
Жұматай 
 КӘКІМЖАНОВ

Тобыл өңірінде табиғи газды сұйылтатын зауыт тұрғызылмақ. Құны 15 
млрд. теңгеден асып жығылатын мега-жобаны қытайлық компания жүзеге 
асыруды жоспарлап отыр. Қарқынды істі қолға алған «Синьцзян Гуанхуэй 
Петролеум» жауапкершілігі шектеулі бірлестігінің өкілдері облыс әкімі 
Нұралы Садуақасовпен жүздесіп, жұмыс жоспарын талқыға салды. 
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МЕГА-ЖОБА

Қытайлықтар көгілдір отынмен қамтымақ

Қытайлық компания 
сұйық отын әзірлеу ке-
шенінің құрылысын 2016 
жылы бастамақ ниетте. 
Жоба бойынша, бастап
қы кезеңде 100 млн. м3. 
отын өндіру жоспарланған. 

Одан кейінгі кезеңде 
жылына 300 млн. м3 отын 
сұйытылатын болады. Об-
лыс әкімімен осы мәселені 
талқыға салған «Синьцзян 
Гуанхуэй Петролеум» 
ЖШБ директорының орын-

басары Ван Джантин мен 
компанияның Қазақстан-
дағы коммерциялық өкілі 
Толкын Вали Қостанайда 
құрылатын жаңа 
зауыттың ата -
уына тоқталды. 2-бет.

Нұрболат 
   МЕШІТБАЕВ

Бұған дейін оқырмандарымызды  «Қостанай 
облысының Еңбек Даңқы кітабы» эстафетасының 
басталатыны жайында ақпараттандырған едік. Енді, 
міне, сол игі шара алдымен Меңдіқара ауданын-

да, Харьков ауылында өткізіліп, меңдіқаралықтар 
эстафетаны Аманкелді ауданына салатанатты түрде 
табыс етті.

Іс-шараны ұйымдастыруға тікелей бастама көтерген 
облыс әкімі Нұралы Садуақасов болатын. Негізгі идея 
– жастардың санасына адамгершілік және патриоттық 
рухты қалыптастыру, Еңбек адамының бейнесін көр-

сету, қазіргі һәм болашақ құндылықтарды бағалау, аға 
буын өкілдеріне, еңбек ардагерлеріне деген құрметті 
арттырып, жауапкершілікке үндеу, мақтаныш сезімін 
ояту болып табылады.

СУРЕТТЕ: салтанаттан көрініс.
Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

ӘЛЕМНІҢ ӘМІРШІСІ – ЕҢБЕК

«Еңбек Даңқы кітабы»
 эстафетасы бастау алды

9-бет.
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БАС РЕДАКТОР ЄЛЕМІ

Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

Ж‰рсењ кμре бересіњ, кμрсењ
біле бересіњ. Ќай жаѓынан атып
шыќќанын ањдамадыќ, ќала-
мыздаѓы Єл-Фараби дањѓылы-
мен "Land Cruiser" джипі
ж‰йткігеннен ж‰йткіп  Алтын-
сарин кμшесініњ б±рылысында
баѓдаршамѓа тоќтап т±рѓан
жолаушылар автобусын келіп
соќты. Байќасаќ, автобустыњ
артќы "белі" болар-болмас май-
ысќаны болмаса, айтарлыќтай
б‰лінгені шамалы. Ал джиптіњ

алдыњѓы т±мсыѓы "б±зылып",
бір жаќ ‰лкен "кμзі" аѓып
т‰скен.  Джиптіњ ішінен шыќ-
ќан μндірдей жап-жас ќазаќ
ќызы кμлігініњ ж‰зін кμріп:

– Ех, кμкеме проблема  бола-
ды енді, – деп, ќалта телефонын
алып, єлдекімге ќоњыраулата
бастады. Біраќ, тым  жайбара-
ќат ќалпы:  – айттым, сєл ‰йре-
не т±райын деп едім, болмадыњ-
дар. "Мін-мін"– міндім, "саспа"
дедіњдер,саспай т±рмын енді.
Короче, вот, вам сюрприз! –
деп, телефонѓа лаќ еткізген ер-
кетотай ќарќыл к‰лкі . Бірінші
рет  μзініњ апатќа ±шыраѓан ‰р
жања кμлігіне риза болѓан адам-
ды кμрдім. Ешнєрсеге белі
ауырып т±рѓан жоќ..  Єкесі жу-
ырда ѓана м±ныњ 18 жасќа
келіп, туѓан к‰ніне  сыйлаѓан
"Land Cruiser" екен.  Ќыз есті-
діњдер ме дегендей айылын жи-
мастан ањќылдап айтып т±р. Ал
автобустыњ ж‰ргізушісі де бір
жас жылпос екен. М±ны ќызы-
мыз оњаша шыѓарып сμйлескен
еді,  сєлден соњ  ойбай жолау-
шылар к‰тіп ќалды деп томпањ-
дап, МАИды шаќыртпастан  т‰к
те болмаѓандай ыржањ ќаѓып
кетіп отырды.  Сірє, аќшамен
дымын шыѓармады, дейді,
куєгер-кμргендер. Ана с‰ті
аузынан кеппегендердіњ кепи-
етінен жан шошиды..

Университет ѓимараттары-
ныњ алдындаѓы кμліктен кμз
с‰рінеді.  Кμбі студенттердікі.
Оны айтасыз, оќытушылар  мен
студенттер кμлік ќоятын
орынѓа таласып жаѓаласып
жатќанын да кμрдік. Ал сол
т‰бітм±рт, шμпжелке жастары-
мыз керек реферат, баяндама,
т.с.с тапсырмаларды ѓаламтор-
дан дайын к‰йінде кμшіріп ала-
ды. Кμбіне курс ж±мыстарын
сатып алып, курстан-курсќа
μтіп ж‰р. Ќазір оќу орындарын-
да ќызып т±рѓан оќу емес – баѓа
саудасы жасырын болудан
ќалды..   Біраќ, кμњіл ќалаты-
ны – ќай жерге барсањыз да
кμбіне – жан ќинамай табыс

табу, оњай олжаѓа кенелу. Оњай
олжаныњ да т‰р-т‰рі кμбейген..
Тіпті "КТК" телеарнасы "Оњай
олжа" деген хабар ашып,
ж±ртты ќарыќ ќылды. Ќатысу-
шы, єнші Н±рлан Еспанов:
"Оњай олжа" десе, оњай олжа
екен. Тек ќана зыр ж‰гіріп
ж‰ріп, 1 саѓаттыњ ішінде ке-
ректі затты алып ‰лгеру керек
екен".  Ол ‰шін студияда 5
с±раќќа жауап берсењ  іс бітті.
1400 доллардыњ д‰ниесі
сіздікі. Бєрі де су жања. Небєрі
8 к‰нніњ ішінде 16 отбасы "Оњай
олжа"  шоуынан пайда тапќан.
Кμбі аса ќымбат ±ялы телефон,
т±рмыстыќ техника мен атаќ-
ты дизайнерлердіњ киімдері.
Несін айтасыз, дμњгеленген
д‰ниені оњай кμріп т±ратындар-
дыњ заманы ма.. Осындай да
еске т‰седі:

Баяѓыда бір бай баласына
ж±мыс істеп 100 тењге тауып
кел деп ж±мсайды.   Еркетотай
бала єкесініњ кμзін ала бере
шешесінен аќша с±рап алып,
єкесіне апарып береді. Єкесі
м±ны біліп ќояды да, єкелген
аќшаны жанып жатќан отќа
тастай салады.  "Бар таѓы тауып
кел"– деп ќайта ж±мсайды.
Біраќ бала  єдетіне салып,  ана-
сынан барып таѓы аќша алып
єкесіне береді. Єкесі таѓы да
ойланбастан кешегісін ќайта-
лайды. Не керек, бала ‰шінші
рет анасына емес, бір шаруаѓа
барып жалданып ж±мыс
істейді.  Бірнеше к‰н μткесін
ењбек аќысын  алып єкесіне  100
тењге єкеледі.  Біраќ  єкесі таѓы
да ойланбастан отќа лаќтырып
жібергенде, бала  жан±шыра
жанып жатќан оттан жалањаш
ќолымен аќшасын алып шыѓа-
ды.  Сонда єкесі т±рып баласы-
на: "Кμрдіњ бе, балам, μз ењбе-
гіњмен тапќан аќшаныњ ќадірі
осындай болады" деген екен.

Ќазір жалањаш ќолымен  ла-
пылдаѓан оттан аќша суырып
шыѓатын кісіні кμрдіњіз бе?
Кμрген шыѓарсыз. Солар тура-
лы айтайыќ та!

1-бет
 Облыс єкімімен осы мєселені талќыѓа

салѓан "Синьцзян Гуанхуэй Петролеум"
ЖШБ директорыныњ орынбасары Ван

Джантин мен компанияныњ Ќазаќстандаѓы ком-
мерциялыќ μкілі Толкын Вали Ќостанайда ќ±ры-
латын жања зауыттыњ атауына тоќталды.
Пікірлерін ортаѓа салѓан билік пен бизнес μкілдері
μндіріс ошаѓын  "Ќостанай СПГ" деп атауды жμн
кμріпті.

Жобаныњ техникалыќ-экономикалыќ баѓыты
айќындалып, ж‰зеге асыру жолдары ќарасты-
рылуда. Ал, Ќостанай ќаласыныњ єкімдігі жања
зауытќа ќолайлы жер телімін тањдап жатыр. Об-
лыс єкімі Н±ралы Садуаќасовтыњ пайымдауын-
ша, Ќостанайда кμгілдір отынды с±йыту кμпте-
ген мєселені шешуі тиіс. Атап айтар болсаќ, отын
μзімізде μндірілген жаѓдайда, газ ќ±бырын тарту
мєселесі μздігінен шешіледі. Аймаќты кμгілдір
отынмен ќамтамасыз етуде, осы маќсатта ќыруар
ќаржы кететінін айта кеткен жμн. Ж±мыр жерді
жайлаѓан ќаржы даѓдарысы ќазаќ елін де ќос
б‰йірден ќысќан т±ста,  кμгілдір отынды с±йытып
жеткізу – бюджеттіњ ќыруар аќшасын ‰немдейді.
Сондай-аќ, аймаќты газбен ќамтамасыз етуге ба-
ѓытталѓан мемлекеттік баѓдарламаныњ жылдам єрі
арзан ж‰ргізілуіне сеп болмаќ. М±ныњ ‰стіне, ин-
вестициялыќ жобаны ж‰зеге асыруда ќосымша
ж±мыс орындары пайда болып, халыќтыњ єлеу-
меттік жаѓдайы жаќсара т‰спек.

"Кμгілдір отынды с±йыту жобасын ж‰зеге асыр-
ѓан жаѓдайда, облысымызды газдандыру баѓдар-
ламасы ќарќынды ж‰зеге асырылатын болады.
Отынныњ осы т‰рін μзге аймаќтан тасып отырѓан
облыс ‰шін, баѓдарламаныњ берері мол", – деді
ќытайлыќтармен келіссμз ж‰ргізген аймаќ басшы-
сы Н±ралы Садуаќасов.

Жиын барысында, кμгілдір отынды с±йыту зау-
ытына ќажетті шикізат баѓасын тμмендету мєсе-
лесі де кμтерілді. Б±л ‰шін еліміздіњ Энергетика
министрлігіне табиѓи газдыњ ќ±нын наќтылау

Ќытайлыќтар кμгілдір
отынмен ќамтымаќ

жμнінде хат жолданатын болды.
Б±ѓан дейін, Ќазаќстан мен Ќытай ‰кіметініњ

басшылары, Энергетика министрлігі, еліміздегі об-
лыстар жєне Алматы, Астана ќалаларыныњ
єкімдерініњ ќатысуымен μткен жиында, Республи-
ка аумаѓында табиѓи газды с±йылту зауытын т±рѓы-
зу мєселесі кμтерілген болатын. Ќазаќ елін оњды-
солды кезіп μткен ќытайлыќтар болашаќ зауытќа
Ќостанай облысы ыњѓайлы деген шешімге келіпті.
Тобыл μњірі географиялыќ жаѓынан ыњѓайлы. За-
уыт осы μлкеде  т±рѓызылѓан жаѓдайда, кμгілдір
отынмен тек ќостанайлыќтар ѓана емес, Солт‰стік
Ќазаќстан, Аќмола облыстары мен Астана ќала-
сыныњ т±рѓындары да ќамтамасыз етілмек.

"Синьцзян Гуанхуэй Петролеум" жауапкершілігі
шектеулі бірлестігі Ќостанай облысыныњ кμркеюі-
не μз ‰лестерін ќоспаќ ниетте. Атап айтќанда,
μњірдіњ єлеуметтік ахуалына мєн беріп, т±рѓын-
дардыњ жаѓдайыныњ жаќсаруына септігін тигізбек.
М±нан μзге зауыттыњ ауќымын кењейтіп, μњірдегі
ж±мысыз ж‰ргендердіњ ќатарын азайтуды жоспар-
лап отыр.

СУРЕТТЕ: кездесу кезінде.

БАСПАС¤З МЄСЛИХАТЫ

 ¤њірімізге сєрсенбі к‰ні "Жањару" жемќорлыќќа ќарсы
жалпы±лттыќ  ќозѓалысы тμраѓасыныњ орынбасары
Єнуар Ильясова келді.

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

"Жањару" ќозѓалысы
жемќорлыќпен к‰реседі

– Біздіњ маќсатымыз
бір – ол ќоѓамда жем-
ќорлыќќа жол бермеу,
кењ етек жайып келе
жатќан кеселмен
ж±мыла к‰ресу. Мем-
лекеттіњ ќаржысы
ќалай пайдаланыла-
ды, сол туралы біз
бєрін баќылауѓа алып,
айтамыз. Ќай жерде
жемќорлыќ фактісі
бар. Біз тікелей "ана
адам жемќорлыќ жаса-
ды" демейміз. Сонымен ќатар,
тиісті мемлекеттік органдар

Сєрсенбі к‰ні облыстыќ филармонияныњ
к‰мбезді залында "Жања білім беру
технологиялары, баѓдарламалары,
инновациялары жєне біліктілік тєсілі –
мектепке ойдаѓыдай ќадам" таќырыбында
білім беру ќызметкерлерініњ дєст‰рлі тамыз
мєслихаты μтті. Онда облыстыќ білім

журналистермен μткен баспасμз
мєслихатында.

Еске сала кетсек, "Жањару"
жалпы±лттыќ ќозѓалысы 2013
жылы ќ±рылды. Барлыќ μњірлер-
де филиалдары бар. Ќозѓалыс

Елбасыныњ жемќорлыќќа
ќарсы к‰ресте ж‰ктеген тапсыр-
маларын іс ж‰зіне асыратын
наќты міндеттерді іске асыра-
ды. Ќозѓалыстыњ тμраѓасы
Оралбай Єбдікєрімов. Ќозѓалы-
стыњ ќ±рамында М±рат Єбенов,
Ерман М±ќтаров, Боран Рахым-
беков сынды азаматтар бар.
Сондай-аќ, "Жањару" ќоѓамдыќ
ќозѓалысы жемќорлыќќа ќарсы
журналистер клубын ашып
отыр. Онда білікті тілшілер мен
зањгерлер ќызмет етеді. Зањды
белшеден басќандарды єшке-
ре еткендер ‰шін арнайы ин-

тернет параќша да ашылѓан.
μздерініњ шараларын ж‰зеге асы-
ру керек, – дейді Єнуар Ильясова

БІЛІМ – МЄЊГІЛІК ЌАЗЫНА

Тамыз мєслихаты ±стаздарѓа не берді?
Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

басќармасыныњ басшысы Єлия Тμртќараева
баяндама жасап, б‰гінгі заман талабы оларѓа
ќандай міндеттер ж‰ктеп отырѓанын егжей-
тегжейлі баяндап берді. Сондай-аќ, Тобыл
μњіріндегі білім саласыныњ былтырѓы
ж±мыстары ќорытындыланып, алдаѓы баѓыт-
баѓдары айќындалды. Жиынѓа ЌР Білім
жєне ѓылым министрлігініњ μкілі Светлана
Исмаѓ±лова да ќатысты. 8-бет
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Жалпы, шалғай өңірдің экономикалық көрсет-
кіштері жыл озған сайын сауығып келеді. Оны мына 
мәліметтерден байқауға болады. Мәселен, есепті 
мерзімде ауданға 137 млн. теңге  инвестиция са-
лыныпты. Оның жан басына шаққандағы индекс 
көлемі 117,5%-ға тең. Бұл көрсеткіш өткен жылы 
112 млн. теңге болатын. 

Аудан әкімінің сөзінше, өңірде қолға алынған 
барлық ауқымды жобалар   шаруа қожалықтарының 
өз қаражаты есебінен тартылған.  «Инвестиция-
ның басым бөлігі ауыл шаруашылығын дамытуға 
бағытталып отыр, – дейді Асқарбек Ахметбекұлы. 
– Өткен  жылы индустрияландыру картасынан тыс 2 
жоба ел игілігіне айналып,  300 млн. теңге игерілген 
болатын. Ал биыл  құны 100 млн. теңгеден астам  
2  жоба ұсындық. Мәселен,  «Алмас» шаруа қожа-
лығы  құны 50,0 млн. теңге болатын бидай тазарту 
құрылымын салмақшы. Сондай-ақ,  «Кошкодан» 
шаруа қожалығы 4000 тонналық  бидай сақтайтын  
қойманы пайдалануға береді. Бұл екі жоба да ал-
дағы қараша айына дейін іске қосылады».  

Мемлекет басшысының өзі ел экономикасын-
дағы шағын  және орта бизнестің үлесін  арттыруды  
ұдайы айтып жүр. Жанкелдин ауданында бұл істе 
де ілкімділік байқалады. Ауданда уақыт озған сайын 
шағын  және орта кәсіпкерлік нысандарының қата-
ры  өсіп келеді. Тағы да сандарға тіл бітірер бол-
сақ,  өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 
Торғайда кәсіпкерлікті өрістетуге бағытталған өрелі 
жобалардың көлемі  9,8 пайызға артыпты. Бұл ау-
данда күні бүгін  346 шағын кәсіпкерлік субъектілері 
тұрақты жұмыс істейді деген сөз. Бұл салада бар-
лығы 567 адам еңбек етеді. Ағымдағы алты айда  
260,0 млн. теңгенің өнімдері өндірілген.

– «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарлама-
сы қолданысқа енгізілгелі  кәсіпкерлік құрылымның 
дамуына зор серпін берілді. Осы бағдарламаның  
бірінші бағыты «Бастауыш кәсіпкерлерді гранттық 
қаржыландыру»  бойынша 3 жоба жүзеге асты. 
Пластикалық терезе шығару, кондитерлік және 
кулинарлық өнімдер пісіру, сүт өнімдерін шығару 
шағын цехтары іске қосылды.  12 жаңа жұмыс орны 
ашылып халыққа қызмет көрсетіп жатыр, – дейді 
аудан басшысы.

Жанкелдин ауданы мал шаруашылығын да-
мытуға аса қолайлы өңір. Сондықтан, мал басын 
көбейту  ауданның  маңызды стратегиялық бағыты 
болып есептеледі.

Торғайда  мал тұқымын асылдандыру жұмыс-
тары да белсенді түрде жалғасын тауып келеді.
Негізі, ауданға қарасты жер көлемінің 90 пайызы 
жайылымдық жер. Бүгінде  өңірде 121 шаруа қо-
жалығы, 5 жауапкершілігі шектеулі серіктестік  тір-
келген. Олар барлығы 1 млн. гектардан астам жерді 
пайдаланып отыр. «Осыншама ұланғайыр аумақты 
тиімді пайдалануға тырысамыз.  Жүргізілген сарап-
тама қорытындысында мақсатсыз пайдаланылған  
жер телімдері мемлекет меншігіне қайтарылады. 
Биылғы жылы 15 мың гектарға жуық осындай жер 
мемлекетке қайтарылды. Керісінше,  жыл сайын 

малшаруашылығын дамытуға ниет білдірген тұлға-
ларға жер телімін беру жөнінде конкурс өткіземіз. 
Үстіміздегі жылы 170 мың гектар жер беріліп, жаңа-
дан  3 шаруа қожалығы ашылды», – деді Асқарбек 
Кенжеғарин.

Соның арқасында Жанкелдин ауданында мал 
басы едәуір артыпты. Ауданда күні бүгін 34 826 қара 
мал, қой-ешкі – 87 288, жылқы – 9 529 , түйе – 87-
ге өскен.  

Алғашқы жарты жылдықта торғайлық тауар өн-
дірушілер   2775,8 тонна ет, 21 504 тонна сүт өн-
діріпті.  Өткен жылғы осы кезеңмен салыстырған-
да ет 1,7 пайызға, сүт 14,8 пайызға, жұмыртқа 5,9 
пайызға  артты.  

Міне, осындай ілкімді шаралардың арқасында 
барлық шаруашылық  өнімдерінің жалпы көлемі  2 
млрд 868 млн. теңгеге жеткен.  Яғни,  өндірілген 
өнімнің нақты индекс көлемі (ИФО) 109 пайызға 
тең. Бұл  жан басына шаққанда 210 мың теңгеден 
келеді дегенді білдіреді.  

Мемлекеттік «Сыбаға» бағдарламасы бойынша 
аудан шаруалары 369 бас ірі қара мал сатып алуды 
жоспарлап отыр. Жанкелдиндіктер өткен жылы  245  
ірі қара алған болатын.  «Құлан» бағдарламасы-
ның орындалуы да көңіл қуантады.  Осыған дейін  
қожалық иелері  30  жылқы әкелді.  Ал  «Алтын 
асық» бағдарламасының орындалуы  25 пайызға 
жеткен.  Бүгінгі күнге дейін Жанкелдин ауданының 
фермерлері  200 қой сатып әкеліпті, енді тағы  600 
қошқар ата тұқымын сатып алуды көздеп отыр. Ау-
дан әкімінің сөзіне қарағанда,  мемлекеттік бағдар-
ламаларға қол жеткізу қиын көрінеді. 

«Біріншіден аудан өте шалғайда орналасқан-
дықтан ұсынылған кепілдік мүліктің құны  өте төмен. 
Мәселен, 1 млн.теңгенің мүлкін 400-500 мың теңгеге 
дейін төмен бағалайды. Ал бағдарламаға қатысу 
үшін кем дегенде 4,5 млн.теңге алуыңыз қажет.  Ол 
үшін құны  10 млн. теңгеден астам  мүлікті кепілге   
қою керек. Мұндай мүлікті жұрт қайдан табады?!  
Сондықтан  бағдарламаға қатысуға ниет білдірген  
шаруа қожалықтары қаладағы туыстарының мүл-
кін кепілдікке қоюға мәжбүр. Бұған біреуі келіседі, 
біреу лері келісім бермейді. Бүгінгі жағдайымыз 
осы», – деп қынжылады Асқарбек Ахметбекұлы. 

БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

«Өндіріс көлемі  
    ұлғайып келеді»

Жанкелдин ауданының әкімі  
Асқарбек Кенжеғарин осылай дейді

Айбек 
      КӘДІРҰЛЫ

Үстіміздегі жылдың алғашқы алты айындағы қорытынды бойынша Жанкелдин 
ауданында  өнеркәсіп өнімдерін өндіру көлемі 132,1%-ға артқан. Яғни, жарты 
жылда  52,9 млн. теңге табыс түсіпті.Бұл туралы аудан әкімі Асқарбек Кенжеғарин 
журналистермен өткен баспасөз мәслихатында хабарлады.

Қостанай облыстық мәслихаты бесінші 
шақырылымының кезектен тыс сессиясы (не-
гізгі мәселе: Өңірдің әлеуметтік-экономика-
лық тұрақтылығына әсер ететін жедел жағдай 
мониторингі жөніндегі жұмыс тобының дербес 
құрамын бекіту туралы) 2015 жылғы 24 тамызда  
сағат 15.00-де мына мекенжайда: Қостанай қ., 
Әл-Фараби даң., 66-үй, облыстық әкімдіктің 4-ші 
қабатындағы мәжіліс залында өтеді. 

Внеочередная сессия Костанайского об-
ластного маслихата пятого созыва (основной 
вопрос: Об утверждении состава Рабочей 
группы по мониторингу оперативной ситуации, 
влияющей на социально-экономическую ста-
бильность региона) состоится 24 августа 2015  
года в 15.00 часов по адресу: г. Костанай, пр. 
Аль – Фараби, 66, здание областного акимата, 
4 этаж, зал заседаний. 

ҚР Премьер-Министрі 
К.Мәсімов Қазақстандағы 

жаңа ақша-несие саясатына 
көшу туралы мәлімдеді 

Қазақстанда инфляция лық 
таргеттеуге негізделген және ұлт-
тық валютаның айырбас бағамын 
еркіндікке жіберуді қарастыратын 
жаңа ақша-несие саясаты ен-
гізіледі, деп мәлімдеді бүгін ҚР 
Премьер- Министрі Кәрім Мәсімов 
ҚР Үкіметінің селекторлық отыры-
сында. 

«ҚР Ұлттық банкі мен Үкіметі 
2015 жылдың 20 тамызынан бастап, 
инфляциялық таргеттеу режіміне, 
валюталық дәлізді алып тастауға 
және айырбас бағамын еркіндікке 
жіберуге көшуге негізделген жаңа ақша-несие саясатын жүзеге 
асыруға кірісу шешімін қабылдады», – деді К.Мәсімов.

Сонымен бірге, Үкімет басшысы осы сәттен бастап теңгенің 
айырбас бағамы нарық сұранысы негізінде және іргелі ішкі және 
сыртқы макроэкономикалық факторларды ескере отырып қалып-
тастырылатынын айтып өтті.

«Бұл айырбас бағамы әлсіреуге қарай, сондай-ақ нығаюға 
қарай өзгеру мүмкін екендігін білдіреді, оны әлем экономикасын-
дағы және ішкі валюта нарығындағы жағдай анықтайды», – деді 
Премьер-Министр.

Ол сондай-ақ, Ұлттық банк теңгенің айырбас бағамы деңгейін 
қалыптастыруға араласпайтынын, алайда елдің қаржылық жүйе-
сінің тұрақсыздану қаупі туындаған жағдайда валюталық интер-
венция жүргізу арқылы ішкі валюта нарығына қатысу мүмкіншілігін 
өзіне қалдыратынын айтты. 

К.Мәсімов айтып өткендей, инфляциялық таргеттеу режіміне 
негізделген жаңа ақша-несие саясатын жүзеге асыру экономика-
лық саясаттың стратегиялық міндеттерін – отандық экономиканың 
ұзақ мерзімді тұрақты өсіміне қол жеткізуге, инфляцияның төмен 
деңгейін сақтауға, жұмыспен қамту деңгейін арттыруға және ел 
халқының әл-ауқатын жақсартуға жәрдемесетін болады.

Айырбастау пункттері  
жазаға тартылады

ҚР Ұлттық банкінің төрағасы 
Қайрат Келімбетов сатып алу-сату 
бағамын түзеткені үшін айырбастау 
пункттерін жазалауға уәде берді.

«Бізде валюталық режімнің бір 
кезеңінен екіншісіне өту аясында 
барлығын біліп қояды. Бұны «ақпа-
раттың жайылып кетуі» деп айта-
ды. Осының арқасында бұрынғы 
инфрақұрылымның агенттері пай-
да табуға тырысады. Айырбастау 
пункт терінің осындай іс-қимылы 
өрескел әрекет. Олардың тәулік 
ішінде сатып алу-сату бағамын ауыстыруға құқығы жоқ. Біз осы 
жайында арнайы шешім қабылдадық. Кеше заң бұзушылыққа жол 
бергендерді анықтап отырдық және осындай әрекеттер жазасыз 
қалмайды», – деді ҰБ басшысы Орталық коммуникациялар қыз-
метіндегі баспасөз мәслихатында.

Оның айтуынша, Ұлттық банк халық пен бизнес және банктер 
жаңа ақшалай-несиелік саясатпен қалай жұмыс істеуі тұрғысында 
ақпараттық-түсіндіру жұмысының кешенді бағдарламасын әзірлеп 
қойды.

«Біз банктермен кездестік. Сондықтан да барлығы болған 
жағдайды біліп отырды. Кездесу өткізгендер арасында ешқандай 
дүрлігу болған жоқ. Бұл тұрғыда айтарлықтай бірқалыпты және 
кезең-кезеңмен ауыстық деп ойлаймыз», – деді  Қ.Келімбетов. 

