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¤зін-μзі тану б‰гінгі ќоѓам тєрбиесінде ерекше мањыз-
ѓа ие. Сол себепті балаларды оќыту баѓдарламасына
т‰бегейлі енгізіліп, тиісті ±жымдармен тєжірибе алмасу
саѓаттары жиі ќолданыс табуда.

Таяуда сондай шаралардыњ бірі ќаламыздаѓы "Дель-
фин" сєбилер ‰йінде μткізілді. Аталѓан ±йымда Ќостанай-
даѓы 10-шы мектептіњ ±стаздары шєкірттерін балалар
‰йініњ балѓындарымен ж‰здестірді. Сєбилер бір сєт
оќушы аѓа-апаларыныњ ќамќорлыѓына бμленіп, жаса-
ѓан сый-сияпаттары мен μнерлеріне тєнті болды.

– Біздіњ б±л шарамыздыњ  тєрбиеленіп жатќан жас

Жєудір кμздер жадыраѓан сєтЖєудір кμздер жадыраѓан сєтЖєудір кμздер жадыраѓан сєтЖєудір кμздер жадыраѓан сєтЖєудір кμздер жадыраѓан сєт
Айбек
     Ж‡ЗБАЙ

±рпаќтыњ ‰лгілі болып ќалыптасуына септігі зор, – дейді
білім ордасыныњ ±стазы Наурызг‰л Н±рѓалиева.

СУРЕТТЕ: оќушылар "Дельфин" балалар ‰йінде.
Суретті т‰сірген автор.

ЌР прокуратурасы к‰ніне орай,

прокуратураныњ ќ±рметті ќызметкері,

єділет кењесшісі, Арќалыќ ќаласыныњ

т±рѓыны, зейнеткер С. Ысќаќов

"Прокуратура ардагері" медалімен

марапатталды.
Б±л медаль оныњ прокуратура

саласында 25 жыл мінсіз ќызмет атќарѓаны
‰шін беріліп отырѓандыѓын айта кеткен жμн.

Мєртебелі марапатты ќала прокуроры
Т.Ж‰сіпов табыс етті.

Серік Н±рѓазы±лы 1972-1997 жылдар

аралыѓында Торѓай жєне Ќостанай
аймаќтарында жемісті ењбек етті. Осы
уаќыт ішінде Ќостанай облысы Арќалыќ
ќаласы прокуратурасыныњ аѓа прокуроры,
аѓа тергеушісі жєне Жанкелдин
ауданыныњ прокуроры болды.

С.Ысќаќов б±ѓан дейін де "Ќазаќстан
Республикасыныњ прокуратурасына 20
жыл" мерекелік медалімен марапатталѓан
болатын.

 Прокуратура ардагері зейнетте ж‰рсе
де мансабын жалѓастыруда. Ќазіргі
уаќытта Ы. Алтынсарин атындаѓы Арќалыќ
мемлекеттік педагогикалыќ институтында
аѓа оќытушы болып, жастарѓа ќ±ќыќтыќ
тєртіпті ‰йретуде.

Арќалыќ ќаласы.

"Прокуратура ардагері"
медалімен марапатталды

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ
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Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері жєне сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл агенттігініњ Ќостанай облысы бой-
ынша департаментініњ ќызметі сыбайлас жемќорлыќтыњ алдын алу
бойынша мемлекет пен ќоѓамныњ тыѓыз єріптестігін ќамтамасыз етуге
баѓытталѓан.

2015 жылдыњ 9 ќањтарында Департамент басшылыѓымен облыс-
таѓы бас редакторлар жєне республикалыќ б±ќаралыќ аќпарат ќ±рал-
дарыныњ μкілдерімен кездесу ±йымдастырып, μткізді.

Шараны μткізу барысында жањадан ќ±рылѓан Агенттіктіњ негізгі
баѓыттары, маќсаты мен міндеттері талќыланды. Департамент бас-
шысыныњ орынбасары – Тєртіптік кењес тμраѓасы Асќар Шоманов
БАЌ μкілдерініњ ыќылас білдірген с±раќтарына жауап беріп, Мемле-
кет басшысыныњ 2014 жылѓы 26 желтоќсанда бекіткен Ќазаќстан
Республикасыныњ 2015-2025  жылдарѓа  араналѓан сыбайлас жем-
ќорлыќќа ќарсы стратегияныњ негізгі мєні туралы т‰сіндірді.

Департаменттіњ Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы оќыту жєне ќоѓам-
мен μзара єрекеттесу бμлімініњ басшысы  Олжас Ж±мабаев ќоѓамда
сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы мєдениетті ќалыптастыру, халыќтыњ
ќ±ќыќтыќ сауаттылыѓын кμтеру жєне азаматтардыњ мемлекеттік билік
институттарына деген сенімін кμтеру бойынша бірлескен кешенді іс-
шаралар жасауды ±сынды.

Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ
депутаты Самат Аќышев жєне "Н±р Отан"
партиясы ЌОФ-ныњ зањгер-кењесшісі
Н.Жаменковтыњ ќатысуымен ќоѓамдыќ
ќабылдау μтті.

Партияныњ ќоѓамдыќ ќабылдауына алѓашќы-
лардыњ бірі болып жазылѓан Г‰лім Сєрсембаева
алимент μндіріп алу туралы с±раќ ќойды. Атал-
мыш азаматша ‰ш баланы тєрбиелеп отыр. Екі
баласы студент, колледжде оќиды. Олардыњ оќу
аќысын тμлеуге жалѓыз μзініњ шамасы келер емес.

Ипотекалыќ ќарыз
алушыларѓа кμмек

2014 жылѓы 26 желтоќсанда
Ќазаќстан Республикасыныњ
¦лттыќ  Банкі  "Ќазаќстан   ќар-
жыгерлерініњ ќауымдастыѓы"
ЗТБ-мен, Алматы ќаласы Єкім-
дігімен,  "Н±р Отан" партиясымен,
ќарыз алушылардыњ м‰дделерін
білдіретін ќоѓамдыќ бірлестіктер-
мен, жекелеген екінші дењгейдегі
банктермен бірлесіп μзара єре-
кеттесу жєне ынтымаќтастыќ ту-
ралы меморандумѓа ќол ќойды.

Меморандумныњ тараптары
кредитор банк алдындаѓы бере-

шекті біржолѓы μтеуге ќабілетсіз-
дігін ќ±жатпен растаѓан ипотека-
лыќ  ќарыз  алушылардыњ  проб-
лемаларын шешудіњ оњтайлы
жолдарын іздестіру бойынша
ќажетті жєне ыќтимал шарала-
рын ќабылдау жμнінде келісімге
келді.

Меморандумныњ маќсаты
кредитор банктермен μзара єре-
кеттесетін ипотекалыќ ќарыз алу-
шыларѓа кμмек кμрсету жєне кре-
дитор банктер алдында мерзімі
μткен берешегі бар жєне халыќ-

Алимент ала алмай ж‰рАлимент ала алмай ж‰рАлимент ала алмай ж‰рАлимент ала алмай ж‰рАлимент ала алмай ж‰р

"Ж±мыспен ќамтудыњ жол картасы –
2020" баѓдарламасы елдіњ игілігіне
ќызмет жасауда. Б±л баѓдарлама
бойынша берілетін несие арќылы
шаруасын μрге домалатып отырѓан
кєсіпкерлер саны біздіњ ауданда
жетерлік. Солардыњ бірі – Рустанбек
Какенов.

Новопавлов ауылыныњ т±рѓыны Рустанбек
аталмыш баѓдарламаныњ беріп отырѓан
м‰мкіндігін ±тымды пайдалана білді. Ол баѓдар-
ламаныњ екінші баѓыты бойынша 2 млн. 100 мыњ
тењге несие алып, жеке кєсібін ашты.

– Ауылда т±рѓан соњ мал ±стамай болмайды.
Сондыќтан, осы мемлекеттік баѓдарламаѓа ќаты-
сып, алѓан несиеге 8 бас ќара мал сатып алдыќ.
Ќазір ќолѓа алѓан ісіміз алѓа басып келе жатыр.
‡кімет тарапынан осындай ќолдау-кμмек барда,
кєсіпкерлікті дамытуѓа м‰мкіндік мол. Тек, оны
тиімді пайдаланып, аянбай ењбек ету керек, сон-
да ѓана ырыздыѓымыз мол болады, – дейді Рус-
танбек Какенов.

Кєсіп иесі мал санын кμбейтіп, шаруасын келе-
шекте одан єрі кењейтуді жоспарлап отыр.

– Б‰гінгі к‰ні сиыр етіне деген с±раныс жоѓары.
Мол пайда табуѓа болады. Сондыќтан, бастаѓан
ісім жоспарлаѓандай болып жатса, кєсібімніњ
ауќымын кењейту ойымда бар, – дейді кєсіпкер.

Міне, Рустанбек Какенов б‰гінде кєсіпкерліктіњ
арќасында нєпаќасын айырып отыр. Осындай
айќын маќсатты алѓа ќойып, ‰лкен іске бекінген
адамдар ѓана мол табысќа кенелері аныќ.

Жањабай АХМЕТОВ.
Ќарасу ауданы.

тыњ єлеуметтік осал топтарына
жататын азаматтарды кредитор
банктермен жылыту маусым ке-
зењінде баспанасынан шыѓаруѓа
жол бермеу мєселелерін реттеу
(шыѓару кезінде т±рѓын ‰йдіњ
меншік  иесі  банк  болып табыл-
ѓан жаѓдайда) болып табылады.

Б±л ретте Меморандум ипоте-
калыќ  ќарыз  алушылардыњ
проблемаларын шешу жолда-
рын іздестіруге баѓытталѓан іс-
шаралардыњ тізбесін айќындай-
ды.

ЌОЃАМДЫЌ ЌАБЫЛДАУ

2015 жылдыњ 1 ќањтарынан бастап жања Ќылмыстыќ,
Ќылмыстыќ іс ж‰ргізу, Ќылмыстыќ атќару жєне Єкімшілік
ќ±ќыќб±зушылыќ туралы кодекстер зањды к‰шіне енді.

Жања Ќылмыстыќ кодекске сєйкес, ќауесет таратќан адамдар
ќылмыстыќ жауапкершілікке тартылатын болады. Ќылмыстыќ кодекс-
тегі  "Жалѓан  мєлімет тарату" деп аталатын бапта ењ ауыр жаза
ретінде 10 жылѓа дейін бас бостандыѓынан айыру кμзделген. Наќты-
лап айтсаќ, б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары немесе єлеуметтік желі-
лер арќылы  μсек  таратќан  адамѓа 5 000 айлыќ есептік кμрсеткіш
кμлемінде айыпп±л салу, т‰зету ж±мыстарына жіберілу, бас бостан-
дыѓынан 2 жылдан 5 жылѓа дейін шектелуі немесе бас бостандыѓы-
нан айырылуы м‰мкін. Сонымен ќатар, жања технологияны пайда-
лана отырып, лањкестік жєне экстремизм кμрінісін, радикал идеоло-
гияны таратуѓа жауапкершілік ќатањдай т‰сті.

Шетелдердегі ќарулы ќаќтыѓыстарѓа ќатысќан адам ќылмыстыќ
жазаѓа тартылады, б±л туралы бапта 3 жылдан 7 жылѓа дейін бас
бостандыѓынан айыру жазасы  ќарастырылѓан.

¤ткен жылы еліміздегі бірнеше банк тμњірегіндегі жалѓан хабар-
лама халыќты біраз єуре-cарсањѓа салѓаны аныќ. Бір ауыз ќањќу
сμзден екінші дењгейлі банктер салымшыларынан айырылѓан еді.
Енді осындай єлеуметтік желілерде жалѓан ќауесет таратып, елдіњ
есін шыѓаратындарѓа жаза ауыр болмаќ.

Єлеуметтік желі арќылы
ќауесет таратќандар

жазаланады

Жања міндеттер
ж‰ктелді

КЄСІП Т‡БІ – НЄСІП

Несие алып, кєсібін ашты

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Б±рынѓы к‰йеуі 140 мыњ тењге алимент беруі ке-
рек екен. Біраќ соныњ тек 40 мыњ тењгесін ѓана
тμлепті. Енді балалардыњ оќу аќысына аќшаны
ќайдан аларын білмейді. Алимент мєселесі тура-
лы  2010  жылы  сот орындаушыларына шаѓым-
данѓан. Алайда,  оныњ б±л єрекеті еш нєтиже бер-
ген жоќ.

Облыстыќ мєслихаттыњ депутаты Самат Аќы-
шев жєне "Н±р Отан" партиясы ЌОФ-ныњ зањгер-
кењесшісі Н.Жаменков б±л мєселеге байланысты
зањды т±рѓыдан кењес берді. Зањгер-кењесші Н.Жа-
менковтыњ айтуынша, балаѓа тиесілі алиментті алу
‰шін облыстыќ єділет департаментініњ алимент
μндіріп алу бμліміне арыздануѓа болады.

Ќазаќстан денсаулыќ
саќтау жєне єлеуметтік даму
министрініњ  б±йрыѓымен
11 ќањтардан бастап
автокμліктерде дєрі-
дєрмектердіњ жања ќ±рамы
болуы шарт.

Талапќа сєйкес, автокμліктіњ
дєрі-дєрмек ќобдишасында ењ
кемінде ‰ш проценттік сутек то-
тыѓы, ќан тоќтатын б±рау, меди-

Б±йрыќ к‰шіне енді
циналыќ ќолѓап, жабысќаќ плас-
тырь, тазартылѓан маќта, басы
м±ќал ќайшы жєне тањып-бай-
лайтын материалдардыњ бірне-
ше т‰рі болуы тиіс.

Б±рынѓымен салыстырѓанда
авокμліктегі дєрі-дєрмек ќ±ра-
мында орап-тањуѓа арналѓан ма-
териалдар саны кμбейтіліп, ме-
дициналыќ препараттар алынып
тасталѓан. Б±ѓан дейінгі ереже
автокμлікте ‰сік шалѓан кезде,
ж‰рек ауырѓанда, уланѓанда,
к‰йзелісті жаѓдайда ќолданыла-
тын, сонымен бірге, ыстыќ т‰сі-
ретін, ауырѓанды басатын дєрі-

дєрмек, йод ерітіндісі мен жараѓа
жаѓатын кμк дєрі (зеленка) бо-
луын талап ететін.

Єр автокμлікте белгіленген
ќ±рамдаѓы дєрі-дєрмек салын-
ѓан ќобдишасы болуы міндетті.
Ал егер ол жоќ немесе ондаѓы
заттар белгіленген ќ±рамдаѓыдан
μзгеше болып шыќќан жаѓдайда
автокμлік ж‰ргізушісіне ењ тμ-
менгі айлыќ есептік кμрсеткіштіњ
бес еселенген (он мыњ тењгеге
жуыќ немесе 50 доллардан аса)
мμлшері кμлемінде айыпп±л са-
лынады.

Мешіт
      ЃАЗИЗ

Ш±ѓа
    ЌОЊЌАБАЙ

Облыстыќ соттыњ баспасμз ќызметі мєлімдегендей,
шіркеуге ќараќшылыќ шабуыл жасаѓандарѓа ќатысты
ќылмыстыќ іс ќозѓалды.

Іс ќаѓаздарына с‰йенсек, μткен жылдыњ 26 тамызында т‰нгі саѓат
3-тер шамасында азамат С. алдын ала сμз байласу арќылы Ш.-мен
бірігіп "Святой Михаил" шіркеуініњ аумаѓына кіріп, к‰зет бμлмесіне
μтеді. К‰зетші єйелді бірнеше рет соќќыѓа жыќќан ќараќшылар, оныњ
ќорѓансыздыѓын пайдаланып шіркеу ішінен 60 мыњ тењгеніњ м‰лкін
±рлайды. Осылайша, шіркеуге айтарлыќтай материалдыќ залал кел-
тірген ќараќшыларѓа ќатысты ЌР ЌК 178 бабы бойынша ќылмыстыќ
іс ќозѓалды. Ќостанай ќалалыќ №2 сотыныњ ќарауына т‰скен б±л
ќылмыстыќ іске ќатысты сот отырысы 19 ќањтар к‰ні μтеді.

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

Ќараќшыларѓа
ќандай жаза бар?

64 мас ж‰ргізуші
±сталды

Облыстыњ ішкі істер департаментініњ мєліметтеріне
ќараѓанда, облыста 11 к‰нде 64 мас ж‰ргізуші ±сталѓан.

Таѓы ‰ш ж‰ргізуші мас болып кμлік ж‰ргізгені ‰шін ќылмыстыќ жа-
уапкершілікке тартылды. Мас ж‰ргізушініњ кінєсінен 28 жастаѓы ќыз
зардап шекті. Оќиѓа  11 ќањтар к‰ні Аманќараѓай кентінде болды.
Єулиекμл ауданы Октябрь селосыныњ т±рѓыны "Деу Нексия" маши-
насымен жол жиегінде келе жатќан  ж‰ргіншіні соѓып кетті. Апаттыњ
салдарынан ќыз єрт‰рлі дене жараќатын алды. Ж‰ргізушініњ араќ
ішіп алѓаны аныќталды. Б±рын мас болып кμлік ж‰ргізгені ‰шін
єкімшілік жауапкершілік ќарастырылса, енді жања ережелерге сєйкес
м±ндай єрекет ‰шін 90 к‰нге дейін ќамауѓа алу, белгілі бір лауазым-
ды немесе белгілі бір ќызметті атќару ќ±ќыѓынан айыру шаралары
ќарастырылѓан.
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Алдыњѓы ќатарда
Облыста. Жања жыл ќарсањында "¤рлеу" біліктілікті арттыру

¦лттыќ орталыѓы"  филиалдар арасында біліктілікті арттыру курс
сапасы, ѓылыми-зерттеу ж±мысы, халыќаралыќ ынтымаќтастыќ,
дењгейлік баѓдарлама орталыѓыныњ ќызметі, баспа ж±мысы
‰шінші, тμртінші тоќсанныњ  рейтинг ќорытындысын шыѓарды.
"¤рлеу" біліктілікті арттыру ¦лттыќ орталыѓы"  АЌ филиалы
Ќостанай облысы бойынша педагогикалыќ ќызметкерлердіњ
біліктілігін  арттыру институты  еліміздегі он алты  біліктілік
арттыру институттарыныњ арасында  бірінші  орынѓа ие болды.

Жања балабаќша бой кμтереді
Ќостанай ќ. Ќайырбеков кμшесінде б±зылып жатќан ескі ѓима-

раттыњ орнына мектепке дейінгі білім беру мекемесі  салынады.
Естеріњізде болар, б±л нысан кєсіпкер Ельчищевтыњ иелігінде
болѓан еді. Ѓимарат сот шешімімен одан тєркіленіп алынды. Ќазір
мердігерлер  ќ±рылыс ж±мыстарын бастап та кетті. Ќостанай
ќаласы ќ±рылыс бμлімініњ хабарлауынша, ѓимарат 280 бμбекке
шаќталѓан.

 Сертификат алды
Єулиекμл. Аудандыќ тілдерді оќыту орталыѓы ќазаќ тілі кур-

сын аяќтаѓан 13 тыњдаушыѓа сертификат тапсырды. Олардыњ
арасында аудан єкімініњ жєне село аппараты, білім жєне ауыл
шаруашылыѓы бμлімдері, аумаќтыќ инспекция, орталыќ кітап-
хана ќызметкерлері бар. Орталыќ директоры Н.Ќосановтыњ ай-
туынша, мемлекеттік ќызметшілер ‰ш жыл бойы жинаѓан
білімдерін ныѓайтып, ќазаќ тілініњ сμздік ќорын байытуыныњ
арќасында емтиханнан с‰рінбей μткен.

