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¦лы Отан соѓысыныњ ардагері, соѓыстан кейін
ќаруды ќаламѓа айырбастап, осы «Ќостанай тањы»
газетінде меншікті тілші болып жемісті ењбек еткен
ќаламгер, б‰кіл саналы ѓ±мырында ±рпаќ тєрбиесі-
не араласќан ±лаѓатты ±стаз-тєлімгер, халќымыздыњ
ѓажайып μнері – айтысты, жырау-термешілікті жалыќ-

пай насихаттаушы μнерпаз Ќасымхан Алдабергенов
аѓамыз.

Соњѓы ќырыќ жылдан астам уаќыт бойы осынау
ќ±рыштан ќ±йылѓан ќ±дірет – Ќасекењніњ ќасында ж‰ріп,
оныњ болмыс-бітіміне, білім-білігіне, єні мен к‰йіне, єзілі
мен жырына тєнті болып келемін.

Шіркін-ай,  наѓыз сегіз ќырлы, бір сырлы деп халќы-
мыз аспанѓа кμтеретін елініњ ері,  халќыныњ ±лы, шањы-
раќтыњ шуаѓы, μнердіњ μрені, жырдыњ жампозы дєл осы

4-бет
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Зањды єзірлеуге тікелей ќа-
тысќан облыстыќ кєсіпкерлер
Палатасы сарапшыларыныњ ай-
туынша, барлыќ кєсіпкерлердіњ

Сєлім
     МЕЊДІБАЙ

тынды не? Егер  кєсіпкердіњ
ж±мысынан бір кілтипан табыл-
са, онда оны тексеруге тура ке-
леді, ал тексеру ж±мысында еш
іркіліс  жоќ кєсіпкерлерді баќы-
лаушы органдар  мазаламайды",
– деп атап μтті Ќостанай облысы
кєсіпкерлер Палатасы ќ±ќыќтыќ
ќолдау бμлімініњ басшысы Ренат
Дєулетбаев.

"Ерекше тєртіпте" атом энерге-
тикасы, ќару, есірткі ќ±ралдары-
ныњ айналымы саласындаѓы
субъектілер, μрт жєне μнеркєсіп-
тік ќауіпсіздік объектілері, сондай-
аќ санитарлыќ-эпидемиология-

Ќасымхан аѓа – ќас батыр

Ќазаќстандыќ кєсіпкерлердіњ 60%Ќазаќстандыќ кєсіпкерлердіњ 60%Ќазаќстандыќ кєсіпкерлердіњ 60%Ќазаќстандыќ кєсіпкерлердіњ 60%Ќазаќстандыќ кєсіпкерлердіњ 60%

тексерулерден босатылдытексерулерден босатылдытексерулерден босатылдытексерулерден босатылдытексерулерден босатылды
Айбек
     КЄДІР¦ЛЫ

Елімізде 2015 жылдыњ 1 ќањтардан бастап бизнес
саласындаѓы жоспарлы тексерулер тоќтатылды.
"Ќазаќстан Республикасыныњ кейбір зањнамалыќ
актілеріне Ќазаќстан Республикасында кєсіпкерлік ќызмет
‰шін жаѓдайды т‰бегейлі жаќсарту мєселелері бойынша
μзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы" Зањ к‰шіне
енді.

60% тексерулерден босатылады.
Олардыњ ќызметін ќ±зырлы
органдар ќашыќтан мониторинг-
теу, зертханалыќ зерттеу тєрізді

μзге нысандардыњ шегінде баќы-
лайтын болады. Оныњ ќорытын-
дысы бойынша ешќандай єкім-
шілік ќ±ќыќ б±зушылыќ іс ќозѓал-
майды. Біраќ, оны жою тєртібі
жμнінде міндетті т‰сіндірулер
мен н±сќамалар жасалатын бо-
лады.

Жалпы, кєсіпкерлер шартты
т‰рде тμрт топќа бμлінеді. Олар-
ѓа ќатысты тексерулердіњ ерекше
тєртібі, жоспардан тыс тексеру-
лер, сондай-аќ тєуекел дењгейін
баѓалау ж‰йесі бойынша  "ірікте-
мелі" тексерулер єрекет ететін
болады. Б±дан шыѓатын ќоры-

лыќ саламаттылыќ, атап айт-
ќанда, ќоѓамдыќ тамаќтану сала-
сындаѓы нысандар тексеріледі.
Іріктемелі тексерулер кєсіпкер-
лердіњ есептілігін талдау негі-
зінде, ал жоспардан тыс тексеру-
лер азаматтардыњ арыздары
бойынша не прокуратура жєне
μзге мемлекеттік органдардыњ
тапсырмасы бойынша ж‰ргізіледі.

 Б±ѓан тєуелсіз аудит жєне ішкі,
μндірістік баќылауды енгізу, сон-
дай-аќ кєсіпкерлер ќызметін саќ-
тандыру сияќты тексерулердіњ
баламалы т‰рлері де енгізілетін
болады.

меніњ Ќасымхан аѓадай-аќ болар.

СУРЕТТЕ: ¦лы Отан соѓысыныњ ардагері Ќасым-
хан Алдабергеновке Елбасыныњ ќ±ттыќтауы мен
сый-сияпатын облыс єкімі Н±ралы Садуаќасов тап-
сырды. Ерекше ыќыласќа Ќасекењмен бірге оныњ
ж±байы Шолпан апа мен жиен немерелері Кємилє мен
Жалѓас та ерекше риза болды.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.
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Жаќында Ќостанай облыстыќ "Марал ишан" мешітінде ЌМДБ-ныњ
Ќостанай облысындаѓы μкіл имамы Асылхан ќажы Т‰сіпбектіњ тμра-
ѓалыќ етуімен жиын болып μтті. Оѓан аудандар мен ќалалардыњ бас
имамдары ќатысты.

¤ткен жыл μњірдегі мешіт имамдары мен дін ќызметкерлері ‰шін
жемісті болды. Облыста шєкірт дайындау, діни мерекелерді тиісті
дењгейде ±йымдастыру жєне басќа да тындырылѓан ж±мыстар аз
емес.

Єрине, б±л атќарылѓан істерді облыстыњ бас имамы μз сμзінде
жан-жаќты айтып μтті. Б±л басќосуда ‰стіміздегі жылы ж‰зеге асыры-
латын ж±мыс жоспарлары айќындалды.

Мєселен, биыл облыстаѓы барлыќ мешіттердіњ жанындаѓы сауат
ашу курстары барынша жанданады. Онда жауапты адамдар бекітіліп,
єрбір апта сайын есеп беріп т±рады. Сондай-аќ имамдар ќайырым-
дылыќ іс-шараларын ±йымдастырып, кμмекке м±ќтаж жандарѓа
т±раќты  т‰рде ќол ±шын беру секілді ізгі маќсаттаѓы ж±мыстар жал-
ѓасын таба береді.

Сонымен ќатар имамдардыњ алдында т±рѓан ‰лкен ауќымды
міндет яѓни ислам дініне зардабын тигізетін теріс аѓымдардыњ ал-
дын алу, экстремизмге тосќауыл ќою секілді мањызды ж±мыстарды
атќару жайы да наќтыланды.

Дін ќайраткерлері де салауатты μмір салтына б±рынѓыша ерек-
ше кμњіл бμледі. Осы игі маќсатта т‰рлі ойындар ±йымдастырып,
б±ќара арасында насихат ж±мыстары к‰шейтіледі. ЌМДБ-ныњ бар-
лыќ  аймаќтардаѓы  μкілдіктердіњ  алдына ќойѓан ‰лкен маќсаттары-
ныњ бірегейі – шєкірт даярлау болып табылады.

Сол себептен еліміздегі діни медреселер мен Н±р-М‰барак ис-
лам мєдениеті университетіне барлыќ аудандар мен ќалалардан
талапты шєкірттерді оќыту да дєст‰рге айналады.

Кμпшілікке мєлім, халыќпен ж±мыс істеу де имамдардан біліктілікті,
жоѓары мєдениетті, іскерлікті ќажет ететіндігі даусыз. Сондыќтан єрбір
мешіттерге келіп т‰скен азаматтардыњ хаттарына м‰мкіндігінше то-
лыќќанды жауап беру басты назарда ±сталады.

Оќушылар
ардагермен кездесті

"Н±р Отан" партиясы
ЌОФ жанындаѓы "Жас Отан"
жастар ќанатыныњ белсенді
м‰шелері ¦ОС-ныњ
ардагерлерімен кездесіп,
с±рапыл жылдардыњ
естеліктерін тыњдады.

Аталмыш іс-шара "Ардагер-
лерді ардаќтайыќ" акциясы
аясында μткен болатын. Кездесу-
ге ќаладаѓы №4 орта мектептіњ
оќушылары ќатысты. Шєкірттер
Ќостанай ќалалыќ ардагерлер
кењесініњ тμраѓасы Михаил Подо-
ляковтыњ отты жылдар туралы
єњгімесін ±йып тыњдады.

– ¦лы Отан соѓысы жылдары
Жењісті жаќындатуѓа ќостанай-
лыќ жауынгерлер де ‰лесі ќосты.
Мєселен, біздіњ облысымызда

отыз бір азамат Кењес Одаѓыныњ
Батыры атаѓын алды. Олар ел
‰шін, бейбітшілік ‰шін жан аямай
к‰ресті. Отан ‰шін от кешкен аза-
маттардыњ ерлігі ±мытылмауы
керек, – деді Ќостанай ќалалыќ
ардагерлер кењесініњ тμраѓасы,

соѓыс ардагері Михаил Подоля-
ков.

СУРЕТТЕ: соѓыс ардагері Ми-
хаил Подоляков оќушылардыњ
ортасында.

Суретті т‰сірген А. Ж‡ЗБАЙ.

Єулиекμл ауданындаѓы Соснов ауылдыќ негізгі
мектебініњ дене шыныќтыру пєнініњ м±ѓалімі
С.Есенеевтіњ есімі аудан, облыс, тіпті республикаѓа да
кењінен мєлім десек артыќ айтќандыќ болмас. Ол м±ндай
марапатќа μзініњ спортќа деген зор с‰йіспеншілігі мен
жастарды салауатты μмір салтына тєрбиелеп, спортта
елеулі жетістіктерге жеткізгені ‰шін ие болды.

Серік Ѓибран±лы μзі ењбек ететін кішкентай ауыл мектебініњ атын
шыѓарды. Жаттыќтырушы 2007 жылы аудан т‰гілі, облыс бойынша
аќсап ж‰рген спорттыњ дойбы т‰рін ќолѓа алды. Дойбы ‰йренеміз
деген шєкірттерініњ де спорттыњ осы т‰ріне деген ынтасы артып,
‰йреніп те алды. Осыныњ арќасында ‰лкен додаларда оза шауып,
чемпион атанды. Б±л, єрине, ±стаз ењбегініњ аќталѓаны. Жања Ќой
жылы ќарсањында ЌР Мєдениет жєне спорт министрлігі, спорт жєне
дене шыныќтыру комитетініњ б±йырыѓымен Серік Есенеевке
дойбыдан Ќазаќстан Республикасыныњ ¦лттыќ спорт тμрешісі атаѓы
берілді.

Жаттыќтырушыны б±л атаѓымен біз де ќ±ттыќтай отырып, оныњ
атаѓын шыѓаратын шєкірттері єлі де кμп болсын деп тілейміз!

"¦лттыќ спорт тμрешісі"
атаѓы берілді

Имамдар мешітте бас
ќосты

  Зањсыз тіркеу
             жарѓа жыѓады

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

2015 жылдыњ 1
ќањтарынан бастап
мекенжайѓа  жалѓан   тір-
кеуге т±рѓан
ќазаќстандыќтар
жауапкершілікке
тартылады.

 Яѓни, азаматтардыњ шын
мєнінде т±рмайтын баспанала-
рында тіркелуіне тыйым салына-
тын болады. Жыл басында
к‰шіне енген "ЌР Єкімшілік ќ±ќыќ
б±зушылыќ туралы" жања кодек-
сінде осындай норма ќарасты-
рылѓан. Зањныњ басты талабы –
μз ‰йіне адам тіркеуді аќша кμзіне
айналдырѓандар ќатарын азай-
ту. Зањѓа сєйкес, талапты б±зѓан
баспана иелерімен ќатар, тіркеу-
ге т±рушылар да айыпп±л
тμлейді. Атап айтсаќ, тыйымды
ескермеген ‰й иелеріне 5 АЕК,
яѓни 9910 тењге айыпп±л салы-
нады. Зањ б±зушылар республи-
ка бойынша мекенжай мєлімет-
тері базасы арќылы аныќталады.

Облыстыќ ІІД кμші-ќон поли-
ция басќармасы халыќты ќ±жат-
тандыру жєне тіркеу бμлімініњ аѓа
инспекторы Г‰лжанат Кμдебаева
т±рѓылыќты мекенжайѓа жалѓан
тіркеуге т±рѓандарѓа айыпп±л са-
луѓа ќатысты т‰сінік берді. Инс-
пектордыњ айтуынша, пєтерде
т±рмайтындарды тіркеуге алѓан
пєтер иелеріне айыпп±л салу
б±рынѓы ќолданыстаѓы зањда да
болды:

– ¤згертулер мен толыќтыру-
лар енгізілген жања ќ±жатќа
сєйкес, азаматтардыњ т±рѓылыќ-
ты мекенжайы мен ќ±жат бойын-
ша тіркелген жері екі бμлек бол-
са, яѓни ‰йдіњ иесі ол ‰йде т±р-
майтын адамды тіркеуге т±рѓыз-
са, онда оѓан 5 айлыќ есептік
кμрсеткіш кμлемінде айыпп±л
салынады.  Сонымен ќатар, тір-
кеуден шыѓып 10 к‰н ішінде бас-
ќа жерге тіркелмеген азаматтарѓа
ескерту жасалады. Егер он
к‰ннен ‰ш айѓа дейінгі мерзімде

басќа жерге тіркелмесе де 5
айлыќ есептік кμрсеткіш мμлше-
рінде айыпп±л тμлейді.

Біраќ маман тіркеудегі жерден
басќа жерде т±рѓаны ‰шін де
ќазаќстандыќтарѓа айыпп±л са-
лынатынын айтты.

– Жања кодексте ‰йінде
т±рмайтындарды уаќытында
тіркеуден шыѓармаѓан ‰й иелері-
не 3 АЕК мμлшерінде айыпп±л
салу бірінші рет енгізілді. Б±рын
б±л талап тек зањды т±лѓаларѓа
ќойылѓан, ќазір жеке т±лѓаларѓа
да ќолданылып отыр. Мысалы,
сіз Арќалыќ ќаласындаѓы ата-
анањыздыњ ‰йінде тіркеуде бо-
лып, біраќ Ќостанайда т±рып,
ж±мыс істейтін болсањыз, жања
кодекс бойынша да єкімшілік хат-
тама толтырылып, 5 АЕК мμлше-
рінде айыпп±л тμлетіледі. Біраќ
сіздіњ ата-анањызѓа сізді тіркеу-
ден шыѓармаѓаны ‰шін де айып-
п±л салынады. Сонымен ќатар,
кμші-ќон полиция ќызметкерлері
учаскелік инспекторлармен
бірлесіп, т±рѓылыќты мекенжай
бойынша тіркеуде т±рѓандарѓа
‰немі рейд ж‰ргізеді. Ішкі істер
органдарыныњ ќызметкерлері єр
пєтерді аралап, барлыќ адам-
ныњ мекенжай аныќтамасын тек-
серіп ж‰рмейді. Егер сіз, кμрші
‰йде бірнеше адам т±рады,
к‰ндіз-т‰ні шулап, маза бермейді
дегендей шаѓым т‰сірсењіз, онда

сол пєтерді тіркеусіз паналаѓан
азаматтарды біз жања кодекске
сєйкес, єкімшілік жауапкершілік-
ке тартамыз. Яѓни, зањда кμрсеті-
лген айыпп±лды тμлейді, – деді
Г.Кμдебаева.

Жалпы осы таќырып єлеу-
меттік желілерде де ќызу талќы-
лануда. Алайда, к‰шіне енген
Кодекстегі жања μзгертулерге он-
сыз да пєтерден пєтерге кμшіп,
берекесі ќашып ж‰рген б±ќара-
ныњ келіскісі жоќ. "¤зіміз ‰йсіз-
к‰йсіз ж‰ргенде тапќан-таянѓа-
нымыз айыпп±лѓа кете ме" деп
ќорќады. Осылай деген Баѓлан
Ахметов,  б±л  жайтты   єділетсіз-
дікке балап отыр. Ол Ќостанай-
да он жылдан бері оннан астам
пєтер жалдаѓан. Ќазір арзан
баѓаѓа келісіп, ќаладаѓы жатаќха-
налардыњ бірінде жары жєне
баласымен т±рып жатќанына
бірнеше айдыњ ж‰зі болыпты.

Баѓлан Ахметов, ќала т±рѓы-
ны:

– Отбасым, екі балам бар. ¤зім
де, жолдасым да жоѓары
білімдіміз. Ол – медицина ќыз-
меткері. ¤зім – музыкантпын. Ме-
кен етіп жатќан жерде т±рѓылыќ-
ты жер болуы керек деп жатыр.
Біз Затобол кентінде тіркеуде
т±рмыз. Егер ‰йдіњ иесі т±рѓылыќ-
ты жерден шыѓарам десе, онда
ќайда баратынымды, не
істейтінімді білмеймін.

¦ЛЫ ЖЕЊІС – 70

БІЗДІЊ Т‡СІНІКТЕМЕ

Ш±ѓа
    ЌОЊЌАБАЙ

 ДІНІЊ – ДІЊГЕГІЊ

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

Облыстыќ соттыњ баспасμз ќызметі мєлімдегендей, ЌР
ЌК 177 б. 3 б. "б" т. жєне 325 б. 2 б. (ірі мμлшерде жасалѓан
алаяќтыќ жєне жалѓан ќ±жаттарды дайындау) бойынша
айыпталѓан сегіз азаматќа ќатысты ќылмыстыќ іс
Ќостанай  ќаласы №2 сотыныњ ќарауына т‰сті.

