын  ќызмет  сапасын жаќсарту-
ды  ойлаѓан сатушы ќаѓаздаѓы
телефон нμмірімен  ‰йіме  хабар-
ласты. Ілтипатты жастар, міне,
осындай болса керек.

Ермекбай
        ХАСЕНОВ

1-бет

 Соњѓы

ќоњырау

сыњѓыры...

Ќостанай ќаласындаѓы №2
мектеп-лицейінде болып

μткен  осындай  салтанат кешіне де
облыс єкімі Н.Садуаќасов ќатысты.
Т‰неріп т±рѓан аспан ж‰зі де ашылып,
к‰нніњ кμзі μз н±рын шашќандай бол-
ды. Салтанат барысында єдеттегідей
Мемлекеттік ту ортаѓа шыѓарылып,
еліміздіњ Єн±раны орындалды. Соњѓы
ќоњырау салтанатымен мектеп
бітіруші  11 сынып оќушыларын
аймаќ басшысы ќ±ттыќтады, игі
тілегін  айтып, сєт сапар тіледі.

– Жылдан жылѓа елімізде, облы-
сымызда мектептер салынып, бала-
баќшаларѓа жμндеу ж±мыстары
ж‰ргізіледі.   Білім сапасы да жаќсару
‰стінде. Сондай сапалы білімді
μњіріміздіњ  білікті м±ѓалімдері береді.
Сіздер сондай білімге ие болып отыр-
сыздар. Елдіњ ертењісіздер.  Сіздерді
к‰тіп т±рѓан  сынаќтарыњыздан
м‰дірмей μтетіндеріњізге сенімдімін.
Т‰леп ±шќан мектептеріњізді ±мыт-
пањыздар, – деді облыс єкімі μзініњ
ќ±ттыќтау сμзінде.
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1. Әлем елдері  
қолдап отыр

Елімізде өтетін ЭКСПО – 2017 халықаралық көрмесі тәуел
сіз мемлекетіміздің   тұғырын нығайтып, имиджіне жаңаша 
сипат беріп, беделінің асқақтауына әсер ететін елеулі факторға 
айналғалы тұр.  Ол қазақ елінің экономикасының қарышты қа
дамын айғақтап,  даму белесін биіктетіп, ғылым мен техникада 
жеткен жетістіктерін паш етпек.   Мұны тіпті қазірдің өзінде 
әлемнің біраз елдері мойындап отыр. Оған дәлел – әлемнің 
алпауыт елдері қазақ елінің көрмесін тамашалуға ерекше құл
шыныс танытуы.

Қырғызстан 
Вице-премьер министр Валерий Диль «ЭКСПО Ми-

лан –  2015» көрмесінің дайындығы бойынша атқарушы 
комитеттің отырысын өткізді. Аталған отырыста «Астана 
ЭКСПО – 2017» дайындығы туралы сөз болды.

СӨП президенті Марат Шаршекеев атқарылған жұмыс тары 
туралы әңгімеледі. Оның айтуынша, барлық қажетті жабдықтар 
алынды. Тек, көрме қонақтары келіп, Қырғызстан туралы ақпа
рат ала алатын төрт электронды ақпараттық көрсеткіш тақта
сының толтырылмай қалуда. Айтпақшы, «ЭКСПО Милан – 
2015»тегі еліміздің күні биылғы жылғы 29 мамырында өтеді.

«Қырғызстанда  бар, ең үздікті бұл көрмеде лайықты түрде 
ұсыну керек. Сонымен қатар біздің павильонымыздың ұлттық 
ерекшелігі болуы қажет», – деп атап өтті В.Диль. Ол алдағы 
«Астана ЭКСПО – 2017» көрмесі жөнінде, көрменің Қырғыз
стан гидроэнергетикасының әлеуеті мен келешегіне мүмкіндік 
беретіндігін, осы ісшараға қазірден бастап дайындалу керек
тігін айтты.

Вицепремьер министрліктер мен ведомстволарға  «ЭКСПО 
Милан – 2015» көрмесінде ұсынылатын төрт электронды көр
сеткіш тақтасын толтыру жұмыстарын жүргізуді тапсырды.

Тәжікстан 
ЭКСПО – 2017 көрмесінің Комиссары – ҚР Сыртқы істер 

министрінің бірінші орынбасары Рәпіл Жошыбаев бастаған 
қазақстандық делегацияның Тәжікстан Республикасына жұмыс 
сапары өтті. 

Сапар аясында Тәжікстан Республикасының Премьерми
нистрінің бірінші орынбасары Д.Саид, Экономикалық даму 
және сауда министрі Н.Хекматоллозода және Сыртқы істер ми
нистрінің орынбасары П.Давлатзодамен екіжақты кездесулер 
өткізілді, деп хабарлайды ҚР Президенті жанындағы Орталық 
коммуникациялар қызметінен. 

Тәжікстан Премьерминистрінің бірінші орынбасарымен 
әңгімелесу барысында ЭКСПО – 2017 көрмесінің Комисса
ры әңгімелесушіні Астанадағы халықаралық көрмені өткізу
ге дайындық барысы мен ҚР Президентінің «Жасыл көпір» 
серіктестік бағдарламасы бастамасы туралы ақпараттандырды. 

Өз кезегінде Д.Саид екі ел арасындағы өзара түсіністіктің 
жоғары деңгейі мен қалыптасқан бауырлас қарымқатынастар
ды атап өтті. ТР Үкіметінің атынан Саид мырза Тәжікстанның 
ЭКСПО – 2017 көрмесіне қатысуын растап, Душанбе қаласы
ның Астанадағы көрмеде лайықты ұсынылатынына сендірді. 

Экономикалық даму және сауда министрі Н.Хекматоллазода
мен ТР Саудаөнеркәсіп палатасы өкілдерінің қатысуымен өткен 
кездесуде ЭКСПО – 2017 көрмесіне дайындық және оған қатысу 
ережелерінің тұсаукесері ұйымдастырылды. ЭКСПО – 2017 Ко
миссары баламалы энергетиканы жасау және қолданудың жаңа 
импульсын, әлемнің үздік технологияларын ұсыну мүмкіндік
терін беретін және энергетикалық тиімді бағдарламалардың алға 
жылжуына көмектесетін аталған көрме аясындағы ынтымақтас

тықтың маңыздылығын атап өтті. 
Онымен бірге, әңгімелесушілер тау 

металлургия өнеркәсібі, көлік және логис
тика, сондайақ энергетика саласындағы 
бірлескен жобаларды іске асыруды талқы
лады. Екіжақты саудаэкономикалық ын
тымақтастықтың әлемдік экономикадағы 
теріс беталыстарға қарамастан үдемелі 
дамуы атап өтілді. 

Тәжікстан Республикасының Сыртқы 
істер министрінің орынбасары П.Давлат
зодамен өткен келіссөздердің барысында 
қазақтәжік екіжақты қатынастарды нығай
ту мәселелері талқыланды. 

Атап өткенде, түрлі деңгейлердегі са
парлармен алмасуды ұйымдастыру және 
қазақтәжік үкіметаралық комиссиясы
ның саудаэкономикалық ынтымақтастық 
бойын ша кезекті отырысын өткізу, сон
дайақ Тәжікстанда Қазақстан Мәдениет 
күндерін өткізу мәселесі қарастырылды.

Бұлар ЭКСПО – 2017  
көрмесіне келмек

 ЭКСПО – 2017 Халықаралық 
мамандандырылған көрмесіне қатысушы 
елдерді тарту бойынша келіссөздер барысының 
қарқыны үдеуде. Көрмеге қатысатынын 17 ел 
ресми түрде растады, олардың арасында ТМД 
мен Еуропалық Одақ елдері бар. ЭКСПО – 2017 
комиссары – Сыртқы істер министрінің бірінші 
орынбасары Рәпіл Жошыбаев қатысушы 
елдерге сапарын жалғастырып, шақырулар 
таратып, келіссөздер жүргізуде.

Қазақстан былтырғы Парижде өткен ХКБ Бас Ассамблея
сының 155 сессиясында ЭКСПО – 2017 Халықаралық маман
дандырылған көрмесі ресми түрде мойындалғаннан кейін қа
тысушыларды шақыру құқығын алды. Қазақстан Президенті 
атынан дипломатиялық арналар арқылы 140тан аса ел мен 
12 халықаралық ұйымға ЭКСПО көрмесіне қатысуға шақыру 
жіберілді. Келіссөздер барысында 17 мемлекет (Әзірбайжан, 
Ангола, Армения, Беларусь, Германия, Грузия, Индия, Қыр
ғызстан, Монако, Ресей, Сенегал, СентКитс және Невис, 
Түркіменстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Израиль және Түркия) 
және 3 халықаралық ұйым (АТМЭӘК, ЭЫДҰ және БҰӨДҰ) 
Астанадағы көрмеге қатысатынын ресми түрде растады.

Биылғы жылы ЭКСПО – 2017 комиссары – Сыртқы істер 
министрінің бірінші орынбасары Рәпіл Жошыбаевтың алдында 
80 елдің ЭКСПОға қатысатынын растау бойынша ауқымды 
міндет тұр. Еуропа, Америка және Азия елдеріне сапарлар 
жоспарланған. Халықаралық қатысушыларды тартумен қатар, 
Комиссар ЭКСПО – 2017 көрмесін халықаралық алаңдарда 
ілгерілету бойынша жұмыс жүргізуде және шетелдік елдердің 
туризм министрлерімен, туристік қауымдастықтардың басшы
ларымен келіссөздер жүргізуде.

Ресей
Рәпіл Жошыбаев бастаған қазақстандық делегация барған 

алғашқы елдердің бірі Ресей болды. Сапар барысында РФ 
Сырт қы істер министрінің орынбасары Василиий Небензимен, 
Өнеркәсіп және сауда министрінің орынбасары Георгий Кала
мановпен,  Туризм бойынша федералдық агенттіктің басшысы 
Олег Сафоновпен, Сочи – 2014 Қысқы олимпиада ойындары
ның ұйымдастыру комитетінің бұрынғы президенті Дмитрий  
Чернышенкомен, «Сколково» инновациялық орталығының ви
цепрезиденті Александр Черновпен кездесулер өтті. Басты 
ресейлік серіктестер ЭКСПО – 2017 көрмесіне қатысатынын 
растап, сондайақ, екіжақты туристік әлеуетті белсенді дамы
туға келісті. ЭКСПО – 2017 ұйымдастырушылары Ресейдің 
мемлекет тұрғысында, сонымен бірге, ресейлік компаниялар 
мен ғылымитехнологиялық орталықтар тарапынан ауқымды 
түрде қатысуын күтіп отыр.

Беларусия
Беларусия премьерминистрінің орынбасары Михаил Ру

сый Минск ЭКСПО – 2017 көрмесіне лайықты деңгейде қаты
сады деп сендірді. Бұл туралы ол Рәпіл Жошыбаевпен болған 
кездесу кезінде мәлімдеді. Келіссөздер барысында тараптар 
екі елдің ғылым мен ITтехнологиялар саласындағы бейінді 
институттарының көрмеге қатысу мәселелерін талқылады.

Беларусияның Сыртқы істер министрі Владимир Макеймен 
әңгімелесу кезінде ЭКСПО – 2017 комиссары Нұрсұлтан На
зарбаев атынан Беларусия Президенті Александр Лукашенкоға 
жолданған ЭКСПО – 2017 көрмесіне шақырухаттың түпнұсқа
сын табыстады. Өз кезегінде БР сыртқы істер ведомствосының 
басшысы Рәпіл Жошыбаевқа Беларусияның ЭКСПО – 2017 
көрмесіне қатысуын растайтын нотаны тапсырды. Сапар қоры
тындысы бойынша «Астана ЭКСПО – 2017» Ұлттық компания
сы мен Беларусияның Туристік ұйымдарының республикалық 
одағы арасында Астанадағы көрменің туристік әлеуетін дамыту 
бойынша серіктестік туралы меморандумға қол қойылды.

  
Франция
Рәпіл Жошыбаев бастаған қазақстандық делегация Париж

дегі Халықаралық көрмелер бюросының (ХКБ) Бас Ассам
блеясының 156сессиясының жұмысына қатысты. ЭКСПО – 
2017 комиссары халықаралық қатысушыларды тарту бойынша 
жүргізіліп жатқан жұмыс туралы, сондайақ, Қазақстанның 
ХКБ алдындағы міндеттемелерін орындау шаралары туралы 
айтып берді. Сапар шеңберінде Рәпіл Жошыбаев Францияның 
СІМнің Бизнес және халықаралық экономика департаментінің 
директоры Анес РоматеЭспаньмен келіссөздер өткізді. Ол 
Францияның ЭКСПО – 2017 көрмесіне қатысуға мүдделі 
екенін, сондайақ, жоғарғы технологиялар саласында жұмыс 
жасап жатқан компаниялардың өздерінің ең үздік әзірлемелерін 
таныстыруға дайын екенін жеткізді.

Литва
Литва ЭКСПО – 2017 көрмесіне өз экспозициясын ұсынады. 

Литва Республикасы Үкіметінің Канцлері Альминас Мачюлис 
ЭКСПО – 2017 Комиссары Рапиль Жошыбаевпен кездесу бары
сында өз мемлекетінің көрмеге қатысу туралы ниетін растады.  

Осылайша, Литва  ЭКСПО – 2017 қатысатынын ресми 
түрде растаған әлемнің 22і мемлекетіне айналды. Мұнымен 
қоса, астаналық көрменің болашақ қатысушылары қатарында 
Германия, Түркия, Израиль, Үндістан, Франция, Ресей, Қытай 
және т.б. бар.

Ұлттық компанияда жаңартылмалы энергия көздері, энер
гия ресурстары саласындағы инновациялар, қоршаған ортаны 
қорғау сияқты болашақ Халықаралық көрменің мәселелері 
ЭКСПО2017 шетелдік қатысушыларының қызығушылығын 
тудыратынын атап өтті.

Шетелдік қатысушылардың өтінімдері келесі жылдың ор
тасына дейін қабылданады. Компанияның Халықаралық де
партаменті өкілдерінің айтуынша, әлемнің барлық мемлекет
тері дерлік жаңартылмалы көздер тақырыбына қызығушылық 
білдіреді. Бұл айырықша, күрделі болғанмен, өте заманауи 
тақырып болып табылады. Шетелдік мемлекеттердің диплома
тиялық корпустары оған қызығушылық білдіріп, қазақстандық 
делегацияны толығырақ талқылау үшін күтуде.

Дүниежүзілік экономикалық дағдарысқа қарамастан, 
 ЭКСПО көрмелері сәтті жүзеге асырылуда. «Сөйтіп, 2015 
жылғы 1 мамырда бастау алатын Милан көрмесіне әлемнің 
100 мемлекетінен өкілдер қатысады», – деп санайды сарапшы.

Дүниежүзілік EXPO – 2015 көрмесі Миланда 2015 жылғы 
1 мамырдан бастап 2015 жылғы 31 қазанға дейін өтетінін айта 
кетейік. Көрме алаңы 1,7 млн. ш.м. созылады. Көрме күндері 
Милан 20 млн. артық қонақ күтпекші. Көрменің тақырыбы – 
«Планета азығы, өмір үшін энергия».

ЭКСПО – 2015 азықтүлік арқылы дәстүрді, шығар
машылық пен инновацияларды көрсететін ерекше әмбебап 
оқиғаға айналады. Мұнда бұрын жарық көрген, бірақ жаңа 
жаһандық мүмкіндіктер тұрғысынан ұсынылатын көптеген 
тақырыптар ашылады. Оның басты идеясы – планетадағы бар
лық адамдардың пайдалы, қауіпсіз және жеткілікті мөлшердегі 
азықтүлікке қол жеткізуі.

ЭКСПО – 2017

Дүниежүзі  Қазақстанға  көз  тікті  
ЭКСПО көрмесі – бұл мәні жағынан 

бүкіләлемдік экономикалық форумдармен, ал 
туристік тартымдылығы жағынан әлемнің 
ең кең танымал спорт жарыстарымен теңдес 
жаһандық ауқымдағы оқиға. Біздің осынау жаңа 
табысымыз – біздің бүкіл әлемде құрметті елге 
айналғанымызды тағы да көрсетіп беріп отыр. 

Іс жүзінде Астананы бүкіл әлем таңдады! 
Сондықтан ЭКСПО – 2017-ні өткізу – бұл, со-
нымен бір мезгілде, Қазақстанның бүкіл әлем 
алдындағы орасан зор жауапкершілігі.

Біз небары бес жылда Көрме орталығын тұрғызып, жаңа 
қонақүйлер, жолдар салып, көлікті дамытып, қонақтарды 
қарсы алуға даярлықты қамтамасыз етіп, үлкен дайындық 
жұмыстарын жүргізуіміз керек.