Рудный қалалық төтенше 
жағдайлар басқармасында 
жемқорлықтың алдын алуға 
қатысты арнайы дөңгелек 
үстел өтті. Шара барысын-
да «Нұр Отан» партиясының 
Рудный қалалық филиалы-
ның жемқорлыққа қарсы тұру 
қоғамдық кеңесінің төрайымы 
Рысбике Сүймекова басқар-
ма қызметкерлеріне сыбайлас 
жемқорлық, онымен күрес 
және алдын алу турасында 

әңгімеледі. Сондай-ақ, партия 
өкілі жиналғандарға сыбайлас 
жемқорлық сипатындағы қыл-
мыстар мен жауапкершіліктің 
түрлеріне де  кеңінен тоқталды. 
Сонымен қатар, мемлекеттік 
органда кез-келген қызметкер 
сыбайлас жемқорлық сипатын-
дағы қылмыс жасаса, аталған 
мемлекеттік органның басшы-
сы жауапкершілікке тартыла-
тындығын да тілге тиек етті.

Қ.МАРАТҚЫЗЫ

Жемқорлыққа жол жоқ
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Жұматай 
 КӘКІМЖАНОВ

Елбасымыздың пайымдауын-
ша, қазіргі қаржы дағдарысының 
екпіні қатты. Осыған сай, оның 
алдын алу шараларын күшей-
ту қажет. Атап айтар болсақ, ел 
экономикасын мұнайдың қазіргі 
бағамына сай негіздеу керек. 
Әлемдік сарапшылардың пай-
ымдауынша, қара алтынның 
бағасы 30 АҚШ долларына дейін 
түсуі ықтимал. Металл құны да 
құлдырап барады. Бұған Ресей-
ге салынып отырған санкция мен 
Қытайдағы жер асты байлықта-
рына сұраныстың шектелуін қо-
сыңыз. Сенімді серіктестеріміздің 
экономикалық әлсіреуі – бізге де 
салқынын тигізу еді. Ел эконо-
микасының өсімін сақтап қалу 
үшін, мемлекетіміз бюджеттік, 
монетарлық саясатын өзгертіп, 
үнемділік тәртібіне көшуі қажет. 
Мұндай шара, елдің еңсесін 

түсірмеуі тиіс. 
Соңғы жылдары Қазақстан-

да құрылыс қарқынды жүргізіліп, 
жұмысшылар саны көбейтілді. 
Жалақы мөлшері өсті. Әлемде-
гі қаржы дағдарысы күшейген 
сайын, ұдайы өсімді айтпаған-
да, тұрақтылықты сақтаудың 
өзі мұңға айналмақ. Қиындықты 
жеңу мақсатында, шығыны көп 
жаңа жобаларды жылы жауып, 
табысты молайтудың жолдары 
қарастырылады. Қаржы дағда-
рысынан қысылмай шығу үшін, 
Елбасымыз 2018 жылға дейін 
жобаларды жүзеге асыруға мо-
раторий жариялады. Сондай-ақ, 
айтулы кезеңге дейін бюджеттік 
тапшылықты 1 пайызға кеміту 
тапсырылды. Ол үшін ішкі қор 
үнемделуі тиіс. 

Қазақ еліне төнген қауіптен 
құтылудың амалы – экономика-
сы мен саясаты ұқсас дамыған 
елдердің тәжірибесін енгізу. 
Атап айтқанда, Австралия, Ка-

нада мемлекеттерінің 30 жылдық 
басқару жүйесі бізге оңтайлы. Ел-
басымыздың айтуынша, бағыты-
мыз дұрыс болса, он жылда қа-
зақ елі қатарының алдына шығуы 
тиіс. Еліміздің индустриялық-ин-
новациялық саясаты да қазіргі 
қаржылық толқынға сай жүргізуді 
талап етеді. 

«Зияткерлік жүйеде жұмыс 
істеуді талап ететін заман келді. 
Осы тұста ел экономикасына қа-
тысы бар кез-келген қызметкер 
мен министрлердің еңбегі сына-
лады. Қазіргі қаржы дағдарысы 
қазақ елінің өндірістік саласы-
на, әр секторына қауіп төндіріп 
отыр. Бұған дейін біздің басы-
мыздан мұндай жағдай өткен 
емес. Қаржы дағдарысына қар-
сы бағдарламамызды оңтайлы 
жүзеге асыруымыз қажет. Бұл 
қиындықты жеңіп шығарымызға 
сенімім зор», – деген еді, Ақор-
дада Үкімет өкілдерін жинаған 
Н.Назарбаев. 

Ел экономикасы  
екшелеуді талап етеді

Қарлығаш 
 ОСПАНОВА

Қазір өңірдің біраз елді-мекендері өз ауылда-
рымен мақтануы үшін демалыс орындарын көп-
теп ашуда. Алтынсарин ауданындағы Щербаков 
ауылының да келбеті жыл сайын көркейіп келеді. 
Ең бастысы, ауылға газ бен су тартылуда. Ал, ауыл 
ішінде бой көтеріп жатқан ауқымды саябақтың да 
болашақта ауыл тұрғындарының ең сүйікті демалыс 
орнына айналары сөзсіз. Ы.Алтынсарин атындағы 
бұл демалыс саябағының құрылысы үстіміздегі 
жылдың мамыр айында басталған болатын. Жоба 
құны 50 млн. 759 мың теңге, соның 28 млн.623 мың 
теңгесі биылғы жылға бөлініпті. Бүгінде бөлінген 
қаржы толықтай игерілген. Жалпы, құрылыс жұ-
мыстары келер жылдың тамыз айында аяқталып, 
тапсырылатын болады. Бүгінгі таңда саябақтың ай-
наласы толық қоршалып, кіре беріс алаңы жасалып, 
жазғы сахна орнатылып, жерге төсемтас төселген. 
Сондай-ақ, су сорғы стансасы да орнатылыпты. 
Себебі, мұнда қазір су бұрқақтардың да құрылы-
сы қыза түскен. Ал, саябақ ішіндегі «Кел, балалар, 
оқылық. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық» деп 
шәкірттерін білімге шақырған Ыбырай атамыздың 
мүсіні тіптен ерекше көз тартады. 

– Саябақтың құрылысымен мердігер «Торг-
строймонтаж» ЖШС айналысып жатыр. Ал, Ыбы-
рай атамыздың ескерткішін «Балқыту» ЖШС салған 
болатын. Декоравтивті мүсіндердің авторы астана-
лық мүсінші Асқар Нартов. Мүсіндері пластиктен, ал 
тұғыры тастан жасалған бұл ескерткішке аудан бюд-
жетінен 15 млн. 493 мың теңге бөлінген болатын. 
Жалпы, саябақтың құрылысына деп биылға бөлін-
ген қаражаттың барлығы да игерілді. Бұл құрылы-

стың қалған жұмыстары 2016 жылы жалғасатын 
болады. Мәселен, субұрқақтарды қосу, демалатын 
орындықтарды қою, саябақ ішін жарықтандыру мен 
көгалдандыру сияқты жұмыстар келер жылдың ен-
шісіне қалдырылып отыр, – дейді аудандық ішкі 
саясат бөлімінің басшысы Светлана Мүсәпірова.

Алтынсарин ауданы.

СУРЕТТЕРДЕ: саябақ көріністері. 

АЙМАҚ

«Алтынсарин саябағы»
Щербаковтың шырайын аша түспек

Қарлығаш 
 ОСПАНОВА

Облыстық 
төтенше жағдайлар 
департаментінің 
мамандары білім беру 
нысандарының жаңа оқу 
жылына дайындықтарына 
көз жеткізу үшін арнайы 
тексерістер жүргізуде. 

– Тексеріс кезінде біздің ма-
мандар білім ошықтарындағы 
терезелерге орнатылған темір 
торларға, электр сымдарына, 
автоматты өрт дабылдарына, 
бастапқы өрт сөндіру құралда-
рының бар болуына, эвакуация-
лық шығу жолдарына аса көңіл 
бөлді. Мұның сыртында мектеп 
ұжымдарымен өрт қауіпсіздігі та-
лаптарын сақтау жөнінде нұсқа-

улықтар жүргізілуде, – дейді 
облыс тық ТЖД-нің өртке қарсы 
қызмет майоры Г.Әбдірахманова.

Жалпы, облыс көлемінде 787 
білім нысандары орналасқан. 
Жүргізілген тексеріс қорытынды-
сы бойынша 256 нысан өрт қа-
уіпсіздігі ережелеріне сай болып 
шыққан. Ал, 45 лауазымды және 
5 заңды тұлға әкімшілік айыппұл 
төлейтін болды. 

Білім ошақтарының қауіпсіздігін тексеруде

БҮГІНГІ КҮННІҢ БҮЛКІЛІ АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

Киiк неден 
қырылды?

Биыл Қостанай, Ақтөбе обылысындағы киiктердiң қы-
рылуының себептерi әлi күнге дейiн белгiсiз болып ке-
ледi. Ғалымдар киiктердiң қырылу себебiн пастереллезға 
жапты, бiреулерi ракетадан аққан гептил деген отынға 
жапты, әзiрге тиянақты бiр шешiмге келген жоқ. Менiң 
айтайын деген сөзiме ғалымдар құлақ аса ма, аспай ма, 
оны өздерi бiледi. Бiздiң бала кезiмiзде әке-шешемiз қой 
ұстап, сол қойды ауыл болып кезектесiп бақтық. Сол 
кезде көктемнiң мол жауынды-шашынды болған кезiнде 
қой жайылымында шытыр деген шөп қалың шығады. 
Және де ол шөп қой, ешкi сүйсiнiп жейтiн қоңырбас, 
мортық деген шөптермен аралас шығады. Шытыр шөбiн 
жеген мал iшi кеуiп, аузынан ақ көбiк ағып өледi. Әке-
лерiмiз қой соңынан жiберерде малды шытыр шыққан 
жерге жаймаңдар деп әдейi ескертiп жататын едi. Егерде 
шытыр жеп iшi кеуiп өлейiн деп жатқан малды көрсең, 
5-шi мен 6-шы қабырғалықтың арасынан iстiк тығып, 
iшiндегi желiн шығарып жiберiңдер дейтiн едi. Әсiресе iшi 
кеуiп өлетiн – қой, ешкi, сиыр малдары (көбiне ұрғашы 
малдар). Түйе малы жесе, артынан жел шығара бередi. 
Бұндай кезде түйенiң артынан қуалау керек. Әйтпесе, 
iшi кеуiп өледi

Шытыр шөбi көктемнiң жауынды-шашынды кезiнде 
шығады. Улы кезi мамыр айының 15-iнен 30-ы аралығын-
да болады. Содан кейiн дәнiн шашып қурап қалады (дәнi 
тарының дәнi сияқты ұсақ). Жауын-шашын аз кезде 
онша көп шықпайды. Иiсi өткiр, ащы, шытырдың көп 
шыққан жерiнде отырсаң басың айнала бастайды. Дәмi 
ащы болған соң төлдеген мал iздеп жүрiп жейдi. Бұл 
шөптiң шығатын жерлерi шөлдi, жартылай шөлдi жерлер. 
Қостанай, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облыстары осындай 
аймаққа жатады. Алдыңғы жылдардағы Батыс Қазақстан-
дағы, биылғы жылғы Қостанай, Ақтөбе облысындағы 
киiктердiң қырылуының себептерi осы шытырмен бай-
ланысты сияқты. Жауын-шашын мол болды, киiктердiң 
қырылуы мамыр айының 15-i мен 30-ы аралығында және 
де өлген киiктердiң iшi кеуiп, аузынан ақ көбiк аққан. 
Өлiп жатқан киiктердiң көбiсi – ешкiлерi. Қыстан аш 
шығып, лақтаған киiктер алдындағы шөптердi отап келе 
жатады, оның iшiнде басқа шөптермен бiрге шытыр шөбi 
де бар. Киiктер пастереллез ауруымен ауырса, мамыр 
айының 30-ынан кейiн де ары қарай неге қырыла бер-
мейдi? Гептил болса да сол маңдағы жан-жануардың бәрi 
қырылып қалуы керек қой? Өткен бiр телеэфирде атақты 
ұшқыш-ғарышкер Тоқтар Әубәкiров киiктердiң қырылуын 
Арал теңiзiндегi Кеңес заманы кезiнде бактериялық қару 
шығарған «Возрождения» аралына таңғысы келдi. Аға-
мыздың оқымыстылығына, батырлығына бас иемiз, бiрақ 
қолында нақты дәлел болмаған соң, оның пiкiрiне де сене 
алмадық. «Возрождения» аралының iргесiндегi Арал қа-
ласының және сол ауданның адамдары да, малдары да, 
аңдары да Құдайға шүкiр, дiн аман, сол теңiзден балығын 
аулап, тiршiлiктерiн көрiп жатыр. Киiктерi суы ащы да 
болса сол теңiзден су iшедi. 

Болашақта киiктердi аман сақтап қалу үшiн көктем 
уақытында алдын ала шытыр шөбi қалың шыққан жер-
лерден киiктердiң бағытын өзгерту керек. Осындай ша-
раларды қолданбасақ, келешекте киiктерден айырылып 
қалуымыз мүмкiн. Қазiргi жағдай қазақтың киiгiнiң 
басына келген жұт, тажал. Жұттың алдын алмаса бол-
майды. Халықаралық мамандар киiктiң неден қырылға-
нын тауып бередi деп жүрiп, даламыздағы қырылғаннан 
қалған киiктерден айырылып, ен даламызда шашылған 
киiктiң қураған қу мүйiзi мен қу сүйегiн ұстап қалмай-
ық, ағайын.

Аян АЛДИЯРОВ.
Ақтөбе облысы.
(«Жас алаш») 
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Хамитбек 
 МҰСАБАЕВ

Аманкелді кентінде осы уақытқа дейін бір дұрыс асха-
наның болмауы – округтерден түрлі шаруамен келіп-ке-
тетін ауыл халқын да және облыс орталығы Қостанай 
мен еліміздің басқа қалаларынан, сондай-ақ алыс-жақын 
шетелдерден келетін жолаушыларды да алаңдатып келді. 
«Бір асхана қашан ашылар екен?» деген сұрақ күні кешеге 
дейін көпшіліктің көңілін күпті етті.

Міне, осы олқылықтың орнын жас жұбайлар Ис-
лам-Гүлім Әбішевтер толтырды. Сондықтан да асхана-
ның салтанатты ашылуына аудан басшылары мен өңір 
жұртшылығының өкілдері де қуанышпен қатысты. Аудан 
әкімінің орынбасары Талғат Тойшыбекұлы асхананың 
ашылуында осы жаңалықпен аудан жұртшылығын құт-
тықтап, жас кәсіпкер Гүлім Ғалымжанқызының ісіне сәт-
тілік тіледі. Жиналған көпшілік те Гүлімнің бастамасына 
өздерінің ризалықтарын білдірді.

Біз салтанатты рәсімнен соң Гүлім Ғалымжанқызына 
жолығып, оны әңгімеге тарттық. 

 – Бұл асхананы мен жалғыз өзім аша алмас едім. Осы 
уақытқа дейін шиеттей 3 баламмен үйде отырып келдім. 
Әзірге кенжеміз саналатын ұлымыздың өмірге келгеніне 
осы таяуда ғана 40 күн толды. Оны қырқынан шығарған 
соң өзім жұмысқа шықтым. Себебі мен бухгалтерлік ма-
мандық алсам да, осы уақытқа дейін қызмет істеудің реті 
келмеді, жұмыс табылмады. Еңбек жолымды осы асхана 
арқылы бастап отырмын. Енем Зада маған «Балаңды 
мен баға тұрайын. Сен кәсібіңді істей бер. Сәбиің маза-
сызданса ұялы телефонмен хабарласамын ғой. Сонда 
жеңіл көлікпен келе қоясың» - деп кәсіппен айналысуыма 
жол ашты. Егер жолдасым Ислам Манарбекұлы қамқор 
болмаса, ұзындығы   – 12,60 метр, ені  – 7,40 метр асхана 
құрылысын қалай сала аламын?! Ислам менің жұмыссыз 
отырғаныма қиналып, «Қайтсек те биыл бір кәсіп ашатын 
боламыз» деп асхананың құрылысын өзі бастатты. Қа-
жетті материалдарын жинақтап алғанша, дамыл көрген 
жоқ. Үнемі Қостанай қаласы мен Аманкелдінің екі орта-
сында жолаушылап жүрді. Керекті материалдарды жинап 
алған соң Аманкелді кентінде тұратын шебер құрылысшы 
Шалқар Оспановтың бригадасын жалдады. Өзі жұмыстан 
қолы қалт етіп босай қалса, күн демей, түн демей асхана 
құрылысының барысын қадағалады. Нәтижесінде 2 айдың 
ішінде асхана құрылысы аяқталды. Маған жаны ашып, 
осындай қамқорлық жасағаны үшін жолдасым Исламға 

шексіз ризамын. Әйел адамға қашан да   қамқорлық керек 
қой. Біздің бұл асхананы салуымызға себеп болған нәрсе  
- аудан орталығында бірде-бір асхананың болмағаны еді. 
Рас, бірер шайхана болды. Бірақ олар аудан халқының 
сұранысын өтей алмады. Сондықтан да, біз кәсібіміз бір-

ден алға жылжу үшін асхана салуды отбасымыз болып 
ақылдасып, шештік. Біздің бұл ойымызды атам Манар-
бек пен енем Зада бірауыздан қолдады. Асханамыздың 
ашылғанына бір аптадай ғана уақыт болса да келушілер 
өте көп. Түскі ас кезінде бос орын болмайды. Жұмысы-
мыз таңертеңгі сағат 7-де басталып, сағат 19-20-ларда 
аяқталады. Асханамыз 50 адамға арналған. Барлық 
құрал-жабдықтар мен ыдыс-аяқтарды жаңадан сатып ал-
дық. Тамақтың 20 түрін әзірлейміз. Асхананы ашу арқылы 
өзім және аспазшы Гүлжанат Ахметшина мен көмекшісі 
Әсемгүл Исабековаға, яғни, үшеумізге жаңа 3 жұмыс ор-
нын ашып отырмын. Жұмысымыз өзімізге ұнайды. Сәтті 
басталып кетті. Жақында Канададан келген қонақтар біздің 
асханамызда болып, өздерінің алғысын білдірді. Ол кісілер 
Бүкіл Дүниежүзілік Банктен келген екен. Халықтан алғыс 
алу – кімді болсын қанаттандырады ғой. Жаңа бастаған 
ісімнің көңілден шығуы – үшеумізді де сапалы жұмыс жа-
сауға бастап отыр,  – дейді Гүлім Ғалымжанқызы.

Десе дегендей асхананың іші кірсе шыққысыз. Сыр-
ты қандай әсем болса, ішіне де қараптан-қарап көңілің 
тояды. Таңертеңгілік ауылдық округтерден ерте келетін 
адамдар Гүлімнің асханасына келіп, оразаларын ашып, 
шаруаларын бітіруге сосын барады екен. Ал түс кезінде 
асханаға келушілерде қисап жоқ. Тамақтары өте дәмді, тіл 
үйіреді. Мұның себебі Гүлім бала кезінен тағам дайындау-
ды жақсы меңгеріпті. Осы шеберлігі оның асханасының 
көптің көңілінен шығуына елеулі ықпал еткен. Мұнымен 
қоса Гүлім өзінің іс-тәжірибесін Гүлжанат пен Әсемгүлге 
үнемі үйретіп отырады екен.

Ал, асхана ішінде қоңыр әуенмен, баяу ырғақпен қа-
зақы күй ойнап тұр. Теледидар болса түрлі хабарларды 
көрсетуде. Асханаға келген жүргіншілер мен қонақтар 
оларды тамашалап, көңілдерін көтеруде. Сол сияқты, 
елімізде және әлемде болып жатқан алуан жаңалықтар-
мен танысуда. 

Ия, бұл – Аманкелді кентіндегі алғашқы асхана. Сон-
дықтан да, оған деген көпшіліктің ықыласы жоғары. Бұл 
жағдай жас кәсіпкер Гүлімнің ерінбей еңбек етуіне күш-жі-
гер беруде.

Аманкелді ауданы.

СУРЕТТЕРДЕ: жаңа асхананың сырты және іші; 
асхана меңгерушісі Гүлім Ғалымжанқызы (оң жақтан 
бірінші) және әріптестері Гүлжанат Рахметшина мен  
Әсемгүл Исабекова.   

Суреттерді түсірген автор.

ҰЛТ ЖОСПАРЫ – 100 НАҚТЫ ҚАДАМ

АМАНКЕЛДІДЕГІ  ЖАҢА  АСХАНА
немесе жас ана, жас кәсіпкер  гүлім ғалымжанқызының бастамасы

Лисаков қаласында бағдарлама 
бойынша тұрғын үйлерді жөндеу-
мен қатар тозығы жеткен су-жылу 
құбырлары жүйелерін жаңартуға 
қыруар қаражат бөлініп, кесек-ке-
сек жұмыстар атқарылуда. Атап айт-
сақ, қаланың сыртындағы айналма 
жылу магистралінің құбырлары 
ауыстырылды. Жаңа құбырдың 
диа метрі ескісіне қарағанда 100 мм 
аз болғанымен, өткізгіштігі мен са-
пасы көңілге қонымды. Ұзындығы 
1007,5 метрді құрайтын магистрал-
дың құрылысына 243,3 млн теңге 
жұмсалып отыр. 

– Бүгінде құбыр қашықтықтан 
бақылау жүйесіне қосылған. Бұл де-
геніміз, біз жылу сақтағыш қапта-
маның ылғалдылығын қашықтықта 
тұрып-ақ бақылап, қажет болған 
жағдайда ықтимал апаттың алдын 
алып отырмыз. Сондай-ақ, бағдар-

лама шеңберінде қаладағы су жылы-
татын қазандық та толық жөндеуден 
өтті. Ол үшін республикалық бюд-
жеттен 80 млн теңге бөлінді, – дейді 
Лисаков қаласы әкімінің орынбаса-
ры Алмат Исенбаев.

Шағын шаһардағы ыстық су мен 
жылыту жүйесі жеке жылу пункт-
тері арқылы қадағаланады. Онда ор-
натылған «Взлет» жылу есептегіш 
құралы ауа райына қарай температу-
раны реттеп отырады. Осының арқа-
сында тұрғындар пайдаланылған 
нақты энергия үшін ғана ақы төлей-
ді. Ал жылу таратушы компания, өз 
кезегінде, өндіріс қуатын тиімді пай-
далануға көшетіні сөзсіз.

– Жылу есептегіш құралын ор-
натуға алғашында көпшілігіміз қар-
сылық білдірдік. Тіпті, жаңа құрал 
үшін төлеген ақша кімнің қалтасы-
на түседі деген сұрақ та туындады. 
Алайда, есептегіш қойылған соң 

коммуналдық ақы мөлшері азайды. 
Мәселен, екі бөлмелі пәтер үшін өт-
кен жылдары 7-8 мың теңге төлеп 
келсек, биыл бұл төлем 5 мың тең-
геден аспады, - дейді қала тұрғыны 
Күнсұлу Бахтиярова.

Бағдарлама аясында №5 шағын 
ауданда орналасқан 180 бөлмелі 
жатақхана да 92 млн теңгеге толық 

жөндеуден өткізілді. Құрылысшы-
лар 80-жылдары салынған ескі ғи-
мараттың қасбетін жылу сақтағыш 
материалдарды пайдалана отырып 
жаңартқан. Шатырын ауыстырып, 
пластикалық терезелер мен жылу 
есептегіш құрал орнатқан. Соған 
қарамастан бөлмелерді жалға беру 

құны энергия сақтағыш техноло-
гиялардың арқасында бұрынғыға 
қарағанда азайтылып отыр.

Қорыта келгенде, кеншілер қа-
ласының халқы тұрғын үй-комму-
налды шаруашылығын жаңғырту 
бағдарламасының игілігін іс жүзін-
де көріп отыр деуге болады. Жыл 

соңына қарай №1 а және №2 шағын 
ауданда орналасқан 4 тұрғын үйді 
жаңарту жұмыстары басталмақ. 
Сондай-ақ, жылу тарату компания-
ларына түсетін салмақты азайту 
мақсатында жылу есептегіш құрал-
дарын орнату жұмыстары өз жалға-
сын таппақ.

Қуаныш ЕСҚАБЫЛ.

СУРЕТТЕРДЕ: Лисаков қа-
ласы әкімінің орынбасары Ал-
мат Исенбаев;  жөндеуден өткен 
жатақхана ғимараты;  жылу есеп-
тегіштер.

Суреттерді түсірген автор.

ТКШ-НЫ ЖАҢҒЫРТУ

Мемлекеттік бағдарлама игілігі
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы – тұрғындардың қалыпты 

өмірін қамтамасыз ететін әлеуметтік маңызы зор, мемлекет үшін өте 
жауапты салалардың бірі. Сондықтан соңғы жылдары осы саланы 
жаңғыртуға Үкімет тарапынан көп көңіл бөлініп, бірқатар реформалар 
мен бағдарламалар жүзеге асырылды. Солардың ішінде ауыз толтырып 
айтарлығы – Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғыртудың 
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.



Шартты белгілер мен ќысќартулар:

   "Жер учаскесініњ нысаналы маќсатын  μзгертуге шешім беру"
мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет регламентіне 2-ќосымша

"Жер учаскесініњ нысаналы маќсатын μзгертуге шешім
беру"  мемлекеттік ќызметті кμрсету бизнес-

процестерініњ аныќтамалыѓы

Кμрсеті-
летін
ќызметті
алушы

ПорталХЌКО Кμрсетілетін ќызметті
беруші кењсесініњ
ќызметкері

Кμрсетілетін
ќызметті берушініњ
басшысы

Жауапты  орындаушы

Ќ±жаттар топта-
масын ќабылдау
жєне тіркеу, ќ±-
жаттар топтама-
сын ќабылдау
туралы талонды
беру, 15 минут

Кμрсетілетін ќыз-
метті алушы ќ±жат-
тар топтамасын
толыќ ±сынбаѓан
жаѓдайда ХЌКО-
ныњ ќызметкері ќ±-
жаттарды ќабыл-
даудан бас тарту
туралы ќолхат бе-
реді.

Ќ ± ж а т т а р
топтамасын
ќ а б ы л д а у
жєне тіркеу,
15 минуттан
аспайды

ќ±жаттар топ-
тамасын ќа-
б ы л д а й д ы
жєне кμрсе-
тілетін ќыз-
метті беру-
шініњ басшы-
сына жібере-
ді, 15 минут;

Жауапты
орындаушы-
ны айќын-
дайды,
1 (бір) к‰нтіз-
белік к‰н;

ќ±жаттар топтамасын тексе-
реді жєне мемлекеттік ќыз-
мет кμрсету нєтижесініњ
жобасын дайындайды, 23
(жиырма ‰ш) к‰нтізбелік к‰н
(ХЌКО арќылы кμрсету кезін-
де 22 (жиырма екі) к‰н-
тізбелік к‰н).
¦сынылѓан ќ±жаттардыњ
топтамасы толыќ болмаѓан
жаѓдайда кμрсетілетін ќыз-
метті алушыдан ќ±жаттарды
ќабылдаѓан сєттен бастап
2 ж±мыс к‰ні ішінде μтінішті
одан єрі ќатыстырудан
дєлелді жазбаша бас тарта-
ды.

ия

жоќ

621 тамыз 2015 жыл

(Жалѓасы. Басы газеттіњ μткен сандарында).