Юлияныњ арманы орындалды
Ќарасу.  Новопавлов ауылыныњ т±рѓыны екінші топтаѓы м‰ге-

дек Юлия Пичугина енді μз кєсібін бастамаќ. Олай дейтініміз, ол
жања жылдыњ алѓашќы к‰ні "Даму" ќорынан ±тып алѓан гранты
бойынша тоќыма аппаратына ќол жеткізді. Игі бастама  "Даму"
ќоры  мен  "Казкоммерцбанктіњ" былтырѓы жылдыњ ќырк‰йек
айында бастау алѓан  "Ж±лдыздарѓа ќара" атты ќайырымдылыќ
жобасыныњ негізінде ж‰зеге асып отыр.

Кітап д‰кені ашылды
 Ќостанай ќ. КЖБИ шаѓын ауданында "Алматы кітап баспа-

сы" ЖШС μзініњ филиалын ашты.  Жањадан ашылѓан  баспаныњ
кітап д‰кенінде кμркем єдебиетпен ќатар  жоѓары оќу орында-
рыныњ оќытушылары мен  студенттерін, мектеп м±ѓалімдері жєне
оќушыларды, ата-аналарды ќызыќтыратын єдістемелік-оќу
ќ±ралдары,  ѓылыми  кітаптармен бірге кμпшілік ќауымѓа арнал-
ѓан басылымдар бар.

 Хип-хоп
Ќостанай ќ. Ќаламызда хип-хоп билерініњ фестивалі μтті.

Б‰гінде жастар арасында кењ таралѓан кμше билерімен айналыса-
тындардыњ ќатары кμбейген. М±ны фестивальге ќатысќандар-
дыњ легінен кμруге болады. Би алањы кμрерменге лыќ толы бол-
ды. Бишілер бар шеберліктерін кμрсетіп баќты. Облыс орталы-
ѓына μзге ќалалардан келген ќонаќтар тєжірибелерімен бμлісу-
де. Осы салада ‰здік деп танылып ж‰ргендердіњ кейінгілерге бе-
рері мол. Жастар Ќостанайда кμше билерініњ жоѓары дењгейде
дамып жатќанына ќуанышты.

Ардагерлерді ќ±ттыќтады
 ¦зынкμл. Н.Є. Назарбаевтыњ Жарлыѓымен, ¦лы Отан соѓысы-

ныњ ардагерлеріне кμмек кμрсету маќсатымен жалпы±лттыќ ак-
циясы μткізілген-ді. Осы акция шењберінде аудан єкімі А.Ибраев
ардаќты ардагерлерімізді Президент атынан ќ±ттыќтап, жања
жылдыќ сыйлыќтарын тарту етті. Соѓыс ардагерлері μз ризашы-
лыќтарын білдіріп,  Елбасына ќ±рметі ‰шін алѓыстарын айтты.

Облысымызда  білім
жарысы басталды. ¤њірдегі
барлыќ мектептердіњ
тоѓызыншы жєне он мен он
бірінші сынып оќушылары
жалпы білім беретін
пєндер бойынша
республикалыќ
олимпиаданыњ облыстыќ
кезењіне ќатысу ‰стінде.

– Жылда ќањтардыњ 9-да  рес-
публикалыќ   жалпы білім беретін
пєндер бойынша республикалыќ
олимпиаданыњ облыстыќ кезењі
μтеді. Осы олимпиадаѓа аудан-
дыќ кезењнен μткен білімпаз оќу-
шылар ќатысады.  Ал, енді осы
кезењде ж‰лдегер атанѓан оќушы

балалар Атырау ќаласында
μтетін республикалыќ олимпиа-
даѓа ќатысып, облыс намысын
ќорѓайды. Жылдан жылѓа пєн
олимпиадасына ќатысатын оќу-
шыларымыздыњ  саны артып ке-
леді. Ќазір білім заманы. Сондыќ-
тан  да олардыњ ізденушілікке,
зерттеушілікке, білімділікке ±мты-
луы, ќызыѓушылыѓы орасан  зор.
Жєне де республика кμлемінде
жењіс т±ѓырына  кμтерілген оќу-
шылар мемлекеттік білім гранты-
на  ие болады. Б±л дегеніњіз ‰л-
кен ынталандыру сыйлыѓы, т‰бі
терењ т±њѓиыќ білімге бір ќадам,
– деді бізге Ќостанай мемлекеттік
педагогикалыќ институты казаќ
жєне орыс филологиясы факуль-
тетініњ деканы, филология
ѓылымдарыныњ кандидаты,  пєн
олимпиадасыныњ тμрайымы

Ќостанай ќалалыќ
балалар шыѓармашылыѓы
‰йінде  оќушылардыњ
жалпы білім беретін пєндер
бойынша  республикалыќ
олимпиаданыњ облыстыќ
кезењінде жењімпаз атанѓан
9-11 сынып оќушыларын
марапаттау салтанаты
болып μтті.

Екі к‰н бойы облысымыздыњ
єр т‰кпірінен жиналѓан талапты
да білімді бес ж‰зге жуыќ оќушы
білім сынына т‰сті. Облыстыќ
білім басќармасы бастыѓыныњ
міндетін  атќарушы К.Ибрагимов-
тыњ айтуынша, сайыстыњ аты
сайыс, жењілгендер де, жењіске
жеткендер де бар, тек мойымау
керек, алда єлі де алынбаѓан
білім шыњдары кμп, пєн олимпи-
адасыныњ облыстыќ кезењіне
ќатысќаныныњ μзі ‰лкен жетістік.

Сонымен, екі баѓыт бойынша
μткен пєн олипиадасыныњ мєре
сызыѓына екі ж‰з бес оќушы же-
тіп, жењімпаз атанды.  Он бес пєн
бойынша білім сайысына т‰сіп,
жењіске жеткен оќушылардыњ
барлыѓы да грамота мен баѓалы
сыйлыќтарѓа ие болды. Олардыњ

ќатарында мысалы, Д.Єлімбай,
М.Арѓынбай,  Є.Аѓыбай,  Ш.Серік-
±лы, С.Кабделова, К.Аќтанова,
Е.М±ќатай, Д.¤міртаева, А.М±ра-
това, С.Сартаева, І.Баймаѓамбе-
това, М.Едресова, Д.Наурызбае-
ва жєне таѓы басќалар бар.

Салтанат барысында жалпы
білім беретін пєндер бойынша
республикалыќ олимпиаданыњ
облыстыќ кезењініњ ќоѓамдыќ-гу-
манитарлыќ, жаратылыстану-
математикалыќ баѓытында  жоѓа-
ры жетістікке, кμрсеткішке жеткен
мектептер мен  жењімпаз оќушы-

Білім сертификаттарына
ие болды

Г‰лназым
    САЃИТОВА

БІЛІМ

"Ж‡ЗДЕН ж‰йрік,
       МЫЊНАН т±лпар"

ларды даярлаѓан ±стаздар да ма-
рапатќа ие болды.  Олардыњ ќата-
рында Ќостанай ќаласындаѓы
С.Мєуленов, М.Горький атын-
даѓы гимназиялар, жаратылыста-
ну-математика лицейі бар.  Ал,
пєн  олимпиадасыныњ ењ ‰здік
командасы деген атаќќа Ќоста-
най ќаласындаѓы ќазаќ-т‰рік ли-
цейі,  Мењдіќара ауданы ие бол-
ды. Сол секілді  он оќушы облы-
сымыздаѓы жоѓары оќу орында-
рыныњ білім беру сертификатта-
рымен (гранттарына) марапат-
талды.

Кенжег‰л Есіркепова.
Пєн олимпиадасы екі к‰нге

созылады. Облыс бойынша рес-
публикалыќ  пєн олимпиадасы-
ныњ облыстыќ кезењіне жалпы
μњірімізден  бес ж‰з он тоѓыз
оќушы ќатысып отыр.  Білім жа-
рысы жалпы білім беретін он бес
пєннен ќоѓамдыќ-гуманитарлыќ,
жаратылыстану-математикалыќ
баѓыт бойынша Ќостанай ќала-
сындаѓы №№1,2 орта мектепте-
рінде μтуде. Олимпиада ќоры-
тындысы бойынша жењімпаздар-
ѓа μњіріміздегі жоѓары оќу орын-
дары да  μздерініњ білім грантта-
рын тапсыратын болады.

СУРЕТТЕ: пєн олимпиадасы-
нан кμрініс.

Суретті т‰сірген Айбек
Ж‡ЗБАЙ.



"Біздіњ Ќашар –
жайлы ќоныс"
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 – Марат мырза, алдымен,
оќырмандарѓа μзіњізді таныс-
тырып μтсењіз? Ќай жаќтыњ
тумасысыз жєне ќызметтегі
μсуіњіз ќалай басталды?

– Мен Ќамысты ауданында
туып-μстім. Ер жеткен соњ μз
μмірімді алып μнеркєсіп орта-
лыѓы саналатын "ССК¤Б" АЌ-мен
байланыстыруды маќсат т±ттым.
Ењбек жолым Ќашар кен басќар-
масында б±рѓылау ќондырѓысы
машинисініњ кμмекшісі ќызметі-
нен басталды. Тμрт жарым жыл-
дай ж±рт ќатарлы ж±мыс істеп
ж‰ріп оќуды да тємамдадым.
Кейін келе басќарма директоры-
ныњ кμмекшісі, жастармен ж±мыс
жμніндегі н±сќаушы, кадрлар бю-
росыныњ бастыѓы, басќарма ди-
ректорыныњ орынбасары сияќты
лауазымды ќызметтерді атќар-
дым. Ќай жерде ж‰рсем де, μзіме
артылѓан міндеттерді жауапкер-
шілікпен орындап, ќоѓамдыќ
ж±мыстарѓа белсене араласуѓа
тырыстым. Осылайша 2011
жылы Ќашар кенті округы бойын-
ша Рудный ќалалыќ мєслихаты-
ныњ депутаты, ал 2 жылдан кейін
осы жердіњ єкімі болып таѓайын-
далдым.

– Мемлекеттік ќызмет жолын
неліктен тањдадыњыз?

– ¤з еліњде болып жатќан
оќиѓаларѓа, яѓни, мемлекет
ќалыптастыру ісіне не тілектес
боласыњ, не жанк‰йер боласыњ,
не μз ‰лесіњді ќосасыњ. Меніњ
тікелей атсалысќым келді. Рух-
шыл аќын Маѓжан Ж±мабаевтыњ
"Мен жастарѓа сенемін" деген
аталы сμзі меніњ азаматтыќ ±ста-

"Біздіњ Ќашар –
жайлы ќоныс"

АЙМАЌ

Жас келсе, іске! Ќашар кентін басќарып
отырѓан жас єкім Марат Ќуанышбаевтыњ игілікті
істеріне жергілікті ж±рт дєн риза. Осыдан бір
жарым жыл б±рын жауапты ќызметіне кіріскен
жігіт б‰гінде сенім ‰десінен шыѓып, елді мекенніњ
кμркеюіне μзіндік ‰лес ќосуда. Ендеше
атќарылѓан ж±мыстар жайлы Марат
Серікбай±лымен с±хбаттасудыњ да орайы келген
екен.

Ќуаныш
   ЕСЌАБЫЛ

 – дейді кент єкімі Марат Ќуанышбаев

нымымды ќалыптастырып, мем-
лекеттік ќызметке келуіме се-
бепші болды.

– Жастар – ќоѓамныњ ќозѓау-
шы к‰ші. Алайда, сіз сияќты
ќызметте табысќа жеткен жас-
тар ќаламызда бірен-сарањ
ѓана. Осыѓан μз ойыњызды
білдірсењіз...

– Меніњше, ќаламызда озыќ
ойлы, болашаѓынан зор ‰міт
к‰ттіретін жастар жеткілікті.
Б‰гінде олардыњ бірі μндірісте
μздерін жаќсы ќырынан кμрсетіп
ж‰рсе, енді бірі мемлекеттік ќыз-

метте тєжірибе жинаќтауда. Сон-
дай-аќ, оѓан жас ±стаздарды,
дєрігерлер мен мєдениет сала-
сыныњ мамандарын ќосыњыз.
Барлыѓы уаќыттыњ еншісінде.
Екініњ бірі єкім немесе министр
болу міндетті емес ќой. Абырой-
лы ењбек етіп ќана ќоймай, ќоѓам-
дыќ іске белсенді ќатысќан жас-
тар т‰птіњ т‰бінде μз маќсатына
жететіні аныќ.

– Енді, ќазіргі ќызметіњізге
оралсаќ. Сіз басшы болып
келгелі єкімдікке жања ма-
мандарды алыпсыз...

– Сайлаудан кейін єкімдіктіњ
штаты 8 ќызметкерден 13-ке
кμбейтілді. Алайда, м±нымен

ж±мыс жењілденген жоќ. Єр ма-
манныњ μздеріне бекітілген
міндеттері бар. Б±дан бμлек Руд-
ный ќаласыныњ єкімі Баќытжан
Ѓаязовтыњ тікелей ќолдауымен
бюджетіміз де ±лѓайды. Ал беріл-
ген ќаражаттыњ єр тиынын μз
маќсатына ж±мсап, кентті одан
єрі μркендету – меніњ жєне ќыз-
меткерлерімніњ басты міндеті.

– Ќашар кентініњ єлеуметтік-
экономикалыќ μміріне тоќтал-
сањыз?

– Кент μмірінде "ССК¤Б" АЌ-
ныњ алатын орны μте мањызды.

Себебі, м±ндаѓы т±ратын 11800
адамныњ 3 мыњнан астамы
Ќашар μндірістік алањында
ж±мыс істейді. Халыќтыњ к‰нкμріс
дењгейі де жаман емес. Тіркелген
ж±мыссыздардыњ ‰лесі ењбекке
жарамды т±рѓындардыњ 0,2 пай-
ызын ќ±райды. "Ж±мыспен ќам-
тудыњ жол картасы 2020" баѓдар-
ламасыныњ аясында μткен жылы
9 адам сылаќшы, слесарь-жμндеу-

ші, аспаз, кондитер мамандыќта-
ры бойынша дайындыќ курста-
рынан μтсе, 21 азаматымыз
єлеуметтік ж±мыс орындарына
орналастырылды. Таѓы да 6 жас
маман оќу бітірісімен     "Жастар
практикасына" жіберілді. Олар μз
білімі мен біліктілігін дєлелдеп
жатса, ж±мысќа т±раќты орнала-
суѓа м‰мкіндік алады.

Кентте 2013 жылдыњ тамыз ай-
ында мешіт, ал ќырк‰йекте екі
ќабатты спорт кешені ашылды.
Спорт кешенінде волейбол, мини
футбол, теннис жєне фитнеспен
айналысуѓа арналѓан залдар ор-
наласќан. Жуырда православ
храмы да μз есігін айќара ашты.
Ќ±рылыстыњ барлыѓы ERG мен
Ќостанай облысы єкімдігі ара-
сындаѓы Меморандум шењбе-
рінде ж‰зеге асып жатќанын айта
кеткен жμн. Сонымен ќатар жа-
ќын арада 3-ші шаѓын аудан-
даѓы 55 пєтерлі т±рѓын ‰й пайда-
лануѓа берілмек.

Абаттандыру ж±мыстарына
келетін болсаќ, т±рѓын ‰й аула-
ларын жарыќтандыру мен кμгал-
дандыру ж±мыстары жоспарлы
т‰рде ж‰зеге асып отыр. Єрќай-
сысы 20 млн. тењге т±ратын екі
спорт алањы мен ‰ш автокμлік па-
вильоны ашылды. Спорт кешені
мен мешіт аралыѓына тас жол
тμселіп, орындыќтар мен ќоќыс
салатын жєшіктер орнатылды.
Жолдар жμнделіп, кμшеге жаѓа-
лай баннерлер ќойылды. Ќањы-
рап т±рѓан т±рѓын ‰й ѓимаратта-
рын коммуналдыќ меншікке ауда-
ру ж±мыстары да μз жемісін бе-
руде. Сондай-аќ ќатты т±рмыстыќ
ќалдыќтар ‰шін жер телімі
рєсімделіп бітті. Бір сμзбен айт-
ќанда, атќарылып жатќан ж±мыс-
тардыњ ауќымы ‰лкен. Арќаны
кењге салуѓа болмайды.

– Шынымен де, Ќашар соњѓы
екі жылда адам танымастай
μзгерді. Ал кенттіњ мєдени
μмірінде ќандай жањалыќтар

бар?
– Былтыр "Качарец" спорт ке-

шенінде алѓаш рет 200 адам
ќатысќан "Ќазаќ к‰ресі" жєне
"Ќашар барысы" ±лттыќ ойында-
ры μткізілді. ¦лттыќ мерекелерді
тойлауда ќазаќы салт-дєст‰-
рімізді дєріптеп, мемлекеттік
тілдіњ кењ ќолданысќа енуіне ба-
рынша жаѓдай жасалынып ке-
леді. "Юность" мєдениет ‰йініњ
ќарамаѓында 300-ден астам
адам ќатыстырылѓан 21 клуб пен
‰йірме ж±мыс істейді. "Ж‰ректен–
ж‰рекке" атты жастардыњ ќайы-
рымдылыќ ќозѓалысы да ќ±ры-
лып, кμптеген игі іс-шараларды
±йымдастырды.

Ќашар – Рудныйѓа бой т‰зеп
келе жатќан жас ќала. Келесі
жылы 40 жылдыќ мерейтойы-
мызѓа дайындыќ ж±мыстары осы
бастан ќолѓа алынып отыр. Біз
кентімізге келген ќонаќтардыњ
"Ќашар кенті керемет екен" де-
ген сμзін естігіміз келеді. Сон-
дыќтан осы жолда табанды
ењбек етудеміз.

– Єкімніњ ж±мысы м±нымен
шектелмейтіні хаќ. Ќабыл-
дауыњызда болѓан т±рѓын-
дардыњ мєселесін ќалай ше-
шудесіз?

– Меніњ ќиналатын т±сым осы.
¤зіњіз білесіз, барлыќ мєселені
бір ауыз сμзбен шешіп тастау
м‰мкін емес. Ж±мыс с±рап келіп
жатса бір сєрі, алайда, кейбір
азаматтарымыз баспана мєсе-
лесін кμтеріп жатады. Зањ – бар-
лыѓымыз ‰шін ортаќ. Кезекте
т±рѓан мыњдаѓан азаматќа ќиянат
жасап, зањды белшесінен басу –
жемќорлыќ єрекетке жатады.
Кμбісі ескілікке салынып, бар-
лыѓы єкімніњ ќолында деп ойлай-
ды. Шын мєнінде єкім де осы елді
мекенніњ тењ т±рѓыны екенін
±мытпаѓанымыз жμн.

– Жања жылдан не к‰тесіз?
– Президент Н.Є.Назарбаев

"Н±рлы жол – болашаќќа бастар
жол" атты ел халќына Жолдауын-
да биыл атќарылар наќты ж±-
мыстарды жіпке тізіп берді. Елба-
сы кμрсеткен Н±рлы жолдан тай-
май, ж‰ктелген жауапты міндет-
терді орындауѓа да кірістік. Ал Жа-
ња жылда еліміз жаћандыќ даѓ-
дарыстыњ ыќпалына ќарамай,
дамудыњ дањѓыл жолына т‰сеті-
ніне кєміл сенемін. Себебі, Ќазаќ-
стан –  небір ќиын-ќыстау кезењ-
дерді ењсерген ќуатты мемлекет.

– С±хбатыњызѓа рахмет!