(Н.Назарбаевтың ЭКСПО-2017 Халықаралық көрмесін Аста-
нада өткізу туралы шешім қабылдануына байланысты Қазақстан 
халқына Үндеуінен) 
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– Назарбек Наѓашыбай±лы, моноќа-– Назарбек Наѓашыбай±лы, моноќа-– Назарбек Наѓашыбай±лы, моноќа-– Назарбек Наѓашыбай±лы, моноќа-– Назарбек Наѓашыбай±лы, моноќа-
лаларды дамыту баѓдарламасы –лаларды дамыту баѓдарламасы –лаларды дамыту баѓдарламасы –лаларды дамыту баѓдарламасы –лаларды дамыту баѓдарламасы –
ќалаѓа тыњ серпін беріп отырѓаныќалаѓа тыњ серпін беріп отырѓаныќалаѓа тыњ серпін беріп отырѓаныќалаѓа тыњ серпін беріп отырѓаныќалаѓа тыњ серпін беріп отырѓаны
аныќ. Жалпы, Лисаков ќаласы атал-аныќ. Жалпы, Лисаков ќаласы атал-аныќ. Жалпы, Лисаков ќаласы атал-аныќ. Жалпы, Лисаков ќаласы атал-аныќ. Жалпы, Лисаков ќаласы атал-
ѓан баѓдарламаныњ ќай баѓытына ба-ѓан баѓдарламаныњ ќай баѓытына ба-ѓан баѓдарламаныњ ќай баѓытына ба-ѓан баѓдарламаныњ ќай баѓытына ба-ѓан баѓдарламаныњ ќай баѓытына ба-
сымдылыќ беріп отыр, осы жаѓынасымдылыќ беріп отыр, осы жаѓынасымдылыќ беріп отыр, осы жаѓынасымдылыќ беріп отыр, осы жаѓынасымдылыќ беріп отыр, осы жаѓына
тоќталсањыз?тоќталсањыз?тоќталсањыз?тоќталсањыз?тоќталсањыз?
– 2013 жылдан бері "Интекс Инно-

вация" ЖШС-мен бірлесіп "Аќылды
ќала" баѓдарламасын іске асырып жа-
тырмыз. Б±л сервистік дењгейді жєне
ќауіпсіздікті орталыќ арќылы басќару
принципі бар жања м‰мкіндіктерге ие
ќаланыњ инфраќ±рылымын жањартуѓа
баѓытталѓан іс-шаралар кешені. Баѓ-
дарлама аясында біздіњ ќала "Аќылды
ТКШ" жєне "Аќылды мектеп" басым
баѓыттарын тањдап алды. Бірінші ба-
ѓытты іске асыру ќаланыњ "Уста Плюс"
ЖШС коммуналдыќ ќызметтерініњ 10
кμлігін GPS/ГЛОНАСС мониторингілеу
ж‰йесін орнатудан басталды – ќала-
ны тазалау, кμліктердіњ жанармайды
шыѓындау жєне санитарлыќ тазарту
бойынша ж±мысты нєтижелі баќылауѓа
м‰мкіндік берді. Бір жылдан кейін
кєсіпорынныњ дизель отыны 9388 литр-
ге немесе 1 миллион тењгеге жуыќ, ал
бензин 2446 литрге немесе 280 мыњ
тењгеге ‰немделгені аныќталды.
Лисаков ќаласыныњ электронды кар-

тасы жасалып, онда коммуникация сыз-
балары (жылу жолы, су ќ±быры, жо-
ѓары ќысымдаѓы газ ќ±быры, тіреуі
бар электр желілері) орналастырылды.
Мамандандырылѓан жабдыќ арќылы
картадан апат орнын аныќтауѓа бола-
ды, ќалалыќ жарыќтандыру ж‰йесін
жєне наќты коммуналдыќ желі учас-
келерін баќылау м‰мкіндігі бар. Ал
жылу беруді автоматты т‰рде реттеу
маќсатында кμп ќабатты ‰йлердіњ бірінде
"Комфорт" ж‰йесі орнатылды – осы
тєжірбиені таратуды кμздейміз.
Ал екінші баѓыт бойынша ќаладаѓы

мектеп-лицейде 2013 жылы 2 желтоќ-
саннан бастап "Аќылды мектеп" жоба-
сы іске асќан болатын. Жоба ‰ш мо-
дуль бойынша енгізілді. Маманданды-
рылѓан ж‰йеге ќосылып, онда бейнеба-
ќылау, оќуды баќылау жєне монито-
рингілеу арќылы оќушылар мен м±ѓа-
лімдердіњ ќосымша ќауіпсіздігін ќамта-
масыз етеді, мектеп жайындаѓы сани-
тарлыќ нормалардыњ саќталуына ба-
ќылау жасауѓа м‰мкіндік береді.
– Алда елімізді єлемге таѓы– Алда елімізді єлемге таѓы– Алда елімізді єлемге таѓы– Алда елімізді єлемге таѓы– Алда елімізді єлемге таѓы

бір мєрте паш ететін Астанадаѓыбір мєрте паш ететін Астанадаѓыбір мєрте паш ететін Астанадаѓыбір мєрте паш ететін Астанадаѓыбір мєрте паш ететін Астанадаѓы
"ЭКСПО-2017" д‰ниеж‰зілік кμрмесі"ЭКСПО-2017" д‰ниеж‰зілік кμрмесі"ЭКСПО-2017" д‰ниеж‰зілік кμрмесі"ЭКСПО-2017" д‰ниеж‰зілік кμрмесі"ЭКСПО-2017" д‰ниеж‰зілік кμрмесі
ашылады. ‡лкен шара ќарсањында ќан-ашылады. ‡лкен шара ќарсањында ќан-ашылады. ‡лкен шара ќарсањында ќан-ашылады. ‡лкен шара ќарсањында ќан-ашылады. ‡лкен шара ќарсањында ќан-
дай ж±мыстар атќарып отырсыздар?дай ж±мыстар атќарып отырсыздар?дай ж±мыстар атќарып отырсыздар?дай ж±мыстар атќарып отырсыздар?дай ж±мыстар атќарып отырсыздар?
– ¤ткен жылы д‰ниеж‰зілік кμрмеге

арналѓан Стела жμнделді. Стелада
"ЭКСПО-2017" кμрмесініњ 3 логотипі бар.
3 кристалды экраны жμнделді.  "Келе-
шектіњ энергиясы" таќырыбындаѓы бей-
неролик к‰ндіз-т‰ні экранда. Ауа тем-
пературасы мен уаќытты да кμрсетіп
т±рады. Стела периметрінде к‰н сєуле-
сінен ќуат алатын 20 шам баѓаны да
орналасќан. К‰н бата бастаѓанда, шам-
дар μздігінен жанып, дала жарыќтан-
ѓанда, шамдар ќайтадан μз бетінше
сμнеді. Былтыр сондай-аќ, "Жаяу

ШАЃЫН ЌАЛАЛАР ТЫНЫСЫ

ж‰ргіншілер μту жолаѓы" кешені ал-
ѓаш рет сынаќ т‰рінде орнатылды.
Б±л кешен ќуаттаѓыш аккумляторы
бар к‰н электр стансасы кμмегімен
ж±мыс істейді. Ал жалпы "Аќылды
ќала" жобасы бойынша ж±мыстар жа-
лѓасуда. Лисаков ќаласы мен Октябрь
поселкесіндегі кμшелерді жарыќтанды-
ру желісін ќайта жарыќтандыру жєне
ќ±рылысы бойынша 3 жоба ќаржы-
ландыруды к‰тіп отыр. Осындай жо-
баныњ бірі – Ќостанай-Жітіќара баѓы-
тындаѓы тас жолдыњ Лисаков ќаласы-
на б±рылатын ќиылысынан ќалаѓа
дейінгі аралыќта к‰н сєулесінен ќуат
алатын диодты шамдар орнату.
Ќала кμшелерін жарыќтандыру ‰шін

1 252 тіректіњ бір бμлігі жарыќ диод-
ты шамдармен жабдыќталды. Алдаѓы
уаќытта к‰н сєулесінен ќуат алатын
автономды режимде ж±мыс істейтін
баѓдаршамдар іске ќосылады. ¤ндірісте
жєне т±рмыста жања технологиялар
негізінде электр энергиясын ‰немдеу –

Ш±ѓа
    ЌОЊЌАБАЙ

Еліміздегі ењ жас ќалалардыњ бірінде болѓанЕліміздегі ењ жас ќалалардыњ бірінде болѓанЕліміздегі ењ жас ќалалардыњ бірінде болѓанЕліміздегі ењ жас ќалалардыњ бірінде болѓанЕліміздегі ењ жас ќалалардыњ бірінде болѓан
сапарымызда μњірдегі атќарылып жатќансапарымызда μњірдегі атќарылып жатќансапарымызда μњірдегі атќарылып жатќансапарымызда μњірдегі атќарылып жатќансапарымызда μњірдегі атќарылып жатќан
ж±мыстармен танысып, алдаѓы жоспарларын біліпж±мыстармен танысып, алдаѓы жоспарларын біліпж±мыстармен танысып, алдаѓы жоспарларын біліпж±мыстармен танысып, алдаѓы жоспарларын біліпж±мыстармен танысып, алдаѓы жоспарларын біліп
ќайттыќ. Жаѓымды жањалыќтар баршылыќ екен.ќайттыќ. Жаѓымды жањалыќтар баршылыќ екен.ќайттыќ. Жаѓымды жањалыќтар баршылыќ екен.ќайттыќ. Жаѓымды жањалыќтар баршылыќ екен.ќайттыќ. Жаѓымды жањалыќтар баршылыќ екен.
Б±л туралы Лисаков ќаласы єкімініњ орынбасарыБ±л туралы Лисаков ќаласы єкімініњ орынбасарыБ±л туралы Лисаков ќаласы єкімініњ орынбасарыБ±л туралы Лисаков ќаласы єкімініњ орынбасарыБ±л туралы Лисаков ќаласы єкімініњ орынбасары
Назарбек Ќоњќабаев айтып берді.Назарбек Ќоњќабаев айтып берді.Назарбек Ќоњќабаев айтып берді.Назарбек Ќоњќабаев айтып берді.Назарбек Ќоњќабаев айтып берді.

уаќыт талабы, б±л туралы Елбасы
μзініњ Жолдауында айтќан болатын.
– Электр энергиясы секілді жылу-– Электр энергиясы секілді жылу-– Электр энергиясы секілді жылу-– Электр энергиясы секілді жылу-– Электр энергиясы секілді жылу-

ды да ‰немдеуге болады ѓой? Осыды да ‰немдеуге болады ѓой? Осыды да ‰немдеуге болады ѓой? Осыды да ‰немдеуге болады ѓой? Осыды да ‰немдеуге болады ѓой? Осы
жаѓынан ќандай ж±мыстар атќарылу-жаѓынан ќандай ж±мыстар атќарылу-жаѓынан ќандай ж±мыстар атќарылу-жаѓынан ќандай ж±мыстар атќарылу-жаѓынан ќандай ж±мыстар атќарылу-
да?да?да?да?да?
– Білім ордаларында к‰рделі жμндеу-

лер ж‰ргізілетін кезде алдымен жолѓа
ќойылатын шаруалардыњ бірі де –
жылу пайдалануды ‰немдеу ќондыр-
ѓыларын орнату. Ол жаѓынан жаса-
лып отырѓан ж±мыстар аз емес. Мєсе-
лен, №1 мектепте автоматты жылу
пункті ж±мыс істеп т±р, ондаѓы жылу
ќ±бырларына термореттегіштер орнатыл-
ѓан. Сондай-аќ, Октябрь елдімекеніндегі
мектеп пен балабаќшаныњ ќабырѓала-
ры, тμбелері ќапталып, ќ±бырларѓа жылу
реттейтін ќондырѓылар орнатылды.
Осыдан кейін сыныптардаѓы ауа
18-ден 25 градусќа дейін кμтерілді. Был-
тыр аталѓан ауылдаѓы оќу ордасы
жылуды 1,1 миллион тењгеге ‰немдеді.
Алдаѓы уаќытта №4 мектепке к‰рделі

жμндеу ж‰ргізу жμнінде жоба-смета-
лыќ ќ±жаттар дайындалып жатыр.
Сонымен ќатар №5 мектептіњ шатыры
жањартылмаќ.
Ал енді т±рѓын ‰йлердіњ жылуды

‰немдеуіне келсек, 2013 жылдыњ ќара-
ша айында ќаладаѓы 6 шаѓын аудан-
ныњ 52 ‰йі ќайта ќалпына келтіріліп,
арендалыќ баспаналарѓа халыќ ќоныс-
тана бастады. Нысанѓа терможањѓырту
бойынша ауа температурасын реттеп
отыратын автоматты ќондырѓы орна-
тылды. Таѓы бір ерекшелігі – осы
‰йдіњ єрбір пєтері жеке жылу коллек-
торларымен жабдыќталѓан. 2013-2014
жылдыњ ќысында т±рѓындардыњ жы-
луѓа тμлеген тμлемі 57,7% дейін ‰нем-
деді. Осы орайда т±рѓындарѓа ‰йлеріне
ортаќ жылу ќ±рылѓыларын орнатып
алуѓа кењес берер едік. Ал 2015-2016-
жылдары "ТКШ дамыту ќоры" АЌ
ќаржыландыру арќылы ќалада 86 жылу
есептеу ќондырѓылары орнатылмаќ.
– Єњгімењізге рахмет!– Єњгімењізге рахмет!– Єњгімењізге рахмет!– Єњгімењізге рахмет!– Єњгімењізге рахмет!

М±рат
     Ж‡НІС¦ЛЫ

Тμлем кассасы
неге жабылды?

Б±ѓан дейін ќызметтік тμлемдерімен
касса арќылы есеп айырысып келген
"Ќазаќтелеком" АЌ Арќалыќ ќалалыќ
бμлімшесініњ т±тынушыларынан маза
кетті.  Оѓан себеп, тμлем ќабылдайтын
жалѓыз кассаныњ жабылып ќалуы. Ќазір
жабылѓан касса жанындаѓы аќпараттыќ
д‰њгіршектіњ (инфокиоск) наны ж‰ріп т±р.
Алайда ол тμленген тμлемніњ 3 пайызын
±стап ќалады.

 Біз мєн-жайды білмекке аталѓан ±жы-
мѓа бас с±ќќан едік.

– Б‰гінгі к‰ні "Ќазаќтелеком" АЌ μз ќыз-
меттеріне кірмейтін функцияларды басќа
операторларѓа ±сынуда. Т±тынушылары-
мыз енді коммунальдыќ ќызметтердіњ
тμлемдерін банктер немесе сыртќары опе-
раторлар инфокиоск, терминалдар арќылы
тμлеуі тиіс. Тμлемаќы ќабылдау біздіњ мінде-
тімізге жатпайды. Артыќ тμлем болмас ‰шін
тμлем карталары шыѓарылѓан. Т±тынушы-
ларымыз бізге келіп 700, 1000, 2000, 5000
тењгелік бірыњѓай тμлем карталарын алуѓа
болады. Сонымен ќатар ѓаламтор арќылы
www.idport. kz (www. telecom. kz). жеке каби-
нетіне тіркелу арќылы ‰стемесіз тμлем
ж‰ргізуге болады, – дейді "Ќазаќтелеком" АЌ
Арќалыќ ќалалыќ бμлімшесініњ сату учас-
кесініњ жетекші маманы Єсем М±хтарќызы.

Арќалыќ ќаласы.

ЌАЗАЌСТАНДЫЌ  ЖОЛ

Елордада
саясаттанушылардыњ

халыќаралыќ
конгресі μтті

Елбасымызды сайлап, алдаѓы к‰нде-
рімізге біраз кμз ж‰гіртіп алдыќ. Ендігі
мєселе ±лт бірлігін бекемдей отырып,
ќоѓамдыќ дамудыњ μзекті мєселелеріне
жањаша кμзќараспен ќарау. Б‰гінде даѓ-
дарыс ќыспаѓынан шыѓа алмай, халќы
к‰рделі кезењді бастан кешіп отырѓан
біраз елді баќылап отырмыз. Сол се-
бепті біз жања саяси-экономикалыќ эво-
люция т±сында ќабілетсіз боп ќалмау-
дыњ жолын іздеп, ќам ќылудамыз. Осын-
дай келелі істердіњ бірі мамыр айыныњ
6-сында Астанада μткен "Ќазаќстандыќ
жол – болашаѓы бір ±лт" таќырыбын-
даѓы саясаттанушылардыњ халыќара-
лыќ конгресі. Шараны "Ќазаќстан сая-
саттанушылары конгресі" республика-
лыќ ќоѓамдыќ бірлестігі мен ел Прези-
денті жанындаѓы Ќазаќстанныњ страте-
гиялыќ зерттеулер институты бірлесіп
±йымдастырѓан. Єлеуметтанушылар,
депутаттар, шетелдік жєне отандыќ
ѓалымдар ќатысќан б±л форумныњ маќ-
саты ќоѓам дамуыныњ т‰йткілді пробле-
маларын талќылап, елдіњ ішкі, сыртќы
саясаты салаларындаѓы ж±мысты ±йым-
дастыру бойынша тиімді ±сыныстар
єзірлеу. Жиын барысында мамандар
елдіњ жан-жаќты дамуына, халыќтыњ
єлеуметтік жаѓдайын арттыруѓа баѓыт-
талѓан, Мемлекет басшысы ±сынѓан бес
институционалдыќ реформаны талќы-
лап, оны іске асырудыњ наќты 100 жо-
лын талдады. Сарапшылардыњ
пікірінше, Ќазаќстан ѓаламдыќ экономи-
калыќ ќ±лдырауѓа ќарсы к‰ресуде нєти-
желі ж±мыстар атќарып, оњтайлы ше-
шімдер ќабылдауда. Кез-келген мемле-
кетке μз ќуатын арттыру ‰шін бірнеше
фактор ќажет екені мєлім. Солардыњ
ішіндегі ењ мањыздысы – экономикалыќ
ресурстар. Ал б±лар біздіњ елде
жеткілікті. "Н±рс±лтан Єбіш±лыныњ бас-
тамасымен ж‰ргізіліп жатќан реформа-
лар Орталыќ Азия елдеріне ‰лгі болып,
Ќазаќстанныњ єлеуетін к‰шейтіп, ел да-
муыныњ б±ѓан дейін ќалыптасќан алѓы
шарттарын одан єрі жетілдіре т‰седі",–
дейді Италияныњ жоѓары геосаяси зерт-
теулер жєне аралас ѓылымдар институ-
тыныњ президенті Тиберио Грациани.