Іс материалдарында кμрсетілгендей, азаматша Н. ќылмыстыќ топ-
тыњ μзге м‰шелерімен бірігіп Ќостанай ќаласында жылжымайтын
м‰лікті тіркеу ісі бойынша электронды м±раѓат жасаѓан. Топ ќ±ра-
мында халыќќа ќызмет кμрсету орталыѓыныњ б±рынѓы инспекторы
С., єділет департаментініњ  ќызметкері М. жєне тергеумен аныќтал-
маѓан т±лѓалар болѓан. Олар ресми ќ±жаттарѓа жалѓан аќпарат енгіз-
ген. Мєселен, айыпталушы С. сый алѓан Ш.-ныњ атынан сый тарту
ќ±жаттарын толтырѓан жєне оныњ атынан Ќостанай ќаласыныњ 7
шаѓын ауданындаѓы пєтерді меншіктеу туралы ќ±жаттар кμшірмесін
беру туралы арыз жазѓан. Айыпталушылар С. жєне К. азамат Б.-ныњ
μтініші бойынша тіркеу ісінде сыйѓа тарту ќ±жаттарын жалѓан ќ±жат-
пен алмастырѓан. Кейін жалѓан ќ±жат арќасында пєтерді 2 940 000
тењгеге сатып, ќаражатты μзара бμліп алып, ќажеттеріне ж±мсаѓан.
Єрі ќарай кμрсетілген негіз бойынша азаматша Н. алдын-ала ±жым-
дасќан топпен, яѓни азаматтар С. жєне А. сμзбайласу арќылы  бірне-
ше рет  Ќостанай ќаласыныњ Центральная кμшесіндегі пєтерге рес-
ми  ќ±жаттарды жалѓан жасап сату арќылы 1470000 тењге μндіріп,
аќшаны бμліп μздерініњ керек жараќтарына жаратќан.

Іс бойынша басты сот отырысы 19 ќањтарѓа таѓайындалѓан.

Жалѓан ќ±жат
жасаѓандардыњ ісі

сотќа т‰сті
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Айыпп±лдардыњ кμлемі тμмендейді
Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ жасаѓан ж‰кті аналар мен  кєме-

леттік жасќа толмаѓандарѓа ќатысты айыпп±л кμлемі 30 пайызѓа
тμмендетілуі м‰мкін. Б±л туралы  Орталыќ коммуникациялар
ќызметінде μткен брифингте ЌР Єділет вице-министрі Зєуреш
Баймолдина мєлім етті. Оныњ сμзіне ќараѓанда, б±л жењілдіктер
ќ±ќыќ б±зушылар толыќ кінєсін мойындап,  μкініш білдірген
кезде ѓана ќолданылады.

Сырѓанаќтыњ салдары...
Ќостанай ќ. Облыстыќ балалар ауруханасына екі аптаныњ

ішінде жиырмаѓа жуыќ бала сырѓанаќтыњ салдарынан т‰рлі жа-
раќатпен т‰скен. Олардыњ арасында жабыќ бас-ми жараќаты-
мен, тізесін, ќол-аяѓын жараќаттап алѓандар да бар. Сырѓанаќ-
тыњ салдарынан жараќат алѓан балалардыњ ењ кішісі 4 жаста бол-
са, ќалѓандары 7 мен 13 жас аралыѓындаѓы жеткіншектер екен.

 Кμпбалалы аналарѓа ќ±рмет
Науырзым. Ќожа ауылыныњ т±рѓыны Ж±мак‰л Байбейсова

"К‰міс алќа" иегері. Аќ жаулыќты ана жања жылды жаќсы сия-
патпен ќарсы алды. Ќостанай облысыныњ єр ауданынан бір ѓана
ата-анаѓа берілетін сыйлыќ осы шањыраќќа б±йырѓан еді. Б±л
жан±яда желкілдеп жеті бала μсіп келеді. "Балалы ‰й – базар"
демекші, отбасында єр баланыњ орны бμлек. Алла ќаласа жаќын-
да отбасы таѓы бір баламен толыѓып, отанасы "Алтын алќа" иегері
атансам деген ойы бар.

Сертификат алды
Сарыкμл.  Аудандыќ тілдерді оќыту орталыѓы тіл ‰йренуші

т±рѓындар ‰шін тиісті оќыту ж±мыстарын жемісті атќарып ке-
леді. Жаќында мемлекеттік тілді мейлінше мењгерген бір топ са-
рыкμлдік салтанатты т‰рде сертификаттар алды. Мемлекеттік тіл
бойынша дењгейлік оќыту курстарын тємамдаѓандардыњ ќата-
рында  мемлекеттік мекеме, ±йым, кєсіпорын ќызметкерлері бар.
Оќу ордасынан 35 адам мемлекеттік тілді мењгеріп шыќты.

Кμптілділікті ‰йрету
 Облыста.  Тєрбие мен білім беру мазм±нын инновациялыќ

т±рѓыда ќ±ру маќсатында, "Балапан" мемлекеттік баѓдарламасы
аясында  Рудный ќаласындаѓы "Балдєурен" оќу-тєрбие орталы-
ѓында, Арќалыќтаѓы "Алпамыс" балабаќшасында, Ќарабалыќ
ауданындаѓы "Айналайын" бμбекжай-баќшада ќазаќ, орыс жєне
аѓылшын тілдерін ‰йрету жμніндегі эксперимент алањдары ж±мы-
сын бастады. Тєжірибе іске асќан жаѓдайда басќа да білім ошаќ-
тары осы баѓдарламаѓа ќосылатын болады.

 ‡здік ‰штіктіњ ќатарында
Рудный. Ќалалыќ жасμспірімдер мен балаларѓа арналѓан спорт

мектебініњ тєрбиеленушілері грек-рим к‰ресінен μткен облыс-
тыќ турнирде жењіс т±ѓырынан кμрінді. ЌР ењбек сіњірген жат-
тыќтырушысы В.Матвиенконыњ ќ±рметіне ±йымдастырылѓан
жарысќа 100-ден астам спортшы ќатысќан болатын. Олар 9-11,
12-14  жєне  15-16  жас дєрежесінде сынѓа т‰сіп, 9 медальді
сарапќа салды. Кеншілер шаћарыныњ атынан шыќќан 12 балуан
алтыннан алќа таќпасада, таѓы тμртеуі ќос бірдей к‰міс, ќола
ж‰лделерді ќанжыѓасына байлады.

Сілеусін адамдарѓа шапќан
Ќарасу. Ќарамырза  ауылына  кіріп  кеткен сілеусінніњ кμзі

жойылды. Ауыл т±рѓындарыныњ айтуынша, дала таѓысы алды-
мен  аула  итіне,  кейін  "Рамазан-Ќарасу" ЖШС к‰зетшісіне тап
берген. К‰зетші басќаларды кμмекке шаќырѓанда сілеусін аула-
даѓы ж‰к кμліктерініњ бірініњ астына жасырынып ќалыпты. Кейін
ол  оќиѓа  орнына  шаќырылѓан  ањшыларѓа  да шабуылдауѓа
±мтылѓан.

Кењес ‰кіметі ыдырап, ќ±ра-
мындаѓы елдер  етек-жењдерін
жиѓаннан бастап, ТМД кμлемін-
дегі кμші-ќонныњ саябырсыѓаны
мєлім.  Сол кездері  КСРО-ны
кезіп, нанын тауып нєпаќасын
айырѓандар да, μз елдеріне ора-
ла бастады. М±ндай ‰рдістіњ
ќазаќ елін де айналып μтпегені
мєлім. Мысалы, ќазаќтыњ кењ
байтаќ жерін мекен еткен орыс,
неміс ±лттарыныњ μкілдері тари-
хи Отанына оралуды жμн кμрді.
Єсіресе, кμрші елмен ќоњсылас
отырѓан Ќостанай облысынан
халыќ кμптеп аѓылѓан еді. Сал-
дарынан, μзге ±лт μкілдері  ме-
кен еткен ауылдар ќањырап,
кейбірі тіптен жабылып ќалды.
Статистикалыќ мєліметке ж‰гінер
болсаќ, 1989 жылдары Тобыл
μњіріне ќоныстанѓандардыњ
саны  1 223 844 адам болса, 90-
шы жылѓы тоќырау т±сында адам
саны миллионѓа т‰сті.  Ал, 2009
жылы ж‰ргізілген санаќтыњ нєти-
жесінде, облыс т±рѓындарыныњ
886 мыњ адам болѓанын ањѓар-
дыќ.

Аллаѓа тєубе, ќиыншылыќ за-
манды артќа салып, ќазаќ елі
ќарышты дамып келеді. Елбасы-
ныњ бастамасымен, ел экономи-
касын кμтерер баѓдарламалар
ќолѓа алынып, халыќтыњ єл-
ауќаты жаќсара т‰сті. Тыњ жоба-
лардыњ Тобыл μњірінде де ж‰зе-
ге асырылып жатќанын айта кет-

кен жμн. Осыѓан ќарамастан,
Ќостанайдан ќоныс аударѓан-
дардыњ ќатары сейілмей т±р.
Соњѓы мєліметтерге ж‰гінер бол-
саќ, 2014 жылдыњ бірінші ќањта-
рына дейін келімді-кетімдісін
ќоса есепке алѓанда 881 109
адам есепке алыныпты. Ал, жыл-
дыњ аяѓына дейін 666 адам кμшіп
келген. Табиѓи μсіммен ќатары-
мыз 3 160 сєбимен толысыпты.
Ал, Ќостанай облысынан ќоныс
аударѓандардыњ саны 2494.
Жыл аяѓындаѓы есепке ж‰гінер
болсаќ, желтоќсан айында халыќ
саны 881 442 болѓан. Осы ќар-
ќынымен кете берсе, ауылды ай-
маќты былай ќойѓанда, ќалыњ
нμпірлі ќаланыњ ќањырар т‰рі
бар. Б±л тек Тобыл μњіріне ѓана
емес,  т±тастай солт‰стік аймаќ-
тарѓа тєн ќ±былыс.

Демографиялыќ ахуалды жаќ-
сартудыњ ќарапайым жолы - та-
биѓи μсімге ќозѓау салу. Ана мен
бала капиталын жаќсартып, ха-
лыќтыњ єлеуметтік жаѓдайына,
т±рмыс-тіршілігіне назар аудару.
Елімізде айтылѓандардыњ бар-
лыѓы да ќолѓа алынѓан. Десе де,
нєтижесі кμњіл кμншітпейді. Ќата-
рымыз єлі де аз, 17 млн. ѓанамыз.

Ќырым – Ресей Федерациясы-
ныњ ќ±рамына енгелі ел мен жер
мєселесі к‰н тєртібіндегі бірінші
болмаѓанымен,  басты мєселесі-
не айналѓаны ємбеге аян. Лимо-
нов, Жириновский іспетті ре-
сейлік желμкпелер ќазаќтыњ
ш±райлы жеріне ш‰йлігіп, мінбе-
лерден т‰спегелі – биліктіњ де,

Ж±матай
         КЄКІМЖАНОВ

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

 Ќайтсек
              кμбеймекпіз?

б±ќараныњ да ойлаѓаны шекара
шебін тас-т±йнаќтай бекітіп алу
еді. Ресей Президентініњ "ќазаќ
даласында мемлекет болмаѓан"
деген сμзі – ќолѓа алѓан ісіміздіњ
д±рыстыѓын растаѓандай. Ќата-
рымыздыњ аздыѓы осы т±ста сез-
іле бастады. Єсіресе, кμрші ел-
мен ќоњсылас отырѓан Ќостанай
облысы ‰шін б±л – ‰лкен мєсе-
ле.

Ќазаќстандыќтардыњ ќатарын
ќалыњдату мєселесімен Елбасы-
мыз Тєуелсіздік т±ѓырына мінген
сєттен айналысты. Табиѓи μсімге
ќозѓау салудан μзге, ќандастары-
мызды тарихи отанына ќайтару-
дыњ т‰рлі жолдары ќарастыры-
лып, арнайы баѓдарламалар да
ќабылданды. 2014 жылдыњ
μзінде ѓана елімізге 7 мыњнан
астам шет елдердегі бауырлары-
мыз оралѓан. Солардыњ Ќоста-
найѓа ќоныстанѓаны некен-саяќ.
Ќысы ќатты болѓандыќтан ба,
єлде, басќа да себептері бар ма
білмедім, єйтеуір Ќостанайдан
ќашатындар кμп. Тіпті, жастар-
дыњ μзі арман ќуып, Астанаѓа,
Алматыѓа аттанып жатады.
Єрине, елдігіміздіњ, тєу-
елсіздігіміздіњ басты нышанына
айналѓан Астананыњ г‰лденуіне
ќостанайлыќтардыњ да с‰белі
‰лесін ќосып жатќаны кμњіл ќуан-
тады. Десе де, жас мамандардыњ
Елордасына ойысуы – μњірдегі
кадр тапшылыѓын тудырары
аныќ. М±ны да естен шыѓарма-
ѓанымыз лєзім.

Білім беру ж‰йесін жањѓырту, оны
дамыту болашаќ мектеп оќушыларыныњ
сапалы білім алып, білімді ±рпаќ
тєрбиелеудегі басты баѓыттардыњ бірі.
Осыѓан орай, Науырзым ауданындаѓы
Докучаев орта мектебініњ акт залында
"Науырзым ауданы білім беру
саласыныњ дамуы" атты таќырыпта
м±ѓалімдер конференциясы μтті. Оѓан
аудан єкімі Т.Даиров, облыстыќ білім
беру басќармасыныњ бμлім басшысы
С.Еришева жєне аудандыќ білім беру
бμлімініњ басшысы М.Айсин мен
м±ѓалімдер ќатысты.

Ќазір білімдініњ заманы.  Ал ауылды жерде
балаѓа білім берудіњ дењгейі ќандай? Не себепті
ауыл баласы туѓан ‰йден жыраќта, ќала мектеп-
терінде оќыѓанды ќалайды. Жиналыс барысын-
да сμз алѓан М.Айсин соњѓы ‰ш жылда ¦БТ бой-
ынша Науырзым ауданы 19-шы орында екенін
атап μтті. (барлыѓы 20 орын). Б±л білім дењгейініњ
ќаншалыќты тμмен екенін кμрсететін айќын
дєлел. Бμлім басшысы оныњ негізгі себептері –
оќушылардыњ сабаќќа деген ынтасыныњ жоќ-
тыѓы, ауыл т±рѓындарыныњ ќалаѓа ќоныс ауда-
руы жєне ата-аналардыњ балаларын 6 сыныптан
кейін гимназия, мектеп-интернаттарѓа беруі де-
генді алѓа тартты. Біраќ  ењ мањызды жєне басты
фактор – кадр жетіспеушілігі. Яѓни математи-
ка, физика, тарих, биология жєне география
пєндері бойынша ауданда м±ѓалімдер жетіспейді.
Ал б±л білім саласындаѓы негізгі пєндер екені
белгілі. Б‰гінде аудан бойынша барлыѓы 11

м±ѓалім ќажет. Таѓы мына бір дерекке кμњіл ауда-
руѓа болар.  Ауданда 25 м±ѓалім μз саласына жат-
пайтын пєн бойынша сабаќ беріп келеді. Осындай
жаѓдайдан соњ білім дењгейініњ тμмендеуі айтпа-
са да т‰сінікті болар.

Ауданѓа жас мамандардыњ келуіне жаѓдай жа-
салып жатыр. Біраќ жастар аудан орталыѓына
келгісі бар да, ауылѓа барѓысы жоќ. Не себеп?
Себеп шаш етектен десе де болады. Алдымен,
ауылдан ќатынау ќиын. Таксилердіњ баѓасы ас-
пандап т±р. Онымен ќоса интернет те жоќ. Жєне
баспана жайы да алањдатады.

Білім дењгейініњ тμмендігіне ќарамастан
аудандыќ білім беру ж‰йесінде оњ μзгерістер ма-
териалдыќ жаѓынан байќалады. Жыл сайын б±л
салаѓа баѓытталатын ќаржы кμлемі μсіп келеді.
Мысалы, былтыр білім саласына 702 млн. 904
мыњ ќаражат бμлінсе, биыл б±л кμрсеткіш 393
млн. 114 мыњ тењгеге кμбейген. Яѓни, 1 млрд тењ-
ге наќты  білім  саласына бμлініп отыр. Б±л μз
кезегінде оќу-тєрбие ‰рдісініњ жаќсарып, білім
беру мекемелерініњ материалдыќ-техникалыќ ба-
засын ныѓайтуѓа м‰мкіндік береді. Сонымен
ќатар білім сапасыныњ дамуына да жаќсы єсерін
берсе ќаражаттыњ ауаѓа кетпегені болар еді. Был-
тыр ауданда  Докучаев  орта  мектебі  ќолданысќа
берілген болатын. Буревестник орта мектебі де
к‰рделі жμндеуден μтті.

М±ѓалімдер конференциясына ќатысќан аудан
єкімі Т.Дайыров: "Сапалы білім алуѓа бар жаѓ-
дай жасалып жатыр. Осыѓан сай алда т±рѓан
міндеттер б±дан да ‰лкен болуы керек. Білімді
±рпаќ тєрбиелеуде ±стаздар ќауымына артылѓан
ж‰к ауыр. Б±л μз кезегінде сіздерден зор к‰ш-
жігерді, кєсіби шеберлік пен шыѓармашылыќты
талап етеді", – деді.

Биылѓы жылы аудан білім кμрсеткіші бойын-
ша алѓа ќадам бастар деген ‰міттеміз.

Науырзым ауданы.

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА
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 1. Он сегізінде
от кешкен

Ќасекењніњ балалыќ пен жігіттік шаѓы-
ныњ 7-8 жылы єскерде, ќан майданда

μтіпті. Кейін  μзі «Думанды дєурен» атты
екі томдыќ кітабында былай деп  жазып-
ты: «Встать!», «Ложись!», «Бегом марш!»,
«Напра-налевоѓа» 17-25 арасындаѓы жа-
сымызды беріппіз.  Адамѓа бір-аќ рет бері-
летін μмірдіњ б±л ќандай т±сы екенін ай-
тып жату артыќ шыѓар. Махаббатты бы-
лай ќойѓанда, ѓылым мен білімді, μнер мен
μнегені игеретін наќ алѓыр да албырт,
г‰лдей жайнайтын кезіњ емес пе?! Біраќ
ќайда, ќандай жаѓдайда ж‰рсењ де μмір
μрнексіз μтпейді, μзіндік із ќалдырады».

¦лы Отан соѓысындаѓы ерекше бір бет-
б±рыс кезењі болѓан 1943 жылы Кењес
Армиясы єуе-десант єскерлерін ќ±ра бас-
тады. Ќасымхан Алдабергенов сол жа-
саќтыњ алѓашќы ќатардаѓы сарбаздары-
ныњ бірі еді. Сол 1943 жылдыњ маусым
айында Владимир  облысы Киржач ќала-
сыныњ мањында 14-ші гвардиялыќ єуе-
десанты бригадасы ќ±рылды.

– Бригадада Ќостанай облысынан біраз
жігіттер болдыќ, – деп еске алады майдан-
гер. – Солардыњ ішінде Сейітжапар Сей-
таев, Н±рѓазы ¤мірбаев, ‡мітбек Досаев,
Телѓара  Єбенов сияќты азаматтар  бар
еді. Олар атќыштар, мен пулеметшілер
ротасында болдым... ¤йткені мен б±л бри-
гадаѓа Златоус пулемет училищесінен кел-
ген болатынмын...