Ќостанай облысы єкімдігініњ ішкі  саясат басќармасында жеке т±лѓаларды жєне зањды т±лѓалар
μкілдерін 2015 жылдыњ 1 тоќсанында жеке ќабылдау  кестесі

Лауазымы
Басшы

Басшыныњ орынбасары

Басшыныњ орынбасары

 Т.А.Є.
 Маќанов Жанділдє Ќожахмет±лы

Аќќожина Бибіг‰л Б‰ркітќызы

Ќалмаќов Ерлан Болат±лы

График личного приема физических лиц и представителей юридических лиц  на 1 квартал 2015
года   в управлении внутренней политики акимата Костанайской области

Ќабылдау уаќыты
Єр айдыњ 2, 4 сєрсенбісі

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

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

саѓат 10.00-ден 12.00-ге дейін

Кабинет №
501

512

510

Должность
Руководитель

Заместитель руководителя

Заместитель руководителя

Ф.И.О.
Маканов Жандильда Кожахметович

Аккужина  Бибигуль Беркутовна

Калмаков Ерлан Болатович

Время приема
2, 4 среда каждого месяца

с 09.00 до 12.00
1, 3 понедельник каждого месяца

с 16.00 до 18.00
1, 3 пятница каждого месяца

с 10.00 до 12.00

№ кабинета
501

512

510

Ж±мыс орнында
тіркелуге болады

Таѓы да бір жањалыќ, елімізде т±рѓылыќты мекенжайы жоќ адам-
дардыњ ж±мыс орнында тіркелуіне р±ќсат берілді. Кμші-ќон
μкілдерініњ айтуынша, б±л тармаќ тиісті зањнамаѓа енгізілген.

"Егер б±рын тіркеусіз т±рып жатќан адамдарѓа айыпп±л ѓана
кμзделген болса, енді енгізілген т‰зетулермен тіркеусіз 10 к‰ннен 3
айѓа дейін т±рѓан адамдарѓа ескерту ќарастырылѓан. Егер 3 айдан
астам уаќыт т±рса – айыпп±л салынады. ¤з баспанасы жоќ адам-
дар ќайткенде де бір жерде т±рады, немесе ‰й жалдайды – олар
есепке т±руы немесе ж±мыс орнында тіркелуі тиіс", – дейді облыс-
тыќ ІІД кμші-ќон полиция басќармасы халыќты ќ±жаттандыру жєне
тіркеу бμлімініњ аѓа инспекторы Г‰лжанат Кμдебаева.

Ш±ѓа
    ЌОЊЌАБАЙ
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– Айша С±лтанќызы, осы ма-
мандыќты тањдауѓа не т‰рткі
болды? Ѓылыми ќызмет сіздіњ
μмірлік жолыњызды айќындай-
тынын ќашан т‰сіндіњіз?

Айша С±лтанќызы: Бала
к‰німнен француз єдебиеті мен
мєдениетіне деген ќ±лшынысым
зор-тын. Оѓан деген махаббатым-
ды оятќан, білсін, кμњіліне тоќы-
сын деген аѓама алѓысым ора-
сан. Ол єдебиетші еді, сол кезде
мектеп директоры болатын.
Француз жазушыларын оќыта-
тын, бесінші сыныпта ж‰ргенім-
де-аќ Корнель мен Жан Расинді
орысша оќыдым.  Кейін есейген
соњ, єкем Алматыѓа медицина
саласында білім алуѓа жіберді,
алайда, μз дегенім бойынша сол
ќаладаѓы тілдер институтын тау-
ып алып, ректордыњ ќабылдау-
ында болдым. Одан мені фран-
цуз тілі бμліміне оќуѓа алуын
с±радым. Мектепті жаќсы аяќта-
ѓан соњ, тек беске оќитын бола-
тынымды айтып, μз к‰шіме се-
нетінімді жеткіздім. Бірінші курста
француз ±стаздан сабаќ алып
жолым болды. Егде тартќан
ќария кісі орысша, мен француз-
ша білмеймін. Менен бірдење
шыѓады деп ойласа керек, єбден
ќиналтты. Екі ай бойы мен оныњ
сабаѓында т‰к те ±ќпай ж‰рдім.
Дегенмен, уаќыт μте келе жаѓдай
оњалып, бар ынтаммен ‰йрене
бастадым. Кењестік байќауларда
жењімпаз атанып ж‰ріп, ‰шінші
курста Сорбоннаѓа (Франция)
білім алуѓа аттандым. Жыл μткен
соњ Алматыѓа оралып, дипло-
мымды алдым. Мені осындаѓы
тілдер институтына ж±мысќа ќал-
дырѓысы келді, біраќ тікелей
білім министріне барып туѓан
жеріме, μзім оќыѓан ауылдыќ Ле-
нин орта мектебіне жіберуін
μтіндім. ¤йткені ‰йіме ќатты орал-
ѓым келді. Ол кісі екі елдіњ оќу
орнын ‰здік дипломмен аяќтаѓан
ќыздыњ ауылѓа с±ранып т±рѓа-
нын естіп, ќалайша деп к‰ліп
жіберді (к‰ліп). Кейін меніњ рек-
торыма ќоњырау шалѓан болуы
керек, мені ауылѓа емес, Ќоста-
най педагогикалыќ институтына
жіберді. Осында келіп ж±мыс
істей бастадым, содан соњ Мєс-
кеуге сынаќ мерзімін μткізуге
кеттім. Барлыќ кандидаттыќ ми-
нимумдарды тапсырып, аќырын-
дап ѓылыми маќалалар жаза
бастадым. Осылайша алдымнан
ѓылымныњ  дањѓыл жолы кμріне
бастады. Мєскеудегі КСРО
ѓылым академиясы доцент ата-
ѓын берді. Єйгілі француздыњ
к‰міс кμмейі Эдит Пиафтыњ μле-
њінде айтылѓандай, "мен ештење-
ге μкінбеймін", ш±ѓылданатын
ісімнен лєззат аламын.

– Ењ алѓаш студенттерге бер-
ген сабаѓыњыз есіњізде ме?

Айша С±лтанќызы: Єлбетте,

БІЗДІЊ С¦ХБАТ

алѓашќы тєлім алушыларым да
есімде. Нефедова Лилия Амиря-
новна, Баѓила Бірмаѓамбетќызы
Баймаѓамбетова, Єлия Ќазиева.
...¤те ±шќыр, білімпаздар бар еді.
Ењ бірінші к‰ні басшылыќ сендер-
ге Парижде оќып келген жас,
біраќ тым ќатал ±стаз сабаќ бе-
ретін болады деп ескертіп ќой-
ыпты. Жасым небєрі жиырма
екіде болѓан соњ, басыма шыѓып
алады деп ќорыќса керек. Ол кез-
де Франциядан оќып келді де-
генді сирек еститін шаќ, барлыѓы
маѓан зоопарктегі ањѓа ќараѓан-
дай ањ-тањ болып, єр сμзімді
м±ќият тыњдап отырды. Дауыс
кμтермесем де ќатал болуѓа ты-

рыстым, бірінші дєрісімде ал-
дыњѓы ќатардаѓы к‰рделі дауыс-
ты дыбысты ‰йреттім. Кейіннен
соларѓа куратор болдым, єњгіме-
лерім, єкелген фотосуреттерім
арќылы бір жыл ішінде Париж
туралы біраз біліп шыќты. Ол
кездіњ білім беру єдістемесі μзге-
ше болды ма, єлде ќазіргі білім
баѓдарламамыз тым к‰рделі ме
екен, білмеймін, б±рынѓыныњ
студенттерінде ынта жоѓары-тын,
ќазіргі студенттердіњ есте саќтау
ќабілеті кμњіл кμншітпейді.

– Француз республикасы-
ныњ ±раны "Бостандыќ, тењдік,
бауырластыќ". Сіз франктердіњ
жерінде білім алѓанда осыны
сезіне алдыњыз ба?

Айша С±лтанќызы: Ия, Фран-
ция кμп ±лтты ел, онда араб та,
басќа да бар. Олар ±лтшыл емес,
єр т‰рлі халыќ єлдеќашан ара-
ласып кеткен, таза французды
сирек кездестіресіњ. Єрине, ±ран-
да айтылѓан тењдік те, аѓайындыќ
та сезілді. Кμз тартатын кμп д‰ние
болды. Дегенмен, μз Отаныњдай
ќайдан болсын. ¤з ауылым Уриц-
кийдіњ тыныс-тіршілігі, ондаѓы
тμрт т‰лікке шейін мен ‰шін Па-
рижден артыќ кμрінді. Ќазіргі тањ-
да ќаракμздеріміздіњ кμпшілігін
оќуѓа жіберіп жатырмыз. Бір
μкініштісі, сол елде ќалып ќойып,
не сонда т±рмысќа шыѓып жат-
ќандары. Б±ндайды сатќындыќ

деп есептеймін, біз оларды
еліміздіњ кμркеюіне атсалысу
‰шін білім алсын деп жібереміз
емес пе? Студент шаѓымда Гви-
ней елі королініњ ±лы маѓан сμз
салѓан, бас тарттым. Ќарапайым
ќазаѓыњнан артыѓы болмас.

– Кєсіби жетістіктеріњіздіњ
ќайсысын б‰гінгі тањда мањыз-
ды сипатќа ие деп есептейсіз?

Айша С±лтанќызы: Еліміздіњ,
француз мемлекетініњ ‰кіметі
ењбегімді баѓалады. Білім сала-
сыныњ, институтымыздыњ ќ±р-
метті ќызметкерімін. Француздар
"Пальма б±таѓы" академиялыќ
орденін таѓып, "кавалер" дєреже-
сімен марапаттады. Институты-
мыздыњ 75-жылдыќ мерейтойын-
да Перпиньян университетініњ
француз тілін оќыту орталыѓы-
ныњ директоры Паскаль Казано-
ва μзініњ ќ±ттыќтау сμзінде білікті
маман даярлауда Ќостанай пе-
дагогикалыќ институтыныњ сапа-
сы жоѓары деп баѓа берді. Біздіњ
тμртке бітірген т‰лектеріміз Па-
риждік Сорбоннаѓа т‰скен, егер
озат оќыѓандарын жіберсек не
болар екен деген ойда ќалдыќ
(к‰ліп). Педагогикалыќ ењбегімніњ
жемісі деп ќазіргі тањда елімізде
с±ранысќа ие болып т±рѓан оќу
ќ±ралымды айтар едім. Єрине,
ењ негізгі жетістігім μте танымал,
сауатты студенттерім. Нефедова
Лилия Амиряновна атты оќушым

ќазір Ресей ѓылым академиясы-
ныњ м‰шесі, филология ѓылым-
дарыныњ докторы, ѓылыми атаќ-
тарын ќорѓау барысында ‰немі
алѓашќы ±стазым деп меніњ атым-
ды аузына алып отырады, маѓан
μз аспиранттарын жібереді,
олардыњ диссертацияларына
рецензия жазып беремін. Мына-
лар (студенттеріне н±сќап) тілде
сауатты сμйлеп, менен асып т‰сіп
жатќанда мен ќуанамын. Б±л
‰лкен абырой.

– Француз тілі ХХ ѓасырдыњ
басына дейін халыќаралыќ тіл
болып саналды. Єдебиеттерде
текті кісілер, Осман империя-
сыныњ т‰ріктері, шетелдіктер-
мен французша сμйлескен де-
лінеді. ‡ш ж‰з жылдан астам
уаќыт Англияныњ ресми тілі
саналѓаны таѓы бар (1066 жыл-
дан бастап XV ѓ. басына дейін).
Ал б‰гінде халыќаралыќ ±йым-
дарда тілдіњ ќолданыс аясы-
ныњ тμмендеп бара жатќан-
дыѓы аныќ байќалады. Фран-
цуз тілініњ келешегі туралы не
дейсіз?

Айша С±лтанќызы: Ол екінші
халыќаралыќ тіл. Француздарѓа
д‰кенде франк пен еуро емес,
доллар кμрсетсењ ќабылдамай-
ды. Еуроодаќ та, Еуропаныњ
"парламенттік астанасы" Страс-
бургтегі Еуропалыќ сот та фран-
цузша сμйлейді. Олимпиадалыќ
ойындардыњ кμпшілігіне фран-
цуз тілінде шолу жасалынады.
Сол себепті ќазіргі к‰ні тіл μз
мєртебесін ќайта жањѓыртуда
деп ашыќ айта аламын.

– Француз тілі – Гюгоныњ,
Мольердіњ, Декарттыњ тілі.
Ж±рт оны гуманистік идеалдар-
дыњ тілі деп жатады. Келі-
семісіз?

Айша С±лтанќызы: Єрине,
ќазір студенттермен Дидроныњ,
Руссоныњ дєйексμздерін, адам
ойыныњ еркіндігі жайлы т‰рлі
пікірлерін оќудамыз. Т±лѓа μз
±лтыныњ ќамын жеу ‰шін, ењ ал-
дымен μзініњ ар-намысы жайлы
ойланып, μз мєдениетін басќа да

μркениеттерге таныстыруы тиіс.
Міне, жеткізе білгендігі ‰шін Де-
карт пен Монтескьелердіњ ењбегі
арќылы сол ±лттыњ рухын сезіне
аламыз.

– Келіспеске болмас. Ќызыќ-
ты факт келтіре кетейін, басќа
елдерге ќараѓанда єдебиет са-
ласында Франция елі Нобель
сыйлыѓын алудан кμш бастап
т±р. Б±л да бір тілдіњ феномені
болар...

Айша С±лтанќызы: Ол
ш‰бєсіз μте с±лу тіл, француздар-
дыњ жаны мен тілі ±ќсас.  Мєсе-
лен, француздыњ Франсуа Мори-
ак деген жазушысыныњ "Дорога
в никуда" атты романы бар. Шы-
ѓарманы орысша оќу бір басќа,
ал т‰пн±сќасы м‰лдем μзгеше се-
зімге бμлейтін бμлек д‰ние. Абай-
ды ќазаќша оќып μз жан д‰ниењді
кμретініњ сияќты. Бір кездері
Ќобыланды батыр мен француз-
дыњ ортаѓасырлыќ "Роланд тура-
лы жыр" эпосына салыстырмалы
маќала жазѓан болатынмын. Б±л
ретте айтќым келгені екі тіл де
метафора мен эпитеттерге, иди-
омаларѓа бай.

– Тілдіњ айырмашылыќтары
туралы айта кетсењіз. Мєселен,
салыстырмалы т‰рде ќазаќ
тілінде ‰ш шаќ бар. Ал француз
тілінде он бестен асады. Б±л
тілді мењгеруде сєл ќиындыќ-
тар тудырмай ма?

Айша С±лтанќызы: Тудыр-
майды деген пікірдемін. Мысалы,
орыс тілінде етістіктіњ аяќталѓан
жєне аяќталмаѓан т‰рі бар. Ал
француз тілі шаќтардыњ кμмегі-
мен аяќталѓан не аяќталмаѓан
єрекеттіњ ±заќтыѓын, т‰рлі ќырла-
рын сипаттайды. Яѓни, іс-ќимыл-
дыњ т‰рлерін єр ќырынан аша
біледі. Сондыќтан шаќтар кμп.

– Б±л тілдіњ эмоциялыќ
бояуы ќаныќ болѓандыќтан,
француз тілінен аударма жасау
біршама ќиын. ¤йткені аудар-
машы тек сауатты аударып
ќана ќоймай, мєтінді μњ
кіргізетін сμздермен толыќты-
руы тиіс. Тілдіњ люксембургтік,
африкандыќ, бельгиялыќ т.б.
диалектілері жетіп артылаты-
ны бμлек єњгіме. Соѓан ќара-
мастан ќ±лаќќа тез ќабылдана-
ды емес пе?

Айша С±лтанќызы: Кез-кел-
ген тіл μзінше кμркем. Д±рыс
аудару ‰шін француз тілділердіњ
айналасында μмір с‰ру шарт.
Себебі, бір сμз отыз-ќырыќтан
астам маѓына бере береді, идио-
малыќ оралымдары тым кμп. Ди-
алекттерге келер болсаќ, олар
кедергі келтірмейді, μйткені
сμздердіњ кμбісі латын тілініњ ба-
засынан алынѓан, тек тєжірибе
болса болѓаны.

– Француз аќыны Анри де
Борнье "Єр адамныњ екі Отаны
бар, бірі – μзінікі, екіншісі Фран-
ция" деген екен. Сіз ‰шін солай
ма?

Айша С±лтанќызы:  Мен
єрдайым ол жаќты меніњ екінші
‰йім деп айтып ж‰ремін. Фран-
циямен ќауышарда єркез толќы-
ныс ‰стінде боламын.

– Ењбегіњіз жана берсін, рах-
мет!

Сымбат СМАЃ¦ЛОВА.

Фотосурет КМПИ сайтынан
алынды.

Оспанова Айша С±лтанќызы – роман тіл білімініњ до-
центі, ЌМПИ профессоры, ЌазКСР аѓарту ісініњ ‰здігі. ЌР
Халыќтыќ білім беру саласыныњ ќ±рметті ќызметкері,
"Ы.Алтынсарин" медалініњ иегері, Француз Республика-
сыныњ "Академиялыќ пальма" Орденініњ кавалері. 1969
жылы –  Сорбоннада француз тілініњ бір жылдыќ кур-
сын тємамдаѓан. 1970 жылы – Алматы єлем тілдері жєне
халыќаралыќ ќатынастар университетін бітірді. Тєжіри-
белі тєлімгер Ќостанай мемлекеттік педагогикалыќ инсти-
тутында 1970 жылдан бастап ењбек етіп келеді.  2007
жылы оныњ бастамасымен ЌМПИ Француз мєдениет ор-
талыѓы ашылѓан болатын.

 Мєселен, адам аѓзасы ж‰ректіњ ж±мыс жасауына
жаѓдай жасайды. Ал ѓылымды сол ж‰рекпен
салыстырар болсаќ, оныњ т‰рлі салалары
аѓзалармен тењ деуге болады. Сол себепті бір ж‰йені
ж±мылып жетілдіру нєсіл я ділге ќарамаќ емес,
μйткені міндет – б±ќараныњ баќуатын бірге арттыру.
Б±л т±рѓыда ісін ‰лкен ‰леске айналдыра білген,
ілімніњ іргесін шєкірт тєрбиелеу арќылы ќалап
ж‰рген ізденуші Айша С±лтанќызыныњ ењбегі зор.
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Сєлім МЕЊДІБАЙ,
Ќазаќстан Журналистер одаѓы

сыйлыѓыныњ иегері

1.Мєњгілік ел –
біздіњ ел

Тєуелсіздік! Б±л – талай ѓасыр-
лар бойы ата-бабамыздыњ асыл ар-
маны еді. Сол арманѓа біз жеттік,
Тєуелсіз Ќазаќ елініњ кμк байраѓын
желбірете кμтергенін біз кμрдік, ту-
ѓан елдіњ жалѓанныњ жалпаѓына та-
нылѓанын, оныњ аузын айѓа білеген
небір алпауыт елдермен терезесі тењ
болѓанын, єлемдегі айдарынан жел
ескен елу елдіњ бірі болып, енді озыќ
отыз мемлекеттіњ бірі болуѓа меже
белгілегеніне кує болдыќ.

Елбасы Н±рс±лтан Назарбаев
μзініњ биылѓы Жолдауында былай деді:
«Біз Жалпы±лттыќ идеямыз Мєњгілік
Елді басты баѓдар етіп, тєуел-
сіздігіміздіњ даму дањѓылын Н±рлы
Жолѓа айналдырдыќ... Мєњгілік Ел –
елдіњ біріктіруші к‰ші, ешќашан тау-
сылмас ќуат кμзі... Жања Ќазаќстандыќ
Патриотизм дегеніміздіњ μзі –
Мєњгілік Ел. Ол – барша Ќазаќстан
ќоѓамыныњ осындай ±лы ќ±ндылыѓы».