"Ќазаќстан саясаттанушылар конгресі"
республикалыќ ќоѓамдыќ бірлестігініњ

Ќостанай ќаласындаѓы филиалы.
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Єулиекμлдік жеке кєсіпкер
Сєбит Жайсањов та кμпшілікке
керек осы кєсіпті ќолѓа алѓанына
еш μкінбейді. Астанадаѓы ќ±ры-
лыс фирмаларыныњ бірінде
дєнекерлеуші болып ењбек етіп
ж‰рген ол осыдан ‰ш жыл б±рын
μзі жеке кєсіп ашуды ойлайды.
Бастапќыда аудан т±рѓындары-
нан т‰скен аз-маз тапсырысты
жалѓыз μзі атќарып ж‰реді. Кейін
тапсырыс кμбейе бастаѓан соњ
аѓасы мен екі жігітті μзіне кμмекші
етіп  алады.  Сμйтіп, ісі алѓа бас-
ќан ол жеке кєсіпкер ретінде
тіркеліп, екі жылѓа жалѓа жер
алып, сол жерге цех салып ала-
ды. Б‰гінде оныњ ќарамаѓындаѓы
сегіз ж±мыскер (м±ныњ сыртында
жаз айларында таѓы да ќосымша
он шаќты адамды ж±мыспен ќам-
тиды Ќ.О) темір дуалдар мен те-
резе торларын, ќоршаулар, есік-
тер, темір орындыќтар жасап,
аудан т±рѓындарыныњ ѓана емес,
Науырзым, Денисов, Октябрь
елді мекендерініњ де с±ранысын
ќанаѓаттандырып отыр.  Сондай-
аќ, жеке кєсіпкер темір есік, шар-
баќтар мен орындыќтар даяр-
лауѓа деген тапсырыстарды мем-
лекеттік мекемелердіњ тарапы-
нан да ќабылдай алатынын ай-
тады.

– Біз тек т±рѓындардыњ ѓана
емес, тендерге ќатысып, мемле-
кеттік мекемелердіњ тапсырысын
орындап ж‰рміз. Ќазіргі тањда
Денисов ауданынан алѓан тапсы-
рыстарды жасау ‰стіндеміз.

ЕЊБЕК АДАМЫ

бізге адамдардан тапсырысты
ќабылдайтын арнайы орын да
керек. Бізде арнайы станок та
жоќ, негізінде осы б±йымдардыњ
барлыѓы станокпен жасалуы тиіс.
Ж±мыскерлеріміз темірді майыс-
тыру сияќты ж±мыстардыњ бєрін
μз ќолдарымен жасауда. Арнайы
станоктар єрине ќымбат, алайыќ
десек, таѓы да аќшаѓа кеп тіре-
леді. Ондай ќ±рылѓыларѓа ќол
жеткізсек, єрине ж±мысымыз да
жењілдер еді. Сондыќтан, шаѓын
несиеге ќолжеткізіп, кењсеміздіњ
ќ±рылысын бітіріп, ќажетті ста-
ноктар мен таѓы да ќосымша
ж±мысшылар алып, кєсібімді
єріќарай кењейтсем деймін, –
дейді жеке кєсіпкер.

Аудандаѓы ауыл шаруашы-
лыѓы колледжінде ќ±рылысшы
мамандыѓы бойынша білім алып
жатќан Айтбай Наурызбековтыњ
осында ењбек етіп жатќанына бір
жылдан асыпты. Айына 60 мыњ-
дай ењбекаќы алатын ол оќуын
аяќтаѓан соњ да осында ж±мысын
жалѓастыруды кμздейді. Ќазір ол
м±нда темірден жасалѓан б±йым-
дарды сырлаумен айналысады.

– Студентке  60 мыњ тењге
ењбекаќы аз аќша емес. М±нда
мен сияќты оќып ж‰ріп, ж±мыс
істеп ж‰рген таѓы бір бала бар.
Сондай-аќ, біздіњ  колледждіњ сту-
денттерініњ дені осы Серік аѓай-
дан тєжірибеден μтеді. Ол кісіге

Кμбіне темір есіктер мен ќаќпа-
ларѓа, орындыќтарѓа, зират ќор-
шауларына, сондай-аќ ќаќпа-

ларды  μрнектеу сияќты тапсы-
рыстарды да кμп аламыз. Аудан-
да металдан б±йым жасайтындар
жоќ емес, бар. Біраќ, сапалы етіп
жасаѓандыќтан болар, кμбісі бізге
тапсырыс беріп жатады. Тіпті,
облыс орталыѓынан да келетін-
дер бар. Єрине, ќалада біз тєрізді
цехтар кμп ќой, біраќ оларѓа тап-
сырыс берушілердіњ ќарасы
ќалыњ єрі баѓалары да ќымбат.
Ал, біз ењ бастысы б±йымныњ са-
пасы μз алдына, баѓасын да ха-
лыќќа ќолжетімді етуге тырыса-
мыз, – дейді Серік Жайсањов.

 Жеке кєсіпкер б‰гінгі ша-
ѓын бизнесін єріќарай μркен-
детуге ќолдыњ ќысќа болып
отырѓандыѓын да жасырмай-
ды. Ќазір шаѓын несие алуѓа
болады дейді, кепілге ќояр
м‰лігіњ болмаса оны да алу
ќиын екен. Серік те осы кепіл-
ге ќоятын м‰ліктіњ жоќтыѓынан
‰ш жыл бойы арзан пайызбен
берілетін шаѓын несиеге ќол
жеткізе алмай келе жатќан
кμрінеді. "Ж±мыспен ќамту-
дыњ жол картасы", "Бизнестіњ
жол картасы" сияќты баѓдар-
ламаларѓа ќатысќан, "Даму"
кєсіпкерлікті ќолдау ќорына
да барѓан, біраќ ешќайсысы-

нан кμмек болмаѓан. Ол б±ѓан
дейін де мемлекет тарапынан
ешќандай ќаржы алмаѓан, яѓни
кєсібін  μз  ќаражаты  есебінен
бастаѓан екен. Несие алайын
десе, кепілге ќоятын жеке басын-
да пєтері де жоќ, отбасымен ана-
сыныњ ќолында т±рып жатыр.
Цехты кепілге ќояйын десе, оныњ
да ќ±жаттары д±рыс болмай шы-
ѓыпты.

– Былтыр цехтыњ жанынан екі
бμлмелі  кењсеніњ  ќ±рылысын
бастаѓан едік, ќаражаттыњ жоќты-
ѓынан ол да тоќтап т±р. Себебі,

Металдан жасалѓан б±йымдарѓа деген с±раныс ќай заманда
да тμмендеген емес. Б±рын да ±сталыќпен айналысќан
аталарымыз темірден т‰йін т‰йіп, ж±ртты ќажетті т±рмыстыќ
б±йымдармен ќамтамасыз етіп отырѓан ѓой. Ќазіргі ќоѓамда
да металл μндірісініњ μрісі кењейіп, осы кєсіптен ќыруар пайда
тауып отырѓандарды да кμріп ж‰рміз. ¤йткені, зєулім сарайлар
мен ќарапайым жер ‰йлердегі терезелердіњ торлары,  темірден
жасалѓан дуалдар мен есіктер де, кμшелердегі темір
орындыќтар мен сєнді г‰л салѓыштар да, єйтеуір металдан
жасалѓан барлыќ д‰ниеніњ бєрі осындай кєсіп иелерініњ
ќолынан шыѓып жатќаны сμзсіз.

Кєсібімді кењейтуге ќол ќысќа
дейді темірден т‰йін т‰йген кєсіпкер

Сєбит Жайсањов
Ќарлыѓаш

ОСПАНОВА

рахмет, ж±мысќа ќабылдап, ай
сайын ењбекаќы тμлеп ќана ќой-
май, оќып білім алуымызѓа да
жаѓдай жасап отыр. Т‰ске дейін
осында ж±мыс істеймін де, т‰стен
кейін оќуыма барамын. Єйтеуір,
ж±мысыма да, оќуыма да ‰лгеріп
жатырмын. Басќа жерде кім
б±лай студентке жаѓдай жасайды
дейсіз. Сондыќтан, оќуымды
тємамдаѓан соњ, осы кісіге келіп,
єріќарай ењбек етсем деймін.
Аудан орталыѓында осындай
цехтар кμптеп ашылса, ќаншама
адамѓа ж±мыс табылар еді, –
дейді екінші курс студенті Айтбай
Наурызбеков.

Иє, біздіњ елімізде орта жєне
шаѓын бизнесті дамытуѓа мемле-
кет тарапынан кμптеген жењілдік-
тер жасалып-аќ жатыр. Деген-
мен, Серік сияќты мемлекеттен
ќолдау таппай отырѓандары да
ќаншама? Сондыќтан, μз кєсібін
дμњгелентіп ќана ќоймай, бірне-
ше адамды ж±мыспен ќамтып
отырѓан м±ндай жеке кєсіпкер-
лерге ќашанда кедергі болмауѓа
тиіс. ¤йткені, Елбасымыз да жыл
сайынѓы Жолдауларында, ел
экономикасына басты серпін бе-
ретін, ќозѓау салар саланыњ бірі
– шаѓын  жєне орта бизнестіњ
єлеуетін арттыру мєселесін на-
зарынан ќалыс ќалдырѓан емес.

Єулиекμл ауданы.

БИЗНЕСТІ  ДАМЫТУ

Б‰гінде б±л жерде тєтті тоќаш-
тар, кєдімгі нан мен шелпектер,
т‰рлі тєттілер т.б., арнайы т‰рде
пісіріледі. ¤німдерді ыстыќтай сатып
алу ‰шін сарыкμлдіктердіњ бєрі осын-
да сабылады.

Жаќында єріптестік аясында
ауданымызѓа аяќ басќан тамаќ
μнеркєсібініњ доценті, SES (Senior
Experten Service) ±йымыныњ аѓа са-
рапшысы Ханс-Херберт Дорфнер
Германия ‡кіметініњ ќаржыландыру-
ымен екі апталыќ кездесу ±йымдас-

Руслан
       ЄЛКЕЕВ

Атаќты аспазшы ауданда болдыАтаќты аспазшы ауданда болдыАтаќты аспазшы ауданда болдыАтаќты аспазшы ауданда болдыАтаќты аспазшы ауданда болды

¤ткен жылдыњ ќазан айында μњірде ашылѓан
"Азия" аспазханасы аудан ж±ртшылыѓы ‰шін
жемісті ж±мыс істеп т±р. Б±л жања нысанды жеке
кєсіпкер Игорь Мерега германиялыќ "WIESHEU"
фирмасынан єкелінген заманауи ќ±рылѓылармен
жабдыќтаѓан.

тырды. Яѓни, "Азия" аспазханасыныњ
ж±мыскерлері топтамалыќ шеберлік
сыныбынан μтті. Сμйтіп, сарыкμлдік-
тер ‰шін тєжірибелі шебердіњ ќолы-
нан дайындаѓан μнімдерді сатып алу-
дыњ сєті т‰сті.

Айтпаќшы, алыстан арнайы кел-
ген ќадірменді ќонаќпен аудан єкімі
Эльдар К‰зенбаев кездесіп, єњгіме-
лесті. Ол μз сμзінде, ќазаќстандыќ
±н μнімдерініњ μте жоѓары сапада
дайындалатынын айырыќша атап
μтіп, одан жасалатын μнімдердіњ де

μте дємді болатынын жеткізді. Сон-
дай-аќ, жањаша техникалармен
жабдыќталѓан аспазхананыњ б‰гінгі
ж±мысына кμњілі толатындыѓын

білдіріп, μз баѓасын берді. Єсіресе,
оны ж±мыскерлердіњ μз ісіне деген
ќ±штарлыѓы, сарыкμлдіктердіњ сый-
ластыѓы с‰йсінтті.

Єлемге єйгілі фирманыњ μкілі
Ханс-Хербертпен кездесуге келген
аудандыќ колледж тєлімгерлері мен
шеберлерініњ делегациясы да
мєртебелі мейманѓа єлемдік аспаз-
дыќ пен  нан пісіру μнерініњ жања-
ша ‰рдісін ‰йреткені ‰шін μз алѓыс-
тарын айтты. Ќазаќы ќонаќжайлы-
ѓымыздыњ белгісі ретінде шетелдік
ќонаќќа ±лттыќ ‰лгіде жасалѓан шєй
ішуге арналѓан ыдыс-аяќты сыйѓа
тартты.

Жалпы, Х.Дорфнердіњ аспазхана
ісімен айналысып келе жатќанына
60 жылдан асыпты. ¤з ісіне деген
адалдыѓы соншалыќ, балалыќ ша-
ѓында пісірген тєтті тоќашы єлі к‰нге
дейін есінде. Атаќты аспазшы єлемдік
дењгейдегі шеберлік сабаќтарымен
барлыќ Еуропаны аралаѓан, сон-
дай-аќ Оњт‰стік Африка мен Ќытай-
да болѓан. Ал, елімізде ол алѓаш
рет болып отыр.

Сарыкμл ауданы.
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"Федоров ауданы єкiмiнiњ ап-

параты" мемлекеттік мекемесініњ
бірыњѓай конкурстыќ комиссия-
сы "Федоров ауданыныњ сєулет,
ќала ќ±рылысы жєне ќ±рылыс бμ-
лімі" бас маман (Е-R-4 санаты) бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымы-
на орналасуѓа конкурс жариялай-
ды. Лауазымдыќ жалаќысы ќыз-
мет атќарѓан жылдарѓа байла-
нысты – 56375 тењгеден 76235 тењ-
геге дейiн. Ќ±жаттарды ќабылдау
мына мекенжай бойынша (Ќоста-
най облысы, Федоров ауданы,
111900, Федоров ауылы, Калинин
к. 53, телефондар 87144221045,
87144222528 (факс), электрондыќ
мекенжай: akimatfed@mail.ru,
fedorovka@kostanay.gov.kz).

Ќызметтiк мiндеттерi: Бμлімде
тауарлар, ж±мыстар жєне ќызмет-
терді мемлекеттік сатып алу ‰рдісін,
тауарлар, ж±мыстар жєне ќызмет-
терді мемлекеттік сатып алу
жμніндегі шарттарды жасасу жєне
олардыњ орындалуын баќылауды
ж‰зеге асырады. Мемлекеттік сатып
алу жμніндегі шарттарды уаќытылы
жєне д±рыс ресімдеуді алдын ала
баќылауды ж‰зеге асырады. Мем-
лекеттік сатып алу ж‰зеге асырыла-
тын бюджет шыѓыстарыныњ эконо-
микалыќ сыныптамасыныњ ерекше-
ліктер бойынша бμлімніњ ќаржылан-
дыру жоспарын єзірлеуге ќатысады.
Бюджеттік баѓдарламалардыњ ќар-
жыландыру жоспарын μзгертуге
±сыныстарды дайындауѓа ќатыса-
ды. Облыс жєне аудан єкімдері мен
єкімдіктердіњ мемлекеттік сатып алу
саласындаѓы нормативтік актілер,
ќаулылар, шешімдерді орындауѓа
ќатысады.

Сметалыќ ќ±жаттарды, оныњ
ішінде баѓдарламалыќ μнімдерді
(АВС) ќолдана отырып, ќ±растыруѓа
ќатысады. ¦сынылатын орындалѓан
ж±мыстардыњ актілерін тексеруге
ќатысады. Отырыстар, кењестер
мен кездесулерге оныњ ќ±зыретіне
жататын мєселелері жμнінде мате-
риалдарды дайындайды. Барлыќ
мемлекеттік органдарда оныњ ќ±зы-
ретіне жататын мєселелері жμнінде
бμлімніњ м‰дделерді сенімхат бой-
ынша ±сынады.

Ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: Жоѓары білім: єлеуметтік
ѓылымдар, экономика жєне бизнес
(экономика, менеджмент, есеп жєне
уадит, ќаржы), техникалыќ ѓылым-
дар жєне технологиялар (ќ±рылыс,
ќ±рылысшы-технигі), μнер (сєулет).
Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан
кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар бол-
ѓан жаѓдайда ортадан кейінгі эконо-
микалыќ білімі барларѓа р±ќсат еті-
леді: єлеуметтік ѓылымдар, эконо-
мика жєне бизнес (экономика, ме-
неджмент, есеп жєне уадит, ќаржы),
техникалыќ ѓылымдар жєне техно-
логиялар (ќ±рылыс, ќ±рылысшы-
технигі), μнер (сєулет).