Осы арада таѓы да Ќасекењніњ «Думан-
ды дєурен» кітабына ‰њілейік: «Бригада
бір табиѓаты маужыраѓан жања жерге
ќоныстанды: ќалыњ ќараѓайдыњ  арасы,
шаѓын бір μзен-сайдыњ жаѓасы. Не керек,
ќ±рылысты ќолымызбен атќардыќ, жер
ќаздыќ, бμрене тасыдыќ, баспана т±рѓыз-
дыќ. Ќ±ралымыз к‰рек пен балта ѓана. Жыл
жарым т±рдыќ осы арада. Т‰рлі єскери
ойындар, жаттыѓулар, парашютпен секі-
ру.

...Єскери тактикаѓа шыќќанда араѓа бір
ќонып, ќырыќ шаќырым жерден орала-
мыз. Єлгі ањыздарда айтылатын «м±з
жастанып, ќар жамылып» дейтінді біз
аќиќатќа айналдырдыќ. Ќыс баласы бір
ќасыќ су кμрмейміз. 20-25 градус аязда
±йќыдан т±рысымен 4-5 шаќырым жерге
аќ ќардыњ ‰стімен ж‰гіріп барып келесіњ,
‰стімізде ж±ќа жиде, ж±ќа шалбар, жалањ
бас. Келе ќармен жуынамыз.

...Негізгі парашют – 16 килограмм, ќосал-
ќы парашют – 8 килограмм, осыларды
арќалып, оныњ ‰стіне ќару-жараѓыњ бар,
20 шаќырым жердегі аэродромѓа барасыњ
жаяу. Содан ќарѓу басталады. ¦шаќ сені

40-50 шаќырым жерге апарып тастайды.
¦шаќтан аѓытылып, жерге ќ±лдырайсыњ...

Парашют ашылмай, ќаза тапќандар
арамызда жиі болып т±рды. Жыл жарым-
ныњ ішінде  б‰тіндей  бір ќорым, бейіт ќал-
дырдыќ жањаѓы лагерьде»...

¦лы Жењістіњ ±лы жолында осы Ќасе-
кењ сияќты ќаћармандарымыздыњ табан
ізі ќалды. Батыс Еуропа – Венгрия, Авст-
рия, Чехословакия елдерін фашизмнен
азат еткен ардагерлердіњ бірі де осы
Ќасымхан аѓа еді.

2.Майдандас
дос Єшірбай

Аѓамыздыњ ќарулас достарыныњ бірі –
аќын, журналист Єшірбай  Есм±рзаев
екен. Тараздыњ жігіті, Ќасекењнен бір
м‰шел ‰лкен. Будапеште екеуініњ бірге
т‰скен суретін  майдангер ерекше бір
жєдігер ретінде к‰ні б‰гінге дейін саќтап
келеді. (Б‰гін газетте жарияланып отыр-
ѓан сол сурет. С.М.). Сол суреттіњ сырты-
на Єшекењ былай деп жазыпты:

«Ќасымхан!
Тєн бμлек, бас та бμлек, кеуде бμлек,
Кісіге ажырасу болар демек.
М±ќалмас махаббатты, шын достыќты,
Сол кезде достыќпенен ойлау керек.
Сен меніњ ж‰регімнен орын алдыњ,
Келеді минут сайын

еске салѓым.
Берген ант, етілген

серт осы болсын:
Сені – іні, мені – аѓа

деп ќолымды алѓыњ».
Майдандастар соѓыс-

ты Чехословакияда
аяќтайды. Жењістен
кейін Єшірбай жасына
ќарай елге ќайтады.
Ќимай ќоштасады,
ќуанышпен ќоштасады.
Ќуанбаѓанда ше? Жау
жењілді, саѓы сынды,
достардыњ мерейі ‰с-
тем болды.

Ќасымхан єскер ќата-
рындаѓы ќызметін одан
єрі жалѓастыра береді.
Венгрия жерінде 1946
жылдыњ ќањтарына
дейін болады. Єуе-де-
сант бμлімініњ т±рѓан
жері, нμмірі де талай
μзгерді. Сондай апаќ-
сапаќта Єшекењнен кμз
жазып ќалады.

Елуінші жылдары
єскерден босап, елге
келеді. Єдебиетке,
μнерге ќ±штар аѓамыз
бірде Ќостанайдаѓы
кітап д‰кеніне келсе,
Єшірбай Есм±рзаевтыњ
«Арман аѓысы» атты
жыр жинаѓы кμзіне оттай
басылады.

Ќасекењ майдандас
досыныњ дерегін іздеп,
«Ќазаќ єдебиеті» газе-
тіне хат жазады. Кешік-
пей жауап хат сол Єше-
кењніњ μзінен келеді.
Жамбыл облыстыќ
«Ењбек туы» газетінде
ќызмет істейтін майдан-
дас дос былай деп жа-
зыпты: «...Ал, мен сеніњ
асыл да аќжарќын бей-
нењді ќазір кμз алдыма
елестетіп, енді ќандай
болды екен деп ањса-
рым ауа осы хатты жа-
зып отырмын. Ќартай-
ып келе жатќанда сен-
дей мейірбанды іні табу
ќандай ќуаныш та, ж±ба-
ныш. Єнеу к‰ні ќарттыќ-
ты ойлап отырып, мына

бір μлењді жазѓан едім:
«Басыњды бурыл шалѓаны –
Адамныњ ізгі арманы,
Кμзіњніњ н±ры ќашќаны –
¦рпаќќа шапаќ шашќаны,
Бетіње єжім т‰ссе мол –
¤мірге салѓан ізіњ ол.
Бойыњнан ќуат тайѓаны –
Д‰ниеге к‰шіњ жайѓаны.
Ењкейгені беліњніњ –
Есейгені еліњніњ.
Ќартайсањ мєз боп ќуанѓыњ,
Соларды кμріп ж±банѓыњ.
Ќасым! Ќатынастыњ басы осы болсын.

Ќостанайда бір інім бар деп білемін. Кел-
сењ, ќарсы аламыз. Ќанат, ќ±йрыќ баршы-
лыќ...

Ќ±шып с‰юші аѓањ Єшірбай (Балала-
ры да).

Жамбыл ќаласы, 16 аќпан 1967 ж.»
Сол Єшекењніњ таѓы бір хатынан ‰зінді:
«Достыќ деген сыршыл, нєзік бір ќыл

бар,
Байлап тартсањ, иіледі шыњ-ќ±здар.
Жаза басып, ‰зіп алып ж‰рмегіњ,
Ќастыќ деген тайѓаќ, жылтыр бір м±з

бар».
Сол Єшекењніњ кітабынан алѓан бір

шумаќ μлењ:
«Жастыќ – ол ќарттыќ сатысы,
¤зіњ-аќ басып, μрлейсіњ.
¤лім – ол μмір аќысы,
Алѓанды ќалай бермейсіњ».

Енді Ќасекењніњ сол майдандас досы
туралы кітабындаѓы жазбалар: «Сол асыл
азамат μмір «аќысын» μтепті. Алѓаны кμп
болмаса да, бергені кμп  к‰йінде д‰ние-
ден μтті. ¦лы Жењіске ќолына ќару алып,
ќан кешіп ќосќан ‰лесі не т±рады? От
ішінде ойнаѓан ќайран досым, єз-аѓа,
Єшекем! Ажырасќалы 55 жыл. ¤лењ оќќа
±шпайды, хаттар ескірмейді. Айтар кμп. Аз
да болса, осы жазѓандарым сеніњ рухыња
баѓыштаѓан д±ѓам болсын».

Иє, майдангер аѓалар достыѓы тарихы-
ныњ біз білетін бір сыры осындай.

3. Сегіз ќырлы,
бір сырлы

Осыдан 80 жыл б±рын Жітіќара ауда-
ны Шілікті ауылынан келген ќаршадай
бала облыс орталыѓы Ќостанайдыњ зєулім
залдарыныњ бірініњ сахнасында тамыл-
жыта єн шырќап т±рды. Б±л мектеп оќушы-
лары кμркемμнерпаздары ±жымыныњ
ќорытынды концерті еді.

1941 жылы екінші рет осындай μнер
байќауына ж‰ргелі т±рѓанда соѓыс бастал-
ды. Ал ќан майданныњ ќызып т±рѓан 1943
жылы ол Отан ќорѓауѓа аттанды. Содан
елге тек 1950 жылы оралды. Келе сала
μнерпаз жігіт μнерлі жастарды топтасты-
рып, ауылды єн мен к‰йге бμледі. Ол бас-
ќарѓан кμркемμнерпаздар облыстыќ фес-
тивальдарѓа ќатысып, талай ж‰лделер
алды.

1959-1979 жылдар аралыѓында облыс-
та алты рет аќындар айтысы μткен екен.
Халќымыздыњ ѓажайып μнерін жете мењ-
герген ол Жітіќара ауданыныњ намысын
ќорѓап, сол алты айтыстыњ тμртеуінде
бірінші орынды жењіп алды. 1961 жылы
μткен Тыњ μлкелік айтыс туралы сол кез-
дегі Одаќтыњ бас газеті "Правда" былай
деп жазды: "Кустанай, 5 (ТАСС). В центре
Целинного края состоялся айтыс – поэти-
ческое состязание акынов поэтов-импро-
визаторов, посвященное 40-летию Совет-
ской власти в Казахстане. В ярких образ-
ных песнях под аккомпонемент домбр
акыны рассказывают о новой, счастливой
жизни казахского народа...

Победителем айтыса вышел сельский
учитель Касымхан Алдабергенов из Дже-
тыгаринского района".

¤нердегі μмірбаянды одан єрі ќарай
жалѓастыратын болсаќ, ол былайша
μрбиді. 1980 жылы ІІ республикалыќ ай-
тыста Ќасекењ Ќостанайдыњ намысын
ќорѓап, астана тμрінде тіл безеді. Ќазаќ
поэзиясыныњ абызы Єбділдє Тєжібаев
ќ±шаѓына ќысып, "айналайын, μнеріње
тєнтімін" деп иыѓына шапан жауып, ќолы-
на домбыра ±статыпты. "Жыр-шашу" кіта-
бында Ќасекењніњ сол айтысы басылып
шыќты.

Ќазаќ теледидары єдейі тμрт рет Ал-
матыѓа шаќыртып, "Халыќтар ќазынасы"
циклынан ±лы Абайдыњ "Масѓ±т", "Ес-
кендір" поэмаларын жырлатты. Ара-ара-
сында єрі аќын, єрі сазгер, єрі єнші аѓа μз
шыѓармаларын да орындады.

К‰ні кеше ѓана Ќасекењ Ќазаќ радио-
сынан екі к‰н бойы жыр тμкті.

Ширек ѓасырдан астам газеттіњ меншікті
тілшісі бола ж‰ріп, Ќасымхан аѓа облыс
шежіресін жазды. Оныњ ќаламынан туѓан
д‰ниелер уаќыт болмысын дμп басып,
небір кμкейтесті мєселелерді ќозѓайтын.
¤лењ де жазатын, єн де шыѓаратын.

¦лы Жењістіњ 55 жылдыќ мерейтойын-
да майдангер аѓа Астананыњ тμрінде, 65
жылдыѓында Мєскеуде μткен Жењіс пара-
дына ќатысып ќайтќан саналуан сарбаз-
дардыњ бірі болды.

Т‰ркістанда μткен пайѓамбар жасына
келген μнерпаздардыњ "Батаменен ел
кμгерер" атты байќауында біздіњ Ќасе-
кењніњ таѓы да баѓы жанды. Б‰кіл елден
келген небір ж‰йріктермен ‰зењгі ќаѓыс-
тырѓан μнерпаз аѓа ж‰лделі орынды жењіп
алып, облыс мерейін шыѓарды.

Кейін облыста т±њѓыш рет ±йымдасты-

¦ЛЫ ЖЕЊІС – 70

Гвардия аѓа сержанты
Ќасымхан Алдабергенов. 1945 ж.

Майдандас достар. Єшірбай Есм±рзаев пен Ќасымхан
Алдабергенов.  Будапешт. 1945ж.

Ардагерлер Ќасымхан Алдабергенов пен Ќажи Маманов.
Алматы. 9 мамыр 2005 ж.

Ќасекењ Жітіќара сахнасында

1-бет
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Аќан сері, Біржандарды жалѓаѓан,
Бар μмірін ¦лы μнерге арнаѓан.
Еш пендеге μр кеудесін бастырмай,
Сексенде де серілігі ќалмаѓан.

Сексен бесте!
Жалыны єсте μшпесін,
Мерейленген сєтін туыс, дос кμрсін!
Кμтерсінші таѓы да бір аѓамыз,
Мєз болѓанда кμтеруші еді μкшесін.

Кμмейінен тμгіледі б±лаќ-єн,
Жыршы, жырау, єр сμзі елге ±наѓан.
Ќасымхан деп ќойса да атын,
Хандыќтан
Аќындыќты биік ќойѓан б±л адам!

Ќуат-к‰ші μн-бойында бар єлі,
Ж‰регіњді жылытады жанары.

Жарыстырып, алыстырып кμріњдер,
Ермекбай мен Дємер жолда ќалады!

¤мір – μзен,
Ырыќ бермей аѓысќа,
Кμз тігумен келе жатыр алысќа.
Жыршылардыњ шањ ќаптырып талайын,
Бас ж‰лдені жењіп алѓан жарыста!

Ќан майданда μтсе жастыќ к‰ндері,
Жасымады, басты ќадам ілгері!
Журналистер арасында озыќ ол,
Аќындардыњ айтысында ж‰лделі!

Ќасым аѓа, кμп μнерге ќосќаныњ,
Кμп аѓайын, кμп туысыњ, достарыњ.
Барлыѓыныњ тілегі бір
Ж‰з жасќа
Жетелесін келе жатќан тоќсаныњ!

Серікбай ОСПАНОВ.

Кепілдегі м‰лікті сату жμнінде сауда-сат-
тыќ жариялайды.

 Сауда-саттыќ 2015 жылѓы 27 ќањтарда са-
ѓат 10 да мына мекенжайда μтеді:  Ќостанай
ќ., Єл-Фараби кμшесі, 119 ‰й, каб. 414/1б. Ќос-
танай облысы АО "Би-Логистикс" АЌ-ы мен
ЄКК Тобол АЌ-ы келісім-шартќа сєйкес  сауда-
саттыќ μткізеді, аѓылшын єдісі, жоѓарылау
тєсілімен: Лот № 01 - μсімдіктіњ майыныњ
μндірісіне жабдыќ жєне  μсімдіктіњ майы
μндірісініњ цехы,  жалпы алањы 648,4 ш.м., жер
телімі мен алањы  0,925 гектар к/н 12-191-001-
480 орналасќан мекенжайы: Ќостанай облысы,
Федоров ауданы, Федоров ауылы, Энгельс к-сі,
1 ‰й, баѓасы - 137 890 823 тењге. Лот № 02 -
жылжымайтын м‰лік  ж/алањы 1608,1 ш.м., соныњ
ішінде цех ж/алањы 125,5 ш.м., астыќ ѓимараты
ж/алањы 963,2 ш.м., астыќ ѓимараты ж/алањы
348 ш.м., ќойма бμлмелері ж/алањы 171,4 ш.м.,
ж/т алањы 2,9159 гектар к/н 12-191-035-612 ор-
наласќан мекенжайы: Ќостанай облысы, Федо-
ров ауданы, Федоров ауылы, Энгельс к-сі, 1 ‰й,
баѓасы - 22 793 497 тењге. Лот №03 жалѓа алы-
нѓан жер телімі ж/алањы 386,5 гектар к/н 12-
191-035-614, ж/е 12-191-035-612 орналасќан ме-
кенжайы:  Ќостанай облысы, Федоров ауданы,
Жаркμл ауылы, баѓасы 5 400 130 тењге. Лот №04
комбайн Енисей 1200-1НМ 2008 ш.ж.  мемле-
кеттік тіркелген нμмірі 483 PAKD, ќозѓаѓыш нμмірі
01589/14681; баѓасы 6 296 938 тењге. Лот №05
комбайн Енисей 1200-1НМ 2007 ш.ж.  мемле-
кеттік тіркелген нμмірі 231 PAМD, ќозѓаѓыш
нμмірі 00670/154032; баѓасы 6 172 512 тењге.
Лот №06 комбайн Енисей 1200-1НМ 2008 ш.ж.
мемлекеттік тіркелген нμмірі 771 PAОD, ќозѓа-
ѓыш нμмірі 157862; баѓасы  6 296 938 тењге. Лот
№07 комбайн Енисей 1200-1НМ 2008 ш.ж.  мем-
лекеттік тіркелген нμмірі 481 PAКD, ќозѓаѓыш
нμмірі 01467/13306; баѓасы 5 302 811 тењге. Лот
№08 комбайн Енисей 1200-1НМ 2007 ш.ж.  мем-
лекеттік тіркелген нμмірі 487 PAКD, ќозѓаѓыш
нμмірі 01168/12690; баѓасы 5 522 667 тењге.

Саудаѓа ќатысу ‰шін м‰лік баѓасыныњ 5%
мμлшеріндегі кепілдік жарна Ќостанай облы-
сы АЌ "Єлеуметтік-кєсіпкерлік "Тобыл" кор-
порациясыныњ ИИК KZ4794807KZT22030699,
БИН 110140002676, БИК EURIKZKA  депозиттік
шотына μткізіледі, АЌ "Евразийский банк".

Аукционѓа ќатысу ‰шін тапсырыс ќабылдануы
осы хабарлама жарияланѓан к‰ннен басталып
сауда-саттыќ μтетін уаќытќа 24 саѓат ќалѓан-
да аяќталады.  Ќажетті аныќтаманы
www.bilog.kz. Веб сайты бойынша жєне
8(7142)535541, 8705 4515794 сымтегі арќылы
біле аласыз. Сенім телефоны. 8 (7172) 54-10-
26.