Тарихтан белгілі, Мєњгілік Ел идея-
сыныњ бастауы халыќтыњ асќаќ арма-
нымен ‰ндесіп, тамырын тым терењнен
алады. Наќтылы деректерге с‰йенсек,
осыдан 13 ѓасыр б±рын Тоныкμк абыз
«Т‰ркі ж±ртыныњ м±раты – Мєњгілік
Ел» деп μсиет ќалдырѓан екен. Енді сол
Мєњгілік Ел – Тєуелсіз Ќазаќстанныњ
±лттыќ идеялогиясына, басты темірќа-
зыќ – баѓыт-баѓдарына айналып отыр.
Осы орайда есік ашќан Жања, 2015
жылы, Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылдыќ
мерекесін бар сєн-салтанатымен атап
μту сол Мєњгілік Ел м±раттарыныњ
μміршењдігі мен жасампаздыѓын кμрсе-
тетін ерекше шара болары сμзсіз.

Єрине, Ќазаќ жерінде б±дан бес жа-
рым ѓасыр уаќыт б±рын да біздіњ ата-
бабаларымыз т±рѓан, ±рпаќ μсіріп, ба-
сты байлыќ – туѓан жерімізді
μздерініњ кейінгі ±рпаѓына аманат ет-
кен.

ЖУРНАЛИСТІЊ ОЙ-ТОЛЃАМЫ
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Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылдыѓы ќарсањындаѓы ой

Осы орайда таѓы да бір Елбасыныњ
ењбегіне ж‰гінейікші: «Ќазаќ халќы –
тамырын жеті ќабат жер астына жібер-
ген алып бєйтеректей, μзегін ѓасырлар
терењінен тартып, осынау ќасиетті ±лы
даласын табан аудармай дауылдармен
алысып, таѓдырымен ќарысып, μсіп-
μркендеп келе жатќан байырѓы халыќ.
Ќазаќ халќыныњ тарихы, кейбіреулер
айтып ж‰ргендей, кешегі Ќазаќ хан-
дыѓы шањыраќ кμтерген ХV ѓасырдан

басталмайды.  Хандыќтыњ ќ±рылуы бір
басќа, б‰гінгі ќазаќ халќы – сонау
есте жоќ ескі замандардан-аќ т±лпар-
ларыныњ т±яѓымен д‰ниені д‰р
сілкіндірген кμне саќтардыњ, ежелгі
ѓ±ндардыњ, байырѓы т‰ріктердіњ
±рпаѓы, ‰лкен ‰йдіњ ќара шањыраѓын
ата ж±ртта саќтаѓан халыќ. Кейіннен
біздіњ халќымыздыњ ќ±рамына кірген
тайпалыќ одаќтар – ¦лы Т‰рік ќаѓана-
ты, Т‰ргеш, Ќарл±ќ, Ќимаќ, Ќарахан-
дыќтар мемлекеттерініњ негізін ќалау-
шылар ќатарында болѓан, Азияныњ
алып даласындаѓы небір жойќын
оќиѓалардыњ, ќанќасап к‰рестіњ орта-
сында ж‰рген, ќай дєуірде де азатшыл
рухымен, туѓан жерді алабμтен ќадір-
лейтін отаншылдыѓымен ерекшеленген.
Біз μз халќымыздыњ єлемдік μркениет-
ке хал-ќадірінше ‰лес ќосќанын орын-
ды маќтан етуге  ќ±ќылымыз».

Иє, б±л μлкеніњ айдарынан жел есіп,
байраѓы талай желбіреп, азат мемлекет
болѓаны да белгілі. Б‰гінгі бостандыќ-
тыњ, б‰гінгі тєуелсіздіктіњ μзінен-μзі
келіп, басымызѓа баќ болып ќона ќал-
маѓанын, азаттыќ ‰шін талайлардыњ
ќаны тμгіліп, жаны ќиналѓанын, жазыќ-
сыз зардап шегіп, жан бергенін де жаќ-
сы білеміз.

Енді ќазаќ хандыѓыныњ ќ±рылуы
ќай кезден бастау алады, наќтылы де-

ректер б±л туралы не дейді? Белгілі
ѓалымдар б±л ретте М±хаммед Хайдар
Дулатидіњ «Тарих-и-Рашиди» ењбегіне
с‰йене отырып, 1465 жылѓа тоќталады,
яѓни, Ќазаќ мемлекеттілігініњ д‰ниеге
келуін Керей мен Жєнібек хандармен
байланыстырады.

2.Керей хан

Керей хан (1456-1473 жылдары билік

ќ±рѓан) – Ќазаќ хандыѓыныњ негізін
ќалаѓандардыњ бірі. Керей хан – Орыс
хан немересі Болат ханныњ ±лы.

М±хаммед Хайдар Дулатидіњ «Тарих
– и – Рашиди» ењбегіндегі деректерге
сай, ХV ѓасырдыњ 50-жылдарыныњ
аяѓында  Керей хан Жєнібек ханмен
бірге ¤збек Хандыѓы тайпаларыныњ бір
бμлігін басќарып, Моѓолстанѓа ќоныс
аударѓан. Моѓолдардыњ ханы  Есенб±ѓа
(1432-1464) Шу μзенініњ бойынан жер
бμліп берген. Сонымен бірге Есенб±ѓа
Єбілќайыр хан билеп отырѓан
«Кμшпелі μзбектер мемлекеті» т±рѓын-
дарыныњ біраз бμлігініњ Керей мен
Жєнібектіњ ќол астына μтуіне  ќарсы
болмады.

¤зіне ќарсы с±лтандардан ќ±рыл-
ѓан саяси топтыњ кμрші болуы
Єбілќайырдыњ Моѓолстанѓа ќарсы жо-
рыќќа шыѓуына т‰рткі болды. 1468
жылы Єбілќайыр ханныњ кенеттен ќай-
тыс болуына байланысты жорыќ тоќ-
татылѓан. Єбілќайыр μлімінен кейін
«Кμшпенді μзбектер мемлекетінде» хан
таѓы ‰шін к‰рес басталады. Керей мен
Жєнібек ќол астындаѓы тайпалар μзбек
±лысына ќайта оралѓан соњ таќ тарты-
сыныњ ќарќыны ‰дей т‰сті. Соѓыс бас-
талды. Єбілќайыр ханныњ ±лы, хан та-
ѓыныњ м±рагері Шейх-Хайдар ‰зењгі-
лестерініњ кμпшілігініњ кμзі жойылды,

тірі ќалѓандары жан-жаќќа босып
кетті. «Кμшпенді μзбектер мемлекетін-
дегі» билік Єбілќайыр єулетінен Керей
мен Жєнібек ќолына μтті.

3.Жєнібек хан

Жєнібек хан (1478-1480 жылдары
билік ќ±рѓан) – Ќазаќ хандыѓы мен
Ќазаќ хандары єулетініњ негізін ќалау-
шы. Ол Бараќ ханныњ ±лы, Орыс хан-

ныњ шμбересі.
1456 жылы Дешті-Ќыпшаќта Шайба-

нид Єбілќайыр билікті ќолына алѓан
соњ кμшпенді халыќтыњ Жєнібек пен
Керей бастаѓан бір бμлігі Моѓолстанѓа
ќоныс аударып, Шу мен Ќозыбасы
μзендерініњ ањѓарында орын тепті. Мо-
ѓолстан ханы μз ќарсыластарымен бо-
латын к‰ресте кμмектесер деген есеп-
пен ќазаќ басшыларымен одаќтас бол-
ды. ¤зара ќырќысулар мен соѓыстар-
дан запа шеккен 200 мыњѓа жуыќ
кμшпенділер Жєнібек хан мен Керей
ханныњ мањына топтасты, олардыњ
билігініњ к‰шеюі 1468 жылы Моѓол-
станѓа єскери жорыќ жасамаќ болып,
біраќ жол ‰стінде кенеттен ќайтыс
болѓан Єбілќайырѓа олар тарапынан
ќауіп тμнуі м‰мкін деген ой салды.

Єбілќайыр хан μлгеннен кейін хан
таѓы ‰шін болѓан μзара ќырќысулар
Дешті-Ќыпшаќта μрши т‰сті, оѓан ту-
ѓан жерге оралуды ойлап ж‰рген
Жєнібек хан мен Керей хан да арала-
сып кетті. Олар Єбілќайыр м±рагері
Шейх-Хайдар ханмен кескілескен шай-
ќасќа т‰сті. ¤з єміршілері тарапынан
ешќандай кμмек ала алмаѓан Шейх-Хай-
дар билік ‰шін к‰ресте жењіліске ±шы-
рады. Б±дан кейін Дешті-Ќыпшаќтаѓы
билік Орыс ханныњ т±ќымдары  –
Жєнібек хан мен Керей ханныњ ќолда-

Керей хан Жєнібек хан М±хаммед Хайдар Дулати

Баћад‰р бабалар
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рына μтті, олар таѓы да отыз жыл бойы
шайбандыќтармен табан тіресе шай-
ќасты.

Биліктіњ Орыс хан т±ќымдарыныњ
ќолына μтуі де «Кμшпелі μзбектер мем-
лекетіндегі» саяси жаѓдайды μзгерткен
жоќ. Дегенмен,  б±л оќиѓа «Кμшпелі
μзбектер мемлекеті» атыныњ Дешті-
Ќыпшаќ болып μзгеруіне ыќпал етті.
Бір кездері Моѓолстанѓа ќоныс аудар-
ѓан адамдар ¤збек ±лысында «Ќазаќ-
тар» деп атала бастады жєне б±л атау
б‰кіл хандыќќа тарады. Билік ‰шін
к‰ресе келе, Жєнібек хан мен оныњ
‰зењгілестері ќазаќтардыњ бірігуі мен
Ќазаќ хандыѓыныњ ќ±рылуына ‰лес
ќосты.

ХV ѓасырдыњ орта шенінде ежелден
Жетісу μњірін мекендеген т‰ркі тайпа-
лары бір этникалыќ топќа біріге келе,
Ќазаќ халќын ќ±рады. Жєнібек пен
Керей хан Жетісу μњірі, Шу мен Талас
μзендерініњ бойын мекендеген ќазаќ-
тардыњ  басын ќосуда кμп ењбек сіњірді.

4.М±хаммед Хайдар
Дулати

М±хаммед Хайдар Дулати (1499-
1551жж.) – атаќты тарихшы, єде-
биетші, Ташкентте д‰ниеге келіп,
‡ндістанда ќайтыс болѓан.

М±хаммед Хайдардыњ балалыќ шаѓы
М±хаммед Шайбанидыњ μзбек кμшпен-
ділері ќысымшылыѓымен Орта Азия-
даѓы Темір єулетініњ мемлекеті μмір
с‰руін тоќтата бастаѓан кезењінде,
Моѓолстанныњ к‰йреуі мен Ќазаќ хан-
дыѓыныњ μрлеген т±сында μтті. С±лтан
Махм±д хан мен М±хаммед Шайбани
арасындаѓы соѓыс кезінде єкесі ќаза
болѓан соњ, туыстары  М±хаммед Хай-
дар Дулатиді Ќабылдаѓы Бабырѓа
жμнелтеді. М±хаммед Хайдар Дулати
Мауреннахрѓа жасаѓан Бабырдыњ жо-
рыѓына ќатысты. 1512 жылдан Ќашѓар-
даѓы С±лтан Саид ќол астында ж‰рген
М±хаммед Хайдар Дулати жоѓары єске-
ри жєне сарай ішіндегі ќызметтерді
атќарды. Ол 1514 жылы Жаркент пен
Ќашѓар ‰шін Єбу Бєкірмен болѓан со-
ѓысќа, сонымен бірге Тибет пен
Оњт‰стік Шыѓыс Ќазаќстанѓа, Ќырѓыз-
станѓа жасалѓан жорыќтарѓа ќатысады.
М±хаммед Хайдар Дулати хан таѓыныњ
м±рагері Єбу ар-Рашид с±лтанѓа тєлім-
тєрбие береді.

Бабырдыњ сμздері бойынша М±хам-
мед Хайдар Дулатидіњ бойында энцик-
лопедиялыќ білім болѓан. Ол барлыќ
саяси оќиѓалардыњ бел ортасында
ж‰рді, саяси ќайраткерлерді де жаќсы
білетін. Ол Моѓолстан, Орта Азия мен
Ќазаќстанныњ, єсіресе дулат тайпасы-
ныњ феодалдыќ  бμлігініњ тарихын
жетік білген. 1541-1546 жылдары ол
Кашмирда «Тарихи Рашиди» атты
ењбегін жазды. Б±л ењбекті М±хаммед
Хайдар Дулати ±рпаќтан ±рпаќќа
жеткізіліп отырѓан дулаттардыњ μткені
туралы єњгімелерге, моѓолдардыњ
ањызына, моѓол хандарыныњ сарайла-
рында саќталып ќалѓан ќ±пия ќ±жат-
тарѓа, куєгерлердіњ мєліметіне жєне μз
баќылауларына с‰йене отырып, парсы
тілінде жазды. Б±л туындыны м±раѓат
мєліметтеріне  с‰йене отырып жазыл-
ѓан тарихи аныќтама деуге толыќ негіз
бар. М±хаммед Хайдар Дулати ќазаќ-
тардыњ орта ѓасырлыќ тарихында
кμптеген ќ±нды мєліметтер ќалдырды.
Б±л «Тарихи Рашиди» атты ењбекте
ќазаќ  хандыѓыныњ ќалыптасуы тура-
лы, м±нан кейінгі Жетісу мен Шыѓыс
Дешті-Ќыпшаќта болѓан оќиѓалар,
Моѓолстанныњ ќ±лауы, феодалдыќ
соѓыстар, ќазаќтар, ќырѓыздар жєне
μзбектердіњ сыртќы жауѓа ќарсы к‰-
ресте μзара одаќтасуы туралы кμпте-
ген мєліметтер бар.

1533 жылы хандыќ таќќа ќайта
отырѓан Абу-ар-Рашид μз тайпалары-
нан ќауіп  тμне ме деген оймен оларды
ќуѓындай бастайды. М±хаммед Хайдар
Дулатидіњ немере аѓасы Саид М±хам-
мед мырза Дулатты μлтіреді. М±хаммед
Хайдар Дулати ‡ндістанѓа ќашып ке-
теді. Онда ол ¦лы Моѓолдар сарайында
єскерлерді басќарады.

М±хаммед Хайдар Дулати 1551 жылы
жергілікті  т±рѓындардыѓ кμтерілісі
кезінде ќаза болады.

(Керей, Жєнібек хандар мен М±хам-
мед Хайдар Дулати туралы деректер
«Тарихи т±лѓалар» кітабынан алынды.
Алматы. 2005 ж.).

5. Ќазаќстан –
жер±йыќ

Тєуелсіздік алѓан жылдарда Ќазаќ
елі ѓасырларѓа тењ жолдан μтті. Ењ бас-
тысы – єрбір ќазаќстандыќтыњ μз елі,

μз Отаны – Ќазаќстанѓа деген отан-
шылдыќ сезімі атой салды. ¦лты мен
±лысына ќарамай єрбір ќазаќстандыќ
осынау ќ±т мекенніњ абыройы мен бе-
делін кμтеріп, тєуелсіздікті бекемдей
т‰суді μзініњ басты парызы санайды.
Б±л орайда біз еліміздіњ тєуелсіздігін
баянды етіп, оныњ халыќаралыќ дєре-
жедегі беделін кμтеруде, ±лттар мен
±лыстар арасында ынтымаќ пен азамат-
тыќ келісімді саќтауда тењдесі жоќ ша-
руа тындырдыќ десек артыќ айтќан-
дыќ болмас.

Рас, ќазаќ халќыныњ тєуелсіздікке
жетуі оњайѓа т‰скен жоќ. Талай ќан
тμгілді, талай ќайѓы-зарды бастан
кешті. Сол ќасиетті жолда талай арыс-
тарымыз ќ±рбан болды.

Тарихќа ‰њілейікші. Ќазаќ халќы не
кμрмеді? «Мыњ μліп, мыњ тірілді».
Жоњѓар шапќыншылыѓы, ќалмаќ ќыр-
ѓыны, Ресей империясыныњ астамшы-
лыќ  зорлыѓы, ±жымдастыру кесірі,
ќуѓын-с‰ргін, аштыќ, соѓыс, желтоќ-
сан... Біраќ ќандай да болмасын ќиын
кезењде елім деп ењіреп туѓан ерлер μз
халќыныњ ар-ожданы мен намысын
ќорѓап, тєуелсіздік ‰шін жанын ш‰бе-
рекке т‰йді, жауына жолбарысша атыл-
ды, ±лан-байтаќ жерін, ќазаќы ќа-
сиетін, ќазаќ деген аты мен затын саќ-
тап ќалды. Сонау Керей мен Жєнібек-
тен бастап б‰гінгі Елбасымыз
Н±рс±лтан Назарбаевќа дейінгі алаш-
тыњ айтулы азаматтарыныњ ањсаѓаны
осы Тєуелсіздік еді. Осынау ќасиетті
де ќастерлі жолда Ќаракерей Ќабанбай,
Шапырашты Наурызбай, Ќанжыѓалы
Бμгенбай, Тама Есет, Шаќшаќ
Жєнібек... – ќазаќтыњ талай ерж‰рек
батырлары мен Тμле, Єйтеке, Ќазбек
сияќты билері жауына ќарсы шайќас-
ты.

Осынау ќасиетті де ќастерлі жолда
Т‰ркістанда, Єзірет С±лтан мемле-
кеттік м±ражай-ќорыѓы – ±лттыќ
дањќ пантеонында мєњгілік тыныстаѓан
Ќостанай-Торѓайдан шыќќан аруаќты
арыстарымыз Шаќшаќ Жєнібек, Ќара-
балуан Алдияр±лы, Мерген Бабас±лы,
Мешітбай С‰гір±лы, Бекбаулы ¤тей-
±лы, Єлібек Ќ±дайберді±лы, Айтбай
Аткелтір±лы, Шобан Жаманќ±л±лы,
Мадияр Жауѓашты±лы жєне басќа
баћад‰р бабалар жауына ќарсы атой
салды, жењіске жетті, Тєуелсіздік туын
желбіретуге ‰лес ќосты.

¤з басым журналист-жазушы ре-
тінде осындай біртуар т±лѓалар тари-

хын зерттеп, олардыњ μнегелі μмірі,
жауынгерлік жорыѓы туралы «Т±мары-
мыз – Т‰ркістан» атты кітап жазып,
жариялаѓанымды ќаламгерлік ењбе-
гімніњ сєті келген бір биігі деп ойлай-
мын. Сондыќтан да болар, Ќостанай
облысыныњ сол т±стаѓы єкімі, еліміздіњ
кμрнекті мемлекет жєне ќоѓам ќайрат-
кері ¤мірзаќ Шμкеев Ќостанай меце-
наттар клубы таѓайындаѓан «Ќазына»
атты мєртебелі сыйлыѓын Т‰ркістаннан
оралып келе жатќанда, жеті ќат кμк ас-
панда, ±шаќ ішінде тапсырып, ме-
рейімді μсіріп еді. Тіршілікте тμбемді
кμкке жеткізген де осынау оќиѓа бол-
ды. Ол да болса баћад‰р бабалар шапа-

ѓаты тигені деп білемін.
Ахањ мен Жаќањ, Сєкен мен Ілияс,

Маѓжан мен Бейімбет сияќты ±лттыњ
ќаймаѓы, сол сияќты сан мыњдаѓан зия-
лыларымыз ќуѓын-с‰ргін ќ±рбаны бо-
лып, ќайѓы ж±тты, аћ ±рып атылды.
Тіліміз μгей баланыњ к‰йін кешті,
дініміз жойылды, мектебіміз жабылды,
μрісіміз тарылды. Атасы мен немересі
тілмашсыз т‰сінісе алмайтын халге
жетті. "Орыс тілін білмесењ, орѓа жы-
ѓыласыњ" деді, ана тіліњ нан тауып жеу-
ге жарамай ќалды, бєріміз де орысша
сμйлеп, коммунизмгс тезірек жетеміз
деп далбаса болдыќ. Заман-ай де-
сењізші! Ойлап отырсаќ, сол бір жы-
мысќы саясаттыњ астарында да кμп
жайт жатыр екен-ау. Халыќты мєњг‰рт
ќылып, тамырынан айыру, μзінше ой-
ланып-толѓануѓа м±рша бермей, «кμп
айтса болды, ж±рт айтса кμнді» деген-
дей илеуге икемді "ипташтар" ќалып-
тастыру екен-ау...