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы", Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтініштерін ќарау
тєртібі туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы" зањдарын,
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін  Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан -
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы
лауазымдар бойынша функционал-
дыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс "Мемлекеттiк єкiмшiлiк
лауазымдарѓа орналасуѓа конкурс
μткiзу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидаларын бекіту
туралы" Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі
тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бекітіл-

ген, Бос єкімшілік мемлекеттік  лауа-
зымѓа орналасуѓа конкурс μткiзу
ќаѓидасы (б±дан єрі – Ќаѓидалар)
негізінде ж‰ргізіледі.

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
актілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21
желтоќсанда № 6697 болып тіркел-
ген) нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтиже-
мен тестілеуден μткені туралы ќол-
даныстаѓы сертификат (немесе но-
тариалды куєландырылѓан кμшір-
месі).

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыруды соњѓы жа-
рияланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс
к‰н ішінде "Федоров ауданы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік мекемесіне
мына мекенжайѓа Ќостанай облысы,
Федоров ауданы, 111900, Федоров
ауылы, Калинин к. 53,  ±сыну ќажет.
Аныќтамалар телефон 8(71442)
22528, электрондыќ пошта -
fedorovka@kostanay.kz.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзіміне берген ќ±жат-
тарды (ќоса берілген ќ±жаттары
кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін
м±ќабаѓа салынѓан) конкурстыќ ко-
миссияныњ ќарауына ќабылданады.
Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарды
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сы-
нады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар єњгімелесу жіберу туралы
хабарлар ету к‰нінен бастап 5
ж±мыс к‰н ішінде "Федоров ауданы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесінде μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объективтiлi-
гiн ќамтамасыз ету ‰шiн оныњ оты-
рысына байќаушыларды ќатысты-
руѓа  жол берiледi. Конкурс комис-
сиясыныњ отырысына байќаушылар
ретiнде Ќазаќстан Республикасы
Парламентiнiњ жєне барлыќ дењ-
гейдегi мєслихат депутаттарыныњ,
Ќазаќстан Республикасы зањнама-
сында белгiленген тєртiпте аккредит-
телген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралда-
рыныњ, басќа да мемлекеттiк орган-
дардыњ, ќоѓамдыќ бiрлестiктердiњ
(‰кiметтiк емес ±йымдардыњ), ком-
мерциялыќ ±йымдардыњ жєне
саяси партиялардыњ μкiлдерi,
уєкiлеттi органныњ ќызметкерлерi
ќатыса алады.

Байќаушы ретiнде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шiн
т±лѓалар єњгiмелесу басталуына 1
ж±мыс к‰нi ќалѓанѓа дейiн кешiктiр-
мей "Федоров ауданы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесініњ кадр
ж±мысы бμлімінде тiркеледi. Тiркелу
‰шiн т±лѓалар "Федоров ауданы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесініњ кадр ж±мысы бμліміне
жеке басын куєландыратын ќ±жат-
тыњ кμшiрмесiн, ±йымдарѓа
тиесiлiлiгiн растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшiрмелерiн
±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
пайдалану) μз ќаражаты есебінен
ж‰ргізеді.

Майзингер Василий Иосифовичтіњ  сенімді т±лѓасы Ахмадов Санан Салимоглы кепілдік
м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облысы Ќостанай  ауданы Московский
селолыќ округі аумаѓында  орналасќан  шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан, кадастрлік
нμмірі 12-183-067-242, алањы 78,1 га, кадастрлік нμмірі 12-183-067-262, алањы 78,6 га,
кадастрлік нμмірі 12-183-067-092, алањы 52,0 га,   жер телімдеріне  жер пайдалану
ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сауда 2015 жылѓы 5 маусымда саѓат 10.00-де  Ќостанай  ауданы Московское с.,
Октябрь кμш., 16 ‰йде μтеді.

 Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілген сєттен бастап 10 к‰нтізбелік
к‰н ішінде енгізіледі.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2015 жылѓы 4 маусым саѓ. 17.00-ге дейінгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы Ќостанай  ауданы Москов-
ский  селосы,  Октябрь кμш., 16 ‰й.

Биыл к‰зде тоќсан жасќа тола-
тын ¦лы Отан соѓысыныњ ардагері,
ауыл шаруашылыѓы μндірісініњ
білгір маманы, ±лаѓатты ±рпаќ
μсірген мєуелі бєйтерек Балтабай
Ќазиев аѓамыз екі бірдей кітап шы-
ѓарып, онда μзініњ таѓылымды μмір
жолын сμз етіпті.

Ќазіргі Науырзым ауданы
Ќайѓы ауылынан туып, μскен Бєкењ
μсе келе Ќостанай ауыл шаруашы-
лыќ техникумын, Алматы зоотех-
ниялыќ-мал дєрігерлік институтын
бітіріп,  Кμкшетау,  Ќостанай об-
лыстарында мамандыѓы бойынша
ењбек етіп, елініњ сый-ќ±рметіне
бμленеді, мемлекетіміздіњ талай
мєртебелі марапаттарын алады.

Ал ел басына к‰н туѓан ¦лы Отан
соѓысы жылдары ќолына ќару алып,
ата жаумен айќасады. "Ананыњ
с‰йген жері отќа к‰ймейді, оќ та
тимейді. 1944 жылы 4 аќпанда мен
ауыр жараландым. Денеме 6 жерден
тμрт жарќыншаќ, екі оќ тиген. Ес-
т‰ссіз жаттым, екі ќолымнан жан
кеткен..." деп жазады майдангер.
Оны тірі ќалады деп ешкім ойлама-
са керек. Біраќ батыр болып жара-
лѓан батыр т±лѓалы аѓамыз μмір ‰шін

к‰реседі, аќыры жењіп шыѓады, беті
бері ќараѓан соњ ¦лы Отан соѓысы-
ныњ екінші топтаѓы м‰гедегі елге ора-
лады. ‡йленеді, ќ±дай ќосќан ќосаѓы
Бєтима жаралы жауынгердіњ наѓыз
с‰йеніші, ќамќоры болады. Біраќ бес
баласыныњ ‰лкені он екі жасќа  кел-
генде  с‰йікті жары ауыр науќастан
ќайтыс болады,  Балтабай аѓамыз
‰йелмелі-с‰йелмелі бес баламен шаќ-
шадай басы шарадай болып ќала бе-
реді...  Осындай ќысылтањ шаќта
оѓан Заѓиша атты ќ±дайына ќараѓан
б‰гінгі жењгеміз кездеседі. Ол Бєкењ-
ніњ ‰ш ±лыныњ анасы, к‰ні б‰гінге
дейін майдангердіњ кμњілін тауып,
оныњ сенімді серігі бола білген асыл
жан.

Бєкењ б‰гіндері сегіз баланыњ
єкесі, жиырма бір немере, алты шμбе-
реніњ атасы.

Кеше ѓана ¦лы Жењістіњ 70 жыл-
дыѓында абырой-ќ±рметке бμленген
ардагерлердіњ бірі де біздіњ осы Бєкењ
еді.

Балтабай Ќазиев Тышќан батыр,
М±ртаза хазірет μмірін зерттеп,
ж‰йеледі, солардыњ ќ±рметіне кесе-
не салып, ас берудегі ењбегін де
кμпшілік жаќсы біледі.

Ќолымызѓа тиген екі кітапта айта-
ры  бар ардагер талай жан сырын аќта-
рады.

КІТАП ЄЛЕМІНДЕ

Сєлім
     МЕЊДІБАЙ

"Большевиктік жол"  атанѓан
газетініњ 1943 жылдыњ 30 ќазан-
даѓы  санынан Зейнолла Єбенов-
тыњ "Майданнан хат" маќаласын
оќып, ‰лкен єсер алдым. Шаѓын
маќаланыњ мазм±ны мынандай:
"Мені комсомол тєрбиелеп   μсірді.
Затобол ауданындаѓы Константи-
новка селосындаѓы бастауыш
комсомол ±йымы 1934 жылы ян-
варьдыњ 24-і к‰ні кешкі саѓат 11-
де мені "Комсомол м‰шесіне
ќабылдансын "деп ќаулы алды.

Сол к‰ннен бастап маѓан мєде-
ниеттіњ, сауатты μмірдіњ жања есігі
ашылды. Мені комсомол ±йымы
Совет - партия мектебіне оќуѓа
жіберді. Мектепті мен отлично
бітіріп, сыйлыќ алдым.

Кейінірек Ќостанай ауданы-
ныњ комсомол комитеті мені бю-
роныњ м‰шелігіне сайлады.

1938 жылдан бері партия
м‰шесімін.

Отанымыздыњ басына аса зор
ќауіп тμнген к‰ннен бастап μзіме
тіленіп, мен майданѓа аттандым.

Ќазір мен ¦лы Отан соѓысын-
да Совет офицері дєрежесіне
жеттім. Мені тєрбиелеген Ќоста-
найдыњ комсомол ±йымына ме-

Ермекбай
     ХАСЕНОВ

Аѓа лейтенант жолыАѓа лейтенант жолыАѓа лейтенант жолыАѓа лейтенант жолыАѓа лейтенант жолы
нен гвардиялыќ жалынды сєлем!

Зейнолла ЄБЕНОВ,
гвардия аѓа лейтенанты.

Зєкењ  аѓамыз поэзияѓа да
ќалам тартќан екен. "Больше-
виктік жол" газетініњ № 61 (1943
жылѓы 19 наурызы к‰ні) санында
"Тыњда мені, туѓан Ќазаќстаным!"
атты μлењі  басылѓан. Оќыњыз
мазм±ны тєп-тєуір:

Тыњда, туѓан Ќазаќстан,
Майдандаѓы  ±лдарыњнан!
Біз оќыдыќ хаттарыњды,
Екі  миллион ќол ќойылѓан.
Тыњда, туѓан Ќазаќстан,
Туѓан елім Г‰стан !
Сарќылмас к‰ш –

б±л хат бізге,
Жыртќыш жаумен алысќан.
Тыњда, туѓан ата-аналар,
Ер   майданда сыналар.
Тар жол тайѓаќ кешіп ж‰рген,
Біз ±лдарыњ кек алар.
Ж‰рек ж±тып, жалын атќан,
Жауынгерміз шеру тартќан.
Жауды жењіп, жоќ ќыламыз –
Сертіміз сол сіздерге айтќан.
Тыњда туѓан, Ќазаќстан!
Майдандаѓы ±лдарыњ.
"Жанѓа – жан" –

деп тидік, міне,
Фашистерге алас±рѓан!
Гвардия аѓа лейтенанты
Зейнолла ЄБЕНОВ.

Оќ пен оттыњ ортасында "от
смерти четыре шага" шайќаста
ж‰рген отыздаѓы жігіттіњ Отаны
Ќазаќстанѓа, ондаѓы халќына,
ата-анасына деген ыстыќ сезімі ,
саѓыныш  ањсары ќандай шы-
найы сμзбен айтылѓан. "Жауды
жењіп жоќ ќыламыз. Сертіміз сол
сіздерге айтќан", – дейді.

Зейнолла Єбенов 1913   жылы
б±рынѓы Торѓай облысы №6 ауыл-
да (Ќазіргі Аќкμл) д‰ниеге келген.
Соѓысќа 1941 жылы Ќостанай
ауданыныњ єскери комиссариа-
тынан шаќыртылады.  Себебі, сол
ауданда ќызмет атќарып ж‰рді.

1941 жылы он бірінші ќараша-

да  μзініњ еркімен майданѓа аттан-
ды. Бірінші Балтыќ жаѓалауы
майданындаѓы  тоќсаныншы гвар-
диялыќ атќыштар дивизиясыныњ
№268 гвардиялыќ  атќыштар пол-
кіне келді. 1943   жылы батарея
командирі, дивизия командирініњ
орынбасары болды.

Сол жылѓы жиырма бесінші
жєне жиырма сегізінші аќпан
к‰ндері баќылау пунктіне барды.
Пункт  деревняныњ жанына орна-
ласќан. Зейнолла Єбенов  мино-
метке  баѓыттама берген. Яѓни,
жаудыњ єскерініњ топтары ќай
т±сќа орналасќанын хабарлаѓан.
С‰йтіп, жаудыњ алты блиндажын
атќылауѓа кμмектескен. Осындай
ерлігі ‰шін Зейнолла Єбенов
"Ерлігі ‰шін" медалімен марапат-
талды. "Ќызыл Ж±лдыз"   ордені-
не ±сынылѓан.

Зейнолла  Єбенов 1944   жылы
жиырма бесінші маусымда   ќаза
тапты. Ќаруластары оны  Бело-
руссия  елініњ Витебск облысын-
даѓы Полоцкий ауданы (Келесі бір
єскери ќ±жатта Ушачский ауданы
деп кμрсетілген) бауырластар
ќорымына жерлеген.

Ќостанай ќаласындаѓы  Жењіс
саябаѓындаѓы ќ±лпытаста екінші
д‰ниеж‰зілік соѓысында кμз
ж±мѓан жерлестеріміздіњ есімі
жазылѓан. Сол тізімніњ  басында
Єбенов т±р.

Зейнолла єскерге алынардыњ
алдында   Минавара есімді ќызѓа
‰йленген.

СУРЕТТЕ: Зейнолла ЄБЕНОВ.
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"Єулиекμл ауданы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесі (Єулие-
кμл ауданы, Єулиекμл селосы, 1-
Май кμшесі,44, № 8-кабинет, аныќ-
тама ‰шін телефондар: 21-006 Факс:
21-000, электронды мекенжайы:
auliekol@kostanay.kz) бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымына  орнала-
суѓа ашыќ конкурс жариялайды:

"Єулиекμл ауданы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесініњ
ќ±жаттамалыќ  ќамтамасыз ету
жєне аќпараттыќ технологиялар
бμлімініњ бас маманы, санаты Е-
4, лауазымдыќ ењбек аќысы ќыз-
мет μтіліне байланысты 59 578
тењгеден 80 719 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Жеке т±лѓалардыњ жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μкілдерініњ μтінімдерімен
ж±мыс. Єкімніњ жєне аудан єкімдігініњ
ќабылдаѓан нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілері бойынша жоѓары т±рѓан
органдарѓа есеп беру. ААЖ Т¤БЕ
баѓдарламасы бойынша мєлімет-
терді дайындау. Аудан єкімі мен
єкімдігініњ нормативтік-ќ±ќыќтыќ ак-
тілерін тіркеу жєне тарату. Аудан
єкімініњ, аудан єкімі орынбасарлары-
ныњ, аппарат  басшысыныњ жанын-
даѓы отырыстарыныњ, жиналыстары-
ныњ хаттамаларын ресімдеу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:  Жоѓары
білім: ќ±ќыќ (юриспруденция), єлеу-
меттік ѓылым, экономика жєне биз-
нес (мемлекеттік жєне жергілікті
басќару, экономика, ќаржы), білім
(ќазаќ тілі жєне єдебиет, математи-
ка, орыс тілі жєне єдебиет, педагоги-
ка жєне психология), гуманитарлыќ
ѓылым (филология, аударма ісі, та-
рих). Ортадан кейінгі білім р±ќсат
етіледі: ќ±ќыќ (юриспруденция), єлеу-
меттік ѓылым, экономика жєне биз-
нес (мемлекеттік жєне жергілікті
басќару, экономика, ќаржы), білім
(ќазаќ тілі жєне єдебиет, математи-
ка, орыс тілі жєне єдебиет, педагоги-
ка жєне психология), гуманитарлыќ
ѓылым (филология, аударма ісі, та-
рих) мемлекеттiк ќызмет μтiлi бiр
жылдан кем емес немесе осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ функционал-
дыќ баѓытына сєйкес салаларда екi
жылдан кем емес ж±мыс μтiлi бар
болѓан жаѓдайда.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-

АЌПАРАТТЫЌ  ХАБАРЛАМА

Ќостанай облысы єкімдігініњ
ќаржы басќармасы облыстыќ ком-
муналдыќ меншік обьектілерін сату
жμнінде коммерциялыќ тендер
μткізеді.

Сауда 2015 жылѓы 30 маусым,
саѓат 10.00-де мемлекеттік м‰лік
тізілімініњ www.gosreestr.kz веб-
порталында μткізіледі.

Облыстыќ коммуналдыќ меншік
обьектілерін сату Ќазаќстан Респуб-
ликасы ‡кіметініњ 2011 жылѓы 09 та-
мыздаѓы  №920 (б±дан єрі - Ереже-
лер) ќаулысымен бекітілген жекеше-
лендіру обьектілерін сату Ережелер-
іне сєйкес ж‰зеге асырылады.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ
дене шыныќтыру жєне спорт бас-
ќармасы" ММ

1. "Тобыл" баскетбол клубы"
ЖШС жарѓылыќ капиталындаѓы 50%
мемлекеттік ќатысу ‰лесі, Ќостанай
ќ., Таран кμш., 83, 418 каб. (ќолда-
ныстаѓы).

Бастапќы баѓа - 1 866 000 тењге.
Кепілдік жарна - 349 875 тењге.