Кμрсеті-
летін
ќызметті
алушы

ПорталХЌКО Кμрсетілетін ќызметті
беруші кењсесініњ
ќызметкері

Кμрсетілетін
ќызметті берушініњ
басшысы

Жауапты  орындаушы

м е м л е к е т т і к
ќызмет кμрсету
нєтижесі бері-
леді, 15 минут

мемлекет-
тік ќызмет
к μ р с е т у
н є т и ж е с і
беріледі,
15 минут

Мемлекет-
тік ќызмет
кμрсету нє-
т и ж е с і н е
ќол ќояды, 5
(бес) к‰нтіз-
белік к‰н

кμрсетілетін ќызметті
алушыѓа мемлекеттік
ќызмет кμрсету нєти-
жесін береді, 15 минут
немесе ХЌКО-ѓа жібе-
реді, 1 саѓат немесе нєти-
жеге ќол ќойылѓаннан
кейін 3 ж±мыс к‰нінен
кешіктірмей портал арќ-
ылы жібереді

1. Жалпы ережелер

 1. "Іздестіру ж±мыстарын ж‰ргізу ‰шін
жер учаскелерін пайдалануѓа р±ќсат беру"
мемлекеттік кμрсетілетін ќызметті (б±дан
єрі - мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет) об-
лыстардыњ, аудандардыњ, облыстыќ ма-
њызы бар ќалалардыњ жергілікті атќару-
шы органдары (б±дан єрі – кμрсетілетін
ќызметті беруші) кμрсетеді.

 Ќ±жаттарды ќабылдау жєне мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызмет нєтижелерін
беру:

Єкімдіктіњ 2015 жылѓы 19 маусымдаѓы № 260 ќаулысымен бекітілген

"Іздестіру ж±мыстарын ж‰ргізу ‰шін  жер учаскелерін
пайдалануѓа р±ќсат беру"  мемлекеттік кμрсетілетін

ќызмет регламенті

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењ-
сесі;

2) Ќазаќстан Республикасыныњ Инвес-
тициялар жєне даму министрлігі Байла-
ныс, аќпараттандыру жєне аќпарат коми-
тетініњ "Халыќќа ќызмет кμрсету орта-
лыѓы" шаруашылыќ ж‰ргізу ќ±ќыѓындаѓы
республикалыќ мемлекеттік кєсіпорныныњ
Ќостанай облысы бойынша филиалы
жєне оныњ ќалалар мен аудандардаѓы
бμлімдері (б±дан єрі – ХЌКО);

3) www.egov.kz "электрондыќ ‰кімет"
веб-порталы (б±дан єрі – портал) арќылы

ж‰зеге асырылады.
2. Мемлекеттік ќызмет кμрсету нысаны:

электрондыќ (ішінара автоматтандырыл-
ѓан) жєне (немесе) ќаѓаз т‰рінде.

3. Мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесі
– іздестіру ж±мыстарын ж‰ргізу ‰шін жер
учаскесін пайдалануѓа р±ќсат беру тура-
лы ќаулы (б±дан єрі – р±ќсат), немесе мем-
лекеттік ќызметті кμрсетуден дєлелді бас
тарту.

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

2.  Мемлекеттік ќызмет кμрсету про-
цесінде кμрсетілетін ќызметті берушініњ
ќ±рылымдыќ бμлімшелерініњ (ќызмет-
керлерініњ) іс-ќимыл тєртібін сипаттау

4. Кμрсетілетін ќызметті берушіге μтішін
білдірген кезде мемлекеттік ќызмет кμрсе-
ту бойынша рєсімді (іс-ќимылды) бастауѓа
негіздеме кμрсетілетін ќызметті берушініњ
Ќазаќстан Республикасы ¦лттыќ экономи-
ка министрі міндетін атќарушыныњ  2015
жылѓы  27 наурыздаѓы  № 272 "Жер ќаты-
настары, геодезия жєне картография са-
ласындаѓы мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
меттердіњ стандарттарын бекіту туралы"
б±йрыѓымен бекітілген "Іздестіру ж±мыс-
тарын ж‰ргізу ‰шін жер учаскелерін пай-
далануѓа р±ќсат беру" мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызмет стандартыныњ (б±дан єрі –
Стандарт) 1-ќосымшасына сєйкес нысан
бойынша μтінішті Стандарттыњ 9-тарма-
ѓында кμрсетілген ќ±жаттармен (б±дан єрі
– ќ±жаттар топтамасы) ќоса ќабылдауы
немесе электрондыќ ќ±жат нысандаѓы
кμрсетілетін ќызметті алушыныњ электрон-
дыќ цифрлыќ ќол тањбасымен куєланды-
рылѓын (б±дан єрі – ЭЦЌ) с±рау салу бо-
лып табылады.

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

1) кμрсетілетін ќызметті беруші кењ-
сесініњ ќызметкері ќ±жаттар топтамасын
ќабылдайды жєне кμрсетілетін ќызметті
берушініњ басшысына береді, 15 минут.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі –
ќ±жаттар топтамасын ќабылдау;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы жауапты орындаушыны айќындай-
ды, тиісті б±рыштама ќояды, 2 саѓат.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі –
кμрсетілетін ќызметті беруші басшысыныњ
б±рыштамасы;

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
жауапты орындаушысы ќ±жаттар топтама-
сыныњ зањнамаѓа сєйкестігін ќарайды,
мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесініњ жо-
басын дайындайды, 6 (алты) ж±мыс к‰ні.

¦сынылѓан ќ±жаттардыњ топтамасы
толыќ болмаѓан жаѓдайда кμрсетілетін
ќызметті алушыдан ќ±жаттарды ќабылда-
ѓан сєттен бастап екі ж±мыс к‰ні ішінде
μтінішті одан єрі ќатыстырудан дєлелді
жазбаша бас тартады.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі – мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызмет нєтижесініњ
жобасы;

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесініњ жобасына ќол ќояды, 3 (‰ш) ж±мыс
к‰ні.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі – ќол
ќойылѓан мемлекеттік ќызмет кμрсету
нєтижесі;

5) жауапты орындаушы кμрсетілетін
ќызметті алушыѓа мемлекеттік ќызмет
кμрсету нєтижесін береді, 15 минут.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі –
кμрсетілетін ќызметті алушыѓа берілген
мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесі.

3. Мемлекеттік ќызмет кμрсету про-
цесінде кμрсетілетін ќызметті берушініњ
ќ±рылымдыќ бμлімшелерініњ (ќызмет-
керлерініњ) μзара   іс-ќимыл тєртібін си-
паттау

6. Мемлекеттік ќызмет кμрсету процесі-
не ќатысатын кμрсетілетін ќызметті бе-
рушініњ ќ±рылымдыќ бμлімшелерініњ (ќыз-
меткерлерініњ) тізбесі:

1) кμрсетілетін ќызметті беруші кењ-
сесініњ ќызметкері;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы;

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
жауапты орындаушысы.

7. Єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ±заќ-
тыѓын кμрсете отырып, ќ±рылымдыќ
бμлімшелер (ќызметкерлер) арасындаѓы
рєсімдердіњ (іс-ќимылдардыњ) реттілігін
сипаттау:

1) кμрсетілетін ќызметті беруші кењ-
сесініњ ќызметкері ќ±жаттар топтамасын
ќабылдайды жєне басшыѓа береді, 15

минут;
2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-

шысы жауапты орындаушыны айќындай-
ды, тиісті б±рыштама ќояды, 2 саѓат;

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауап-
ты орындаушысы ќ±жаттар топтамасыныњ
зањнамаѓа сєйкестігін ќарайды, мемле-
кеттік ќызмет кμрсету нєтижесініњ жобасын
дайындайды, 6 (алты) ж±мыс к‰ні;

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесініњ жобасына ќол ќояды, 3 (‰ш) ж±мыс
к‰ні;

5) жауапты орындаушы кμрсетілетін
ќызметті алушыѓа мемлекеттік ќызмет
кμрсету нєтижесін береді, 15 минут.

4. Мемлекеттік ќызмет кμрсету про-
цесінде халыќќа ќызмет кμрсету орта-
лыѓымен жєне (немесе) μзге де кμрсе-
тілетін ќызметті берушілермен μзара
іс-ќимыл жасасу тєртібін, сондай-аќ
аќпараттыќ ж‰йелерді пайдалану
тєртібін сипаттау

8. ХЌКО-ѓа μтініш білдіру кезінде мем-
лекеттік ќызмет кμрсету бойынша іс-
ќимылды бастауѓа негіздеме ХЌКО ќыз-
меткерініњ кμрсетілетін ќызметті алушы-
дан ќ±жаттар топтамасын ќабылдауы бо-
лып табылады.

9. Мемлекеттік ќызмет кμрсету про-
цесініњ ќ±рамына кіретін єрбір  іс-ќимыл-
дыњ мазм±ны, оныњ орындалу ±заќтыѓы:

1) ХЌКО-ныњ ќызметкері μтініштіњ д±рыс
толтырылуын жєне кμрсетілетін ќызметті
алушыныњ ±сынѓан ќ±жаттар топтамасы-
ныњ Стандарттыњ 9-тармаѓына сєйкес то-
лыќтыѓын тексереді (5 минут).

Кμрсетілетін ќызметті алушы Стандарт-
тыњ 9-тармаѓында кμзделген тізбеге
сєйкес ќ±жаттардыњ толыќ топтамасын
±сынбаѓан жаѓдайда, ХЌКО ќызметкері
Стандарттыњ 2-ќосымшасына сєйкес ны-
сан бойынша ќ±жаттарды ќабылдаудан
бас тарту туралы ќолхат береді.

Ќ±жаттар топтамасын толыќ ±сынѓан
кезде ХЌКО-ныњ ќызметкері оларды "Ха-
лыќќа ќызмет кμрсету орталыќтарына ар-
налѓан интеграцияланѓан аќпараттыќ
ж‰йе" аќпараттыќ ж‰йесінде тіркейді
(б±дан єрі – ХЌКО ИАЖ) жєне кμрсетілетін
ќызметті алушыѓа тиісті ќ±жаттарды
ќабылдаѓаны туралы ќолхат береді (5 ми-
нут);

2) Егер Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарында μзгеше кμзделмесе, ХЌКО-
ныњ ќызметкері аќпараттыќ ж‰йелерде
ќамтылѓан зањмен ќорѓалатын ќ±пияны
ќ±райтын мєліметтерді пайдалануѓа
кμрсетілетін ќызметті алушыдан  жазба-
ша келісімін алады (5 минут);

3) ХЌКО-ныњ ќызметкері ќ±жаттар топ-
тамасын дайындайды жєне оны кμрсеті-
летін ќызметті берушіге курьерлік немесе
осыѓан уєкілетті μзге де байланыс арќы-
лы жібереді, (1 ж±мыс к‰нінен аспайды);

4) кμрсетілетін ќызметті беруші мемле-
кеттік ќызмет кμрсету нєтижесін дайындай-
ды, ќол ќояды жєне кμшірмесін ХЌКО-на
жібереді, 9 (тоѓыз) ж±мыс к‰ні;

5) ХЌКО-ныњ ќызметкері ќ±жаттар топ-
тамасын ќабылдау туралы ќолхатта
кμрсетілген мерзімде кμрсетілетін ќызметті
алушыѓа мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесін береді (15 минут).

Кμрсетілетін ќызметті алушы белгілен-
ген мерзімде ќызмет нєтижесін алуѓа ха-
барласпаѓан жаѓдайда, ХЌКО оныњ бір ай
бойы саќталуын ќамтамасыз етеді, содан
соњ оны кμрсетілетін ќызметті берушіге
одан єрі саќтау ‰шін жібереді.

10. Мемлекеттік ќызметті портал арќы-
лы кμрсету кезінде кμрсетілетін ќызметті
беруші мен кμрсетілетін ќызметті алушы-
ныњ іс-єрекеттерініњ тєртібі:

1) кμрсетілетін ќызметті алушы жеке
сєйкестендіру нμмірі арќылы (б±дан єрі –
ЖСН) порталда тіркелуді (авторизация-
лауды) ж‰зеге асырады;

2) кμрсетілетін ќызметті алушы элект-
рондыќ мемлекеттік ќызметті тањдауы,
электрондыќ с±рау салудыњ жолаќтарын
толтыруы жєне Стандарттыњ 9-тармаѓын-
да кμрсетілген ќ±жаттар топтамасын
тіркеуі;

3) электрондыќ мемлекеттік ќызметті
кμрсету ‰шін электрондыќ с±рау салуды
кμрсетілетін ќызметті алушыныњ ЭЦЌ кує-
ландыру;

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ элек-
трондыќ с±раныстыњ μњдеуі (тексеруі,
тіркеуі);

5) кμрсетілетін ќызметті алушыныњ элек-
трондыќ с±рау салудыњ мєртебесі жєне
кμрсетілетін ќызметті алушыныњ "жеке ка-
бинетінде" мемлекеттік  ќызметті кμрсету
мерзімі туралы хабарламаны алуы;

(Жалѓасы бар).
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(Продолжение. Начало в предыдущих номерах газеты).

(Продолжение следует).

   Приложение 2 к Регламенту государственной услуги "Выдача решения
на изменение целевого назначения земельного участка"

Справочник бизнес-процессов оказания государственной
услуги "Выдача решения на изменение целевого

назначения земельного участка"

Услуго-
получа-
тель

ПорталЦОН Сотрудник канцелярии
услугодателя

Руководитель
услугодателя

Ответственный
исполнитель

Прием и регист-
рация  пакета
документов, вы-
дача талона о
приеме пакета
д о к у м е н т о в ,
15 минут

В случае предос-
тавления услуго-
получателем не-
полного пакета
документов работ-
ником ЦОНа выда-
ется расписка об
отказе в приеме
документов

Прием и реги-
страция  па-
кета доку-
ментов, не
более 15 ми-
нут

п р и н и м а е т
пакет доку-
ментов
и передает
руководите-
лю услугода-
теля, 15 ми-
нут.

Определяет
ответствен-
ного испол-
нителя, 1
(один) кален-
дарный день;

проверяет пакет документов
и подготавливает проект
результата оказания госу-
дарственной услуги, 23
(двадцать три) календарных
дня (при оказани через ЦОН
22 (двадцать два) календар-
ных дня).
В случае неполноты пакета
документов предоставлен-
ных документов дает пись-
менный мотивированный
отказ в дальнейшем рас-
смотрении заявления в те-
чение двух рабочих дней с
момента получения пакета
документов;

да

нет

Услуго-
получа-
тель

ПорталЦОН Сотрудник
канцелярии
услугодателя

Руководитель
услугодателя

Ответственный
исполнитель

Выдается
результат
оказания
г о с у д а р -
ственной
услуги,
15 минут

Выдается ре-
зультат оказа-
ния государ-
ственной услу-
ги, 15 минут

подписыва-
ет резуль-
тат оказа-
ния госу-
д а р с т в е н -
ной услуги,
5 (пять) ка-
лендарных
дней.

выдает услугополучате-
лю результат оказания
государственной услу-
ги, 15 минут либо на-
правляет в ЦОН, 1 час
либо направляет  через
портал в срок не позднее
3 рабочих дней после
подписания результата

1. Общие положения

1. Государственная услуга "Выдача раз-
решения на использование земельного
участка для изыскательских работ" (далее
– государственная услуга) оказывается
местными исполнительными органами
области, районов, городов областного зна-
чения (далее – услугодатель).

Прием документов и выдача результа-
тов оказания государственной услуги осу-

Утвержден постановлением акимата  от 19 июня 2015 года № 260

Регламент государственной услуги
"Выдача разрешения на использование земельного

участка для изыскательских работ"
ществляется через:

1) канцелярию услугодателя;
2) филиал Республиканского государ-

ственного предприятия на праве хозяй-
ственного ведения "Центр обслуживания
населения" по Костанайской области и его
отделы в городах и районах Комитета свя-
зи, информатизации и информации Ми-
нистерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан (далее – ЦОН);

3) веб-портал "электронного правитель-

ства" www.egov.kz.
2. Форма оказания государственной

услуги: электронная (частично автомати-
зированная) и (или) бумажная.

3. Результат оказания государственной
услуги – постановление о выдаче разре-
шения на использование земельного
участка для изыскательских работ  (далее
– разрешение), либо мотивированный от-
каз в оказании государственной услуги.

Форма предоставления результата ока-
зания государственной услуги: электрон-
ная.

2. Описание порядка действий струк-
турных  подразделений  (работников)
услугодателя в процессе оказания го-
сударственной услуги

4. Основанием для начала процедуры
(действия) по оказанию государственной
услуги при обращении к услугодателю яв-
ляется принятие услугодателем заявле-
ния по форме согласно приложению 1 к
Стандарту государственной услуги  "Вы-
дача разрешения на использование зе-
мельного участка для изыскательских ра-
бот", утвержденного приказом исполняю-
щего обязанности Министра националь-
ной экономики Республики Казахстан от
27 марта 2015 года № 272 "Об утвержде-
нии стандартов государственных услуг
в сфере земельных отношений, геодезии
и картографии", (далее – Стандарт) с при-
ложением документов, указанных в
пункте 9 Стандарта (далее – пакет доку-
ментов) либо запрос в форме электрон-
ного документа, удостоверенной электрон-
ной цифровой подписью услугополучате-
ля (далее – ЭЦП).

5. Содержание каждой процедуры (дей-
ствия), входящей в состав процесса ока-
зания государственной услуги, длитель-
ность его выполнения:

1) сотрудник канцелярии услугодателя
принимает пакет документов от услугопо-
лучателя и передает руководителю услу-
годателя, 15 минут.

Результат процедуры (действия) – при-
ем пакета документов;

2) руководитель услугодателя опреде-
ляет ответственного исполнителя, нала-
гает соответствующую визу, 2 часа.

Результат процедуры (действия) – виза
руководителя услугодателя;

3) ответственный исполнитель услуго-
дателя рассматривает пакет документов
на соответствие законодательству, подго-
товливает проект результата оказания го-
сударственной услуги, 6 (шесть) рабочих
дней.

В случае неполноты предоставленных
пакета документов дает письменный мо-
тивированный отказ в дальнейшем рас-
смотрении заявления в течение двух ра-
бочих дней с момента получения пакета
документов от услугополучателя.

Результат процедуры (действия) – про-
ект результата оказания государственной
услуги;

4) руководитель услугодателя подписы-
вает результат оказания государственной
услуги, 3 (три) рабочих дня.

Результат процедуры (действия) – под-
писанный результат оказания государ-
ственной услуги;

5) ответственный исполнитель выдает
услугополучателю результат оказания го-
сударственной услуги, 15 минут.

Результат процедуры (действия) – вы-
данный услугополучателю результат ока-
зания  государственной услуги.

3. Описание порядка взаимодействия
структурных подразделений (работни-
ков) услугодателя в процессе оказания
государственной услуги

6. Перечень структурных подразделе-
ний (работников) услугодателя, которые
участвуют в процессе оказания государ-
ственной услуги:

1) сотрудник канцелярии услугодателя;
2) руководитель услугодателя;
3) ответственный исполнитель услуго-

дателя.
7. Описание последовательности про-

цедур (действий) между структурными
подразделениями (работниками) с указа-
нием длительности каждой процедуры
(действия):

1) сотрудник канцелярии услугодателя
принимает пакет документов от услугопо-

лучателя и передает руководителю услу-
годателя, 15 минут.

2) руководитель услугодателя опреде-
ляет ответственного исполнителя, нала-
гает соответствующую визу, 2 часа.

3) ответственный исполнитель услуго-
дателя рассматривает пакет документов
на соответствие законодательству, подго-
товливает проект результата оказания го-
сударственной услуги, 6 (шесть) рабочих
дней.

4) руководитель услугодателя подписы-
вает результат оказания государственной
услуги, 3 (три) рабочих дня.

5) ответственный исполнитель выдает
услугополучателю результат оказания го-
сударственной услуги, 15 минут.

4. Описание порядка взаимодействия
с центром обслуживания населения и
(или) иными услугодателями, а также
порядка использования информацион-
ных систем в процессе оказания госу-
дарственной услуги

8. Основанием для начала действия по
оказанию государственной услуги при об-
ращении в ЦОН является принятие работ-
ником ЦОНа пакета документов от услуго-
получателя.

9. Содержание каждого действия, вхо-
дящего в состав процесса оказания госу-
дарственной услуги, длительность его вы-
полнения:

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

В случае предоставления услугополу-
чателем неполного пакета документов
согласно перечню, предусмотренному
пунктом 9 Стандарта, работник ЦОНа вы-
дает расписку об отказе в приеме доку-
ментов по форме согласно приложению 2
к Стандарту.

При предоставлении полного пакета
документов, работник ЦОНа регистриру-
ет их в информационной системе "Интег-
рированная информационная система
для Центров обслуживания населения"
(далее – ИИС ЦОН) и выдает услугополу-
чателю расписку о приеме соответствую-
щих документов (5 минут);

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

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

4) услугодатель подготавливает, подпи-
сывает и направляет копию результата
оказания государственной услуги в ЦОН,
9 (девять) рабочих дней;

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

В случаях, когда услугополучатель не
обратился за результатом услуги в указан-
ный срок, ЦОН обеспечивает его хране-
ние в течение одного месяца, после чего
передает его услугодателю для дальней-
шего хранения.

10. Порядок действий услугодателя и
услугополучателя при оказании государ-
ственной услуги через портал:

1) услугополучатель осуществляет ре-
гистрацию (авторизацию) на портале
посредством индивидуального идентифи-
кационного номера (далее – ИИН);

2) выбор услугополучателем электрон-
ной государственной услуги, заполнение
полей электронного запроса и прикреп-
ление пакета документов, указанных в
пункте 9 Стандарта;

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

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

5) получение услугополучателем уве-
домления о статусе электронного запроса
и сроке оказания государственной услуги в
"личном кабинете" услугополучателя;
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Кешегі партия, кеңес 
қызметкері, облыс 

деңгейінде Нұрекең теле-ра-
дио мен әкімшілік мәдениет са-
ласын басқарған. Орта арнау-
лы оқу орнында басшы болған.  
Берісі Торғай, Қостанай әрісі 
республикаға танымал азамат 
атқарған игілікті ісі үшін Нұр-
аға атанған Нұрхан аға бүгінде 
ер азаматтың парасатты, кемең-
гер, кемел жасы 70-ке толып 
отыр. Халқына жасаған еңбе-
гі зор, атқарған ісі ел аузында 
жүрген күні бүгінге дейін ел 
азаматтарының нұр-шапағаты-
на бөленіп аса ілтипат, құрмет-
ке ие Нұрекеңе бір ауыз інілік 
жылы лебіз білдіру парыз. 

Нұрхан аға бір жасқа үлкен 
болғанмен үлкендік, ағалық 
жолында, қамқорлығында, 
достығында, сыйластығында 
ешқашан сызат түсірмей, бірқа-
лыпты жолдан таймай, бар 
болса тасымай, жоқ болса жа-

сымай, әділдік жолдан таймай, 
ешкімнің ала жібін аттамай, 
қызмет бабында ешкімге дауыс 
көтеріп көз алартпай байыппен 
сөйлеп, бабымен түсіндіретін 
үлкен тәрбие мектебінің бағба-
ны болды. 

Қаншама азаматтарға 
қамқор, ақылшы, жол нұсқар 
тірегі болды. Нұрекеңмен 
45-жылдан бері сыйлас-сырлас 
болып келеміз. Жалындаған 
жас кезімізде комсомол мек-
тебінен өттік. Отыздан жаңа 
асқан Нұрекең шаруашылығы 
ауыр, бірінші басшысы қатал 
Аманкелді ауданына атқару ко-
митетінің төрағасы болып кел-

ді. Іскерлігі, алғырлығы, әділ 
шешімі үшін қарапайым халық 
көп жағдайда ауданның бірінші 
басшысынан гөрі Нұрекеңе көп 
жүгінетін. Бұл кісі әділ шешімін 
айтатын. Осы кісіден әділдік кү-
тетін. Алдына кім келседе жылы 
қабылдап, нақты көмегін көрсе-
тетін. Міне сол кезде жаста бол-
са бас болып, Нұр-аға атанды. 
Өзінен жоғары, өзімен қатар 
қызметтестерге Нұр-аға атануы 
олардың қабілетсіз беделіне 
нұсқан келтірді. Бұл жағдайды 
көріп өстік. Кейін облыс деңгей-
індегі қызметте де беделі жоға-
рыламаса төмендемеді. 

Өтірік, өсек айтпайтын, тура 

жолдан таймайтын қара пайым, 
қайырымды, қай салада да мем-
лекеттік қызметті өз деңгейінде 
атқарған азамат бүгінде құр-
метті демалыста. Нұрхан Аб-
долұлын Нұр-аға деп өзіміз үлгі, 
өнеге тұттық. Жақсы мінезіне, 
таза жүріс-тұрысына, сыпайы 
сөз сөйлеу мәнеріне қызыға-
тынбыз. Өкінішке қарай, көп 
жағдайда оғаш мінезіміз, шикілі-
гіміз көрініп қалатын. Біздің 
алдымыздағы ақылгөй аға, па-
расатты басшы болды. Нұре-
кең Ақмола тумасы болғанмен 
Торғайдың төлбаласына, ел аға-
сына, ақылшы, кемелденген да-
насына айналды. Кез келген ор-

тада Нұрекеңді құрметтемейтін 
азамат жоқ десем артық болмас. 
«Өзі жақсы кісіге әрқашан төр-
ден орын бар» деген аталы сөз 
осы кісіге айтылғандай. Бүгінде 
құрметті төріміздің иесі Нұр-аға 
70-жасқа толды. Жетпіс жас 
азаматтың асқар таудай параса 
биігіне көтерілген кемелденген 
шағы. Разия жеңгемізбен бала-
лары ағамызды алақанға салып 
аялап бағып отыр. Ұлы Жара-
тушы Нұрхан ағаға денсаулық 
отбасына амандық берсе деп 
тілеймін! 

Шөптібай БАЙДІЛДІН.
Арқалық қаласының  

құрметті азаматы.

КЕЛБЕТ

Жігіттің бір кездегі көкшетауы
Нұрхан Абдолұлы Ислямиев 70 жаста

Өткен оқу жылының  
жетістіктері жоқ емес

Білім беру қызметкерлерінің облыстық педагогикалық 
тамыз мәслихаты өңіріміздің бас мұғалімі Әлия Төртқа-
раеваның баяндамасымен басталды. Өткен жылды қо-
рытқан басқарма басшысы жетістіктерін жіпке тізіп шықты. 
Атқарылған жұмыстарға талдау жасап, жаңа оқу жылында 
алға қойған міндеттерді таныстырды. 

– Биылғы оқу жылының тақырыбы – білім берудің ин-
новациялық стратегиясы болмақ. Инновация дегеніміз 
– сапалы біліммен қамтамасыз ету, – деп сөзін бастаған 
Әлия Құсманқызы алдымен алдағы оқу жылында бола-
тын жақсы жаңалықтарды жария етті. Атап айтқанда, 
«Жұмыспен қамту жол картасы – 2020» аясындағы жо-
баларды жүзеге асыру барысында осы жылы 5 білім беру 
ошағына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Олар – Де-
нисов ауданының Денисов орта мектебі, Науырзым ауда-
нының Буревестник орта мектебі, Рудный 
қаласының Қашар поселкесіндегі №1 орта 
мектеп, Ұзынкөл ауданының «Сәуле» ба-
лабақшасы және Жанкелдин ауданының 
Қаратүбек орта мектебі. 

Басқарма басшысы биыл ұлттық 
бірыңғай тестілеуге қатысушылардың 
саны 60,8 пайызды құрағанын жеткізді. 
Осы орайда 40 түлек «Алтын белгісін» 
қорғап шығыпты. 

– Ал ұлттық бірыңғай тестілеу көрсет-
кіші республика бойынша былтырғыдан 
төмен. ҰБТ орташа баллы 78,79. Бұл өт-
кен жылмен салыстырғанда 1,15 пайызға 
кем. Облыстағы 16 ауданның білім сапасы 
айтарлықтай емес. Өткен оқу жылында ең 
төменгі көрсеткішті Жанкелдин, Аманкел-
ді және Қарасу аудандарының түлектері 
алды, – деді Әлия Төртқараева.

Жаратылыстану-математикалық 
бағытта өткен республикалық олимпиадаға қостанайлық 
37 оқушы қатысып, оның 23-і 3 алтын, 6 күміс және 14 
қола медальді иеленді. Қостанай облысы оқушыларынан 
құралған жалпы команда республикалық олимпиадада 
бірінші орын алып, «Ең үздік олимпиада командасы» 
атанып келді.

Қостанай облысында 548 мектеп болса, оның 70% 
жуығы аз қамтылған. Білім беруді дамытудың мемлекет-
тік бағдарламасы бойынша аудан орталығындағы орта 
мектептердің базасынан материалдық-техникалық ба-
засы жақсы, педагогикалық ұжымы мықты 13 ресурстық 
орталық ашылды. Аталған орталық аз қамтылған мектеп-
тердің оқыту процесіне әдістемелік және кеңестік көмек 
көрсетеді. Жыл соңына дейін тағы да осындай 4 орталық 
Жанкелдин, Қамысты, Науырзым аудандары мен Арқалық 
қалаларында ашылады деп күтілуде.