Бертін келе ќазаќтыњ санасын
сілкінткен єйгілі Желтоќсан оќиѓасы
болды. Айдаћардай аќырѓан Мєскеу μз
халќына, μз еліне μлшеусіз ењбек
сіњірген асылы Дінм±хамед Ќонаев
сынды пайѓамбарды бас-аяѓы жиырма
минут шамасында пленумсымаќ
μткізіп, ќызметтен босатты да жіберді.
Жарайды, мєњгілік ешкім жоќ, жасы
келген жайсањды μзіне лайыќ ќ±рме-
тімен шыѓарып салып жатса бір сєрі,
олай ету астамшыл шенеуліктер мен
партиялыќ функционерлердіњ ойына
да келмеді, келсе де єдейі істемейді.
Ќазаќ деген халыќ кім олар ‰шін. Бєрін
±лы орыс халќы билеп-тμстейді, пиѓыл
осы, єйтпесе Ќазаќстан деген елді естуі
ѓана болмаса б±рын-соњды кμрмеген,
ќазаќ халќыныњ єдет-ѓ±рпы, салт-
дєст‰рінен м‰лдем маќ±рым Колбин
деген біреуді ќонжита сала ма?
«Ќањѓып келген шμрегей» ќазаќ елін
ќалайша кμгертпек? Ќонаев кім, Кол-
бин кім? Міне наразылыќ неден бас-
талды? Аты шулы орыс шовинизмінен
басталды. Біраќ ±лтшылдыќ тањбасы
ќазаќ халќына тањылды. Оныњ μр
мінезді жігіттері мен ќыздары экстре-
мист, нашаќор, маск‰нем болып шыѓа
келді, наќаќтан к‰йді, сотталды,
оќудан шыѓарылды, ±лтшылдарды
іздеу басталды. Ол Алматыдан алыста
жатќан Ќостанайды да  шарпыды,
кμзіміз кμрді...

Иє, Желтоќсан оќиѓасы сананы
сілкінтті. Ол ќазаќ халќы ‰шін демок-

Астанадаѓы ескерткіш

ратиялыќ μзгерістерді ќолдаудыњ басы,
жања заманныњ жарќын лебі болды.
Желтоќсан желі жастарымыздыњ на-
мысы мен болмысына сын болды, олар-
дыњ μp халыќтыњ μміршењ ±рпаѓы
екенін жалѓанныњ жалпаѓына жария
етті. Желтоќсан туралы ойласам жа-
зыќсыз ќ±рбан болѓан ќайран бауыры-
мыз Ќайрат Рысќ±лбековтыњ мына бір
шумаќтары санамда ќайта жањѓырды

К‰нєдан таза басым бар,
Жиырма бірде жасым бар,
Ќасќалдаќтай ќаным бар,
Бозторѓайдай жаным бар,
Алам десењ, алыњдар!
Ќайрат деген атым бар,
Ќазаќ деген затым бар,
«Еркек тоќты – ќ±рбандыќ», –
Атам десењ, атыњдар!
¤р халыќтыњ μжет ±ланы осылай

дейді. Тоталитаризмніњ дμњ айбатына
кеудесін кере тосып, ќарсы т±рады.
Шындыќ ‰шін шырылдайды...

Мен Ќайрат бауырымныњ осы бір
ќ±рыштан ќ±йѓандай ќ±діретті жыры-
нан кешегі Тμле би бабасыныњ рухын
сезгендей болам. ‡ш ж‰зді аузына
ќаратќан Тμле биге ж‰гінейікші.

Бабамыз:
Уа, кμсіле шабар жеріњ бар,
Ту кμтерген еліњ бар,
Атадан ќалѓан сара жолыњ бар.
Ќ±лдыќ ±рсањ д±шпанѓа,
«Еркек болып туды», – деп,
Мына сені кім айтар, – демеп пе еді?
Меніњ елім! Ќазаќстаным! Талай ±лт

μкілініњ ќ±т мекені, ыстыќ ±ясы. Т‰рі
басќа, тілегі бір, ж‰зі басќа ж‰регі бір
ж‰здеген ±лт пен ±лыстыњ баќытын
тапќан, шањыраќ кμтеріп, ±рпаќ жай-
ѓан алтын бесігі. Ата-бабамыздыњ най-
заныњ ±шы, білектіњ к‰шімен ќорѓаѓан
ќазаќ жері бай, μзін осы ќасиетті
жердіњ жалѓыз т‰йір дєнімін деп сана-
ѓан жандар ‰шін оныњ ќ±шаѓы ашыќ,
кμњілі кењ, ыќылас-пейілі ерекше. Дар-
хандыќты даласынан дарытќан ќазаќ
халќыныњ тμрі єрдайым дайын, дастар-
ќаны жаюлы. Ал б‰йректен сираќ,
ќитыќтан ситыќ шыѓарып, ќ±рыќќа
сырыќ жалѓап, тєуелсіздігімізге кμз
алартып, аѓайын арасына іріткі салып,
кμсемсіген келімсектермен сμз басќа.
Дегенмен, Ќазаќстанда бейбітшілік пен
μзара т‰сіністік, азаматтыќ келісім ру-
хын саќтау, оны дамыту, Ќазаќ елініњ
г‰лденуі ‰шін жаппай ж±мылдыру рес-
публикадаѓы басты этнос ретінде ќазаќ
халќына ерекше жауапкершілік
ж‰ктері хаќ. Біз μз елімізде, мєњгілік
ќ±тханамызда отырып, μзгені μзекке
теуіп жатсаќ не болѓаны. Б±л орайда
Елбасы Н±рс±лтан Назарбаевтыњ мына
бір сμзі еске орала береді: «...Ќазір бой
жарыстыратын заман емес, ой жарыс-
тыратын заман. Білекті бірді жыѓады,
білімді мыњды жыѓады. Ашу – д±шпан,
аќыл – дос. Ашу емес, бєрін аќыл
шешуі керек. Елдіњ тыныштыѓын б±зу
±лтымыздыњ болашаѓына балта шапќ-
анмен бірдей. ¤з халќын с‰йген адам,
μз ж±ртына жаќсылыќ тілеген кісі μзге
халыќтарды ашындырмайды, μз ±лтын
ешкімге ќарсы ќоймайды».

Аталы сμз.
Иє, Тєуелсіздік тањы атты. Осынау

жолда талай ќиыншылыќ та болды,
біраќ оны жење білдік, талай ќиналдыќ,
біраќ тμзе білдік. Енді тыныс кењейді,
сенім ныѓайды, серпін сезілді.

Б‰гінгі ±ранымыз, ±лттыќ идеямыз
– Мєњгілік ел! Б±л жμнінде биылѓы
Тєуелсіздік  тойында Елбасымыз тама-
ша айтты. Халќынан ќолдау тапты,
‰лкен-кіші ќанаттанды, ќасиетті елі,
дана басшысы ‰шін марќайды, маќтан-
ды.

Ќазаќ мемлекеттігініњ ќ±рылѓанына
550 жыл, тамаша мерейтой! Кешегі Ке-
рей мен Жєнібек хандардан бастау ал-
ѓан б±л ‰рдіс б‰гіндер шырќау шыњы-
на жетті десек жарасар. ¤йткені д‰ние-
ж‰зілік μркениетте Ќазаќстан деген
жер±йыќ жер бар, Ќазаќстан деген
ењсесі биік Ел бар, μзініњ аќыл-параса-
ты, кμреген кμшбасшылыѓымен єлемді
аузына ќаратќан, халќыныњ баѓына
туѓан Н±рекењдей Елбасы бар.

Б±л – меніњ елім, б±л – меніњ
Ќазаќстаным, баршамыздыњ –
Мєњгілік еліміз! Сол еліміз жасасын!
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Елімізде кμп балалы
аналарѓа деген ќамќорлыќ
аясы артып келеді.
Єулиекμл ауданында да
жергілікті билік басшылары
м±ндай аналарѓа
жєрдемдесіп, ќамќорлыќ
танытуды ±мытќан емес.

Жања жыл ќарсањында аудан
єкімініњ орынбасары Роза Н±ѓма-
нова, аудандыќ ж±мыспен ќамту

Соњѓы жылдары ќазаќ ара-
сында шыр етіп д‰ниеге келген
сєбиге есім тањдау т‰рлі сипат-
ќа ие бола бастады. Жања ту-
ѓан шаќалаќќа тіл-кμз тимесін
деп тањдап ж‰ріп ат ќоятын
ырымшыл халыќ емеспіз бе.
Сμйте т±ра, кейінгі 15-20 жыл
ішінде елімізде сєбилерге
б±рын-соњды естімеген есім-
дер ќойылуда: Сабина, Кари-
на, Дильназ, Альбина, Анель,
Алина, таѓысын таѓы. Кейбірі
тарихи есімдерді жањѓыртып
жатыр. Ќ±птаймыз. Ерасыл,
Абылай, Кенесары, Зере, Ай-
ару, Зейнеп, Айзерелер ора-
лып жатса, несі айып? Н±р-
с±лтан, Єлихан, Даниал бμбек-
терімізге єлі к‰нге ќойылып ке-
леді. Ал ќазіргі шетелдік сери-
алдардаѓы кейіпкерлерініњ
ныспысын алып жатќандар да
аз емес – б±ѓан дейінгі Бери-
ван, Зерда, Дениз, Хатидже ес-
теріњізде болар? Немесе кењес
заманында тарихи мањызды
оќиѓалар саналѓан Социал,
Космос, Олимпиада, Пионер
атауларыныњ орнын б‰гінгі
Саммит, Азиадалар басты. Єй-
теуір ‰лкен-кіші болып кμретін
"Келін"  сериалыныњ  басты
кейіпкері – Ананди аталмай
ж‰р (кім білсін, туыстыќ жаѓы-
нан жаќын болмаѓаннан ба?).

Ал енді Арѓымаќ жылы ба-
лаларѓа ќандай есімдер кμп
ќойылды? ¤ткен жылдыњ таны-
мал есімдері жайында Ќоста-
най ќалалыќ єділет басќарма-
сыныњ бас маманы Ж±лдыз
Омаровадан с±раѓан едік:

– Ќолдаѓы деректерге
с‰йенсек, ќала ж±ртшылыѓы
арасында ±л балаларѓа Сан-
жар, Н±ралы, Ємір, Кєрім, Н±р-
с±лтан, Абылай, Даниал, С±л-
тан есімдері жиі ќойылса, ќыз
балалар арасында Айзере,
Ємина, Айару, Дария, Зере,
Анель, Жанель, Дамила, Н±-
рия, Сара, Айя, Амира, Диль-
наз секілді есімдер де ќалысар
емес. Б±лар ењ танымал, сон-
дыќтан жиі ќойылады. Деген-

мен Анара, Жанара, Г‰лнара
сияќты аты б±рмаланып, яѓни
соњына "а" єрпі ќосылып жазы-
латындары да ара-т±ра кезде-
седі. Ата-аналарыныњ μзі талап
ететін  болѓан  соњ  біз солай
жазуымыз керек. Сонымен ќа-
тар, халыќ арасында ќазіргі бо-
лып жатќан телесериалдардан
ќойылатын аттар да кμп. Мє-
селен, Лунара, Адилина, Айя.
Б±рындары Арыстан, Жолба-
рыс, Т‰лкібек, Ќасќыр, Итбай
секілді адамды ыњѓайсыз жаѓ-
дайѓа ќалдыратын аттар жиі
ќойылса, ќазір ол жоќ. Алайда
арамызда кейбір шетелдік те-
лесериалдардаѓы С‰лейман,
Жахангир, Баязид секілді есім-
дер де жоќ емес, – дейді
Ж±лдыз Омарова.

Біздіњ білгеніміз, орыс хал-
ќында бар-жоѓы 7 мыњ ѓана
есім болса, ќазаќта оныњ саны
50 мыњныњ шамасында екен.
Демек, сєбиге ат ќою жаѓына
келгенде ешќандай ќиындыќ
жоќ. Жоѓарыда єділет департа-
менті келтірген деректе ±лдар-
дыњ арасында алањдата ќоя-
тын есімдер жоќ екен. Ал ќыз-
дар арасында сырттан кіріп
жатќан ныспылар кездесіп ќа-
латыны жасырын емес. Ќазаќ-
та ќыздарѓа ќатысты Кємшат,
Г‰лсезім, Жансая, Мєдина,
Ардаќ, Дана, Ботагμз, Шынар,
Балн±р, Г‰лжан, Аќерке, Ќ±ра-
лай, Меруерт, Баян, Мереке,
Ѓазиза, Кємила, Аќниет, Арай,
Єсел,  Н±рг‰л,  Айс±лу, Ќалам-
ќас, Перизат, Бану, Зєуре, Сан-
дуѓаш, Єйгерім, Ќарлыѓаш,
Айша, Лєззат, С±лушаш, Ќым-
бат, Аќмарал, Г‰лзейнет, Бал-
жан, Лєйла, Ж±лдыз, Тањшол-
пан, Аяулым, Ємина, ¦лбосын,
Роза, Дариѓа, Сєуле, Наѓима,
Гаухар секілді жєне б±дан μзге
де кμптеген ќ±лаќќа жаѓымды
естілетін есімдер жеткілікті.
Олардыњ барлыѓын тізіп жазып
шыѓу м‰мкін емес. Сондыќтан
д‰ниеге ±л-ќыз єкеліп жатќан,
сондай ќуанышты к‰нді асыѓа
к‰тіп ж‰рген барша алтын
ќ±рсаќты аналарѓа осындай та-
маша есімдерді ќойѓан жμн бо-
лар еді дегенді айтпаќпыз.

ТАНЫМ

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

    Балањныњ

            аты кім?

Ќарлыѓаш
     ОСПАНОВА

жєне єлеуметтік баѓдарламалар
бμлімініњ басшысы Єсет Айсин,
кєсіпкерлер палатасы Єулиекμл
аудандыќ филиалыныњ директо-
ры Дєулет Ќойшыбаев бастаѓан
шенеуніктер жеті бала тєрбие-
леп отырѓан кμпбалалы ана Зу-
лихан Бибулатованыњ ‰йіне ар-
найы барып, Жања жылдыќ сый-
сияпат жасады. Олар кішкентай
б‰лдіршіндерге "Баян с±лу" фаб-
рикасыныњ кондитерлік μнімде-
рін тарту етіп ќана ќоймай, "Ме-
ценаттар клубы" атынан 100 мыњ
тењге аќшалай кμмек те кμрсетті.

– Мен шиеттей бала-шаѓаны
жалѓыз μзім асырап отырсам да,
оларды ешкімнен кем ќылмай
μсіруге тырысып баѓудамын.
Шындыѓын айтсам, м±ндай сый-
лыќты к‰тпеген де едім. Біз ‰шін
б±л тосын сый болды. Бізді на-
зардан тыс ќалдырмай, осындай
кμмек ќолын созып жатќан бас-
шыларѓа алѓыстан басќа айта-
рымыз жоќ, – дейді кμп балалы
ана Зулихан Бибулатова.

СУРЕТТЕ: шенеуніктер кμп
балалы отбасында.

Балаларѓа – базарлыќБалаларѓа – базарлыќБалаларѓа – базарлыќБалаларѓа – базарлыќБалаларѓа – базарлыќ

Г‰лназым
    САЃИТОВА

Б‰гінде облысымызда ж‰з алпыс жеті балабаќша
ж±мыс істейді. Сол секілді отыз бес жекеменшік
балабаќша мен  тμрт ж‰з жетпіс шаѓын орталыќ μз
ќызметін ±сынып отыр. Облыстыќ білім басќармасы
мамандарыныњ айтуынша, ќазіргі кезде μњірімізде шаѓын
орталыќтарѓа баратын  балалардыњ  к‰н ±заќтыѓын толыќ
к‰нге кμшіру мєселесі ќолѓа алыну ‰стінде.  Мєселен,
μткен жылы он бір шаѓын орталыќ толыќ к‰нге кμшіп,
барлыѓы 105 бірлікті ќ±рап отыр. Сонымен ќатар
балалардыњ барлыѓыныњ да  тењ жаѓдайда  балабаќшаѓа
баруын  ќамтамасыз ету ‰шін  инклюзивті орта
ќалыптастыру маќсатында  облыстаѓы мектепке дейінгі
мекемелерде  м‰мкіндігі шектеулі балаларѓа арналѓан
жиырма алты топ бар, оѓан тμрт ж‰з жиырма сегіз бала
барады. Жєне де  Рудный ќаласындаѓы №12 бμбекжай-
баќшаныњ базасында,  Лисаков ќаласындаѓы  "М±рагер"
балалар оќу-тєрбие орталыѓында  инклюзивті білім
бойынша эксперименталды алањ ж±мыс істейді.

"Балапанныњ"
аясында...

Б±рын басыбайлы
ж±мысы болмаѓан
сарыкμлдік Дєурен
Сапаров 2013 жылы
ауданда т±њѓыш такси
т±раѓын ашып, т±раќты
табыс кμзін тапты.
Б‰гінде б±л кєсібін
кењейтіп, μзгелерді де
ж±мыспен ќамтып отыр.

Халыќќа жедел єрі ыњѓай-
лы ќызмет кμрсетіп ж‰рген так-
си т±раѓыныњ ашылѓанына
ќањтардыњ 12-де т±п-тура екі
жыл толады.  Алѓашќы кезде
"Империал"  таксиінде небєрі
3-аќ машина болса, б‰гінде
олардыњ саны 20-ѓа жеткен.
Яѓни б±л дегеніміз, 20 адам т±раќты тер тμгіп ж‰р
деген сμз. Клиенттеріне тиімді ќызмет кμрсетіп ќана
ќоймай, μз кєсібін кењейтуді кμздеген такси ќыз-
метініњ басшысы "табыс кілті – ењбекте" екенін
жаќсы біледі.

– 2012 жылы ж±мыс іздеп, ќалаѓа кеткенді жμн
кμрдім, біраќ, ‰й мєселесі аяѓыма т±сау болды.
Ойлана келе, μзімді еркін сезінетін бір кєсіп кμзімен
айналысуѓа бел байлап, ауданда такси т±раѓын
неге ашпасќа деген ойды ж‰зеге асыруды жμн деп
таптым. Біраќ б±л ‰шін біраз  ќаржы ж±мсауыма
тура келді, – деп μткенді бір еске т‰сірді дєурені
ж‰ріп т±рѓан Дєурендей кєсіпкер.

Оныњ айтуынша, ќазір аса ќиындыќтар артта
ќалѓан, кадр мєселесі де оњ шешілген. М±ндаѓы
ж‰ргізушілердіњ бєрі медицина ќызметкерінен  тек-
серістен μтіп т±рады. Жалаќыларын жаќсылап
есептейтін бас есепшісі де бар.

