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 Гүлназым 
 САҒИТОВА

Жалпы қалалық мектеп бітірушілер салтанаты 
«Қош бол, мектебім!» деген атпен үстіміздегі жылы 
Тобыл өзенінің жанындағы «Шағала» жағажайында 
өтті. Әдетте,  жыл сайын салтанат кеші облыс әкімдігі  
жанындағы алаңда өтуші еді. «Неге?» деген сұрақтар 
көп болғанымен, мектеп бітіруші түлектер үшін осы 
салтанат кеші  ерекше болып естерінде қалары сөзсіз.  
Өйткені, бірнеше күннен бері басылмай тұрған аптап 
ыстықтан, шақырайған күн көзінен  көк жүзінде қа-
лықтаған ақша бұлттар салтанат барысында  бір сәт  

жастарды  көлегейлеп тұрғандай болды, ал, Тобылдан 
салқын самал есіп тұрды. 

«Шағала» жағажайына жиналған салтанат иелері 
– мектеп бітіруші түлектердің, ата-аналардың, ұстаз-
дарының жүздері күлімдеп, қуанышқа бөленген. Кеше 
ғана  көңілдерін сан-саққа жүгірткен, сары уайымға 
салдырған ҰБТ-да ұмыт қалғандай. Бәрі шат-шадыман. 
Шоқ-шоқ гүлдер.  Бойжеткендер мен бозбалаларды та-
нымайсың. Бәрі де әсем, көркем. Үстеріне киген  киім-
дері қандай әдемі, қонымды, заман талабына сай стиль-
ді, жарасымды. Қалықтаған әсем музыка ойнап тұрды.  
Асқақ арман оларды қол бұлғап шақырғандай. 

Міне, салтанат та басталды. Жиналған салтанат ие-

лерін облыс әкімі Н. Садуақасов құттықтады.
– Бүгін сіздер үшін ерекше күн. Өмірлеріңіздің жаңа 

кезеңі басталды. Биыл облысымыздағы мектептерімізді 
4500 түлек бітіріп отыр. Әрқайсыңызды алда асқақ ар-
ман күтіп тұр.  Кең байтақ еліміздің қай түкпірінде жүр-
сеңіздер де туған өлкелеріңізді, мектептеріңізді,  білім 
берген ұстаздарыңызды ұмытпағайсыз дар. Еліміздің 
патриоты болыңыздар. Барлықтарыңызға сәт-сапар, ақ 
жол тілеймін, – деді облыс әкімі. 

Суретте: салтанаттан көрініс.
Суретті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ. 

Терроризмге қарсы 
комиссияның кезекті отырысы 

өткізілді 
2015 жылғы 17 маусымда облыс әкімі Н.М.Садуақасовтың төрағалық 

жасауымен терроризмге қарсы комиссияның кезекті отырысы болып 
өтті. Оған құқық қорғау, арнайы және жергілікті атқарушы органдарының 
бірінші басшылары қатысты.

Іс-шарада Қостанай облысында әлеуметтік-экономикалық бағдарла-
малардың іске асырылу тиімділігі, сондай-ақ қоғамды терроризм мен 
діни экстремизм идеологиясының ықпалынан қорғау үшін халықтың 
жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Қыл-
мыстық-атқару жүйесі департаментінің бастығы Т.Көнекбаев, облыстық 
жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқар-
масының басшысы Е.Жаулыбаев, сондай-ақ Әулиекөл ауданының әкімі 
А.Балғарин баяндама жасады.

Комиссия төрағасы Н.М.Садуақасов терроризм мен діни экстремизм 
идеологиясының өңірде таралуына ықпал жасайтын барлық жағдайлар 
мен факторларды жою жөнінен барлық мүдделі құрылымдардың үй-
лесімді бірлескен жұмысының қажеттігін атап көрсетті.

Терроризмге қарсы комиссия отырысының қорытындысы бойынша 
тиісті шешімдер қабылданды.

Қостанай облысы әкімдігі жанындағы
терроризмге қарсы комиссияның аппараты.

Облыс орталығындағы 
 Е.Өмірзақов атындағы филар-
монияда аймақ басшысы Н.Са-
дуақасовтың төрағалығымен 
Қазақстан халқы Ассамблея-
сының  ХХІІІ кезекті сессиясы 
болып өтті. 

Сессияға ҚР Парламент 
Мәжілісінің депутаты  З.Саяпова,  
облыстық Қазақстан халқы Ассам-
блеясының мүшелері, этномәде-
ни бірлестіктерінің, мемлекеттік 
органдардың  өкілдері қатысты. 

Жиын барысында облыс тық Ассам-
блеяның құрамындағы  өзгерістер, 
Елбасының  Қазақстан халқы Ас-
самблеясының ХХІ  сессиясында  
тапсыр ған тапсырмалардың жүзеге 
асырылуы туралы әңгіме болды. 

Сессияда облыс әкімінің орын-
басары М.Дәрібаев, облыс тық Қа-
зақстан халқы Ассамблея сының  
мүшелері Н.Суслова, Д.Гусак, 
Н.Шпагина, Торғай гуманитарлық 
колледжінің директоры С.Тас
мағанбетов және тағы басқалар 
шығып сөйледі. Олар өз сөздерін-
де еліміздің тәуелсіздік алған жыл-
дардан бері әлем қауымдас тығының 
алдында Қазақстан толерант-
тылықтың ерекше моделін қалып-
тастырғанын, қоғамымызда бейбіт-
шілік пен жалпыұлттық келісімді 
сақтап отырған оң тәжірибе көпте-

ген мемлекеттер үшін мысал екенін 
атап өтті.  Бүгінде  тағдыры мен 
мақсаты бір облыс жұртшылығы-
ның алдында жалпы азаматтықтың  
бірдейлігін қалыптастыру міндеті 
тұр. Облыстық Қазақстан халқы Ас-
самблеясының бастамашылығымен 
жергілікті жерлерде құрылған 
қоғамдық келісім кеңестерінің рөлі 
артып отыр екен. 

Облыс аясында  Ассамблея ның 
20 жылдығына арналған «Бейбіт-
шілік пен келісімнің Жол карта-
сы» атты мегажобаның бірінші 
кезеңі аяқталды, жоба бойынша  
Ассамблеяның әлеуметтік жұмыс
тарының бағыты қала мен ауданға  
назарын аударса, келесі 
кезеңде «Бір ел, бір  ха-
лық» негізгі мақсатты 
жүзеге асыру.

Бірлік пен ынтымақ аясында...

2-бет.

2-бет.

ЖАСТЫҚ ШАҚТЫҢ ЖАРҚЫЛЫ

Арман алға жетелейді



223 маусым  2015 жыл

Әрбір шығып сөйлеген шешендерге облыс 
әкімі өзінің сұрағын да  қойып отырды.

Сонымен бірге облыс әкімі Н.Садуақасов өз 
сөзінде, бүгінгі таңда толеранттылықты,  этносаралық 
қарым-қатынасты нығайту үшін барлық мүмкіндіктерді 
пайдалану қажеттігін атап өтті.

– Бұл өмірде қатып қалған ештеңе жоқ, алайда діни 
экстремизм проблемасы бар екенін айтқанымыз жөн. 
Сондықтан біздің  атқаратын жұмыстарымыз, істеріміз 
нақты, оң болуы тиіс. Біз елімізде яғни,  Қазақстан Ре-
спубликсында қабылданған заңдар аясында өмір сүріп, 
сол бойынша алға жылжуымыз қажет. Және де  алыс та 
жақын мемлекеттермен өзара ынтымақтастықта болаты-
нымыз айқын, – деді облыс әкімі.  

Жиын аясында  шығып сөйлеген Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мүшелері  мәселен, жаңа оқу жылын-
да  яғни, 1 қыркүйекте  мектептерге барып,  достық пен 
толеранттылықты алғашқы сабақтың тақырыбы ретін-
де алуды, Ұлы Ұстаз Ы. Алтынсаринның туғанына 165 
жыл толуына байланысты педагогтың өміріне байланыс-
ты елді мекендерді туристік маршрут бойынша  ара-
лап өтуді сол секілді  өңірімізде  өз шығармаларында, 
өлең-жырларында достықты, ынтымақты,  бірлікті жыр-
лап, сүйіспеншілікке, толеранттылыққа үндейтін бала-
лар ақын-жазушыларымыздың байқауын өткізсе деген 
пікірлерін айтты. Соколов-Сарыбай кен байыту өндірістік 
бірлестігінің өкілі Д.Гусак  бір кездегідей әр саланың  
үздік  жұмысшыларын, қызметкерлерін  төсбелгімен ма-
рапаттап,  олардың мәртебесін көтерсек деген ой-пікір 
айтса,  облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы К.Үкин  
облысымыздағы еңбек қайраткерлері туралы кітап шыға-
ру қажеттігін жеткізді.

Сессияда облысымызда тұрып жатқан этнос өкіл-
дерінің мәдениетін, тұрмысын таныстырып, көрсететін 

этноауыл салу үшін, оның құрылысы мен жобалық-сме-
талық құжаттары үшін жергілікті бюджеттен қаражат 
бөлінсе деген ұсыныс та айтылды.

Жиын барысында сөз сөйлеген ҚР Парламент 
Мәжілісінің депутаты З.Саяпова жиналғандарға, облыс 
басшысына ұлтаралық, этносаралық ынтымақтастықты, 
келісімді нығайту жолдарында атқарған жұмыстары үшін 
өзінің ризашылығын білдірді.  Осындай елеулі еңбегі үшін 
облыс басшысына арнайы сыйлық та тапсырды. Ал, сес-
сия соңында  Соколов-Сарыбай кен байыту өндірістік бір-
лестігінің кадрлар бөлімінің бастығы Д. Гусак  Қазақстан 
халқы Ассамблеясының «Бірлік» алтын медалімен және 
облысымыздың бір топ азаматтары   қоғамдық келісім 
және қазақстандық патриотизмді,  Қазақстан халқының 
бірлігі пен ынтымағын нығайтуға қосқан үлестері үшін  
мерекелік «Қазақстан халқы Ассамблеясына  20 жыл» 
медалімен,  Құрмет грамотасымен, Алғыс хаттарымен  
сол секілді облыс әкімінің  Құрмет грамотасымен мара-
патталды.

СУРЕТТЕ: сессиядан  көрініс.
Суретті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

Бірлік пен ынтымақ аясында...
1-бет.

Қасқырбай 
 ҚОЙШЫМАНОВ
Маусым айының үшінші жек-

сенбісі – Медицина қызметкер-
лерінің күні. Облыс әкімі Нұралы 
Садуақасов осы саланың қыз-
меткерлерін төл мерекелерімен 
құттықтады. Олардың халық ал-
дындағы жауапты еңбектері үшін 
алғыс айтты. Адам денсаулығы – 
қоғамның басты байлығы десек, 
тұрғындардың саулығын сақтау-
да күндіз-түні тынымсыз еңбек 
ететін дәрігерлердің рөлі әрдай-
ым ерек. Жылы сөзімен, шипалы 
ем-домымен науқас жанды ажал 
тырнағынан алып қалып, екінші 
өмір сыйлап жататын өз маман-
дығының адал қызметшілері қан-
дай құрметке болса да лайықты.

«Еңбек – адамның көркі, 
адам – заманының көркі» де-
гендей, денсаулық сақтау са-
ласында аянбай тер төгіп, ұзақ 
жылдар бойы жемісті еңбек етіп, 
халықтың жылы ықыласы мен 
алғысына бөленіп келе жатқан 
бір топ медицина қызметкерлері 
мереке қарсаңында біраз мара-

паттарға ие болды. 
Арқалық перзентханасының 

қызметкері Фаина Молдашева, 
облыстық аурухананың хирург 
дәрігері Сергей Мановицкий, об-
лыстық патологиялық анатомия 
бюросының дәрігері Наталья 
Дулина Қазақстан Республика-
сының Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрлігінің 
Құрмет грамотасымен марапат-

талды. Сондай-ақ, облысымызға 
еңбегі сіңген бірқатар дәрігер-
лер «Қазақстан Республикасы 
денсау лық сақтау ісінін үздігі» 
төсбелгісін тағынды. Және тағы 
да үш тәжірибелі маман «Еңбек 
ардагері» медаліне ие болды. 
Облыс әкімінің Құрмет грамота-
сымен үш дәрігер марапатталды. 

Суретті түсірген: Айбек 
ЖҮЗБАЙ.

Абзал жандар алғысқа бөлендіҚоғамдық қабылдау 
өткізді

Қымбат 
     ДОСЖАНОВА
Қостанай қалалық мәслихатының депутаты 
Марина Бут қоғамдық қабылдау өткізді. «Нұр Отан» 
партиясы ҚҚФ-да өткен шараға бес азамат қатысып, 
халық қалаулысына арыз шағымдарын айтты. 
Қаланың байырғы тұрғыны Валентина Зигова жер учаскесіне 

байланысты сұрақ қойған болатын. Аталған азаматтың меншігіндегі 
жерді көршісі пайдаланып, жеке бизнесін ашуды жоспарлап отыр. Ал 
жер иесі көршісінің әрекетіне қарсы. Жапа шегуші тарапқа не істе-
мек керек? Бұл оқиға бойынша депутат М.Бут ҚР заңнамасына сай 
дұрыс шешім қабылдау керектігін түсіндірді. Яғни, азамат В.Зигова 
ең алдымен сотқа шағымданатын болды. Қоғамдық қабылдауға жа-
зылғандардың бірі, жас ана Татьяна Мовчан баласын балабақшаға 
орналастыра алмай әлек. Халық қалаулысы бұл мәселеге қалалық 
білім бөлімі жауапты екендігін жеткізді. Аталған бөлімге арыз жазу 
керектігін де айтты. Осы аталған мәселелер қалалық мәслихат де-
путаты Марина Буттың бақылауында болмақ. 

Салықтан жалтаруға 
болмайды

Шұға 
     ҚОҢҚАБАЙ

Облыс тұрғын-
дарының мемлекет 
алдындағы салық қа-
рызы 2 млрд. теңгеге 
жеткен.

Борышкерлерге 
қатысты заң жүзінде 
қатаң шаралар қолданғанымен оның нәтижесі шамалы. Бұл туралы 
Қостанай облысы бойынша мемлекеттік кіріс департментінде өткен 
брифингте мәлім болды. 

Өткен жылмен салыстырғанда халықтың мемлекет алдындағы 
салық қарызы 5 есеге артып, қазір 2 млрд. теңгеге жетіп отыр. Борыш-
керлер тізімінің дені бизнесмендерге тиесілі. Олар хабарламаларға 
аса мән бермейді. Сәйкесінше Үкімет мәжбүрлі шараға барады. Қа-
зынаға қарызы барлардың мүлкі тәркіленеді. Аталмыш әдістің іске 
асуы бұл мәселенің оң шешілуіне ықпал ете бастады дейді мамандар. 

– Қарызы бар борышкерлердің банктегі есеп-шоттарын жауып, 
қаржы саласында қандай да бір әрекеттерге тыйым салуға толық 
құқымыз бар. Сот орындаушыларын тартуды кеңінен қолданысқа 
енгізе бастадық. Ол да өз тиімділігін көрсетті. Осындай әдістердің 
арқасында жыл басынан бері мемлекет қазынасы 700 млн. теңгеге 
толықты. Берешек азаматтардың ел аумағынан шығуына тосқауыл 
қоятын заңның биыл қабылдануы да жұмысымызға оң ықпал тигізді. 
Мәселен, шекара аспақ болған 7 борышкер амалсыз ат басын кейін 
бұрды, – дейді  Қостанай облысы бойынша мемлекеттік кірістер де-
партаментінің бөлім басшысы Зарина Бекмұхамедова.

Алдағы уақытта қыруар қаржыны мемлекет меншігіне қайтарту үшін 
кіріс және құқық қорғау органдары бірлесіп рейд ұйымдастырмақ ниетте.

Заңды белден басқан
Айбек 
    КӘДІРҰЛЫ

Қостанай аудандық  кәсіпкерлер палатасы  прокуратура қызмет-
керлерімен бірлесе отырып,  кәсіпкерге қол ұшын созды.

Палатаға шағым түсірген шаруа қожалығының жетекшісі Ғалиәскер 
Қасымов  2015 жылы аудандық әкімдік Половников селолық округін-
дегі өзіне тиесілі (жалпы көлемі 340 га) жер телімін  бір жақты шешті 
деп түсіндіреді. 

Әкімдіктің осы іс-әрекетін кәсіпкер заңсыз деп санайды. Өйткені, 
кезінде аталған жер  телімі оған ұзақ мерзімге  пайдалануға беріліпті. 
Екі жақты келісім күні бүгінге дейін күшін жоймаған. 

Осы мәселені жіті тексеру барысында палата сарапшылары мен 
аудандық прокуратура қызметкерлері кәсіпкердің құқығы аяқасты болға-
нын анықтады. Яғни, мемлекеттік органдар заңды белшеден басқан. 

«Әкімшілік рәсімдер туралы» Заңның 92 және 8 баптарын өрескел 
бұзылған. Мәселен, кәсіпкер Ғ. Қасымовтың жер телімін  пайдалану 
құқығы туралы шарт өзгертілмеген.  Ал,  әділет органдары оны  тір-
кеуді мүлде естерінен шығарып алса керек. Негізі,  мұндай талаптар 
Жер кодексіне сәйкес сот тәртібі бойынша  жүргізілуі тиіс. 

– Бүгінгі таңда, аудандық прокуратура заңдылықтың бұзылуын жою 
туралы Қостанай ауданы әкімінің атына ұсыныс-хат жолдады.  Онда 
заңды тұлғадан жер телімін мәжбүрлі түрде алу  туралы қаулыны жою 
және лауазымды тұлғаларды тәртіптік жауапкершілікке тарту жөнінде 
айтылған, – дейді облыстық кәсіпкерлер палатасының директорының 
орынбасары Самат Сәдуақасов.