Ал, Тобыл өңірінің білім беру саласында 13 500 пе-
дагог еңбек етеді. Соның 2500-ы техникалық және кәсіби 
білім беру ұйымдарында жұмыс істейді. Өңірде оқу орын-
дарын жаңадан бітіріп жатқан жастарды жұмысқа қабыл-
дау мәселесі де жақсы жолға қойылған. 2014-2015 оқу 
жылында 598 жас маман жаңадан жұмысқа қабылданды. 

Оңтүстіктен  150 бала  
оқуға келеді

Бүгінде елімізде білім беру ісі инно-
вациялық бағытта жүзеге асып жатқан-
ын атап өту керек. Білім басқармасы 
басшысының айтуынша, біздің педагог-
тар екі жыл қатарынан республикалық 
конкурста «Жыл мұғалімі» атағын жеңіп 
алды. Соңғы бес жылда  Қостанай об-
лысы бойынша мемлекеттік білім беру 
тапсырысы бойынша оқыту бағдарла-
масы қарқынды жүзеге асып келеді. 
Өткен жылы осындай тәсілмен оқыту 
44% болса, биыл 63,9 пайызға артқан. 
Биылғы оқу жылында мемлекеттік 
тапсырыс бойынша еліміздің оңтүстік 
облыстарынан «токарь» мамандығы 
бойынша білім алуға 100 жас келді.  
Оның 23-і Рудный қаласындағы кәсіп-
орындарға жұмысқа тұрды. Ал келесі 
оқу жылына 6 колледжге тағы 150 сту-

дент 6 мамандық бойынша оқуға келеді. Бұдан өзге, 13 
колледжде дуальдық оқыту жүйесі жолға қойылыпты.

Астықты өлкенің білім жүйесін өркендету барысында 
мүмкіндігі шектеулі балалардың ой-өресін дамыту, дүние-
танымын кеңейту, оларға сапалы білім беру мәселесі де 
қалыс қалған емес. Бүгінде облыстың 101 мектебінде 5 мың 
мүгедек оқушы ешкімнен кем қалмай білім алып жүр. Жүз 
мектепте инклюзивті білім беретін сыныптар бар. Облыс 

бойынша 11 психологиялық-педагогикалық түзету кабинет-
тері ашылған. Алайда, Алтынсарин, Жанкелдин, Қамысты, 
Қарасу, Таран аудандарындағы 1500 мүгедек бала осындай 
түзету кабинеттерінің жоқтығынан білім ала алмай отыр.

Тіл білу деңгейі талапқа  
сай емес

Әрине, өңірімізде білім беру жүйесінде жетістіктерімен 
қатар, кемшіліктер де жоқ емес. Тағы бір мәселе –  талап-
керлердің тіл білу деңгейінің өте жеткілікті жоғары деңгейде 
еместігі. 

«Өкінішке қарай, бізге оқуға келген талапкерлердің білім 
деңгейі талапқа сай болмай тұр, сондықтан ағылшын тілі-
нен бастауыш курстарын ашуға мәжбүрміз, – дейді тамыз 
мәслихатында сөз алған ҚМПИ проректоры Еркін Әбіл. 

– Былтырғы оқу жылы сәтті болды деп айтуға болмай-
ды. Қостанай облысында ұлттық бірыңғай тестілеу қоры-
тындысының орташа баллы 78,79-ды құрады. Алдағы оқу 
жылында бар жігермен жұмыс істеңіздер.  Еліміз Дүни-
ежүзілік сауда ұйымына енуі үшін  жоғары білікті маман-
дарды талап етеді. Сондықтан білім беру ұйымдарының 
алдында үлкен жауапкершілік күтіп тұр, – деп сөзін түйін-
деді облыс әкімі Нұралы Садуақасов.

Бұдан кейін ұстаздар қауымы лебіз білдіріп, ой-пікір-
лерін ортаға салды.

Жиында сөз алған астаналық қонақ Светлана Исмағұло-
ва білім саласындағы республика бойынша жетістіктерге 
тоқтала келе, ең бастысы еліміздегі кішкентай тұрғындар-
дың балабақшамен қамтылуы биыл 73-74 пайызға жеткенін 
атап өтті. Осылайша, бүгінде 709 мың бала 9 мыңнан аса 
мектепке дейінгі мекемеге барып жүр. Ендігі міндет – 2020 
жылға дейін еліміздегі барлық балдырғанды балабақшамен 
қамтамасыз ету.

Жиынның соңында жемісті еңбек еткен ұстаздар мара-
патталды. Бірі «ҚР білім беру ісінің үздігі» атанса, енді бірі 
«Ы.Алтынсарин» төсбелгісін тақты. Облыс әкімінің «Құрмет 
грамотасы» да тапсырылды. Жыл сайынғы дәстүр бойын-
ша 14 мектептің арасында өткен аймақтық жарыста биыл 
Ұзынкөл ауданының №1 орта мектебінің ұжымы 17 млн. 91 
мың теңге облыс әкімінің грантын жеңіп алды. 

СУРЕТТЕРДЕ: тамыз мәслихатынан көріністер.
Суреттерді түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

БІЛІМ – МӘҢГІЛІК ҚАЗЫНА

Тамыз мәслихаты ұстаздарға не берді?
2-бет.
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«Еңбек Даңқы кітабы» 
эстафетасы бастау алды

Меңдіқара жерінен 
бастау алған эстафе-
та облысымыздың әр 

қала мен аудандарын аралап, 
еңбекпен шыңдалып, өз жерін-
де жетістікке жеткен тұлғалар 
бейнесін қайта жаңғыртады. 
Игі іске мұрындық болған об-
лыстық ішкі саясат басқармасы 
екенін айта кеткен жөн. Оған 
облыстық мұрағаттар және құ-
жаттама басқармасы, кәсіподақ, 
арадагерлер кеңесі ұйымдары да 
атсалысты. Биыл кеңінен аталып 
өткен Жеңістің 70 жылдығы-
на байланысты Әскери Даңқ 
кітабының эстафетасы да дәл 
осындай сипатта ұйымдасты-
рылған-ды.

Еңбек Даңқы кітабының ал-
дымен Харьков ауылынан бастау 
алуының бір сыры – мұнда 
алғашқы болып қыз-келіншектер 
арасында трактордың тізгінін 
ұстап, күллі Одаққа танымал 
Социалистік Еңбек Ері Кәмшат 
Дөненбаева шыққан. Одан кейін 
еліміз Тәуелсіздік алғаннан соң 
Қазақстанның Еңбек Ері атағы 
Сайран Бұқановқа бұйырған. 
Ол отыз жылдан астам Харьков 
ауылындағы «Қарқын» ЖШС 
басқарып келеді.

Салтанатты шараның мұн-
да өткізілуінің тағы бір қызығы 
– Сайран Бұқановтың туған 
күнімен, яғни, 65 жас мерейтой-
ымен тұспа-тұс келуі. Арнайы 
мәжіліске қатысқан қонақтар 
ауылдың тарихымен таныса 
отырып, еңбек адамдарының 
бейнесі сомдалған көрмені та-
машалады. Ауыл орталығындағы 
соғыс және еңбек ардагерлерінің 
құрметіне ашылған аллеяны 
аралады. Ауыл басқарған ең 
алғашқы басшылардан бастап 
күні бүгінге дейінгілердің есім-
дері жазылған тақтаны көрді. 
Ауылдық кітапхананың жұмы-
сымен танысты.

Содан соң мәдениет үйінде 
аудандық өнерпаздар «Адамды 
адам еткен – Еңбек» тақырыбы-
ның мазмұнында концерт қой-
ып, көрермендерін тәнті етті.

Меңдіқара ауданының әкімі 
Виктор Ионенко Аманкелді ау-
данынан келген әкім орынба-
сары Сабыржан Хайруллинге 

кітапты тапсыру кезінде жақсы 
ойдың қалыптасып туғанын, 
енді меңдіқаралықтардың дәл 
осы сипатта өз кітабының жарық 
көретінін, кейбір еңбек адамда-
рының енбей қалған бейнесі ау-
данның өз кітабында жарияла-
натынын жеткізді.

О бл ы ст ы қ  а рд а г е рл е р 
кеңесінің төрағасы Кенжебек 
Укин жиналған қауымға ри-
зашылығын жеткізіп, кезінде 
Жоғары Кеңес депутаттарының 
съезінде ақын Олжас Сүлейме-
новтің «Құрғақ қасық танкіден 
де қорқынышты» деген сөзін есі-
не алды. Мұны Кенжебек Үкіұлы 
90 жылдардағы қиыншылық 
уақытта Харьков ауылын қирау-
дан тұтастай сақтап қалған бас-
шы Сайран Бұқановқа қатысты 
айтты.

Мұрағаттар және құжаттама 
басқармасының басшысы Гүл-

жан Меңдекенова да сөз сөйлеп, 
осы игі идеяны жүзеге асыруда 
бірнеше архивтік құжаттардың 
қаралғанын әңгімеледі. Алдағы 
уақытта өңіріміздің 80 жыл-
дығы тарихына орай бұл кітап-
тың келешек ұрпаққа берері мол 
тағылымды һәм танымды дүние 
екендігін ішкі саясат басқарма-
сының басшысы Жанділдә Мақа-
нов белгілі ағылшын жазушысы 
Джонатан Сфивттің сөзімен жет-
кізді.

Эстафетаны қабылдап алған 
Сабыржан Хайруллин «Еңбек 
Даңқы кітабының» келесі беттері 
аманкелділіктердің бейнесімен 
толыға түсетінін айтып, жылы 
лебізін білдірді.

СУРЕТТЕРДЕ: салтанаттан 
көрініс.

Суреттерді түсірген Айбек 
Жүзбай.

1-бет.
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Қазақ өнерін 
түлеткен

WWW
мәдениет саласының үздігі 

Римма Ғайсенова туралы сөз

Еліміз тәуелсіздік алған 
жылдары халық ұлттық 
өнерімізге сусап отырған еді. 
Әсіресе, қазақтың үлесі аз 
Қостанай өңірін рухани тұрғы-
дан қолдау аса қажет болды. 
Жұртшылық наурыз тойы, 
айтыс, ас беру, мүшәйрадан 
бастап, басқа да салт-дәстүрді 
ұмытудың алдында болғанын 
несін жасырамыз. Сол бір 
өліара шақта өңіріміздің мә-
дениеті мекемесіне Римма 
Ғабдолқызы Ғайсенова басшы 
болып келді. Бұған дейін де 
аймағымыздың аталған сала-
сында еңбек етіп келе жатқан 
тәжірибелі маман аянып 
қалған жоқ. Өзінің бар қажыр-қайратын жас мемлекетіміздің 
рухани мұраларын жаңғыртуға жұмсады.    

1992 жылы Науырзым жерінде оқушылар арасында 
тұңғыш рет «Жас тұлпар» деген атаумен облыстық айтыс 
өткені есімізде. Өнерге шөлдеп отырған Тобыл жұртшылығы 
бұл сөз додасын талайға дейін аузынан тастаған жоқ. Сол 
оқушылардың жыл сайын әр аудан-қалаларда өткізілетін жыр 
бәйгесі үрдіске айналып, оның ауқымы кеңейе түсті. Талай 
сарыауыз балғындардың тұсауын кесіп, өнерін шыңдаған, 
қазақ айтысына жанашыр болған жан – Римма Ғабдолқызы.

Римма Ғайсенова мәдениет саласын басқарған жылдары 
өңірімізде үш жүзге сауын айтқан дүбірлі бірнеше той өтті. 
Республикалық деңгейде ұйымдастырылған мемлекет және 
қоғам қайраткері Ілияс Омаровтың 80 жылдығы, көрнекті 
жазушы Бейімбет Майлиннің 100 жылдығы, ұлт көсемі Ахмет 
Байтұрсынұлының 125 жылдық мерейтойлары көзі қарақты 
ағайынның әлі есінде. Осындай үлкен науқандарды басқарған 
да – Римма Ғайсенова. Айтыскер ақын Ақсұлу Орысбайқызы 
мен танымал ақын, дін білімпазы Сейітжан Бекшентайұлының 
120 жылдық тойлары да жоғары дәрежеде өтті.  

Сол тоқсаныншы жылдардың басында өңіріміз құрамы 
жағынан шағын болса да, үлкен бір өнер ұжымымен толықты. 
Облыстық филармонияда Құрманғазы атындағы ұлттық кон-
серваторияны бітірген өрімдей жас таланттардан құралған 
«Ақжелең» ұлт-аспаптар ансамблі құрылды. Римма Ғайсенова 
осы жастардың бірден-бір қолдаушы әрі жанашыры болғаны 
бір бөлек, бүгінгі күні «Ақжелең» ансамблінің анасы» деген 
құрметке ие.

Римма Ғайсенова мәдениет саласын басқарған жылдары 
«Жігіттің сұлтаны», көркемөнерпаздар, жыршы-термешілер 
байқаулары, ақын-жазушылардың кештері, басқа да шаралар 
кең көлемде ұйымдастырыла бастады. Өңіріміздің рухани 
өмірінде болған үлкен серпілістердің ішінде облыс орталығын-
да Ілияс Омаров атындағы драма театрдың бой көтеруін ерек-
ше атап өтуге болады. Бұдан бөлек қаншама мәдени ошақтар, 
өнер ұжымдары дүниеге келді. 

Біз Римма Ғабдолқызы атқарған жұмыстардың бір парасын 
ғана тізбектеп отырмыз. Қазіргі таңда мемлекет, банк мекеме-
лері және қоғамдық қызмет көрсету қызметкерлерінің Қоста-
най облыстық кәсіподақ ұйымдарының төрайымы қызметін 
атқарып отырса да, өнер саласынан қол үзген жоқ – өзі не-
гізін қалаған, қолымен көтерген ұжымдармен әлі етене 
аралас. Қажырлы еңбегі де жоғары бағаланып келеді. 
Басқа марапаттары бір төбе, ал өткен Тәуелсіздік ме-
рекесі қарсаңында кеудесіне «Құрмет» орденін тақты, 
ол Қостанай қаласының құрметті азаматы. 

Ер азаматқа тән қайратты мінезі бар, өнердің 
шын жанашыры, өр намысты қазақтың қайсар 
қызын мерейлі тойымен құттықтау – біз-
ге парыз. Қостанай мәдениетіне, 
өнеріне өзіндік із қалдырған 
жанға ұзақ ғұмыр сүруді 
тілейміз.   

WWW

Мұрат 
      ЖҮНІСҰЛЫ
Арқалық қаласының 

Үштөбе ауылында бақ-
ша салушылар қатары 
артып келеді. Төрт жыл 
бұрын «Төкен» жеке 
кәсіпкерлігін ашқан 
Сариндер отбасы кәсіп-
терін алғашында 10 
қапшық картоп егуден 
бастаған. Бақшаның ба-
бын тауып, жылма жыл 
тәжірибе жинақтады. 

– Ешқандай қоспа-
сыз, табиғи таза өнім өсіреміз. Денсаулыққа өте 
пайдалы.  Өсірген өнімдеріміздің үштен бірін сау-
даға шығарамыз. Өзіміздің үйренген тұтынушыла-
рымыз бар. Көтерме бағамен алып кетеді, –  дейді 
отанасы Әлия.

Жас отбасы 4 бала 
тәрбиелеп отыр. 

–  Балаларымыз-
ды жеткізу үшін еңбек 
етудеміз. Біздегі басты 
мәселе, несие ала ал-
маймыз. Ауыл үйлері 
кепілдікке жарамайды. 
Несие алсақ, тыны-
сымыз кеңейіп қалар 
еді,-дейді отағасы Нұр-
тай.

Шағын шаруа биыл 
3 тоннадан астам картоп 
егіпті. Мұның сыртында 
8 мың түп қызанақ егіп 

отыр. Қияр алқабы да қанат жайып келеді. 
Арқалық қаласы.

СУРЕТТЕ: Ерлі-зайыпты бағбандар.
Суретті түсірген автор.

«ЕҢБЕК ҚОҒАМЫНА ҚАРАЙ 20 ҚАДАМ»

Бау-бақшасы жайқалған...



 Активы

I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по
справедливой стоимости через прибыли и
убытки
Финансовые активы, удерживаемые до
погашения
Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая
дебиторская задолженность
Текущий подоходный налог
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов (сумма
строк с 010 по 019)
Активы (или выбывающие группы),
предназначенные  для продажи
II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по
справедливой стоимости через прибыли
и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до
погашения
Прочие долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная торговая и прочая
дебиторская задолженность
Инвестиции, учитываемые методом
долевого участия
Инвестиционное имущество
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов
(сумма строк с 110 по 123)
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)
Обязательство и капитал

III. Краткосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые нструменты
Прочие краткосрочные финансовые
обязательства
Краткосрочная торговая и прочая
кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства
по подоходному налогу
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных  обязательств
(сумма строк  с 210 по 217)
Обязательства выбывающих групп,
предназначенных для продажи
IV. Долгосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные финансовые
обязательства
Долгосрочная торговая и прочая
кредиторская задолженность
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств
(сумма строк с 310 по 316)
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевые
инструменты
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого капитал, относимый на
собственников материнской организации
(сумма строк  с 410 по 414)

Наименование организации
АО «Международный аэропорт «Костанай»

Вид деятельности организации        аэропортовская деятельность
Организационно-правовая форма       акционерное общество
Форма отчетности:                                     неконсолидированная
Среднегодовая численность работников    278 чел.
Субъект предпринимательства                крупный
Юридический адрес (организации)    г.Костанай, аэропорт

Бухгалтерский баланс
по состоянию на  31 декабря 2014 года

тыс.тенге

На конец
отчетного
периода

16 713

11 656

76 470
15 971
120 810

562 011

11 947

573 958

694 768
На

конец
отчетного
периода

98 062

12 212

23 363
133 637

0

542 110

15 596
3 425

Код
строки

010
011

012
013

014

015
016

017
018
019
100

101

110

111
112

113

114
115

116

117
118
119
120
121
122
123
200

Код
строки

210
211
212

213

214
215

216
217
300

301

310
311
312

313

314
315
316
400

410
411
412

413
414

420

На начало
отчетного
периода

30 098

11 945

3
46 547
26 527
115 120

3 026

580 127

583 153

698 273
На

 начало
отчетного
периода

64 798

10 484

20 355
95 637

29 700

29 700

542 110

15 596
15 230

561 131

694 768

За
отчетный
период
583 415
531 565

51 850

54 890
19 414
1 950

-20 504

2 605

-23 109

-11 842
-11 267

-11 267

0

-11 267

 572 936

698 273

За преды-
дущий
период
461 524
399 524

62 000

54 800
152
226

7 274

6 127

1 147

72
1 075

1 075

0

1 075
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Доля неконтролирующих собственников
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)
Баланс (строка 300+строка 301+строка
400 + строка 500)

Наименование показателей

Выручка
Себестоимость реализованных товаров и
услуг
Валовая прибыль
(строка 010 – строка 011)
Расходы по реализации
Административные расходы
Прочие расходы
Прочие доходы
Итого операционная прибыль (убыток)
(+/- строки с 012 по 016)
Доходы по финансированию
Расходы по финансированию
Доля организации в прибыли (убытке)
ассоциированных организаций и
совместной деятельности, учитываемых
по методу долевого участия
Прочие неоперационные доходы
Прочие неоперационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
(+/- строки с 020 по 025)
Расходы по подоходному налогу
Прибыль (убыток) после налогообложения
от продолжающейся деятельности (строка
100 – строка 101)
Прибыль (убыток) после налогообложения
от прекращенной деятельности
Прибыль за год (строка 200 + строка
201) относимая на:
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего
(сумма строк с 410 по 420):
в том числе:
Переоценка основных средств
Переоценка финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи
Доля в прочей совокупной прибыли
(убытке) ассоциированных организаций и
совместной деятельности, учитываемых по
методу долевого участия
Актуарные прибыли (убытки) по
пенсионным обязательствам
Эффект изменения в ставке подоходного
налога на отсроченный налог дочерних
организаций
Хеджирование денежных потоков
Курсовая разница по инвестициям в
зарубежные организации
Хеджирование чистых инвестиций в
зарубежные операции
Прочие компоненты прочей совокупной
прибыли
Корректировка при реклассификации в
составе прибыли (убытка)
Налоговый эффект компонентов прочей
совокупной прибыли
Общая совокупная прибыль
(строка 300 + строка 400)
Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию:
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности

 421
500

Код
строки

010
011

012

013
014
015
016
020

021
022
023

024
025
100

101
200

201

300

400

410
411

412

413

414

415
416

417

418

419

420

500

600

 Руководитель:                        Ким Ю.М.                      ________________
                                (фамилия, имя, отчество)              (подпись)

Главный бухгалтер:      Загребельный А.И.              ________________
                                      (фамилия, имя, отчество)           (подпись)
Место печати

Наименование организации
АО "Международный аэропорт "Костанай"

Отчет о прибылях и убытках
за период, заканчивающийся 31 декабря  2014 года

тыс.тенге

Руководитель                         Ким Ю.М.
                                  ________________                 _________
                                (фамилия, имя, отчество)         (подпись)

Главный бухгалтер:      Загребельный А.И.
                                  ______________________     ________
                                 (фамилия, имя, отчество)     (подпись)
Место печати
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Ќ±ттыќтаймыз!

Жанкелдин ауданы, Аќшыѓанаќ
ауылыныњ тумасы Бермаѓанбетов
Шєріпті 23 тамыз к‰ні 77 жасќа жєне не-
мересі Бермаѓанбетова Данаг‰лді
10 жасќа толуымен шын ж‰ректен

ќ±ттыќтаймыз!
Туѓан к‰н иелеріне –

зор денсаулыќ, ±заќ
ѓ±мыр, сергек кμњіл к‰й
тілейміз.

          Игі тілекпен:
балалары, к‰йеубала-

лары, немерелері.

 Облыс орталыѓынан аудан,
ауылдарѓа жолаушыларды
зањсыз тасымалдау тыйылмай
отыр. Ќ±зырлы органдар тара-
пынан ќанша рет рейд ±йым-
дастырылѓанымен жаѓдайдыњ
жаќсарѓаны байќалмайды.
Ќайта жол жиегін т±раќ еткен
кμлік иелерініњ ж±мысы к‰н
μткен сайын к‰рделене т‰скен.
Б±ѓан облыстыќ прокуратура-

Зањсыз тасымал азаймай отыр
ныњ μкілдері жєне жол
ќауіпсіздігін баќылайтын инс-
пекторлар мен облыстыќ жо-
лаушылар кμлігі жєне автомо-
биль жолдары басќармасы-
ныњ ќызметкерлерімен бірге
шыќќан кезекті рейд кезінде
кμз жеткіздік. Жолдаѓы
жμнсіздікті ретке келтіру ‰шін
±йымдастырылѓан шараѓа
аталѓан ‰штік т‰гелдей ќатыс-
ты. ¤йткені, соњѓы уаќытта зањ-
сыз жолаушы тасымалыныњ

салдарынан ќара жолда ќайѓ-
ылы оќиѓалар кμбейіп кеткен.

Облыстыќ прокуратураныњ
бірінші басќарма прокуроры
Алмат Еслямов шараныњ маќ-
саты ж‰генсіз ж‰ргізушілерді
тєртіпке шаќыру, дейді.

– Жолаушыларды тасы-
малдаѓаннан кейін оныњ ќыз-
меті зањды болуы керек. Жола-
ушылардыњ μмірін саќтанды-
руѓа міндетті. Жєне осы кєсіп
т‰рімен айналысатындыѓы ту-

ралы р±ќсат ќ±жаттары болуы
керек. К‰н сайын медициналыќ
тексеруден μтіп отыруы ќажет.
¤йткені, б±л зањ талаптары, –
дейді Алмат Еслямов.

Кезекті рейд кезінде зањды
белден басып, жолаушы тасы-
малдауды кєсіп еткен 31
ж‰ргізуші аныќталды. Оларѓа
хаттама толтырылып, айыпп±л
салынды. Тіпті, кейбіреуініњ
м‰лде салыќ тμлемей ж‰ргені
де белгілі болды.

Зейнеткерге
ќ±рмет
кμрсетті

Таяуда Ќ.Єбенов атындаѓы
мєдениет ‰йінде аудандыќ
єлеуметтік баѓдарламалар
бμлімі ММ басшысы М±рат
Мєжит±лы Тобаѓабыловты зей-
неткерлікке салтанатты т‰рде
шыѓарып салу рєсімі μтті.

Алѓашќы ќ±ттыќтау сμз –
аудан єкімі Ж.Таукеновке
берілді. Аудан басшысы М±рат
Мєжит±лыныњ μмір  жолына ке-
њінен тоќталып, оныњ єсіресе
єлеуметтік баѓдарламалар
бμлімін басќарѓан уаќытта
аудан халќына, мемлекетіміз-
ге пайдалы істер тындырѓанын
ерекше атап кμрсетті.

– Нарыќтыќ экономиканыњ
алѓашќы жылдарында билікке
келген ол μзі басќарѓан меке-
меніњ ж±мысын жаќсы жолѓа
ќойды. Ењбекаќы, зейнетаќы,
жєрдемаќы, шєкіртаќы айлар
бойы берілмеген уаќыттарда
халыќтыњ тілін тауып, кμњілінен
шыѓа білген М±рат Мєжит±лы
ауданымыздыњ экономикасы
мен єлеуметтік жаѓдайын да-
мытуѓа лайыќты ‰лес ќосты.
Єлеуметтік мєселелерді
білгірлікпен шеше білді. Нєти-
жесінде аталмыш мекемені 20
жылдан астам уаќыт сєтті бас-
ќарып, халыќпен ќоян-ќолтыќ
ж±мыс  істеді.  Б±л кісіге зор ден-
саулыќ, отбасына амандыќ
тілейміз! Бала-шаѓаларыныњ
ќызыѓын кμріп, єлі де болса
ауданымызды μркендетуге
μзініњ лайыќты ‰лесін ќоса бе-
руін ќалаймыз! – деді аудан
єкімі.

Аудан басшысы м±нан соњ
М.Тобаѓабыловќа аудан активі
атынан теледидар сыйлады.

Білікті мемлекеттік ќыз-
метшіні, басшыны аудандыќ
ардагерлер кењесініњ тμраѓасы
Б.Уахит±лы, аудандыќ єлеу-
меттік баѓдарламалар бμлімі
ММ басшысыныњ орынбасары
А.Ибраев, ауылдыќ округтер
єкімдері атынан Тасты ауыл-
дыќ округі єкімі Ќ.Ж±мабаева,
аудандыќ орталыќ аурухана-
ныњ бас дєрігері Р.Есмаѓанбе-
тов, аудандыќ кєсіпкерлік жєне
ауылшаруашылыѓы бμлімініњ
басшысы Е.Ещанов жєне
б±рынѓы аудан басшылары-
ныњ бірі, зейнеткер Т.Ержан
ќ±ттыќтап, оѓан алдаѓы уаќыт-
та ќазыналы ќарттыќты тіледі.

Сμз кезегін алѓан мемле-
кеттік ќызметші М.Тобаѓабылов
аудан басшылыѓы мен активі-
не μзініњ   алѓысын айтып, ри-
залыѓын білдірді.

Аудан μнер шеберлері ар-
найы концерт ќойды.

 Аманкелді ауданы.

Ш±ѓа
   ЌОЊЌАБАЙ

Хамитбек
   М¦САБАЕВ
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ
ењбек инспекциясы жμніндегі бас-
ќармасы" ММ (110000, Ќостанай
ќаласы, Ќасымќанов кμшесі, 34,
203 кабинет, аныќтама телефоны:
50-11-87, электрондыќ мекенжай:
trud_inspektor.kostanay@mail.ru)
бос єкімшілік мемлекеттік лауа-
зымдарѓа орналасуѓа конкурс
жариялайды:

1. "Ќостанай облысы єкімдігі-
ніњ ењбек инспекциясы жμніндегі
басќармасы" ММ ењбек ќатынас-
тарын  баќылау бμлімініњ  бас
маманы – Ќостанай облысы бой-
ынша мемлекеттік ењбек инспек-
торы, Д-0-4 санаты, лауазымдыќ
жалаќысы ењбек μтіліне байла-
нысты 64 063 – 86 485 тењге ара-
лыѓында.