Тендер шарттары:
– 3 жыл ішінде Жарѓыѓа сєйкес

серіктестік ќызметініњ негізгі бейінін
саќтау;

– 3 жыл ішінде штат санын саќ-
тау;

Назар аударыњыз! Тізілім веб-
порталыныњ μтінімді ќабылдаудан
бас тартуына ќатысушыныњ хабар-
ландыруда кμрсетілген талаптарды
саќтамауы, сондай-аќ сауданыњ
μткізілетіні туралы хабарламада
кμрсетілген кепілдік жарнаныњ
бірыњѓай оператордыњ арнаулы тран-
зиттік шотына коммерциялыќ тен-
дердіњ басталуына  екі саѓат ќалѓа-
нѓа дейін т‰спеуі негіз болып табы-
лады.

Коммерциялыќ тендерге  ќаты-
су ‰шін тізілім веб-порталында
мыналарды кμрсете отырып ал-
дын ала тіркелу ќажет:

1) жеке т±лѓалар ‰шін: жеке сєй-
кестендіру нμмірі (б±дан єрі ЖСН),
тегі, аты, єкесініњ аты (болса);

2) зањды т±лѓалар ‰шін: бизнес-
сєйкестендіру нμмірі (б±дан єрі-
БСН), толыќ атауы, бірінші басшы-
ныњ тегі, аты, єкесініњ аты (болса);

3) кепілдік жарнаны ќайтару ‰шін
екінші дењгейдегі банктіњ есеп шоты-

ныњ деректемелері;
4) байланыс мєліметтері (пошта

мекенжайы, телефон, факс, e-mail).
Жоѓарыда кμрсетілген мєліметтер

μзгерген жаѓдайда ќатысушы бір
ж±мыс к‰ні ішінде тізілім веб-порта-
лына енгізілген мєліметтерді μзгер-
теді.

Коммерциялыќ тендер ќатысу-
шысы ретінде тіркелу ‰шін тізілім веб-
порталында ќатысушыныњ саудаѓа
ќатысу туралы μтінімін ЭСЌ ќойыл-
ѓан нысан бойынша тіркеу ќажет.

Коммерциялыќ тендерге ќатысу-
шылар келесі ќ±жаттардыњ:

1. тізілімдегі арнаулы бμлінген веб-
параќшада электрондыќ конвертке
ж‰ктелген, тендер ќатысушысы ќол
ќойѓан тендерлік ±сыныс пен баѓа
±сынысы;

2. сауданыњ μткізілуі туралы ха-
барламада кμрсетілген ерекше жаѓ-
дайлар жєне  сатып   алушыѓа ќосым-
ша талаптарѓа сєйкестігін растайтын
электрондыќ (сканерленген) кμ-
шірмелерін ќоса беріп  μтінімін
тіркейді.

Шетелдік зањды т±лѓалар ќ±рыл-
тай ќ±жаттарыныњ  нотариалды кує-
ландырылѓан кμшірмелерін  ќазаќ
жєне/немесе орыс тілдеріне нотари-
алды куєландырылѓан аудармасы-
мен ±сынады.

Коммерциялыќ тендерді μткізу
тєртібі

Коммерциялыќ тендерге ќатысуѓа
μтінімдерді ашу тізілімніњ веб-порта-
лы арќылы сауданыњ μткізілуі тура-
лы хабарламада кμрсетілген сауда-
ныњ к‰ні мен уаќыты болѓанда авто-
матты т‰рде ж‰ргізіледі (толыѓыраќ
www.gosreestr.kz).

Жекешелендіру обьектісі ‰шін ењ
жоѓары баѓаны ±сынѓан жєне тендер
шарттарын орындауѓа келіскен ќаты-
сушы коммерциялыќ  тендер жењім-
пазы болып танылады.

Коммерциялыќ тендер жењімпазы
сауда ќорытындылары туралы элек-
трондыќ пошта арќылы коммерция-
лыќ тендер аяќталѓаннан кейін элек-
трондыќ хаттамаѓа ќол ќою ‰шін  ха-
бардар етіледі.

Коммерциялыќ тендердегі сауда
ќорытындылары туралы хаттама
тізімніњ веб-порталында ќалыптаса-
ды, оѓан сатушы жєне коммерция-
лыќ тендер жењімпазы сауда
μткізілген к‰ні ЭСЌ ќолдана отырып
ќол ќояды.

Сауда ќорытындылары туралы
хаттама сауда ќорытындылары жєне
жењімпаз бен сатушыныњ тендер
ќорытындысы болып табылатын
шарттарда жекешелендіру обьектісін
сатып алу-сату келісім-шартына ќол
ќою міндеттемелерін тіркейтін ќ±жат
болып табылады.

Жењімпазбен сатып алу-сату
келісім-шартына сауда ќорытынды-
лары туралы хаттамаѓа ќол ќойѓан
к‰ннен бастап он к‰нтізбелік к‰ннен
аспайтын мерзімде мына мекенжай-
да ќол ќойылады: Ќостанай ќ., Єл-
Фараби д-лы, 66, 207 каб.

Коммерциялыќ тендер жењімпазы
сатушыѓа сатып алу-сату  келісім-
шартына ќол ќоярда  т‰пн±сќаларын
салыстыру ‰шін ±сына отырып ке-
лесі ќ±жаттардыњ кμшірмелерін не
болмаса келесі ќ±жаттардыњ нотари-
алды куєландырылѓан кμшірмелерін
±сынады:

1. жеке т±лѓалар ‰шін: тμлќ±жат
немесе жеке  басын куєландыратын
μзге де  ќ±жаттыњ  кμшірмесі;

2. зањды т±лѓалар ‰шін: зањды
т±лѓаны  мемлекеттік  тіркеу(ќайта
тіркеу)  туралы  куєлік не болмаса
аныќтама;

зањды т±лѓа μкілініњ  μкілеттігін  ра-
стайтын ќ±жаттыњ, сондай-аќ
тμлќ±жат пен  зањды т±лѓа  μкілініњ
жеке  басын  куєландыратын  ќ±жат-
тыњ  кμшірмесі.

Коммерциялыќ тендер жењімпазы
сонымен ќатар сатушыѓа сатып алу-
сату  келісім-шартына ќол ќоярда
μтінімге ќоса берілген ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын  не болмаса нотари-
алды куєландырылѓан кμшірмелерін
±сынады.

Ќ±жаттардыњ т‰пн±сќалары са-
лыстырѓаннан кейін бір ж±мыс саѓа-
тыныњ ішінде  ќайтарылады.

Кепілдік жарнаны алушы –
"Аќпараттыќ-есеп орталыѓы"
АЌ, БИН 050540004455; ИИК
KZ529261501102032004, БИК
KZKОKZКХ; банктіњ атауы – "Казком-
мерцбанк" АЌ; КНП 171; Кбе 16.

Сауда ќатысушыларын тіркеу ха-
барлама жарияланѓан к‰ннен баста-
лады жєне аукционныњ басталуына
екі саѓат ќалѓанда аяќталады.

 Ќосымша аќпаратты мына теле-
фон бойынша алуѓа болады:  575-
610 жєне сайт бойынша:
www.oblfin.kostanay.gov.kz. Техника-
лыќ ќолдау телефоны: 501-887.

"Алтынсарин ауданы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік меке-
месініњ бірыњѓай конкурстыќ ко-
миссиясы бос мемлекеттік
єкімшілік  лауазымына  орнала-
суѓа   конкурс   жариялайды   "Ал-
тынсарин ауданы єкімдігініњ ішкі
саясат, мєдениет жєне тілдерді
дамыту бμлімі" мемлекеттік меке-
месініњ бас маманы, санаты
Е-R-4,  лауазымдыќ  жалаќысы
ќызмет  атќарѓан  жылдарына
байланысты 56 375 тењгеден
76 235  тењгеге дейін (негізгі ќыз-
метшініњ бала к‰тімі демалысын-
даѓы  кезењінде).

Функционалдыќ міндеттері:
Ќоѓамдыќ-саяси, ‰кіметтік емес

жєне діни бірлестіктермен  ж±мысты
±йымдастыру. Аќпараттыќ-насихат-
тау ж±мысын,  аќпараттыќ саясатты
жєне б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары
мониторингін ж‰зеге асыру. Ішкі сая-
сат  саласында іс-єрекет жоспарын
ж‰зеге асыруды ±йымдастыру, ішкі
саяси т±раќтылыќ, ќоѓамдыќ келісім,
±лтаралыќ  ќарым-ќатынасты ныѓай-
ту мєселелері бойынша мемлекеттік
органдардыњ ж±мысын ‰йлестіру.
Жастар мєселесіне ќатысты облыс
жєне аудан єкімдері  шешімдері мен
μкімдерін, єкімдіктер ќаулыларын,
жастар форумдарыныњ  ±сыныста-
рын орындау, оныњ патриоттыќ жєне
азаматтыќ ќалыптасуына жаѓдай
жасауды ќамтамасыз ету. Аудан
єкімініњ   ресми сайтына   аќпарат-
тардыњ дер кезінде жариялану ‰шін,
ауданныњ ресми интернент порталы-
на  мониторинг  ж‰ргізу.  Ауданда
жастар ісі  жμнінде кењестіњ  ж±мы-
сын  ±йымдастыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓарѓы, ор-
тадан кейінгі, педагогикалыќ (білім,
гуманитарлыќ) ќ±ќыќ (юриспруден-
ция), єлеуметтік  ѓылым, экономика
жєне бизнес. Мемлекеттік ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓытына сєйкес сала-
ларда 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",  "Жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ  Зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ  маманда-
нуына сєйкес  салалардаѓы ќатына-
старды реттейтiн Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ нормативтiк ќ±ќыќтыќ
актiлерiн, "Ќазаќстан-2050"  Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

Осы санаттаѓы  лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді
орындау  ‰шін  ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс  Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс ко-
миссиясын ќалыптастыру Ќаѓидала-
ры (б±дан кейін – Ќаѓидалар) не-
гізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін  ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы  Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы
Ќаѓидаларѓа  3-ќосымшаѓа сєйкес

нысанда толтырылѓан сауалнама;
3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ но-

тариалды куєландырылѓан
кμшiрмелерi;

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

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).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру  соњѓы жария-
ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰ні
ішінде "Алтынсарин ауданы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік мекеме-
сініњ кадр ќызметі бμліміне тапсыры-
луы  тиіс. Мекенжайы: 110100,
Алтынсарин ауданы, Обаѓан ауылы,
Ленин кμшесі 4, аныќтама  телефо-
ны: 8(71445) 49-027, факс
34248, электрондыќ мекенжайы:
altynsar@kostanay.gov.kz.,

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

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар оны кандидаттарды єњгімеле-
суге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап  5  к‰н  ішінде "Алтын-
сарин ауданы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесінде μтеді.

Конкурстыќ комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объективтілігін
ќамтамасыз ету ‰шін оныњ отыры-
сына байќаушыларды ќатыстыруѓа
жол беріледі.

Конкурстыќ комиссиясыныњ оты-
рысына байќаушылар ретінде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат
депутаттарыныњ, Ќазаќстан Респуб-
ликасы зањнамасында белгіленген
тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс ко-
миссиясыныњ отырысына ќатысу
‰шін т±лѓалар єњгімелесу баста-
луына 1 ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін
кешіктермей персоналды басќару
ќызметіне (кадр ќызметіне) тірке-
леді. Тіркелу ‰шін т±лѓалар  персо-
налды басќару ќызметіне (кадр ќыз-
метіне) жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т±пн±сќасын немесе кμшірмелерін
±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓындарын (єњгімелесу
μтетін жерге келу  жєне ќайту, т±ра-
тын жерді жалдауды, байланыс ќыз-
метініњ барлыќ т‰рлерін пайдалану)
μздерініњ жеке ќаражаттары есебінен
ж‰ргізеді.

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-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен  бекітіл-
ген бос мемлекеттік  єкімшілік    лауа-
зымѓа орналасуѓа конкурс μткізу жє-
не конкурс комиссиясын ќалыптас-
тыру ќаѓидалары негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысуѓа ‰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
нотариалды 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).

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі ту-
ралы  хабарландыруды соњѓы жария-
ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰н
ішінде  "Єулиекμл ауданы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесіне

мына мекенжайѓа: Єулиекμл село-
сы, 1-Май кμшесі, 44, № 8-кабинет,
аныќтама ‰шін телефондар: 21-006,
факс: 21-000 ±сынуы ќажет.

Азаматтардыњ  ќолма-ќол
тєртіпте  немесе  пошта  арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде
берген ќ±жаттары (ќоса берілген
ќ±жаттары кμрсетіле отырып ќ±жат
тігілетін м±ќабаѓа салынѓан) кон-
курстыќ комиссияныњ ќарауына
ќабылданады. Конкурсќа ќатысу
‰шін ќ±жаттарын электрондыќ  пош-
та арќылы берген  азаматтар,
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімеле-
су  басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰н
б±рын кешіктірмей  ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткер-
лер оны осы  єњгімелесуге жіберіл-
гені туралы хабарлама алѓан к‰нінен
бастап  5 ж±мыс к‰нініњ ішінде
"Єулиекμл ауданы єкімініњ аппара-
ты" ММ-де  36 кабинетте μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретінде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат де-
путаттарыныњ, Ќазаќстан Республи-
касы зањнамасында белгіленген
тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Єулиекμл ауданы єкімі аппара-
тыныњ кадр ќызметіне тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар Єулиекμл
ауданы єкімі аппаратыныњ кадр ќыз-
метіне жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа ти-
есілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін
±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
шыѓындарын (єњгімелесу μтетiн
жерге келу жєне ќайту, т±ратын жер
жалдау, байланыс ќызметiнiњ бар-
лыќ т‰рлерiн пайдалану) μздерiнiњ
жеке ќаражаттары есебiнен
ж‰ргiзедi.

Баќылаудан жалтарѓандар
аныќталды

18-24 мамыр аралыѓында Ќостанай облысы пробация
ќызметі "Розыск" алдын алу шарасын μткізді. Оныњ маќсаты
– ќоѓамнан аластамай жазаланѓан, баќылаудан жалтарып,
іздеу жарияланѓан сотталушыларды  аныќтау.

Іс-шараныњ барысында жазасын тиісінше μтемей ж‰ргендер
іздестірілді. Мысалы, іздеудегі бостандыѓын шектеу жазасын ал-
ѓан сотталушы Сергей Матвиенконыњ Ќостанай ќаласы пробация
ќызметіне тіркеуге келмей ж‰рген себебі аныќталды. Ол єйелі ќай-
тыс болѓасын, кезбелікке салынѓан екен. Матвиенко белгілі бір
т±раѓы жоќ т±лѓаларѓа арналѓан бейімдеу жєне оњалту орталыѓына
жіберілді. Б±дан кейін ол пробация ќызметініњ баќылауына алына-
тын болады.

 И.ТЫЩЕНКО.

Ќостанай облыстыќ ардагерлер кењесі кењестіњ тμралќа м‰шесі, соѓыс ар-
дагері Хажи Ќ±снет±лы Мамановќа туѓан інісі

Атымтайдыњ
 ќайтыс болуына байланысты ќайѓысына ортаќтасып, кμњіл айтады.
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ білім бас-

ќармасы"  ММ (11003, Ќостанай ќаласы, Май-
лин кμшесі, 2а, телефон 8 (7142) 575310, факс
8 (7142) 53-60-33, электрондыќ мекенжайы:
dep@kostanay.gov.kz "Б" корпусыныњ бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымына орнала-
суѓа конкурс жариялайды:

1. Бюджеттік жоспарлау бμлімініњ басшы-
сы (Д-О-3-санаты), лауазымдыќ жалаќысы
ќызмет атќарѓан жылдарына байланысты
84563 тењгеден 114032 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлім мамандарымен тапсырмалардыњ

орындалуын баќылайды жєне ќамтамасыз ете-
ді, жалпы бμлім ж±мысын басќаруды іске асы-
рады, олардыњ міндеттерін аныќтайды, бμлім ма-
мандарыныњ ж±мысын баѓалайды, бμлімніњ
ж±мыс жоспарын жасайды.¤з ќ±зіреттілігіне
кіретін мєселелер бойынша, облыстыќ ±йымдар,
басќа да ќарасты мекемелер, басќарманыњ
бμлімдерімен μзара ќарым-ќатынасты іске асы-
рады. Барлыќ бюджеттік баѓдарламалар бойын-
ша жања бастамалар мен базалыќ шыѓындар-
ды,  бюджеттік  μтінімдерді  жасау  бойынша
ж±мысты баќылайды жєне ќамтамасыз етеді.