Объявляются торги по продаже заложен-
ного имущества. ТОО "Жарколь-007"

Торги состоятся 27 января 2015 года в 10
часов в г.Костанай. ул. Аль-Фараби д.119
каб.414/1б. Филиал АО "Би-Логистикс" по Кос-
танайской области  в соответствии с заключен-
ным  договором оказания услуг с АО "СПК "То-
бол" проводит аукцион английским методом на
повышение цены следующего имущества: Лот
№01 Оборудование по производству раститель-
ного масла и цех по производству растительно-
го масла, общ пл. 648,4 кв.м,с зем уч пл 0,925 га
к/н 12-191-001-480 расположенные по адресу:
Костанайской область Федоровский район с.Фе-
доровка ул.Энгельса д.1 - стоимостью 137 890
823 тенге. Лот №02 Недвижимое имущество,
общей площадью 1608,1 кв.м., в том числе: цех,
общей площадью 125,5 кв. м., здание зерно-
склада, общей площадью 963,2 кв.м., здание
зерносклада, общей площадью 348 кв.м., склад-
ские помещения, общей площадью 171,4 кв. м.,
земельный участок, общей площадью 2,9159 га,
с кадастровым номером 12:191:001:461, распо-
ложенные по адресу: Костанайская область, Фе-
доровский район, с. Федоровка,  ул. Энгельса, 1
- стоимостью 22 793 497 тенге. Лот №03 Права
временного возмездного землепользования на
земельные участки, общей площадью 386,5 га с
кадастровыми номерами 12:191:035:614 и
12:191:035:612, расположенные по адресу: Кос-
танайская область, Федоровский район, с. Жар-
коль, стоимостью 5 400 130 тенге. Лот №04
комбайн Енисей 1200-1НМ 2008 г.в. с государ-
ственным регистрационным номером 483 PAKD,
с номером двигателя 01589/14681; стоимостью
6 296 938 тенге. Лот №05 комбайн Енисей 1200-
1НМ 2007 г.в. с государственным регистраци-
онным номером 231 PAМD, с номером двигате-
ля 00670/154032; стоимостью 6 172 512 тенге.
Лот №06  комбайн Енисей 1200-1НМ 2008 г.в. с
государственным регистрационным номером
771 PAОD, с номером двигателя 157862; сто-
имостью 6 296 938 тенге. Лот №07  комбайн
Енисей 1200-1НМ 2008 г.в. с государственным
регистрационным номером 481 PAКD, с номе-
ром двигателя 01467/13306; стоимостью 5 302
811 тенге.Лот №08  комбайн Енисей 1200-1НМ
2007 г.в. с государственным регистрационным
номером 487 PAКD, с номером двигателя 01168/
12690, стоимостью 5 522 667 тенге.

Для участия в торгах необходимо внести
гарантийный взнос в размере 5% от старто-
вой стоимости лота на депозитный счет ИИК
KZ4794807KZT22030699, БИН 110140002676,
БИК EURIKZKA АО "Евразийский банк" АО "Со-
циально-предпринимательская корпорация
"Тобол".

Прием заявок заканчивается за 24 часа до
начала аукциона. Подробная информация на
сайте www.bilog.kz.  Справки по тел.:
8(7142)535541, 8705 4515794.Тел. доверия: 8
(7172) 54-10-26.

Кепілдегі м‰лікті сату жμнінде сауда-сат-
тыќ жариялайды.

 Сауда-саттыќ 2015 жылѓы 28 ќањтарда са-
ѓат 10 да мына мекенжайда μтеді:  Ќостанай
ќ., Єл-Фараби кμшесі, 119 ‰й, каб. 414/1б. Ќос-
танай облысы АО "Би-Логистикс" АЌ-ы мен
ЄКК Тобол АЌ-ы келісім-шартќа сєйкес  сауда
саттыќ μткізеді аѓылшын єдісі жоѓарлау
тєсілімен: Лот № 03 - аяќталмаѓан ќ±рылыс то-
ѓыз ќабатты т±рѓын ‰й, бμлмелер ж/е ќ±рылыс-
тар толыќ аяќталмаѓан, орналасќан мекенжайы:
Ќостанай ќ-сы Толстой  к-сі 25,27 ‰й баѓасы -
295 480 203 тењге. Лот № 04 - ж/т алањы 0,0841
гектар к/н 12-193-014-495 т±рѓын ‰й салуѓа, ж/е
алањы 0,0678 гектар к/н 12-193-014-1310 ±саќ
кμтерме базалар салуѓа  орналасќан мекен-
жайы: Ќостанай ќ-сы Толстой к-сі 25,27 ‰й  баѓа-
сы - 18 083 727 тењге.

Сауда-саттыќ 2015 жылѓы 30 ќањтарда са-
ѓат 10 да мына мекенжайда μтеді:  Ќостанай
ќ., Єл-Фараби кμшесі,  119 ‰й, каб. 414/1б. Ќос-
танай облысы АО "Би-Логистикс" АЌ-ы мен
ЄКК Тобол АЌ-ы келісім-шартќа сєйкес  сауда
саттыќ μткізеді голландтыќ  єдісі тμмендеу
тєсілімен, Лот № 01 - єкімшілік ѓимараты жалпы
алањы 466,80 ш.м., ж/т алањы 0,069 гектар к/н
12-193-014-1280 орналасќан мекенжайы: Ќос-
танай ќ-сы, Таран к-сі, 10 ‰й, баѓасы - 50 177 209
тењге.  Лот № 02 - кμлікжай жалпы алањы 128,80
ш.м., ж/т алањы 0,024 га к/н 12-193-014-581 ор-
наласќан мекенжайы: Ќостанай ќ-сы, Сьянов
к-сі 64,  баѓасы - 6 837 466 тењге.

Саудаѓа ќатысу ‰шін м‰лік баѓасыныњ 5%
мμлшеріндегі кепілдік жарна Ќостанай облы-
сы АЌ "Єлеуметтік-кєсіпкерлік "Тобыл" кор-
порациясыныњ ИИК KZ4794807KZT22030699,
БИН 110140002676, БИК EURIKZKA  депозиттік
шотына μткізіледі, АЌ "Евразийский банк". Аук-
ционѓа ќатысу ‰шін тапсырыс ќабылдануы осы
хабарлама жарияланѓан к‰ннен басталып сау-
да-саттыќ μтетін уаќытќа 24 саѓат ќалѓанда
аяќталады. Ќажетті аныќтаманы www.bilog.kz.
Веб сайты бойынша жєне 8(7142)535541, 8705
4515794 сымтегі арќылы біле аласыз.Сенім те-
лефоны. 8 (7172) 54-10-26.

Объявляются торги по продаже заложен-
ного имущества.

Торги состоятся 28 января 2015 года в 10
часов в г.Костанай. ул. Аль-Фараби д.119
каб.414/1б. Филиал АО "Би-Логистикс" по Кос-
танайской области  в соответствии с заключен-
ным  договором оказания услуг с АО "СПК "То-
бол" проводит аукцион английским методом на
повышение цены следующего имущества: Лот
№03 незавершенное строительства (девяти-
этажный жилой дом со встроено- пристойными
помещениями с черновой отделкой) расположен-
ного по адресу: г. Костанай, ул. Толстого, д.25,
27 - стоимостью 295 480 203 тенге; Лот №04
Зем уч. пл. 0,0841 га (к/н 12-193-014-495) для
обслуж. жилого дома, и пл. 0,0678 га к/н (12-
193-014-1310) для обслуж. базы мелкого опта
расположенные по адресу: г. Костанай, ул. Тол-
стого д.25,27 - стоимостью 18 083 727 тенге;

Торги состоятся 30 января 2015 года в 10
часов в г.Костанай. ул. Аль-Фараби д.119
каб.414/1б. Филиал АО "Би-Логистикс" по Кос-
танайской области  в соответствии с заключен-
ным  договором оказания услуг с АО "СПК "То-
бол" проводит аукцион голландским методом
на понижение цены следующего имущества: Лот
№01 Административное здание, общ. пл. 466,8
кв.м., з/у пл. 0,069 га, к/н 12-193-014-1280, рас-
положенного по адресу: г.Костанай, ул.Тара-
на, д. 10 - стоимостью 50 177 209 тенге; Лот
№02  Гараж, общ пл. 128,8 кв.м., з/у пл. 0,024 га,
к/н 12-193-014-581, расположенного по адресу:
г.Костанай, ул.Сьянова, д. 64 - стоимостью
6 837 466 тенге.

Для участия в торгах необходимо внести
гарантийный взнос в размере 5% от старто-
вой стоимости лота на депозитный счет ИИК
KZ4794807KZT22030699, БИН 110140002676,
БИК EURIKZKA АО "Евразийский банк" АО "Со-
циально-предпринимательская корпорация
"Тобол". Прием заявок заканчивается за 24
часа до начала аукциона. Подробная инфор-
мация на сайте www.bilog.kz.  Справки по тел.:
8(7142)535541, 8705 4515794.Тел. доверия:
8 (7172) 54-10-26.

"Даму" кєсіпкерлікті дамыту ќоры" АЌ ¤Ф
аукцион μткізілетіні туралы хабарлайды

№1 лот: "Kia Sorento" автомобилі, кроссовер, 2010
жылы шыѓарылѓан, двигатель кμлемі 2349 текше см.

Беріліс ќорабы- механика, отын т‰рі - бензин.
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы: 2 098 980 (екі милли-

он тоќсан сегіз мыњ тоѓыз ж‰з сексен) тењге.
¤ткізілетін к‰ні: 2015 ж. 26 ќањтар саѓ. 10.00, ме-

кенжайы: Ќостанай ќ., Єл-Фараби д-лы, 65.
Кепілдік жарна: 104 949 (ж‰з тμрт мыњ тоѓыз ж‰з

ќырыќ тоѓыз) тењге.
Кепілдік жарнаны тμлеу аукционныњ басталуына 1

(бір) к‰н ќалѓанѓа дейін кешіктірмей ж‰ргізіледі жєне мына
деректемелерге аудару жолымен енгізіледі:

Ќостанай облысы бойынша "Даму" кєсіпкерлікті да-
мыту ќоры" АЌ ¤Ф

БИН 020641000525
ИИК KZ65319М010000393635
"БТА Банк" АЌ
БИК ABKZKZKX
КБЕ 15
Аукционѓа ќатысуѓа μтінім ќабылдау жєне ны-

санмен танысу мына мекенжай бойынша:
Ќостанай ќ., Єл-Фараби д-лы, 65, каб. №204.
¤тінімді беру жєне нысанмен танысу мерзімі:
Ж±мыс к‰ндері саѓ. 9.00-ден 18.00-ге дейін, жария-

ланым к‰нінен бастап 26.01.2015 ж. дейін.
Сауданы μткізу єдісі: аѓылшын (бастапќы баѓаны

μсіріе отырып).
Аныќтама ‰шін телефон: 8(7142) 54-15-83, байла-

ныс т±лѓасы Бекпасов Арман.

РФ АО "Фонд развития предпринимательства
"Даму" по Костанайской области информирует

о проведении аукциона:
Лот №1: Автомобиль "Kia Sorento", кроссовер, 2010

года выпуска, объем двигателя 2349 см. куб,
коробка передач – механика, тип топлива – бензин,
Начальная (стартовая) цена: 2 098 980 (два милли-

она девяносто восемь тысяч девятьсот восемьдесят)
тенге.

Дата проведения: 26 января 2015 г. в 10.00 часов
по адресу: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 65

Гарантийный взнос: 104 949 (сто четыре тысячи
девятьсот сорок девять) тенге;

Оплата гарантийного взноса производится не по-
зднее 1 (одного) дня до начала аукциона и вносится
путем перечисления на реквизиты:

РФ АО "Фонд развития малого предприниматель-
ства" "Даму" по Костанайской области

БИН 020641000525
ИИК KZ65319M010000393635
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX
КБЕ 15
Адрес для принятия заявок на участие в аукцио-

не и для ознакомления с объектом:
г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 65, каб.№204
Срок подачи заявок и ознакомления с объектом:
в рабочие дни с 9.00 до 18.00, с даты публикации до

26.01.2015 г.
Метод проведения торгов: английский (на повыше-

ние стартовой цены);
Справки по телефонам: 8 (7142) 54-15-83, контакт-

ное лицо Бекпасов Арман.

ЖЫР ЖОЛДАРЫ

Аќан сері,
Біржандарды  жалѓаѓан

Ќасымхан Алдабергеновке

рылѓан жыршы-термешілер байќауына
±йтќы болып, μнерпаздар ќадамын жіті
ќадаѓалап, ќазылыќ еткендердіњ бірі де
осы Ќасекењ еді.

4. Ќасекењ біздіњ –
ќайраткер

Майдангер, ќаламгер аѓа б‰кіл саналы
ѓ±мырында ќоѓамдыќ мањызы зор сан алу-
ан таќырыпќа ой толѓап, маќалалар жаз-
ды, мєртебелі мінбелерден сμз сμйледі,
жастармен етене сырласты. Туып-μскен
μлкеніњ жер-су, елді мекен атауларын та-

рихи ќалпына келтіру жμнінде дєлелді де
дєл пікір μрбітті. ¦лттыќ музыкамыз, єуен,
маќам туралы, жыршылыќ, термешілік
дєст‰р жμнінде білгірлікпен баяндады.

Ана тілініњ тазалыѓын, оныњ биязы
‰нділігін б±зушыларѓа, єсіресе, теле-ра-
дио, газет-журнал тілшілеріне сабаќ бо-
лар талай д‰ниелер жазды.

Ќасымхан аѓаныњ таѓы бір ерлігі – ол
Кењес Одаѓыныњ Батыры Естай Есжанов-
тыњ ерлік тарихын зерттеп, жариялады. Ол
туралы соѓыс кезінде  жазылѓан талай
д‰ниелерді тауып, б‰гінгі ±рпаќќа  жеткізді.
Енді, міне, ¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓы ќар-
сањында сол дањќты жерлесімізге, от май-
данда елін, жерін ќорѓау жолында опат
болѓан Батырѓа Ќостанай ќаласынан бір
кμшеніњ атын беру жμнінде бастама
кμтеріп, облыстыќ, ќалалыќ єкімдіктер
алдына мєселе ќойып отыр.

5. Аѓаныњ аќ батасы

Ќасекењ осы «Ќостанай тањы» газетініњ
¦зынкμл-Мењдіќара, кейін Науырзым-

Єулиекμл аудандарындаѓы меншікті
тілшісі болып, талай кμкейтесті мєселелер
кμтеріп, редакция мен оќырман арасын-
даѓы алтын кμпір болды. Сол аудандар-
даѓы аѓайын к‰ні б‰гінге дейін аѓамыздыњ
жаѓдайын с±рап жатады. Ќ±дайѓа ш‰кір,
биыл тоќсанѓа келетін майдангер тыњ,
ќуатты, тіл-кμзіміз тасќа, жас жігіттердей
шираќ, сμзі орамды, ойы ±шќыр, Шолпан
жењгеміз ќасында, азамат болѓан ±л-ќыз-
дары μріс жайѓан, немере-шμберелер μсіп
келеді. Ќолынан ќаламы т‰спеген. ¤з га-
зетініњ μткен жылѓы лауреаты болѓан да
осы аѓамыз.

2010 жылы 85 жасќа толар шаќта
ќаламгер Ќасекењ «Думанды дєурен»

атты екі томдыќ кітап жазып, айды ас-
панѓа бір-аќ шыѓарды. Сол ерекше ќ±нды
жєдігерді μз ќолтањбасымен ќанаттас,
ќаламдас інісі ретінде маѓан сыйлаѓан еді.
Былай депті єз-аѓам: «¤нер ауылында
менен жылт етіп бір ±шќын шыѓа ќалса,
соны лаулатып, алаулатып алып кететін,
халыќќа жеткізетін алтын кμпірім, алыс
жолдан келе жатќан аѓасын ќолтыѓынан
демеп, бойына ќуат ќ±ятын, ќ±лшынтып,
ќатарѓа ќосып ж‰ретін рухани інім – осы
Сєлім!

Інісі бардыњ, тынысы бар, тынысымыз
кењ болсын!

Аѓадан алѓыс – аќ бата!
Автор Ќасымхан Алдабергенов.

19 ќањтар, 2011 жыл».
Айналайын, єз-аѓа! Несін жасырайын,

Сіздіњ б±л алѓыс – аќ батањыз ж‰регімді
толќытты, жанымды жадыратты. Сол ‰шін
де, мына ќатыгез, ќатал заманда μзіњіздей
аќ ж‰рек, адал, аќылшы аѓаларым бары-
на тєубе деймін. Сол ардагер, абыз аѓала-
рымыз аман болѓай!

(Суреттер аѓамыздыњ жеке
м±раѓатынан алынды).

 Майдандас достар: гвардия старшиналары Ќасымхан Алдабергенов пен
Сергей Степанцев.
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Ќостанай облысы єкімдігініњ 2014 жылѓы 26 желтоќсандаѓы
№ 640 ќаулысымен бекітілген

"Су объектілерін конкурстыќ негізде оќшауланѓан немесе
бірлесіп пайдалануѓа беру" мемлекеттік кμрсетілетін

ќызмет регламенті

немесе бірлесіп пайдалануѓа беру"
мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет регла-
менті бекітілсін.

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

Облыс  єкімі     Н.САДУАЌАСОВ.
Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi

мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде 2014 жы-
лѓы 31 желтоќсандаѓы № 5264  болып
тіркелген.

"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы" 2001 жылѓы 23
ќањтардаѓы Ќазаќстан Республикасы
Зањыныњ 27-бабына, "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы"  2013
жылѓы 15 сєуірдегі Ќазаќстан Респуб-
ликасы Зањыныњ 16-бабына сєйкес Ќос-
танай облысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ
ЕТЕДІ:

1. Ќоса беріліп отырѓан "Су объекті-
лерін конкурстыќ негізде оќшауланѓан

Ќостанай облысы єкімдігініњ 2014 жылѓы 26 ќарашадаѓы № 640 ќаулысы

"Су объектілерін конкурстыќ негізде оќшауланѓан  немесе
бірлесіп пайдалануѓа беру" мемлекеттік кμрсетілетін

ќызмет регламентін бекіту туралы

(іс-ќимылдыњ) мазм±ны, оныњ орында-
лу ±заќтыѓы:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
кењсе ќызметкері ќ±жаттар топтамасын
ќабылдайды, оларды тіркеуді ж‰зеге
асырады жєне жауапты орындаушыны
айќындау ‰шін кμрсетілетін ќызметті
берушініњ басшысына береді – 15 ми-
нуттан асырмай (хабарландыруды ор-
наластырѓан к‰ннен бастап 30 ж±мыс
к‰ні ішінде).

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

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
басшысы  жауапты  орындаушыны  ай-
ќындайды, тиісті б±рыштама ќояды – 1
ж±мыс к‰ні ішінде.

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

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
жауапты орындаушысы ќ±жаттарды
ќарайды, конкурс μткізуді ±йымдасты-
рады жєне мемлекеттік ќызмет кμрсе-
ту нєтижесініњ жобасын дайындайды –
25 ж±мыс к‰ні ішінде.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі –
мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесініњ жобасы;

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
басшысы мемлекеттік ќызмет кμрсету
нєтижесініњ жобасына ќол ќояды – 1
ж±мыс к‰ні ішінде;

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

5) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
кењсе ќызметкері мемлекеттік ќызмет
кμрсетудіњ нєтижесін береді – 15 ми-
нуттан асырмай.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі –
мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ нєти-
жесін беру.

3. Мемлекеттік ќызмет кμрсету
процесінде кμрсетілетін ќызметті
берушініњ ќ±рылымдыќ бμлімше-
лерініњ (ќызметкерлерініњ) μзара іс-
ќимыл тєртібін сипаттау

7. Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет
процесіне ќатысатын кμрсетілетін ќыз-
мет берушілердіњ ќ±рылымдыќ
бμлімшелерініњ (ќызметкерлерініњ)
тізбесі:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
кењсе ќызметкері;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
басшысы;

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
жауапты орындаушысы.

8. Єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ±заќ-
тыѓын кμрсете отырып, ќ±рылымдыќ
бμлімшелер (ќызметкерлер) арасын-
даѓы рєсімдердіњ (іс-ќимылдардыњ)

1. Жалпы ережелер

1. "Су объектілерін конкурстыќ не-
гізде оќшауланѓан немесе бірлесіп пай-
далануѓа беру" мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызметті (б±дан єрі – мемлекеттік
кμрсетілетін ќызмет) облыстыњ
жергілікті атќарушы органы ("Ќостанай
облысы єкімдігініњ табиѓи ресурстар
жєне табиѓат пайдалануды реттеу бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесі) (б±дан
єрі – кμрсетілетін ќызметті беруші)
кμрсетеді.

¤тініштерді ќабылдау жєне мемле-
кеттік ќызмет кμрсету нєтижелерін беру
кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењсесі
арќылы ж‰зеге асырылады.

2. Мемлекеттік ќызметті кμрсету ны-
саны: ќаѓаз т‰рінде.

3. Мемлекеттік ќызметті кμрсету
нєтижесі – су объектісін оќшау немесе
бірлесіп пайдалануѓа беру туралы об-
лыстардыњ жергілікті атќарушы орган-
дары  шешімініњ  жєне  (немесе) кон-
курс нєтижесі  туралы конкурстыќ ко-
миссияныњ хаттамасы негізінде беріл-
ген облыстардыњ жергілікті атќарушы
органдары мен конкурстыњ жењімпазы
арасындаѓы су объектісін оќшау неме-
се бірлесіп пайдалануѓа беру туралы
ќаѓаз т‰ріндегі шарт.

4. Мемлекеттік ќызметті кμрсету
нєтижесін ±сыну нысаны – ќаѓаз
т‰рінде.

2. Мемлекеттік ќызмет кμрсету
процесінде кμрсетілетін ќызметті
берушініњ ќ±рылымдыќ бμлімше-
лерініњ (ќызметкерлерініњ) іс-ќимыл
тєртібін сипаттау

5. Мемлекеттік ќызмет кμрсету
жμніндегі рєсімді (іс-ќимылды) бастауѓа
негіздеме Ќазаќстан Республикасы
‡кіметініњ 2014 жылѓы 3 маусымдаѓы
№ 607 "Ќазаќстан Республикасы Ќор-
шаѓан орта жєне су ресурстары ми-
нистрлігі кμрсететін мемлекеттік ќыз-
меттер стандарттарын бекіту, Ќазаќстан
Республикасы ‡кіметініњ кейбір шешім-
деріне μзгерістер мен толыќтырулар
енгізу жєне Ќазаќстан Республикасы
‡кiметiнiњ кейбiр шешiмдерiнiњ к‰шi
жойылды деп тану туралы" ќаулысы-
мен бекітілген "Су объектілерін конкурс-
тыќ негізде оќшауланѓан немесе
бірлесіп пайдалануѓа беру" мемлекеттік
кμрсетілетін ќызмет стандартыныњ 9-
тармаѓында кμрсетілген ќ±жаттар топ-
тамасы (б±дан єрі – ќ±жаттар топтама-
сы) мен кμрсетілетін ќызметті берушініњ
еркін нысандаѓы μтінішін ќабылдауы
болып табылады.

6. Мемлекеттік ќызмет кμрсету про-
цесініњ ќ±рамына кіретін єрбір рєсімніњ

"Су объектілерін конкурстыќ негізінде оќшауланѓан немесе бірлесіп пайдала-
нуѓа беру" мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет регламентіне 1-ќосымша

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

""Су объектілерін конкурстыќ негізінде оќшауланѓан немесе бірлесіп пайдала-
нуѓа беру" мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет регламентіне 2-ќосымша

Мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ бизнес-процестерініњ
аныќтамалыѓы

Ќ±жаттар топтамасын ќабылдайды,
оларды  тіркеуді  ж‰зеге  асырады жєне
жауапты орындаушыны айќындау ‰шін
кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшысы-
на береді - 15 минуттан асырмай (хабар-
ландыруды орналастырѓан к‰ннен бастап
30 ж±мыс к‰ні ішінде)

Мемлекеттік ќызмет кμрсету
нєтижесін береді - 15 минуттан
асырмай

жауапты орындаушыны айќындайды,
тиісті б±рыштама ќояды - 1 ж±мыс к‰ні
ішінде

мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесініњ жобасына ќол ќояды - 1 ж±мыс
к‰ні ішінде

Кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты орындаушысы

ќ±жаттарды ќарайды, конкурс μткізуді ±йымдастырады жєне мемлекеттік ќызмет
кμрсету нєтижесініњ жобасын дайындайды - 25 ж±мыс к‰ні ішінде.

реттілігін сипаттау:
1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ

кењсе ќызметкері ќ±жаттар топтамасын
ќабылдауды, оларды тіркеуді ж‰зеге
асырады жєне жауапты орындаушыны
айќындау ‰шін кμрсетілетін ќызметті
берушініњ басшысына береді – 15 ми-
нуттан асырмай;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
басшысы  жауапты  орындаушыны ай-
ќындайды, тиісті б±рыштама ќояды – 1
ж±мыс к‰ні ішінде;

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
жауапты орындаушысы ќ±жаттарды
ќарайды, конкурс μткізуді ±йымдасты-
рады, мемлекеттік ќызмет кμрсету
нєтижесініњ жобасын дайындайды жєне
кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-
сына береді – 25 ж±мыс к‰ні ішінде.

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
басшысы кμрсетілетін ќызметті бе-
рушініњ кењсе ќызметкеріне берілетін
мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесініњ жобасына ќол ќояды – 1 ж±мыс
к‰ні ішінде;

5) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
кењсе ќызметкері мемлекеттік ќызмет

кμрсету нєтижесін береді – 15 минут-
тан асырмай.

Єрбір рєсімдердіњ (іс-ќимылдардыњ)
±заќтыѓын кμрсете отырып, єрбір
рєсімніњ (іс-ќимылдыњ)  блок-схемасы
осы Регламенттіњ 1-ќосымшасында
кμрсетілген.

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

9. Мемлекеттік  ќызмет "Халыќќа
ќызмет кμрсету орталыѓы" республика-
лыќ мемлекеттік кєсіпорныныњ Ќоста-
най облысы  бойынша жєне оныњ ќала-
лары мен аудандары бμлімдерініњ  фи-
лиалдары мен www.egov.kz "электрон-
дыќ ‰кімет" веб-порталы арќылы кμрсе-
тілмейді.

Мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ биз-
нес-процестерініњ аныќтамалыѓы осы
Регламенттіњ  2-ќосымшасында кμрсе-
тілген.
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Приложение 1 к регламенту  государственной услуги "Предоставление
водных объектов в обособленное или совместное пользование на конкурсной

основе"

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

ленное или совместное пользование на
конкурсной основе".

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

Аким области       Н.САДУАКАСОВ.
Зарегистрировано в Реестре госу-

дарственной регистрации   норматив-
ных  правовых   актов  31 декабря  2014
года под  № 5264

В соответствии со статьей 27 Зако-
ном Республики Казахстан от 23 янва-
ря 2001 года "О местном государствен-
ном управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан", статьей 16
Закона Республики Казахстан от 15
апреля 2013 года "О государственных
услугах",  акимат  Костанайской облас-
ти  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый регла-
мент государственной услуги "Предос-
тавление водных объектов в обособ-

Постановление акимата Костанайской области от 26 декабря 2014 года № 640

Об утверждении регламента государственной услуги
"Предоставление водных объектов в обособленное или

совместное пользование на конкурсной основе"

Утвержден постановлением акимата Костанайский области от 26 декабря
2014 года № 640

Регламент
государственной услуги "Предоставление водных

объектов в обособленное или совместное пользование на
конкурсной основе

ществляет их регистрацию и передает
руководителю услугодателя для опре-
деления ответственного исполнителя,
не более 15 минут (на протяжении 30
рабочих дней со дня размещения
объявления).

Результат процедуры (действия) –
регистрация пакета документов;

2) руководитель услугодателя опре-
деляет ответственного исполнителя,
налагает соответствующую резолю-
цию, в течение 1 рабочего дня.

Результат процедуры (действия) –
резолюция руководителя услугодате-
ля;

3) ответственный исполнитель услу-
годателя рассматривает документы,
организует проведение конкурса и под-
готавливает проект результата оказа-
ния государственной услуги, в течение
25 рабочих дней.

Результат процедуры (действия) –
проект результата оказания государ-
ственной услуги;

4) руководитель услугодателя под-
писывает проект результата оказания
государственной услуги, в течение 1
рабочего  дня.

Результат процедуры (действия) –
подписанный результат оказания госу-
дарственной услуги;

 5) сотрудник канцелярии услугода-
теля выдает результат оказания госу-
дарственной услуги, не более 15 ми-
нут.

Результат процедуры (действия) –
выдача результата оказания государ-
ственной услуги.

3. Описание порядка взаимодей-
ствия структурных подразделений
(работников) услугодателя в процес-
се оказания государственной услуги

7. Перечень структурных подразде-
лений (работников) услугодателя, ко-
торые участвуют в процессе оказания
государственной услуги:

1) сотрудник канцелярии услугода-
теля;

2) руководитель услугодателя;
3) ответственный исполнитель услу-

годателя.
8. Описание последовательности

процедур (действий) между структур-
ными подразделениями (работниками),
длительность каждой процедуры (дей-
ствия):

1) сотрудник канцелярии услугода-
теля осуществляет прием пакета до-
кументов, их регистрацию и передает
руководителю услугодателя для опре-
деления ответственного исполнителя,
не более 15 минут;

2) руководитель  услугодателя оп-
ределяет ответственного исполнителя

1. Общие положения

1. Государственная услуга "Предо-
ставление водных объектов в обособ-
ленное или совместное пользование на
конкурсной основе" (далее – государ-
ственная услуга) оказывается местным
исполнительным  органом  области
(государственным учреждением "Уп-
равление природных ресурсов и регу-
лирования природопользования акима-
та Костанайской области") (далее – ус-
лугодатель).

Прием заявления и выдача резуль-
татов оказания государственной услу-
ги осуществляются через канцелярию
услугодателя.

2. Форма оказываемой государствен-
ной услуги – бумажная.

3. Результат оказания государ-
ственной услуги – договор о представ-
лении водного объекта в обособленное
или совместное пользование между
местным исполнительным органом об-
ласти и победителем конкурса в бумаж-
ном виде на основании решения мест-
ного исполнительного органа области
о предоставлении водного объекта в
обособленное или совместное пользо-
вание и (или) протокола конкурсной
комиссии об итогах конкурса.

4. Форма предоставления результа-
та государственной услуги – бумажная.

2. Описание порядка действий
структурных

подразделений (работников) услу-
годателя в процессе оказания госу-
дарственной услуги

5. Основанием  для начала проце-
дуры  (действия)  по  оказанию госу-
дарственной услуги является принятие
услугодателем заявления в произволь-
ной форме и пакета документов (далее
– пакет документов), указанных в пунк-
те 9 Стандарта "Предоставление вод-
ных объектов в обособленное или сов-
местное пользование на конкурсной
основе",  утвержденного  постановле-
нием Правительства Республики Казах-
стан от 3 июня 2014 года  № 607 "Об
утверждении стандартов государствен-
ных услуг, оказываемых Министерст-
вом окружающей среды и водных ре-
сурсов Республики Казахстан, внесе-
нии изменений и дополнений в некото-
рые решения Правительства Республи-
ки Казахстан и признании утративши-
ми силу некоторых решений Прави-
тельства Республики Казахстан".

6. Содержание каждой процедуры
(действия), входящей в состав процес-
са оказания государственной услуги,
длительность выполнения:

1) сотрудник канцелярии услугода-
теля принимает пакет документов, осу-

Приложение 2 к регламенту  государственной услуги "Предоставление
водных объектов в обособленное или совместное пользование на конкурсной

основе"

Справочник бизнес-процессов оказания
государственной услуги

и налагает резолюцию, в течение 1 ра-
бочего дня;

3) ответственный исполнитель услу-
годателя рассматривает документы,
организует проведение конкурса, под-
готавливает проект результата  оказа-
ния  государственной  услуги и пере-
дает руководителю услугодателя, в те-
чение 25 рабочих дней;

4) руководитель услугодателя под-
писывает проект результата оказания
государственной услуги, который пере-
дается сотруднику канцелярии услуго-
дателя, в течение 1 рабочего  дня.

 5) сотрудник канцелярии услугода-
теля выдает результат оказания госу-
дарственной услуги, не более 15 ми-
нут.

Блок-схема прохождения каждого
действия (процедуры) с указанием дли-
тельности каждой процедуры (дейст-
вия) указана в приложении 1 к настоя-

щему Регламенту.

4. Описание порядка взаимодейст-
вия с центром обслуживания насе-
ления и (или) иными услугодателя-
ми, а также порядка использования
информационных систем в процес-
се оказания государственной услуги

9. Государственная услуга через
филиал Республиканского государст-
венного предприятия "Центр обслужи-
вания населения" по Костанайской об-
ласти и его отделы городов и районов
и  веб-портал "электронного правитель-
ства"  www.egov.kz  не  оказывается.

Справочник бизнес-процессов оказа-
ния государственной услуги указан в
приложении 2 к настоящему Регламен-
ту.
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Ветеринария саласындаѓы мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет
регламенттерін бекіту туралы

Єкімдіктіњ
                                                2014 жылѓы 2 желтоќсандаѓы

                              № 605 ќаулысымен бекітілген

"Ветеринариялыќ аныќтама беру"
мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет регламенті

8

"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер тура-
лы" 2013 жылѓы 15 сєуірдегі Ќазаќстан Рес-
публикасы Зањыныњ 16-бабына сєйкес Ќоста-
най облысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ќоса беріліп отырѓан:
1) "Ветеринариялыќ аныќтама беру";
2) "Ветеринария саласындаѓы ќызметпен

айналысуѓа лицензия беру, ќайта ресімдеу,
лицензияныњ  телн±сќасын беру";

3) "Ауыл шаруашылыѓы жануарларын

 1.  Жалпы ережелер

1. "Ветеринариялыќ аныќтама беру" мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызметті (б±дан єрі-мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызмет) жергілікті атќару-
шы органдар ќ±рѓан мемлекеттік ветеринар-
лыќ ±йымдар (б±дан єрі - кμрсетілетін ќызметті
беруші)  кμрсетеді.

¤тініштерді ќабылдау жєне мемлекеттік ќыз-
метті кμрсету нєтижелерін беруді кμрсетілетін
ќызметті берушініњ кењсесі ж‰зеге асырады.

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

3. Мемлекеттік ќызметті кμрсету нєтижесі -
ветеринариялыќ аныќтама.

Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметті ±сыну
нысаны: ќаѓаз т‰рінде.

2. Мемлекеттік ќызмет кμрсету процесінде
кμрсетілетін ќызметті берушініњ
ќ±рылымдыќ бμлімшелерініњ

(ќызметкерлерініњ) іс-ќимыл тєртібін
сипаттау

4. Мемлекеттік ќызмет кμрсету бойынша
рєсімді (іс-ќимылды) бастауѓа негіздеме μтініш
жєне Ќазаќстан Республикасы ‡кіметініњ  2014
жылѓы 17 маусымдаѓы № 664 "Ветеринария
саласындаѓы мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет
стандарттарын бекіту туралы" (б±дан єрі - Стан-
дарт)  ќаулысымен бекітілген "Ветеринариялыќ
аныќтама беру" мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
мет Стандартыныњ 9-тармаѓында кμрсетілген
ќ±жаттар (б±дан єрі - ќ±жаттар топтамасы)
болып табылады.

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

  1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењсесі
ќ±жаттар топтамасын ќабылдауды жєне тір-
кеуді ж‰зеге асырады, ќабылдау к‰ні мен
уаќытын кμрсете отырып, тіркеу туралы
μтініштіњ кμшірмесіне белгі ќояды - 30 (отыз)
минуттан аспайды;

    Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі - ќ±жат-
тар топтамасын ќабылдау туралы белгі;

  2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-
сы ќ±жаттар топтамасымен танысады жєне
кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты орын-
даушысын айќындайды - 30 (отыз) минуттан
аспайды.

  Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі - кμрсе-
тілетін ќызметті беруші басшысыныњ б±рыш-
тамасы;

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты
орындаушысы жануардыњ ветеринариялыќ
паспорты мен жеке нμмірініњ жєне ауыл ша-
руашылыѓы жануарларын бірдейлендіру
жμніндегі деректер базасында немесе олардан
‰зінді-кμшірмелерде бар жануарлар туралы
мєліметтердіњ болуын негізге ала отырып, жа-

нуарды, жануарлардан алынѓан μнім мен ши-
кізатты ветеринариялыќ байќап ќарауды
ж‰ргізеді, б±л ретте кμрсетілетін ќызметті алу-
шы ж‰гінген сєттегі тиісті єкімшілік-аумаќтыќ
бірлік аумаѓындаѓы эпизоотиялыќ ахуал еске-
ріледі жєне  мемлекеттік ќызметті кμрсету нєти-
жесін береді - 4 (тμрт) саѓат ішінде.

  Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі - мемле-
кеттік ќызметті кμрсету нєтижесін беру.

3. Мемлекеттік ќызмет кμрсету процесінде
кμрсетілетін ќызметті берушініњ
ќ±рылымдыќ бμлімшелерініњ

(ќызметкерлерініњ) μзара іс-ќимыл
тєртібін сипаттау

6. Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет процесі-
не ќатысатын ќызмет берушілердіњ, ќ±рылым-
дыќ бμлімшелерініњ (ќызметкерлерініњ) тізбесі:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењсесі;
2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-

сы;
3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты

орындаушысы.
7. Єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ќ±рылым-

дыќ бμлімшелер (ќызметкерлер) арасындаѓы
реттілігін, єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ±заќты-
ѓын сипаттау:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењсесі
ќ±жаттар топтамасын ќабылдайды жєне
тіркейді, оларды кμрсетілетін ќызметті бе-
рушініњ басшысына береді - 30 (отыз) минут-
тан аспайды;

    2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-
сы б±рыштама ќояды, кμрсетілетін ќызметті
берушініњ жауапты орындаушысына ќ±жаттар
топтамасын береді - 30 (отыз) минуттан ас-
пайды;

    3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауап-
ты орындаушысы ветеринариялыќ тексеруді
μткізгеннен кейін мемлекеттік ќызмет кμрсету
нєтижесін береді - 4 (тμрт) саѓат ішінде.

Єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ±заќтыѓын
кμрсете отырып, єрбір іс- ќимылдыњ (рєсімніњ)
μту блок - схемасы Регламенттіњ 1-ќосымша-
сында кμрсетілген.

Мемлекеттік ќызметті кμрсетудіњ бизнес-
процестерініњ аныќтамалыѓы Регламенттіњ
2 - ќосымшасында кμрсетілген.

4. Халыќќа ќызмет кμрсету орталыѓымен
жєне (немесе) μзге де кμрсетілетін

ќызметті берушілермен μзара іс-ќимыл
тєртібін, сондай-аќ мемлекеттік ќызмет

кμрсету процесінде  аќпараттыќ
ж‰йелерді пайдалану тєртібін сипаттау
8. Мемлекеттік  кμрсетілетін ќызмет Ќоста-

най облысы  бойынша  "Халыќќа ќызмет кμрсе-
ту орталыѓы" республикалыќ мемлекеттік ме-
кемесі жєне "электрондыќ ‰кімет" веб - порта-
лы арќылы кμрсетілмейді.

"Ветеринариялыќ аныќтама беру"
               мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет регламентіне

2-ќосымша

Мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ бизнес-процестерініњ аныќтамалыѓы
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кμрсетілетін ќызметті бе-
рушініњ басшысы б±рыштама
ќояды, кμрсетілетін ќызметті бе-
рушініњ жауапты орындаушысы-
на ќ±жаттар топтамасын береді -
30 (отыз) минуттан аспайды



кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењ-
сесі ќ±жаттар топтамасын ќабылдайды
жєне тіркейді, оларды кμрсетілетін ќыз-
метті берушініњ басшысына береді - 30
(отыз) минуттан аспайды
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кμрсетілетін ќызметті берушініњ жау-
апты орындаушысы ветеринариялыќ тек-
серуді μткізгеннен кейін мемлекеттік ќыз-
мет кμрсету нєтижесін береді - 4 (тμрт)
саѓат ішінде

                                        "Ветеринариялыќ аныќтама беру"  мемлекеттік
кμрсетілетін ќызмет регламентіне

1-ќосымша

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

Кμрсетілетін
ќызметті
алушы

б±рыштама
ќояды, ќ±жаттар
т о п т а м а с ы н
кμрсетілетін ќыз-
метті берушініњ
жауапты орында-
ушысына береді
- 30 (отыз) минут-
тан аспайды

Кμрсетілетін ќызметті
берушініњ кењсесі

Кμрсетілетін
ќызметті берушініњ

басшысы

ќ±жаттар топ-
тамасын ќабыл-
дайды жєне
тіркейді, оларды
кμрсетілетін ќыз-
метті берушініњ
басшысына бе-
реді - 30 (отыз)
минуттан аспай-
ды







 Шартты белгілері:

     - мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ басталуы жєне аяќталуы;

    - кμрсетілетін ќызметті алушы рєсімініњ (іс-ќимылыныњ) атауы;

  - келесі рєсімге (іс-ќимылѓа) μту.

бірдейлендіруді ж‰ргізу"; мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызмет регламенттері бекітілсін.

2. Осы ќаулы алѓашќы ресми жарияланѓан
к‰нінен кейiн к‰нтiзбелiк он к‰н μткен соњ ќол-
данысќа енгiзiледi.

 Облыс єкімі                      Н. Садуаќасов.
Нормативтiк  ќ±ќыќтыќ  кесiмдердi

мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде 2014 жылѓы
31 желтоќсандаѓы  № 5265  болып

тіркелген.





ветеринария-
лыќ тексеруді
μткізгеннен кейін
мемлекеттік ќыз-
мет кμрсету нєти-
жесін береді - 4
(тμрт) саѓат
ішінде

Кμрсетілетін
ќызметті берушініњ

жауапты



Єкімдіктіњ
                                                   2014 жылѓы 2 желтоќсандаѓы

                                                      № 605 ќаулысымен бекітілген

"Ветеринария саласындаѓы ќызметпен айналысуѓа лицензия беру,
ќайта ресімдеу, лицензияныњ  телн±сќасын беру"

мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет регламенті

 1.  Жалпы ережелер

1. "Ветеринария саласындаѓы ќызметпен
айналысуѓа лицензия беру, ќайта ресімдеу,
лицензияныњ телн±сќасын беру" мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметті (б±дан єрі - мемлекеттік
кμрсетілетін ќызмет) облыстыњ жергілікті атќа-
рушы органы ("Ќостанай облысы єкімдігініњ
ветеринария басќармасы" мемлекеттік меке-
месі (б±дан єрі -кμрсетілетін ќызметті беруші)
кμрсетеді.

¤тініштерді ќабылдау  жєне мемлекеттік
ќызметті кμрсету нєтижелерін беруді ж‰зеге
асырады:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењсесі;
2) www.egov.kz "электрондыќ ‰кімет" веб-

порталы (б±дан єрі - портал) арќылы ж‰зеге
асырылады.

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

3.Мемлекеттік ќызметті кμрсету нєтижесі -
ветеринария саласындаѓы  ќызметпен айна-
лысуѓа лицензия жєне (немесе) лицензияѓа
ќосымша, оны ќайта рєсімдеу, лицензияныњ
жєне (немесе) лицензияѓа ќосымшаныњ тел-
н±сќасы не Ќазаќстан Республикасы ‡кіметініњ
2014 жылѓы 17 маусымдаѓы № 664 "Ветерина-
рия саласындаѓы мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
мет стандарттарын бекіту туралы"  ќаулысы-
мен бекітілген мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет
стандартыныњ(б±дан єрі - Стандарт) 10 - тар-
маѓында кμрсетілген жаѓдайларда жєне не-
гіздер бойынша мемлекеттік ќызметті кμрсету-
ден бас тарту туралы дєлелді жауап.

Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметті ±сыну
нысаны: ќаѓаз т‰рінде.

2.Мемлекеттік ќызмет кμрсету процесінде
кμрсетілетін ќызметті берушініњ
ќ±рылымдыќ бμлімшелерініњ

(ќызметкерлерініњ) іс-ќимыл тєртібін
сипаттау

4. Мемлекеттік ќызметті кμрсету бойынша
рєсімді (іс-ќимылды) бастауѓа негіздеме кμрсе-
тілетін ќызметті алушыныњ μтініші жєне Стан-
дарттыњ  9-тармаѓында кμрсетілген ќ±жаттар
(б±дан єрі - ќ±жаттар топтамасы) не кμрсеті-
летін ќызметті алушыныњ  электрондыќ с±рау
салуы болып табылады.

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

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењсесі
ќ±жаттар топтамасын ќабылдауды жєне тір-
кеуді ж‰зеге асырады,к‰ні мен уаќытын кμрсе-
те отырып, μтініштіњ кμшірмесіне тіркеу тура-
лы белгі ќояды - 30 (отыз) минуттан аспайды.

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

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-

сы ќ±жаттар топтамасымен танысады жєне
кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты орын-
даушысын айќындайды - 30 (отыз) минуттан
аспайды.

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

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты
орындаушысы ќ±жаттар топтамасыныњ толыќ-
тыѓын тексереді жєне 14 (он тμрт) ж±мыс
к‰нінде (кμрсетілетін ќызметті берушіге ќ±жат-
тар топтамасын беру кезінде) лицензияныњ
жобасын, 9 (тоѓыз) ж±мыс к‰нінде (порталѓа
μтініш жасау кезінде) немесе  лицензияны ќайта
ресімдеу жобасын - 6 (алты)  ж±мыс к‰нінде
немесе  лицензияныњ  телн±сќасыныњ жоба-
сын - 1 (бір) ж±мыс к‰нінде болмаса мемле-
кеттік ќызмет кμрсетуден бас тарту туралы
уєжделген жауаптыњ жобасын электрондыќ
немесе  ќаѓаз т‰рінде дайындайды.

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

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-
сы мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет нєтижесініњ
тиісті жобасына ќол ќояды -30(отыз) минуттан
аспайды.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі -мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызметтіњ ќол ќойылѓан нєти-
жесі;

5) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты
орындаушысы кμрсетілетін ќызметті алушыѓа
мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесін береді
- 30 (отыз) минут.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі - кμрсеті-
летін ќызметті алушыѓа мемлекеттік ќызмет
кμрсету нєтижесініњ берілуі.

3. Мемлекеттік ќызмет кμрсету процесінде
кμрсетілетін ќызметті берушініњ
ќ±рылымдыќ бμлімшелерініњ

(ќызметкерлерініњ) μзара іс-ќимыл
тєртібін сипаттау

6. Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет проце-
сіне ќатысатын кμрсетілетін ќызмет беруші-
лердіњ, ќ±рылымдыќ бμлімшелерініњ (ќызмет-
керлерініњ) тізбесі:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењсесі;
2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-

сы;
3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты

орындаушысы.
7. Єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ќ±рылым-

дыќ бμлімшелер (ќызметкерлер) арасындаѓы
реттілігін, єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ±заќты-
ѓын сипаттау:

 1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењсесі
кμрсетілетін ќызметті алушыныњ ќ±жаттар топ-
тамасын ќабылдайды жєне тіркейді жєне кμрсе-
тілетін ќызметті берушініњ басшысына береді -
30 (отыз) минуттан аспайды.

(Жалѓасы бар).
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Постановление акимата Костанайской области
от 2 декабря 2014 года № 605

Об утверждении регламентов государственных услуг
в области ветеринарии

 Утвержден постановлением акимата
от 2 декабря 2014 года № 605

Регламент государственной услуги
"Выдача ветеринарной справки"

 В соответствии со статьей 16 Закона Рес-
публики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О
государственных услугах" акимат Костанайс-
кой  области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые регламенты
государственных услуг:

1) "Выдача ветеринарной справки";
2) "Выдача лицензии, переоформление,

выдача дубликатов лицензии для занятия дея-
тельностью в области ветеринарии";

3) "Проведение идентификации сельскохо-

зяйственных животных".
2. Настоящее постановление вводится в

действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опуб-
ликования.

Аким области          Н. Садуакасов.
Зарегистрировано в Реестре государствен-

ной регистрации   нормативных  правовых   ак-
тов  31 декабря  2014  года  под  № 5265.

1. Общие положения

1. Государственная услуга "Выдача вете-
ринарной справки" (далее - государственная
услуга) оказывается государственными ве-
теринарными организациями, созданными
местными исполнительными органами (далее
- услугодатель).

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

2. Форма оказания государственной услу-
ги: бумажная.

3.Результат оказания государственной ус-
луги - ветеринарная справка.

 Форма предоставления результата госу-
дарственной услуги: бумажная.

2. Описание порядка действий
структурных подразделений

(работников) услугодателя в процессе
оказания государственной услуги

4. Основанием для начала процедуры (дей-
ствия) по оказанию государственной услуги
является подача заявления и документов,
указанных в пункте 9 Стандарта государствен-
ной услуги "Выдача ветеринарной справки",
утвержденного постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан от 17 июня 2014
года № 664 "Об утверждении стандартов го-
сударственных услуг в области ветеринарии"
(далее - пакет документов).

5. Содержание каждой процедуры (дей-
ствия), входящей в состав процесса оказа-
ния государственной услуги, длительность его
выполнения:

1) канцелярия услугодателя осуществля-
ет прием и регистрацию пакета документов,
ставит отметку на копии заявления о регист-
рации с указанием даты и времени приема -
не более 30 (тридцати) минут.

Результат процедуры (действия) - отмет-
ка о приеме пакета документов;

2) руководитель услугодателя ознакамли-
вается с пакетом документов и определяет
ответственного исполнителя услугодателя -
не более 30 (тридцати) минут.

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

3) ответственный исполнитель услугода-
теля проводит ветеринарный осмотр живот-
ного, продукции и сырья животного происхож-
дения, исходя из наличия ветеринарного пас-
порта и индивидуального номера животного и
сведений о животных, имеющихся в базе дан-
ных по идентификации сельскохозяйствен-
ных животных или выписки из нее, при этом

на момент обращения услугополучателя учи-
тывается эпизоотическая ситуация на терри-
тории соответствующей административно-
территориальной единицы и выдет результат
оказания государственной услуги - в течении
4 ( четырех) часов.

Результат процедуры (действия) - выдача
результата оказания государственной услу-
ги.

3.Описание порядка взаимодействия
структурных подразделений

(работников) услугодателя в процессе
оказания государственной услуги

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

1) канцелярия услугодателя;
2) руководитель услугодателя;
3) ответственный исполнитель услугода-

теля.
7. Описание последовательности процедур

(действий) между структурными подразделе-
ниями (работниками), длительность каждой
процедуры (действия):

1) канцелярия услугодателя принимает и
регистрирует пакет документов, передает их
руководителю услугодателя - не более 30
(тридцати) минут;

2) руководитель услугодателя налагает
визу, передает пакет документов ответствен-
ному исполнителю услугодателя - не более
30 (тридцати) минут;

3) ответственный исполнитель услугода-
теля после проведения ветеринарного осмот-
ра выдает результат оказания государствен-
ной услуги - в течении 4 (четырех часов).

Блок-схема прохождения каждого действия
(процедуры) с указанием длительности каж-
дой процедуры (действия) указана в прило-
жении 1  к Регламенту.

Справочник бизнес-процессов оказания го-
сударственной услуги указан в приложении 2
к Регламенту.

4. Описание порядка взаимодействия
с центром обслуживания населения и
(или) иными услугодателями, а также

порядка использования
информационных систем в процессе

оказания государственной услуги

8. Государственная услуга через филиал
республиканского государственного пред-
приятия "Центр обслуживания населения" по
Костанайской области и веб-портал "Элект-
ронного правительства" не оказывается.

Руководитель услугодателя
налагает визу, передает пакет
документов ответственному ис-
полнителю услугодателя - не бо-
лее 30 (тридцати) минут



Канцелярия услугодателя принима-
ет и регистрирует пакет документов,
передает их руководителю услугодате-
ля- не более 30 (тридцати) минут
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Ответственный исполнитель услуго-
дателя после проведения ветеринарного
осмотра выдает результат оказания го-
сударственной услуги - в течении 4 (че-
тырех часов)

                                        Приложение 1
к Регламенту государственной услуги "Выдача ветеринарной справки"

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





Приложение  2
к Регламенту государственной услуги "Выдача ветеринарной справки"

Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги

Услуго-
получатель

налагает визу,
передает пакет
документов от-
ветственному
исполнителю ус-
лугодателя - не
более 30 (трид-
цати) минут

Канцелярия
услугодателя

Руководитель
услугодателя

принимает и
регистрирует па-
кет документов,
передает их руко-
водителю услуго-
дателя - не более
30 (тридцати) ми-
нут







 Условные обозначения:

 - начало или завершения оказания государственной услуги;

- наименование процедуры (действия) услугополучателя;

- переход к следующей процедуре (действию).


после прове-
дения ветеринар-
ного осмотра вы-
дает результат
оказания госу-
дарственной ус-
луги - в течении 4
(четырех часов)

Ответственный
исполнитель
услугодателя



Утвержден
постановлением акимата

от 2 декабря 2014 года № 605

Регламент государственной услуги
"Выдача лицензии,  переоформление, выдача дубликатов лицензии

для занятия деятельностью в области ветеринарии"

1. Общие положения

1. Государственная услуга "Выдача лицен-
зии, переоформление, выдача дубликатов ли-
цензии для занятия деятельностью в области
ветеринарии" (далее - государственная услу-
га) оказывается местным исполнительным
органом области (государственным учрежде-
нием "Управление ветеринарии акимата Кос-
танайской области") далее - услугодатель.

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

1) канцелярией услугодателя;
2) через веб-портал "электронного прави-

тельства" www.egov.kz (далее - портал).
2. Форма оказания государственной услу-

ги: электронная (частично автоматизирован-
ная) и (или) бумажная.

3. Результат оказания государственной ус-
луги - лицензия и (или) приложение к лицен-
зии, переоформление, дубликат лицензии и
(или) приложения к лицензии для занятия де-
ятельностью в области ветеринарии, либо мо-
тивированный ответ об отказе в оказании го-
сударственной услуги в случаях и по основа-
ниям, предусмотренным пунктом 10 Стандар-
та государственной услуги, утвержденного
постановлением Правительства Республики
Казахстан от 17 июня 2014 года № 664 "Об
утверждении стандартов государственных ус-
луг в области ветеринарии" (далее - Стан-
дарт).

Форма предоставления результата оказа-
ния государственной услуги: электронная.

2. Описание порядка действий
структурных подразделений
(работников) услугодателя

в процессе оказания
государственной услуги

4. Основанием для начала процедуры (дей-
ствия) по оказанию государственной услуги
является заявление и документы, предусмот-
ренные пунктом 9 Стандарта (далее - пакет
документов) либо электронный запрос услу-
гополучателя.

5. Содержание каждой процедуры (дей-
ствия), входящей в состав процесса оказа-
ния государственной услуги, длительность его
выполнения:

1) канцелярия услугодателя осуществля-
ет прием и регистрацию пакета документов,
ставит отметку на копии заявления о регист-
рации с указанием даты и времени -  не более
30 (тридцати) минут.

Результат процедуры (действия) - отмет-
ка о приеме пакета документов;

2) руководитель услугодателя ознакамли-
вается с пакетом документов и определяет
ответственного исполнителя услугодателя -
не более 30 (тридцати) минут.

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

3) ответственный исполнитель услугода-
теля проверяет полноту пакета документов и
подготавливает проект лицензии - 14 (четыр-
надцать) рабочих дней (при сдаче пакета до-
кументов услугодателю), 9 (девять) рабочих
дней (при обращении на портал) или проект
переоформления лицензии - 6 (шесть) рабо-
чих дней или проект дубликата лицензии - 1
(один) рабочий день, либо проект мотивиро-
ванного ответа об отказе в предоставлении
государственной услуги в электронном или
на бумажном носителе.

Результат процедуры (действия) - проект
результата оказания государственной услу-
ги;

4) руководитель услугодателя подписыва-
ет соответствующий проект результата ока-
зания государственной услуги - 4 (четыри)
часа;

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

5) ответственный исполнитель услугода-
теля выдает результат оказания государствен-
ной услуги услугополучателю - 30 (тридцать)
минут.

Результат процедуры (действия) - выдача
результата оказания государственной услуги
услугополучателю.