Содан кейін  аймақ 
басшысы  он бір жыл 
бойы тек «5» деген 
бағаға оқып, Ұлттық 

бірыңғай тестілеуде сол алған 
білімдерін дәлелдеп, «Алтын 
белгіге» ие болғандарды құт-
тықтап, ақшалай сыйлық табыс
тап,  кеу делеріне «Алтын бел-
гілерін» тақты.   Биылғы жылы 
осы «Алтын белгіге» үміткер-
лердің саны  облыс бойынша 
120 болатынды, солардың бар
жоғы 40 ғана  ҰБТда білімдерін 
дәлелдеп шықты. Аз ба, көп пе? 
Сонымен,  «Алтын белгімен» ма-
рапатталғандардың қатарында 
облыс орталығындағы дарынды 
балаларға арналған Ы. Алтынса-
рин атындағы  мектепинтерна-
тының төрт түлегін де атап айт-
сақ,  Нарқыз Макенова, Гүлназ 

Жаңабай, Кәмила Базылбекова, 
Айғаным Төлеухан бар. 

–Бәріне ризамын, қуа-
ныштымын. Ұстаздарымды, 
атааналарымды, достарымды 
құттықтаймын. Білімдеріне, 
тәрбиелеріне, артқан сенім-
деріне рахмет. Оларға деген 
алғысым шексіз, – деді Кәмила 
Базылбекова.

Сол секілді  С.Мәуленов 
атындағы гимназияның қос 
түлегі Әйгерім Ещанова, Гүл-
шат Әділбекова де «Алтын бел-
гілерін» ҰБТда  дәлелдеп шықты.  
Құттықтаймыз!  Салтанатта жи-
налғандарды түлектер атынан 
Қостанай қаласындағы №23 орта 
мектебін бітірушісі  Диана Асау-
баева құттықтады,  жылы лебізін 
білдіріп,  түлектерге, ұстаздарға, 
атааналарға рахметін айтты.

Салтанат аясында  «Алтын 
белгі» иелері облыс әкімімен 
естелікке суретке түсті. Аспанға 
түрлітүсті шарлар ұшты. Соңғы 
мектеп вальсі ойнады. Сахнаға 
білім берген ұстазжетекшілер 
де көтерілді. Оларға да рахмет 
айтылды, түлектер гүлдерін сый-
лады.  Сол сәтте  жаздың жылы 
жаңбыры  себелей жөнелгені. 
Сән көйлектері мен опадалап-
тары жаңбырға малынбасын деп   
бозбалаларымыз костюмдерін 
ілешала шешіп, сыныптас  дос 
бойжеткендердің үстіне  шатыр 
құсап көлегейлеп ұстап  тұрды. 
Қалай ғана сүйсінбессіз!. Соңғы 
кезде  селфиге түсу әдетке ай-
налғандай, кеш жүргізушілері 
түлектерді жаңбыр астында  сол 
селфиге түсуге шақырды. Кеш  
соңы концертке ұласты.

1-бет.

Арман алға жетелейді
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  Жылыжай кешені ашылады
Лисаков. Жоба былтыр ќолѓа алынѓан болатын. Биыл аяќтау,

іске ќосу жоспарланып отыр. Ќ±рылыс ж±мыстары біршама
ширап ќалѓан. Алайда, єлі де ќаржылыќ т‰йіншектерді тарќатып
алу керек. Б‰гінге дейін жауапты компания μз ќалтасынан 70
млн.тењгедей шыѓындады. Ќазір жања инвесторлар тарту жєне
несие алу мєселелері пысыќталып жатыр.  Жылыжай кешеніне
барлыќ инженерлік инфраќ±рылым ж‰ргізу ісіне 51,4 млн. тењге
ж±мсалѓан. Серіктестік μз ќоржынынан єлі  де 120 млн. тењге
шыѓаруды жоспарлаѓан.

Жастар мерекесі 5 к‰н тойланбаќ
Облыста. Мерекелік шара маусымныњ 24-інде облысымыздыњ

т‰кпір-т‰кпірінде "Ізгілік аптасы"  акциясынан  бастау  алмаќ.
Сондай-аќ ауќымды веложарыс ±йымдастырылады. Келесі к‰ні
бос ж±мыс орындарыныњ жєрмењкесі μтеді. Оѓан ќаладаѓы
кєсіпорындар мен ±йымдар, сонымен ќатар оќу орындарыныњ
ќабылдау комиссиясы атсалысады. Єуесќой аула командалары-
ныњ ќатысуымен, мини-футболдан жастар турнирі ашылады.

Жєрмењке – ж±мыс тауып береді
Ќостанай ќ. М‰мкіндігі шектеулі азаматтарды ж±мыспен ќам-

туѓа арналѓан бос ж±мыс орындарыныњ жєрмењкесі μтті. Жєрмењ-
кеде кμпшілікке 40 бос ж±мыс орны ±сынылды. Соныњ ішінде
вахтер, бухгалтер, зањгер, дєрігер, єлеуметтік ж±мысшы, психо-
лог сияќты мамандар ауадай ќажет. Аталмыш іс-шара "Н±р Отан"
партиясы ЌЌФ "Кедергісіз келешек" жобасы аясында ±йымдас-
тырылды.

Ауылда намазхана ашылды
Ќостанай ауд. Семенов елді мекенінде ауылдыќтардыњ

к‰шімен намазхана ашылды. Б±л бастаманыњ басы-ќасында Се-
менов  орта  мектебінде  38 жыл ±стаздыќ еткен Кємшат Керім-
баева болыпты. Ауыл ортасында кμптен жабулы т±рѓан клубты
рухани игілікке жарату осы кісіні толѓантќан ой болса керек.
Ќањыраѓан ѓимаратты намазханаѓа айналдыру туралы ±сынысты
жергілікті "Жасай" ЖШС ќолдаѓанын айта кеткен жμн.

 ‡здіктер аныќталды
Ќостанай ќ. "ТЖД  ¤рт  сμндіру  жєне авариялыќ ќ±тќару

ж±мыстары ќызметі" Мемлекеттік мекемесініњ μртке ќарсы ќыз-
мет  бμлімшелерініњ арасында μрт ќ±тќару спорты жарысы μтті.
Маќсат – ЌР жазѓы ашыќ  Чемпионатына  μрт-ќ±тќару спорты-
нан ‰здік шыќќан  спортшыларды тањдап, Ќостанай облысы
ќ±рама командасын жасаќтау. Ќатысушылар кедергілер арќылы
100-метрлік жолаќты кесіп μту, жауынгерлік ќанат жаю жєне оќу
жаттыѓу  м±нарасыныњ  4-ші ќабатына шабуыл сатысымен кμте-
рілу бойынша к‰ш сынасты.

Ќостанай облысыныњ єкімі Н±ралы
Садуаќасов Астаналыќ жєне Ќазаќстандыќ
митрополит Александрмен кездесті. Іс-
шарада μњірдегі діни ахуал туралы сμз
болды.

¤њір басшысы облыс аумаѓындаѓы діни ахуал-
ды т±раќты деп баѓалады. Елбасы Н.Є.Назарба-
евтыњ салиќалы саясатыныњ арќасында елдегі
дєст‰рлі діндер д±рыс баѓытпен ж±мыс істеуде.

– Біздіњ ортаќ Отанымыз т‰рлі этнос пен кон-
фессияларды бір шањыраќ астына біріктіріп отыр.
Азаматтардыњ діни сенімдері мен кμзќарастары-
на т‰сіністікпен, ќ±рметпен ќарау Ќазаќстанныњ
ішкі саясатыныњ негізі, – деді облыс єкімі Н.Саду-
аќасов.

Кездесуде Ќостанайлыќ жєне Рудныйлыќ епар-
хияныњ меншігіне жеке жер учаскесін беру мєсе-
лесі де сμз болды. Рудный ќаласындаѓы Богояв-

Аптап ыстыќ саќталады
Облыста. Еліміздіњ басым аумаѓында аптап ыстыќ саќтала-

ды, – деп хабарлайды "Ќазгидромет" орталыѓы. Синоптиктердіњ
мєліметінше, Ќазаќстанныњ бірќатар облысында ауа температу-
расы кμпжылѓы нормадан 5-10 градусќа жоѓары болады. М±ндай
ауа райы жоѓары барийлі жотамен Таяу Шыѓыстан келетін ыстыќ
ауамен байланысты болады. Синоптиктер республиканыњ кей об-
лыстарында сынап баѓанасы 40 градусќа дейін кμтеріледі, – деп
ескертеді. Тек айдыњ соњына ќарай аздап к‰н салќындауы м‰мкін.

 Сараптама нєтижесі нені кμрсетті?
Сарыкμл. Жаќында аудандыќ кєсіпкерлік бμлімі μњірдіњ азыќ-

т‰лік д‰кендеріндегі к‰нделікті т±тынатын тауарлардыњ баѓасы-
на сараптама жасаѓан болатын.  Нєтижесінде, ќызылша мен сєбіз
секілді кμкеністердіњ жоѓары баѓамен сатылып жатќанын аныќ-
тады. Яѓни, алдыњѓысыныњ баѓасы – 11%, ал соњѓысы – 13%-ѓа
дейін μскен. Есесіне, екі айдыњ кμлемінде с‰т μнімдерінен жасал-
ѓан азыќтардыњ, ±н, ќант, макарон μнімдерініњ баѓасы еш μзгер-
меген, т±раќты.

Дін басылармен кездесті

Былтырдан бастап еліміздіњ
мерекелік к‰нтізбесіне жања
кєсіби мереке – Мемлекеттік ќыз-
метшілер к‰ні енгізілген еді. Осы-
ѓан  орай  ќаламыздаѓы орыс дра-
ма театрында ЌР Мемлекеттік
ќызмет  істері  жєне  сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл
агенттігі Ќостанай облысы бой-
ынша департаментініњ м±рын-
дыќ болуымен "‡здік мемлекеттік
ќызметші – 2015" сайысы
μткізілді. Тоѓызыншы мєрте ±йым-
дастырылып келе жатќан шараѓа
облысымыздыњ єр ауданынан
отыз алты μтінім келіп т‰сіпті.
Ќазылар алќасы озып шыќќан он
тμрт ќызметкердіњ ж±мысын фи-
налдыќ кезењге іріктеп алды.

Сайыстыњ "Визитка" деп ата-
латын кіріспе бμлімінде ќатысу-
шылар μздерін таныстырды. Бірі
бейнеролик кμрсетсе, екіншісі
жырдан шашу шашты. Ал ќамыс-
тылыќ Ерлан Ќылышбаев μзі
жайлы ‰ш тілде баяндап берді.
Арќалыќтан келген Алмаг‰л
Ж±мабаева μзініњ кішкентай
ќызын сахнаѓа алып шыѓып, ла-
тын-американдыќ биі арќылы
кμпшіліктіњ ќошеметіне ие болды.

Єрбір ќызметкердіњ ойын
ашыќ айта алатын, креативті бо-
луы – басты талап. Осы байќау-
дыњ екінші кезењінде жас маман-
дар бір-бірімен пікірталасќа т‰сті.
Олар ж±п-ж±пќа бμлініп єр т‰рлі
таќырыпта ой бμлісті. Мєселен,
Ќарасу ауданыныњ намысын ар-
ќалап келген Наѓашыбай Капи-
тан ѓаламтор жєне єлеуметтік же-

‡здік мемлекеттік
ќызметшілер аныќталды

лілердіњ адам μміріндегі мањы-
зын тілге тиек етті. Аталмыш та-
ќырыпта ќарсы пікір айтќан ќос-
танайлыќ Асќар Кетебаев єлеу-
меттік желілерді ќатањ тексеріс-
тен μткізіп барып ќана ќолдану
керек дейді. Сарыкμлден келген
Денис Кравченко ќазаќстандыќ
киноμндірістіњ єлі де даму жо-
лында екенін, елімізде білікті ре-
жиссерлер мен шебер оператор-
лардыњ жетіспейтінін айтты.

Зањды білмеу мемлекеттік ќыз-
меткерлерге ‰лкен сын десек,
сайыстыњ шешуші  турында ќаты-
сушылар  Ата  Зањымыз  жєне
басќа  да саяси ќ±жаттар тμњіре-
гінде ќойылѓан с±раќтарѓа жауап
берді.

Єділќазылардыњ шешімі шыќ-
ќанша жиылѓан ж±рт ±лттыќ жєне
акробатикалыќ жанрдаѓы би-
лерді тамашалады. Сондай-аќ
облысымызѓа танымал Дидар

Ибраева, Н±рахмет Махм±т сияќ-
ты талантты єншілер μнер
кμрсетті.

Жарыстыњ ќорытындысында
"Ењ жас ќызметкер" болып ќоста-
найлыќ Дина Н±рлыбекќызы та-
нылса,"Ењ шыѓармашыл маман"
номинациясында Наѓашыбай
Капитан жењіске жетті. ‡шінші
орын облыстыќ ІІД аналитика
бμлімініњ бас маманы Ж±лдызай
Бекболатоваѓа, екінші орын Фе-
доров ауданынан келген Ќадыр-
жан Ж‰нісовке б±йырды. Ал, бас
ж‰лде Ќостанай ќаласы
єкімдігініњ т±рѓын ‰й-коммунал-
дыќ шаруашылыѓы секторыныњ
инспекторы Эмилия Тєутенова-
ныњ ќанжыѓасына байланды.
Барлыќ ќатысушылар ±йымдас-
тырушылардыњ атынан диплом-
дар мен баѓалы сыйлыќтарѓа ие
болды.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

ленск Храмы ‰шін ќосымша жер учаскесін бμлгені
‰шін Митрополит Александр облыс єкіміне алѓыс
айтты.

СУРЕТТЕ: облыс єкімініњ Астаналыќ жєне
Ќазаќстандыќ митрополит Александрмен кез-
десуі.

Ќасќырбай
          ЌОЙШЫМАНОВ

¤ткен ж±ма к‰ні облыстыќ т±тынушылардыњ
ќ±ќыќтарын ќорѓау департаменті μткізген семи-
нарда μкілетті орган μкілдері Таяу Шыѓыс елдері-
не демалушылар мен ќажылыќ сапарѓа барушы-
ларды неѓ±рлым саќ болуды ескертті. Онда ауру
ж±ќтыру ќаупі бар.

Сырќат атипті пневмония т‰рінде білінеді.
Б‰йрек ауруы мен ішек ж±ќпалы аурулары маза-
лайды. Бірінші кезекте Сауд Арабиясынан саќтан-
дырады:  б±л елде μткен жылы ауру ж±ќтырѓан
барлыѓы 497 жаѓдайдыњ 414-і тіркеліп отыр, 115
науќас  кμз ж±мѓан. Туристік  елдерде,  атап  айт-
ќанда, БАЄ мен Мысырда бірнеше жаѓдай тіркел-
ген.

Облыстыќ т±тынушылардыњ ќ±ќыќтарын
ќорѓау департаментініњ бμлім басшысы Л.Нало-
бина Сауд Арабиясыныњ билігі денсаулыѓы єлсіре-
ген, диабетпен, созылмалы тыныс жолдары, б‰йрек
жєне бауыр ауруларымен ауыратын адамдарѓа
биылѓы жылы ќажылыќ жасаудан бас тарту
жμнінде кењес бергенін айтты.

Мамандар кеселдіњ алдын алуын ескерткенмен,
μткен жылы алањдатарлыќ ештење болмапты.

– Былтыр ќажылыќ сапарѓа облысымыздан 36
адам барды. ¤њірдегі тіркелген єрбір туристік
фирманыњ  медицина  ќызметкері  ќажылыќќа
баратын кісініњ денсаулыѓын ќадаѓалап барып,
жібереді. ¤ткен жылы ќажылыќќа барѓан адам-
дардан ешќандай ж±ќпалы дерттіњ белгілері аныќ-
талѓан жоќ, – деді  облыстыќ  ќажылар  ќауым-
дастыѓыныњ тμраѓасы Жаќсылыќ Ѓайсин.

Ќажылыќќа барушыларѓа

вирус туралы ескертті
Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ
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Мемлекеттік ќызмет істері жєне сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы іс-ќимыл агенттігі департаментініњ кезекті μткен
Тєртіптік кењесініњ отырысында сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы аѓартушылыќ ж±мыстары, "Атамекен" ¦лттыќ
кєсіпкерлер палатасыныњ ќоѓамдыќ мониторинг бойын-
ша   μткізген тексерулерініњ нєтижесі, Жанкелдин ауданы
жергілікті атќару органдары ќызметіндегі  мемлекеттік ќыз-
мет,  сыбайластыќќа ќарсы  туралы, мемлекеттік ќыз-
метшініњ ар-намыс Кодексі, сол секілді  мемлекеттік ќыз-
мет кμрсету саласындаѓы зањнамаларды саќтау мєселесі
бойынша  жоспарлы тексеру ќорытындылары жан-жаќ-
ты ќаралды. Тексеру нєтижесі бойынша Тєртіптік кењес
алдында  Жанкелдин ауданыныњ єкімі Асќарбек Кенже-
ѓарин есеп берді. Ол μз сμзінде жергілікті мемќызметші-
лер атына Тєртіптік кењес тарапынан берілген барлыќ
ескертулер м±ќият тексерілді жєне де тиісінше шаралар
ќолданылатынын айтты.

– Полиция μз міндетін атќаруда.
Дегенмен ж±ртшылыќтыњ полиция
ж±мысына айтар наразылыѓы же-
терлік. Жаѓдайды ќалай μзгертуге
болады деп ойлайсыз?

– Полицияныњ ќоѓаммен бірге μзгеретіні
сμзсіз.  Єлемдік тєжірибе кμрсеткеніндей, по-
лиция мен ж±ртшылыќтыњ μзара єрекеттестігі
к‰рделі де ќарама-ќайшылыќќа толы ‰рдіс.
Алайда, болып жатќан μзгерістер жаѓдайын-
да б±л ќазіргі заманѓы ќылмыстылыќќа тиімд-
ілікпен ќарсы т±руѓа  м‰мкіндік беретін бірден-
бір тетік.