Мєселен, т±раќтыњ алѓашќы к‰нінде диспетчер

болып μз ж±мысын бастаѓан Лада Глытова б‰гінде
μз ісініњ білікті маманы, білгендерін басќаларѓа
‰йретуде.

Жалпы, такси ќызметі тапсырыссыз ќалѓан
емес. Тіпті, олар аз уаќыт ішінде тапсырыс беру-
шілерін Ќазаќстанныњ т‰кпір-т‰кпіріне тасымал-
дап ж‰р. Ал такси т±раѓын тізгіндеген Дєурен Са-
паров темірдіњ жілігін шаќќан тєжірибелі ж‰ргізуші.
Б±л салада ењбек μтілі – 25 жыл. ¤зі дμњгелетіп
жатќан кєсібіне дєн разы, ж±мыскерлеріне де
кμњілі толады.

"Бєрін айт та, бірін айт" – демекші, "Империал"
такси т±раѓы аудан т±рѓындарына ќамќорлыќ жа-
сау маќсатында т‰рлі акциялар ±йымдастыруды
дєст‰рге айналдырѓан. Айталыќ, 12-ќањтар к‰ні μз
клиенттерін Сарыкμл ішінде алты саѓат тегін та-
сымалдамаќшы.

Руслан ЄЛКЕЕВ.
Сарыкμл ауданы.

ТАБЫС КІЛТІ – ЕЊБЕКТЕ

Дєуренніњ дєурені
ж‰ріп т±р...
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Аќ араќ,
апаќ-сапаќ жєне

аќырет...

Ер жетіп, б±ѓанасы ќатќан
адамныњ ќай-ќайсысы да іштей
баќытты болуды армандайды
ѓой. Надежда да ќашан  баќытты
болатынын  ќиялдады. Баќыт  кμп
кешікпей басына ќонды. Ќуа-
нышќа толы μмір он тμрт жылѓа
созылды.

Дегенмен, Надежда  Матвее-
ва  ажал ќ±шатынын  сезбеді.
Бєрі де аяќ астынан болды. Аќ
кμњіл  мінезді  Надежда ішімдікке
ќ±мар  еді. ‡йінде  ќ±рбылары-
мен  бірге  араќ  ішуді  єдетке
айналдырды. Сол к‰нгі маск‰-
немдік  Рудный  ќаласы сыртын-
даѓы  зиратќа барѓанда бастал-
ды.

Ќ±рбысы Елена екеуі сенбі
к‰ні саѓат он бесте  зиратќа келді.
Жолшыбай д‰кеннен екі шμлмек
араќ, темекі жєне шаѓындап та-
ѓам сатып алды. Орыс  халќыныњ
дєст‰рі бойынша  ќайтыс  болѓан
туысы  жерленген  жерде, оны бір
саѓатќа  жуыќ  уаќыт  еске  алып
отырды.  Алып келген араќтыњ
бір шμлмегін  єйелдер  μзара
бμліп ішті.

Надежда нєр татпады. Тамаќ-
тыњ орнына араќты сілтеді.
Бойын ішімдіктіњ ащы буы жай-
лаѓан єйел сμмкедегі екінші
шμлмектіњ тыѓынын ашты.

Ќырк‰йек  айыныњ  ызѓарлы
желі кешкісін тіптен  к‰шейді.
К‰здіњ алѓашќы айыныњ ќ±был-
малы ауа райынан сескенген
Елена ќ±рбысын ‰йге ќайтуѓа
‰гіттеді. Алайда, Надежда оныњ
±сынысынан  бас тартып, Еле-
наѓа кетуге р±ќсат берді. ¤зі єлі
де осында  бола  т±ратынын  айт-
ты.

Надежда  Матвеева  кештетіп,
зираттан  аттанды. Жол бойын
жаѓалап келе жатќанда  ер
адамѓа жолыќты. Серік  Сапаќов
есімді  жігіт  те  мас  еді.  Жігіт
алдында  ж‰гіріп  ж‰рген  к‰шікке
ќарсы  кездескен  єйелдіњ ќызыќ-
ќанын  байќады.

К‰шікке  назар  аударѓан  На-
дежда  болатын.  Серік єйелдіњ
ішіп  алѓанын, єзілдессе,  тілде-
сетінін білді. Олар бетпе-бет
т±рып, танысты.

Серік  Сапаќовтыњ  кім  екенін
баяндай  кетейік.  Б±л жігіт  Руд-
ныйѓа  ж±мыс іздеп, Федоров
ауданынан жаз айында  келді.
Ќаладаѓы танысы оны  кєсіп-
орынѓа ж±мысшы  етіп орналас-
тырды. Серік  кєсіпорынныњ ќала
сыртындаѓы  жылжымалы  ваго-
нында  т±руды  ќолайлы кμріп,
сонда орналасты.

 Ќырк‰йек  айыныњ ортасын-
да  ±жым  м‰шелеріне ењбекаќы
берілді. Серік пен  єріптесі  Анд-
рей  ќуанып, ќатарласа отырып,
сыра ішіп,  сосын  араќќа  кμшті.
М±ны да  ќанаѓат  т±тпай, Серік
д‰кенге  беттеді.  Бір  шμлмек
араќ  жєне темекі сатып  алды.

Сапаќов т±раќтаѓан вагонѓа
келе  жатып,  бір єйелге  жолыќ-
ты. Єйел жоѓарыда есімі аталѓан

СОТ ЗАЛЫНАН

Ермекбай
        ХАСЕНОВ

Надежда  Матвеева еді.
 – Мына  к‰шік  сіздікі  ме? –

деп с±рады Надежда  алшањдай
басып келе жатќан Серіктен.

– Меніњ итім  болса, ќалап ал-
маќпысыз? – деп ќылжаќтады
жігіт. Араќ  ішіп,  лепірген  єйел
мен  еркек  осылай тілдесе келе
жаќын танысты.

Серік  єйелдіњ  араќ  ішіп  ал-
ѓанын байќады. Єккілікке салы-
нып, Надежданы  ќармаѓына
іліктірудіњ  амалын ойластырды.
Матвееваны вагонѓа ќонаќ болуѓа
шаќырды. Надежда  оныњ  ±сы-
нысын  ќабыл  алды.  Бейтаныс
адамныњ  сырын  білмей  т±рып,
айтќанына кμну д±рыс еместігі
есіне  де  кірмеді.

Вагонда  олар  араќ  ішті.  На-
дежда  ішімдіктен  м‰лде тартын-
бады. Серік  оны  ќ±шаќтап,  ‰йіне
жеткізбекші болѓанда  да  жігітті
итермей, оѓан жаќындаса берді.

Серік  пен  Надежда   жол
бойынан   алшаќ  т±ста  ќ±шаќта-
сып  с‰йісті. Єйел  ќарсыласпай-
ды деп есептеген  жігіт оны зор-
лауѓа  кμшті. Надежда осы кезде
есін жиып, серпілді. Мас болѓан
Сапаќовтыњ арам ойын сезді.
Жан ±шырып, айќайлады. Серік
єйелдіњ  айќайынан  ќатты  шо-
шып кетті. Надежда ќ±ќыќ  ќорѓау
саласына "Зорлады" деп  арыз
жазатынын  ескерткенде, есінен
танып  ќала  жаздады.

Сапаќов мас к‰йінде ќандай
шешім  ќабылдау керектігіне
аќылы  жетпеді. Єйелді μлтіруге
оќталды. Серік жерден ж±мыр тас
тауып алды. Сосын тасты ќос
ќолымен ќыса ±стап т±рып, На-
дежданы басынан тμрт рет ±рды.
Таѓы да бір рет єйелді соќќыла-
ѓанда  оныњ  жан  тапсырѓанына
кμзі жетті.

Кμзді ашып, ж±мѓанша ќылмыс
жасаѓан Сапаќов μлікті тезірек
жасырудыњ  жолын  іздестірді.
Жансыз  ќалѓан Матвееваны
аяѓынан  ±стап,  тас  жолдан  алы-
сыраќ т±сќа  с‰йреп  апарды.

Сонысымен  ќоймай μліп ќал-
ѓан  Надежданыњ м‰лкі ќандай
екеніне  назар  аударды.  Араќ
ішіп  отырѓанда Матвееваныњ
сμмкесінен  ±ялы  телефонды
суырып, ќолына  ±стаѓаны  есін-

де. Ќылмыскер сμмкені  ашып,
ішінен  ±ялы  телефонды  тапты.

Серік  Сапаќов  ќылмыс  жаса-
ѓанына  ќысылмады. Вагонѓа
оралысымен  Надежданыњ  зат-
тарын пешке жаќты. Сμмкеден
тауып алѓан ±ялы телефонныњ
сим-картасын лаќтырып тастап,
орнына μзініњ меншігіндегі сим-
картаны салды.

Т‰н ортасы  ауа  єріптесі  Анд-
рей вагонныњ есігін ашып, ішке
енді.

– Сен, ќонаќ єйелді ‰йіне
апарѓан боларсыњ? – деп міњ-
гірледі Андрей.

Сапаќов  ешбір  шімірікпестен
"Мен єйелді  с±латтым"  деп  жау-
ап  ќайырды.  Єріптесініњ  ащы
мысќылы Андрейді есінен тан-
дыра жаздады.  Єлдене  деп
айтпаќшы  еді,  Серік сμз  тыњда-
ѓысы  келмеді.  Андрей  оныњ
мастыѓы  тарќамаѓандыќтан,
аузына  келгенін кμкіп отыр  деп
санады.

Андрей  тынши алмады.  Ер-
тењіне  Сапаќов ±йќысынан оян-
ѓасын єйелді  μлтіргеніњ шын  ба
деп с±рады. Серік ќысылмастан
ќылмыс  жасаѓаны  жайлы  жай-
ып  салды.

Бір  к‰ннен  соњ  полиция ќыз-
меткерлері  жетіп келді. Олар таяу
жерде  μлген єйелдіњ м‰рдесі та-
былѓанын хабарлады.  Андрейді
єњгімеге  тартќанда   тергеушіге
Сапаќовтан  естігенін  жасырма-
ды.

Серіктіњ  осы  сєттен  бастап,
жаны  ќысылды. Матвееваныњ
±ялы  телефонын от  жанып  жат-
ќан пештіњ ішіне лаќтырды.
¦ялы телефонды  ќолына ±ста-
ѓанын кμрген  тергеуші  бірден  кісі
μлтіргеніне сезіктенетінін білді.
Апыл-ѓ±пыл жиналып, ж±мыс ор-
нынан тайып т±рды. Федоров
ауданыныњ Ќоржынкμл ауылын-
даѓы ‰йіне келді.

Сапаќовтыњ  ќылмыскер
екенін Андрейдіњ сμзінен естіп,
білген полиция ќызметкерлері
оны ‰йінде жасырынып  жатќан
жерінде т±тќындады.

Тергеу  барысында  Серік
кінєсін мойындады. Сот оны  сегіз
жылѓа  бас  бостандыѓынан  ай-
ырды.

 Ќалауын тапса,
ќар жанады

"Ж¦МЫСПЕН ЌАМТУ-2020"

Г‰лназым
    САЃИТОВА

– Бєрі де кездейсоќ бастал-
ды.  Балалар μскен соњ не істе-
сем екен, "отбасы, ошаќ
ќасында" ќалѓым келмей,
к‰йеуіме серік болсам, бір істіњ
кμзін тапсам, ол істі ќалай
ж‰зеге асырсам екен деген ой
кμптен бері  кμкейімде  ж‰р еді.
Ж±мыссыздарѓа ж±мыс беріп,
оны оќытып, μз шаруасын
ашуѓа м‰мкіндік беретін баѓ-
дарлама бар екенін ел-ж±рттан
естіп ќуандым. К‰йеуімніњ μз
ісі бар,  тасымалдаумен айна-
лысады.  КамАЗ-ымен жолда
ж‰реді.  Мен болсам, балала-
рыммен ‰йде к‰тіп отырѓаным.
Ойлана келе балаларыммен
аќылдасып, шаѓын несие
алып, мал бордаќылайыќ де-
ген шешімге келдік.  К‰йеуім
кезекті жолсапарынан келген
соњ, ойымды айттым. Ол да ма-
ќ±лдады. Содан кейін тиісті

ќ±жаттарды даярлап,
μткіздім. Ќ±жаттарымыз μтті
білем, екі-‰ш айдан соњ несие-
ге бір миллион тењге алдыќ.
Алѓан несиеге  ќой, б±зау
алдыќ.  Б±л 2013 жыл бола-
тын-ды. Бірінші ќысымызды
ќыстап шыќтыќ, ќазір екінші
ќысымыз, бєрі де ойдаѓыдай,
ісіміз  аќырындап  алѓа ќарай
ілгерлеуде. Екі  ќара бас мал
саттыќ. Заемды  6 пайызпен
тμрт жылѓа  алдыќ. Енді  ша-
ѓын болса да μз ісіміз, шаруа-
мыз бар. Келешекте  бєрі де
орнына келеді деп ойлаймыз,
алѓан несиемімізді де μтерміз,
сосын, сосын ќор жинап,
мал басын да кμбейтуге
м‰мкіндігіміз болмаќ, "кμз
ќорќаќ, ќол батыр" деген осы
да,– деді μз єњгімесінде
Ж.Єбілтаева.

¦зынкμл ауданы.

Биылѓы жылдан
бастап облысішілік
баѓыттардаѓы жо-
лаушылар жолаќы-
сы кμтерілді. Билет
алѓан жолаушы би-
лет ќ±ныныњ анау-
мынау емес, ќалтаѓа
кєдімгідей салмаќ
сала кμтеріліп шыѓа
келгеніне ањ-тањ.
Бензин баѓасы ар-
зандап жатќанда
"м±нысы несі?" де-
гендер де бар. Автобуспен жол
ж‰ретін аѓайын елењ етіп, сонда
ќанша тењгеге кμтерілді екен
деуі де орынды. Мысалы,
Єулиекμл ауданына билеттіњ
ќ±ны б±рын 560 тењге болса,
ќазір 805 тењге. Енді баѓаныњ
ќаншалыќты кμтерілгенін есеп-
тей беруіњізге болады.

"Б±ѓан не себеп?" деген сау-
алды облыстыќ жолаушылар
кμлігі жєне автомобиль жолда-
ры басќармасына жолдадыќ.
Олар м±ндай баѓаныњ былтырѓы
жылдыњ аяѓында белгіленіп
ќойѓанын айтты. Сμйтсек былай
екен: "Отынѓа, жанар-жаѓар май
материалдарына, автомашина-

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

Жол ж‰ру
баѓасы неліктен

ќымбаттады?

ларѓа, аккумуляторлар мен бо-
салќы бμлшектерге баѓаныњ
μсуіне байланысты ж‰йелі ќала-
аралыќ, облысішілік баѓыттарда
жолаушылар жолаќысыныњ
ќ±ны 2015 жылдыњ 1 ќањтары-
нан бастап кμтерілді жєне ол 1
жол/км 7 тењгені ќ±райды".
Соњѓы рет баѓа кμрсеткіші 2011
жылы ќосылыпты. Содан бері
баѓа еш μзгермеген. Біраќ, жо-
лаушы тасымалдаушылардыњ
шыѓындары μскен. Арнайы та-
рифті есептеу арќылы баѓа 44
пайызѓа кμтерілді.

Ал, ќалаішілік жол ж‰ру ќ±ны
єзірге μзгеріссіз ќалмаќшы.

 Ќазіргі кезде елімізде "Ж±мыспен ќамту-
2020" баѓдарламасы ж‰зеге асырылу ‰стінде.
Осы баѓдарламаныњ негізгі маќсаты –
т±раќты жєне нєтижелі ж±мыспен ќамтуѓа
жєрдемдесу арќылы халыќтыњ табыс
дењгейін арттыру.  Б‰гінде баѓдарлама
арќылы пайдалы кєсіп кμзін тауып, оны єрі
дамытамын деушілердіњ ќатары кμбеюде.
Солардыњ бірі – ±зынкμлдік А.Єбілтаева.
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"Жітіќара ауданы єкімініњ аппа-
раты"  мемлекеттік мекемесініњ
басшысы бос мемлекеттік єкім-
шілік лауазымѓа орналасуѓа кон-
курс жариялайды, санаты  Е-2,
лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты
103 782  тењгеден 140 298  тењгеге
дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
¦йымдастыру-баќылау ж±мысы,
ќ±жаттамалыќ ќамтамасыз ету,
ќ±ќыќ жєне ќаржы-шаруашылыќ
бμлімдерініњ, персоналды басќару
ќызметі (кадр ќызметі) бμлімдерініњ
ж±мысын ‰йлестіреді. Аудан єкімініњ
аппаратына  басшылыќты,  аппарат-
тыњ болашаќтаѓы жєне аѓымдаѓы
ќызметтерініњ жоспарлануын ж‰зеге
асырады. Ќазаќстан Республикасы
зањдарыныњ, Ќазаќстан Республика-
сы  Президенті жарлыќтарыныњ,
Ќазаќстан Республикасы ‡кіметі
ќаулыларыныњ, облыс жєне аудан
єкімдері  шешімдері мен μкімдерініњ,
облыс жєне аудан єкімдіктері ќаулы-
ларыныњ, жалпыѓа міндетті ќ±ќыќтыќ
оќытудыњ орындалуына баќылау
жасау жμніндегі ж±мыстарды ±йым-
дастырады.  Баќылау мєселелері
бойынша єкім аппараты бμлімдерініњ,
селолыќ округтер, селолар жєне
ауылдар єкімдері аппараттарыныњ
ж±мыстарын ‰йлестіреді. Мєжі-
лістердіњ дайындыѓы мен μткізілуін,
аудан єкімдігі отырыстарыныњ
μткізілуін ±йымдастырады. Аудан
бюджетінен ќаржыландырылатын

аудан єкімі аппаратыныњ ќ±рылым-
дыќ бμлімшелеріндегі, селолыќ ок-
ругтер, селолар жєне ауылдар
єкімдері аппараттарындаѓы, атќару-
шы органдардаѓы орындаушылыќ
тєртіп жаѓдайларына талдау жасай-
ды жєне аудан єкіміне мєлімдейді.
Сайлаулар μткізу, ауданныњ сайлау-
шылар тізімін, алќа-билер мєжілісіне
кандидаттардыњ бірінші тізімін ќ±рас-
тыру жμніндегі ж±мыстарды ±йым-
дастырады. Аудандыќ мєслихатпен,
облыстыќ м±раѓат филиалымен
μзара іс-єрекетті ќамтамасыз етеді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќой-
ылатын талаптар: Жоѓары білімі:
єлеуметтік ѓылымдар, экономика
жєне бизнес (экономика, ќаржы, есеп
жєне аудит, менеджмент, мемлекеттік
жєне жергілікті басќару) немесе ќ±ќыќ
немесе техникалыќ ѓылымдар жєне
технологиялар немесе ауыл шаруа-
шылыѓы ѓылымдары.