Ќызметтік міндеттері: Зерттеу-
лер мен тексерулер арќылы шетел-
дік ж±мыс к‰шін тартудыњ нормала-
ры мен ережелерін саќтауѓа баќы-
лау жасаумен ќоса ж±мыс беруші-
лермен басќа да нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерді жєне Ењбек ко-
дексін шаруашылыќ жєне меншік
нысанына ќарамай саќталуына
мемлекеттік баќылауды ж‰зеге асы-
ру, Ќазаќстан Республикасыныњ
зањнамаларына сєйкес берілген
объектілері бойынша зањнаманы
б±зушыларѓа ќ±ќыќтыќ ыќпал ету
шараларын ќабылдау.   ¦йымдар
мен азаматтардыњ ењбек ќатынасы
мєселелері жμнiндегi арыздарын зањ-
намада белгіленген  тєртіппен жєне
мерзімінде ќарау мен олар бойынша
шаралар ќабылдау. Ењбек ќатынасы
мєселесі бойынша ±йым ±жымдары
мен халыќ арасында т‰сiнiктеме
ж±мыстарын ж‰ргізу. ¤ндiрiстегi
кєсіби  аурулар мен жазатайым жаѓ-
дайларды есепке алу мен талдау, μз
уаќытында тексерудi ќамтамасыз
ету. Ењбек зањнамаларын б±зушы-
лыќтарды ескерту бойынша ж±мыс-
ты к‰шейтуге баѓытталѓан іс-шара-
ларды ж‰зеге асыру жμнінде шара-
ларды єзiрлеу мен ќабылдау.
Ж‰ктелген лауазымдыќ міндеттеме-
лерге сєйкес басќа да функциялар-
ды ж‰зеге асыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: Жоѓары техника-
лыќ, зањгерлік, экономикалыќ, орта-
дан кейінгі білімі техникалыќ, зањгерлік,
экономикалыќ білімімен де жіберіледі.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі білімі бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, Ќазаќстан Республика-
сыныњ "Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті туралы" Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ конституциялыќ зањы,
Ќазаќстан Республикасыныњ "Мем-
лекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы"  зањдарын,
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан–2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі. Осы санаттаѓы лауазым-
дар бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс "Бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымына орналасуѓа кон-
курс μткізу жєне конкурс комиссия-
сын ќалыптастыру ќаѓидаларын бе-
кіту туралы" Ќазаќстан Республика-
сы Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы №06-7/32 б±йрыѓыныњ (б±дан
єрі – Ќаѓида) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы ќаѓидалардыњ 2-ќосымша-
сына сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшірме-
лері;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±-
жаттыњ нотариалды куєландырыл-
ѓан кμшiрмесi;

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Кμрсетілген ќ±жаттар "Ќостанай

облысы єкімдігініњ ењбек инспекция-
сы жμніндегі басќармасы" ММ (Ќос-
танай ќаласы, Ќасымќанов кμшесі,
34, 203 кабинет) конкурсты μткізу
туралы хабарламаны жариялау
к‰нінен кейін 10 ж±мыс к‰ні ішінде
±сынылуы керек.

Конкурстыќ комиссияныњ ќарас-
тырылуына азаматтармен мерзімін-
де ќолма-ќол немесе пошта бойын-
ша берілген (ќоса беріліп отырѓан
ќ±жаттар кμрсетілуімен м±ќабаѓа
салынѓан) ќ±жаттар ќабылданады.
Конкурсќа ќатысу ‰шін электрондыќ
пошта бойынша ќ±жаттарды тап-
сырѓан азаматтар ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын єњгімелесу баста-
луына дейін бір ж±мыс к‰нінен ке-
шіктірмей тапсырады.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткер-
лер оны єњгімелесуге жіберу туралы
хабарландыру к‰нінен бастап 5
ж±мыс к‰ні ішінде "Ќостанай облы-
сы єкімдігініњ ењбек инспекциясы
жμніндегі басќармасы"  ММ-де 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
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 комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓа єњгімелесу μткізілуі басталуы-
на дейін бір ж±мыс к‰нінен кешіктір-
мей персоналды басќару ќызметін-
де "Ќостанай облысы єкімдігініњ
ењбек инспекциясы жμніндегі басќар-
масы" ММ  тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓалар персоналды басќару ќыз-
метіне "Ќостанай облысы єкімдігініњ
ењбек инспекциясы жμніндегі басќар-
масы" ММ  жеке басын куєландыра-
тын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдар-
ѓа тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін
±сынады.

Конкурсќа ќатысуѓа шыѓындар
(μткізілуі орнына жєне кері ќайтуына
ж‰ру, ‰й-жайын жалдауѓа, т±руына,
барлыќ т‰рдегі байланыс ќызмет-
терін пайдалануын) азаматтар μз
ќаражаты есебінен тμлейді.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ
кєсіпкерлік жєне индустриалдыќ-
инновациялыќ даму басќармасы"
мемлекеттік мекемесі бос єкім-
шілік мемлекеттік лауазымына ор-
наласуѓа конкурс жариялайды:

Жер ќойнауын пайдалану жєне
ќ±рылыс материалдары μндірісі
бμлімініњ бас маманы, "Д-О-4" са-
наты – 1 бірлік, лауазымдыќ жал-
аќысы ќызмет атќарѓан жылдары-
на байланысты 64063 тењгеден
86485 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Жер ќойнауын пайдалану мєсе-

лелері жμнінде облыс мекемелері
мен ±йымдарымен μзара єрекетте-
су. Жер ќойнауын пайдалану
ќ±ќыѓын алу ‰шін конкурстарды μткі-
зу жμніндегі материалдарды дайын-
дау. Жер ќойнауын пайдалануѓа
келісім-шарттар жасасу жєне орын-
дау, жер ќойнауын пайдаланушылар-
дыњ келісімшарт талаптарын орын-
дауды баќылау. Мемлекеттік ќызмет-
терді кμрсету: 1) Барлауѓа немесе
μндіруге байланысты емес жерасты
ќ±рылыстарын салуѓа жєне (неме-
се) пайдалануѓа келісімшарттар жа-
сасу; 2) Жер ќойнауы жєне жер ќой-
науын пайдалану туралы" Ќазаќстан
Республикасыныњ зањында кμздел-
ген жаѓдайларда,кењ таралѓан пайда-
лы ќазбаларды барлауды жєне
μндіруді ж‰ргізу, барлауѓа немесе
μндіруге байланысты емес ќ±рылыс
жєне (немесе) жерасты ѓимаратта-
ры ‰шін берілген жер ќойнауыныњ
учаскелеріне арналѓан сервитуттар-
ды тіркеу; 3) жер ќойнауын пайдала-
ну ќ±ќыѓын беруге, барлауѓа немесе
μндіруге байланысты емес жерасты
ќ±рылыстарын салуѓа жєне (неме-
се) пайдалануѓа арналѓан келісім-
шарттарды тіркеу. Жер ќойнауын
пайдалану мєселелерін шешу
жμніндегі сараптамалыќ комиссия-
ныњ, жер ќойнауын пайдалану
ќ±ќыѓын беру жμніндегі конкурстыќ
комиссияныњ жєне ж±мыс тобыныњ,
барлаумен жєне μндірумен байла-
нысты емес жерасты ќ±рылымдарын
салуѓа жєне (немесе) пайдалануѓа
жер ќойнауын пайдалану ќ±ќыѓын
беру жμніндегі тікелей келіссμздерді
ж‰ргізу бойынша ж±мыс тобыныњ
кењестерін дайындау. Комиссия оты-
рысыныњ хаттамаларын ресімдеу.
Ќ±рылыс индустриясын, ќ±рылыс
материалдары μндірісін дамыту
жμніндегі ж±мысты ±йымдастыру
жєне ќ±рылыс материалдары μндірісі
саласындаѓы мониторинг. Жергілікті
ќамтуды дамыту мєселесі жμнінде
мемлекеттік органдармен жєне
кєсіпорындармен μзара єрекеттесу
бойынша ж±мысты ±йымдастыру.
Ќылмыстыќ жазаларды жєне ќыл-
мыстыќ-ќ±ќыќтыќ єсердіњ басќа да
шараларын орындайтын мекеме-
лердіњ ќызметіне жєрдемдесу
жμніндегі консультативтік-кењестік
органныњ ж±мысы бойынша мемле-
кеттік органдар мен кєсіпорындар-
мен μзара єрекет ету. Облыс єкімініњ
μњірлер бойынша ж±мыс сапарына
жєне ж±мыс сапары барысында бе-
рілген оныњ тапсырмаларын орын-
дау туралы аќпараттарды єзірлеуді
±йымдастыру. Форумдарды, семи-
нарларды, т±саукесерлерді, конфе-
ренцияларды, конкурстарды, кμрме-
лерді ±йымдастыру мен μткізуге ќаты-
су. Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтінішітерін ќарау. Бμлімніњ іс ќаѓаз-
дарын ж‰ргізу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын негізгі талаптар:

Жоѓары білім: техникалыќ ѓылым-
дар жєне технологиялар (геология
жєне пайдалы ќазбалардыњ кен ор-
нын барлау, ќ±рылыс материалда-
ры, б±йымдары жєне ќ±рылымдары
μндірісі), ќ±ќыќ (зањтану). Мемле-
кеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттыњ наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓыт-
тарына сєйкес келетін облыстарда
екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бол-
са, ортадан кейінгі білім: техникалыќ
ѓылымдар жєне технологиялар (гео-
логия жєне пайдалы ќазбалардыњ кен
орнын барлау, ќ±рылыс материал-
дары, б±йымдары жєне ќ±рылымда-
ры μндірісі), ќ±ќыќ (зањтану) р±ќсат
етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті туралы",
Ќазаќстан Республикасыныњ  Кон-
ституциялыќ зањын, "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы

жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы" Ќазаќстан
Республикасыныњ зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-2050":
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања сая-
си баѓыты стратегиясын білуі. Осы
санаттаѓы лауазымдар бойынша
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 лауазымына
орналасуѓа конкурс μткізу жєне кон-
курс комиссиясын ќалыптастыру
ќаѓидалары (б±дан єрі – Ќаѓидалар)
негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) білім туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшірме-
лері;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±-
жаттыњ нотариалды куєландырыл-
ѓан кμшірмесі;

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 "Ќостанай облысы єкімдігініњ
кєсіпкерлік жєне индустриалдыќ-ин-
новациялыќ даму басќармасы" мем-
лекеттік мекемесіне мына мекен
жайѓа: Ќостанай ќаласы, Єл-Фараби
дањѓылы, 65, каб 910. Аныќтама те-
лефоны: 8-7142-54-36-97, факс:
8-7142-57-52-35, upp@kostanay.kz
электрондыќ мекенжайѓа ±сыну ќажет.

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. Ќ±жаттардыњ т±пн±сќасын
бермеген жаѓдайда т±лѓалар єњгіме-
лесуге μтуге р±ќсат етілмейді.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар оны кандидаттарды єњгімеле-
суге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап 5 к‰н ішінде "Ќоста-
най облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ
даму басќармасы" мемлекеттік ме-
кемесінде μтеді.

Конкурстыќ комиссия ж±мысыныњ
айќындылыѓы мен єділдігін ќамтама-
сыз ету ‰шін оныњ отырысына баќы-
лаушылардыњ ќатысуына болады.
Конкурстыќ комиссияныњ отырысын-
да баќылаушылар ретінде Ќазаќстан
Республикасы Президентініњ жєне
барлыќ дењгейдегі мєслихат депутат-
тарыныњ, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ зањнамасымен белгіленген ак-
кредитация алѓан б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ μкілдері, басќа да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар
мен саяси партиялардыњ μкілдері,
уєкілетті органныњ ќызметкерлері
ќатыса алады. Конкурстыќ комис-
сияныњ отырысына баќылаушылар
ретінде ќатысу ‰шін т±лѓа єњгімелесу
μткізудіњ басталуына бір ж±мыс
к‰ннен кешіктірімей, "Ќостанай облы-
сы єкімдігініњ кєсіпкерлік жєне индус-
триалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" ММ кадрлыќ ќызметінде
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа кадрлыќ
ќызметке жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа жа-
татынын растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќаларын немесе кμшірмелерін
±сынады.

Ќостанай облысы єкімдігініњ
тілдерді дамыту басќармасыныњ
тілдерді оќытудыњ облыстыќ ор-
талыѓы мен Челябі облысы Но-
ѓайбаќ муниципальдыќ ауданы-
ныњ єкімшілігі, осы μњірдегі "Аза-
мат" ќазаќ ќоѓамдыќ орталыѓы-
мен бірлесе отырып шекаралыќ
ќарым-ќатынас баѓдарламасы
тμњірегінде Челябі облысыныњ
Фершампенуаз ауылында ±лты
ќазаќ м±ѓалімдерге арналѓан
"Ана тілін дамыту мен оќытудаѓы
кейбір мєселелер" таќырыбын-
да дμњгелек ‰стел ±йымдастыр-
ды. Аталѓан шараѓа Челябі,
Троицк ќалалары мен Брединс-
кий, Чесменский, Агаповский,
Ноѓайбаќ аудандарынан ар-
найы келген ќандастарымыз
ќатысты.

Басќосуды басќарѓан Ноѓай-
баќ муниципальдыќ ауданыныњ
басшысы Ќайырбек Сейлов
м±ѓалімдерге жылы лебізін
білдірді. Сонымен ќатар "Аза-
мат" ќазаќ ќоѓамдыќ орталыѓы-
ныњ тμраѓасы Ситіков Ќанат
ќ±ттыќтауын жеткізді.  Ќостанай
облысы єкімдігініњ тілдерді да-
мыту басќармасыныњ бμлім бас-
шысы Бахытг‰л С‰лейменова
дμњгелек ‰стелдіњ негізгі маќсат-
тарыныњ бірі – тіл ‰йренушініњ
б±рынѓы алѓан лексикалыќ
білімдерін бірізділікпен жалѓас-
тырып, оларды белсенді т‰рде

Кμрші елдегі ќандастарымыз
ана тілін ‰йренуде

ќолданысќа енгізу тμњірегінде сμз
ќозѓады. Ал, Ќостанай облыстыќ
тілдерді оќыту орталыѓыныњ ди-
ректоры Г‰лнар Маратќызы
"Ќазаќ тілін оќытуда этнопедаго-
гика элементтерін тиімді пайда-
лану жолдары" таќырыбында
баяндама жасап, сабаќтардан
‰зінді кμрсетті.

Челябі облысындаѓы бес
ауданныњ бесінші жыл ќатары-
нан мемлекеттік тілімізді мењ-
геріп жатќанын айта кеткен аб-
зал. Биылѓы жылдан бастап,

ќазаќ тілін ‰йретушілерге ењбе-
каќы тμлене бастады. Игі шараѓа
м±рындыќ болып отырѓан  "Аза-
мат" ќазаќ ќоѓамдыќ орталыѓы
Челябі облысы ќазаќтарыныњ
рухани, мєдени жєне іскери
‰йлестіру орны болып табыла-
ды. "Азамат" орталыѓында
ќанша адам бар деп кесіп айту
ќиын. Челябі  облысында ќанша
ќазаќ болса, соныњ барлыѓы да
осы ќоѓамныњ м‰шесі деп айтуѓа
болады.

Ж. Т¤КЕН¦ЛЫ.

Жарнама:
54-33-22, 54-99-69 (факс)
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«Қостанай ауданы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің бірыңғай конкурс
тық комиссиясы бос әкімшілік мемлекеттік 
лауазымдарына орналасуға конкурс жария
лайды:

1. «Қостанай ауданы әкімдігінің «Эконо
мика және қаржы бөлімі»  мемлекеттік меке
месінің есеп, есеп беру және коммуналдық 
меншік  секторының бас маманы, ЕR4 са
наты.                       

Лауазымдық жалақысы қызмет өтіліне бай-
ланысты – 56 375  теңгеден 76 235 теңгеге дейін.  

Функционалдық міндеттері: 
Мемлекеттік коммуналды мүлікті жалға беру 

бойынша тендерді жүргізуді және дайындығын  
жүргізеді. Жалға беру және ақысыз қолдану 
келісім шарттарын тіркеуді жүргізеді. Коммунал-
ды мүлікті жалға беру бойынша есепті ұсынады 
және жалға беру келісім шарттарының реестрінің 
жүргізу бойынша жұмыстарды жүргізеді. Аудан-
ның кәсіпорындары және мекемелері бойынша 
негізгі құралдарды есептен шығару үшін келісім 
беруге құжаттарды тексереді, сонымен қатар ау-
данның кәсіпорындары және мекемелері бойын-
ша негізгі құралдарды беру бойынша құжаттарды 
қабылдайды және дайындайды. Мемлекеттік 
мүлік реестрінде активтердің қозғалуы бойынша 
жұмыстарды жүргізеді. Мемлекеттік мүлікті жеке-
шелендіру бойынша аукционды жүргізеді  және 
дайындалуды жүргізеді. Мемлекеттік мүлікті 
жекешелендіру бойынша есепті ұсынады. Даму 
жоспарына сәйкес  және мемлекетті органдар-
мен  есептің орындалуы туралы ақпаратты ұсы-
нады.  Әдістемелік көмек көрсетеді.  Бөлім  бас-
шысының басқа да тапсырмаларын орындайды.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар:  Жоғары – экономикалық, бухгалтер-
лік есеп, қаржы және несие,  заңды.  Мемлекеттік 
қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы 
санаттағы нақты лауазымның функционалдық 
бағытына сәйкес облыстарда екі жылдан кем 
емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан 
кейінгі – экономикалық, бухгалтерлік есеп, қаржы 
және несие, заңды білімі барларға рұқсат етіледі. 
Қазақстан Республикасының Конституция
сын, Қазақстан Республикасының «Мемлекет-
тік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа  
қарсы күрес туралы», «Қазақстан Республика-
сындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзінөзі басқару туралы», «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы», 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы»  
заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның 
мамандануына сәйкес облыстардағы қатынас
тарды реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 
2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты стратегиясын білуі. Осы 
санаттағы лауазымдар бойынша функционал-
дық міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да 
міндетті білімдер.

2. Қостанай ауданы әкімдігінің «Жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің  қаржыландыру, бух
галтерлік есеп және шаруашылық қызмет сек
торының бас маманы, ЕR4 санаты.                       

Лауазымдық жалақысы қызмет өтіліне бай-
ланысты – 56 375  теңгеден 76 235 теңгеге дейін.  

Функционалдық міндеттері: 
Мекеменің бюджеттік бағдарламаларын 

қаржыландыру жоспарын және қаржыландыру 
жоспарының өзгеруіне есептерді  дайындауға қа-
тысу. Жоспарлау және болжамдық кезеңге бюд-
жеттік өтінім құрастырады. Жасалған шарттарды 
тіркеу жөнінде аумақтық қазынашылық бөлім-
дермен жұмыс жүргізеді. Мекеменің ағымдағы 
төлемдерін аумақтық қазынашылық бөлімдер 
арқылы, немесе “ҚазынашылықКлиент” жүйесі 
арқылы жүргізеді. Әлеуметтік жәрдемақы төлем-
дерін, осы төлемдерді тағайындауға жауапты 
мамандардың ұсынумен, төлем тізімдеріне сәй-
кес жүргізеді. Жұмыспен қамту бағдарламасы 
бойынша төлемдерді жұмыспен қамту секторы 
ұсынған бекітілген нысандағы мәліметтер бойын-
ша және орындалған жұмыстар актілеріне сәйкес 
жүргізеді. Жеке көмекшілер төлемдері мүгедек-
термен жұмыс жүргізу жөніндегі жауапты маман-
ның ұсынған орындалған жұмыстар актілеріне 
сәйкес жүргізеді. Өзінің электрондыцифрлық 
қол қою ды сақтауға және пайдалануға дербес 
түрде жауапкершілікте болады. Мемлекеттік ор-
гандардың штат санының лимиттерін белгілеу 
туралы қаулысына сәйкес штат кестесін құрасты-
руға. Еңбекақы есептеу жөніндегі есептеу және 
есепті жүргізу. Қостанай ауданы әкімдігінің “Жұ-
мыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі” ММ аппарат қызметкерлерінің, штаттан 
тыс қыз меткерлерінің, үйде қажет етуші азамат-
тарға әлеуметтік көмек көрсететін бөлімшесі қыз
меткерлерінің еңбекақыларын төлемге аудару 
шоттарын даярлау. ЖЗҚна, әлеуметтік сақтан-
дыру мемлекеттік қорына, салық комитетіне ақша 
бөлу есебін жүргізуге, қызметкерлердің еңбек 
ақылары туралы анықтамаларды беруге; жол-
дама парақтарын беруді жүзеге асыруға, кәсіп
орынның, сондайақ қаржылық, есептік және не-
сиелік операциялар қорытындылары, олардың 
қозғалыстарына байланысты бухгалтерлік есеп 
беру операциясы шотында өз уақытында айқын-
далған тауарлықматериалдық құндар мен ақша-
лай қаржылар, келіп түскен негізгі қаражаттар, 
мүлік, міндеттеме және шаруашылық операция-
лар есебін ұйымдастырады. Жетпеушілік, ақша-
лай қаражатты заңсыз шығындау, тауарлықма-
териалдық құндылық, шаруашылыққаржылық 
заңнамасын бұзушылық жөнінде шаралар 
қолданады. Жетпеушілік және ақшалай қара-
жаттарды ұрлау және тауарлықматериалдық 

құндылықтар бойынша материалдар ресімдеуге 
қатысады, қажетті жағдайда осы материалдар-
ды тексеріс және соттаушы органдарға берілуін 
бақылайды. Қаржылық және кассалық тәртіптің, 
әкімшілікшаруашылық сметаның және басқа да 
шығыстардың қатты сақталуын, бухгалтерлік 
есептен жетпеушілікті жою заңдылығы, дебитор-
лық қарыз және басқа да жоғалту, бухгалтерлік 
құжаттарды сақтау,белгіленген тәртіпте олар-
ды мұрағатқа тапсыру және ресімдеу жөніндегі 
жұмысты жүргізеді. Мемлекеттік коммуналдық 
мүлік бойынша жиынтық есепті құрастырады, 
№ 1,5,7,8,10,13 мемориалды ордер бойынша 
және басқа да бухгалтерлік және статистикалық 
есептерді қалыптастырады және оларды тиісті 
органдарға ұсынады. Сектор меңгерушісінің 
уақытша жоқ кезінде, оның қызметін қамтамасыз 
ету үшін, оның лауазымдық міндеттеріне енетін 
мәселелер бойынша ұйымдастырушылық 
өкімшілік құжаттарға, сондайақ төлемді және 
өзге де қаржылық құжаттарға қол қоюға құқылы 
болады. Сектор меңгерушісінің жұмыс режимі 
мекемеде бекітілген ішкі еңбек тәртібінің қағида-
сына сәйкес анықталады. Өз құзыретінің шегінде 
азаматтардың шағымдарын және өтініштерін өз 
уақытында қарастыруды және шара қолдануды 
қамтамасыз ету. Қостанай ауданы әкімдігінің 
“Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама-
лар бөлімі” мемлекеттік мекемесінің ішкі еңбек 
тәртібі туралы қағиданы, еңбекті және техника-
лық қауіпсіздікті сақтауға құжаттар  қабылдауды  
қамтамасыз етеді.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар:  Жоғары – экономикалық, бухгал-
терлік, қаржылық, бухгалтерлік есеп және ау-
дит. Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем 
емес немесе осы санаттағы нақты лауазымның 
функционалдық бағытына сәйкес облыстарда 
екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған 
жағдайда ортадан кейінгі – экономикалық, 
бухгалтерлік, қаржылық, бухгалтерлік есеп 
және аудит білімі рұқсат етіледі. Қазақстан 
Респуб ликасының Конституциясын, Қазақстан 
Респуб ликасының «Мемлекеттік қызмет тура-
лы», «Сыбайлас жемқорлыққа  қарсы күрес 
туралы», «Қазақстан Республикасындағы жер-
гілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі басқа-
ру туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы», «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы»  заңдарын, осы 
санаттағы нақты лауазымның мамандануына 
сәйкес облыс тардағы қатынастарды реттей-
тін Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стра-
тегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты стратегиясын білуі. Осы санаттағы лауа
зымдар бойынша функционалдық міндеттерді 
орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

3. «Қостанай ауданының Заречный ауыл
дық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің бас маманы, ЕG3 санаты.                       

Лауазымдық жалақысы қызмет өтіліне бай-
ланысты – 53 813  теңгеден 72 391 теңгеге дейін.  

Функционалдық міндеттері: 
Елді мекен жерлерінде мал жаятын орын-

дарды айқындау, елді мекендер аумақтарын 
санитариялық тазалауды ұйымдастыру, профи-
лактикасы мен диагностикасы бюджет қаража-
ты есебінен жүзеге асырылатын жануар лардың 
энзоотиялық ауруларының тізбесі бойынша 
ауданның облыстық маңызы бар қаланың жер-
гілікті атқарушы органына ұсыныстар енгізу. Ве-
теринарлық есеп пен есептілікті жүргізу және 
оларды Қазақстан Республикасының ветери-
нария саласындағы заңнамасында белгілен-
ген тәртіппен ауданның облыстық маңызы бар 
қаланың жергілікті атқарушы органына табыс 
ету. Тиісті аумақта жануарлардың жұқпалы ау-
рулары пайда болған жағдайда, бас мемлекет-
тік ветеринарлықсанитариялық инспектордың 
ұсынуы бойынша карантин режимін және шектеу 
ісшараларын енгізе отырып, карантин аймағы-
ның ветеринарлық режимін белгілеу туралы 
шешімдер қабылдау. Тиісті аумақта жануар
лардың жұқпалы ауруларының ошақтарын жою 
жөніндегі ветеринарлық ісшаралар кешені жүр-
гізілгеннен кейін бас мемлекеттік ветеринарлық
санитария лық инспектордың ұсынуы бойынша 
шектеу ісшараларын немесе карантинді тоқтату 
туралы шешімдер қабылдау. Ауданның облыс
тық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы 
органына тиісті әкімшілікаумақтық бірліктің 
аумағында ветеринарлықсанитариялық қа-
уіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі ветери-
нарлық ісшаралар бойынша ұсыныстар енгізу. 
Тиісті әкімшілікаумақтық бірліктің аумағында 
ветеринарлықсанитариялық қауіпсіздікті қамта-
масыз ету жөніндегі ветеринарлық ісшараларды 
өткізу. Ветеринария саласындағы қызметті жү-
зеге асыратын жергілікті атқарушы органдардың 
бөлімшелері туралы ережені бекіту. Жануарға 
арналған ветеринарлық паспорт беру; тиісті 
әкімшілікаумақтық бірліктің аумағында қол-
данылатын ветеринарлық анықтаманы беру. 
Жануарлардың аса қауіпті және энзоотиялық 
ауруларына қарсы ветеринарлық ісшаралар-
дың орындалуын қамтамасыз ету кіреді. Мал 
шаруашылығы бойынша статистикалық есепті 
жүргізуге жауапты. Мал басы саны туралы 
анықтама береді. Жиынтық өлшемдер ішкі сая-
сат тиянақты қамтамасыз ету сұрақтар бойын-
ша жасау және өткізу, мемлекеттік нышандарын 
қолдану, азаматтық қоғамы институты өркендеу, 
хабарлаунәсихатшы жұмысына қатысу. Ішкі сая
саты ағымына жинау, қалыптасу хабарлау база-
сына (электрондық, мәтін) жұмыс жүргізу. Ішкі 
саясат сұрақтары бойынша аудандық әкімдігінің 
интернетресурстарын толықтыру және өзектік 

қамтамасыз етеді. Азаматтық қоғамы өкілдері 
институтымен, бөлімшелер, өкілдерімен  топто-
бымен байланыс ұйымдастыру. Аудан әкімдігінің 
әдістемелік және ұйымдастырушылық қолдау 
кезінде ауылдық округтің жылдық оқиғалық қа-
тарын іске асыруды жасауды және бақылауды 
жүзеге асыру. Қолданыстағы заңнамаға және 
ауылдық округі әкімінің тапсырмаларына сәйкес 
өзге де әрекеттерді жүзеге асырады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар:  Жоғары – ветеринарлық, зоотех-
никалық, экономикалық, заңды. Мемлекеттік 
қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы 
санаттағы нақты лауазымның функционалдық 
бағытына сәйкес облыстарда екі жылдан кем 
емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан 
кейінгі – ветеринарлық, зоотехникалық, эконо-
микалық, заңды білімі  рұқсат етіледі. Қазақстан 
Рес публикасының Конституциясын, Қазақстан 
Рес публикасының «Мемлекеттік қызмет тура-
лы», «Сыбайлас жемқорлыққа  қарсы күрес 
туралы», «Қазақстан Республикасындағы жер-
гілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі басқа-
ру туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы», «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы»  заңдарын, осы 
санаттағы нақты лауазымның мамандануына 
сәйкес облыстардағы қатынастарды реттей-
тін Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стра-
тегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты стратегиясын білуі. Осы санаттағы лауа
зымдар бойынша функционалдық міндеттерді 
орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

4.«Қостанай ауданының Мәскеу ауылдық 
округі әкімінің аппараты» мемлекеттік меке
месінің бас маманы, ЕG4 санаты.                       