Б‰гінде полицияда ж±ртшылыќпен ыќпал-
дастыќтыњ ќалыптасќан тєжірибесі бар. Оныњ
‰стіне заманауи зањнама б±л мєселеге ќаты-
сты єрт‰рлі н±сќаларды ±сынады. ¤здеріњіз
ойлап ќарањыздаршы, б‰гінде т±рѓындар
кμпті д‰рліктірген ќылмыстарды ашуѓа белсен-
ділікпен ќатысады. Біз із-т‰ссіз жоѓалѓандар-
ды іздестіруде, жол-кμлік оќиѓасы куєларын,
сондай-аќ тєртіп саќшыларыныњ зањ талап-
тарын орындау мєселесін аныќтаѓанда кμптіњ
кμмегіне ж‰гінеміз. Ќоѓамдыќ тєртіпті ќорѓауѓа
атсалысып ж‰рген азаматтардыњ ќатысуымен
жыл басынан бері 28 ќылмыс ашылып, 625
ќ±ќыќ б±зушы ±сталды. Б±л μткен жылѓы
кμрсеткіштен жоѓары. Полицияѓа кμмек
кμрсеткен 53 азаматќа бір миллион тењге
мμлшерінде сыйаќы тμледік. Ал, ж±ртшылыќ-
тыњ полиция ж±мысына кμзќарасына келер
болсаќ, ол ќатардаѓы ќызметкердіњ μзін ќалай
±стауына тікелей байланысты. Ќоѓам біздіњ
ж±мысты баѓалауы тиіс, осы т±рѓыдан алѓан-
да ќоѓамдыќ кењес – б±л μзгеше бір сапа
μлшеуіші деуге болады.

– Ќылмыстардыњ ашылуы мен тер-
гелуі де сапа μлшемі бола алады
ѓой...

– Шындыѓында, біздіњ ж±мысымыздыњ са-
пасы мен кμпшілік пікірі ќылмыстардыњ д±рыс
тексерілуі мен тез ашылуына тікелей байла-

"Ж±ртшылыќпен байланысты
ныѓайта т‰спекпіз"

тыњ ќатысуынсыз μтпейді. Б±ѓан ќоса олар
ќ±ќыќ т‰сіндіру жєне тєрбие ж±мысын да ж‰р-
гізеді. Б±л ж±мыс μз нєтижесін беруде. Мыса-
лы, ќызметкерлердіњ жемќорлыќ ќ±ќыќ б±зу-
шылыќ жасау жаѓдайлары шамамен 70 пай-
ызѓа азайды. ¤ткен жылмен салыстырѓанда
теріс себептермен ж±мыстан шыѓарылѓан
полиция ќызметкерлерініњ саны азайды. ¤з
еркімен ж±мыстан шыѓатындар да азайып
келеді. Жаѓдай т±раќталып келеді.

Президент талап еткеніндей, ќ±ќыќ ќорѓау
органдарыныњ мμлдірлігін, аќпараттыќ тех-
нологияларды дамыту, патрульдік ќызметті
бейнетіркеушілермен жабдыќтау бойынша
шаралар дестесін ќалыптастыру керек.

– Елбасымыз полицияныњ мєрте-
бесі мен оныњ азаматтар алдындаѓы
жауапкершілігін арттыру ќажеттігін
атап μткен болатын. Ішкі істер орган-
дарыныњ єлеуметтік ролін μзгерту
‰шін ќоѓамдыќ стереотиптерді де
μзгерту ќажет емес пе?

– Иє, єњгіме "нμлдік тμзімділік" турасында.
Б±л принциптіњ ќолданысы азаматтардыњ
μзіне байланысты. Ќауіпсіз аймаќта μмір с‰р-
гіњіз келе ме? Олай болса, полициямен бірге
сіз μзіњіз де μзгеруіњіз керек. Ќылмыс туралы
уаќытында хабарлау – ішкі істер органдары
ќабылдаѓан шаралардыњ тиімділігініњ кепілі.
Ол хабарды басќа біреу берер деп ќарап
отырмау керек, одан да кμп хабар т‰се бер-
сін. Есесіне сіз ќоѓамды ќылмыстыќ ќол с±ѓудан
жєне ќ±ќыќ б±зушылыќтан ќорѓау ісіне μз
‰лесіњізді ќосќаныњызѓа сенімді бола аласыз.

Б‰гінде біздер жасμспірімдерді спортпен
айналысуѓа тартудамыз. Біздіњ ќамќорлыѓы-
мыздаѓы облыстыќ балалар ‰йініњ ќыздары-
нан балалар-жасμспірімдер волейбол коман-
дасы ќ±рылды. Балалар ‰шін "Динамо" дене
шыныќтыру-спорт ќоѓамында к‰рес, волейбол
жєне баскетболдан ‰ш аќылы спорт секция-
сы ќ±рылды. Ж±ртшылыќпен байланысты ны-
ѓайта т‰спекпіз.

БОЛАШАЌЌА 100 ЌАДАМ

нысты. Мысалы, жыл басынан бері тергеу
бμлімшелерініњ μндірісінде 29 мыњ ќылмыстыќ
іс болды. Б±л μткен жылѓыдан екі есе кμп.
Кμшелер мен ќоѓамдыќ орындардаѓы жаѓдай
біршама жаќсарды. Аса ауыр ќылмыстар
азыраќ тіркелуде. Б±рын жасалѓан ќылмыс-
тар кμбірек ашылуда.

Техникалыќ жараќтандыру жєне алдын алу
ж±мысы жаќсара т‰сті, тиісінше жол-кμлік
оќиѓаларыныњ саны 21 пайызѓа азайды,
оларда жараќаттанѓандар саны 30,2 пайы-
зѓа кеміді.

Жаќын уаќытта "Ќылмыстыќ ќ±ќыќ б±зушы-
лыќтар картасы" интернет-порталы ќ±рыла-
ды, онда елде жасалѓан барлыќ ќылмыстыќ
ќ±ќыќ б±зушылыќтар, жасалѓаннан кейін бір
аптадан кешіктірмей, тіркелетін болады. Ел-
басы атап μткеніндей, б±л ішкі істер орган-
дары ж±мысыныњ тиімділігін баќылауѓа
м‰мкіндік береді.

– Полицияны реформалаудыњ
ќазіргі міндеттері ќызметкерлердіњ
сапалыќ ќ±рамына да ќатысты.
Б‰гінде полицияѓа ќызметке жоѓары
зањгерлік білімі бар адамдар, жеке-
леген ќызметтерге арнаулы орта
білімі барлар ѓана ќабылданады...

– Полиция ќызметкерлеріне талаптыњ
к‰шейтіле т‰скені рас. Мысалы, соњѓы конкур-
стыќ комиссияныњ ќорытындыларын алсаќ, бос
лауазымдарѓа орналасуѓа конкурсќа біліктілік
талаптары бойынша сєйкес келетін 500-ден
астам ‰міткер ќатысты. Іріктеу нєтижесінде тек
128 адам ќызметке ќабылданды.

Мемлекет басшысы ‰міткерлер мен ќатар-
даѓы ќызметкерлердіњ жеке басыныњ ќасиет-
тері мен кєсіби даѓдыларын тексеру ‰шін
кєсіби жєне психологиялыќ іріктеудіњ  арнау-

лы ж‰йесін  енгізуді міндеттеп, полицейлердіњ
біліктіліктерін т±раќты т‰рде арттырып жєне
растап отыруын ќамтамасыз ету мањызды
екендігін атап μтті.

Ќазірдіњ μзінде Ќостанай облысыныњ ішкі
істер департаментінде ќызметке жањадан
ќабылданатын ‰міткерлермен ќатар аттестат-

таудан μтетін полиция ќызметкерлері поли-
графологиялыќ зерттеуден μтеді, оныњ негізгі
маќсаты ќызметке орналасудаѓы теріс пиѓыл-
ды, сыбайлас жемќорлыќпен ќ±ќыќ б±зушы-
лыќты аныќтау болып табылады. Б±л зерт-
теудіњ ќорытындылары ќызметке кіргенде ес-
керіледі. Сондай-аќ кандидаттар ЌР зањда-
рын ќалай білетіндіктерін кμрсету ‰шін тесті-
леуден μтеді.

Зањдылыќ жєне тєртіп мєселесіне кμп кμњіл
бμлінеді. ОІІД μзіндік ќауіпсіздік басќармасы
полицейлер тарапынан зањдылыќты б±зу
фактілерініњ жартысынан астамын μздері аныќ-
тайды. Тєртіп саќшыларына ќатысты барлыќ
сот процестері ашыќ μтеді. Полиция ќызметін
баќылау жμніндегі Ќоѓамдыќ кењес μкілдері де
осы істерге атсалысуда. Б±л институт поли-
цияда 2008 жылдан бері тиімді ж±мыс істеу-
де. Кењес ішкі істер органдары ќызметініњ бар-
лыќ саласын дерлік назарда ±стайды. Ќоѓам-
дыќ кењестіњ μкілдіктерін зањ ж‰зінде бекіту
оныњ ж±мысын сапалыќ жања дењгейге кμте-
рер еді.

– Генерал мырза, Кењестіњ негізгі
міндеті азаматтардыњ этикалыќ нор-
маларды б±зѓан полицейлердіњ іс-
єрекетіне шаѓымдарын ќарау ѓой...

– Кењес м‰шелері тек шаѓымдарды ќарап
ќоймай, ішкі істер органдарына ‰міткерлерді
конкурстыќ іріктеуге ќатысады. Конкурстыќ
комиссияныњ бірде бір отырысы ж±ртшылыќ-

Тілеген МАТКЕНОВ,
Облыстыќ ІІД бастыѓы, полиция генерал-майоры:

  Елбасы Н±рс±лтан Назарбаев ќалыптасќан жаѓдайларѓа байланысты жања міндеттер ж‰ктеп,
бес институтционалдыќ реформа ±сынѓаны белгілі. Ж±ртшылыќ  оны ж‰зеге асырудыњ 100 наќты
ќадамыныњ аспектілерін  белсенділікпен талќылауда.  Ќоѓамдыќ ќайраткерлер, саясаткерлер,
шетелдік ќауымдастыќ  б±л жоспарлыќ ќ±жатќа μз баѓасын беруде. Облыстыќ ішкі істер департа-
ментініњ полиция ќызметкерлері ќ±жатта кμрсетілген баѓыттарды іске асыру маќсатында шаралар
ќарастыруда. Істелген ж±мыс аз емес, енді  полиция ќоѓамныњ μзіне деген сенімін арттыратындай
етіп ж±мыс істеуі керек.

Облыстыќ ІІД бастыѓы, полиция генерал-майоры  Тілеген Маткенов біздіњ тілшімізбен с±хбатын-
да ішкі істер органдарыныњ ќоѓамдаѓы єлеуметтік ролін μзгертуге баѓытталѓан  ж±мыстыњ ќоры-
тындылары туралы айтып берді.

ТЄРТІПТІК КЕЊЕСТЕ

Мемлекеттік  ќызмет  істері  жєне  сыбайлас  жем-
ќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл агенттігі департаментініњ
кезекті μткен  Тєртіптік кењесінде  мемлекеттік орган-
дары жетекшілеріне ќатысты ‰ш іс ќаралды.

Полиция ќызметкерлері  Федоров аудандыќ
кєсіпкерлік жєне  ауыл шаруашылыѓы  бμлімініњ же-
текшісі  Алексей Байназаровты аѓымдаѓы жылдыњ
сєуір айында  ќызметтік автокμлікті мас к‰йінде
ж‰ргізгені ‰шін ±стаѓан-ды. Тєртіптік кењес Алексей
Байназаровтыњ іс-єрекеті мемлекеттік ќызметші-
лерініњ ар-намыс Кодексі нормалары мен шектеу-
лерін   б±зды деп ќарастырды. Бμлім жетекшісініњ
жауабын тыњдап, Тєртіптік кењес   ќызметтік  талапќа
толыќтай сай емес  деген ескертумен тєртіптік жау-
апкершілікке тарту  жμнінде ±сыным  шыѓару туралы
шешім шыѓарды.

Міне, осындай  ескертумен тєртіптік жауапкерші-
лікке тарту  жμніндегі ±сыным  туралы шешімді
Тєртіптік кењес Ќарабалыќ ауданы кєсіпкерлік
бμлімініњ жетекшісі Тμлеген Дєулетовке  де шыѓар-
ды. Ол да  мас к‰йінде  кμлік айдап, жол ќозѓалысын

Г‰лназым
    САЃИТОВА

Жоспарлы тексеру
ќорытындысы

ќаралды
б±зып,  жол-кμлік оќиѓасына ±шырады. Газ тіреуіне
соѓылды. Нєтижесінде жол  тμсемі шетіндегі  8 метр
жерде орналасќан  тμмен ќысымдаѓы  газ ќ±бырын
соќты.

Ал,  ‰шіншісі, Єулиекμл ауданы Новонежин село-
лыќ округініњ єкімі Асылхан Журсалин  μзіне  уаќыт-
ша жер пайдалану ќ±ќыѓын  беруге байланысты
μтініш білдірген кєсіпкермен єдептіліктен аттап μтіп,
дμрекі т‰рде  сμйлескен. Осындай  дμрекі мінезі ‰шін
Тєртіптік кењес шенеунікке ќатањ сμгіс  беру туралы
±сыным шыѓарды.

Тєртіптік кењестіњ тμраѓасы Берген Бесплиновтыњ
айтуынша, μкіметке деген  сенім  мемлекеттік ќыз-
метшіден басталады. Ол  халыќ пен μкімет арасын-
даѓы делдал болуѓа тиіс. Мемлекеттік ќызметшініњ
негізгі міндеттердіњ бірі – ќызметтік этика нормала-
рын саќтау. Сондыќтан  єрбір мемлекеттік ќызметші
ќарапайым іскерлік єдептілік ережесін жєне  мораль-
дыќ-єдептілік талапты, соныњ ішінде ж±мыстан тыс
уаќыттарда зањнамада бекітілген шектеулерді саќ-
тауы керек.

Мас к‰йінде...

23 МАУСЫМ – ПОЛИЦИЯ К‡НІ



23 маусым 2015 жыл 5

"Н±рлы жол" –
инфраќ±рылымдыќ даму

мемлекеттік
баѓдарламасы

Соњѓы жылдары жылу,
су ж‰йесін жањѓырту са-
лалыќ баѓдарламалар
аясында облыстыќ жєне
Астана мен Алматы ќала-
лары єкімдіктерініњ баѓ-
дарлы трансферттері ар-
ќылы ж‰зеге асырылуда.
Соњѓы тμрт жылда рес-
публикалыќ бюджет есе-
бінен т±рѓын ‰й-комму-
налдыќ шаруашылыѓын
жањѓыртудыњ 2011-2020
жылдарѓа арналѓан (2020
жылѓа дейін μњірлерді да-
мыту баѓдарламасы) ком-
муналдыќ инфраќ±ры-
лымды жањѓырту баѓдар-
ламасына 54,3 млрд. тењ-
ге баѓытталѓан. Нєтиже-
сінде 2 655 шаќырым ин-
женерлік желі жєне саѓа-
тына 100 Гкал ќуаттылыѓы бар 30 ќазан-
дыќ салынып, ќ±рылысы ќайта
ж‰ргізілді.

Алайда т±рѓын ‰й-коммуналдыќ ша-
руашылыѓы инфраќ±рылымын жањѓыр-
туѓа бμлінген ќаражат жеткіліксіз бол-
ды. Ќазіргі тањда елімізде жылумен
ќамту нысандары жоѓары талаппен пай-
далануѓа беріліп жатыр. Аталѓан желі-
лердіњ 40% т‰гелімен тозыѓы жеткен.
Б±дан жылуѓа орасан зор шыѓын келеді
жєне апаттарѓа єкеп соќтырады.  Рес-
публика бойынша орта есеппен жыл
сайын 300 шаќырым желі айырбаста-
лып, б±л уаќытта 750 шаќырымѓа дейін
жμндеу ќажеттілігі туындап отыр. Сон-
дай-аќ су ќ±быры ж‰йелерініњ де 60%
тозѓан к‰йде.

‡стіміздегі жылы 6 сєуірде ЌР Пре-
зиденті Н.Назарбаевтыњ Жарлыѓымен
инфраќ±рылымды дамытудыњ 2015-

2019 жылдарѓа арналѓан "Н±рлы Жол"
мемлекеттік баѓдарламасы бекітілді.
Аталѓан баѓдарлама Елбасыныњ
"Н±рлы Жол – жања экономикалыќ сая-
сат" халыќќа Жолдауыныњ негізінде
єзірленіп отыр. Жєне б±л республика-
даѓы ТКШ жањѓыртуды жеделдетудіњ
жолы болмаќ.

"Н±рлы жол" мемлекеттік баѓдарла-
масы аясында ‰стіміздегі жылы 60
млрд., 2016 жылы 90 млрд., ал одан
кейінгі жылдары жыл сайын 100 млрд.
тењгеден баѓытталып отыратын болады.
Жылу, су жабдыќтау жєне су б±ру
ж±мыстары бюджеттік несиелеу жєне
бюджеттік субсидиялау механизмдері
бойынша ж‰ргізмек.

Бюджеттік
несиелеу

Бюджеттік несиелеу ±лттыќ ќор ќара-
жаты есебінен республикалыќ бюджет
арќылы ќаржыландырылады. Несие-
лерді  жергілікті  атќару  органдары
заемщиктерге жылдыќ сыйаќысы 0,01%
пайызбен 20 жылѓа береді. Негізгі бе-
решекті тμлеу мерзімі 6 жылдан аспауы
керек. Б±дан єрі несиелер кейінгі заем-
щиктерге табиѓи монополиялар субъек-
тілер есебінде жылдыќ сыйаќысы 0,02
пайызбен берілетін болады. "Ќазаќстан-
ныњ т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашы-
лыѓын жањарту жєне дамыту орталыѓы"
АЌ бюджеттік несиелеу жμнінен сенімді
μкіл ретінде жергілікті атќару органы

±сынѓан єр инвестициялыќ жобалармен
келісімдер жасайды. "Ќазаќстанныњ
т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылы-
ѓын жањарту жєне дамыту орталыѓы" АЌ
мен келісімге келген соњ бюджеттік
несие тєртіп бойынша кейінгі заемщик-
ке беріледі. Аталѓан механизмніњ
негізгі міндеті μњірлерге бμлінген ќай-
тарымсыз трансферттерді тоќтату бо-
лып табылады. 2016 жылдан бастап
несиені ќайтару бойынша жања жоба-
ларды ќаржыландыру жоспарланѓан.