   Ж±мыс тєжірибесі келесі талап-
тардыњ біріне сєйкес болуы тиіс:

1)  мемлекеттік ќызмет μтілі екі
жылдан кем емес;

2)  мемлекеттік органдарда бас-
шылыќ немесе μзге лауазымдарда
ж±мыс μтілі бір жылдан кем емес;

3)  осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына
сєйкес салаларда ж±мыс μтілі ‰ш
жылдан кем емес, оныњ ішінде бас-
шылыќ лауазымдарда бір жылдан
кем емес;

4)  жоѓары немесе жоѓары оќу
орындарынан кейінгі білім баѓдарла-

малары бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті жанындаѓы
білім беру ±йымдарында мемлекеттік
тапсырыс негізінде немесе шетелдіњ
жоѓары оќу орындарында Шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі республи-
калыќ комиссия бекітетін  басым ма-
мандыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

5)  ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Конкурс Ќазаќстан Республика-

сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген Бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымѓа 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 Ќаѓида-
ларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда
толтырылѓан сауалнама;

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

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

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

"Жітіќара ауданы єкімініњ аппа-
раты"  мемлекеттік мекемесі  пер-
соналды басќару ќызметініњ (кадр
ќызметі) басшысы бос мемле-
кеттік єкімшілік лауазымѓа  орна-
ласуѓа конкурс жариялайды, са-
наты  Е-3, лауазымдыќ жалаќысы
ќызмет атќарѓан жылдарына бай-
ланысты  78 798  тењгеден 106 345
тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлімге жалпы басшылыќты ж‰зеге
асырады, ењбек зањнамасы мен
мемлекеттік ќызмет туралы зањна-
маныњ орындалуын ќамтамасыз
етеді. Конкурстыќ, аттестаттау,
тєртіптік жєне кадр мєселелері
жμніндегі μзге де комиссиялардыњ
ќызметін ‰йлестіреді. Аттестаттау
жєне конкурстыќ іріктеу ж‰ргізу, мем-
лекеттік ќызметшілердіњ ќызмет бой-
ынша жылжуы, мемлекеттік ќызмет-
шілерді тєртіптік жауапкершілікке тар-
ту, мемлекеттік ќызметшілерді
ж±мыстан босату рєсімдерін саќтау-
ды ќамтамасыз етеді. Мемлекеттік
ќызметте болуѓа байланысты шек-
теулердіњ саќталуын ќамтамасыз
етеді. Бμлім ќ±зіретіне кіретін мєсе-
лелер бойынша єкімдік ќаулылар-
дыњ, аудан єкімініњ шешімдері мен
μкімдерініњ, аудан єкімі аппараты
басшысыныњ б±йрыќтарыныњ жоба-
ларын єзірлейді. Аудан єкімдігініњ
дербес бμлімдері мемлекеттік ќыз-
метшілерініњ жеке істерін, ќызметтік
тізімдерін жєне ењбек кітапшаларын
ж‰ргізеді. Аудан єкімдігініњ дербес
бμлімдері мемлекеттік ќызметші-
лерініњ даярлаудан, ќайта даярлау-
дан жєне біліктілігін арттырудан μту-
лерін ‰йлестіреді. Аудан єкімі аппа-
раты мемлекеттік ќызметшілерініњ,
єкімдіктіњ дербес бμлімдері мемле-
кеттік ќызметшілерініњ ењбек μтілін
белгілеу жμніндегі комиссияныњ ќыз-
метін ‰йлестіреді. Аудан єкімдігініњ
дербес бμлімдері мемлекеттік ќыз-
метшілерініњ таѓылымдамадан жєне
тєлімгерліктен μтулерін, олардыњ
ќызметіне жыл сайын баѓалау жєне
аттестаттау ж‰ргізуді, аудан
єкімдігініњ дербес бμлімдері мемле-
кеттік ќызметшілерініњ лауазымда-
рына біліктілік талаптары мен лауа-
зымдыќ н±сќаулыќтары жμніндегі
ж±мысты ‰йлестіреді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары
білімі: білім немесе ќ±ќыќ немесе
єлеуметтік ѓылымдар, экономика
жєне бизнес (экономика, ќаржы, есеп
жєне аудит, мемлекеттік жєне
жергілікті басќару, менеджмент, ай-

маќтану, саясаттану, социология)
немесе гуманитарлыќ ѓылымдар.

Ж±мыс тєжірибесі келесі талап-
тардыњ біріне сєйкес болуы тиіс:

1)  мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес;

2)  осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓытына
сєйкес облыстарда ж±мыс μтілі екі
жылдан кем емес;

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

4)  ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Конкурс Ќазаќстан Республика-

сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген Бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымѓа 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 Ќаѓида-
ларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда
толтырылѓан сауалнама;

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

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыруды соњѓы жа-
рияланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс
к‰н ішінде "Жітіќара ауданы єкімініњ

аппараты"  мемлекеттік мекемесіне
мына мекенжайѓа: 110700, Ќостанай
облысы,  Жітіќара ќаласы, 6 шаѓын
ауданы,  65 ‰й,  24 кабинет. Аныќта-
малар телефон 2-00-06, 2-55-21;
факс 2-00-06, электрондыќ мекен-
жайы – akimat.zhitikara@mail.ru.
±сыну ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жат-
тары, ќ±жат тігілетін м±ќабада орна-
ластырылѓан конкурстыќ комиссия-
ныњ ќарауына ќабылданады. Ќон-
курсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарды
электрондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын єњгемелесу басталѓанѓа дейін
бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей
±сынады.

Єњгімелесуге  жіберілген  канди-
даттар, оны кандидаттардыњ єњгіме-
лесуге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде
"Жітіќара ауданы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекеме μтеді.

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

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

Конкурстыќ комиссияныњ отыры-
сына баќылаушы ретінде ќатысу
‰шін єњгімелесу μткізудіњ басталуы-
на бір ж±мыс к‰ннен кешіктірмей,
Жітіќара ауданы єкімініњ аппараты-
ныњ персоналды басќару ќызметін-
де (кадр ќызметі) тіркеледі. Тіркелу
‰шін т±лѓа Жітіќара ауданы єкімініњ
аппаратыныњ  персоналды басќару
ќызметіне (кадр ќызметі)  жеке
куєлігініњ кμшірмесін, ±йымѓа жата-
тынын растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмесін
±сынады.

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

нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Ќ±жаттар конкурстыњ μтетіндігі ту-
ралы хабарландыруды соњѓы жария-
ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰ні
ішінде "Жітіќара ауданы єкімініњ ап-
параты"  мемлекеттік мекемесіне
мына мекенжайѓа: 110700, Ќостанай
облысы,  Жітіќара ќаласы, 6 шаѓын
ауданы,  65 ‰й,  24 кабинет. Аныќта-
малар телефон 2-00-06, 2-55-21;
факс 2-00-06, электрондыќ мекен-
жайы – akimat.zhitikara@mail.ru.
±сыну ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жатта-
ры, ќ±жат тігілетін м±ќабада орналас-
тырылѓан конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Ќонкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарды электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгемеле-
су басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні
б±рын кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге  жіберілген  канди-
даттар, оны кандидаттардыњ єњгіме-
лесуге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде
"Жітіќара ауданы єкімініњ аппараты"

мемлекеттік мекемеде μтеді.
Конкурстыќ комиссияныњ айќын-

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

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

Конкурстыќ комиссияныњ отыры-
сына баќылаушы ретінде ќатысу ‰шін
єњгімелесу μткізудіњ басталуына бір
ж±мыс к‰ннен кешіктірмей, Жітіќара
ауданы єкімініњ аппаратыныњ персо-
налды басќару ќызметінде (кадр ќыз-
меті) тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа
Жітіќара ауданы єкімініњ аппаратыныњ
персоналды басќару ќызметіне (кадр
ќызметі)  жеке куєлігініњ кμшірмесін,
±йымѓа жататынын растайтын ќ±жат-
тардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшірмесін ±сынады.

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

 "Журагат" шаруа ќожалыѓы басшысы У.Г.Сейдахметовтіњ сенімді т±лѓасы
Кудербекова Айнаш Мамбетовна, кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен
Ќостанай облысы, Арќалыќ ќаласы, Родина селосы аумаѓында орналасќан
шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан кадастрлік нμмірі 12-282-080-202, μлшемі
382,0 га, 17.11.2053 ж. дейінгі мерзімге, бμлінетін жер учаскесіне уаќытша
±заќ мерзімді пайдалану ќ±ќыѓын сату бойынша сауда μткізілетіні туралы ха-
барлайды. Сатып алу баѓасы сауда μткізілген сєттен  бастап 5 к‰нтізбелік к‰н
ішінде енгізіледі.

Сауда 2015 жылѓы 27 ќањтар, саѓат  12.00-де мына мекенжайда болады:
Арќалыќ ќ., Родина, Гагарин кμш., 21 ‰й.

¤тінімдер 2015 жылѓы 23 ќањтар ж±мыс к‰ндері саѓат 17.00-ге дейін сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай обл., Ќостанай ауда-
ны, Затобол п., Школьная кμш., 52/2. тел. 87078053724.

Доверенное лицо Главы КХ "Журагат" Сейдахметова У.Г. Кудербекова
Айнаш Мамбетовна, в порядке внесудебной реализации залогового имуще-
ства объявляет о проведении торгов по продаже права временного долго-
срочного землепользования сроком до 17.11.2053 года на делимый земель-
ный участок мерою 382,0 га, с кадастровым № 12-282-080-202, предназна-
ченный для ведения крестьянского хозяйства, расположенный на террито-
рии: Костанайская область, город Аркалык, село Родина.

Покупная цена оплачивается в течение 5 календарных дней после прове-
дения торгов. Торги состоятся 27 января 2015 года в 12.00 по адресу: город
Аркалык, село Родина, улица Гагарина, д.21.Заявки принимаются в рабочие
дни в срок до 17.00 ч. 23 января 2015 года по месту нахождения доверенного
лица: Костанайская область, Костанайский район, пос.Затобольск, улица
Школьная, 52/2 тел. 87078053724.

 "С±лтан" ШЌ-ныњ басшысы Е.Н.Деменинаныњ сенімді т±лѓасы Кудербекова Айнаш
Мамбетовна, кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облысы, Арќалыќ
ќаласы, Мирное селосы аумаѓында орналасќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан
кадастрлік нμмірі 12-282-097-128, μлшемі 349,0 га, 19.05.2055ж., дейінгі мерзімге, ка-
дастрлік нμмірі 12-282-097-123, μлшемі 391,0 га, 10.03.2053ж. дейінгі мерзімге,  Ќостанай
облысы Арќалыќ ќаласы,  Восточное селосы аумаѓында орналасќан кадастрлік нμмірі 12-
282-057-051, μлшемі 320,0 га, бμлінетін жер учаскелеріне уаќытша ±заќ мерзімді пайдала-
ну ќ±ќыѓын сату бойынша сауда μткізілетіні туралы хабарлайды. Сатып алу баѓасы  сауда
μткізілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

Сауда 2015 жылѓы 27 ќањтар, саѓат  11.00-де мына мекенжайда болады: Арќалыќ ќ.,
Абай дањѓылы, 43.

¤тінімдер 2015 жылѓы 23 ќањтар ж±мыс к‰ндері саѓат 17.00-ге дейін сенімді т±лѓаныњ
орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай обл., Ќостанай ауданы, Затобол п., Школь-
ная кμш., 52/2. тел. 87078053724.

Доверенное лицо Главы КХ "Султан" Демениной Е.Н. Кудербекова Айнаш Мамбетов-
на в порядке внесудебной реализации залогового имущества объявляет о проведении
торгов по продаже права временного долгосрочного землепользования с целевым назна-
чением – для ведения крестьянского хозяйства: сроком до 19.05.2055 года на делимый
земельный участок мерою 349,0 га с кадастровым № 12-282-097-128; сроком до 10.03.2053
года на делимый земельный участок мерою 391,0 га с кадастровым № 12-282-097-123,
расположенного на территории города Аркалыка, село Мирное, Костанайской области;
сроком до 20.05.2051 года на делимый земельный участок мерою 320,0 га с кадастровым
№ 12-282-057-051, расположенного на территории города Аркалыка, село Восточное,
Костанайской области.

Покупная цена вносится в течение 5 календарных дней после проведения торгов.
Торги состоятся 27.01.2015 года в 11.00 ч. по адресу: город Аркалык, проспект Абая,

43. Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17.00 ч. 23.01.2015 года по месту
нахождения доверенного лица: Костанайская область, Костанайский район, пос.Зато-
больск, улица Школьная, 52/2, тел. 87078053724.

Инвестициялыќ кіріс
188,7 млрд. тењгені ќ±рады

Б‰кіл жинаќтаушы зейнетаќы ж‰йесі бойынша салымшылардыњ 2014
жылѓы 11 айда тапќан таза инвестициялыќ кірісі 188,7 миллиард тењгені
ќ±рады. ЌР ¦лттыќ Банкі БЖЗЌ зейнетаќы активтерініњ кірістілігі 2014 жылдыњ
соњына ќарай 6,0% дењгейінде болады деп к‰теді.

2014 жылѓы 1 желтоќсандаѓы жаѓдай бойынша жинаќтаушы зейнетаќы
ж‰йесі бойынша шарттардыњ барлыќ т‰рлері бойынша салымшылардыњ (алу-
шылардыњ) жеке зейнетаќы шоттарыныњ (ЖЗШ) саны 10 110 949 бірлікті
ќ±рады (жылдыњ басынан бері μсім 613 915 бірлікті ќ±рады).

2014 жылѓы 1 желтоќсандаѓы жаѓдай бойынша зейнетаќы жинаќтары 4,4
трлн. тењгеден асты. Зейнетаќы жинаќтарыныњ μсімі жылдыњ басынан бері
700 млрд. тењгені ќ±рады.

 11 айда жинаќтаушы зейнетаќы ж‰йесі бойынша зейнетаќы тμлемдерініњ
сомасы 95,4 млрд. тењгені ќ±рады, оныњ ішінде саќтандыру ±йымдарына
аударылѓан сома 10,8 млрд. тењгеден асады.

БЖЗЌ-да комиссиялыќ сыйаќы жеке ЖЗЌ-даѓы комиссиялыќ сыйаќымен
салыстырѓанда екі есе тμмендеді: инвестициялыќ кірістіњ 15%-нан 7,5%-на
дейін жєне зейнетаќы активтерініњ айына 0,05%-нан 0,025%-на дейін.

Зейнетаќы активтерін ќабылдау аяќталѓан сєттен бастап ќате зейнетаќы
шоттарыныњ саны 30 мыњ бірлікке дерлік ќысќарды.

Міндетті кєсіптік зейнетаќы жарналары (МКЗЖ), 2014 жылѓы 1 ќањтардан
бастап енгізілген жарналардыњ жања т‰рі бойынша шарттар жасасу ж±мысы
жалѓасуда. 1 желтоќсандаѓы жаѓдай бойынша жалпы жинаќ сомасы шама-
мен 23,4 млрд. тењгені ќ±раѓан алушылардыњ осы санаты ‰шін 342 974 ЖЗШ
ашылды.

Облыстыњ ішкі істер департаменті
баспасμз ќызметі хабарлаѓанындай,
11 ќањтар к‰ні Ќостанайда Ќайырбеков
кμшесінде "Тайота РАФ 4" маркілі
автомобильді белгісіз біреу айдап кетті.

Автокμлік иесі бірден полицияѓа хабар берді.
Жедел-іздестіру шараларыныњ барысында к‰дікті

сол к‰ні ±сталды. К‰дікті – Аќмола облысы Держа-
вин ќаласыныњ 37 жастаѓы т±рѓыны. Кμлік Аман-
ќараѓай кентінен табылды.

К‰дікті кінєсін толыќ мойындады. Ол машина-
ны есігіне кілт ‰йлестіріп ±рлаѓанын айтты. Оќиѓа
болѓан жерде к‰діктініњ аяќ киімініњ ізі ќалѓан.

Жыл басынан бері облыста 8 кμлік айдап кету
оќиѓасы тіркелген.

ОЌИЃА

Кμлік айдап кетуші ±сталды
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Ќостанай облысы єкімдігініњ
2014 жылѓы 22 желтоќсандаѓы №  629 ќаулысы

Облыс єкімдігініњ кейбiр ќаулыларыныњ к‰шi
жойылды деп тану туралы

 "Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілер туралы" 1998 жылѓы
24 наурыздаѓы Ќазаќстан Республикасы Зањыныњ 40-
бабына сєйкес Ќостанай облысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ
ЕТЕДІ:

1. Облыс єкімдігініњ кейбір ќаулыларыныњ к‰ші осы
ќаулыныњ ќосымшасына сєйкес жойылды деп таныл-
сын.

2.  Осы ќаулы ќол ќойылѓан к‰нінен бастап ќолда-
нысќа енгізіледі.

 Облыс єкімі             Н. Садуаќасов.

 Єкімдіктіњ  2014 жылѓы  22 желтоќсандаѓы
№ 629 ќаулысына ќосымша

Облыс єкімдігініњ к‰шi жойылѓан кейбiр
ќаулыларыныњ  тізбесі

1. "Субсидияланатын тыњайтќыштардыњ т‰рлерін
(органикалыќ тыњайтќыштарды ќоспаѓанда), субсидия-
лардыњ нормаларын белгілеу туралы" Ќостанай облы-
сы єкімдігініњ 2014 жылѓы 30 маусымдаѓы № 298 ќаулы-
сы  (2014 жылѓы 16 шілдедегі "Ќостанай тањы" газетінде
жарияланѓан, нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерді мемле-
кеттік тіркеу тізілімінде № 4930 болып тіркелген).

2. "Субсидияланатын гербицид т‰рлерін, субсидия-
лар нормаларын белгілеу туралы" Ќостанай облысы
єкімдігініњ 2014 жылѓы 30 маусымдаѓы   № 296 ќаулысы
(2014 жылѓы 16 шілдедегі "Ќостанай тањы" газетінде
жарияланѓан, нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерді мемле-
кеттік тіркеу тізілімінде   № 4931 болып тіркелген).

3. "Єкімдіктіњ 2014 жылѓы 30 маусымдаѓы № 296 "Суб-
сидияланатын гербицид т‰рлерін, субсидиялар норма-
ларын белгілеу туралы" ќаулысына толыќтырулар ен-
гізу туралы" Ќостанай облысы єкімдігініњ 2014 жылѓы
25 ќырк‰йектегі № 471 ќаулысы (2014 жылѓы 15 ќазан-
даѓы "Ќостанай тањы" газетінде жарияланѓан, норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 5115 болып тіркелген).

"Тоѓызаќ ауылы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесі
(110915 Ќостанай облысы Ќараба-
лыќ ауданы, Степная кμшесі, 7,
аныќтама ‰шін телефон 8 (71441)
28222) "Б" корпусыныњ єкімшілік
мемлекеттік лауазымдарыныњ
орнын басуѓа байќау жариялай-
ды:

Бас маман, Е-G-3 санаты (1
бірлік), лауазымдыќ ењбек аќысы
ќызмет μтіліне байланысты 53813
тењгеден 72391 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ќазаќстан Республикасы Прези-
дентініњ, Ќазаќстан Республикасы
‡кімет актілерініњ орындалуын,
Ќазаќстан Республикасы Президент
Єкімшілігініњ тапсырмаларын, облыс
єкімініњ тапсырмаларын, μкімдерін
жєне шешімін, аудан єкімдігініњ
ќаулыларын, аудан єкімініњ жєне
ауыл єкімініњ шешімдерін жєне
μкімдерін жєне ішкі саясат саласын-
да реттелетін ж±мыстардыњ баќыла-
уын ж‰ргізеді. Аќпаратты-насихаттау
ж±мыстарын ±йымдастыруын, аза-
маттыќ ќоѓам институттарыныњ да-
муын, мемлекеттік нышандардыњ
ќолдануын, этникааралыќ  ќатынас-
тарын, ішкі саясат т±раќтылыѓын
ќамтамасыз ету с±раќтары бойын-
ша іс-шара кешендерін ж‰зеге асы-
руда жєне жетілдіруде ќатысады. Ішкі
саясат баѓыты бойынша (электрон-
ды, мєтіндік) аќпараттыќ деректер
базасын ќалыптастыру, жинаќтау
бойынша ж±мыстарды ж‰ргізеді. Ішкі
саясат с±раќтары бойынша аудан
єкімдігініњ ѓаламтор-ќорларын акту-
ализациялауын жєне толыќтыруын
ќамтамасыз етеді. Б±ќаралыќ аќпа-
рат ќ±ралдарыныњ μкілдерімен,
ќоѓаммен байланысын, аймаќта
мемлекеттік аќпараттыќ саясатты
ж‰зеге асырады. Топ бастамаларын,
μкілдіктердіњ, бμлімшелердіњ, азамат-
тыќ ќоѓам институттарыныњ  μкілде-
рімен μзара єрекеттесуді ±йымдас-
тырады. Ќоѓамдыќ мањызды-процес-
стерді талдауын, мониторинг жєне
жоспарлау саласында ж±мыстарды
‰йлестіреді.