Лауазымдық жалақысы қызмет өтіліне бай-
ланысты – 48 047  теңгеден 64 704 теңгеге дейін.  

Функционалдық міндеттері: 
Ауылдық округ әкімі аппаратының жұмыс 

жоспарларын әзірлейді, халықтың жиналыс
тарын, кеңестерін, семинарларын өткізеді, 
олардың дайындалуын және орындалуын 
қамтамасыз етеді. Ауылдық округі әкімі аппара-
тының штамптың, әкімінің мөрдің, елтаңбалы 
бланкілердің  пайдалануына және сақталуына 
жауап береді. Номенклатураға сәйкес ісқағаз-
дарын жүргізеді. Заңнамаға сәйкес ауылдық 
округі әкімінің нормативтікқұқықтық актілердің 
дайындалуын жүзеге асырады. Жеке және 
заңды тұлғалардың  өтініштерімен  жұмыстар 
ұйымдастырады, жеке мәселелері бойынша аза-
маттарды қабылдайды. АИС ЕУОЛ бағдарлама-
сында жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін 
қарайды және тіркейді, заңнамамен белгіленген 
мерзімде қарастыру нәтижелерін хабарлайды. 
Ішкі саясаттың саласында жұмысты регламент-
тейтін, Қазақстан Республикасы Президентінің, 
Қазақстан Республикасы Үкіметі актілерінің, Қа-
зақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі 
тапсырмаларының,  аудан әкімі және ауылдық 
округі әкімі шешімдерінің, тапсырмалары мен 
өкімдерінің орындалуына бақылауды жүзеге 
асырады. Ішкі саясат тұрақтылығын, этноса-
ралық қатынастарын,  мемлекеттік рәміздерді 
қолдануын қамтамасыз ету, азаматтық қоғам-
ның институтын дамыту,  ақпараттықнасихат-
тық жұмысты ұйымдастыру мәселелері бойын-
ша ісшараларды әзірлейді және іске асыруға 
қатысады. Ішкі саясат бағыттары бойынша 
ақпараттық дерек базаны (электрондық, мәтін-
дік) қалыптастыру, жинақтау бойынша жұмыс 
жүргізеді. Ішкі саясат мәселелері бойынша ау-
дан әкімдігінің интернет ресурстарының көкей-
тестілігі және орындалуын қамтамасыз етеді. 
Аймақта мемлекеттік ақпараттық саясатты жү-
зеге асырады, бұқаралық ақпарат өкілдерімен, 
көпшілікпен байланыс жасайды. Бастама топ-
тармен, өкілдермен, филиалдармен, азаматтық 
қоғам институттарының өкілдерімен қарымқа-
тынас ұйымдастырады. Қоғамдық маңызы бар 
процестерді талдау және мониторинг жоспарлау 
аумағындағы жұмысты үйлестіреді. Елбасының 
жыл сайынғы Қазақстан халқына жолдауды, 
бағдарламалық құжаттарды, 2050 жылға дейінгі 
Қазақстан Республикасының даму Стратегияны  
іске асыру шеңберінде түсіндіру жұмысын жүргі-
зеді. Аудан әкімдігінің ұйымдық және әдістемелік 
қолдауында ауылдық округінің жылдық оқиғалық 
қатарды іске асыруға бақылау жасайды және 
әзірлеуді жүзеге асырады. Қоғамдық қалыптас
тырулардың, мақсатты топтардың, халықтың, 
аға ұрпақ өкілдерінің, жастардың үйлестіру жұ-
мысы арқылы тұрақтылық, этносаралық бей-
бітшілік пен келісімшілікке бағытталған ісша-
ралардың (семинарлар, кеңестер, акциялар, 
дөңгелек үстелдер және т.б.) өткізуін ұйымдас
тырады. Тұрақсыздандыру факторларын айқын-
дау, ағымдағы мәнжайдың даму бағытының 
бағасын, әлеуметтік қауырттылықты айқындау,  
ауылдық округ бірлестіктерінің қажеттілік бағасы 
негізінде жалпы жұртшылық пікірінің жағдайы ту-
ралы талдамалық анықтамаларын дайындайды. 
Облыс әкімдігінің ішкі істер саясат басқарма-
сымен, аудан әкімдігінің тиісті бөлімшелерінің 
қарымқатынасты ұйымдастырады. «Саясаттық 
партиялар туралы», «Қоғамдық ұйымдар тура-
лы», «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы»,  
«Мемлекеттік рәміздер туралы»  заңнамалар 
шеңберінде жұмыстарды үйлестіреді. Ауылдық 
округ әкімінің есеп беру кездесулерін, азамат-
тардың жиналыстарын, кеңес хаттамаларын  
жүргізеді. Аудан мекемелеріне  әр ай сайын 
белгіленген  нысанда ақпараттық материалдар 
ұсынады. Белгіленген құзыреті шегінде лауа-
зымды тұлғалар мен жоғары тұрған органдар-
дың нұсқауларын және шешімдерін, басшы-

лардың өкімдері мен бұйрықтарын орындайды. 
Өзіне Қазақстан Республикасы заңнамаларымен 
белгіленген  шектеу қабылдайды. Біліктілік және 
кәсіптік деңгейін жоғарлатады. Қазақстан Рес
публикасы заңнамасымен белгіленген мемле-
кеттік құпия және басқа да заңмен қорғалатын 
құпияларды,  соның ішінде мемлекеттік қызмет 
тоқтағаннан кейін де сақтайды. Қолданыстағы 
заңнамаға сәйкес ауылдық округі әкімінің басқа 
қызметтерін және тапсырмаларын орындайды.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар:  Жоғары – білім, гуманитарлық 
ғылымдар (аударма ісі), әлеуметтік ғылымдар, 
экономика және бизнес (экономика, мемлекеттік 
және жергілікті басқару), құқық (құқықтану, ха-
лықаралық құқық, құқық қорғау қызметі) неме-
се ортадан кейінгі білімі – білім, гуманитарлық 
ғылымдар (аударма ісі), әлеуметтік ғылымдар, 
экономика және бизнес (экономика, мемлекеттік 
және жергілікті басқару),  құқық (құқықтану, ха-
лықаралық құқық, құқық қорғау қызметі) немесе 
орта техникалық немесе кәсіби рұқсат етіледі. 
Қазақстан Республикасының Конституциясын, 
Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік 
қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа  
қарсы күрес туралы», «Қазақстан Республика-
сындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзінөзі басқару туралы», «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы», 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы»  
заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның 
мамандануына сәйкес облыстардағы қатынас
тарды реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 
2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты стратегиясын білуі. Осы 
санаттағы лауазымдар бойынша функционал-
дық міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да 
міндетті білімдер.

Конкурс Қазақстан Республикасының мемле-
кеттік қызмет істері Агенттігі Төрағасының 2013 
жылғы 19 наурыздағы № 067/32 бұйрығымен 
бекітілген бос әкімшілік мемлекеттік лауазымына 
орналасуға конкурс өткізу және конкурс комис-
сиясын қалыптастыру Қағидалары (бұдан кейін 
– Қағидалар) негізінде өткізіледі. 

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар: 
1) осы Қағидаларға 2қосымшаға сәйкес ны-

сандағы өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен осы Қағидаларға 

3қосымшаға сәйкес нысанда толтырылған са-
уалнама;

3) білімі туралы құжаттардың нотариалды 
куәландырылған көшірмелері; 

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нота-
риалды куәландырылған көшірмесі; 

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің 2010 жылғы  23 қараша-
дағы   № 907 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан 
Республикасының Нормативтікқұқықтық ак-
тілердің тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда 
№ 6697 болып тіркелген) нысандағы денсаулығы 
туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының 
жеке куәлігінің көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мәннен 
төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені тура-
лы қолданыстағы сертификат (немесе нотариал
ды куәландырылған көшірмесі).

Құжаттарды конкурстың өтетіндегі туралы ха-
барландыру соңғы жарияланған сәттен бастап 10 
жұмыс күннің ішінде «Қостанай ауданы әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесіне мына ме-
кенжайға: Затобол кенті, Калинин көшесі, 65 үй, 
205 каб., анықтама телефоны 87145521945, 
факс 87145521945, электрондық мекенжай 
ok_kostregion@mail.ru ұсыну қажет. Азаматтар-
дың қолмақол тәртіпте немесе пошта арқылы 
құжаттарды қабылдау мерзімінде берген құжат-
тары (қоса берілген құжаттары көрсетіле отырып 
құжат тігілетін мұқабаға салынған) конкурстық 
комиссияның қарауына қабылданады. Конкурс
қа қатысу үшін құжаттарды электрондық пошта 
арқылы берген азаматтар құжаттардың түпнұсқа-
сын әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күні 
бұрын кешіктірмей ұсынады. 

Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар әң-
гімелесуге жіберу туралы хабардар ету күнінен 
бастап 5 жұмыс күні ішінде «Қостанай ауданы 
әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
өтеді. 

Конкурстық комиссияның айқындылығы мен 
әділдігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына 
бақылаушылардың қатысуына болады. 

Конкурстық комиссияның бақылаушылары 
ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің 
және барлық деңгейдегі мәслихаттардың депу-
таттары, Қазақстан Республикасының заңнама-
сымен белгіленген аккредитация алған бұқара-
лық ақпараттық құралдардың өкілдері, басқа да 
мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестік-
тердің (үкіметтік емес ұйымдар), коммерциялық 
ұйымдар мен саяси партиялардың, өкілетті қыз
меткерлері қатыса алады. 

Конкурстық комиссияның отырысына бақы-
лаушы ретінде қатысу үшін әңгімелесу өткізудің 
басталуына бір жұмыс күннен кешіктірмей, Қос
танай ауданы әкімі аппаратының кадр қызметі 
бөлімінде тіркеледі. Тіркелу үшін тұлға Қостанай 
ауданы әкімі аппаратының кадр қызметі бөліміне 
жеке куәлігінің көшірмесін, ұйымға жататынын 
растайтын құжаттардың түпнұсқасын немесе 
көшірмесін ұсынады. 

Конкурсқа қатысу бойынша  шығындар   (әң-
гімелесу өтетін жерге және кері қарай жол жүру, 
тұрғын үйжай жалдау, тұру, барлық түрдегі бай-
ланыс қызметтерін пайдалану) азаматтардың өз 
қаражаттары есебінен жүргізіледі.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Арман
асуы". 10.50 Айтуѓа оњай. 11.35 "Сыр-
ѓалым". 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Агробизнес. 13.10 Ќазаќ хандыѓыныњ
550 жылдыѓы. 13.35 "Шетелдегі ќазаќ
балалары". 14.25 М.ф. 15.00 Єйел
баќыты. 16.10 "Ж‰регім сізге аманат".
17.05 "¦лы дала д‰бірі". 17.30 Жа-
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7.00 Тањшолпан. 9.55 Апта. 10.55
Айтуѓа оњай. 11.40 Т.х. "Сырѓалым".
12.30 Жањалыќтар. 12.45 Ењбек т‰бі
- береке. 12.50 Дауа. 13.25 Білгірлер
бєйгесі. 14.10 Аќсауыт. 14.45 М.ф.
15.00 Єйел баќыты. 16.00 "Ж‰регім
сізге аманат". 16.50 Дзюдо. 20.05
Тарих толќынында. 20.30 Жањалыќ-
тар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 Т.х.
"Арман асуы". 22.40 "Ж‰регім сізге
аманат". 23.40 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жеті к‰н. 11.00 Д.ф. "Єр ‰йдіњ
сыры басќа". 11.35 Магия кухни.
12.15 М.с. 13.00 Жањалыќтар. 13.10
"Семейные мелодрамы". 14.00 "Жен-
ский доктор". 15.00 Новости. 15.15
Б±йымтай. 16.00 ¤мір сабаќтары.
16.30 Т.х. "К‰н саќшылары".17.00
Жањалыќтар. 17.15 Н‰кте. 18.00 Но-
вости. 18.10 "С±лтан С‰лейман".
19.00 ТВ Бинго. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Арнайы хабар. 21.00 Новости.
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7.00 Тањшолпан. 10.00 "Арман
асуы". 10.50 Айтуѓа оњай... 11.35
"Сырѓалым". 12.30 Жањалыќтар.
12.45 Спорт. 13.10 Т. Молдаѓалиевтіњ
сμзіне жазылѓан єндер. 14.25 М.х.
15.00 Єйел баќыты. 16.00 "Ж‰регім
сізге аманат". 16.50 Дзюдо. 20.05
Ќылмыс пен жаза. 20.30 Жањалыќ-
тар. 21.05 Айтуѓа оњай... 21.50 "Ар-
ман асуы". 22.40 "Ж‰регім сізге ама-
нат". 23.40 Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Верь мне".
11.00 Новости. 11.10 Д.ф. "Єр ‰йдіњ
сыры басќа". 11.45 Магия кухни.
12.25 М.с. 13.00 Жањалыќтар. 13.15
"Семейные мелодрамы". 14.00 "Жен-
ский доктор". 15.00 Новости. 15.15
Б±йымтай. 16.00 ¤мір сабаќтары.
16.30 "К‰н саќшылары". 17.00 Жа-
њалыќтар. 17.15 Н‰кте. 18.00 Ново-
сти. 18.15 "С±лтан С‰лейман". 19.00
Біздіњ ‰й. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Бюро расследований. 21.00 Ново-
сти. 21.30 "Верь мне". 22.20 "След".
23.10 Арнайы Хабар. 23.40 Жања-
лыќтар.

8.00 Жањалыќтар. 8.30 Єуендер
єлемі. 9.00 Новости. 9.30 Ж±лдыз-
Ай. 10.00 М.с. 10.35 "Маруся". 11.25,
12.25, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,

21.30 Т.с. "Верь мне". 22.20 "След".
23.10 Жекпе-жек. 23.55 Жањалыќтар.

8.00 Арќа-аќпарат. 8.30 Жєдігер-
лер жањѓырыѓы. 9.00 Арќа-аќпарат.
9.30 Єуендер єлемі. 9.55, 11.25,
12.25, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 10.00 М.с.
11.30 Первая студия. 12.00 М.с.
12.30 Вызов. 13.00 Жањалыќтар.
14.00 "Болашаќ". 15.15 "Мєлім де
беймєлім Ќазаќстан". 16.00 "Учи-
тель". 17.00 "Кењ ауќымда".17.50
Жањалыќтар. 18.10 Ќазына. 18.30
Новости. 18.55 "Сμнбес сєуле". 19.30
Бірінші студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Сап т‰зе! 21.00 Новости. 21.35
"Маруся". 22.35 "Учитель". 0.00
"Мєлім де беймєлім Ќазаќстан".

7.00 Єн шашу. 8.00 Kaznet. 8.20
Суперпапа. 9.00 Т.х. "Ємірші єйел".
10.30 "Фериха". 11.40 Т.х. "Мадху-
бала". 13.00 Т.с. "Котовский". 14.05
Х.ф. "Шаббона". 16.00 Єзілстан.

22.30, 23.55 Телемаркет. 11.30
Бірінші студия. 12.00 М.с. 12.30
Высота воли. 13.00 Жањалыќтар.
14.00 "Болашаќ". 15.15 "Мєлім де
беймєлім Ќазаќстан". 16.00 "Учи-
тель". 17.00 "Кењ ауќымда". 17.50
Жањалыќтар. 18.10 Даму діњгектері.
18.25 Новости. 18.55 "Сμнбес сєу-
ле". 19.30 Бірінші студия. 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 Ажар. 21.00 Но-
вости. 21.35 "Маруся". 22.35
"Учитель". 0.00 "Мєлім де беймєлім
Ќазаќстан". 1.00 Жањалыќтар.

7.20 "20:30". 7.40 Жањалыќтар.

8.00 К‰лдірген. 8.30 Такси. 9.00
"Ємірші єйел". 10.30 "Фериха". 11.40
"Мадхубала". 13.00 Єн мен єзіл. 14.10
"Котовский". 15.15 "Ємірші єйел".
16.35 Каznet. 17.00 Такси. 17.30 "Фе-
риха". 18.30 "Мадхубала". 20.00 Жа-
њалыќтар. 20.30 "20:30". 20.50 "Ко-
товский". 22.00 "Фериха". 23.00 Той
жыры. 23.25 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED: Идеи,
достойные распространения. 10.10

Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасырлар
пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар. 13.00 ¤нертапќыш.
14.15 XXI ѓасыр кμшбасшысы. 15.00
"Біздіњ заманымыздыњ ќаћарманы".
16.05 TED: Идеи, достойные распро-
странения. 17.00 Фильмы-сказки.
18.05 Реальная наука. 19.30 Атакєсіп.
21.00 Первые. 22.00 Ќылќалам. 22.50
"Мєњгілік бала бейне" драмасы. 0.00
"Біздіњ заманымыздыњ ќаћарманы".

7.05 Ж±лдыздар шеруі. 7.30 Те-
матик-шоу. 8.40 Екі езу. 9.00 Мисти-

ческие истории. 10.00 Ревю. 10.25
"Универ". 11.40 "Интерны". 12.15 Ка-
меди Вумен. 12.40 КВН на бис. 13.10
М.с. 16.30 Сєлем ВОХ. 17.30 С‰йікті
жануарлар. 18.10 Кμњілді таспа.
19.00 "Вузеры". 19.30 Камеди Вумен.
20.30 Ревю. 21.00 "Универ". 22.00
"Интерны". 22.30 Ревю. 23.00 Екі езу.
23.30 Жасырын камера. 0.00 Х.ф.
"Коллекционер".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.00 М.ф. 9.10 Орел и
решка. 10.00 О самом главном.
11.00 Смеяться разрешается. 12.15
Жанкештілер жарысы. 13.00 Ќорќы-
ныш факторы. 14.00 Сайќымазаќтар.
Жасырын камера. 15.00 "Гадалка".
16.00 "Брак по завещанию-3". 17.00
Человек-невидимка. 18.00 "Арам
аќша. Адал махаббат". 19.00 "Нєпсі
мен намыс". 19.50 Кім білген. 20.20
Айна онлайн. 21.00 Человек-неви-
димка. 22.00 "Секретные материа-
лы". 23.00 "Демоны да Винчи". 0.00
Фактор страха.

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 "Єкетай". 10.00 "Счаст-
ливы вместе". 11.00 "Воронины".
12.00 Мультсериалы. 14.00 "Алѓашќы
махаббат". 15.00 "Єкетай". 16.00
Ералаш. 17.00 "Воронины". 19.00
"Дурная кровь". 20.00 Информбюро.
21.00 "С‰йген с±лу". 23.00 "Алѓашќы
махаббат". 00.00 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.
"Анализируй это". 3.00 Концерт.

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ХАБАР

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

НТК

7 АРНА

7 АРНА

31 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЕВРАЗИЯ

КТК

њалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
"¦лжан". 19.00 "Ќызыл сарайдаѓы
т‰с". 20.00 Жањалыќтар. 20.35 Фут-
бол. "Кайрат" - "Бордо". 22.35
"Ж‰регім сізге аманат". 23.35 Жања-
лыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Верь мне".
11.00 Новости. 11.10 Мерейлі отба-
сы. 11.40 Магия кухни. 12.20 М.с.

13.00 Жањалыќтар. 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.15 "Семейные мелодрамы".
14.00 "Женский доктор". 15.00 Ново-
сти. 15.15 Б±йымтай. 16.00 ¤мір
сабаќтары. 16.30 "К‰н саќшылары".
17.00 Жањалыќтар. 17.15 Н‰кте.
18.00 Новости. 18.15 "С±лтан С‰лей-
ман". 19.10 Жекпе-жек. 20.00 Жања-
лыќтар. 20.30 Мерейлі отбасы. 21.00
Новости. 21.30 "Верь мне". 22.20
"След". 23.10 Біздіњ ‰й. 0.00 Жања-
лыќтар.

16.10 "Ємірші єйел". 17.30 "Фери-
ха". 18.30 "Мадхубала". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 20.50
"Котовский". 22.00 "Фериха". 23.00
Н.Ескалиева. "С песней по жизни".
23.25 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:
Идеи, достойные распространения.
9.45 Мое призвание. 10.10 Фильм-
ертегілер. 11.30 Ѓасырлар пернесі.
12.05 ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ идея-
лар. 13.00 ¤нертапќыш. 14.30 Шко-
ла кочевников. 15.00 "Біздіњ зама-
нымыздыњ ќаћарманы". 16.05 TED:
Идеи, достойные распространения.
17.00 Фильмы зарубежных писате-
лей. 18.00 Научная нефантастика.
18.30 Первые. 19.00 TED: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 19.30 Ученый
совет. 20.20 Н±рлы Отау. 22.00 Ќыл-
ќалам. 22.50 Кеше ѓана... 0.00 "Біздіњ
заманымыздыњ ќаћарманы".

7.05 Ж±лдыздар шеруі. 7.30 Те-

матик-шоу. 8.40 Екі езу. 9.00 Мисти-
ческие истории. 10.00 Ревю. 10.25
"Универ". 11.40 "Интерны". 12.15
Камеди Вумен. 12.40 КВН на бис.
13.10 М.с. 16.30 Сєлем ВОХ. 17.30
С‰йікті жануарлар. 18.10 Кμњілді тас-
па. 19.00 "Вузеры". 19.30 Камеди
Вумен. 20.30 Ревю. 21.00 "Универ".
22.00 "Интерны". 22.30 Ревю. 23.00
Екі езу. 23.30 Жасырын камера. 0.00
Х.ф. "13 район".

8.00 Сайќымазаќтар. Жасырын
камера. 8.30 К‰нбастар. 9.00 М.ф.
9.10 Х.ф. "С Новым годом, мамы!".
11.00 Смеяться разрешается.
12.15 Жанкештілер жарысы. 13.00
Ќорќыныш факторы. 14.00 Сайќы-
мазаќтар. Жасырын камера. 15.00
Гадалка. 16.00 Т.с. "Брак по заве-
щанию-3". 17.00 Человек-невидим-
ка. 18.00 "Арам аќша. Адал ма-
хаббат". 19.00 "Нєпсі мен намыс".
19.50 Кім білген. 20.20 Айна он-
лайн. 21.00 Человек-невидимка.
22.00 "Секретные материалы".
23.00 "Демоны да Винчи". 0.00
Фактор страха.

6.00 "Ризамын". 7.00 Т.х. "С‰йген
с±лу". 9.00 Т.х. "Єкетай". 10.00 Т.с.
"Счастливы вместе". 11.00 Кулинар-
ная программа "Готовим с Адель".
11.30 М.ф. "Мадагаскар 3". 13.30
Мультсериалы. 14.00 Т.х. "Алѓашќы
махаббат". 15.00 "Єкетай". 16.00
Ералаш. 17.00 Т.с. "Воронины". 19.00
Т.с. "Дурная кровь". 20.00 Информ-
бюро. 21.00 "С‰йген с±лу". 23.00
"Алѓашќы махаббат". 00.00 Алдарас-
пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі. 1.00
Х.ф. "Освободите Вилли 2: Новое
приключение". 3.00 Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.40 Маленькие путешествия по
большому краю. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 День города Костаная.
16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00
Кμкейтесті с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00
¤мір аѓымы.19.00 Жањалыќтар. 19.30
Ќазаќстан байтаќ μлке. 19.55 Капи-
тал. 20.00 РТН. 20.30 Дело №. 20.50
Торговый дом. 21.10 В ладу с приро-

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 Baby Гид. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00
"Жаркий лед". 14.00 Дело №. 14.15
Солнечная кухня. 14.40 Неизведан-
ный Казахстан. 15.00 "Госпожа гор-
ничная". 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
Г. Дєукенованыњ шыѓармашылыќ
кеші. 19.00 Жањалыќтар. 19.30 Тіл
жєне ќоѓам. 20.00 РТН. 20.30 Вин-
таж. 21.10 "Жаркий лед". 22.00 РТН.
22.30 Группа здоровья. 23.00 ¤мір
аѓымы. 0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "А счас-
тье где-то рядом". 12.00 "Лютый".
13.00 "С‰йген жар". 13.50 Ашыѓын
айтќанда. 14.40 "Джодха жєне Ак-
бар". 15.30 Жањалыќтар. 15.40 "Су-
дебные истории". 16.45 Давай по-
женимся. 17.50 Пусть говорят. 18.55
"Год в Тоскане". 20.00  Новости.
20.40 "С‰йген жар". 21.40 Жањалыќ-
тар. 22.20 "Джодха жєне Акбар".
23.15 П@утina. 23.40 "Шулер".

6.40 КТК ќоржынынан. 7.25 "Ка-
радайы". 8.30 Жањалыќтар. 9.00 "Са-
рай ханымдары". 10.00 Верное сред-
ство. 12.00 Новости. 12.30 "Морс-
кие дьяволы. Смерч". 14.25 Семей-
ные драмы. 16.25 "Махаббат м±њы".
17.20 "Махаббатта шек бар ма?".
18.30 "Таѓдырмен тартыс". 20.30
Жањалыќтар. 21.00 Новости. 21.30
"Узнай меня, если сможешь". 23.20
"Морские дьяволы. Смерч".

КТК

ЕВРАЗИЯ

2626262626 тамыз,  сєрсенбі тамыз,  сєрсенбі тамыз,  сєрсенбі тамыз,  сєрсенбі тамыз,  сєрсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Арман
асуы". 10.50 Айтуѓа оњай. 11.35 "Сыр-
ѓалым". 12.30 Жањалыќтар. 12.45
Ќылмыс пен жаза. 13.10 Поэзия
єлемі. 13.40 Ѓасырлар ‰ні. 14.25 М.ф.
15.00 Єйел баќыты. 16.10 "Ж‰регім
сізге аманат". 17.05 Д.ф. "Ќазаќ да-
ласыныњ ќ±пиялары". 17.30 Жања-
лыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
"¦лжан". 19.05 Ќазаќ хандыѓыныњ
550 жылдыѓы. 19.30 "Ќызыл сарай-
даѓы т‰с". 20.30 Жањалыќтар. 21.05
Айтуѓа оњай... 21.50 "Арман асуы".
22.40 "Ж‰регім сізге аманат". 23.40
Жањалыќтар.

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Верь мне".
11.00 Новости. 11.10 Д.ф. "Єр ‰йдіњ
сыры басќа". 11.45 Магия кухни.
12.35 М.с. 13.00 Жањалыќтар. 13.00
Жањалыќтар. 13.15 "Семейные ме-
лодрамы". 14.00 "Женский доктор"
15.00 Новости. 15.15 Б±йымтай.
16.00 ¤мір сабаќтары. 16.30 "К‰н

саќшылары". 17.00 Жањалыќтар.
17.15 Н‰кте. 18.00 Новости. 18.15
"С±лтан С‰лейман". 19.10 Біздіњ ‰й.
20.00 Жањалыќтар. 20.30 Мерейлі
отбасы. 21.00 Новости. 21.30 "Верь
мне". 22.20 "След". 23.10 Біздіњ ‰й.
0.00 Жањалыќтар.