Бμлім ж±мысын ‰йлестіреді:
Ќазаќстан Республикасы ‡кіметініњ ќаулы-

сымен бекітілген, ‡лгілік штаттарѓа, облыстыќ
білім беру ±йымдарыныњ штаттыќ кестесіне
сєйкес; ¦йымдар бойынша мемлекеттік білім
беру стандартына сай оќу саѓаттары мен оќу
жоспарыныњ оќу саѓаттарыныњ кμлеміне
сєйкес; облыстыќ ±йымдардыњ педагогикалыќ
ќызметкерлерініњ  тарифтік  тізімін  ќабылдау
бойынша; Ењбекаќы ќорыныњ жинаќ шыѓынын
ж‰зеге асыру бойынша; Білім алу кезінде кμмек-
ке м±ќтаж азаматтарѓа єлеуметтік кμмек кμзін
баќылау; облыстыќ ±йымдар бойынша жыл сай-
ын 1 ќањтарѓа дейін штаты жєне саны; бюджеттік
баѓдарламалары бойынша тμлемдер мен
міндеттері бойынша ќаржыландыру жоспары-
ныњ жинаѓы бойынша  Ќазаќстан Республика-
сы ‡кіметініњ, Ќазаќстан Республикасы Ми-
нистрлігініњ, Экономика жєне бюджеттік жоспар-
лау басќармасы, Ќаржыландыру басќармасы
мен басќа да облыс єкімдігініњ басќармалары-
ныњ ±йымдардыњ, министрліктіњ тапсырмала-
рын орындау; Ќаржы мєселесі бойынша ЌР
‡кіметі отырысында, селекторлыќ кењесте, алќа
отырысында, конференцияларда материалдар
жинаѓын ж‰ргізеді. Ќаржы ісін реттемелеуші нор-
мативтік-ќ±ќыќтыќ ќ±жаттарды саќтауѓа оќыту-
шы семинарлар μткізеді. Білім беру ±йымда-
рында ќаржы ісі бойынша єдістемелік ±сыныс-
тар дайындайды. Осы зањнаманы жетілдіру
бойынша білім беру ±йымдарыныњ ќаржы жа-
ѓын ќамтамасыз ету бμлігіне ±сыныстар енгі-
зеді.

Кењестер-практикумдар μткізеді:
МББДБ, ќаржылай ќамтамасыз ету бμлігі

бойынша іс-шаралар жоспарын дайындауѓа ат
салысады. Ењбек тєртібін саќтайды. Басќарма
басшысыныњ жєне оныњ орынбасарларыныњ
тапсырмасын уаќытында орындау. Зањнамада
белгіленген тєртіпте бμлім ж±мысыныњ ќ±зіре-
тыне кіретін хаттарды, білім беру ±йымдары
ќызметкерлерініњ, ата-аналар, басќа да азамат-
тардыњ μтініштерін ќарастырады. Бμлім туралы
ережеге сєйкес бμлім ќызметкерлерініњ лауа-
зымдыќ міндеттерін бекітуге ±сынады. Бμлім
ж±мысыныњ жоспарын єзірлейді жєне оныњ
уаќтылы орындалуын ќадаѓалайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар:

Жоѓары, экономикалыќ.
1)  мемлекеттік ќызмет μтілі екі жылдан кем

емес;
2) мемлекеттік органдарда басшылыќ неме-

се μзге лауазымдарда ж±мыс μтілі бір жылдан
кем емес;

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

4) жоѓары оќу орнынан кейінгі білім баѓдар-
ламалары бойынша Ќазаќстан Республикасы
Президентініњ жанындаѓы білім беру ±йымда-
рында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе
шетелдіњ жоѓары оќу орындарында шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі республикалыќ ко-
миссия бекітетін  басым мамандыќтар бойын-
ша оќуды аяќтауы;

5)  ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-

сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќстан
Республикасыныњ Президенті туралы", "Мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ‡кіметі туралы"Консти-
туциялыќ зањдарын, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы","Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лер туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы" зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси

баѓыты стратегиясын білуі.
Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функ-

ционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

2. Ќаржыландыру жєне ќаржылыќ
есептілік бμлімініњ басшысы Д-О-3-санаты),
лауазымдыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан
жылдарына байланысты 84563 тењгеден
114032 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлімніњ ж±мысын жєне оныњ функцияла-

рын іске асыруын ±йымдастырады;
Бюджетті жоспарлау жєне оларды орындау

бойынша облыстыќ білім беру ±йымдарыныњ
ж±мысын ‰йлестіреді, атап айтќанда:

Барлыќ  бюджеттік жоспарлары, мемлекет-
тіктерге арналѓан даму жоспарлары бойынша
Бюджеттік тапсырысты єзірлеуін ќамтамасыз
ету бойынша.

Жинаќ  ќаржы  жєне бюджеттік есептілікті
ќ±растыру, мемлекеттік кєсіпорындарѓа арнал-
ѓан даму жоспарларын іске асыру мониторингін
μткізу жєне республикалыќ бюджеттен аѓым-
даѓы нысаналы трансферттерді пайдалану мо-
ниторингі бойынша Бюджеттік тапсырысты
єзірлеу бойынша, тарификациялыќ тізімдерді
уаќытында ќабылдау бойынша мемлекеттік
жалпы міндетті стандартты іске асыру кезіњде
оќу саѓаттарыныњ кμлемін аныќтау бойынша
бμлімніњ ж±мысын ‰йлестіреді.

Облыстыќ білім беру ±йымдарыныњ штат-
тыќ кестелерін келіседі.

Жетекшілік жасайтын мєселелер бойынша
семинарлардыњ μткізуін ±йымдастырады. Мем-
лекеттік жалпы міндетті стандарттардыњ ж‰зе-
ге асырылуы бойынша оќу саѓаттарын аныќ-
тау ењбекаќы туралы аќпараттар беру. Міндетті,
тμлем жоспары бойынша, кіріс пен шыѓынныњ
кμлемі, ж‰йе бойынша есепті ќалыптастыру,-
мемлекеттік жєне аймаќтыќ баѓдарламалардыњ
жєне оларды игеру бойынша аќшалай ќаражат-
тарды баќылайды. Мемлекеттік тапсырыс шењ-
берінде ‰кіметтік емес ±йымдармен μзара єре-
кет етеді.  Ењбек тєртібін саќтайды. Басќарма
басшысыныњ жєне оныњ орынбасарларыныњ
тапсырмасын уаќтылы орындауды ќамтамасыз
етеді.

Бас маманныњ ќ±зыреттілігіне жататын
с±раќтар бойынша ±сыныстарды дайындау мен
ќабылданатын шешімге атсалысу. Жемќор-
лыќќа ќарсы зањнаманыныњ талаптарын саќ-
тайды.

Зањнамада белгіленген тєртіпте бμлім ж±мы-
сыныњ ќ±зыретіне кіретін хаттарды, білім беру
±йымдары ќызметкерлерініњ, ата-аналар, басќа
да азаматтардыњ μтініштерін ќарастырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар:

Жоѓары, экономикалыќ, ќаржылыќ.
1) мемлекеттік ќызмет μтілі екі жылдан кем

емес;
2) мемлекеттік органдарда басшылыќ неме-

се μзге лауазымдарда ж±мыс μтілі бір жылдан
кем емес;

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

4)  жоѓары оќу орнынан кейінгі білім баѓдар-
ламалары бойынша Ќазаќстан Республикасы
Президентініњ жанындаѓы білім беру ±йымда-
рында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе
шетелдіњ жоѓары оќу орындарында;

5)  шетелде кадрлар даярлау жμніндегі рес-
публикалыќ комиссия бекітетін  басым маман-
дыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

3. Мемлекеттік сатып алу бμлімініњ бас-
шысы (Д-О-3-санаты), лауазымдыќ жалаќы-
сы ќызмет атќарѓан жылдарына байланыс-
ты 84563 тењгеден 114032 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлім ж±мысы мен оныњ ќызметін іске асы-

руды, бμлім ќызметкерлерініњ тапсырманы
орындауын баќылайды, олардыњ міндеттерін
аныќтайды, бμлім ќызметкерлерініњ ж±мысын
баѓалайды, бμлім ж±мысыныњ жоспарын жасай-
ды. Басќа басќармаѓа ќарасты ±йымдардыњ
ж±мыстарын ќадаѓалап олармен μзара єрекет
етеді. Мемлекеттік  сатып  алу бойынша кон-
курстар ±йымдастыру мен μткізуге ќатысады.

Білім басќармасы басшысыныњ жєне басќа
да  жоѓары органдардыњ μкімдері мен б±йрыќ-
тарыныњ орындалуын μз ќ±зырлыѓы шењберін-
де ±йымдастырады.

Ведомстволыќќа ќарасты мекемелер мен
кєсіпорындарѓа практикалыќ жєне єдістемелік
кμмек кμрсетеді.

Бμлімге  келіп  т‰скен  хаттарѓа,  с±раным-
дарѓа, μтініштер мен шаѓымдарды ќарастырып,
жауап даярлайды.

Тауар, ќызмет пен ќызмет кμрсетуді мемле-
кеттік сатып алу бойынша есепті талдайды.

Конкурстыќ ќ±жаттардыњ мазм±нына баќы-
лау ж‰ргізеді, конкурстыќ комиссия ќ±рып,
ж±мысын ±йымдастырады; ќ±ралдар сатып
алуѓа техникалыќ тапсырмалар мен техника-
лыќ спецификациялар єзірлейді; бір кμзден са-
тып алу, баѓалыќ ±сыныстарды с±рау єдістері-
мен мемлекеттік сатып алуды ±йымдастыра-

ды. Жетекшілік ететін с±раќтар бойынша семи-
нарлар μткізеді. Номенклатуралыќ іске сєйкес
іс ќаѓаздар ж‰ргізеді.

Ењбек тєртібін саќтау. Бас маманныњ ќ±зы-
ретіне кіретін мєселелер бойынша бiлiм
ќызметкерлерiнiњ, ата-аналардыњ μтiнiштерi мен
хаттарын Зањнамамен белгiленген тєртiпте
ќарастыру. Басќарма басшысыныњ жєне оныњ
орынбасарларыныњ тапсырмасын уаќтылы
орындауды ќамтамасыз етеді.

Бас маманныњ ќ±зыреттілігіне жататын с±-
раќтар бойынша ±сыныстарды дайындау мен
ќабылданатын шешімге атсалысу. Жемќорлыќ-
ќа ќарсы зањнаманыныњ талаптарын саќтайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар:

Жоѓары, экономикалыќ, зањгерлік.
1) мемлекеттік ќызмет μтілі екі жылдан кем

емес;
2) мемлекеттік органдарда басшылыќ неме-

се μзге лауазымдарда ж±мыс μтілі бір жылдан
кем емес;

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

4)  жоѓары оќу орнынан кейінгі білім баѓдар-
ламалары бойынша Ќазаќстан Республикасы
Президентініњ жанындаѓы білім беру ±йымда-
рында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе
шетелдіњ жоѓары оќу орындарында шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі республикалыќ ко-
миссия бекітетін  басым мамандыќтар бойын-
ша оќуды аяќтауы;

5)  ѓылыми дєрежесініњ болуы.
4. Ішкі баќылау ќызметі бμлімініњ басшы-

сы (Д-О-3-санаты), лауазымдыќ жалаќысы
ќызмет атќарѓан жылдарына байланысты
84563 тењгеден 114032 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Іске асырады:
Білім басќармасыныњ ќызметініњ баѓыттары

бойынша ішкі баќылауды ±йымдастырады жєне
ж‰ргізеді; білім басќармасыныњ Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ бюджеттік жєне басќа да зањда-
рын саќтауын тексеру; білім басќармасыныњ
стратегиялыќ жєне операциялыќ жоспарларын
іске асыруын баќылау, нєтижесін баѓалау;

білім басќармасыныњ есепке алуы мен
есебін ж‰ргізудіњ д±рыстыѓын жєне аныќтыѓын
баќылау; ќ±ќыќ ќорѓау жєне басќа да баќылау
органдарыныњ ±сыныстарына (актілер, аныќ-
тамалар жєне т.б.) жауаптарды дайындау, сон-
дай-аќ ±сыныстардыњ орындалуына баќылау-
ды ж‰зеге асыру, баќылау объектісіне жіберіл-
ген  ±сынымдардыњ  жєне баќылау нєтижесі
бойынша  ќабылданѓан шешімдердіњ орында-
луын баќылау;

баќылау объектілерінен белгіленген мерзім-
де ќажетті ќ±жаттар, аныќтамалар, баќылау
ж‰ргізу мєселелері бойынша ауызша жєне жаз-
баша т‰сініктемелер ќабылдайды жєне с±рау
жасайды.

Мемлекеттік органда басќарма ж‰йесініњ
єрекетін баѓалауына баќылауды ж‰зеге асыра-
ды, басќарма ж‰йесін жаќсарту бойынша бірінші
басшыныњ ±сыныстарын ±сынады.

Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамалары-
на сєйкес республикалыќ жєне жергілікті бюд-
жеттер ќаражатын ж±мсауда б±зушылыќтар
жібермеу жєне алдын алу, аныќтау бойынша
шаралар ќолданады.

Бюджеттік ќаражаттарды пайдалану
тиімділігін  арттыру  бойынша  ±сыныстарды,
соњдай-аќ тікелей жєне т‰пкілікті нєтижелерге
жету жолдарын дайындайды.

Баќылау шарасына жататын мєселелерге
ќатысты баќылау объектілері ќ±жаттарымен еш
кедергісіз танысуѓа ќ±ќыѓы бар, ќ±пиялылыќты
саќтауды есепке ала отыра ќызметтік, коммер-
циялыќ  немесе  μзге де зањмен ќорѓалатын
ќ±пияларды ќарауѓа ќ±ќыѓы бар.

Ішкі баќылау ќорытындысы бойынша т±жы-
рым жасайды;

Білім басќармасыныњ басшысына ішкі ба-
ќылау нєтижесі туралы есеп пен б±йрыќтыњ
жобасын ±сынады.

Басќарманыњ басшысы, бухгалтерлік есеп
жєне есептілік бμлімініњ басшысы ауысуы кезін-
де тексерулерде, жєне басќа жаѓдайларда ќаты-
сады. Оѓан ж‰ктелген функцияларды уаќытын-
да жєне сапалы орындалуына жауапкершілікті
тартады.

Ішкі баќылау ќызметі білім басќармасыныњ
басшысына есеп береді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар:

Жоѓары, экономикалыќ, ќаржылыќ.
Мемлекеттік ќызмет μтілі екі жылдан кем

емес, немесе мемлекеттік баѓдарламалар бой-
ынша дайындыќ жєне мемлекеттік тапсырыс
негізінде немесе Республикалыќ комиссиямен
бекітілген басым мамандыќтар бойынша ше-
телдік жоѓарѓы оќу орындарында шетелдерде
кадрларды дайындау бойынша (бакалавриат)
мемлекеттік ќызметкерлерді ќайта даярлауѓа
оќуды аяќтау шартымен мемлекеттік ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес болѓан жаѓдайда, не-
месе  мемлекеттік органдарда басшылыќ не-

месе μзге лауазымдарда ж±мыс μтілі ‰ш жыл-
дан кем емес,осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына сєйкес са-
лаларда ж±мыс μтілі ‰ш жылдан кем емес, оныњ
ішінде басшылыќ лауазымдарда бір жылдан кем
емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ бюджеттік,
ењбек, єкімшілік, азаматтыќ зањнамасын, облыс-
та мемлекеттік саясат мєселесі бойынша зањ-
наманы, мемлекеттік бюджетті жоспарлау жєне
орындау, облыстаѓы мемлекеттік сатып алулар,
Ќазаќстан Республикасы саясатыныњ ќаржы-
лыќ-экономикалыќ негізгі баѓдарларын, Ќазаќ-
стан Республикасыныњ "Мемлекеттік ќызмет
туралы", Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы нормативтік ќ±ќыќтыќ актілер туралы,
облыстаѓы аудиторлыќ ќызмет, бухгалтерлік
есеп жєне ќаржылыќ есептілік, Ќазаќстан Рес-
пуликасы мемлекеттік ќызметкерлерініњ ар-на-
мыс кодексін (мемлекеттік ќызметкерлердіњ
ќызметтік этика ережесі), 2030 жылѓа дейін
Ќазаќстанныњ даму стратегиясын, ішкі баќы-
лау ќызметі ќ±рылѓан мемлекеттік органдар
ќызметініњ саласындаѓы Ќазаќстан Республи-
касыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,мем-
лекеттік ќаржылыќ баќылау органдарыныњ ќыз-
метін реттейтін нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
Ќазаќстан Республикасыныњ мемлекеттік тілін
білуі керек, сонымен ќатар негізгі мамандыѓы
бойынша ќайта даярлау курстарынан μту тура-
лы сертификаттыњ болуы.

5. Балалыќты єлеуметтік ќорѓау бμлімініњ
бас маманы (Д-О-4-санаты), лауазымдыќ жа-
лаќысы ќызмет атќарѓан жылдарына бай-
ланысты 64063 тењгеден 86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Жетім балалар мен ата-анасыныњ ќамќорын-

сыз ќалѓан балалар туралы банк ќалыптасты-
рады. Жетім  балалар  мен ата-анасыныњ ќам-
ќорлыѓынсыз ќалѓан балалардыњ мониторингін
μткізеді.Ќамќорлыќ пен ќорѓаншылыќ органда-
рыныњ т±ру орындарын ќ±ру бойынша єрекет
етеді.

Жетім балалар мен ата-анасыныњ ќамќор-
лыѓынсыз ќалѓан балалардыњ отбасылыќ ќам-
ќорлыќќа берілген, патронаттыќ немесе асы-
рауѓа берілген балалардыњ жаѓдайын баќылай-
ды. Балалар ‰йі мен  Отбасылыќ ‰лгідегі "Жа-
н±я"  балалар  ауылы" тєрбиеленушілеріне єлеу-
меттік бейімделуге жаѓдайлар жасайды. Жетім
балалар мен ата-анасыныњ ќамќорлыѓынсыз
ќалѓан балаларды білім ±йымдарына оќуѓа ба-
ѓыттайды. Жетім балалар  мен ата-анасыныњ
ќамќорлыѓынсыз ќалѓан балаларды оќуѓа жєне
тєрбиеленуге жіберуді ќадаѓалайды.