3. Описание порядка взаимодействия
структурных подразделений
(работников) услугодателя

в процессе оказания
государственной услуги

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

1) канцелярия услугодателя;
2) руководитель услугодателя;
3) ответственный исполнитель услугода-

теля.
7. Описание последовательности процедур

(действий) между структурными подразделе-
ниями (работниками) с указанием длитель-
ности каждой процедуры (действия):

1) канцелярия услугодателя принимает и
регистрирует пакет документов услугополу-
чателя и передает руководителю услугодате-
ля - не более 30 (тридцать) минут;

(Продолжение следует).
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"Ќостанай облысы Науырзым ауданы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік мекемесі
"Науырзым ауданыныњ ауыл шаруашы-
лыѓы бμлімі" ММ басшысы бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымѓа орналасуѓа кон-
курс жариялайды, санаты E-R-1, лауазым-
дыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан жылдары-
на байланысты 109548 тењгеден 147986 тењ-
геге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Бμлімніњ
ќызметіне басшылыќты ж‰зеге асыру, шарт-
тар жасау, сенімхат беру. Жоѓары т±рѓан
±йымдардыњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерініњ
орындалуын  баќылау.  Ауыл шаруашылыќ
тауар μндірушілерімен μзара іс-єрекетті ќам-
тамасыз ету. Жергілікті атќарушы органдар
мен  жеке  кєсіпкерлік жєне нарыќтыќ инфро-
ќ±рылым объектілерініњ бірлестіктерімен ара
ќатынастарыныњ даму стратегиясын аныќтау.
Ауданныњ ауыл шаруашылыѓы саласындаѓы
басты даму баѓдарламаларын єзірлеуді баќы-
лау, ауыл шаруашылыќ кєсіпорындарын не-
сиелеу, субсидиялау бойынша республикалыќ
жєне облыстыќ баѓдарламаларды ж‰зеге асы-
руѓа ќатысу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
негізгі талаптар: Жоѓары (агрономия, ауыл
шаруашылыѓын механикаландыру)  білім.
Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ біріне
сєйкес болуы тиіс:

1)  мемлекеттік ќызмет μтілі ‰ш жылдан кем
емес;

2) жоѓары немесе жоѓары оќу орындары-
нан кейінгі білім баѓдарламалары бойынша
Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті жа-
нындаѓы білім беру ±йымдарында  мемлекеттік
тапсырыс негізінде немесе шетелдіњ жоѓары
оќу орындарында шетелде кадрлар даярлау
жμніндегі республикалыќ комиссия бекітетін
басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќта-
ѓан жаѓдайда мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес;

3) ѓылыми дєрежесініњ болуы;
4)  мемлекеттік органдарда басшылыќ не-

месе μзге лауазымдарда ж±мыс μтілі бір жыл-
дан кем емес;

5)  осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓыттарына сєйкес салаларда
ж±мыс μтілі тμрт жылдан кем емес, оныњ
ішінде басшылыќ лауазымдарда бір жылдан
кем емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќстан
Республикасыныњ Президенті туралы" Консти-
туциялыќ  зањын, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару тура-
лы" зањдарын, осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республи-
касыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан – 2050"  Стратегиясы:  ќалыптас-
ќан  мемлекеттіњ жања саяси баѓыты страте-
гиясын білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді орындау
‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ мем-
лекеттік ќызмет істері агенттігі Тμраѓасыныњ
2013 жылѓы 19 наурыздаѓы №06-7/32 б±йры-
ѓымен бекітілген Бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымѓа орналасуѓа конкурс μткізу жєне
конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаѓида-
лары (б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа  ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жат-
тар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес
нысандаѓы μтініш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшiрмелерi;

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі туралы
хабарландыру  соњѓы  жарияланѓан  сєттен
бастап 10 ж±мыс к‰н ішінде "Ќостанай облы-
сы Науырзым ауданы єкімініњ аппараты" мем-
лекеттік мекемесіне мына мекенжай бойын-
ша: Ќостанай облысы, Науырзым ауданы,
Ќарамењді ауылы, Ш.Жєнібек кμшесі 1, 206-
кабинет, аныќтама  телефоны: (8-714-54) 79-
0-17, факс 21-2-68, электрондыќ мекенжайы:
naurzum@kostanay.gov.kz ±сыну ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте немесе
пошта  арќылы  ќ±жаттарды ќабылдау мерзі-
мінде берген ќ±жаттары (ќоса берілген ќ±жат-
тары кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќа-
баѓа  салынѓан)  конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа ќатысу
‰шін ќ±жаттарды электрондыќ пошта арќылы
берген азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰н
б±рын кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар оны
кандидаттарды єњгімелесуге жіберу туралы
хабардар ету к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰н
ішінде "Ќостанай облысы Науырзым ауданы
єкімініњ аппараты" ММ-де μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отырысына бай-
ќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республика-
сы зањнамасында белгіленген тєртіпте аккре-
диттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ,
басќа да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне саяси
партиялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ ќыз-
меткерлері ќатыса алады. Байќаушы ретінде
конкурс комиссиясыныњ отырысына ќатысу
‰шін т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1 ж±мыс
к‰н ќалѓанѓа дейін кешіктірмей "Ќостанай об-
лысы Науырзым ауданы єкімініњ аппараты"
ММ-де  персоналды  басќару ќызметіне (кадр
ќызметіне)  тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар
Науырзым ауданы єкімі аппаратыныњ  персо-
налды басќару ќызметіне (кадр ќызметіне)
жеке басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шыѓындарын
(єњгімелесу μтетiн жерге келу жєне ќайту, т±ра-
тын жер жалдау, байланыс ќызметiнiњ барлыќ
т‰рлерiн пайдалану) μздерiнiњ жеке ќаражат-
тары есебiнен ж‰ргiзедi.

"Жітіќара ауданы єкімдігініњ сєулет жєне
ќала ќ±рылысы бμлімі" мемлекеттік меке-
месі бос єкімшілік мемлекеттік ќызмет лауа-
зымына орналасуѓа конкурс жариялайды:

Бас маман, санаты  E-R-4.
Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет еткен

жылдарына байланысты: 56 376 тењгеден  76
235 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Іс ж‰ргізу;
ќ±жат айналымын ±йымдастыру, жеке жєне
зањды т±лѓалардыњ μтініштерімен ж±мыс жа-
сау; 1-Т¤ есебін єзірлеу. Тоќсан сайынѓы жєне
ай сайынѓы есептерді ±сыну. Кμрсетілген стан-
дарттар бойынша мемлекеттік ќызметтерді
±сынуѓа жауапты. Ќ±рылысы аяќталѓан объек-
тілердіњ пайдалануѓа  ќабылдануѓа  ќатысу.
Ќала аумаѓындаѓы ѓимараттар  мен  жайлар-
дыњ сыртќы кейіпіне, кμгалдандыру жєне абат-
тандыруѓа ќадаѓалауын іске асыру. Объекті-
лердіњ пайдалануѓа тапсыру актілерін уаќытын-
да рєсімдеуін баќылау. Бμлім басшысыныњ
тапсырмаларын орындау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: Жоѓары білім: техникалыќ ѓылым-
дар жєне технологиялар (ќ±рылыс) немесе
μнер (сєулет), єлеуметтік ѓылым, экономика
жєне бизнес (экономика) немесе ортадан кейінгі
білім. Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес салалар-
да екі жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі білімі барларѓа р±ќсат
етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан Республика-
сындаѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы",
Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес салалардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы ла-
уазымдар бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ мем-
лекеттік ќызмет істері агенттігі Тμраѓасыныњ
2013 жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йры-
ѓымен бекітілген Бос  єкімшілік мемлекеттік
лауазымѓа орналасуѓа конкурс μткізу жєне кон-
курс комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидалары
(б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

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

сандаѓы μтініш;
2) 3х4 ‰лгідегі суретпен Ќаѓидаларѓа 3-

ќосымшаѓа сєйкес нысанда толтырылѓан сау-
алнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшiрмелерi;

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі туралы
хабарландыру соњѓы жарияланѓан сєттен бас-
тап 10 ж±мыс к‰н ішінде Ќостанай облысы,
Жітіќара ќаласы, 6 шаѓын ауданы,  65 ‰й,  24
кабинет мекенжайы бойынша тапсырылуы
ќажет.

Аныќтама телефоны: 2-55-21; факс; 2-55-21,
электрондыќ пошта - akimat.zhitikara@mail.ru.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртiпте немесе
пошта арќылы ќ±жаттарды ќабылдау
мерзiмiнде берген ќ±жаттары кμрсетіле отырып
ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа конкурстыќ комиссия-
ныњ ќарауына ќабылданады. Конкурсќа ќаты-
су ‰шiн ќ±жаттарды электрондыќ пошта арќы-
лы берген азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгiмелесу басталѓанѓа дейiн бiр ж±мыс
к‰н б±рын кешiктiрмей ±сынады.

Єњгімелесуге  жіберілген  кандидаттар, оны
кандидаттарды єњгімелесуге жіберу туралы
хабардар ету к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰н
ішінде "Жітіќара ауданы єкімініњ аппараты" ММ-
де μтеді.

Конкурс комиссиясыныњ байќаушылар ре-
тінде Ќазаќстан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат депутатта-
рыныњ, Ќазаќстан Республикасы зањнамасын-
да белгіленген тєртіпте аккредиттелген б±ќа-
ралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да мем-
лекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ
(‰кіметтік емес ±йымдар), коммерциялыќ ±йым-
дардыњ жєне саяси партиялардыњ μкілдері,
уєкілетті органныњ ќызметкерлері ќатыса ала-
ды.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесу
басталуына 1 ж±мыс к‰н ќалѓанѓа дейін кешік-
тірмей "Жітіќара ауданы єкімініњ аппараты"
персоналды басќару ќызметіне (кадр ќызметі-
не) тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар Жітіќара
ауданы  єкімініњ  аппаратыныњ  персоналды
басќару ќызметіне (кадр ќызметіне)  жеке ба-
сын куєландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін,
±йымдарѓа тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шыѓындарын
(єњгімелесу μтетін жерге келу жєне ќайту, т±ра-
тын жер жалдау, байланыс ќызметініњ барлыќ
т‰рлерін пайдалану) μздерініњ жеке ќаражатта-
ры есебінен ж‰ргізеді.

"Таран ауданы єкімініњ аппараты" мем-
лекеттік мекемесі (Ќостанай облысы, Та-
ран ауданы, Таран ауылы, Калинин к-сі,
60,  27 каб., телефоны (871436) 36081-тел/
факс, электрондыќ адрес: taran-
org@kostanay.kz ) "Б" корпусыныњ бос
мемлекеттік єкімшілік лауазымына орна-
ласуѓа конкурс жариялайды:

"Таран ауданы єкімдігініњ т±рѓын ‰й-
коммуналдыќ, жолаушылар кμлігі жєне
автомобиль жолдарыныњ бμлімі" мемле-
кеттік мекемесініњ бас маманы, санаты Е-
R-4  (1 бірлік), лауазымдыќ жалаќасы ќыз-
мет еткен жылдарына байланысты 56 375
тењгеден 76 235 тењгеге дейін.

 Функционалдыќ міндеттері:
– жμндеуге арналѓан кемістік аќпар тізімдер

ќ±растыру, аудандыќ мањызы бар автомобиль
жолдарын ќайта жμндеу, орындалѓан ж±мыс-
тарды тексеру;

– орындалу т‰сірілімдерін, сызбаларын жа-
сау, жобалыќ-смета ќ±жаттарын тексеру;

– ауыл мекендерді санитарлыќ тазарту
жєне кμгалдандыру айлыќтарын μткізу,
μндірістік кешен жєне єлеуметтік сала объек-
тілерін ќысќы жаѓдайдаѓы ж±мысќа дайын-
дыѓы туралы мєлімет жинау;

– конкурстарды ±йымдастыру жєне μткізу;
– азаматтарды ќабылдау, есеп журналын

ж‰ргізу;
– іс-ќаѓаздарды ж‰ргізу жєне осы ж±мыс-

ты жаќсарту жμніндегі шаралар єзірлеу;
– іс номенклатурасын ќ±ру;
–мемлекеттік ќызметті уаќытылы жєне са-

палы кμрсету.
Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын

талаптар:
Жоѓары білім: техникалыќ (машина жасау,

кμлік, кμлік техникасы жєне технология, жылы
энергетика, электроэнергетика, технология-
лыќ машиналар жєне жабдыќтар (салалар
бойынша), ќ±рылыс, стандарттау, сертифи-
каттау жєне метрология (салалар бойынша),
экономикалыќ, зањгерлік.

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

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
сын, "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару
туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтер туралы" Ќазаќстан
Республикасыныњ зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануына сєйкес
салалардаѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќ-
стан Республикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы лауазым-
дар бойынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

Конкурс  Ќазаќстан Республикасыныњ
мемлекеттік ќызмет істері Агенттігі тμраѓасы-
ныњ  2013 жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32
б±йрыѓымен бекітілген Бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымѓа орналасуѓа конкурс μткізу
жєне конкурс комиссиясын ќалыптастыру
ќаѓидаларыныњ (б±дан єрі – Ќаѓида) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жат-
тар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес
нысандаѓы μтініш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшiрмелерi;

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс μткізу тура-
лы хабарландыру соњѓы жарияланѓан  сєттен
бастап 10 ж±мыс к‰н ішінде кадрлыќ ж±мысы
бμліміне тапсырылуы тиіс.

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

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарды хабар-
ландыруда кμрсетілген электрондыќ пошта ар-
ќылы берген азаматтар ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰н б±рын кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар олар-
дыњ єњгімелесуге жіберілгендігі туралы хабар-
ламаны алѓан к‰ннен бастап 5 ж±мыс к‰н
ішінде єњгімелесуден μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отырысына бай-
ќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республика-
сы зањнамасында белгіленген тєртіпте аккре-
диттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ,
басќа да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне саяси
партиялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ ќыз-
меткерлері ќатыса алады.

 Байќаушы ретінде конкурс комиссиясы-
ныњ отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгіме-
лесу басталуына бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін
кешіктірмей кадрлар бμлімінде тіркеледі. Тірке-
лу ‰шін т±лѓалар жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшірмелерін ±сынады.

Сарапшы ретінде конкурс жариялаѓан мем-
лекеттік органныњ ќызметкері болып табыл-
майтын, бос лауазымныњ функционалдыќ ба-
ѓыттарына сєйкес салаларда ж±мыс тєжіри-
бесі бар т±лѓалар, сондай-аќ персоналды
іріктеу жєне жоѓарылату бойынша мамандар,
басќа мемлекеттік органдардыњ мемлекеттік
ќызметшілері, Ќазаќстан Республикасыныњ
Парламент жєне мєслихат депутаттары ќаты-
са алады.

 Азаматтар конкурсќа ќатысу шыѓындарын
(єњгімелесу μтетiн жерге келу жєне ќайту, т±ра-
тын жер жалдау, байланыс ќызметiнiњ барлыќ
т‰рлерiн пайдалану) μздерiнiњ жеке ќаражат-
тары есебiнен ж‰ргiзедi.

Жарнама бергіњіз келсе 54-33-22, 54-99-69 (факс)
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"Рудный ќаласы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі "Б" корпу-
сыныњ бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымдарына орналасуѓа конкурс
жариялайды.

1) "Рудный ќалалыќ кєсіпкерлік
бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ
басшысы (санаты E-R-1, 1 бірлік),
бос мемлекеттік єкімшілік лауазымѓа
орналасуѓа конкурс жариялайды.
Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ат-
ќарѓан жылдарына ќарай 109 548 тењ-
геден 147 986 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Кєсіпкерлік бμлімін басќаруды ж‰зе-
ге асырады, бμлімге ж‰ктелген жєне
бμлім туралы ережеде кμзделген
міндеттердіњ орындалуын баќылай-
ды; бμлім ж±мыскерлерініњ міндет-
тері мен μкілеттіктерін белгілейді;
ќала кєсіпкерлігін ќолдау бойынша
±сыныстар єзірлеуді ќамтамасыз
етеді; ќаладаѓы шаѓын  жєне орта
бизнес баѓыттарын дамыту бойын-
ша ±сыныс енгізеді; ќалада
кєсіпкерлікті дамыту туралы мате-
риалдар дайындайды; ќалалыќ
мєслихат сессиясына материалдар-
ды дайындауды ж‰зеге асырады

Конкурс ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: Жоѓары экономи-
калыќ, бухгалтерлік, ќаржы, зањ-
герлік.

 Ж±мыс тєжiрибесi келесi талап-
тардыњ бiрiне сєйкес болуы тиiс:

1) мемлекеттiк ќызмет μтiлi ‰ш
жылдан кем емес;

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

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

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

5) осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына
сєйкес салаларда ж±мыс μтiлi тμрт
жылдан кем емес, оныњ iшiнде бас-

шылыќ лауазымдарда бiр жылдан
кем емес.

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

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ кон-
ституциялыќ зањы, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ "Мемлекеттік ќызмет
туралы", "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 бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

2) "Рудный ќалалыќ т±рѓын ‰й-
коммуналдыќ шаруашылыќ, жо-
лаушылар кμлігі жєне автомо-
биль жолдары бμлімі" мемле-
кеттік мекемесініњ  бас маманы
(санаты E-R-4, 2 бірлік), бос мем-
лекеттік єкімшілік лауазымѓа орнала-
суѓа конкурс жариялайды. Лауазым-
дыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан
жылдарына ќарай 56 375 тењгеден
76 235 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ќаржылыќ ќ±жаттармен ж±мыс істеу.
ММ ќызметкерлеріне ењбекаќы есеп-
теу. Салыќ комитетіне жєне санаќ
бμліміне арналѓан ќ±жаттаманы ќ±-
растыру жєне ±сыну. Т‰сетін аќша
ќаражаттарын, тауарлы материал-
дыќ ќ±ндылыќтарды есепке алу жєне
бухгалтерлік есепте операцияларды
бейнелеу. Т‰гендеу жμнінде ќ±жат-
таманы ж‰ргізу, тексерулерді ж‰ргізу.
Конкурстыќ комиссия м‰шесі ретін-
де мемлекеттік сатып алуѓа ќатысу.

Олардыњ келіп т‰су м‰мкіндігінше
жедел аќпаратты беру.

Конкурс ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: Жоѓары экономи-
калыќ, бухгалтерлік, ќаржы. Мемле-
кеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓы-
тына сєйкес салаларда екі жылдан
кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓ-
дайда ортадан кейінгі білімі барларѓа
р±ќсат етіледі.

Функционалдыќ міндеттері:
Т±рѓындардыњ μтініштеріне жауап бе-
реді. Т±рѓын ‰й ‰йымдарыныњ ж±мы-
сына талдау, есеп, жалпы ќорытын-
дылауды ж‰ргізеді. Ќаланыњ ЖПИК-
не тиесілігіне байланысты т±рѓын ‰й
ќорыныњ есебін ж‰ргізеді. Сектор
ќарамаѓындаѓы мєселелер бойынша
Рудный ќаласы єкімініњ μкімдері мен
шешімдері жобаларын дайындауды
ќамтамасыз етеді. Саяжай жєне ќала
маршруттары бойынша ќоѓамдыќ
пайдалану кμлігімен жолаушылар та-
сымалдау маршруттыќ с±лбаларын
єзірлеуге ќатысу. Жол ќозѓалысыныњ
ќауіпсіздігін ќамтуды баќылау. Олар-
дыњ келіп т‰су м‰мкіндігінше жедел
аќпаратты беру. Конкурстыќ комис-
сия м‰шесі ретінде мемлекеттік са-
тып алуларѓа ќатысу.