Субсидиялар
(Инфраќ±рылымдыќ гранттар)

Жылу, су жабдыќтау жєне су б±ру-
ды жањѓырту, ќайта ќалпына келтіру
ќ±рылыс ж±мыстарын жеделдету ‰шін
заемдыќ ќаржы, соныњ ішінде халыќ-

аралыќ ќаржы орталыќтары есебінен
инфраќ±рылымдыќ гранттар немесе
республикалыќ бюджеттен субсидия-

лау ќарастырылѓан. Ха-
лыќаралыќ ќаржы ±йымдары-
ныњ ќаражатын тартумен ай-
налысатын табиѓи монополи-
ялар субъектілері инфраќ±ры-
лымдыќ гранттарды ±тып алу
барысында басым ќ±ќыќќа ие
болады. "ТКШ ЌазОрталыѓы"
АЌ инфраќ±рылымдыќ грант-
тарды ±сыну жμніндегі опера-
тор бола отырып, ТКШ жоба-
ларын єзірлеу мен ќаражат ке-
стесін ќ±рудан бастап, жоба-
ны ж‰зеге асырѓанѓа дейінгі
барлыќ ж±мыстарды халыќа-
ралыќ ќаржы ±йымдарымен
бірге толыќ ‰йлестіруді ж‰зе-
ге асырады.

Бюджет есебінен субсидия
тμлеу тєртібін нормативті-
ќ±ќыќтыќ актілерге μзгертулер

ТКШ-НЫ ЖАЊЃЫРТУ

¤міршењ¤міршењ¤міршењ¤міршењ¤міршењ
мен толыќтырулар енгізілгеннен кейін
ЌР Ќаржы министрлігініњ келісімімен ЌР
¦лттыќ экономика министрлігі ж‰зеге
асыратын болады.

¤њірлердегі

"Н±рлы жол"
мемлекеттік

баѓдарламасын іске
асырудыњ алѓашќы

ќадамдары
Ќазір мемлекет тарапынан т±рѓын-‰й-

коммуналдыќ шаруашылыќ саласына
ерекше назар аударылып отыр. Еліміз-
де коммуналдыќ инфраќ±рылым ба-
рынша тозѓан. Республика бойынша
жылу ж‰йесініњ шамамен 63% тозыѓы
жеткен. Соныњ 40% немесе 9,6 мыњ ша-
ќырымыныњ т‰гелдей тозыѓы жеткен.
Жыл сайын жылу ќуатыныњ шыѓыны
шамамен 10,7 млн. Гкал ќ±райды.

Республиканыњ жылумен ќамту
ж‰йелеріндегі апаттар айтарлыќтай
жоѓары (100 шаќырымда шамамен 200
технологиялыќ аќаулар болып т±рады)
жєне жылудыњ шыѓыны да орасан (40%
жуыќ).

Жылу энергиясын шыѓару кμздерініњ
басым бμлігі жарамсыз, олардыњ кμбін
ќазандыќтар, су ќ±бырлары мен кана-
лизациялыќ ж‰йелер ќ±рап отыр.
¤њірлердегі су ќ±бырыныњ ж‰йесі
к‰рделі жμндеуді немесе толыќ жањар-
туды талап етеді.

Ќазаќстан Республикасыныњ орта-
лыќтандырылѓан ауыз су ж‰йесі сумен
ќамту жєне су б±ру ж‰йелері 90-95%
болатын дамыѓан елдердіњ дењгейінен
анаѓ±рлым тμмен.

2014 жылдыњ 1 ќањтарындаѓы дерек-
ке сєйкес, ќалалардыњ орталыќ су
ж‰йесімен ќамтылуы – 85%, ауылды
жерлерде – 47,7%. Ќалалардыњ орта-
лыќ су б±руѓа ќолжетімдігі – 78%, ауыл-
дарда – 10%.

Су ж‰йесі ќ±бырларыныњ жалпы
±зындыѓы 60,9 мыњ шаќырымды ќ±раса,
оныњ 13,4 мыњы ауыстыруды ќажет
етеді. Канализациялыќ ж‰йелердіњ
±зындыѓы 15 мыњ шаќырым, ал ауыс-
тыруды ќажет ететіні – 5,3 мыњ шаќы-
рым.

Соњѓы жартыжылдыќта "Н±рлы Жол"
мемлекеттік баѓдарламасына жобалар-
ды ќабылдау талаптары ж‰ргізілді.

Аталѓан талаптарѓа сєйкес ќарыз
алушылардыњ несие алу ќабілеттілігі
жєне ќайтарымдылыѓымен ќатар, жоба-
лардыњ єлеуметтік-экономикалыќ
тиімділігі, бірыњѓай техникалыќ саясат-
ќа кμшу басымдылыѓы, заманауи тех-
нологияны, материалдар мен ќ±ралдар-
ды пайдалануы, энергиялыќ тиімділік
пен энергиялыќ ‰немділік жμнінде ша-
ралар ж‰ргізе алу ќабілеттіліктері та-
лап етіледі. Сонымен ќатар μндірісті

т±раќтанды-
рып, μнеркєсіп
μнімдері нары-
ѓын дамыта
алатын, ењбек-
пен ќамтитын,
халыќ саны-
ныњ μсуіне
‰лесін ќоса-
тын отандыќ
тауар μндіру-
шілерді тарту
м а њ ы з д ы
рμлге ие.

СУРЕТТЕР-
ДЕ: Ќостанай-
даѓы жμндеу-
ден μткен
ѓимаратттар.

БАСТАМАБАСТАМАБАСТАМАБАСТАМАБАСТАМА

Бірєлі МЫРЗАБЕКОВ,
"ТКШ ЌазОрталыѓы" АЌ
Ќостанай филиалыныњ
директоры
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ЭКСПО – 2017

Дүниежүзі  Қазақстанға  көз  тікті  
2. Көрмеге  

дайындық қарқынды 
жүруде

 
Елімізде ЭКСПО – 2017 көрмесіне 
дайындық былтырғы жылы аса 
қарқынды басталып, биылғы 
жыл жалғасын табуда. Еліміздің 
болашақтағы бет-бейнесін 
анықтайтын бұл шараның 
алар орны ерекше. Міне 
сондықтан да Елбасының тікелей 
бақылауында тұрған бұл көрменің 
құрылысында ешбір кідіріс жоқ. 
Көрмеге деген жан-жақты әзірлік 
тек құрылыспен ғана шектелмей, 
өміріміздің сан-салалы тіршілігін 
қамтуда.

ЭКСПО-ға дайындық 2016 
жылы толығымен аяқталады 

– ЭКСПО-ға дайындық 2016 жылы то-
лығымен аяқталады. Бұл туралы сәуір айы-
ның 16-сы күні Қазақстан-Түркия бизнес фо-
румында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтты.

Астанада 2017 жылы «Болашақтың энер-
гиясы» тақырыбымен мамандандырылған ха-
лықаралық ЭКСПО көрмесі өтетіндігін атап 
өткен Мемлекет басшысы: «Қолдарыңыз тисе, 
көріңіздер. Бәрін салып жатырмыз. 2016 жылы 
бәрі дайын болады. Бұл жерде дүниеде бар 
барлық озық тәжірибені, жаңа энергияны қа-
лай алу керектігін көрсететін зертхана жасай-
мыз», – деді.

«Түрік тарабы ең тәуір павильондардың 
бірін жасақтап, көрмені өткізуге белсене қаты-
сады деп үміттенемін», – деп қосты Мемлекет 
басшысы.

Р. Эрдоган Түркияның 
 «ЭКСПО – 2017» қатысатынын 

растады

Реджеп Тайип Эрдоган Түркияның Астана 
қаласында өтетін «ЭКСПО – 2017» халықара-
лық көрмесіне қатысатынын растады.

«Түркия 2017 жылы Қазақстанда өтетін 
«ЭКСПО» халықаралық көрмесіне қатысуға 
ниет білдіреді. 2017 жылғы «ЭКСПО» Қа-
зақстанның игілігіне айналады деп ойлай-
мын», – деп атап өтті Ақордада өткен екі елдің 
арасындағы Жоғары деңгейдегі стратегиялық 
ынтымақтастық кеңесінің екінші отырысының 
қорытындысы бойынша Түркия Республика-
сының Президенті.

Өз кезегінде, Түркия Президенті Қа-
зақстанды Анталияда өтетін  ЭКСПО – 2016 
қатысуға шақырды.

 

Неміс құрылыс компаниясы 
ЭКСПО – 2017 қолдауға дайын

Қазақстанға инвестициялар салумен айна-
лысатын, сондай-ақ әлемдегі ең ірі құрылыс 
материалдарын өндірушілердің бірі болып та-

былатын «КНАУФ» халықаралық компаниясы 
«ЭКСПО – 2017» көрмесін өткізуге қолдау 
көрсетуге дайын. Бұл туралы «ЭКСПО – 2017 
– заманауи құрылысқа бағдар» атты халықара-
лық конференция барысында ТМД-ғы КНАУФ 
тобының басқарушысы Янис Краулис мәлім-
деді, – деп хабарлайды BNews.kz. тілшісі.

Сөйтіп, компанияның интернационалдық 
өкілдері КНАУФ-тың халықаралық әзірлеме-
лері, инновациялық технологиялар саласын-
дағы жетістіктері туралы әңгімелеп береді 
және көрсетеді, құрылыс жүйелері мен мате-
риалдарының артықшылықтарымен бөліседі, 
сондай-ақ кеңес беру іс-шараларымен көмек-
теседі.

«ЭКСПО-ға дайындық – бұл құрылыс жұ-
мыстарының ауқымды көлемі, біріншіден, бұл 
инфрақұрылымдық нысандар, – дейді Янис 
Краулис. – ЭКСПО әлемге қазіргі құрылыс 
технологияларын, инновациялық құрылыс 
материалдарын көрсетуге мүмкіндік береді, 
көрмеге қатысушылардың әрқайсысы  өз-
дерінің технологиялық жетістіктерін көрсе-
туге тырысады».

Оның айтуынша, КНАУФ Қазақстанның 
дайындықты сәтті жүргізетініне және өз әзір-
лемелерін ұсынатынына сеніммен қарайды.

«Бұл мемлекет аталмыш көрмені өткізу 
құқығына тек өзінің үздік ұсынысымен ғана 
емес,  ал әлемге өзінің ерекше даму жетістік-
терін көрсете алуымен қол жеткізді», – деп 
толықтырды ТМД-ғы КНАУФ тобының басқа-
рушысы.

Бұл орайда КНАУФ компаниясының 2001 
жылдан бері Алматы облысының Қапшағай 
қаласындағы зауытқа, сондай-ақ Жамбыл 
облысындағы «ГипсТараз» кәсіпорнына ин-
вестициялар салып, жаңғырту және т.б. жо-
баларын жүзеге асырғанын айта кеткен жөн.

КНАУФ-тың Қазақстанға салған инвести-
цияларының жалпы көлемі –72 млн. еуродан 
артық.

Astana EXPO – 2017 
кешенінің құрылысы 

басталды

 Былтырғы жылы осынау алып та әсем 
көрме кешенінің  құрылысының  тұсауын  
Елбасының  өзі  кесті. Оның   құрылысының   
басталу  салтанатында  Нұрсұлтан  Әбішұлы 
оның тарихи маңыздылығын  ерекше  атап 
өтті.

 
– Біз бүгін  еліміз үшін елеулі оқиға 

– ЭКСПО – 2017 көрмесі объектілерінің 
құрылысын бастап отырмыз, – деді ол 
құрылыс табанына капсулды салғаннан 
 кейін. – Осы жылдар ішінде мен Астанадағы 
бірқатар объектілердің бастауында болдым. 
Қала қазірдің өзінде шырайланып, көркем-
дене түсуде. Дегенмен 2017 жыл астанамыз-
дың 20 жылдығы мен ЭКСПО – 2017 көр-
месінің ашылуына орайлас келеді. Мұндай 
обьектілерді әлі салып көрген емеспіз. Бұл 
шын мәнінде Астананың жаңа орталығы 
болады.

Мемлекет басшысы сондай-ақ ЭКСПО 
– 2017 көрмесінің объектілерін мыңдаған 
құрылысшылар мен шағын және орта бизнес 
тартылатындығын ерекше атап өтті.

«Біз оларда қазақстандық құрылысшы-
лардың жұмыс істеуіне жағдай жасаймыз. 
Ал олар өз кезегінде кәсіби біліктіліктерінің 
деңгейін жоғарылату керек», – деді Прези-
дент.

Astana  ЭКСПО – 2017  кешенінің жалпы 
көлемі 174 гектарды құрайды, жалпы көлемі 
1 миллион шаршы метрден астам объектілер 
бой көтереді. Кешеннің көрме аймағында 
Қазақстанның ұлттық павильоны,  халық -
ар а лық, тақырыптық, корпоративтік пави-
льондар, көңіл көтеретін және қызмет көрсе-
тетін обьектілер орналасады. Көрмеден тыс 
аймақта конференц-зал, баспасөз орталығы, 
жабық қала, тұрғын үйлер мен қонақ үйлер 
болады.

Айта кететін бір жайт, ЭКСПО – 2017 
көрмесі 2017 жылдың маусым айының 10-
ынан қыркүйек айының 10-ы аралығында 
өтетіндігі жоспарланып отыр. Бұл шараға 
әлемнің  жүзден астам елі қатысып, 2 милли-
оннан астам адам келіп, 5 миллионнан астам 
адам тамашалайды.

 ЕХРО-2017 нысандарына 
өнім жеткізуге келісті

Астанада «ҚазСтройстекло» ЖШС ЕХРО 
– 2017  нысандары құрылысына шыны өнім-
дерін жеткізуге орай алғашқы келісім-шартқа 
қол қойды.  

Ол әкімшілік ғимарат ретінде пайдаланы-
лады. Оған «Астана ЭКСПО – 2017» ұлттық 
компаниясы, баспасөз орталығы мен басқа да 
қызметтер  орналастырылады.

Мемлекет басшысының қатысуымен өткен  
«Қазақстанның жаңа индустриализациясы: 
2014 жылдың және алғашқы бесжылдықтың 
нәтижелері» атты жалпы ұлттық телекөпір 
барысында тікелей эфирде кәсіпорынның бас 
директоры индустрияландыру бағдарламасы-
на зауыттың қатысу нәтижелерін баяндаған 
болатын. Ол мемлекеттік қолдаудың   және 
компанияның инновациялық грантының арқа-
сында өндірісін заманауи жабдықтармен жа-
рақтағанына тоқталып өтті.

«КазСтройстекло»  ЖШС Орталық Азия-
да алғаш рет сандық мөрмен қасбет өндірісін 
игерді. Оның бірегейлігі ғимараттың сәулетін 
түбегейлі өзгерте түсті. 

2014 жылы кәсіпорын екінші  «Астана –
жаңа қала»  зауытын іске қосты. Жоба көр-
менің сұранысын толықтай жаба алады. Энер-
гия үнемдейтін шыны елдің солтүстік өңірлері 
мен Астанада қыс кездері жылуды сақтап, 
суықты өткізбейтін беріктігімен ерекшеленеді. 
Бұл энергия үнемдеуге қатысты мемлекеттік 
саясатқа толықтай жауап береді. 

Аймақтық тауар 
өндірушілер: 

ЭКСПО – 2017 құрылысына қатысу – біз 
үшін үлкен мәртебе және ерекше сенім

2017 жылы Астана қаласында ЭКСПО ха-
лықаралық көрмесін өткізу шын мәнінде Ұлт-
тық жобаға айналуда. Көрменің құрылысы мен 
дайындығына көптеген отандық кәсіпорындар 
атсалысады. Бұл – жаңа тапсырыстар мен жұ-
мыс орындары.

    Астана мен жақын өңірлерден ондаған 
бизнесмендер ғасыр құрылысына қатысуға 
асығады. Көрме кешенін салуда қазақстан-
дықтардың қатысу үлесін арттыру туралы 
ҚР Президентінің тапсырмасын басшылыққа 
ала отырып, «Астана ЭКСПО – 2017» ұлттық 
компаниясының менеджменті үнемі сырт ай-
мақтарға шыға отырып, осындай халықара-
лық іс-шараның құрылысы мен дайындығына  
бизнес-қоғамдастықтарды тартады. Отандық 

ЭКСПО-ның алты пайдасы

Біріншіден, ЭКСПО кезінде әлемнің түкпір-түкпірінен келген ең жаңа, заманауи 

технологиялар көрмеге қойылып қана қоймай, олардың жұмыс істеу принциптері көр-

сетіледі. Сол арқылы біз жаңа технологияларды көріп, әлемдегі озық технологиялар 

мен техниканың қай бағытта, қалай дамып бара жатқанына куә боламыз, өз еліміз 

бен дамыған елдердің арасындағы технологиялық прогрестің айырмашылығын біліп, 

өз-өзімізді бағамдаймыз.
Екіншіден, ЭКСПО барысында Қазақстан тарапынан және шетел тарапынан 

зерттеу орталықтары, сондай-ақ шетел тарапынан салынатын жаңа жобалар көрме 

аяқталғаннан кейін де Қазақстанның керегіне жарап, ары қарай қызмет етеді.

Үшіншіден, шараны ұйымдастыру барысында көптеген жаңа ұйымдастыру, басқа-

ру, үйлестіру әдістерін үйреніп қана қоймай, 3 айлық науқан барысында Қазақстан 

қызмет көрсету саласын сыннан өткізіп, тәжірибе жинақтап алуға, сол арқылы тәжіри-

бені жетілдіруге мүмкіндік туады.

Төртіншіден, бұл шараға тіпті  5 миллион адам келмесе де, көрме өтетін Астана 

қаласының тұрғындары мен әдеттегі қонақтарынан әлденеше есе артық адам келетіні 

анық. Бұл сол қысқа мерзімде еліміздегі жеке кәсіп саласына, қонақ үй, тамақтану 

сияқты қызмет көрсету салаларындағы кәсіпкерлерге пайда әкеледі.

Бесіншіден, көрмеге келетін қонақтар тек Астана қаласымен шектелмей, Алма-

ты, Бурабай қатарлы көрікті жерлерге ат басын бұрары сөзсіз. Кейін Қазақстанның 

жарнамасын жасайды, бұл туризм саласы үшін маңызды рөл атқарады.

Алтыншыдан, шара 3 ай бойы өтетіндіктен, шетелден келген қонақтарға жол 

бастау, аудармашы болу сияқты міндетті атқаратын шет тілін білетін және үйреніп 

жүрген жастарға үлкен тәжірибе.