8.00 Жањалыќтар. 8.30 Ќазына.
9.00 Новости. 9.30 Єуендер єлемі.
10.00 М.с. 10.35 "Маруся". 11.25,
12.25, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 11.30 Пер-
вая студия. 12.00 М.с. 12.30 Ажар.
13.00 Жањалыќтар. 14.00 "Болашаќ".
15.15 "Мєлім де беймєлім Ќазаќстан".
16.00 "Учитель". 17.00 "Кењ ауќым-
да". 17.50 Жањалыќтар. 18.10 Реги-
он/10. 18.25 Новости. 18.55 "Сμнбес
сєуле". 19.30 Бірінші студия. 20.00
Жањалыќтар. 20.30 Элегиялыќ эссе-
лер. 21.00 Новости. 21.35 "Маруся".
22.35 "Учитель". 0.00 "Мєлім де
беймєлім Ќазаќстан". 1.00 Жањалыќ-
тар.

7.35 "20:30". 7.55 Жањалыќтар.

8.30 Такси. 9.00 "Ємірші єйел". 10.30
"Фериха". 11.40 "Мадхубала". 13.00
М.ф. 13.10 Д‰ние жарыќ. 13.35
Ќалжыњ-ќоржын. 14.00 М.ф. 14.10
"Котовский". 15.15 "Ємірші єйел".
16.35 Каznet. 17.00 Такси. 17.30
"Фериха". 18.30 "Мадхубала". 20.00
Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 20.50
"Котовский". 22.00 "Фериха". 23.00
Єзілстан. 23.30 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:
Идеи, достойные распространения.
10.10 Фильм-ертегілер. 11.30
Ѓасырлар пернесі. 12.05 ТЕD: Та-
ратуѓа т±рарлыќ идеялар. 13.00
¤нертапќыш. 14.40 Литературный
клуб. 15.00 "Біздіњ заманымыздыњ
ќаћарманы". 16.05 TED: Идеи, дос-
тойные распространения. 17.00
Х.ф. "Приключения Тома Сойера".
18.15 Жасампаз ѓылым. 19.05 TED:
Таратуѓа т±рарлыќ идеялар. 19.30
Ученый совет. 21.20 Музей звуков.
22.00 Таѓдырлы хаттар. 22.45 Кон-
церт. 0.00 "Біздіњ заманымыздыњ
ќаћарманы".

7.05 Ж±лдыздар шеруі. 7.30 Те-
матик-шоу. 8.40 Екі езу. 9.00 Мисти-
ческие истории. 10.00 Ревю. 10.25
"Универ". 11.40 "Интерны". 12.15
Камеди Вумен. 12.40 КВН на бис.
13.10 М.с. 16.30 Сєлем ВОХ. 17.30
С‰йікті жануарлар. 18.10 Кμњілді тас-
па. 19.00 "Вузеры". 19.30 Камеди
Вумен. 20.30 Ревю. 21.00 "Универ".
22.00 "Интерны". 22.30 Ревю. 23.00
Екі езу. 23.30 Жасырын камера. 0.00
Х.ф. "Коллекционер-2".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.00 М.ф. 9.10 Фабрика
звезд 6. 10.00 О самом главном.
11.00 Смеяться разрешается. 12.15
Жанкештілер жарысы. 13.00 Ќорќы-
ныш факторы. 14.00 Сайќымазаќтар.
Жасырын камера. 15.00 "Гадалка".
16.00 "Брак по завещанию-3". 17.00
Человек-невидимка. 18.00 "Арам
аќша. Адал махаббат". 19.00 "Нєпсі
мен намыс". 19.50 Кім білген. 20.20
Айна онлайн. 21.00 Человек-неви-
димка. 22.00 "Секретные материа-
лы". 23.00 Т.с. "Игра престолов". 0.00

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

Фактор страха.

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 "Єкетай". 10.00 "Счаст-
ливы вместе". 11.00 "Воронины".
12.00 М.ф. 13.00 Мультсериалы.
14.00 "Алѓашќы махаббат". 15.00
"Єкетай". 16.00 Ералаш. 17.00 "Во-
ронины". 19.00 "Дурная кровь". 20.00
Информбюро. 21.00 "С‰йген с±лу".
23.00 "Алѓашќы махаббат". 00.00 Ал-
дараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Эон Флакс". 3.00
Концерт.

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 Группа здоровья. 10.00 Жања-
лыќтар. 10.30 М.ф. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 "Жаркий лед". 14.00
Винтаж. 14.30 Baby Гид. 15.00 "Гос-
пожа горничная". 16.00 Жањалыќтар.
16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат.
17.30 М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00
Жањалыќтар. 19.30 Ќылмыстыќ іс №.
20.00 РТН. 20.30 Итоги деятельнос-
ти организаций образования г. Кос-
таная, 2014-2015 гг. 21.00 "Жаркий
лед". 22.00 РТН. 22.30 В ладу с при-

родой. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Па-
норама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "А сча-
стье где-то рядом". 12.00 "Лютый".
13.00 "С‰йген жар". 13.50 Ашыѓын
айтќанда. 14.40 "Джодха жєне Ак-
бар".15.30 Жањалыќтар. 15.40 "Су-
дебные истории". 16.45 Давай по-
женимся. 17.50 Пусть говорят.
18.55 "Год в Тоскане". 20.00  Ново-
сти. 20.40 "С‰йген жар". 21.40 Жа-
њалыќтар. 22.20 "Джодха жєне Ак-
бар". 23.15 П@утina. 23.40 "Шу-
лер".

6.40 КТК ќоржынынан. 7.25 "Ка-
радайы". 8.30 Жањалыќтар. 9.00 "Са-
рай ханымдары". 10.00 Верное сред-
ство. 12.00 Новости. 12.30 "Морс-
кие дьяволы. Смерч". 14.25 Семей-
ные драмы. 16.20 "Махаббат м±њы".
17.15 "Махаббатта шек бар ма?".
18.30 "Таѓдырмен тартыс". 20.30 Жа-
њалыќтар. 21.00 Новости. 21.30 "Уз-
най меня, если сможешь". 23.20
"Морские дьяволы. Смерч".

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

дой. 21.30 Легенды эфира. 22.00 РТН.
22.30 Baby Гид. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 Т.с. "А
счастье где-то рядом". 12.00 Т.с.
"Лютый". 13.00 Т.х "С‰йген жар".
13.50 Ашыѓын айтќанда. 14.40 Т.х.
"Джодха жєне Акбар". 15.30 Жања-
лыќтар. 15.40 "Судебные истории".
16.45 Давай поженимся. 17.50 Пусть
говорят. 18.55 Т.с. "Год в Тоскане".
20.00  Новости. 20.40 "С‰йген жар".
21.40 Жањалыќтар. 22.20 "Джодха
жєне Акбар". 23.15 П@утina. 23.40
Т.с. "Шулер".

8.00 КТК ќоржынынан. 8.50 Ба-
зар жоќ алањы. 10.00 Х.ф. "Клуши".
12.00 Х.ф. "Свидание". 13.45 Порт-
рет недели. 14.55 Очная ставка.
15.50 Мафия мен таќия. 16.20 "Ма-
хаббат м±њы". 17.15 "Махаббатта шек
бар ма?". 18.30 "Таѓдырмен тартыс".
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.30 "Узнай меня, если сможешь".
23.20 "Морские дьяволы. Смерч".

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

НТК

8.00 Жањалыќтар. 8.30 Дамафон.
9.00 Новости. 9.30 Єуендер єлемі.
10.00 М.с. 11.25, 12.25, 13.55, 15.10,
17.25, 18.25, 22.30, 23.55 Телемар-
кет. 10.35 "Маруся". 11.30 Первая
студия. 12.00 М.с. 12.30 Арќа єуен-
дері. 13.00 Жањалыќтар. 14.00 "Бо-
лашаќ". 15.15 "Мєлім де беймєлім

Ќазаќстан". 16.00 "Учитель". 17.00
"Кењ ауќымда". 17.50 Жањалыќтар.
18.10 Третий тайм. 18.25 Новости.
18.55 "Сμнбес сєуле". 19.30 Бірінші
студия. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Бойт±мар. 21.00 Новости. 21.30 "Ма-
руся". 22.35 "Учитель". 0.00 "Мєлім
де беймєлім Ќазаќстан". 1.00 Жања-
лыќтар.

7.35 "20:30". 7.55 Жањалыќтар.
8.15 Єзілстан. 8.30 Такси. 9.00

"Ємірші єйел". 10.30 "Фериха". 11.40
"Мадхубала". 13.00 Концерт. 14.10
"Котовский". 15.15 "Ємірші єйел".
16.35 Каznet. 17.30 "Фериха". 18.30
"Мадхубала". 20.30 "20:30". 20.50
Аstana live. 21.35 Єзілстан. 21.50
"Фериха". 22.50 "Сырты б‰тін...".
23.15 Жањалыќтар.

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED: Идеи,

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ
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7.00 Тањшолпан. 10.00 Саѓындыр-
ѓан єндер-ай! 10.50 Айтуѓа оњай.
11.35 "Сырѓалым". 12.40 Иман айна-
сы. 13.05 Индустрияландыру:
±лттыќ μндіріс. 13.30 Баламен бет-
пе-бет. 13.55 Ж‰зден ж‰йрік. 15.00
Єйел баќыты. 16.10 "Ж‰регім сізге
аманат". 17.05 Жан жылуы. 17.30
Жањалыќтар. 17.50 ¤зекжарды. 18.10
Ѓасырлар ‰ні. 19.00 Меніњ Ќазаќста-
ным. 19.30 "Ќызыл сарайдаѓы т‰с".
20.30 Жањалыќтар. 21.05 Айтуѓа
оњай... 21.50 Шын ж‰ректен. 22.40
"Ж‰регім сізге аманат". 23.40 Жања-
лыќтар. 0.15 ¤зекжарды. 0.35 К.ф.
"Єурелењ".

7.00 Айт±мар. 8.00 Жања к‰н.
10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Верь мне".
11.00 Новости. 11.10 Мерейлі отба-
сы. 11.45 Магия кухни. 12.25 М.с.
13.00 Жањалыќтар. 13.00 Жањалыќ-
тар. 13.15 "Семейные мелодрамы".
14.05 "Женский доктор". 15.00 Ново-

14

сти. 15.15 Б±йымтай. 16.00 ¤мір
сабаќтары. 16.30 ¦лт саулыѓы. 17.00
Жањалыќтар. 17.15 Бармысыњ,
бауырым? 18.00 Новости. 18.15
"С±лтан С‰лейман". 19.05 Орталыќ
Хабар. 20.00 Жањалыќтар. 20.30
Мерейлі отбасы. 21.00 Новости.
21.30 Х.ф. "Воины Зу". 22.55 Т.х.
"Ќ±рбылар". 0.55 Жањалыќтар.

8.00 Жањалыќтар. 8.30 Тартылыс
к‰ші. 9.00 Новости. 9.30 Єуендер
єлемі. 10.00 М.с. 10.35 "Маруся".
11.25, 12.25, 13.55, 15.10, 17.25,
18.25, 22.30, 23.55 Телемаркет.
11.30 Первая студия. 12.00 М.с.
12.30 Жылнамашылар. 13.00 Жања-
лыќтар. 14.00 "Болашаќ". 15.15 "Мєлім
де беймєлім Ќазаќстан". 16.00 "Учи-
тель". 17.00 "Кењ ауќымда". 17.50
Жањалыќтар. 18.10 Алдаспан. 18.25
Новости. 18.55 "Сμнбес сєуле". 19.30
Бірінші студия. 20.00 Жањалыќтар.
20.30 Ќазына. 21.00 Новости. 21.30
"Маруся". 23.00 Телетриптих "00:00".
0.05 "Мєлім де беймєлім Ќазаќстан".
1.00 Жањалыќтар.

7.30 "20:30". 7.50 Жањалыќтар.
8.30 Такси. 9.00 "Ємірші єйел". 10.30
"Фериха". 11.40 "Мадхубала". 13.00
М.ф. 13.10 "Сырты б‰тін...". 13.40
К‰лдірген. 14.10 Єн мен єзіл. 15.15
"Ємірші єйел". 16.35 Каznet. 17.00
Такси. 17.30 "Фериха". 18.30 "Мад-
хубала". 20.00 Жањалыќтар. 20.30
"20:30". 20.50 "Котовский". 22.00
"Фериха". 23.00 Ел аузында. 23.25
К.ф. "Ѓашыќ жігіт".

7.00 Ќайырлы тањ. 9.20 TED:
Идеи, достойные распространения.
10.10 Фильм-ертегілер. 11.30
Ѓасырлар пернесі. 12.05 ТЕD: Та-
ратуѓа т±рарлыќ идеялар. 13.00
¤нертапќыш. 14.15 Лидер XXI века.
15.00 "Біздіњ заманымыздыњ ќаћар-
маны". 16.05 TED: Идеи, достойные
распространения. 17.00 Х.ф. "При-
ключения Тома Сойера". 18.05 Эй-
нштейн ізімен. 19.05 TED: Таратуѓа
т±рарлыќ идеялар. 19.30 Єдебиет
єлемі. 21.00 Золотая середина.

22.00 Ќылќалам. 22.50 Сол бір
кеш... 0.00 "Біздіњ заманымыздыњ
ќаћарманы".

7.05 Ж±лдыздар шеруі. 7.30 Те-
матик-шоу. 8.40 Екі езу. 9.00 Мисти-
ческие истории. 10.00 Ревю. 10.25
"Универ". 11.40 "Интерны". 12.15
Камеди Вумен. 12.40 КВН на бис.
13.10 М.с. 16.30 Сєлем ВОХ. 17.30
С‰йікті жануарлар. 18.10 Кμњілді тас-
па. 19.00 "Вузеры". 19.30 Камеди
Вумен. 20.30 Ревю. 21.00 "Универ".
22.00 "Интерны". 22.30 Ревю. 23.00
Екі езу. 23.30 Жасырын камера. 0.00
Х.ф. "Падение Олимпа".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќыма-
заќтар. Жасырын камера. 8.30
К‰нбастар. 9.00 М.ф. 9.10 Фабрика
звезд 6. 12.00 Сотќар балалар. 12.15
Жанкештілер жарысы. 13.00 Ќорќы-
ныш факторы. 14.00 Сайќымазаќтар.
Жасырын камера. 15.00 Икона сти-
ля. 16.00 Измайловский парк. 18.00
Концерт. 20.30 Айна онлайн. 21.00
Человек-невидимка. 22.00 Хочу к

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-
ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ
МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЕВРАЗИЯ

КТК

31 АРНА

достойные распространения. 10.10
Фильм-ертегілер. 11.30 Ѓасырлар
пернесі. 12.05 ТЕD: Таратуѓа т±рар-
лыќ идеялар. 13.00 ¤нертапќыш.
14.30 Єдебиет єлемі. 15.00 "Біздіњ
заманымыздыњ ќаћарманы". 16.05
TED: Идеи, достойные распростра-
нения. 16.55 Х.ф. "Приключения
Тома Сойера". 18.05 Б‰гінгі ѓылым.
19.05 TED: Таратуѓа т±рарлыќ идея-
лар. 19.30 Кітапхана. 20.30 Жасам-
паз ѓылым". 21.20 Лови момент. 22.00
Таѓдырлы хаттар. 22.50 Балет "Кле-
опатра". 0.00 "Біздіњ заманымыздыњ
ќаћарманы".

7.05 Ж±лдыздар шеруі. 7.30 Те-

тілер жарысы. 13.00 Ќорќыныш фак-
торы. 14.00 Сайќымазаќтар. Жасы-
рын камера. 15.00 "Гадалка". 16.00
"Брак по завещанию-3". 17.00 Чело-
век-невидимка. 18.00 "Арам аќша.
Адал махаббат". 19.00 "Нєпсі мен
намыс". 19.50 Кім білген. 20.20 Айна
онлайн. 21.00 Человек-невидимка.
22.00 "Секретные материалы". 23.00
"Игра престолов". 0.00 Фактор стра-
ха.

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 "Єкетай". 10.00 "Счаст-
ливы вместе". 10.30 "Воронины".
11.30 М.ф. 14.00 "Алѓашќы махаб-
бат". 15.00 "Єкетай". 16.00 Ералаш.

НТК

Меладзе. 23.40 ШоумаSтгоуон.

6.00 "Ризамын". 7.00 "С‰йген
с±лу". 9.00 "Єкетай". 10.00 "Счаст-
ливы вместе". 10.30 "Воронины".
11.30 М.ф. "Путешествие на Запад.
Счастливчик Люк". 13.00 Мультсе-
риалы. 14.00 "Алѓашќы махаббат".
15.00 "Єкетай". 16.00 Ералаш. 17.00
"Воронины". 20.00 Информбюро.
21.00 "С‰йген с±лу". 23.00 "Алѓашќы
махаббат". 00.00 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф. "Гар-
ри Поттер и Дары смерти. Часть 1".
3.00 К.ф. "Суби-Ду 4: Проклятье озер-
ного монстра".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 ПроАгро. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір
аѓымы. 13.00 "Жаркий лед". 14.00 В
ладу с природой. 14.25 Торговый
дом. 14.45 Маленькие путешествия
по большому краю. 15.00 "Госпожа
горничная". 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30
М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жања-
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лыќтар. 19.30 Тіл жєне ќоѓам. 20.00
РТН. 20.30 Группа здоровья. 21.00
"Жаркий лед". 22.00 РТН. 22.30 Сол-
нечная кухня. 23.00 ¤мір аѓымы.
0.10 Панорама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "Лютый".
13.00 "С‰йген жар". 13.50 "Джодха
жєне Акбар". 14.40 Ж±ма уаѓызы.
14.55 Ќылмыстыќ іс №. 15.30 Жања-
лыќтар. 15.40 Х.ф. "Солнцекруг".
17.45 Жди меня. 18.50 Поле чудес.
20.00 Новости. 20.40 "С‰йген жар".
21.40 Жањалыќтар. 22.20 "Джодха
жєне Акбар". 23.15 П@утina. 23.40
"Шулер".

6.40 КТК ќоржынынан. 7.25 "Ка-
радайы". 8.30 Жањалыќтар. 9.00 "Са-
рай ханымдары". 10.00 Верное сред-
ство. 12.00 Новости. 12.30 "Морские
дьяволы. Смерч". 14.25 Семейные
драмы. 16.20 "Махаббат м±њы". 16.45
КТК ќоржынынан. 17.45 "Карадайы".
20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.
21.30 Х.ф. "Домработница". 23.25
Х.ф. "Живой".

17.00 "Воронины". 18.00 "Дурная
кровь". 20.00 Информбюро. 21.00
"С‰йген с±лу". 23.00 "Алѓашќы ма-
хаббат". 00.00 Алдараспан, Шан-
шар, Нысана к‰нделігі. 1.00 Х.ф.
"Люди как мы". 3.00 К.ф. "И пришел
паук".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.
9.30 Винтаж. 10.00 Жањалыќтар.
10.30 М.ф. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00
"Жаркий лед". 14.00 Группа здоро-
вья. 14.25 Ќылмыстыќ іс №. 14.35
Легенды эфира. 15.00 "Госпожа гор-
ничная". 16.00 Жањалыќтар. 16.30
М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30

М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жања-
лыќтар. 19.30 Безопасная дорога.
20.00 РТН. 20.30 ПроАгро. 21.00
"Жаркий лед". 22.00 РТН. 22.30 Тет-
а-тет. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.10 Пано-
рама дня.

7.00 Доброе утро. 11.00 "А сча-
стье где-то рядом". 12.00 "Лютый".
13.00 "С‰йген жар". 13.50 Ашыѓын
айтќанда. 14.40 "Джодха жєне Ак-
бар".15.30 Жањалыќтар. 15.40 "Су-
дебные истории". 16.45 Давай по-
женимся. 17.50 Пусть говорят.
18.55 "Год в Тоскане". 20.00  Ново-
сти. 20.40 "С‰йген жар". 21.40 Жа-

њалыќтар. 22.20 "Джодха жєне Ак-
бар". 23.15 П@утina. 23.40 "Шу-
лер".

6.40 КТК ќоржынынан. 7.25 "Ка-
радайы". 8.30 Жањалыќтар. 9.00 "Са-
рай ханымдары". 10.00 Верное сред-
ство. 12.00 Новости. 12.30 "Морские
дьяволы. Смерч". 14.25 Семейные
драмы. 16.20 "Махаббат м±њы". 17.15
"Махаббатта шек бар ма?". 18.30 "Таѓ-
дырмен тартыс". 20.30 Жањалыќтар.
21.00 Новости. 21.30 "Узнай меня,
если сможешь". 23.20 "Морские дья-
волы. Смерч".

матик-шоу. 8.40 Екі езу. 9.00 Мисти-
ческие истории. 10.00 Ревю. 10.25
"Универ". 11.40 "Интерны". 12.15 Ка-
меди Вумен. 12.40 КВН на бис. 13.10
М.с. 16.30 Сєлем ВОХ. 17.30 С‰йікті
жануарлар. 18.10 Кμњілді таспа. 19.00
"Вузеры". 19.30 Камеди Вумен. 20.30
Ревю. 21.00 "Универ". 22.00 "Интер-
ны". 22.30 Ревю. 23.00 Екі езу. 23.30
Жасырын камера. 0.00 Х.ф. "Рэмбо-
3".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Сайќымазаќ-
тар. Жасырын камера. 8.30 К‰нбас-
тар. 9.00 М.ф. 9.10 Фабрика звезд 6.
10.00 О самом главном. 11.00 Сме-
яться разрешается. 12.15 Жанкеш-
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7.00 Концерт. 8.00 Ќымызхана.
9.00 Сенбілік тањ. 10.05 Дауа. 10.40
М.ф. 12.10 ¦лттыќ шоу: Роза шаќыра-
ды. 13.30 Білгірлер бєйгесі. 14.15 К.ф.
"Мыњжылдыќ тырна". 16.10 "Бейбіт атом
энергетикасын дамытудыњ сара жо-
лында". 16.30 Дзюдо. 20.30 Жањалыќ-
тар. 21.00 Сенбілік кездесу. 22.30
Жайдарман. 0.20 Жањалыќтар. 0.50
К.ф. "Мыњжылдыќ тырна".

7.00 Концерт. 8.45 Бармысыњ,
бауырым? 9.45 ¦лт саулыѓы. 10.10
Д.ф. "Часы судного дня". 10.40 Ме-
рейлі отбасы. 11.10 М.с. 12.40 Сказка
"Рапунцель". 13.45 Орталыќ Хабар.
14.40 Ж±лдызды дода. 16.15 Тур де
Хабар. 16.45 Х.ф. "Молоко, сметана,
творог". 18.05 Концерт. 19.25 Бене-
фис-шоу. 20.30 Мерейлі отбасы. 21.00
Жеті к‰н. 22.00 Х.ф. "Операция "Сап-

фир". 22.50 Х.ф. "Призрачный гонщик-
2". 0.30 "Ќ±рбылар".

8.00 Жањалыќтар. 8.30 М.с. 9.00
Новости. 9.35 Ќ. Деріпсалдинніњ шы-
ѓармашылыќ кеші. 11.35, 12.55,
13.55, 16.20, 17.55, 18.25, 19.55 Те-
лемаркет. 11.40 Регион/10. 12.00 Те-
летриптих "00.00". 13.00 Третий
тайм. 13.25 Єуендер єлемі. 14.00
К.ф. "Ляйля и Мажнун". 17.00 Сап
т‰зе! 18.00 Д.ф. "С.Ерубаев". 18.30
Т.с. "Широка река". 19.30 Элегиялыќ
эсселер. 20.00 Алдаспан. 20.30 Да-
мафон. 21.00 Арќа-аќпарат. 21.35
Х.ф. "Мама-детектив".

8.00 Єн шашу. 8.35 Такси. 9.20
Суперпапа. 10.00 М.ф. 11.20 Каznet.
11.40 "Мадхубала". 13.00 Т.с. "По-
дари мне жизнь". 15.05 Х.ф. "Вам и

не снилось". 16.45 Ќалжыњ-ќоржын.
17.05 Єзілстан. 17.20 Айтыс. 18.30
"Мадхубала". 20.05 Ел аузында.
20.30 Астана ж±лдыздары-2015.
23.20 Х.ф. "Доказательство". 1.20
"¦мытылмас".

7.00 Ќылќалам. 8.00 ‡кілі домбы-
ра. 10.150 Картина маслом. 10.45
Золотая середина. 12.00 Жасампаз
ѓылым. 13.00 Х.ф. "Волчонок среди
людей". 14.45 Концерт. 16.00 XXI ѓасыр
кμшбасшысы. 17.30 Кітапхана. 18.05
"Ѓылыми ізденістер". 18.35 Д.ф. "Ќара
кемпір". 18.55 Концерт. 20.55 Опера
"Капулетти и Монтекки". 23.20 К.ф.
"Ќ±раќ кμрпе".

7.40 Ж±лдыздар шеруі. 8.10 М.ф.
9.00 Звезданутые. 10.00 М.ф. 11.40

"Маша и Медведь". 12.30 К‰лкі базар.
13.30 Тематик-шоу. 14.30 Екі езу. 15.00
М.х. 16.10 М.ф. "Братец Медвежонок-
2". 18.00 М.х. 19.10 Тематик-шоу.
20.00 Екі езу. 20.30 Х.ф. "Одинокий
рейнджер". 23.50 Х.ф. "Где моя тач-
ка, чувак?". 1.10 ХБ шоу.

8.00 Шебербек аѓай. 9.10 Орел и
решка. 10.00 Х.ф. "Золушка. ru". 12.00
К.ф. "Сезім сергелдењі-2". 15.00 Х.ф.
"Время любить". 18.30 Концерт гр.
"Орда". 20.00 Айна онлайн. 21.00 Х.ф.
"С 8 Марта, мужчины!". 23.00 Бокс.
0.00 "Секретные материалы".

6.00 Алдараспан, Шаншар, Ныса-
на к‰нделігі. 7.00 "С‰йген с±лу". 9.00
Єзіл студио. 10.00 "Готовим с Адель".
10.30 Ералаш. 11.00 М.ф. "Кунг фу
панда". 13.00 Х.ф. "Дублер". 15.00
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8.30 Ќымызхана. 9.00 Аќсауыт.
9.30 Б‰гін жексенбі. 11.00 Баламен
бетпе-бет. 12.10 Айтыстан ‰зінді. 12.55
Д.ф. "ЌР Конституциясы. 20 жыл".
13.30 Жарќын бейне. 14.00 К.ф. "Жау-
ж‰рек мыњ бала". 16.30 Дзюдо. 20.00
Апта. 21.00 Єзіл єлемі. 23.20 Концерт.
0.20 К.ф. "Жауж‰рек мыњ бала".

7.00 Концерт. 9.00 Айбын. 9.30
Ас арќау. 10.00 Д.ф. "Жања Ќазаќ-
станныњ рєміздері". 10.30 Мерейлі
отбасы. 11.00 М.с. 12.00 К.ф. "Жау-
ж‰рек мыњ бала". 14.30 Бенефис-
шоу. 15.40 К.ф. "Таќиялы періште".
17.15 Д.ф. "Мемлекет негізі". 17.45
Ледовое шоу Д.Тена и друзей. 19.45
Ду-думан. 21.00 Жеті к‰н. 22.00
Н.Тілендиевтіњ 90 жылдыѓына   ар-

налѓан мерекелік кеш.  0.00 "Ќ±рбы-
лар".

8.00 Єуендер єлемі. 8.30 М.с.
9.00 Алдаспан. 9.30 Концерт. 11.35,
12.25, 13.20, 15.10, 17.30, 18.25,
22.30, 23.55 Телемаркет. 11.40 Ок-
тава. 12.30 Высота воли. 13.00 Даму
діњгектері. 13.25 Єуендер єлемі.
14.00 Х.ф. "Истина, любовь, красо-
та". 17.00 Элегиялыќ эсселер. 18.00
Д.ф. "С.Ерубаев". 18.30 "Широка
река". 19.30 Волшебный фонарь.
20.00 Арќа єуендері. 20.30 Вызов.
21.00 Арќа-аќпарат. 21.35 Х.ф.
"Мама-детектив".

8.00 Єн шашу. 9.15 Ел аузында.
9.40 Концерт. 10.55 Конституция

к‰ніне арналѓан арнайы жоба. 11.15
К‰лдірген. 11.40 "Мадхубала". 13.00
"Подари мне жизнь". 15.10 Х.ф. "Кол-
дунья". 17.15 "Сырты б‰тін...". 17.45
Єзілстан. 18.00 Бай бол. 18.35 "Мад-
хубала". 20.05 Той жыры. 20.30 Ж.Ай-
жанованыњ єн кеші. 22.35 Х.ф. "До-
рога домой". 0.30 "¦мытылмас".