Конкурс ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: Жоѓары техника-
лыќ, ќ±рылыс (инженер-ќ±рылысшы-
технолог), экономикалыќ. Мемле-
кеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓы-
тына сєйкес салаларда екі жылдан
кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓ-
дайда 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-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттiк ќызмет iстерi агенттiгi
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен бекітіл-
ген Бос єкімшілік мемлекеттік ла-
уазымѓа орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан
єрі - Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ
нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмелерi;

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолданыс-
таѓы сертификат (немесе нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі ту-
ралы хабарландыру соњѓы жарияла-
нѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰н
ішінде "Рудный ќаласы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесіне
мына мекенжайѓа: Рудный ќаласы,
Ленин  кμшесі, 95 аныќтама ‰шін те-
лефоны: 8(71431)4-63-67 ќос.8, факс
4-12-77, электрондыќ мекенжай
rudapparat_kadr@rambler.ru  ±сыну

ќажет.
Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте

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

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар "Рудный ќаласы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесініњ 304
кабинетте, 2015 жылѓы 30 ќањтарда
μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтiлiгiн ќам-
тамасыз ету ‰шiн оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа жол
берiледi.

Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретiнде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентiнiњ
жєне барлыќ дењгейдегi мєслихат де-
путаттарыныњ, Ќазаќстан Республи-
касы зањнамасында белгiленген
тєртiпте аккредиттелген б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да
мемлекеттiк органдардыњ, ќоѓамдыќ
бiрлестiктердiњ (‰кiметтiк емес ±йым-
дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ
μкiлдерi, уєкiлеттi органныњ
ќызметкерлерi ќатыса алады.

Байќаушы ретiнде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шiн
т±лѓалар єњгiмелесу басталуына бір
ж±мыс к‰нi ќалѓанѓа дейiн
кешiктiрмей персоналды басќару
ќызметiне тiркеледi. Тiркелу ‰шiн
т±лѓалар персоналды басќару
ќызметiне жеке басын куєландыра-
тын ќ±жаттыњ кμшiрмесiн, ±йым-
дарѓа тиесiлiлiгiн растайтын ќ±-
жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшiрмелерiн ±сынады.

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

ХАБАРЛАНДЫРУ

"¦зынкμл ауданы єкімініњ аппараты"
мемлекеттiк мекемесi (11800, Ќостанай
облысы, ¦зынкμл ауданы, ¦зынкμл село-
сы,  Ѓ.М‰сірепов кμшесі, 14, аныќтама те-
лефоны     8-714-44-79-0-62, электрондыќ
пошта uzunkol@kostanay.gov.kz.) бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымдарѓа ор-
наласуѓа конкурс жариялайды:

1. ¦зынкμл ауданы єкімініњ кμмекшісі
(санаты Е-3) - 1 орын,   лауазымдыќ жала-
ќысы ќызмет атќарѓан жылдарына бай-
ланысты -  78797 тењгеден  106345 тењгеге
дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi:  Аудан єкімініњ ќыз-
метін ±йымдастыру жєне ќамтамасыз ету,
аудандыќ мєслихатпен ќарым-ќатынаста
болу, аудан єкімініњ шешімдерін сєйкес орын-
даушыларѓа жеткізу, аудан єкімініњ атына
келіп т‰скен жєне оныњ ќолы ќойылып шыќ-
ќан ќ±жаттармен ж±мыс, аудан єкімініњ ха-
лыќпен кездесуінде берілген тапсырмалар-
ды орындау.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: Жоѓары гуманитарлыќ, экономи-
калыќ, зањгерлік, мемлекеттік жєне жергілікті
басќару.

Ж±мыс тєжірибесі тμмендегі талаптардыњ
біріне сєйкес келуі тиіс:

1)  мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан
кем емес;

2)  осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓытына сєйкес салаларда
ж±мыс μтілі екі жылдан кем емес;

3)  жоѓары жєне жоѓары оќу орындарынан
кейінгі білім баѓдарламалары бойынша Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Президенті жанын-
даѓы білім беру ±йымдарында мемлекеттік
тапсырыс негізінде немесе шетелдіњ жоѓары
оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау
жμніндегі республикалыќ комиссия бекітетін
басым мамандыќтар бойынша оќуды
аяќтауы;

4)  ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-

циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Президенті туралы",
Ќазаќстан Республикасыныњ "Мемлекеттік
ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа

ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсімдер ту-
ралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы", "Мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасында жергілікті мемлекеттік
басќару жєне μзін-μзі басќару туралы" Зањ-
дарын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы ќатынастар-
ды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан–
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын білуі.

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

2. "¦зынкμл ауданыныњ Петропавл
ауылдыќ округі єкімініњ аппараты" мем-
лекеттік мекемесініњ жетекші маманы (са-
наты Е-G-4) - 1 орын, лауазымдыќ жала-
ќысы ќызмет атќарѓан жылдарына бай-
ланысты -  48047 тењгеден 64704 тењгеге
дейiн.

 Ќызметтiк мiндеттерi:  Ауылды абаттан-
дыру жєне кμгалдандыру жμнінде халыќпен
ж±мыс істеу. Жалпыѓа  бірдей єскери
міндеттілік жєне єскери ќызмет, азаматтыќ
ќорѓаныс жєне жаппай ж±мылдыруѓа дайын-
дыќ туралы мєселелер бойынша зањнаманыњ
орындалуын ±йымдастыру жєне ќамтамасыз
ету. Салыќтыњ  барлыќ т‰рлерін жинауѓа
жєрдем ету. Єр шаруашылыќ бойынша есеп-
ке алу кітаптарды жєне шаруа (фермер) ќожа-
лыќтарыныњ есеп кітаптарын, шаруашылыќ
єліпбилік кітабын ж‰ргізу. Статистикалыќ есеп
беруді ±сыну. Ќолданыстаѓы зањнамаѓа жєне
селолыќ округі єкімініњ тапсырмаларына
сєйкес басќа ќызметтерді ж‰зеге асыру.

Жоѓары, ортадан кейінгі білімі барларѓа
р±ќсат етіледі. Гуманитарлыќ, экономикалыќ,
зањгерлік, педагогикалыќ, мемлекеттік жєне
жергілікті басќару, ауылшаруашылыќ, вете-
ринарлыќ немесе орта техникалыќ жєне
кєсіптік білім.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-
циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Мем-
лекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас жем-
ќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасында жергілікті мемлекеттік ба-
сќару жєне μзін-μзі басќару туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау

тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы" Зањдарын; осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануына сєйкес
салалардаѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќ-
стан Республикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан–2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси баѓы-
ты стратегиясын білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ
Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі Тμраѓасы-
ныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы №06-7/32
б±йрыѓымен бекітілген Бос мемлекеттік
єкімшілік лауазымына орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын ќалыптас-
тыру ќаѓидалары (б±дан єрі - Ќаѓидалар) не-
гізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жат-
тар:

 1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес
нысандаѓы μтініш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшiрмелерi;

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде уєкілетті
органмен белгіленген шекті мєннен тμмен
емес нєтижемен тестілеуден μткені туралы
ќолданыстаѓы сертификат (немесе нотари-
алды куєландырылѓан кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландырудыњ соњѓы жариялан-
ѓан сєтінен бастап 10 ж±мыс к‰н ішінде
"¦зынкμл ауданы єкімініњ аппараты" мемле-
кеттік мекемесіне мына мекенжай бойынша:
Ќостанай облысы, ¦зынкμл ауданы, ¦зынкμл

селосы, Ѓ.М‰сірепов кμшесі 14 ±сынылуы
ќажет.

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

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарын элек-
трондыќ т‰рде хабарландыруда кμрсетілген
электрондыќ пошта арќылы берген азамат-
тар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу
басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын ке-
шіктірмей береді.

Єњгiмелесуге жiберiлген кандидаттар  оны
єњгімелесуге жіберу туралы оларды хабар-
дар ету к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰нніњ
ішінде  конкурс жариялаѓан "¦зынкμл ауда-
ны єкімініњ аппараты" мемлекеттiк
мекемесiнде μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ ашыќ-
тылыѓы мен объективтілігін ќамтамасыз ету
‰шін оныњ отырысына байќаушыларды ќа-
тыстыруѓа жол беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отырысына бай-
ќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республика-
сы зањнамасында белгіленген тєртіпте ак-
кредиттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары-
ныњ, басќа да  мемлекеттік органдардыњ,
ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес
±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ
жєне саяси партиялардыњ μкілдері, уєкілетті
органныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесу
басталуына бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін ке-
шіктірмей ¦зынкμл ауданы єкімі аппаратыныњ
персоналды басќару бμлімінде (кадрлар ќыз-
меті) тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар ¦зынкμл
ауданы єкімі аппаратыныњ персоналды басќа-
ру бμлімінде (кадрлар ќызметі) жеке басын кує-
ландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
ларын немесе кμшірмелерін ±сынады.

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

Мас ж‰ргізуші
полицейге ќарсылыќ

кμрсетті
Сарыкμл ауданында мас ж‰ргізуші полиция

ќызметкерлеріне ќарсылыќ кμрсетті. Ќазіргі уаќытта
ќылмыстыќ ќ±ќыќ б±зушылыќ Ќылмыстыќ Кодекстіњ
380-1 бабында тіркелген.

11 ќањтар к‰ні єкімшілік полиция ќызметкерлері "Мас ж‰ргізуші
– ќылмыскер" жедел-алдын алу шарасын μткізу кезінде бір кафеніњ
жанында "ВАЗ 2105" маркілі машинаны тоќтатпаќ болды. Ж‰ргізуші
полицейлердіњ талаптарын ескермеді. Ќашып кетпек болѓан
ж‰ргізушініњ соњына т‰скен полицейлер ќызметтік кμліктіњ дабыл
ж‰йесін іске ќосты. "ВАЗ 2105" машинасыныњ ж‰ргізушісі рульге
ие бола алмай, жол жиегіне шыѓып кетті. Полицейлер жаќын келіп,
ж‰ргізушініњ сыртќа шыѓуын с±рап еді, ол тєртіп саќшыларына
былапыт сμздер айтып, рульден ±стап алып, шыќпай ќойды. По-
лицейлер мас ж‰ргізушіні шыѓармаќ болѓанда ол бір полицейге
ќол ж±мсап, погонын ж±лып алды. Полицейлер оѓан к‰ш кμрсетіп,
μздерініњ кμлігіне отырѓызбаќ болѓанда, мас ж‰ргізуші аяѓымен
машинаныњ шынысын тепкілеп, ќарсыласуын ќоймады.

Полицейлерге ќарсылыќ кμрсеткен осы кенттіњ 21 жастаѓы
т±рѓыны екені аныќталды. Тергеу іс-шаралары жалѓасуда.

Атап μтерлік бір жай, μткен жылы облыста 3250 ж‰ргізуші кμлік
ќ±ралын ж‰ргізу ќ±ќыѓынан айырылды. Оныњ басым бμлігі кμлікті
мас к‰йінде ж‰ргізгені ‰шін.

Елді жерде ±рыдан
саќтан

ОІІД криминалдыќ полиция  басќармасы
ќызметкерлерініњ айтуынша ‰йлер мен пєтерлер иелері
ќарапайым саќтыќ шараларын жасамай, μздерініњ
бейќамдыќтарымен ±рылардыњ еркінсуіне жол береді.

Ќостанайда Герцен кμшесіндегі бір ‰йдіњ есігі ашыќ т±рѓан пєте-
ріне кіріп, кіреберістегі киімніњ ќалтасынан банк картасын ±рлаѓан
жігіт ±сталды. ‡й иесі єйел есікті ашыќ ќалдырып, μзі басќа бμлме-
де болѓан. ‡йге бμгде біреудіњ кіргенін байќамаѓан. ¦ры картаны
пайдаланып ‰лгірмей, тєртіп саќшыларыныњ ќолына т‰сті.

Зорлыќшыл 18 жылѓа
сотталды

Облыстыќ ќылмыстыќ істер бойынша ауданаралыќ
мамандандырылѓан сотта ауыр ќылмыс жасады деп
айыпталѓан Виталий Русскихќа ќатысты ‰кім
жарияланды.

Айыпталушыныњ ісі бойынша сот отырысы жабыќ  т‰рде μтті.
¤йткені б±л жерде  кємелет жасына толмаѓан бала зардап шек-
кен.

Сот отырысы барысында,  айыпталушыныњ кінєсі толыќ  дєлел-
деніп, ол  ЌР ЌК 121- бабы 4-бμлімінде ќарастырылѓан екі ќылмыс
‰шін соттады. К‰дікті ерекше режімдегі т‰зету мекемесінде 18 жыл
жазасын μтейтін болды.

Єлихан Н±ркин б±л бастаманы
μткен жылдыњ жаз айында ќолѓа
алды. Єркімніњ ойына келе бер-
мейтін тыњ д‰ниені жасауѓа аяќ
астынан кіріскен. Алѓашында
ќоќысты кєдеге асыруѓа болаты-
нына кμзі жетеді. ¤зініњ ойын єке-
сіне айтып, аќыл-кењес с±райды.
Ізденістіњ нєтижесінде пластика-
лыќ шμлмектен сыпырѓыш жаса-
ды. Жас μнертапќыштыњ ал-
ѓашќы ќадамы осылайша бас-
талѓан болатын.

Пластикалыќ бμтелкеден жа-
салѓан сыпырѓыш "Эко-broom
деп аталады. Оныњ сабына
аѓаш, ал шыбыќтарына бμтелке-

БЄРЕКЕЛДІ!

тын орындарѓа хабарласады.
Єлихан осы уаќытќа дейін 500

сыпырѓыш жасап сатќан. Ал-
ѓашќы μнімдерін ауылдаѓы туыс-
тары мен достарына сыйѓа тар-
тыпты. Пластикалыќ сыпырѓыш-
ты кμрген басќалар тапсырыс
бере бастаѓан. Б‰гінде Єлихан
Н±ркин "Таза Жол" МКК мен
єріптестік ќарым ќатынаста
ж±мыс істейді. Дайын μнімдерді
аталмыш мекемеге сатады.

– Болашаќта ж‰зеге асырѓым
келетін жоспар кμп. Ењ басты маќ-
сатым осы істі жандандырып
єкету. Єзірге жалѓыз μзім ж±мыс
істеймін. Ќасыма ж±мысшы алу
ойда бар. Оныњ бєрі алдаѓы
к‰ндердіњ еншісінде, – дейді
μнертапќыш Єлихан Н±ркин.

Кейіпкеріміз μзі ойлап тапќан
эко сыпырѓыш жобасы ‰шін μткен
жылы "Atameken Startup" бизнес-
идеялар байќауында жењіске
жетті. Ал биыл облыс жастары
Алтын кітабыныњ лауреаты атан-
ды.

СУРЕТТЕ: μнертапќыш Єли-
хан Н±ркин.

Суретті т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Ќ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУ

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

Ќадірлі Ѓалымќазы Шєріп±лы, маѓыналы
ѓ±мырыњыздыњ биік бір белесі – 60 жасќа толу
мерейтойыњызбен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз!

Єріптесіміздіњ ж‰ріп μткен жолы ќиындыќ пен
ќызыќќа,ењбек пен абыройѓа, μнеге мен тєрбиеге,
ќ±рмет пен мєртебеге толы.

Ѓалымќазы Шєріп±лы сізге алдаѓы
μміріњіздіњ  єр к‰ні кμњілді, мерекелі, бе-
рекелі, ѓ±мырыњыз баянды болсын.

Ізгі тілекпен  А.Байт±рсынов
атындаѓы ЌМУ-діњ

философия кафедрасы.

Ќымбат
       ДОСЖАНОВА

Бμтелкеден
  басталѓан бизнес

 "Ќалауын тапса ќар жанар" демекші, єр нєрсеніњ
жолын білген адам пайда табады. Ерінбей
ењбектенсењіз, ќоќысты да кєдеге жаратуѓа болады
екен. Біздіњ б±л ойымызды кейіпкеріміз Єлихан
Н±ркин дєлелдеп отыр. Ол т±рмыста жиі
ќолданылатын пластикалыќ бμтелкеден сыпырѓыш
жасап шыѓарды.

лер пайдаланылады. Алѓашын-
ды бір сыпырѓыш жасауѓа ±заќ
уаќыт кетіпті. Себебі арнайы
ќ±рылѓы болмаѓан. Ќазір ќажетті
ќ±рал-жабдыќ бар. Пластикті
кесіп, т‰зетуге арналѓан арнайы
станокты Єлихан єкесі екеуі ой-
лап тапќан.

¤нертапќыштыњ айтуынша,
бір сыпырѓышќа отыз литрлік не-
месе жарты литрлік 26 бμтелке
кетеді. Оѓан ќоса арнайы т‰рлі-
т‰сті пластикалыќ шыбыќтар ке-
рек.  Ќажетті бμтелкелерді Єли-
ханныњ туыстары мен кμршілері
єкеліп береді екен. Кейде плас-
тикалыќ шμлмектерді ќабылдай-

ОЌИЃАОЌИЃАОЌИЃАОЌИЃАОЌИЃА

Мешіт
      ЃАЗИЗ

Тμтенше жаѓдайлардыњ ал-
дын алу маќсатында "КазАвто-
Жол" ¦К АЌ ЌОФ мен  "Казахав-
тодор" РМК ЌОФ облыс аумаѓын-
даѓы республикалыќ мањызы бар
жолдарды жабу туралы шешім
шыѓарды.

13 ќањтар к‰ні облыста ќатты
жел соѓып, ќарлы боран болуы-

Автомобиль жолдары жабылды
на байланысты  автомобиль жол-
дарыныњ бірќатары, атап айт-
ќанда, "Ќараб±таќ-Жітіќара-
М‰ктікμл-Ресей Федерациясы-
мен шекара", Аќтμбе облысыныњ
шекарасынан Ќостанай ќаласы-
на дейінгі "Ќараб±таќ-Денисов-
Рудный-Ќостанай" баѓытындаѓы
жол учаскесі  жабылып, т‰стен

кейін ќайта ашылды. Сондай-аќ
"Ќостанай-Єулиекμл-Октябрь",
"Ќостанай-Мењдіќара-¦зынкμл-
Троебрат", "Ќостанай-Сарыкμл"
баѓыттарындаѓы, сондай-аќ Ар-
ќалыќтыњ Аќмола облысымен
шекарадаѓы жол учаскелерінде
кμліктіњ барлыќ т‰рініњ ќозѓалы-
сына тыйым салынды.
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