723 маусым  2015 жыл

өндірушілермен жасасқан меморандумдардың 
жалпы сомасы 59,6 млрд. теңгені құрады. Бұ-
нымен әлі шектеліп қоймайды.

Отандық шағын және орта бизнес қазіргі 
кездегі экономикалық жағдайларда ЭКСПО 
нысандарын салушылардан тапсырыстар ала 
отырып, жеке өндірісінен айтарлықтай қолдау 
алады, өндіріс көлемін арттырады, еңбекақы-
ны жоғарылатады, жаңа жұмыс орындарын 
құрады, салықтар төлейді және өзінің сапасын 
жетілдіреді.

ЭКСПО алаңындағы құрылысшылар отан-
дық жұмыс киімдерімен қамтамасыз етіледі. 
Аталған киімдерді, сондай-ақ ғасыр құрылы-
сының қажеттіліктеріне арналған басқа да тек-
стильді өнімдерді қарағандылық «Smarttex.kz» 
ЖШС ұсынады.

Барлығы «СК Базис» ЖШС, «BI Group» 
холдингі, «Сембол контракшн» АҚ бас мерді-
герлік мекемелерімен қазан айында Қараған-
ды облысының компанияларымен мөлшері 
2,5 млрд. теңге көлеміндегі серіктестік тура-
лы жеті меморандумға қол қойылды. Аймақ 
басшыларымен ұсынылған компаниялардың 
бірі – «Venteco» ЖШС. Кәсіпорын инженерлік 
жылыту желілері, желдету және ауа тазарту 
секілді құрылыс-монтаждық жұмыстарын жү-
зеге асырады. Қазақстандық, ресейлік және 
кейбір Еуропа жеткізушілерінің құрылғылары 
мен жүйелерін жобалаудан бастап орнатуға 
дейінгі жұмыстарды жүргізеді, сонымен қа-
тар техникалық және кепілдемелік қызметтер 
көрсетеді.

– «ЭКСПО – 2017 құрылысына қатысу біз 
үшін үлкен мәртебе, сенім. Себебі, бәсекелес-
тікке қарамастан, облыстан бізді осындай ха-
лықаралық жобаға қатысуға шақырды, – дейді 
«Гартекс» ЖШС директоры Е.Сидоров. – Біз 
екі жыл бұрын германиялық құрылғыларды 
сатып алу үшін төменгі мөлшердегі несие 
алған кезде мемлекет тарапынан қолдаудың 
бар екенін сезіндік. Сол құрылғының арқасын-
да қуаттылықты арттырдық және кәсіпкерлік 
деңгейіміз де өсті. Осының бәріне Мемле-
кет Басшысына борыштымыз, себебі оның 
тапсыр маларымен ғана Қазақстан әлемдік 
деңгейдегі ірі іс-шараларға қатысады».

 Тағы бір келешегі бар қарағандылық ком-
пания, 2004 жылы құрылған «Гартекс» ЖШС, 
Астанадағы ЭКСПО-ны өрт сөндіру жүйелері, 
өрт сөндіру, күзет дабылдары, бейне бақылау 
және басқа да ілеспелі қызметтер көрсету сын-
ды маңызды құрамдас бөліктермен қамтама-
сыз етеді.

– Біз барлық жұмыс барысына: толық 
бақылауды қамтамасыз етіп, қызметтердің 
сенімділігін кепілдендіре отыра, жобалар мен 
олардың техникалық негіздемесінің сарапта-
масынан бастап пайдалануды енгізу және өрт-
ке қарсы, күзет жүйелерін іске қосуға дейінгі 
жұмыстарға жауап береміз, – дейді алдыңғы 
қатарлы технологиялар мен әдістемелерді 
игерген 50 қызметкері бар «Гартекс» ЖШС 
директоры Александр Буров.

Қазіргі құрылғылар мүмкіншілігі бар 
кәсіпорын есебінде күрделілігі жағынан әр 
түрлі дәрежедегі мыңнан астам нысандар, 
мәселен мұз айдыны, теннис орталығы, сауда 
үйлері, ауыр өнеркәсіп техникасымен қызмет 
көрсету орталығы, цемент зауыты. Биіктігі 
33 метр болатын Астанадағы әуе кемесіне ар-
налған ұшақжай, сондай-ақ «Гартекс» ЖШС-
ның сөндіру жүйесімен жабдықталған.

     
«ЭКСПО – 2017»  отандық 
ғылымды өркендетеді 

«Астана ЭКСПО – 2017» Ұлттық компа-
ния мен «Парасат» Ұлттық ғылыми-техноло-
гиялық холдинг арасындағы ынтымақтастық 
туралы Меморандум осы мақсатты көздейді. 
Тараптар көрмені қазақстандық ғалымдардың 
ғылыми еңбектерімен қамтамасыз ету жолын-
да бірлесе жұмыс істеуді ұйғарды.

Қазақстандық ғалымдардың барлық 
жетістіктерін «Парасат» холдингі таңдап 
алып, олардың ең үздіктерін Қазақстанның 

көрме павильон-
ына қояды. Со-
нымен қатар ол 
қазіргі өндіріске 
енгізілген ұсы-
ныст ар  пави -
льон құрылысын 
 салуда  пайдала-
нылады.

Бір айта ке-
т е р л і к  ж а й т,  
«Астана ЭКСПО 
– 2017» көрмеге 
дайындыққа ай-
мақтарды да тартпақ. Мәселен, «Астана ЭКС-
ПО – 2017» Ұлттық компаниясы Солтүстік 
Қазақстан облысы әкімдігімен ынтымақтас-
тық туралы меморандум жасасты. Тараптар 
«ЭКСПО – 2017» көрмесін ұйымдастыру 
мен өткізудің Ұлттық жоспарында көзделген 
шараларды жүзеге асыру жолындағы ынты-
мақтастықты дамытуға уағдаласты.

Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің 
орынбасарының айтуына қарағанда, об-
лыстағы 49 машина жасау кәсіпорны өз 
өнімдерін жеткізіп беруге дайын. Мәселен, 
СҚО-да ғимаратты тез салатын зауыт жұмыс 
істейді, оның металл конструкциясы өнімдері 
кезінде «Астана Опера» теат рын салуға пай-
даланылған. Енді осы зауыт  жоғары деңгейлі 
«ЭКСПО» жобасына белсенді түрде қаты-
суға дайын. Әкім орынбасарының айтуын-
ша өңірдің басқа да кәсіпорындары көрме 
құрылысына бір кісідей атсалысуға, сөйтіп 
осынау аса маңызды іске өз үлестерін қосуға 
әзір отыр.  

Көрменің құрылысына 
қатысады

 Аймақтағы құрылыс материалдарын, атап 
айтқанда, сым, цемент, тас мақталар, полиэти-
лен құбырларын өндірушілер ЭКСПО – 2017 
көрме кешені құрлысына өз өнімдерін жеткізу 
туралы келісті. 

Кәсіпорындарды «Астана ЭКСПО – 2017» 
Ұлттық компаниясының бас мердігерлері –  
«АБК Құрылыс–1» ЖШС, «Сембол Иншаат» 
АҚ, «СК Базис» ЖШС, «АДС компаниясы» 
ЖШС және «Mabco constructions s.a» құрылыс 
компаниялары таңдап алды.

ЭКСПО нысандарын салу кезінде тауар-
лары қолданылатын өндірушілердің тізіміне 
«Қазақсым» ЖШС (сым-тарту өнімдері), 
«Кемонт» ЖШС (жоғары және төмен вольтті 
электр жабдықтары), «Восток-Универсал» 
ЖШС (минералды тақталар), «Өскемен по-
лиэтилен құбыр лары зауыты» ЖШС, «Қазақ-
цемент» ЖШС, «Полиус» ЖШС  (полиэтилен 
қабықшалар), «Корунд LTD» ЖШС (өрттен 
сақтау заттары), «Үлбі-фтор кешені» ЖШС 
(гипс), «Эгрей» ЖШС (керамзит секілді ком-
паниялар кірді.

Бұл тізім Өскемен қаласында ұйымдас-
тырылған кездесу кезінде жарияланды. Бас 
қосуға облыс әкімінің орынбасары Дмитрий 
Гариков пен «Астана ЭКСПО – 2017» Ұлттық 
компания сы басқарма төрағасының орынба-
сары Алмас Джаманбеков қатысты. 

«Осындай әріптестік елдегі ірі де маңыз-
ды жобаны жүзеге асыруда шағын және орта 
бизнесті тартуға мүмкіндік беріп, ЭКС-
ПО-қалашығын салу барысында қазақстан-
дық өнімдерді қолдану үрдісін қамтып, ай-
мақтардың дамуына үлес қосады», – деді  
А.Жаманбеков.

Аймақтардағы өндірушілермен кезде-
сулер 2014 жылдан бері жүзеге асырылып 
келеді. «Астана ЭКСПО – 2017» компания-
сының бас мердігерлері Оңтүстік Қазақстан, 
Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, Павлодар 
облыстары мен Астана қаласындағы өн-
дірушілермен меморандумдарға қол қойды. 
Осы келісімдер аясында ЭКСПО нысандары 
құрлысында жалпы сомасы 56 млрд. теңгеге 
тең 85 отандық өндірушінің өнімін қолдану 
туралы келісім бар. 

 2011-2020 жылдарға арналған 
халықты ауыз сумен қамтудың 
«Ақбұлақ» бағдарламасының 
тиімділігі жыл сайын артып келеді. 
Бұл бағдарламаны жасау барысын-
да төмендегідей мәселелерге баса 
назар аударылғаны да белгілі. Атап 
айтсақ, сумен қамту нысандарын 
жаңадан салған және бұрынғыларын 
қайта жарақтандырған кезде жүйелі 
әдіс-тәсілдерді енгізу көзделген. 

Елді мекендердегі сумен қамту 
жүйелерін пайдаланудың тиімділігін 
қамтамасыз ететін көрсеткіштер бел-
гіленген. Жаңа бағдарламаның тағы 
бір артықшылығы – су шаруашылығы 
секторының инвестициялық тартым-
дылығына және сумен қамту нысан-
дарын қаржыландыруға жеке меншік 
капиталды молынан тарту ісіне мән 
берілген. «Ақбұлақ» бағдарламасы  
халықты ауыз сумен қамтамасыз ету 
үшін жерасты суларының әлеуетін 
молынан пайдалануға айрықша на-
зар аударылып, сумен қамту жүйе-
лерін жобалаудың сапасын арттыру 
міндеттелген. 

Мемлекет басшысы 2011 жылғы 
Жолдауында республика бойын-
ша орташа алғанда ауыз суға қол-
жетімділік 2020 жылы 100 пайызға 
жуықтауы тиістігін атап көрсеткен бо-
латын. Сондай-ақ, шалғайдағы ауыл-
дарды, республикамыздың ауыз суға 
мұқтаж барлық елді мекендердің 
қажеттілігін өтеу үшін «Ақбұлақ – 
2020» бағдарламасы қабылданды. 
Осы бағдарлама аясында Жанкел-
дин ауданында 2012-2014 жылдар 
аралығында ауқымды жұмыстар 
атқарылды. 2012-2014 жылдары 
«Ақбұлақ» бағдарламасын орындау 
барысында атқарылған жұмыстар 
нәтижесінде орталықтандырылған 
ауыз сумен қамтамасыз ету жүйесі-
не 11 елді мекен қосылды. Ауыз су 
мәселесі қашан да өзекті тақырып-
тардың бірі. Халықты сапалы ауыз 
сумен қамту мемлекеттік саясаттың 
негізгі басымдықтарының біріне ай-
налғандығы да ақиқат.

Бұл мәселені мемлекет басшы-
сы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің Қа-
зақстан халқына арнаған әр жыл-
дардағы Жолдауының қайсыбірінде 
болмасын тұрақты түрде басым 
бағыттардың бірі ретінде қарасты-
рып келеді. 

«Ақбұлақ» бағдарламасының 
алғашқы жобадан айрықша өзге-
шеліктері де жоқ емес. Алдымен су-

мен жабдықтайтын жаңа нысандар 
салу мен қолданыстағыларын қай-
та жаңарту кезінде жүйелілік әдісті 
енгізу, оның тиімділігін арттыру, су 
шаруашылығы секторының инвести-
циялық тартымдылығын және жаб-
дықтау нысандарын қаржыланды-
руға жеке капиталды барынша тарту 
мәселелері қамтылған. Бағдарлама-
ның негізгі мақсаты – халықты қажет-
ті мөлшердегі және сапасына кепіл-
дік берілетін ауыз сумен қамтамасыз 
ету болып табылады. 

Әсіресе, ауыз су тапшылығын 
көп жылдан бері сезіп келе жатқан 
елді мекендердің мәселелері де 
шешімін тауып келе жатқаны қуанта-
ды. Бүгінде ауыз суды тасымалдап 
ішетін  елді мекендерге аталмыш 
бағдарламаның шапағаты тиіп, то-
лығымен  тұщытылған ауыз сумен 
қамтылды.

Мәселен, 2012 жылы «Ақбұлақ» 
бағдарламасын іске асыру мақса-
тында Көкалат және Тәуіш ауыл-
дарына су тұщыту қондырғысы 
орнатылса, 2013 жылы аталмыш 
бағдарлама бойынша Торғай ауылы-
ның беткі көздерінен алынатын су-
тартқышты қайта құрылымдап, іске 
қосып, бірінші көтерілімдегі су сору 
және трансформатор станциялары 
жаңартылған. 

 Ақкөл, Қарасу, Ақшығанақ ауыл-
дарына да игілікті бағдарлама ая-
сында су тұщыту қондырғысы орна-
тылып, жергілікті тұрғындарға су бір 
жерден ғана уақытылы беріліп отыр.

2014 жылы «Ақбұлақ» бағдарла-
масы бойынша Саға ауылын сумен 
жабдықтау құрылысы нысанының 
құрылыс-монтажы жүргізіліп, іске 
қосылды. Қазіргі таңда сағалықтар 
тұщытылған таза ауыз суды пайда-
ланып, ризашылықтарын білдіруде. 
Жалпы, Жанкелдин ауданы бойын-
ша 23 елді мекеннің 11 елді мекенін-
де халық орталықтандырылған су 
көзімен қамтылған халық санымен 
шаққанда 82,8 пайыз, ал елді мекен-
дердегі халық саны  бойынша 47,8, 
пайыз. 

Су тұщыту қондырғысы орна-
тылған ауылдар үйлерінің ішіне дейін 
су құбырын кіргізіп алып отыр.

«Ақбұлақ» мемлекеттік бағдарла-
масы ақжолтай міндетін 2020 жылға 
дейін толық жүзеге асырады деген 
сенім бар.

Байбатыр НИЯЗБЕКҰЛЫ.
Жанкелдин ауданы.

«АҚБҰЛАҚ»

«АҚБҰЛАҚ»   
ауыл жұртының 

алғысына бөленуде



823 маусым 2015 жыл

"Ќазаќстан Республикасындаѓы жер-
гілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" 2001 жылѓы 23 ќањтар-
даѓы Ќазаќстан Республикасы Зањыныњ
27-бабына, Ќазаќстан Республикасы Ауыл
шаруашылыѓы министрініњ м.а. 2015 жыл-
ѓы 27 аќпандаѓы № 4-3/177 б±йрыѓымен
бекітілген Басым даќылдар μндiрудi суб-
сидиялау арќылы μсiмдiк шаруашылыѓы-
ныњ шыѓымдылыѓын жєне μнім сапасын
арттыруды, жанар-жаѓармай материалда-
рыныњ жєне кμктемгi егіс пен егiн жинау
ж±мыстарын ж‰ргiзу ‰шін ќажеттi басќа да
тауарлыќ-материалдыќ ќ±ндылыќтардыњ
ќ±нын жєне ауыл шаруашылыѓы даќыл-
дарын ќорѓалѓан топыраќта μњдеп μсіру
шыѓындарыныњ ќ±нын субсидиялау
ќаѓидаларыныњ 5-тармаѓына сєйкес Ќос-
танай облысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 2015 жылѓа арналѓан басым ауыл

Ќостанай облысы єкімдігініњ 2015 жылѓы 12 маусымдаѓы  №246 ќаулысы

2015 жылѓа арналѓан басым ауыл шаруашылыѓы
даќылдарыныњ тізбесін жєне субсидиялардыњ

нормаларын белгілеу туралы
шаруашылыѓы даќылдардыњ тiзбесі жєне
басым даќылдар μндіруді субсидиялау
арќылы μсiмдiк шаруашылыѓыныњ шы-
ѓымдылыѓын жєне μнім сапасын артты-
руѓа, жанар-жаѓармай материалдары мен
кμктемгi егіс пен егiн жинау ж±мыстарын
ж‰ргiзу ‰шін ќажеттi басќа да тауарлыќ-
материалдыќ ќ±ндылыќтардыњ ќ±нын
жєне ауылшаруашылыѓы даќылдарын
ќорѓалѓан топыраќта μњдеп μсіру шыѓын-
дарыныњ ќ±нын арзандатуѓа арналѓан
субсидиялар нормалары (1 гектарѓа)
ќосымшаѓа сєйкес белгіленсін.

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

Облыс єкімі  Н.САДУАЌАСОВ.
Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi

мемлекеттiк тiркеу  тiзiлiмiнде 2015 жылѓы
19 маусымдаѓы № 5673 болып тіркелген.