Білімге талаптар: Жоѓары зањ-
герлік, экономикалыќ,  педагогика-
лыќ, ауыл шаруашылыќ,  мемле-
кеттік басќару. Ортадан кейінгі білімі
зањгерлік, экономикалыќ,  педагоги-
калыќ, ауыл шаруашылыќ,  мемле-
кеттік басќару біліммен р±ќсат еті-
леді жєне мемлекеттік ќызмет μтілі
бір жылдан кем емес немесе осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓытына сєйкес сала-
ларда екі жылдан кем емес ж±мыс
μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан

кейінгі білімі барларѓа р±ќсат етіледі.
Ќазаќстан Республикасы Консти-

туциясын, "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекетті басќару жєне μзін-μзі басќа-
ру туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ μтінішін ќарау тєртібі тура-
лы", "Мемлекеттік ќызметтер тура-
лы" Ќазаќстан Республикасы зањда-
рын, берілген санаттыњ наќты лауа-
зымыныњ сєйкес мамандыќ салала-
рындаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республиксы нормативтік
актілерін, "Ќазаќстан-2050" Старте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты жолдауын  білу
жєне берілген санаттыњ лауазымы
бойынша функционалдыќ міндеткер-
ліктерді атќаруѓа ќажет басќа да
міндетті білімдері болуы шарт.

 Байќау Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген Бос мемлекеттік єкімшілік
лауазымѓа орналасуѓа конкурс
μткізу жєне байќау комиссиясын
ќалыптастыру Ќаѓидалары (б±дан єрі
–  Ќаѓидалар) негізінде конкурс
μткізіледі.

Байќауѓа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

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

 6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Аталѓан ќ±жаттар байќау μткізу
туралы хабарламаны соњѓы жария-
лау сєтінен бастап 10 ж±мыс к‰н
ішінде "Ќарабалыќ ауданы єкімі
аппараты" ММ 305 кабинет,

110900, Ќостанай облысы, Ќараба-
лыќ ауданы, Ќарабалыќ кенті,
Космонавтов к., 31, аныќтама ‰шін
телефон 8 (71441)-79000, элект-
ронды пошта адресі:
karabalyk@kostanay.gov.kz., мем-
лекеттік мекемесіне ±сынылуы тиіс.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте
немесе пошта арќылы (ќоса беріл-
ген ќ±жаттары кμрсетіле отырып
ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа салынѓан)
ќабылдау мерзімінде берген ќ±жат-
тары конкурстыќ комиссияныњ ќара-
уына ќабылданады. Байќауѓа  ќаты-
су ‰шін ќ±жаттарын электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар,
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімеле-
су басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні
б±рын кешіктірмей береді.

 Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар,  осы хабарды алѓан к‰ннен
бастап єњгімелесуді 5 ж±мыс к‰нініњ
ішінде байќау жариялаѓан Ќарабалыќ
ауданы єкімініњ аппараты 301 каби-
нетінде μтеді.

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

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар Ќарабалыќ ауданы єкімі
аппараты кадрлыќ ж±мыс бμлімінде
єњгімелесу басталуына 1 ж±мыс к‰ні
ќалѓанѓа дейін кешіктірмей персонал-
ды басќару ќызметіне (кадр ќызме-
тіне) тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар
персоналды басќару ќызметіне (кадр
ќызметіне) жеке басын куєландыра-
тын ќ±жаттыњ кμшірмесін, осы
Ќаѓидалардыњ 19-тармаѓында кμрсе-
тілген ±йымдарѓа тиесілілігін растай-
тын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын неме-
се кμшірмелерін ±сынады.

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

Сєбит Уєжіпбай±лы М¦СТАФИН
¦заќќа созылѓан ауыр науќастан кейін   78 жасќа ќараѓан шаѓында Сєбит

Уєжіпбай±лы М±стафин μмірден μтті. Ол 1937-ші жылдыњ аќпан айында
Семиозер ауданыныњ орман шаруашылыѓында туды. Автомобиль транс-
порты техникумын бітіргеннен кейін Алматы халыќ шаруашылыѓы инсти-
тутын тємамдады.

Ењбек жолын  1956 жылы МТС-та ж‰ргізуші болып бастады. Он жылдан
кейін Сєбит Уєжіпбай±лы Семиозер автобазасыныњ колоннасын басќа-
рып, кейін ж‰к автотранспорты кєсіпорныныњ директорлыѓына таѓайын-
далды.  1974-ші жылдан бастап облыстыќ жолаушылар автомобилі басќар-
масын, ж‰к транспорты басќармасын бас-ќарды. 1988-ші жылдан зейнет-
ке шыќќанѓа дейін он жыл бойы Ќостанай материалдыќ-техникалыќ ќамта-
масыз ету Бас басќармасыныњ бастыѓы ќызметін абыроймен атќарды.
Осы кезењ еліміздіњ жања єлеуметтік-экономикалыќ ќалыптасуыныњ аса
к‰рделі уаќытына тап болды.

Сєбит Уєжіпбай±лы ењбекшілер депутаттары аудандыќ, ќалалыќ,  об-
лыстыќ кењестерініњ депутаты, аудандыќ, облыстыќ партия жєне кењес
±йымдарыныњ сайланбалы органдарыныњ м‰шесі болып бірнеше мєрте
сайланды.

Мінсіз ењбегі, кєсібилігі ‰шін С.У.М±стафин Мемлекет тарапынан лайыќ-
ты баѓасын алды. Ол "Ќ±рмет Белгісі" орденімен, кμптеген медальдармен
марапатталды, "Ќазаќ ССР-ініњ ењбек сіњірген ќызметкері" ќ±рметті атаѓын
иеленді. Б±л ерекше белгі оѓан айрыќша ќастерлі еді. Оныњ б‰кіл саналы
μмірі Отанына, туѓан халќына жан-тєнімен кіршіксіз, адал ќызмет етудіњ
жарќын ‰лгісі.

Сєбит Уєжіпбай±лы – ‰лгілі отбасы иесі, екі  баланыњ с‰йікті єкесі, бірне-
ше немерелерініњ атасы жєне оларды жаќсы кμріп, маќтан ететін.

Ењбек демалысына шыќќаннан кейін де Сєбит Уєжіпбай±лы белсенді
μмірлік ±станымын жалѓастырды. Туѓан-туыстары мен жаќындарына,
кμршілері мен достарына мањызды мєселелерді оњтайлы шешуге єрќашан
кμмек ќолын созып, пайдалы аќыл-кењестерін беруге єзір т±ратын.

Еліне елеулі, халќына ќалаулы болѓан Сєбит Уєжіпбай±лы туѓан жеріне
ізгілік іздерін, жасампаздыќпен атќарѓан игі істерін ќалдырды. Абзал адам,
парасатты азамат, адал дос жєне жолдас, аялы єке, аяулы ата, адал жар
болып μмірден μткен оныњ жарќын бейнесі біздіњ ж‰регімізде мєњгі саќтала-
ды.

 Бір топ жолдастары, достары, єріптестері.

Постановление акимата Костанайской
области  от 22 декабря 2014 года  № 629

О признании утратившими силу некоторых
постановлений акимата области

 В соответствии со статьей 40 Закона Республики
Казахстан  от 24 марта 1998 года "О нормативных пра-
вовых актах" акимат  Костанайской    области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу некоторые постанов-
ления акимата области согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие
со дня подписания.

Аким области                             Н. Садуакасов.

 Приложение  к постановлению акимата
22 декабря  2014 года № 629

Перечень  утративших силу некоторых
постановлений акимата области

1. Постановление акимата Костанайской области "Об
установлении видов субсидируемых удобрений (за ис-
ключением органических), норм субсидий" от 30 июня
2014 года № 298 (опубликовано в газете "Ќостанай тањы"
от 16 июля 2014 года, зарегистрировано в реестре госу-
дарственной регистрации нормативных правовых ак-
тов под № 4930).

2. Постановление акимата Костанайской области "Об
установлении видов субсидируемых гербицидов, норм
субсидий" от 30 июня 2014 года № 296 (опубликовано в
газете "Ќостанай тањы" от 16 июля 2014 года, зарегист-
рировано в реестре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов под № 4931).

3. Постановление акимата Костанайской "О внесе-
нии дополнений    в постановление акимата от 30 июня
2014 года № 296 "Об установлении видов субсидируе-
мых гербицидов, норм субсидий" области от 25 сентяб-
ря      2014 года № 471 (опубликовано в газете "Ќостанай
тањы" от 15 октября 2014 года, зарегистрировано в рее-
стре государственной регистрации нормативных пра-
вовых актов под № 5115).

Сєбит Уєжіпбай±лы М¦СТАФИН
¦заќќа созылѓан ауыр науќастан

8 ќањтарда мемлекеттік ќызмет ар-
дагері Сєбит Уєжіпбай±лы М±стафин
д‰ниеден μтті.

Сєбит Уєжіпбай±лы 1937 жылы
Ќостанай облысыныњ Семиозер
ауданында туды.

Алматы халыќ шаруашылыѓы ин-
ститутында жоѓары білім алды.

Ењбек жолын МТС ж‰ргізушісі бо-
лып бастап, 1966 жылы ол автоколон-
на бастыѓы, ал кейін – Семиозер ж‰к
автокμлігі кєсіпорныныњ директоры
болып таѓайындалды.

1974 жылы оѓан облыстыќ авто-
басќарманы, ж‰к кμлігі басќармасын
басќару сеніп тапсырылды.

1988 жылдан бастап Сєбит Уєжіпбай±лы Ќостанай материалдыќ-тех-
никалыќ жабдыќтау бас басќармасыныњ бастыѓы болып ж±мыс істеді.
Осы лауазымнан ол ќ±рметті демалысќа шыќты.

Сєбит Уєжіпбай±лы бастамашыл адам ретінде облыстыњ бірќатар ірі
нысандарыныњ ќ±рылысы мен елді мекендердіњ кμріктендіруін ж‰зеге
асырды.

Оѓан принципшілдік, белсенді μмірлік ±станым, жањашылдыќ пен іске
шыѓармашылыќ т±рѓыдан ќарау ќасиеттері тєн еді.

К‰ш-жігерініњ, ењбекќорлыѓыныњ, ±жымѓа жєне тапсырылѓан іске де-
ген ќμзќарасыныњ арќасында ол аудандыќ, ќалалыќ, облыстыќ халыќ
депутаттары кењесініњ м‰шесі болып сайланды, партия ±йымдары сай-
ланбалы органдарыныњ ќ±рамына кірді.

¤њірдіњ єлеуметтік-экономикалыќ дамуына ќосќан ‰лесі ‰шін Сєбит
Уєжіппай±лы "Ќ±рмет Белгісі" орденімен, медальдармен наградталды,
Ќазаќ КСР ењбек сіњірген кμлік ќызметкері атаѓыныњ иегері болды.

Сєбит Уєжіпбай±лы кμп уаќытын ќыздары мен немерелерін тєрбие-
леуге, достары мен жаќындарына кμмектесуге арнады.

Біз тамаша адам, біздіњ жолдасымыз жєне єріптесімізді еске алып,
туѓан-туысќандарына ќайѓыларына ортаќ екенімізді білдіріп, кμњіл айта-
мыз.

Аман Е.И., Ещанов С.Е., Балѓарин А.К., ‡кин К.‡., Тμкенов С.М.,
Черныш П.М, Рубинштейн Б.И., Дμненбаева К.Б., Б±ќанов С.Б.,
Асатов Б.К., Тлеоф Р.Д., Брімжанов М.Х., Дєндібаев Б.Є., Михай-
лов В.Ю., Бакай С.П., Лемперт Л.Ф., Т±рсынов А.Ж., Бекенов А.А.

ЕСКЕ АЛУ

Еске алу
‡стіміздегі жылдыњ 15 ќањтарында анамыз

К‰нжамал Есќожаќызыныњ б±л д‰ниеден μткеніне
екі жыл толады. Уаќыт μткен сайын анамыздыњ жар-
ќын бейнесін, балалары мен немерелеріне деген
ыстыќ сезімін, ќамќорлыѓын саѓынышпен еске ала-
мыз. Анамыз бен єкеміз ±лын ±яѓа, ќызын ќияѓа ќон-
дырѓан баќытты ата-ана болып ѓ±мыр кешті. Ата-ана-
мыздыњ біздерге берген тєлім-тєрбиесін μзімізге єркез
‰лгі т±тамыз. Таѓдырдыњ ќандай да бір ќиыншылыќ-
тарын кμріп жење білген олардыњ отбасылыќ μмірде
бір-біріне ќатты сμз айтќандарын, не бірін-бірі ренжіткен сєттері болѓан емес.
Біздерді, балаларын оќуѓа, ењбек етуге, бірлікте болуѓа тєрбиеледі. ¤здеріне
тєн ќасиеттерімен аѓайын-туысќа, ел-ж±ртына ќадірлі де сыйлы бола білді.

Анамыздыњ оќыѓаны аз болса да, μмірден тоќыѓаны кμп болатын. Жас-
тайынан ауыл μмірін кμріп μскендіктен, ‰йдіњ де, дала шаруасын да ыњѓай-
ластырып, ‰лгіртіп отырушы еді. ¤мірініњ соњына дейін єкеміздіњ ќара ша-
њыраѓыныњ берекесін келтіріп, балалары мен немерелеріне аќ батасын
беріп, бір Аллаѓа ш‰кіршілік етумен д‰ниеден μткен асыл анамыздыњ жаны
жаннатта, топыраѓы торќа,  иманы  жолдас болып, Алланыњ раќыметіне,
пайѓамбарымыздыњ шапаѓатына бμленгей дейміз.

Еске алушылар: Торѓай, Арќалыќ, Державинск, Астана, Алматы-
да т±ратын балалары мен немерелері.

Ќостанай облысы єкімініњ аппараты Ќазаќ КСР ењбек сіњірген кμлік ќыз-
меткері

М±стафин Сєбит Уєжіпбай±лыныњ
ќайтыс болуына байланысты Омарова Сара Уєлиќызына, балаларына,
жаќындары мен туѓан-туысќандарына ќайѓысына ортаќтасып, кμњіл айта-
ды.
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Ќарабалыќ ауданыныњ μнер мектебінде "Алтын
жастар" жобасыныњ он жылдыќ мерейтойы аталып
μтті. Салтанатты шараѓа аудан єкімі Алмат Исмаѓ±-
лов арнайы ќатысып, т‰рлі салада кμшбасшылыќ
танытып ж‰рген жастарѓа ќолдау кμрсетті.

"Алтын жастар" –  "Ќостанай облысы жастары-
ныњ алтын кітабы" іспетті жастарды ынталандыруѓа
арналѓан жоба. Оѓан сыйлыќќа лайыќтымын де-
ген кез келген ‰міткер ќатысып, баѓын сынай ала-
ды. Ж‰зден ж‰йрік шыќќан μрендер болса арнайы
диплом мен сыйлыќќа ие болып, есімдері "Алтын
кітапќа" енгізілмек. Биыл жастар 8 номинация бой-
ынша марапатталды. Олар Сергей Гардер (Білім),
Сая Маѓанбетова (Агроμнеркєсіп кешені), Евгения
Демура (Жас кμшбасшы), Ержігіт Оралбеков (Аудан
‰міті), Владимир Казанцев (Спорт), Эхсон Абдул-
лаев (Отан ќорѓаушы), Денис Сафьянников (Жыл
студенті) жєне Асан Шектібаев (Мемлекеттік ќыз-
меткер). Аудан басшысы жас кμшбасшыларды
ќ±ттыќтай отырып, ж±мыстарына зор табыс тіледі.
Шара соњында ауданныњ бір топ μнерпазы мерей-
той иелеріне концерттік баѓдарламасын ±сынды.

Ќуаныш СЕЙДОЛЛА¦ЛЫ.
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"АЛТЫН ЖАСТАР" АНЫЌТАЛДЫ

‡стіміздегі жылѓы 1-15 маусым
аралыѓында μткізілетін ¦лттыќ
бірыњѓай тестілеуге ж‰з мыњнан
астам мектеп бітіруші ќатысады
деп к‰тілуде. ЌР Білім жєне
ѓылым министрлігініњ мєліметі
бойынша, биылѓы жылѓы ¦БТ
μткізу форматы μзгермейді. Єдет-
тегідей, ¦лттыќ бірыњѓай тестілеу
ќазаќ немесе орыс тілдерінде бес
пєн бойынша:ќазаќ жєне орыс
тілі (оќыту тілі), математика, Ќа-
заќстан тарихы, ќазаќ тілі (орыс
тілінде оќытылатын мектептер-
де), орыс тілі (ќазаќ тілінде оќы-
тылатын мектептерде), тањдау
бойынша пєн (тањдалѓан маман-
дыќ бойынша, шыѓармашылыќ
мамандыќтарѓа тањдау пєні –
ерікті) тапсырады. Єр пєн бойын-
ша тест тапсырмаларыныњ саны
- 25. ¦БТ μткізуге ‰ш жарым аст-
рономиялыќ саѓат (210 минут)
беріледі. ¦БТ-ны объективті
жєне ±йымдасќан т‰рде μткізуді
Білім жєне ѓылым министрлігінен
арнайы дайындалѓан μкілдер
ќамтамасыз етеді. ¦лттыќ бірыњ-
ѓай тестілеу μткізілген 11 жылда
оѓан 1 миллион 422 мыњ адам
ќатысты. Б±л жалпы мектеп
бітірушілер саныныњ 80 пайызы.

¤ткізу форматы¤ткізу форматы¤ткізу форматы¤ткізу форматы¤ткізу форматы

μзгермейдіμзгермейдіμзгермейдіμзгермейдіμзгермейді
Г‰лназым
        САЃИТОВА

"Тобыл" футбол клубы
Армения ќ±рама командасыныњ
жартылай ќорѓаушысы Карлен
Мкртчянмен бір жылдыќ келісім-
шартќа отырды. Б±л туралы
клубтыњ ресми сайты
хабарлайды.

"Пюник" командасыныњ т‰легі, 26 жа-
сар К.Мкртчян б±ѓан дейін Украинаныњ
"Металлург", Ресейдіњ "Анжи" команда-

"Тобылдыњ" ќ±рамы толыќты
ФУТБОЛ

Айбек
     КЄДІР¦ЛЫ

ларыныњ сапында μнер кμрсетті. Ол 2010
жылы "Маусымныњ ењ ‰здік ойыншысы"
атанѓан. 2013 жылы Еуропа Лигасыныњ
топтыќ кездесуінде "Тромсе" ќаќпасына
соѓылѓан жалѓыз доптыњ авторы осы
Карлен Мкртчян болатын. Ол "Пюник"
пен "Арарат" арасындаѓы μткен "алтын
матчќа" ќатысќан. Сол жолы Карленніњ
командасы алтын медальді жењіп алды.
К.Мкртчян Армения мен Украина чемпи-
онаттарыныњ бірнеше д‰ркін ж‰лдегері.
Оныњ "Армян Гуттузосы" деген лаќап аты
бар. Ємбебап футболшы ќай шепте де
μзін еркін сезінеді.
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