7.00 Ќылќалам. 9.45 ¤зін-μзі тану.
10.10 Ѓылыми кењес. 11.00 Арнайы
жоба. 12.25 "Ќазаќ хандыѓы: Ќасым-
хан Кенесарыѓа дейін". 12.50 Кон-
церт. 14.45 Д.ф. "Родные степи".
16.00 Лидер XXI века. 16.45 Сол бір
кеш... 18.00 "Шоќан Уєлиханов".
20.15 Опера "Волшебная флейта".
22.55 К.ф. "Шабандоз ќыз".

7.40 Ж±лдыздар шеруі. 8.10 М.ф.

9.40 М.ф. "Большой фильм про по-
росенка". 13.10 Х.ф. "Как Майк".
15.00 М.ф. 16.40 Тематик-шоу. 17.30
Екі езу. 18.00 М.ф. "Принц Египта".
20.00 Большая разница. 21.00 Ењ
к‰лкілі єртістер. 22.20 Тематик-шоу.
23.20 Екі езу. 0.00 Х.ф. "Кровью и
потом: Анаболики".

08.00 Шебербек аѓай. 9.30 Из-
майловский парк. 12.00 Концерт гр.
"Орда". 13.30 "Жас дидар" - "¤тел-
мес борыш". 14.00 Айна онлайн.
15.00 М.ф. "Алеша Попович и Туга-
рин Змей". 16.20 Концерт. 18.00 К.ф.
"Джодха мен Акбар". 21.00 Хочу к
Меладзе. 22.40 Х.ф. "Такси-2". 0.30
"Секретные материалы".

6.00 "Ризамын". 7.30 "С‰йген
с±лу". 9.30 Х.ф. "Приезжий жених".
11.30 Алдараспан, Шаншар, Ныса-
на к‰нделігі. 12.30 Х.ф. "Трансфор-

меры". 16.00 Х.ф. "Повелитель сти-
хии". 18.00 Фильм-концерт "Звездные
дети". ч. 1. 20.00 "С‰йген с±лу". 22.00
Алдараспан, Шаншар, Нысана
к‰нделігі. 23.00 Х.ф. "Трансформе-
ры: Месть падших". 3.00 К.ф. "Парни
из женской общаги".

7.00 М.ф. 9.00 Неизвестная вер-
сия. 10.00 Торговый дом. 10.20 Baby
Гид. 10.50 В ладу с природой. 11.10
Легенды эфира. 11.30 Солнечная
кухня. 12.00 ПроАгро. 12.30 РТН Под-
робности. 13.20 Винтаж. 14.00 Хит-
парад. 15.00 Тіл жєне ќоѓам. 15.30
Тєуелсіз елдіњ т±лѓалары. 16.00 Моя
правда. 17.00 День города Костаная.
20.30 Тет-а-тет. 21.00 В поисках ис-
тины. 22.00 К.ф. "Ал ќ±да - бер ќ±да".
0.00 ЧМ по шоссейно-кольцевым
мотогонкам.
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Х.ф. "Приезжий жених". 17.00 Фильм-
концерт. 18.00 Х.ф. "Повелитель сти-
хии". 20.00 "С‰йген с±лу". 22.00 Алда-
распан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.
23.00 Х.ф. "Трансформеры". 2.00 Х.ф.
"Прямая и явная угроза".

7.30 М.ф. 8.20 Жањалыќтар. 9.00
РТН. 9.30 Неизвестная версия. 10.20
Неизведанный Казахстан. 10.50 Груп-
па здоровья. 11.10 День города Кос-
таная. 14.00 К.ф. "Ал ќ±да – бер ќ±да".
16.00 ПроАгро. 16.30 Тіл жєне ќоѓам.
17.00 Тет-а-тет. 17.30 Ж±лдыз-топ.
18.30 Ќауіпсіз жол. 19.00 Ќылмыстыќ
іс №. 19.30 Baby Гид. 20.00 РТН Под-
робности. 20.50 Винтаж. 21.30 Сол-
нечная кухня. 22.00 Легенды эфира.
22.30 А.Алшынбаева. 0.00 Территория
происшествий.

6.00 Т.х. "Шпионские игры". 7.30

Контрольная закупка. 8.00 Тањѓы
пошта. 8.30 П@утina. 8.50 Жањалыќ-
тар. 9.00 Новости. 9.10 Смак. 9.50 Х.ф.
"Бриллиантовая рука". 11.50 Фабрика
грез. 12.15 "Ду ќол шоколад". 13.15
Караоке такси. 13.50 101 кењес. 14.15
П@утina+. 15.15 Угадай мелодию.
15.50 Добрый вечер, Казахстан! 16.55
Т.с. "Ради тебя". 20.00 "Первая про-
грамма". 20.35 "Ради тебя". 21.30 Кешкі
кездесу. 22.50 Жањалыќтар. 23.20 Єн
дария. 0.00 Х.ф. "Люди Икс: Начало.
Росомаха".

7.05 Х.ф. "Девушка без адреса".
8.30 КТК ќоржынынан. 10.00 Удиви
меня. 11.10 Звездная жизнь. 12.00
Новости. 12.30 Х.ф. "Домработница".
14.20 По страницам ретрофестива-
ля. 15.15 "Карадайы". 18.15 Біздіњ
концерт. 19.35 Той ВestStar. 21.00
Другая правда. 22.00 Х.ф. "Мелодия
любви". 0.00 Х.ф. "Я стесняюсь сво-
его тела".

6.00 Жањалыќтар. 6.25 "Шпионс-
кие игры". 8.35 Жањалыќтар. 8.45
Воскресные беседы. 9.00 Новости.
9.10 Здоровье. 10.10 "Казлото". 10.45
К 85-летию Георгия Данелии. "Небе-
са не обманешь". 12.00 Кешкі кезде-
су. 13.10 Караоке такси. 13.45 101
кењес. 14.15 Єн дария. 15.10 Х.ф.
"Астерикс против Цезаря". 16.55 Т.с.
"Когда его совсем не ждешь". 21.00
Аналитика. 22.00 П@утina+. 23.00
Х.ф. "Двойная жизнь". 1.00 "Легенда
"Интердевочки".

7.05 М.с. 8.00 КТК ќоржынынан. 9.40
Выходной со звездой. 10.20 Х.ф. "На-
халка". 14.50 Дорога домой. 15.00 Ал-
дараспан. 15.30 Біздіњ концерт. 16.50
Той ВestStar. 18.15 ¤нерлі отбасы.
19.30 Кμњілді отбасы. 20.30 Экспери-
мент. 21.00 Портрет недели. 22.00 Слуги
народа. 22.50 Х.ф. "Пара гнедых".

Єскери гранатамен
±сталды

Рудныйда ќол сμмкесіне єскери граната салып алып
ж‰рген азамат ±сталды.

Полиция ќызметкерлері оны кеншілер ќаласына жа-
ќын жердегі турбаза аумаѓында ќолѓа т‰сірген. Тексе-
ру кезінде к‰діктініњ ќол сμмкесінен "РГД-5" єскери гра-
натасы табылды. Сμмкесіне граната салып алып, дос-
тарымен бірге ќаланы емін-еркін кезіп ж‰рген ол, суыќ
ќаруды тауып алѓанын айтып аќталуда. Оѓан ќару-жа-
раќты зањсыз саќтаѓаны жєне алып ж‰ргені ‰шін ЌР

Ќылмыстыќ кодексініњ 287-бабы 1-бμлімі бойынша
айып таѓылып отыр.

Бір к‰нде екі ірі жол
апаты болды

Екі к‰нніњ ішінде адам μліміне єкелген екі ірі жол апаты
болды, деп хабарлайды облыстыќ ішкі істер департа-
ментініњ баспасμз ќызметі.

Апаттыњ біріншісі 15 тамыз к‰ні саѓат 3.00 шамасын-
да Заречный поселкесініњ Юбилейная кμшесініњ бой-

ында болѓан. Алдын ала тергеу ж±мыстары кμрсеткен-
дей, "Фольксваген" автокμлігініњ ж‰ргізушісі тежегішті
д±рыс басќара алмай, жырадан аударылѓан. Ауыр жа-
раќат алѓан ж‰ргізуші сол жерде ќаза тапты.  Ќазіргі
уаќытта осы факті бойынша барлыќ ќажетті зерттеу-
лер ж‰ргізіліп, тергеу ісі жалѓасуда.

Дєл сол к‰ні Єулиекμл тасжолында осыѓан ±ќсас жол
апаты болды. "ВАЗ-2109" автокμлігініњ 36 жастаѓы
ж‰ргізушісі рульге ие бола алмай, дер кезінде тежегішті
басып ‰лгермей, жырадан аударылды. Оќиѓа салдары-
нан жењіл автокμлік ж‰ргізушісі мерт болды, ал ќасын-
даѓы жолаушы єрт‰рлі дене жараќатымен Ќостанай
аудандыќ ауруханасына жеткізілді.

Ш.АЊСАЃАНЌЫЗЫ.
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"Ќостанай ќаласы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесініњ
бірыњѓай конкурс комиссиясы
(110000, Ќостанай ќаласы, Пушкин
кμшесі, 98, 301 каб., аныќтама те-
лефоны: 8 (7142)53-03-55, факс:
8(7142)53-39-80, электрондыќ пош-
та: L.Isabaeva@kostanay.gov.kz)
"Б" корпусыныњ бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымдарына ор-
наласуѓа конкурс жариялайды:

1. "Ќостанай  ќаласы єкімдігі-
ніњ  білім  бμлімі"  мемлекеттік ме-
кемесініњ жалпы орта білім беруді
дамыту секторыныњ бас маманы
(Е-R-4, 1 бірлік) негізгі ќызмет-
кердіњ бала к‰тімі бойынша дема-
лысы кезењіне лауазымдыќ жала-
ќысы ењбек еткен жылдарына
ќарай 56376 тењгеден 76235 тењге-
ге дейін

Ќызметтік міндеттері: Білім
бμлімі ќызметкерлерімен мемле-
кеттік ќызметті μткізуді ‰йлестіреді,
м‰мкіндіктері шектеулі, соныњ ішінде
м‰гедек балалардыњ мєліметтер
банкін ќалыптастырады; логопедтік
пункттер ќызметтерін; т‰зету сынып-
тарыныњ ќызметтерін; тєртіп комис-
сиясыныњ ж±мысын, білім бμлімі ќыз-
метіндегі ќ±ќыќтыќ жаппай оќыту
ж±мыстарын ±йымдастырады. Білім
бμлімі басшысыныњ жанындаѓы ди-
ректорлар кењесі мен жиналыстарын
ресімдейді. Т‰зету сыныптары ќыз-
метін, инклюзивті білім беру ќыз-
метін, логопункттер ќызметін,
м‰мкіндіктері шектеулі балаларды
оќыту жμніндегі мекемелер ж±мыс-
тарыныњ сапасын, м‰мкіндіктері
шектеулі балалардыњ білім алу
ќ±ќыќтарын ќамтамасыз ету бойын-
ша білім беру мекемелері басшыла-
рыныњ басќарушылыќ ќызметтерініњ
жай-к‰йін, м‰мкіндіктері шектеулі
балаларѓа білім беру ќызметтерін
сапалы кμрсету жμнінде зерттеу
ж±мыстарын ж‰ргізеді, басќарушы-
лыќ ењбек мєдениетін арттыруды,
оны ќ±ќыќтыќ жєне аќпараттыќ ќам-
тамасыз етілуін баќылайды. Ќалалыќ
психологиялыќ-медициналыќ-педа-
гогикалыќ комиссиясыныњ μзара
ќарым-ќатынасын ќамтамасыз етеді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Білімі жоѓары педагогикалыќ, зањ-
герлік.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі білімі бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќа-
ру туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi ту-
ралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы"  зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан–2050"
Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттік жања саяси баѓытты стратегия-

сын білуі. Осы санаттаѓы лауазым-
дар бойынша функционалдыќ
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

2. "Ќостанай ќаласы єкімдігініњ
мєдениет жєне тілдерді дамыту
бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ
бас маманы (Е-R-4, 1 бірлік) лауа-
зымдыќ жалаќысы ењбек еткен
жылдарына ќарай 56376 тењгеден
76235 тењгеге дейін

Ќызметтік міндеттері: Мемле-
кеттік мекеме ќызметін аќпараттыќ-
талдау, ±йымдастыру-ќ±ќыќтыќ
жєне материалдыќ-техникалыќ жаѓы-
нан ќамтамасыз ету жμніндегі ж±мы-
сын ±йымдастыру мєселелері. Ме-
кеме ж±мысын перспективті жєне
аѓымды жоспарлау. Жоѓары т±рѓан
±йымдарѓа ±сыну ‰шін бμлімніњ
ќ±рылымдыќ бμлімшелерініњ эконо-
микалыќ есепке алу, есептілікті
ж‰ргізеді, жинаќтайды жєне талдау
жасайды.  Материалды-ќаржылыќ
кμздiњ пайдалануына жєне саќта-
луына баќылау жасайды. Кадрлыќ
с±раќтар бойынша ќ±жаттар мен
материалдарды дайындау жєне
ж‰ргізу ж±мысын ж‰зеге асырады.
Ќалалыќ м±раѓатпен μзара іс-єрекет
жасайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Білімі жоѓары  мєдени-аѓарту, пе-
дагогикалыќ, экономикалыќ, зањ-
герлік. Мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес немесе осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ функционал-
дыќ баѓытына сєйкес салаларда екі
жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білімі
барларѓа р±ќсат етіледі.

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

Конкурс "Бос єкiмшiлiк
мемлекеттiк лауазымѓа орналасуѓа
конкурс μткiзу жєне конкурс комис-
сиясын ќалыптастыру ќаѓидаларын
бекiту туралы" Ќазаќстан Республи-
касы Мемлекеттiк ќызмет iстерi
агенттiгi Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 Б±йрыѓы не-
гізінде ж‰ргізіледі (б±дан єрі - Ќаѓида-
лар).

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 нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолда-
ныстаѓы сертификат (немесе нота-
риалды куєландырылѓан кμшірмесі).

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

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

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

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

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

Конкурстыќ комиссияныњ баќылау-
шылары ретінде Ќазаќстан Респуб-
ликасы Парламентініњ жєне барлыќ
дењгейдегі мєслихаттардыњ депутат-
тары, Ќазаќстан Республикасыныњ
зањнамасымен белгіленген аккреди-
тация алѓан б±ќаралыќ аќпараттыќ
ќ±ралдардыњ μкілдері, басќа да мем-
лекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дар), коммерциялыќ ±йымдар мен
саяси партиялардыњ, μкілетті орган-
ныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

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

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

Ќостанай ќаласы т±рѓындарыныњ назарына!

Ќала єкімдігі ішкі істер органдарымен бірлесе отырып, сайлаушылар
тізімін наќтылау жμнінде іс-шаралар ±йымдастыруда.

Ескі ‰лгідегі немесе жарамдылыќ мерзімі μтіп кеткен жеке басын кує-
ландыратын ќ±жаттары бар азаматтар оларды айырбастау ‰шін, халыќќа
ќызмет кμрсету орталыќтарына ќысќа мерзімде тиісті арыздарын берулері
ќажет.Академия – "Кокше" лицензия  № 0137378. Серия

АБ.
 Осуществляет прием абитуриентов
Форма обучения: на базе колледжа и ВУЗа. Обу-

чение ведется на казахском и русском языках. Дип-
лом государственного образца РК. После колледжа
необходимо иметь КТ. Абитуриентам при себе необ-
ходимо иметь: копия удостоверения личности, фото 3х4
– 6 штук, аттестат или диплом с приложением (ориги-
нал), мед. справку 086-У. Первоначальный взнос 20000
тенге и оплату за зачетную книжку.

 Обучение по специальностям:
Финансы, Учет и аудит, Физическая культура и спорт,

Юриспруденция, История, Казахский язык и литерату-
ра, Педагогика и психология, Педагогика и методика на-
чального обучения, Туризм. Срок учебы после выс-
шего 2 года, после колледжа 3 года.

Не выходя из дома,
получи высшее образование!

КОЛЛЕДЖ   "КОКШЕ" лицензия  № 0036837. Серия АБ.
Прием на заочное отделение по собеседованию:
Правоведение, Учет и аудит. Экономика – срок уче-

бы 1 год и  10 месяцев. Физическая культура и спорт,
Безопасность жизнедеятельности и валеология, Началь-
ное образование, Дошкольное обучение и воспитание,
Землеустройство, Информационные системы, Защита
в чрезвычайных ситуациях, Пожарная безопасность –
срок учебы 2 года и   10 месяцев. Лесное хозяйство,
садово-парковое и ландшафтное строительство – срок
учебы 2 года и 6 месяцев.

Справки по телефону в г. Костанай: 8 (7142) 54-02-92,
39-17-13.

Адрес приемной комиссии: г. Костанай, ул. Ка-
сымханова, 114.   (За нижней оптовкой центрально-
го рынка). Кабинет 410 "Академия" с 9 до 18 часов
(кроме выходных).

"Ќостанай облысы єкімдігініњ
ауыл шаруашылыѓы басќармасы"
мемлекеттік мекемесі (110000,
Ќостанай ќаласы, Єл-Фараби
дањѓылы, 56, аныќтама ‰шін теле-
фондары/факсы: 8(7142)54-27-11,
электрондыќ мекенжайы
dcx@kostanay.gov.kz) "Б" корпу-
сыныњ бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымдарына орналасуѓа кон-
курс жариялайды:

1) "Ќостанай облысы єкім-
дігініњ ауыл шаруашылыѓы бас-
ќармасы" мемлекеттік меке-
месініњ ќ±ќыќтыќ ќамтамасыз ету
бμлімініњ бас маманы негізгі ќыз-
меткердіњ бала к‰туініњ демалыс-
та болѓан кезењіне байланысты)
(Д-О-4 санаты), лауазымдыќ жала-
ќысы - ењбек μтіліне байланысты
64063 тењгеден 86485 тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ќ±ќыќтыќ ж±мысты ‰йлестіреді.

Сотта немесе басќа да органдарда
ќ±ќыќтыќ мєселелерін ќарау жаѓдай-
да белгіленген тєртіппен басќарма
м‰ддесін ќорѓайды.

Басшыларѓа ќол ќоюѓа жіберілетін
б±йрыќтар, н±сќаулар, шарттар жєне
ќ±ќыќтыќ сипаттаѓы басќа да жоба-
лардыњ ќолданыстаѓы зањнамалыќ
талаптарына сєйкестігін тексереді.

Басќарма ќызметінде зањдылыќ-
тыњ саќталуын жєне оныњ ќ±ќыќтыќ
м‰ддесін ќорѓауды ќамтамасыз
етеді.

Облыс єкімі жєне єкімдігініњ нор-
мативтік-ќ±ќыќтыќ актілер жобала-
рын дайындайды жєне ќ±ќыќтыќ са-
раптамасын жасайды.

Басќармада ќ±ќыќтыќ ж±мысты
ж‰ргізеді. Ауыл шаруашылыѓы сала-
сында ќолданыстаѓы зањнаманы
т‰сіндіреді. Басќарма ќызметші-
лерініњ оны ќолдану тєртібін белгі-
лейді.

Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет-
тер мєселелерін ‰йлестіреді.

Ауыл шаруашылыѓы саласында
мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтерді
аныќтау жєне/немесе алып тастау,
мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет-
тердіњ атауларын μзгерту мєніне ЌР
зањнаманыњ мониторингін ж‰зеге
асырады.

Тиісті журналда тексеруді белгілеу
туралы актілерді тіркейді, тексері-
летін объектілерде б±зуларды аныќ-
таѓан кезде єкімшілік деректер ќорын
ж‰ргізуді ќамтамасыз етеді.
Ќ±ќыќтыќ статистика жєне арнайы
есепке алу органдарымен аталѓан
тіркеудіњ енгізілген мєліметтер бой-
ынша салыстырып тексереді.

Электрондыќ аќпараттыќ-
ќ±ќыќтыќ деректер ќорын жањарта-
ды.

Басќарма дењгейінде бμлім жєне
облыстыќ дењгейінде басќарма
μткізетін іс-шаралар дайындыѓына
ќатысады.

Ќазаќстан Республикасыныњ ќол-
даныстаѓы зањнамаларында ќарал-
ѓан, басќарма басшысы мен орын-
басарыныњ басќа да тапсырмасын
орындайды.

Сыбайлас жемќорлыќ ќ±ќыќ б±зу-
лар туралы белгілі болѓан жаѓдайда
басшылыќ немесе ќ±ќыќ ќорѓау
органдарына хабарлайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: жоѓары білім:
ќ±ќыќ (зањгерлік), ортадан кейінгі
білімі: ќ±ќыќ (зањгерлік). Мемлекеттік
ќызмет μтілі бір жылдан кем емес не-
месе осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес салаларда екі жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдай-
да ортадан кейінгі білімі барларѓа
р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті туралы", консти-
туциялыќ зањын,  Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы", зањдарын, осы са-

наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес, салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан –2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдері.

Ќонкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы  μтініш;

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

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшірме-
лері;

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

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ  2010
жылѓы   23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан  Респуб-
ликасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілердіњ мемлекеттік тіркеу
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсан-
да № 6697 болып тіркелген) нысан-
даѓы денсаулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

 Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландырудыњ
соњѓы жарияланѓан сєттен бастап 10
ж±мыс к‰ні ішінде мына мекенжай
бойынша ±сынылуѓа тиіс: 110000,
Ќостанай ќаласы, Єл-Фараби дањ-
ѓылы, 56, 214-кабинет.

Азаматтар жоѓарыда айтылѓан
ќ±жаттарды ќ±жат тігілетін м±ќабада
ќалыптастырып, ќолма-кол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде ±сынады.

Байќауѓа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын
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, оны "Ќостанай облысы
єкімдігініњ ауыл шаруашылыѓы бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесінде
кандидаттарѓа оларды єњгімелесуге
жіберу туралы  хабарлама берген
к‰ннен бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде
μтеді.

Конкурстыќ комиссия ж±мысы-
ныњ айќындыѓын жєне объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оты-
рыста баќылаушылардыњ ќатысуы
р±ќсат етіледі. Баќылаушылар ре-
тінде конкурстыќ комиссияныњ оты-
рысында  Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ дењгей-
дегі мєслихаттардыњ депутаттары,
Ќазаќстан Республикасыныњ  зањна-
масымен  белгіленген аккредиттел-
ген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдардыњ
μкілдері, басќа да мемлекеттік орган-
дардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ
(‰кіметтік емес ±йымдардыњ), ком-
мерциялыќ ±йымдардыњ жєне сая-
си партиялардыњ, μкілетті органдар-
дыњ μкілдері ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссия отырысы-
на баќылаушы ретінде ќатысу ‰шін
т±лѓа єњгімелесу μткізудіњ баста-
луына бір ж±мыс к‰ннен кешіктір-
мей Ќостанай облысы єкімдігініњ
ауыл шаруашылыѓы басќармасын-
да  бірыњѓай персоналды басќару
ќызметінде (кадр ќызметінде) тірке-
леді. Тіркеу ‰шін т±лѓа Ќостанай
облысы єкімдігініњ ауыл шаруашы-
лыѓы басќармасында бірыњѓай  пер-
соналды басќару ќызметінде
(кадр ќызметінде) жеке куєлігініњ
кμшірмесін,    ±йымѓа ќатыстылы-
ѓын растайтын ќ±жаттардыњ т‰п-
н±сќасын немесе кμшірмелерін
±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша шы-
ѓындарды (сμйлесу μтетін орынѓа
бару жєне ќайту, т±рѓын жай жалдау,
т±ру, байланыс ќызметтерініњ бар-
лыќ т‰рі) азаматтардыњ μз ќаражат-
тары есебінен шыѓарылады.

 ТОО НАН – "Еxроrt" (БИН 110240000306) сооб-
щает о своей реорганизации путем присоединения к
ТОО "RОМАNА" (БИН 060640001703). Претензии
принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Коста-
найская область, г. Костанай, ул. Бородина, 235.

ТОО "RОМАNА" (БИН 060640001703) сообщает о
своей реорганизации путем присоединения к себе
ТОО НАН  – "Ехроrt" (БИН 110240000306). Претензии
принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Коста-
найская область, г. Костанай, ул. Бородина 235.



1621 тамыз 2015 жыл

Газетте жарыќ кμрген оќырман пiкiрi редакция кμзќарасымен сєйкес
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¤ткен аптада  Орталыќ стадион-
да ќала к‰ніне арналѓан мерекелік
іс-шаралардыњ шымылдыѓын ше-
телден келген бигфут-шоу  ашќан
болатын. Мотофристайл жєне биг-
футшы спортшылардыњ μнері талай-
ды тањќалдырды. Билет ќ±ныныњ
ќымбаттыѓына ќарамастан (2000-
5000 тењге аралыѓында), кμрермен-
дер стадионды лыќ толтырды.

Санкт-Петербургтен келген "FMX-
13" спорт клубыныњ шабандоздары
тањдай ќаќтырарлыќ экстремалды

єрекеттер жасады. Аспанѓа єуелеп,
астындаѓы мотоциклдарын лаќты-
рып, ќайта ќаѓып алып, жиналѓан
ж±ртшылыќтыњ зєресін ±шырды.
Техниканы ќолымен емес, аяѓымен
баѓындырды.

Ењ ќызыќтысы, бойында 1500
аттыњ к‰ші бар, салмаѓы 4 тонна бо-
латын швециялыќ "Putte 2" кμлігініњ
алањѓа шыѓуы болды. Оныњ жан
±шырар дауысы мен жылдамдыѓы
кμрермендердіњ т±ла бойын дір
еткізді. Жењіл автокμліктерден ќ±-

рылѓан  кедергілер ‰стінен μтіп,
жергілікті спортшылармен де сынѓа
т‰сті. Б±л кμріністі Ќостанай т±рѓын-
дары орындарынан тік т±рып тама-
шалады.

"FMX-13" спорт клубыныњ Ќазаќ-
станѓа бірінші рет келуі емес екен.
Б±ѓан дейін Алматы мен Астана ќала-
ларында болѓан.

Кенже ЌОНЫСБАЙ.

Суреттерді т‰сірген
Б.АХМЕТБЕКОВ.

Жанкешті шоу

Мањызы
айрыќша шара

Салауатты μмір салтын ќалыптастырып, оны
ж±ртшылыќќа насихаттаудыњ т‰рлі жолдары бар. Соныњ
бірі ретінде облыс орталыѓында μткен автошеруді атап
μтуге болады. "Бірлескен ±йымдар ќауымдастыѓы" ќоѓам-
дыќ бірлестігі демалыс к‰ндері облыстыќ саламатты μмір
салтын ќалыптастыру орталыѓымен бірлесіп, "Біз са-
лауатты μмір салтын ќолдаймыз!" атты автокμлік шеруін
±йымдастырды. Шараныњ негізгі маќсаты – жастарды
спортќа, дене шыныќтыру тєрбиесіне баулу.

Автошеруге μњіріміздіњ єр т‰кпірінен сексенге жуыќ
кμлік ќатысуѓа μтініш білдірген екен. Ќазылар алќасы
кμліктердіњ бастапќы келбетінен басќаша етіп єрлеп-
сєндеуіне, олардыњ ќозѓалыс-б±рылысына, ж‰ру кезін-
дегі дыбысыныњ тазалыѓына ќарап баѓа берді. Шара-
ныњ таѓы бір ерекшелігі – кμліктер тізбегі ќалалыќ сая-
жайдан бастап, шаћар сыртындаѓы "Белая юрта" де-
малыс базасына дейін шеру ќ±рып барды.

Ќыдырбек
       ЌИЫСХАН

Жанкешті шоу
ЌАЛА К‡НІ ЌАЛАЙ ¤ТТІ?ЌАЛА К‡НІ ЌАЛАЙ ¤ТТІ?ЌАЛА К‡НІ ЌАЛАЙ ¤ТТІ?ЌАЛА К‡НІ ЌАЛАЙ ¤ТТІ?ЌАЛА К‡НІ ЌАЛАЙ ¤ТТІ?
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