Єкімдіктіњ 2015 жылѓы 12 маусымдаѓы № 246 ќаулысыа ќосымша

2015 жылѓа арналѓан басым ауыл шаруашылыѓы
даќылдардыњ тiзбесі жєне басым даќылдар μндіруді

субсидиялау арќылы μсiмдiк шаруашылыѓыныњ
шыѓымдылыѓын жєне μнім сапасын арттыруѓа, жанар-

жаѓармай материалдары мен кμктемгi егіс пен егiн жинау
ж±мыстарын ж‰ргiзу ‰шін ќажеттi басќа да тауарлыќ-

материалдыќ ќ±ндылыќтардыњ ќ±нын жєне
ауылшаруашылыѓы даќылдарын ќорѓалѓан топыраќта

μњдеп μсіру шыѓындарыныњ ќ±нын арзандатуѓа арналѓан
субсидиялар нормалары (1 гектарѓа)

300

1000
3000

2000
5000
8000
9000
8000
7000
6000
6000
6000
50000
90000 (тамшылатып суару)
60000
90000 (тамшылатып суару)
2000000 (барлыќ т‰рдегі жылыжай-

ларда топыраќтыњ ќорѓалѓан жаѓдай-
ларында, 2 даќыл айналымы)

30000
10000
80000 (суаруѓа)
10000
80000 (суаруѓа)

10000

Жаздыќ бидай
К‰здік бидай
Жаздыќ ќатты бидай
С±лы
Арпа
Тары
Ќараќ±мыќ
К‰здік ќара бидай
Б±ршаќт±ќымдас даќылдар
К‰нбаѓыс
Рапс
Зыѓыр
Маќсары
Ќыша
Арыш
Ќытай б±ршаќ (соя)
Картоп

Кμкμнiстер

Баќша даќылдары
С‰рлемдік ж‰гері мен к‰нбаѓыс
С‰рлемдік ж‰гері
Жемшμптік даќылдар, оныњ ішінде бірінші, екінші

жєне ‰шінші μсу жылдарындаѓы б±ршаќ т±ќымдас
кμпжылдыќ шμптер

Шабындыќ жєне (немесе) жайылымдыќ алќап-
тарды шμп егіп жањарту жєне (немесе т‰пкілікті
жаќсарту) ‰шін бірінші, екінші жєне ‰шінші жылда-
ры μсіп жатќан кμп жылдыќ шμптер

№

В соответствии со статьёй 27 Закона
Республики Казахстан от 23 января 2001
года "О местном государственном управ-
лении и самоуправлении в Республике
Казахстан", пунктом 5 Правил субсидиро-
вания повышения урожайности и качества
продукции растениеводства, стоимости
горюче-смазочных материалов и других
товарно-материальных ценностей, необ-
ходимых для проведения весенне-поле-
вых и уборочных работ, путем субсидиро-
вания производства приоритетных куль-
тур и стоимости затрат на возделывание
сельскохозяйственных культур в защищен-
ном грунте, утвержденных приказам и.о.
Министра  сельского  хозяйства Респуб-
лики Казахстан от 27 февраля 2015 года
№ 4-3/177, акимат Костанайской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить перечень приоритетных
сельскохозяйственных культур и нормы

Постановление акимата Костанайской области 12 июня 2015 года №246

Об установлении перечня приоритетных
сельскохозяйственных культури норм субсидий

на 2015 год
субсидий (на 1 гектар) на повышение уро-
жайности и качества продукции растение-
водства, удешевление стоимости горюче-
смазочных материалов и других товарно-
материальных ценностей, необходимых
для проведения весенне-полевых и убо-
рочных работ, путем субсидирования про-
изводства  приоритетных  культури  стои-
мости затрат на возделывание сельскохо-
зяйственных культур в защищенном грун-
те на 2015 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вводится
в действие по истечении десяти календар-
ных дней после дня его первого офици-
ального опубликования.

 Аким области  Н.САДУАКАСОВ.
Зарегистрировано в Реестре государ-

ственной регистрации  нормативных  пра-
вовых  актов  19 июня 2015 года под
№ 5673

Приложение к постановлению акимата  от 12 июня 2015 года № 246

Перечень приоритетных сельскохозяйственных
культур и нормы субсидий (на 1 гектар) на повышение
урожайности и качества продукции растениеводства,

удешевление стоимости горюче-смазочных материалов
и других товарно-материальных ценностей,

необходимых для проведения весенне-полевых и
уборочных работ, путем субсидирования производства

приоритетных культур и стоимости затрат на
возделывание сельскохозяйственных культур в

защищенном грунте на 2015 год
Басым ауыл шаруашылыѓы

даќылдарыныњ тізбесі
1 гектарѓа субсидиялардыњ

нормалары, тењге

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

300

1000

3000

2000
5000
8000
9000
8000
7000
6000
6000
6000
50000
90000 (капельное орошение)
60000
90000 (капельное орошение)
2000000 (в условиях защищенного

грунта на всех типах теплиц, 2 культу-
рооборота)

30000
10000
80000 (на орошении)
10000
80000 (на орошении)

10000

Яровая пшеница
Озимая пшеница
Яровая твердая пшеница
Овес
Ячмень
Просо
Гречиха
Озимая рожь
Зернобобовые культуры
Подсолнечник
Рапс
Лен
Сафлор
Горчица
Рыжик
Соя
Картофель

Овощи

Бахчевые культуры
Кукуруза и подсолнечник на силос
Кукуруза на силос
Кормовые культуры, в том числе многолетние

бобовые травы первого, второго и третьего годов
жизни

Многолетние травы первого, второго и третье-
го годов жизни, посеянные для залужения (или ко-
ренного улучшения) сенокосных угодий и (или)
пастбищных угодий

№ Перечень приоритетных
сельскохозяйственных культур

Нормы субсидий
на 1 гектар, тенге

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

Б±л туралы ЌР Білім жєне ѓылым
министрлігініњ Балалар ќ±ќыѓын ќорѓау
комитетініњ тμрайымы Зєбира
Оразалиева "ЌР-даѓы єлеуметтік
жетімдіктіњ алдын алу: жаѓдайды
сапалыќ жаѓынан μзгерту жєне
проблеманы шешудіњ ќазіргі заманѓы
тєсілдері" атты дμњгелек ‰стел
барысында айтты. Комитет
тμрайымыныњ айтуынша, б‰гінгі тањда
балалар ‰йлеріндегі тєрбиеленушілер
саны тμмендеуі байќалѓанымен,
балалардыњ отбасында тєлім-тєрбие алу
ќ±ќыѓын толыќќанды ж‰зеге асыруѓа
кедергі келтіретін бірќатар проблемалар
саќталып отыр. "Сараптама
кμрсеткеніндей, елімізде жыл сайын 900-
ден астам ата-ана μз ќ±ќыќтарынан

Ќараѓанды облысындаѓы
"Спасск" оќу орталыѓында "Ай-
бын" жастарѓа арналѓан бірінші
республикалыќ  єскери-патриот-
тыќ жиынѓа  облысымыздаѓы
"Сармат", "¦лан" єскери-патриот-
тыќ клубтары ќатысты.

Тєрбиеленушілердіњ жан-жаќты
дамуын жетілдіру, олардыњ єске-
ри ќызметке дене тєрбиесі жєне
моральдыќ-психологиялыќ т±рѓы-
да даярлыѓын жоѓарлату маќса-
тында єскерге шаќырылатын жас-
тар арасында  Ќазаќстан Респуб-
ликасы ќорѓаныс министрлігініњ
спорт комитеті жєне  жауынгерлік

Алдыњѓы ќатарда
Г‰лназым
    САЃИТОВА

дайындыќ департаментініњ бас
штабы єскери-ќолданбалы  спор-
ты бойынша жарыстар μткізді. Жи-
ынныњ ќорытындысы бойынша
Ќостанай облысы ж‰лделі ‰шінші
орынѓа ие болды. Ќазаќстан Рес-
публикасы Ќорѓаныс министрлі-
гініњ мадаќтамасымен жєне кубо-
гымен марапатталды. Жекелей
есепте, мысалы, єскери-медици-
налыќ даярлыќ бойынша Салта-
нат Салауатова, Айым Рсалина,
Александра Шевченко 2-ші орын-
ды, Дєулеткерей Бауыржан±лы
жерден ќолды тіреп итерілуден 1-
ші орын, Ѓайса Джабаев жалпы
єскери ќорѓаныс комплектіні
плащ т‰рінде киюден 4-ші орын
алды.

айырылып, 2 мыњнан астам бала
интернатќа ќабылданады. Ішкі істер
органдарында 12 мыњнан астам  т±рмысы
нашар отбасы есепке алынѓан.  Осы
отбасылар 18 мыњнан астам баланы
тєрбиелеп отыр", – дейді комитет
тμрайымы.

Оныњ айтуынша, єлеуметтік
жетімдіктіњ алдын алуды дамыту
перспективасы отбасындаѓы даѓдарысты
ерте бастан аныќтау  ж‰йесін енгізумен
тыѓыз  байланысты екендігін атап μтті.
Ќазіргі кезде балалар ‰йлері мен
жасμспірімдерге арналѓан бейімдеу
орталыќтарында 69 отбасыны ќолдау
ќызметі, 117 бала асырап алушы ата-ана
мектептері ќ±рылды.

 Кім кінєлі?



923 маусым  2015 жыл

«Жітіқара ауданының Жітіқара қаласы 
әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі 
(110700, Жітіқара қаласы, 6 шағын аудан 65 
үй, анықтама үшін телефондары 8(71435) 
4-91-77, 8(71435) 4-92-22, электрондық ме-
кенжайы akimat.zhitikara@mail.ru.) «Б» кор-
пусының бос әкімшілік мемлекеттік лауа-
зымына орналасуға конкурс жариялайды:

Тұрғын үй-коммуналдық секторының  
бас маманы, санаты  E-G-3.

Лауазымдық жалақысы еңбек өтіліне 
байланысты 53 813 теңгеден  72 391 теңгеге 
дейін.

Функционалдық міндеттері:  Сот 
тәртібінде жер учаскелерін иесіз деп тану, 
оларды есепке қою жөніндегі жұмыс. Жер 
учаскелеріне құқық беру үшін өтініштерді 
қарау жөніндегі комиссия отырысына мате-
риалдар дайындау, олардың өтініштерін қа-
рау нәтижелері туралы өтініш берушілерге 
жазбаша хабарландырулар дайындау. Жер-
лердің мониторингін жүргізеді және жерлерді 
өз бетінше иеленіп алу жағдайда барлық қа-
жетті құжаттарды дайындау. Жеке және заң-
ды тұлғалардың жазбаша өтініштерін заңмен 
белгіленген тәртіпте қарау және жауаптар 
әзірлеу. Жер телімдерін беру жөніндегі  жер-
гілікті атқарушы органдар шешімдерінің жоба-
ларын әзірлеу және нормативтік құжаттар мен 
өңірлік бағдарламаларды дайындауға қатысу.  
Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер 
қозғалады. Қала әкімінің, қала әкімі орынбаса-
рының, сектор меңгерушісінің тапсырмаларын 
орындайды.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар: Жоғары білім немесе ортадан кей-
інгі білім: техникалық ғылымдар және техноло-
гия немесе ауыл шаруашылығы ғылымдары 
немесе (жерге орналастыру, кадастр) маман-
дықтары бойынша. Мемлекеттік қызмет өтілі 
бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы 
нақты лауазымның функционалдық бағытына 
сәйкес салаларда екі жылдан кем емес жұ-
мыс өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі 
білім барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституция
сын, Қазақстан Республикасының «Мемлекет-
тік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы», «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi тура-
лы», «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
туралы», «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі 
басқару туралы»  Заңдарын, осы санаттағы 
нақты лауазымның мамандануына сәйкес са-
лалардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық ак-
тілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағы-
ты стратегиясын білуі.Осы санаттағы лауа-
зымдар бойынша функционалдық міндеттерді 
орындау үшін қажетті басқа да міндетті білім-
дер.

Конкурс Қазақстан Республикасының мем-
лекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 
2013 жылғы 19 наурыздағы №067/32 бұй-
рығымен бекітілген Бос  әкімшілік мемлекет-
тік лауазымға орналасуға конкурс өткізу және 
конкурс комиссиясын қалыптастыру қағидала-
ры (бұдан әрі –Қағидалар) негізінде өткізіледі. 

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжат-
тар:

1) Осы Қағидаларға 2қосымшаға сәйкес 
нысандағы өтініш;

2) 3х4 үлгідегі суретпен Қағидаларға 3қо-
сымшаға сәйкес нысанда толтырылған сау-
алнама;

3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалды 
куәландырылған көшiрмелерi;

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың но-
тариалды куәландырылған көшiрмесi;

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының 
жеке куәлігінің көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мән-
нен төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені 
туралы қолданыстағы сертификат (немесе но-
тариалды куәландырылған көшірмесі).

Құжаттарды конкурстың өтетіндігі тура-
лы хабарландыру соңғы жарияланған сәттен 
бастап 10 жұмыс күн ішінде Қостанай облы-
сы,  Жітіқара қаласы, 6 шағын ауданы,  65 үй,  
32 кабинет мекенжайы бойынша тапсырылуы 
қажет.

Анықтама телефондары 49222, 49177, 
электрондық пошта – akimat.zhitikara@mail.ru.

Азаматтардың қолмақол тәртiпте не-
месе пошта арқылы құжаттарды қабылдау 
мерзiмiнде берген құжаттары қоса берілген 
құжаттары көрсетіле отырып құжат тігілетін 
мұқабаға конкурстық комиссияның қарауына 
қабылданады. Конкурсқа қатысу үшiн құжат-
тарды электрондық пошта арқылы берген 
азаматтар құжаттардың түпнұсқасын әңгiме-
лесу басталғанға дейiн бiр жұмыс күні бұрын 
кешiктiрмей ұсынады.

Әңгімелесуге  жіберілген  кандидаттар, 
оны кандидаттарды әңгімелесуге жіберу тура-
лы хабардар ету күнінен бастап 5 жұмыс күні 
ішінде «Жітіқара ауданы әкімінің аппараты» 
ММде өтеді.

Конкурстық комиссияның айқындылығы 
мен әділдігін қамтамасыз ету үшін оның оты-
рысына бақылаушылардың  қатысуына бо-
лады.

Конкурс комиссиясының байқаушылар 
ретінде Қазақстан Республикасы Парла-
ментінің және барлық деңгейдегі мәслихат 
депутаттарының, Қазақстан Республикасы 
заңнамасында белгіленген тәртіпте аккре-
диттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, 
басқа да мемлекеттік органдардың, қоғамдық 
бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдар), ком-
мерциялық ұйымдардың және саяси партия-
лардың, өкілдер, уәкілетті органның қызмет-
керлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының 
отырысына қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу 
басталуына 1 жұмыс күні қалғанға дейін кешік-
тірмей «Жітіқара ауданы әкімінің аппараты» 
персоналды басқару қызметіне (кадр қызметі-
не) тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар Жітіқара 
ауданы әкімінің аппаратының  персоналды 
басқару қызметіне (кадр қызметіне)  жеке 
басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, 
ұйымдарға тиесілігін растайтын құжаттардың 
түпнұсқасын немесе көшірмелерін ұсынады.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын 
(әңгімелесу өтетін жерге келу және қайту, тұра-
тын жер жалдау, байланыс қызметінің барлық 
түрлерін пайдалану) өздерінің жеке қаражат-
тары есебінен жүргізеді.

 «Жітіқара ауданының Жітіқара қаласы 
әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі 
(110700, Жітіқара қаласы, 6 шағын аудан 65 
үй, анықтама үшін телефондары 8(71435) 
4-91-77, 8(71435) 4-92-22, электрондық ме-
кенжайы akimat.zhitikara@mail.ru.) «Б» кор-
пусының бос әкімшілік мемлекеттік лауа-
зымына орналасуға конкурс жариялайды:

Қаржылық-құқықтық секторының бас 
маманы, санаты  E-G-3. 

Лауазымдық жалақысы еңбек өтіліне 
байланысты: 53 813 теңгеден  72 391 теңгеге 
дейін.

 Функционалдық міндеттері: Қала әкімі 
аппаратының бухгалтерлік есебінің жүргізілуін 
жүзеге асырады, қазынашылық органдарында 
банктік құжаттарды ұсыну және өңдеу. Негізгі 
құралдардың есебін, өнім берушілермен есеп 
айырысуы және олармен салыстыруды, есеп 
беретін тұлғалар бойынша есепті жүргізеді. 
Негізгі құралдарды және тауарматериалдық 
құндылықтарды түгендеуді өткізу. Қаржылық 
тәртіпті сақтауға және бюджеттік қаражаттар-
ды рационалды пайдалануға бағыттылған 
ісшараларын әзірлеуде және жүзеге асыруда 
қатысады. Бухгалтерлік есеп тиісті учаскелері  
бойынша бастапқы құжаттаманы қабылдау-
ды және бақылауды жүзеге асырылады және 
санау өндеуіне дайындалады. Бухгалтер-
лік есеп шоттарында негізгі құралдарының, 
 тауарматериалдық құндылықтарының және 
ақша қаражаттарының қозғаласымен байла-
нысқан операцияларды көрсетеді.  Заңнамаға 
сәйкес бюджеттерге салық және басқа да мін-
детті төлемдерді, зейнетақы есептеуді және 
өзге де төлемдерді есептеуді және аударуды 
жүргізеді. Жол парақтарын, сенімхаттарды, 
жалақы туралы анықтамалар беруді жүргі-

зеді. Бақылауда тұрған құжаттарды белгілен-
ген мерзімдерде орындау. Әкімшілік құқық 
бұзушылықтар туралы істер қозғалады. Қала 
әкімінің, қала әкімі орынбасарының, сектор 
меңгерушісінің тапсырмаларын орындайды

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар: Жоғары білім немесе ортадан кейін гі 
білім: экономика және бизнес (экономика, есеп 
және аудит, қаржы). мамандықтары бойын
ша. Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем 
емес немесе осы санаттағы нақты лауазымның 
функционалдық бағытына сәйкес салаларда 
екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған 
жағдайда ортадан кейінгі білім барларға рұқсат 
етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституция-
сын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік 
қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы күрес туралы», «Жеке және заңды тұлға-
лардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы», 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы», 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мем-
лекеттік басқару және өзінөзі басқару туралы»  
Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның 
мамандануына сәйкес салалардағы қатынас
тарды реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 
2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты стратегиясын білуі.Осы 
санаттағы лауазымдар бойынша функционал-
дық міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да 
міндетті білімдер.