Жазѓы уаќытта жетім жєне ата-анасыныњ
ќамќорлыѓынсыз ќалѓан балаларѓа арналѓан
білім беру ±йымдарыныњ тєрбиеленушілерініњ
жазѓы демалысын ±йымдастыруды баќылау.
Тєрбиеленушілердіњ жеке іс ќаѓазын ж‰ргізеді.
Жетім балалар  мен ата-анасыныњ ќамќорлы-
ѓынсыз ќалѓан балаларды ж±мысќа орналас-
тыруды баќылайды. Жетім жєне ата-анасыныњ
ќамќорлыѓынсыз ќалѓан балалардыњ μњірлік
жєне орталыќтандырылѓан есебін ж‰ргізеді. Кан-
дидаттарѓа асырап алатын баланы тањдап алуѓа
жолдама береді. Жетім балалар мен ата-ана-
сыныњ ќамќорлыѓынсыз ќалѓан балалар тура-
лы мєліметтерді ЌРБ жєне ЃМ балалардыњ
ќ±ќыѓын ќорѓау комитетініњ банк мєліметтерін
ќалыптастырады. Жетекшілік ететін мєселелер
бойынша іс-шаралар ±йымдастырып, μткізеді.
(семинарлар, кењестер, дμњгелек ‰стелдер,
фестивальдер, акциялар, аймаќтар к‰ні жєне
т.б). Басќарма басшысыныњ жєне оныњ орын-
басарларыныњ, бμлім басшысыныњ тапырма-
сын уаќтылы орындауды ќамтамасыз етеді. ЌР
Білім жєне ѓылым министрлігіне жєне басќа да
м‰дделі органдарѓа аќпарат, есеп береді. Жем-
ќорлыќќа ќарсы зањнаманыныњ талаптарын
саќтайды.

Зањды жєне жеке т±лѓалардыњ μтініштерін
орнатылѓан зањды тєртіппен ќарастырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар:

Жоѓары педагогикалыќ.
Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем

емес немесе осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес салалар-
да екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі білімі(педагогикалыќ)
барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын,"Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы", Ќазаќстан Республикасы "Жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару ту-
ралы", Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемле-
кеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсімдер ту-
ралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiш-
терiн ќарау тєртiбi туралы" зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі.
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Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функ-

ционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

6. Бюджеттік жоспарлау бμлімініњ бас ма-
маны (Д-О-4-санаты), лауазымдыќ жалаќы-
сы ќызмет атќарѓан жылдарына байланыс-
ты 64063 тењгеден 86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ќазаќстан Республикасы ‡кіметініњ ќаулы-

сымен бекітілген ‡лгілік штаттарѓа  261-024, 261-
025, 261-052 бюджеттік баѓдарламаларыныњ
шењберінде ќаржыланатын ±йымдардыњ штат-
тыќ кестесіне сєйкес баќылауды іске асырады.

 261-024, 261-025, 261-052 бюджеттік баѓдар-
ламаларыныњ шењберінде ќаржыланатын ±йым-
дар бойынша мемлекеттік білім стандартын іске
асырушы ±йымдар бойынша оќу саѓаттарыныњ,
оќу ж±мыс жоспарыныњ оќу саѓаттарыныњ кμ-
лемініњ сєйкес келуін баќылауды іске асырады.

261-024, 261-025 ,261-052 бюджеттік баѓдар-
ламаларыныњ шењберінде ќаржыланатын білім
беру ±йымдарыныњ педагогикалыќ ќызметкер-
лерініњ тарифтік тізімін ќабылдауды ж‰зеге асы-
рады.

261-024, 261-025, 261-052 бюджеттік баѓдар-
ламалары бойынша ењбекаќы ќорыныњ жинаќ
шыѓынын ж‰ргізеді.

261-024, 261-025, 261-052 бюджеттік баѓдар-
ламаларыныњ шењберінде ќаржыланатын ±йым-
дар бойынша білім алу кезінде кμмекті ќажет
ететін азаматтарѓа єлеуметтік кμмек кμзі мен
кμлемін баќылауды ж‰зеге асырады.

261-024, 261-025, 261-052 бюджеттік  баѓдар-
ламалар шењберінде ќаржыланатын ±йымдар
бойынша коммуналдыќ ќызметтерді т±тыну
кμлемін д±рыс аныќтауды баќылауды ж‰зеге
асырады.

261-024, 261-025, 261-052 бюджеттік баѓдар-
ламалары шењберінде ќаржыланатын ±йымдар
бойынша μндірістік кμрсеткіштердіњ жинаќ есебін
ќ±райды.

261-024, 261-025, 261-052 бюджеттік баѓдар-
ламалары шењберінде ќаржыланатын ±йымдар
бойынша жыл сайын 1 ќањтарѓа штат жєне саны,
ж‰йе бойынша есептілік пен жоспар ќ±рады.

 261-024, 261-025, 261-052  бюджеттік баѓ-
дарламалар шењберінде ќаржыланатын оныњ
д±рыс ќ±рылу пєніне ќарасты білім беру ±йым-
дарыныњ ±сынылѓан даму жоспарын ќарасты-
ру бойынша ж±мысты ж‰зеге асырады.

 261-024, 261-025, 261-052  бюджеттік баѓ-
дарламалар шењберінде ќаржыланатын ќарас-
ты білім беру ±йымдарыныњ ±сынылѓан даму
жоспарын бекіту бойынша ±сыныстар енгізеді.

 261-024, 261-025, 261-052 ќаржыланатын
бюджеттік баѓдарламаларыныњ шењберінде ќар-
жыланатын ќарасты білім беру мекемелерініњ
бас есепшілері, басшыныњ орынбасарлары,
басшыларыныњ лауазымдыќ ењбекаќысыныњ
кμлемін жєне облыстыќ ќарасты мекемелердіњ
ењбекаќы ќорыныњ кμлемін бекіту бойынша ±сы-
ныстар енгізеді.

261-024, 261-025, 261-052 бюджеттік баѓдар-
ламасыныњ шењберінде ќаржыланатын ±йым-
дар бойынша тμлемдер мен міндеттер бойын-
ша ќаржыландыру жоспарын ќ±руды баќылау-
ды ж‰зеге асырады.

 261-024, 261-025, 261-052 бюджеттік баѓдар-
ламалар шењберінде ќаржыланатын ±йымдар-
дан тμлемдер мен міндеттер бойынша ќаржы-
ландыру μзгертуге μтінімдерді ќабылдауды іске
асырады.

261-024, 261-025, 261-052 бюджеттік баѓдар-
ламалары бойынша тμлемдер мен міндеттер
бойынша ќаржыландыру жоспарын μзгертуге
μтінімдер жинаѓын жасайды.

261-024, 261-025, 261-052 бюджеттік баѓдар-
ламалары бойынша (бюджеттік баѓдарламалар
мен т‰сіндірме жазбалардыњ шыѓындарыныњ
т‰рлері  бойынша) базалыќ шыѓындар мен жања
бастамаларѓа бюджеттік μтінім ќ±рады.

261-024, 261-025, 261-052 бюджеттік баѓдар-
ламаларына т‰зетулер енгізуге бюджеттік μтінім
ќ±рады.

261-024, 261-025, 261-052 бюджеттік баѓдар-
ламалар бойынша ќызмет кμрсету баѓасыныњ
есептілігін тексереді жєне оны бекітуге ±сына-
ды.

261-024, 261-025, 261-052  бюджеттік баѓдар-
ламаларын т‰зету кезінде уаќтылы μзгерістер
енгізу ж‰ргізеді.

261-024, 261-025, 261-052 бюджеттік баѓдар-
ламалары шењберінде оќушылар стипендиясын
тμлеу бойынша мониторинг ж‰ргізеді.

261-024, 261-025, 261-052 бюджеттік баѓдар-
ламалары бойынша  Ќазаќстан Республикасы
‡кіметініњ, Ќазаќстан Республикасы Министр-
лігініњ, Экономика жєне бюджеттік жоспарлау
басќармасы, Ќаржыландыру басќармасы мен
басќа да облыс єкімдігініњ басќармаларыныњ
±йымдардыњ, министрліктіњ тапсырмаларын
орындау.

261-024, 261-025, 261-052 бюджеттік баѓдар-
ламаларыныњ шењберінде ќаржы  ќ±жаттары-
ныњ талдауы, μњдеуін, жинаѓын ќамтамасыз
етеді.

261-024, 261-025, 261-052 бюджеттік баѓдар-
ламаларыыњ мєселелері бойынша ±сыныстар
дайындауѓа ќатысады.

261-024, 261-025, 261-052 бюджеттік баѓдар-
ламаларыныњ шењберінде зањды т±лѓалар мен
басќа да азаматтардыњ білім беру ±йымдары-
ныњ ќызметкерлерініњ μтінішін, зањнамада бел-
гіленген тєртіпке сєйкес ќарастырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар:

Жоѓары,экономикалыќ, ќаржылыќ,мемле-
кеттік басќару.

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

7. Бюджеттік жоспарлау бμлімініњ бас ма-
маны (Д-О-4-санаты), лауазымдыќ жалаќы-
сы ќызмет атќарѓан жылдарына байланыс-
ты 64063 тењгеден 86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ќазаќстан Республикасы ‡кіметініњ ќаулы-

сымен бекітілген,113 ‰лгілік штаттан, 261-001,
261-004, 261-007, 261-029, 261-037 бюджеттік
баѓдарламалардыњ шењберінде ќаржыланатын
республикалыќ трансферттерді ±йымдардыњ
штаттыќ кестесіне сєйкес баќылауды іске асы-
рады.

216-037 бюджеттік баѓдарламасыныњ шењ-
берінде ќаржыланатын ±йымдар бойынша білім
алу кезінде кμмекке м±ќтаж азаматтарѓа єлеу-
меттік кμмек беру кμзі мен мμлшерін баќылау-
ды іске асырады.

 261-001, 261-004, 261-007, 261-029, 261-037
бюджеттік баѓдарламалар шењберінде ќаржы-
ланатын ±йымдар бойынша коммуналдыќ ќыз-
меттерді т±тыну кμлемін д±рыс аныќтауды ба-
ќылауды ж‰зеге асырады.

 261-001, 261-004, 261-007, 261-029, 261-037
бюджеттік баѓдарламалар шењберінде ќаржы-
ланатын  ±йымдар  бойынша μндірістік кμрсет-
кіштердіњ жинаќ есебін жасайды.

261-001, 261-004, 261-007, 261-029, 261-037
бюджеттік баѓдарламалар шењберінде ќаржы-
ланатын ±йымдар бойынша єр жылдыњ 1 ќањта-
рына штаттар мен саны, ж‰йе бойынша есеп
пен жоспар ќ±рады.

261-001, 261-004, 261-011, 0261-029 бюд-
жеттік баѓдарламалар шењберінде ќаржылана-
тын ±йымдар бойынша тμлемдер мен міндет-
тер бойынша ќаржыландыру жоспарын ќ±руды
баќылауды ж‰зеге асырады.

261-001, 261-004, 261-005, 261-007, 261-011,
261-013, 261-029, 261-037, 261-067 тμлемдер
мен міндеттер бойынша ќаржыландырудыњ
жинаќ жоспарын ќ±рады.

261-001, 261-004, 261-007, 261-011, 261-013,
261-029, 261-037  бюджеттік баѓдарламалар
шењберінде ќаржыланатын ±йымдардан тμлем-
дер мен міндеттер бойынша ќаржыландыру
жоспарыныњ μзгерістеріне μтінім ќабылдауды
іске асырады.

261-001, 261-004, 261-007, 261-011, 261-013,
261-029, 261-037 бюджеттік баѓдарламалар
шењберінде ќаржыланатын ±йымдардан тμлем-
дер мен міндеттер бойынша ќаржыландыру
жоспарыныњ μзгерістеріне жинаќ μтінімдерін
ќ±рады.

261-001, 261-004, 261-005 ,261-007, 261-011,
261-013, 261-029, 261-037, 261-067 бюджеттік
баѓдарламалары бойынша (бюджеттік баѓдар-
ламалар мен т‰сіндірме жазбалардыњ шыѓын-
дарыныњ т‰рлер бойынша) базалыќ шыѓындар
мен жања бастамаларѓа бюджеттік μтінім
ќ±рады.

261-001, 261-004, 261-005, 261-007, 261-011,
261-013, 261-029, 261-037, 261-067 бюджеттік
баѓдарламаларына т‰зетулер енгізеді. 261-007,
261-029 бюджеттік баѓдарламалары бойынша
ќызмет кμрсету баѓасыныњ есебін тексереді
жєне баѓаны бекітуге ±сынады.

Бюджеттік баѓдарламаларды т‰зету кезінде
261-001, 261-004, 261-005, 261-007, 261-011,
261-013, 261-029, 261-037, 261-067 бюджеттік
баѓдарламаларына уаќтылы μзгертулер енгізуді
ж‰ргізеді. 261-037 бюджеттік баѓдарламалары
бойынша жыл сайын 1 ќањтарѓа  тамаќтанудыњ
нормативтік ќорын аныќтайды.

261-007, 261-029 бюджеттік баѓдарламалар
шењберінде ќаржыланатын оныњ д±рыс ќ±рылу
пєніне ќарасты білім беру ±йымдарыныњ ±сы-
нылѓан даму жоспарын ќарастыру бойынша
ж±мысты ж‰зеге асырады.

261-007, 261-029 бюджеттік баѓдарламалар
шењберінде ќаржыланатын ќарасты білім беру
±йымдарыныњ ±сынылѓан даму жоспарын бекі-
ту бойынша ±сыныстар енгізеді.

261-007, 261-029 бюджеттік баѓдарламалар
шењберінде ќаржыланатын бюджеттік баѓдарла-
маларыныњ шењберінде ќаржыланатын ќарас-
ты білім беру мекемелерініњ бас есепшілері,
басшыныњ орынбасарлары, басшыларыныњ
лауазымдыќ ењбекаќысыныњ кμлемін жєне об-
лысќа ќарасты мекемелердіњ ењбекаќы ќоры-
ныњ кμлемін бекіту бойынша ±сыныстар енгі-
зеді.

261-001, 261-004, 261-005, 261-007, 261-011,
261-013, 261-029, 261-037, 261-067 бюджеттік
баѓдарламалары бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасы ‡кіметініњ, Ќазаќстан Республикасы Ми-

нистрлігініњ, Экономика жєне бюджеттік жоспар-
лау басќармасы, Ќаржыландыру басќармасы
мен басќа да облыс єкімдігініњ басќармалары-
ныњ ±йымдардыњ, министрліктіњ тапсырмала-
рын орындау.

261-001, 261-004, 261-005, 261-007, 261-011,
261-013, 261-029, 261-037, 261-067 бюджеттік
баѓдарламалары бойынша  ±сыныстар дайын-
дауѓа ќатысады.

261-001, 261-004, 261-005, 261-007, 261-011,
261-013, 261-029, 261-037, 261-067 бюджеттік
баѓдарламалары бойынша бюджеттік баѓдарла-
маларыныњ  шењберінде зањды т±лѓалар мен
басќа да азаматтардыњ білім беру ±йымдары-
ныњ ќызметкерлерініњ μтінішін, зањнамада бел-
гіленген тєртіпке сєйкес ќарастырады.

 Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар:

Жоѓары,экономикалыќ, ќаржылыќ,мемле-
кеттік басќару.

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

8. Бюджеттік жоспарлау бμлімініњ бас ма-
маны (Д-О-4-санаты), лауазымдыќ жалаќы-
сы ќызмет атќарѓан жылдарына байланыс-
ты 64063 тењгеден 86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ќазаќстан Республикасы ‡кіметініњ ќаулы-

сымен бекітілген ‡лгілік штаттарѓа  261-003,261-
006,261-015 бюджеттік баѓдарламаларыныњ
шењберінде ќаржыланатын ±йымдардыњ штат-
тыќ кестесіне сєйкес баќылауды іске асырады.

 Мемлекеттік білім стандартын іске асыру-
шы ±йымдар бойынша оќу саѓаттарыныњ, оќу
ж±мыс жоспарыныњ оќу саѓаттарыныњ
кμлемініњ сєйкес келуін баќылауды іске асыра-
ды.

261-003, 261-006 бюджеттік баѓдарламала-
рыныњ шењберінде ќаржыланатын білім беру
±йымдарыныњ педагогикалыќ ќызметкерлерініњ
тарифтік тізімін ќабылдауды ж‰зеге асырады.

261-003, 261-006, 261-015 бюджеттік баѓдар-
ламалары бойынша ењбекаќы ќорыныњ жинаќ
шыѓынын ж‰ргізеді.

261-003, 261-006, 261-015 бюджеттік баѓдар-
ламаларыныњ шењберінде ќаржыланатын ±йым-
дар бойынша білім алу кезінде кμмекті ќажет
ететін азаматтарѓа єлеуметтік кμмек кμзі мен
кμлемін баќылауды ж‰зеге асырады.

261-003, 261-006, 261-015 бюджеттік  баѓдар-
ламалар шењберінде ќаржыланатын ±йымдар
бойынша коммуналдыќ ќызметтерді т±тыну
кμлемін д±рыс аныќтауды баќылауды ж‰зеге
асырады.