Конкурс Қазақстан Республикасының мем-
лекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 
2013 жылғы 19 наурыздағы №067/32 бұй-
рығымен бекітілген Бос  әкімшілік мемлекеттік 
лауазымға орналасуға конкурс өткізу және кон-
курс комиссиясын қалыптастыру қағидалары 

(бұдан әрі – Қағидалар) негізінде өткізіледі. 
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар:
1) Осы Қағидаларға 2қосымшаға сәйкес 

нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен Қағидаларға 3қо-

сымшаға сәйкес нысанда толтырылған сауал-
нама;

3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалды 
куәландырылған көшiрмелерi;

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың но-
тариалды куәландырылған көшiрмесi;

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының 
жеке куәлігінің көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мән-
нен төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені 
туралы қолданыстағы сертификат (немесе но-
тариалды куәландырылған көшірмесі).

Құжаттарды конкурстың өтетіндігі тура-
лы хабарландыру соңғы жарияланған сәттен 
бастап 10 жұмыс күн ішінде Қостанай облы-
сы,  Жітіқара қаласы, 6 шағын ауданы,  65 үй,  
32 кабинет мекенжайы бойынша тапсырылуы 
қажет.

Анықтама телефондары 49222, 49177, 
электрондық пошта – akimat.zhitikara@mail.ru.

Азаматтардың қолмақол тәртiпте немесе 
пошта арқылы құжаттарды қабылдау мерзiмiн-
де берген құжаттары қоса берілген құжаттары 
көрсетіле отырып құжат тігілетін мұқабаға кон-
курстық комиссияның қарауына қабылданады. 
Конкурсқа қатысу үшiн құжаттарды электрондық 

пошта арқылы берген азаматтар құжаттардың 
түпнұсқасын әңгiмелесу басталғанға дейiн бiр 
жұмыс күні бұрын кешiктiрмей ұсынады.

Әңгімелесуге  жіберілген  кандидаттар, 
оны кандидаттарды әңгімелесуге жіберу тура-
лы хабардар ету күнінен бастап 5 жұмыс күні 
ішінде «Жітіқара ауданы әкімінің аппараты» 
ММде өтеді.

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

Конкурс комиссиясының байқаушылар 
ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің 
және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары-
ның, Қазақстан Республикасы заңнамасында 
белгіленген тәртіпте аккредиттелген бұқаралық 
ақпарат құралдарының, басқа да мемлекеттік 
органдардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкімет-
тік емес ұйымдар), коммерциялық ұйымдардың 
және саяси партиялардың, өкілдер, уәкілетті 
органның қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының 
отырысына қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу 
басталуына 1 жұмыс күні қалғанға дейін кешік-
тірмей «Жітіқара ауданы әкімінің аппараты» 
персоналды басқару қызметіне (кадр қызметі-
не) тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар Жітіқара 
ауданы әкімінің аппаратының  персоналды 
басқару қызметіне (кадр қызметіне)  жеке 
басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, 
ұйым дарға тиесілігін растайтын құжаттардың 
түпнұсқасын немесе көшірмелерін ұсынады.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын 
(әңгімелесу өтетін жерге келу және қайту, тұра-
тын жер жалдау, байланыс қызметінің барлық 
түрлерін пайдалану) өздерінің жеке қаражатта-
ры есебінен жүргізеді.

 «Алтынсарин ауданы әкімінің аппара-
ты» мемлекеттік мекемесінің бірыңғай кон-
курстық комиссиясы «Алтынсарин ауданы 
әкімдігінің білім беру бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің бас  маманы, санаты Е-R-4, бос 
мемлекеттік  әкімшілік  лауазымға  орнала-
суға конкурс   жариялайды, лауазымдық  
жалақысы  қызмет  атқарған  жылдарына  
байланысты 56 375 теңгеден  76 235  теңгеге 
дейін.

Функционалдық міндеттері: Облыстық 
және аудандық тапсырмалардың орындалуын 
бақылау. Білім беру бөлімінің жылдық жоспа-
рын әзірлеу. Құқықтық білім мектебі. Білім беру 
бөлімінің мамандарын құқықтық сауаттылықпен 
қамту. Ұйымдағы іс жүргізуді және мұрағат ісіне 
тексеріс жүргізуге қатысу. Мұрағаттық құжат-
тармен жұмыс істеу. Ведомстволық мұрағатты 
жүргізу. Қаржы басқармасына қаржы декла-
рациясын толық өз және уақытында тапсы-
рылуын, мемлекеттік сатып алудың ұйымдас
тырылуымен жүргізілуін бақылау.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар: Жоғары (заңды, экономикалық, 
педагогикалық). Мемлекеттік қызмет өтілі бір 
жылдан кем емес, осы санаттағы нақты лауа-
зымның функционалдық бағытына сәйкес са-
лаларда екі  жылдан кем емес жұмыс өтілі бар 
болған жағдайда ортадан кейінгі білімі (заңды, 
экономикалық, педагогикалық) барларға рұқсат 
етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституция-
сын, Қазақстан Республикасының «Мемлекет-
тік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы»,  «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы», 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы», 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мем-
лекеттік басқару және өзінөзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының  Заңдарын, осы 
санаттағы нақты лауазымның  мамандануына 
сәйкес  салалардағы қатынастарды реттей-
тiн Қазақстан Республикасының нормативтiк 
құқықтық актiлерiн, «Қазақстан – 2050»  Стра-
тегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты стратегиясын білуі. 

Осы санаттағы  лауазымдар бойынша 
функционалдық міндеттерді орындау  үшін  қа-
жетті басқа да міндетті білімдер. 

Конкурс  Қазақстан Республикасының мем-
лекеттік қызмет істері Агенттігі Төрағасының 
2013 жылғы 19 наурыздағы № 067/32 бұй-
рығымен бекітілген бос әкімшілік мемлекеттік 
лауазымына орналасуға конкурс комиссиясын 
қалыптастыру Қағидалары (бұдан кейін – Қағи-
далар) негізінде өткізіледі.      

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

нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен осы Қағидаларға  

3қосымшаға сәйкес нысанда толтырылған са-
уалнама;

3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалды 
куәландырылған көшiрмелерi;

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың но-
тариалды куәландырылған көшiрмесі;

 5) Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігінің 2010 жылғы 23 қараша-
дағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан 
Республикасының Нормативтік құқықтық ак-
тілердің тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда 
№ 6697 болып тіркелген) нысандағы денсау-
лығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының 
жеке куәлігінің көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мән-
нен төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені 
туралы қолданыстағы сертификат (немесе но-
тариалды куәландырылған көшірмесі). 

Құжаттарды конкурстың өтетіндігі туралы ха-
барландыру  соңғы жарияланған сәттен бастап 
10 жұмыс күні ішінде «Алтынсарин ауданы 
әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
кадр қызметі бөліміне тапсырылуы  тиіс. Ме-
кенжайы:  Алтынсарин ауданы, Обаған ауылы,  
Ленин көшесі, 4. 110100, Алтынсарин ауданы, 
Обаған ауылы, Ленин көшесі 4, анықтама  теле-
фоны: 8(71445) 49027, факс 34248, электрон-
дық мекенжайы: altynsar@kostanay.gov.kz.

Азаматтардың қолмақол тәртіпте немесе 
пошта арқылы құжаттарды қабылдау мерзімін-
де берген құжаттары (қоса берілген құжатта-
ры көрсетіле отырып құжат тігілетін мұқабаға 
салынған)конкурстық комиссияның қарауына 
қабылданады. Конкурсқа қатысу үшін құжат-
тарды электрондық пошта арқылы берген аза-
маттар құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу 
басталғанға дейін бір жұмыс күні бұрын кешік-
тірмей ұсынады. 

Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар оны 
кандидаттарды әңгімелесуге жіберу туралы 
хабардар ету күнінен бастап  5  жұмыс күн  
ішінде «Алтынсарин ауданы әкімінің аппара-
ты» мемлекеттік мекемесінде өтеді.

Конкурстық комиссиясы жұмысының 
ашықтылығы мен объективтілігін қамтамасыз 
ету үшін оның отырысына байқаушыларды қа-
тыстыруға жол беріледі.

Конкурстық комиссиясының отырысына 
байқаушылар ретінде Қазақстан Республикасы 
Парламентінің және барлық деңгейдегі мәсли-
хат депутаттарының, Қазақстан Республикасы 
заңнамасында белгіленген тәртіпте аккре-
диттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, 
басқа  да мемлекеттік органдардың, қоғамдық 
бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), 
коммерциялық ұйымдардың және саяси пар-
тиялардың өкілдері, уәкілетті органның қызмет-
керлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының 
отырысына қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу 
басталуына 1 жұмыс күні қалғанға дейін кешік-
тірмей персоналды басқару қызметіне (кадр 
қыз метіне) тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар  
персоналды басқару қызметіне (кадр қыз-
метіне) жеке басын куәландыратын құжаттың 
көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін растайтын 
құжаттардың тұпнұсқасын немесе көшірмелерін 
ұсынады.  

Азаматтар конкурсқа қатысу жөніндегі 
шығындарын (әңгімелесу өтетін жерге келу  
және қайту, тұратын жерді жалдауды, байла-
ныс қызметінің барлық түрлерін пайдалану) 
өздерінің жеке қаражаттары есебінен жүргізеді.  

Жарнама бергіңіз келсе  
54-33-22, 54-99-69 (факс)
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"Жітіќара ауданыныњ Жітіќара
ќаласы єкімініњ аппараты" мем-
лекеттік мекемесі (110700, Жітіќа-
ра ќаласы, 6 шаѓын аудан 65 ‰й,
аныќтама ‰шін телефондары
8(71435) 4-91-77, 8(71435) 4-92-22,
электрондыќ мекенжайы
akimat.zhitikara@mail.ru.) "Б" кор-
пусыныњ бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымдарына орнала-
суѓа конкурс жариялайды:

Ќаржылыќ-ќ±ќыќтыќ секторы-
ныњ бас маманы, санаты  E-G-3.
Лауазымдыќ жалаќысы ењбек
μтіліне байланысты: 53 813 тењге-
ден  72 391 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Єкім μкімдерініњ жобаларын, ќала єкімі
аппараты ж±мысыныњ жылдыќ, тоќ-
сандыќ жоспарларын дайындайды.
Істер номенклатурасын ќ±рады. Іс
ж‰ргізілуі аяќталѓан, ќ±жаттарды м±ра-
ѓатќа дайындайды жєне тапсырады.
Ењбек шарттарын жасау, μзгерту, тол-
тыру жєне б±зу. Ќызметкерлердіњ,
сонымен ќатар ќоѓамдыќ ж±мыскер-
лердіњ ењбек кітаптарын толтыру. Бас-
па-бланкі μнімініњ есебін ж‰ргізеді.
Мемлекеттік ќызмет туралы зањнама
талаптарына сєйкес ќызметтік міндет-
терін орындайды. Єкімшілік ќ±ќыќ
б±зушылыќтар туралы істер ќозѓала-
ды. Ќала єкімініњ, ќала єкімі орынба-
сарыныњ, сектор мењгерушісініњ тап-
сырмаларын орындайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: Жоѓары білім неме-
се ортадан кейінгі білім: гуманитарлыќ
ѓылымдар немесе ќ±ќыќ немесе єле-
уметтік ѓылымдар, экономика жєне
бизнес немесе жаратылыс ѓылымда-
ры немесе техникалыќ ѓылымдар
жєне технологиялар мамандыќтары
бойынша. Мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес немесе осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ функционал-
дыќ баѓытына сєйкес салаларда екі
жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар бо-
лѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білім
барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, Ќазаќстан Республика-
сыныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалар-
дыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер
туралы", "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы жергілікті мемлекеттік басќару

"Жітіќара ауданыныњ Жітіќара
ќаласы  єкімініњ аппараты" мем-
лекеттік  мекемесі  (110700,
Жітіќара  ќаласы, 6 шаѓын аудан
65 ‰й, аныќтама ‰шін телефонда-
ры 8(71435) 4-91-77, 8(71435) 4-92-
22, электрондыќ мекенжайы
akimat.zhitikara@mail.ru.) "Б" кор-
пусыныњ бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымына орналасуѓа
конкурс жариялайды:

Ќаржылыќ-ќ±ќыќтыќ секторы-
ныњ  жетекші  маманы, санаты
E-G-4. Лауазымдыќ жалаќысы
ењбек μтіліне байланысты 48 047
тењгеден 64 704 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ќала єкімі аппаратыныњ мемлекеттік
сатып алу процедурасын ж‰зеге
асырады. Мемлекеттік сатып алу
жылдыќ жоспарын дайындау жєне
оѓан μзгерістер енгізу. Мемлекеттік
сатып алу веб-порталында барлыќ
процедураларды μткізу. Мемлекеттік
сатып алу туралы шарттарды жасау.
Ќоѓамдыќ ж±мыскерлерге жалаќы
есептеу жєне оларѓа жалаќы туралы
аныќтаманы беру. Баќылауда т±рѓан
ќ±жаттарды белгіленген мерзімдерде
орындау. Мемлекеттік ќызмет тура-
лы зањнама талаптарына сєйкес ќыз-
меттік міндеттерін орындайды.
Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќтар тура-
лы істер ќозѓалады. Ќала єкімініњ, ќала
єкімі орынбасарыныњ, сектор мењге-
рушісініњ тапсырмаларын орындай-
ды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары білім
немесе ортадан кейінгі білім: эконо-
мика жєне бизнес (экономика, есеп
жєне аудит, ќаржы) немесе техника-
лыќ ѓылымдар жєне технология
(аќпараттыќ ж‰йелер, есептеу техни-
касы жєне баѓдарламалыќ ќамтама-
сыз ету) мамандыќтары бойынша.
Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан
кем емес немесе осы санаттаѓы наќ-
ты лауазымныњ функционалдыќ ба-
ѓытына сєйкес салаларда екі жылдан
кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓ-
дайда ортадан кейінгі білім барларѓа
р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Кон-
ституциясын, Ќазаќстан Республика-
сыныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi

туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы", "Ќазаќстан Рес-
публикасындаѓы жергілікті мемле-
кеттік басќару жєне μзін-μзі басќару
туралы"  зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануына
сєйкес облыстардаѓы ќатынастарды
реттейтін Ќазаќстан Республикасы-
ныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі. Осы са-
наттаѓы лауазымдар бойынша функ-
ционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы-
ныњ мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы №06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген Бос  єкімшілік мемлекеттік
лауазымѓа орналасуѓа конкурс μткізу
жєне  конкурс  комиссиясын ќалып-
тастыру 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 Ќаѓидала-
рѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда тол-
тырылѓан сауалнама;

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру соњѓы жария-
ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰н
ішінде Ќостанай облысы,  Жітіќара
ќаласы, 6 шаѓын ауданы,  65 ‰й,  32
кабинет мекенжайы бойынша тапсы-

"Жітіќара ауданыныњ Жітіќара ќаласы єкімініњ аппараты" мем-
лекеттік мекемесі (110700, Жітіќара ќаласы, 6 шаѓын аудан 65 ‰й,
аныќтама ‰шін телефондары 8(71435) 4-91-77, 8(71435) 4-92-22,
электрондыќ мекенжайы akimat.zhitikara@mail.ru.) "Б" корпусы-
ныњ бос єкімшілік мемлекеттік лауазымына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ секторыныњ  бас маманы, санаты
E-G-3. Лауазымдыќ жалаќысы ењбек μтіліне байланысты 53 813
тењгеден  72 391 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашы-
лыќ жєне автомобиль жолдары саласында ќызметті ж‰зеге асыру.
Т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ жєне автомобиль жолдары
мєселелері жμніндегі мемлекеттік жєне μњірлік баѓдарламалардыњ,
Ќазаќстан Республикасы Президентініњ актілері мен ‡кіметініњ ќаулы-
ларыныњ, μз ќ±зыретініњ мєселелері бойынша аудан, ќала єкімініњ
шешімдері мен μкімдерініњ орындалуы бойынша мониторингті жєне
есеп дайындауды ж‰зеге асыру.  Сот органдары мен басќа ±йымдар-
да т±рѓын ‰й-коммуналдыќ бμлімі мен ќала єкімініњ м‰дделерін ±сыну.
Иелері тастап кеткен баспаналарѓа иесіз жєне коммуналдыќ меншік
ќ±ќыѓын сот тєртібімен тану жμніндегі ж±мысты ж‰ргізу. ЖПТК, ОЖК,
ЖШС ж±мыстарына талдау, есеп жєне ќорытындылау ж‰ргізеді.
Ж±мыстар кμлемін жасалѓан есептеуді растау, сонымен ќатар ќажетті
ресурстар туралы республикалыќ жєне жергілікті бюджеттердіњ жоба-
ларын єзірлеу кезінде бюджеттік μтінімді жасау ќаѓидаларына сєйкес
бос т‰рде жасалатын есептеулерді єзірлеу. Сметалыќ ќ±жаттаманы
дайындау. Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ жазбаша μтініштерін зањ-
мен белгіленген тєртіпте ќарау жєне жауап дайындау. Єкімшілік ќ±ќыќ
б±зушылыќтар туралы істер ќозѓалады. Ќала єкімініњ, ќала єкімі орын-
басарыныњ, сектор мењгерушісініњ тапсырмаларын орындайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын талаптар: Жоѓары білім
немесе ортадан кейінгі білім: ќ±ќыќ немесе єлеуметтік ѓылымдар, эко-
номика жєне бизнес (экономика, есеп жєне аудит, ќаржы, менедж-
мент, мемлекеттік жєне жергілікті басќару, μњіртану) немесе техника-
лыќ ѓылымдар жєне технология мамандыќтары бойынша. Мемле-
кеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функционалдыќ баѓытына сєйкес салаларда екі жылдан
кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білім бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы"  зањдарын, осы санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050"
Стратегиясы:  ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси баѓыты страте-
гиясын білуі.Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша функционалдыќ
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы №06-7/32 б±йры-
ѓымен бекітілген Бос  єкімшілік мемлекеттік лауазымѓа орналасуѓа
конкурс μткізу жєне конкурс комиссиясын ќалыптастыру 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 Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысан-

да толтырылѓан сауалнама;
3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды куєландырылѓан

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

ѓан кμшiрмесi;
5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініњ 2010

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

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;
7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті мєннен тμмен емес нєтиже-

мен тестілеуден μткені туралы ќолданыстаѓы сертификат (немесе
нотариалды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі туралы хабарландыру соњѓы
жарияланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰н ішінде Ќостанай облысы,
Жітіќара ќаласы, 6 шаѓын ауданы,  65 ‰й,  32 кабинет мекенжайы
бойынша тапсырылуы ќажет.