261-003, 261-006, 261-015   бюджеттік баѓ-
дарламалары шењберінде ќаржыланатын ±йым-
дар бойынша μндірістік кμрсеткіштердіњ жинаќ
есебін ќ±райды.

261-003, 261-006, 261-015 бюджеттік баѓдар-
ламалары шењберінде ќаржыланатын ±йымдар
бойынша жыл сайын 1 ќањтарѓа штат жєне саны,
ж‰йе бойынша есептілік пен жоспар ќ±рады.

261-003, 261-006, 261-015 бюджеттік баѓдар-
ламасыныњ шењберінде ќаржыланатын ±йым-
дар бойынша тμлемдер мен міндеттер бойын-
ша ќаржыландыру жоспарын ќ±руды баќылау-
ды ж‰зеге асырады.

 261-003, 261-006, 261-015  бюджеттік баѓ-
дарламалары бойынша тμлемдер мен міндет-
тері бойынша ќаржыландыру жоспарыныњ жи-
наѓын ќ±райды.

261-003, 261-006, 261-015 бюджеттік баѓдар-
ламалар шењберінде ќаржыланатын ±йымдар-
дан тμлемдер мен міндеттер бойынша ќаржы-
ландыру μзгертуге μтінімдерді ќабылдауды іске
асырады.

 261-003, 261-006, 261-015 бюджеттік баѓдар-
ламалары бойынша тμлемдер мен міндеттер
бойынша ќаржыландыру жоспарын μзгертуге
μтінімдер жинаѓын жасайды.

261-003, 261-006, 261-015 бюджеттік баѓдар-
ламалары бойынша (бюджеттік баѓдарламалар
мен т‰сіндірме жазбалардыњ шыѓындарыныњ
т‰рлері  бойынша) базалыќ шыѓындар мен жања
бастамаларѓа бюджеттік μтінім ќ±рады.

261-003, 261-006, 261-015  бюджеттік баѓдар-
ламаларына т‰зетулер енгізуге бюджеттік μтінім
ќ±рады.

261-003, 261-006, 261-015 бюджеттік баѓдар-
ламалар бойынша (ж±мыс,ќызмет) тауарлар-
ды мемлекеттік мекемелермен іске асыру бой-
ынша аќша шыѓыны мен т‰сімін аныќтайды.

261-003, 261-006, 261-015, бюджеттік баѓдар-
ламалары бойынша ќызмет кμрсетуге есеп-
терді тексереді жєне баѓаларды бекітуге ±сы-
нады.

261-003, 261-006, 261-015 бюджеттік баѓдар-
ламаларын т‰зету кезінде уаќтылы μзгерістер
енгізу ж‰ргізеді.

261-003, 261-006, 261-015 бюджеттік баѓдар-
ламалары бойынша жыл сайын 1 ќањтарѓа та-
маќтанудыњ нормативтік ќорын аныќтайды.

261-003, 261-006, 261-015 бюджеттік баѓдар-
ламалары бойынша  Ќазаќстан Республикасы
‡кіметініњ, Ќазаќстан Республикасы Ми-

нистрлігініњ, Экономика жєне бюджеттік жоспар-
лау басќармасы, Ќаржыландыру басќармасы
мен басќа да облыс єкімдігініњ басќармалары-
ныњ ±йымдардыњ, министрліктіњ тапсырмала-
рын орындау.

261-003, 261-006, 261-015 бюджеттік баѓдар-
ламалардныњ шењберінде ќаржы  ќ±жаттары-
ныњ талдауы, μњдеуін, жинаѓын ќамтамасыз
етеді.

261-003, 261-006, 261-015 бюджеттік баѓдар-
ламаларыыњ мєселелері бойынша ±сыныстар
дайындауѓа ќатысады.

261-003, 261-004, 261-006, 261-011, 261-015,
261-037 бюджеттік баѓдарламаларыныњ шењбе-
рінде зањды т±лѓалар мен басќа да азаматтар-
дыњ білім беру ±йымдарыныњ ќызметкерлерініњ
μтінішін, зањнамада белгіленген тєртіпке сєйкес
ќарастырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар:

Жоѓары,экономикалыќ, ќаржылыќ,мемле-
кеттік басќару.

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

Конкурс "Бос  єкiмшiлiк  мемлекеттiк лауа-
зымына орналасуѓа конкурс μткiзу жєне кон-
курс комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидаларын
бекiту туралы" Ќазаќстан Республикасы Мем-
лекеттiк ќызмет iстерi агенттiгi Тμраѓасыныњ
2013 жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йры-
ѓымен  бекітілген  Бос  єкiмшiлiк мемлекеттiк
лауазымына орналасуѓа конкурс μткiзу ќаѓида-
лары негізінде ж‰ргізіледі.

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

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

ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан сау-
алнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшiрмелерi;

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Кμрсетілген ќ±жаттар "Ќостанай облысы
єкімдігініњ білім басќармасы" ММ (Ќостанай
ќаласы, Майлин кμшесі, 2а, 108-кабинет) кон-
курсты μткізу туралы хабарламаны жариялау
к‰нінен кейін 10 ж±мыс к‰ні ішінде ±сынылуы
керек.

Конкурстыќ комиссияныњ ќарастырылуына
азаматтармен мерзімінде ќолма-ќол немесе
пошта бойынша берілген (ќоса беріліп отырѓан
ќ±жаттар кμрсетілуімен папкіге салынѓан) ќ±жат-
тар ќабылданады. Конкурсќа ќатысу ‰шін элек-
трондыќ  пошта  бойынша ќ±жаттарды тапсыр-
ѓан азаматтар ќ±жаттардыњ телн±сќаларын
єнгімелесу басталуына дейін бір ж±мыс к‰нінен
кешіктірмей тапсырады.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткерлер оны
єњгімелесуге жіберу туралы хабарландыру к‰нінен
бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде "Ќостанай облысы
єкімдігініњ білім басќармасы" ММ-де μтеді.

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

Конкурс  комиссиясыныњ  отырысына  бай-
ќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республикасы
зањнамасында белгіленген тєртіпте аккредит-
телген  б±ќаралыќ  аќпарат  ќ±ралдарыныњ,
басќа да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне саяси парти-
ялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шін т±лѓа єњгімелесу
μткізілуі басталуына дейін бір ж±мыс к‰нінен
кешіктірмей персоналды басќару ќызметінде
"Ќостанай облысы єкімдігініњ білім басќарма-
сы" ММ-де  тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар пер-
соналды басќару ќызметіне "Ќостанай облысы
єкімдігініњ білім басќармасы" ММ-не  жеке ба-
сын куєландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін,
±йымдарѓа тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Конкурсќа ќатысуѓа байланысты шыѓындар-
ды (μткізілуі орнына жєне кері ќайтуына ж‰ру,
т±ру ‰й-жайын жалдауѓа, т±руына, барлыќ
т‰рдегі байланыс ќызметтерімен пайдалануы-
на) азаматтар μз ќаражаты есебінен тμлейді.
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Єулиекμл ауданына ќарасты
Ќазанбасы ауылыныњ т±рѓында-
ры  таяуда  ‰лкен ќуанышќа
бμленді. Себебі, сол к‰ні туѓан
ауылдыњ  т‰легі Ќожабай Байѓа-
быловты еске алуѓа  арналѓан
спорт мерекесі ±йымдастырыл-
ѓан-тын. Мектептегі дене  тєрбие-
сі пєнініњ м±ѓалімі Талѓат Садуа-
ќасов   б±л  шараныњ  ќызыќты
μтуіне жаѓдай  жасады. Арнайы
турнирдіњ маќсаты жастардыњ
спортќа ќ±лшынысын  арттыру
болды.

Жоѓарыда есімі  аталѓан Ќожа-
бай   Салыќ±лы тірі кезінде  спорт-
тыњ к‰рес   жарысына  Ќостанай
облысы т‰гілі жаќын шетелдер-
ден балуандарды шаќыратын.
Кілем  ‰стіндегі белдесуді  ќазан-
басылыќтар ќызыѓа тамашалай-
тын.

Айта кету  керек,  Ќожабай Са-
лыќ±лы Байѓабылов 1987-1997
жылдар аралыѓында №1 Ќазан-
басы орта мектебі  жанындаѓы
бμлімшеде  грек-рим к‰ресінен
бапкерлік ќызмет атќарѓан. Ауыл
балаларын т‰гел дерлік  к‰рес
μнеріне баулып, шыныќтырды.
Б‰гінде сол кісіден тєлім алѓан
шєкірттер еліміз бойынша сайыс-
тарда ж‰лделерді жењіп алды.
Тіпті, єлем чемпионатына  ќатыс-
ќандарды  маќтаныш   еткен
д±рыс.

Ќожабай Салыќ±лыныњ
μмірбаянына ќысќаша тоќта-
лайыќ. Ќожекењ – Ќожабай 1975
жылы  ќарапайым  ж±мысшы  ре-
тінде ењбекке араласќан. "Ќазан-
басы" совхозы комсомол  ±йымы-
ныњ хатшылыѓына сайлан-
ды.1978 жылы кєсіподаќ  коми-
тетініњ тμраѓалыѓына, 1983 жылы
ауылдыќ кењес атќару коми-
тетініњ тμраѓалыѓына таѓайын-
далды.

1984 жылы  "Ќазанбасы" сов-

Тоѓызќ±малаќтан
жарыс μтті

Балалар мен
ж а с μ с п і р і м д е р
спорт мектебініњ
±йымдастыруымен
"Топжарѓан" спорт
кешенінде жер-
лесіміз, ±лаѓатты
±стаз, майталман
спортшы, Орта
Азия Ќазаќстан
фестивалініњ ж‰л-
дегері, спорт арда-
гері Єбдібек Айтма-
ѓанбетовты еске алу
ќ±рметіне арналѓан
мектеп оќушыларыныњ арасында тоѓызќ±малаќтан 2-ші аудандыќ
турнир μтті.

Турнирдіњ ашылу салтанатында сμз сμйлеген аудан єкімініњ орын-
басары Т‰бекбай Єубєкіров ±лттыќ ойынымыз тоѓызќ±малаќ ауда-
нымызда кењінен дамыѓандыѓын тілге тиек етіп, келешекте аталмыш
спорт мектебінен облыстыќ, республикалыќ жарыстарда топ жарып,
аудан спортыныњ дамуына μзіндік ‰лес ќосатын єлі де болса жас
спортшылардыњ шыѓатындыѓына сенім артып, жарысќа ќатысушы-
ларѓа жењіс тіледі.

Шахмат, дойбы, тоѓызќ±малаќ сынды ±лттыќ ойындарымызды жаќ-
сы мењгерген машыќты маман, спорт саласында μзіндік ќолтањбасы
бар Жомарт Мємбетов: "Спорттыњ ќай т‰рі болмасын єсіресе, ойын
барысында ќолданылатын тактикаларын тиімді пайдалана білсењ
жењіс туын желбірететіндіктеріњ сμзсіз" деген ойын жеткізді.

Спорт жанашыры, зейнеткер Бейсенбек Ќасжанов баѓы мен бабы
келіскен ойыншыларѓа єкелік аќ тілегін білдірді.

Тоѓызќ±малаќ ‰йірмесініњ жаттыќтырушысы, бас тμреші Балтабай
Шайкемелов ойын ережелерімен жєне оныњ баѓдарламасымен та-
ныстырды.

 Екі к‰нге созылѓан турнирде командалыќ есеп бойынша 1-орын-
ды Ы.Алтынсарин атындаѓы орта мектебініњ командасы жењіп алды.
2-орынды Ш±балањ негізгі мектебініњ командасы еншілесе, 3-орын-
ды Сарысу негізгі мектебініњ командасы місе т±тты.

Ы.Алтынсарин орта мектебініњ команда м‰шелері Н±рєділ Ѓаб-
дымєлік пен Айжаным Сайлау "‡здік ойыншы" номинациясымен ма-
рапатталды. Жењімпаз атанѓан командаларѓа алѓыс хаттар жєне ар-
найы кубок табыс етілді.

                                                                      Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
Жанкелдин ауданы.

хозыныњ  директоры  Мырзаѓали
Ѓабдуллин жігерлі жігітке бас зоо-
техник, директордыњ орынбаса-
ры міндеттерін  ‰лкен  сеніммен
ж‰ктеді.

Ќожабай  Байѓабылов  жауап-
ты   ќызметтерді абыроймен ат-
ќара ж‰ріп, мектеп  оќушыларын

спортќа тартудан жалыќпады.
Жанашырлыќ ењбегі толыќтай
аќталды. Еске алу шарасыныњ
±йымдастырылып отырѓаны сол
себептен.

Ќожабай  Байѓабылов  ауыл-
дастарына ќарапайымдылыѓы,
ењбекќорлыѓыныњ  арќасында
сыйлы болды. Ќожекењніњ  ауыл
жастарына деген жанашырлы-
ѓын   ж±ртшылыќ жоѓары баѓала-
ды.  Б±л д‰ниеден μтіп кетсе де
єлі  к‰нге дейін оны ауылдаста-
ры мен шєкірттері ќ±рмет т±тып,
маќтан етеді. Б±ѓан осы  ауылда
μткізілген турнир де дєлел  бола-
тыны  аныќ.

Жарыс  зєулім мєдениет ‰йініњ
спорт залында μтті. Ќаншама

жылдан  бері  пайдаланылма-
ѓан  ѓимаратты  жμндеткен
ауылдыќ  округ єкімі  Т±рѓын-
бек  Єбдібеков пен  турнирге
демеушілік етіп отырѓан, Ќожа-
бай Салыќ±лыныњ  шєкірт-
терініњ  ісіне  т±рѓындар ерек-
ше  с‰йсінді.

 Турнир барысында ЌР атаќ-
ты жаттыќтырушысы, КСРО-
ныњ спорт шебері, Ќожабай
Салыќ±лыныњ  досы  жєне
єріптесі – Владимир Матвиен-
ко, Кєрім Жанѓабылов, Ќоста-
най  облысы  бойынша грек-
рим к‰ресініњ  аѓа  бапкері
Серік Байжанов, Єулиекμл
аудандыќ  спорт  жєне дене
тєрбиесі  бμлімініњ басшысы
Дєулет Шєріпбаев, Єулиекμл
аудандыќ білім бμлімініњ
єдіскері – Максим Галямов   сμз
сμйлеп, турнирдіњ жаќсы μтуі-

не  тілектерін  білдірді.
Алыс-жаќыннан  келген балу-

андар  боз   кілемде  белдесті.
Жанк‰йер  ќауымды желпінтіп,
мерейін тасытты.

  Жарыс  ќорытындысы  бой-
ынша жењімпаздар мен ж‰лде-
герлер баѓалы сыйлыќтармен

жєне  медальдармен   марапат-
талды.

Спорт мерекесінен кейін
марќ±м  Ќожабай  Байѓабылов-
тыњ аруаѓына  арналып ќ±ран ба-
ѓышталды. Ќонаќтар мен ауыл
аќсаќалдары дастарќан басына
жиналды.

Мектеп  м±ѓалімі  Талѓат  Ќам-
бар±лы: "Б±йыртса, турнирді ке-
лесі жылы  б±дан да жоѓары
дењгейде  μткізуге  тырысамыз"
деп кμпшілік алдында уєде
берді.

 Ермекбай  ХАСЕНОВ,
 Жанболат КЕНЖЕЃ¦Л.

СУРЕТТЕРДЕ:  спорт мереке-
сінен кμріністер.

  Ауылдаѓы спорт
мерекесі

Ќожабай Байѓабыловты еске алуѓа
арналды
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СПОРТ

¦лы Жењістіњ
70 жылдыќ
мерейтойы
аясында Ќоста-
най ќаласында
веложарыс μтті.
Аталѓан іс-шара
Тобыл μњірінде
жасаќталѓан
151-ші атќыштар
бригадасыныњ
ќ±рметіне арнал-
ды.

Веложарыс патриоттыќ рухта
басталды. Спортшылар Жењіс
саябаѓына жиналып, Мєњгілік
алауѓа г‰л шоќтарын ќойды. Ба-
тыр бабаларѓа таѓзым етуші-
лердіњ арасында ¦ОС-ныњ арда-
герлері де бар. Соѓыс ардагері
М.Подоляков 151-ші атќыштар
бригадасыныњ ерлік істерін айтып
берді. Жас ±рпаќ ел ‰шін туѓан ер-
лерден ‰лгі алса деген тілегін де
жеткізді. Аѓа буынныњ ойлы
єњгімесінен соњ велошабандоз-
дар жарыс жолына шыќты. Атал-
мыш сайысќа ќаламыздаѓы

Веложарыс
Ќымбат
  ДОСЖАНОВА

"Ж‰йрік" спорт клубыныњ, облыс-
тыќ балалар мен жасμспірімдер
спорт мектебініњ спортшылары
жєне мемлекеттік мекемелердіњ
жастары ќатысты. Барлыѓы 140
велошабандоз. Жарыс ќорытын-
дысында ќалалыќ балалар шы-
ѓармашылыѓы мектебінде митинг
±йымдастырылды. Жењімпаздар-
ды соѓыс ардагерлері марапатта-
ды. Веложарысты ќалалыќ дене-
шыныќтыру жєне спорт бμлімі
мен мєдениет бμлімініњ бірлесе
±йымдастырѓанын атап μткен
жμн.
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