Аныќтама телефондары 4-92-22, 4-91-77, электрондыќ пошта -
akimat.zhitikara@mail.ru.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртiпте немесе пошта арќылы ќ±жат-
тарды ќабылдау мерзiмiнде берген ќ±жаттары ќоса берілген ќ±жатта-
ры кμрсетіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа конкурстыќ комиссия-
ныњ ќарауына ќабылданады. Конкурсќа ќатысу ‰шiн ќ±жаттарды элек-
трондыќ пошта арќылы берген азаматтар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгiмелесу басталѓанѓа дейiн бiр ж±мыс к‰ні б±рын кешiктiрмей ±сы-
нады.

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

Конкурстыќ комиссияныњ айќындылыѓы мен єділдігін ќамтамасыз
ету ‰шін оныњ отырысына баќылаушылардыњ  ќатысуына болады.

Конкурс комиссиясыныњ байќаушылар ретінде Ќазаќстан Респуб-
ликасы Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат депутатта-
рыныњ, Ќазаќстан Республикасы зањнамасында белгіленген тєртіпте
аккредиттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа да мемле-
кеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дар), коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне саяси партиялардыњ, μкілдер,
уєкілетті органныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар  єњгімелесу  басталуына 1 ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешік-
тірмей "Жітіќара ауданы єкімініњ аппараты" персоналды басќару ќыз-
метіне (кадр ќызметіне) тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар Жітіќара ауда-
ны єкімініњ аппаратыныњ  персоналды басќару ќызметіне (кадр ќыз-
метіне)  жеке басын куєландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымда-
рѓа тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шыѓындарын (єњгімелесу μтетін жер-
ге келу жєне ќайту, т±ратын жер жалдау, байланыс ќызметініњ барлыќ
т‰рлерін пайдалану) μздерініњ жеке ќаражаттары есебінен ж‰ргізеді.

рылуы ќажет.
Аныќтама телефондары 4-92-22,

4-91-77, электрондыќ пошта -
akimat.zhitikara@mail.ru.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртiпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзiмiнде берген ќ±жатта-
ры ќоса берілген ќ±жаттары кμрсетіле
отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа кон-
курстыќ комиссияныњ ќарауына
ќабылданады. Конкурсќа ќатысу ‰шiн
ќ±жаттарды  электрондыќ  пошта  ар-
ќылы берген азаматтар ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын єњгiмелесу басталѓанѓа
дейiн бiр ж±мыс к‰ні б±рын
кешiктiрмей ±сынады.

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

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

Конкурс комиссиясыныњ байќау-
шылар ретінде Ќазаќстан Республи-
касы Парламентініњ жєне барлыќ дењ-
гейдегі мєслихат депутаттарыныњ,
Ќазаќстан Республикасы зањнама-
сында белгіленген тєртіпте аккредит-
телген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары-
ныњ, басќа да мемлекеттік органдар-
дыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ (‰кі-
меттік емес ±йымдар), коммерциялыќ
±йымдардыњ жєне саяси партиялар-
дыњ, μкілдер, уєкілетті органныњ ќыз-
меткерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей
"Жітіќара ауданы єкімініњ аппараты"
персоналды басќару ќызметіне (кадр
ќызметіне) тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓалар Жітіќара ауданы єкімініњ ап-
паратыныњ  персоналды басќару ќыз-
метіне (кадр ќызметіне)  жеке басын
куєландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін,
±йымдарѓа тиесілілігін растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшірмелерін ±сынады.

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

жєне μзін-μзі басќару туралы"  зањда-
рын, осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ мамандануына сєйкес облыс-
тардаѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан
– 2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты стра-
тегиясын білуі. Осы санаттаѓы лауа-
зымдар бойынша функционалдыќ
міндеттерді  орындау  ‰шін  ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы-
ныњ мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы №06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген Бос  єкімшілік мемлекеттік
лауазымѓа орналасуѓа конкурс μткізу
жєне  конкурс  комиссиясын ќалып-
тастыру 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±жат-
тыњ нотариалды куєландырылѓан
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 аныќ-
тама;

6) Ќазаќстан Республикасы азама-
тыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру соњѓы жария-
ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰н
ішінде Ќостанай облысы,  Жітіќара
ќаласы, 6 шаѓын ауданы,  65 ‰й,  32
кабинет мекенжайы бойынша тапсы-
рылуы ќажет.

Аныќтама телефондары 4-92-22,
4-91-77, электрондыќ пошта -

akimat.zhitikara@mail.ru.
Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртiпте

немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзiмiнде берген ќ±жатта-
ры ќоса берілген ќ±жаттары кμрсетіле
отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа кон-
курстыќ комиссияныњ ќарауына
ќабылданады. Конкурсќа ќатысу ‰шiн
ќ±жаттарды  электрондыќ  пошта  ар-
ќылы берген азаматтар ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын єњгiмелесу басталѓанѓа
дейiн бiр ж±мыс к‰ні б±рын
кешiктiрмей ±сынады.

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

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

Конкурс комиссиясыныњ байќау-
шылар ретінде Ќазаќстан Республи-
касы Парламентініњ жєне барлыќ дењ-
гейдегі мєслихат депутаттарыныњ,
Ќазаќстан Республикасы зањнама-
сында белгіленген тєртіпте аккредит-
телген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары-
ныњ, басќа да мемлекеттік органдар-
дыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ
(‰кіметтік емес ±йымдар), коммер-
циялыќ ±йымдардыњ жєне саяси
партиялардыњ, μкілдер, уєкілетті
органныњ ќызметкерлері ќатыса ала-
ды.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей
"Жітіќара ауданы єкімініњ аппараты"
персоналды басќару ќызметіне (кадр
ќызметіне) тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓалар Жітіќара ауданы єкімініњ ап-
паратыныњ  персоналды басќару ќыз-
метіне (кадр ќызметіне)  жеке басын
куєландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін,
±йымдарѓа тиесілілігін растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшірмелерін ±сынады.

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

2015 жылдыњ 29 ќањтарында ќай-
тыс болѓан Абилов Буранбайдыњ ќаза-
сынан соњ м±рагерлік істіњ ашылуына
байланысты, барлыќ  м±рагерлердіњ
мына нотариусќа хабарласуын с±рай-
мын: Бейсенбаева Арайлым Самат-
ќызы, Астана ќ., Т±ран дањѓ., 18-‰й,
99А-кењсе, 8 ( 7172 ) 799-088

Ержанова Роза Ермановна-
ныњ Торѓай облысы Жангелдин
ауданы Аралбай селосы Жангел-
дин  орта мектебін 1983 жылы
маусымда  бітіргені туралы се-
риясы КГ №470758 орта білім ту-
ралы аттестаты жоѓалды, жарам-
сыз деп танылсын.
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"Жітіќара ауданыныњ Ырсай
ауылы єкімініњ аппараты" мемле-
кеттік мекемесі (110700, Жітіќара
ќаласы, 6 шаѓын аудан 65 ‰й,
аныќтама ‰шін телефондары
8 (71435) 4-91-77, 8 (71435)  4-92-22,
электрондыќ мекенжайы
akimat.zhitikara@mail.ru.) "Б" кор-
пусыныњ бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымына орналасуѓа
конкурс жариялайды:

  Бас маманы, санаты  E-G-3.
 Лауазымдыќ жалаќысы ењбек
μтіліне байланысты: 58 813 тењге-
ден  72 391 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Єкім аппаратыныњ ж±мыс жоспар-
ларын ќ±растырады, мєжілістерді,
кењестерді жєне басќа да іс-шара-
ларды дайындауды жєне μткізуді
±йымдастырады. Ауыл єкімі
μкімдерініњ жобаларын єзірлейді,
Ќазаќстан Республикасыныњ зањна-
масымен белгіленген тєртіпте нота-
риалдыќ іс-єрекеттер жасауды ќам-
тамасыз етеді. Іс-ќаѓаздарын
ж‰ргізуді ±йымдастырады, ќызметтік
ќ±жаттамаларды ќарайды. Жергілікті
мањызы бар мєселелерді шешу ‰шін
жергілікті ќоѓамдастыќтыњ жиында-
ры мен жиналыстарын μткізуді дай-
ындауды ќамтамасыз етеді. Жеке
т±лѓалардан салыќтар жинауды
ж‰зеге асырады. Ведомстволыќ
м±раѓаттыњ саќталуы жєне ж‰ргізілуі
‰шін жауапты. Жеке жєне зањды
т±лѓа μкілдерініњ μтініштерін есепке
алуды ж‰ргізеді, "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтініштерін есепке алу
туралы" ОЛ-1 нысанындаѓы статис-
тикалыќ есепті жасайды. Мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызметтер стан-
дарттарыныњ ќолжетімділігін ќамта-
масыз етеді. Мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызметтер тізіліміне сєйкес
жеке жєне зањды т±лѓаларѓа мемле-
кеттік ќызметтер кμрсетеді. Мемле-
кеттік ќызметтерді кμрсетуге жауап-
ты. Ішкі саяси т±раќтылыќты, этни-
кааралыќ ќарым-ќатынасты ќамта-
масыз ету, мемлекеттік рєміздерді
ќолдану,  азаматтыќ ќоѓам институт-
тарын дамыту, аќпараттыќ насихат
ж±мысын ±йымдастыру мєселелері
бойынша іс-шаралар кешенін єзір-
леуге жєне іске асыруѓа ќатысады.
Ќоѓамдыќ ќ±рылымдардыњ, халыќ-
тыњ нысаналы топтарыныњ, аѓа
±рпаќ μкілдерініњ, ж±мысшы халыќ-
тыњ, жастардыњ ж±мысын ‰йлесті-
ру арќылы т±раќтылыќты, этника-
аралыќ бейбітшілік пен келісімді ны-
ѓайтуѓа баѓытталѓан іс-шаралар ке-
шенін (семинарлар, кењестер, кон-
курстар, акциялар, дμњгелек ‰стел-
дер жєне т.б.) μткізуді ±йымдасты-
рады.Ќоѓамдастыќтыњ ќажеттілік-
терін баѓалау, єлеуметтік шие-
леністіњ шамасын аныќтау, аѓым-
даѓы ахуал жаѓдайын жєне даму бе-
талысын  баѓалау, т±раќсызданды-
рушы єлеуетті факторларды аныќ-
тау негізінде ауылдаѓы пікірдіњ жаѓ-
дайы туралы сараптамалыќ аныќта-
малар дайындайды. Ќолданыстаѓы
зањнамаѓа жєне ауыл єкімініњ тап-
сырмаларына сєйкес басќа да функ-
цияларды орындайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:  Жоѓары
білім: гуманитарлыќ ѓылымдар не-
месе ќ±ќыќ немесе єлеуметтік
ѓылымдар немесе экономика жєне
бизнес немесе жаратылыстану
ѓылымдар немесе техникалыќ
ѓылымдар мен технологиялар, ауыл
шаруашылыѓы ѓылымдары немесе
ќызметтер (єлеуметтік ж±мыс, кітап-
хана ісі).

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар бол-
ѓан жаѓдайда ортадан кейінгі білімі,
гуманитарлыќ ѓылымдар немесе
ќ±ќыќ немесе єлеуметтік ѓылымдар
немесе экономика жєне бизнес не-
месе жаратылыстану ѓылымдар не-
месе техникалыќ ѓылымдар мен тех-
нологиялар, ауыл шаруашылыѓы
ѓылымдары немесе ќызметтер (єле-
уметтік ж±мыс, кітапхана ісі)  білімі
бойынша барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергілікті мем-
лекеттік басќару жєне μзін-μзі бас-
ќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањдарын,
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан -
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын біліу. Осы санаттаѓы
лауазымдар бойынша функционал-
дыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сыныњ мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы №06-7/32 б±йрыѓы-
мен бекітілген Бос  єкімшілік мемле-
кеттік лауазымѓа орналасуѓа кон-
курс μткізу жєне конкурс комиссия-
сын 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 куєландырыл-
ѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21

Алѓыс айтамыз
‡стіміздегі жылдыњ 13 маусымында єкеміз Ж±маѓазы Ќабдолла±лы

Бекбосынов облыстыќ аурухананыњ жансаќтау бμліміне т‰скен еді. Єкем-
ізге дер кезінде дєрігерлік кμмек кμрсетіп, μмірін арашалап алып ќалѓан аќ
халатты абзал жандардыњ ерлік ісіне тєнті болдыќ.

"Мариям" емханасыныњ кардиолог-дєрігері Абекеева Айжамал Кари-
мовнаѓа жєне облыстыќ аурухананыњ гастроэнтеролог-дєрігері Наурыз-
баева Ирина Темірбековнаѓа шексіз алѓысымызды білдіреміз. Жєне μткен
медицина ќызметкерлері к‰німен ќ±ттыќтаймыз. Мен сияќты сырќат жан-
дардыњ ауруын дєл аныќтап, олардыњ д±рыс емделуіне шын кμњілмен
ќарап, жылы лебізбен сауыѓып кетуіњді тілеуші аќ халатты жандарѓа наѓыз
"Аќ халатты жандар екенсіздер!"  – деп рахметімізді айтќымыз келеді.

                                      Алѓыс білдіруші: БЕКБОСЫНОВТАР єулеті.

желтоќсанда № 6697 болып тіркел-
ген) нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру соњѓы жария-
ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰н
ішінде Ќостанай облысы,  Жітіќара
ќаласы, 6 шаѓын ауданы,  65 ‰й,  32
кабинет мекенжайы бойынша тапсы-
рылуы ќажет.

Аныќтама телефондары 4-92-22,
4-91-77, электрондыќ пошта -
akimat.zhitikara@mail.ru.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртiпте
немесе пошта арќылы ќ±жаттарды
ќабылдау мерзiмiнде берген ќ±жат-
тары ќоса берілген ќ±жаттары кμрсе-
тіле отырып ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа
конкурстыќ комиссияныњ ќарауына
ќабылданады. Конкурсќа ќатысу
‰шiн ќ±жаттарды электрондыќ пошта
арќылы берген азаматтар ќ±жаттар-
дыњ  т‰пн±сќасын єњгiмелесу бас-
талѓанѓа дейiн бiр ж±мыс к‰ні б±рын
кешiктiрмей ±сынады.

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

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

Конкурс  комиссиясыныњ  бай-
ќаушылар ретінде Ќазаќстан Рес-
публикасы Парламентініњ жєне бар-
лыќ дењгейдегі мєслихат депутатта-
рыныњ, Ќазаќстан Республикасы
зањнамасында белгіленген тєртіпте
аккредиттелген б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ, басќа да мемле-
кеттік  органдардыњ,  ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ  (‰кіметтік емес
±йымдар), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ,
μкілдер, уєкілетті органныњ ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей "Жітіќара ауданы єкімініњ аппа-
раты" персоналды басќару ќызмет-
іне (кадр ќызметіне) тіркеледі. Тірке-
лу ‰шін т±лѓалар Жітіќара ауданы
єкімініњ аппаратыныњ  персоналды
басќару ќызметіне (кадр ќызметіне)
жеке басын куєландыратын ќ±жат-
тыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа тие-
сілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін
±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
шыѓындарын (єњгімелесу μтетін жер-
ге келу жєне ќайту, т±ратын жер жал-
дау, байланыс ќызметініњ барлыќ
т‰рлерін пайдалану) μздерініњ жеке
ќаражаттары есебінен ж‰ргізеді.

Ќазаќстан Республикасыныњ
¦лттыќ Банкі, айналымда ж‰рген
барлыќ банкноттар зањды тμлем
ќ±ралы болып келетінін жєне Ќазаќ-
стан Республикасыныњ б‰кіл аума-
ѓында тμлемдердіњ барлыќ т‰рлері
бойынша белгіленген ќ±ны бойынша
ќабылдауѓа міндетті екенін, сондай-
аќ, банк шоттарына енгізу жєне аќша
аудару ‰шін, Ќазаќстан Республика-
сыныњ барлыќ банктерінде шектеусіз
±саќталып жєне айырбасталатынын
ескертеді. Ќазаќстан Республикасы-
ныњ "Ќазаќстан Республикасыныњ
¦лттыќ Банкі туралы" Зањнамасыныњ
(одан єрі – Зањ) 41 тармаѓына сєйкес,
Ќазаќстан ¦лттыќ Банкініњ банкнотта-
ры мен монеталары  ¦лттыќ Банкініњ
сμзсіз міндеттемелері болып табыла-
ды жєне оныњ барлыќ активтерімен
ќамтамасыз етіледі. Сонымен ќатар,
Зањнаманыњ 43 тармаѓына сєйкес,
Ќазаќстан ¦лттыќ Банкінен басќа
ешкім  Ќазаќстан  ¦лттыќ  Банкі шы-
ѓарѓан банкноттар мен монеталарды
жарамсыз деп жариялай алмайды.

Осымен ќатар, ЌР 2014 жылѓы 05
шілдедегі № 235-V "Єкімшілік ќ±ќыќ
б±зушылыќ туралы" Кодексініњ 206
бабына сєйкес:

1.Ќазаќстан Республикасыныњ ау-
маѓында айналыста ж‰рген, осы бап-
ќа ескертпеде кμрсетілген жаѓдайлар-
дан басќа, тμлемніњ зањды ќ±ралы бо-
лып табылатын ±лттыќ валюта банк-
ноттары мен монеталарын кμрсетулі
ќ±ны бойынша ќабылдаудан бас тар-
ту, -

шаѓын кєсіпкерлік немесе коммер-
циялыќ емес ±йым субъектілеріне
кμлемі бес,  орта кєсіпкерлік субъек-
тілеріне – кμлемі он, ірі кєсіпкерлік
субъектілеріне – жиырма бес айлыќ
есептік кμрсеткіш кμлемінде ай-
ыпп±л салуѓа єкеп соѓады.

2. Банктердіњ жєне банк операция-
ларыныњ жекелеген т‰рлерiн ж‰зеге

Саѓынып еске аламыз
Ќамыѓып ж‰рміз, саѓынып ж‰рміз жабыѓып. 2012

жылы 26 ќањтарда ЖАКИН Ѓабит Хамидолла±лы
небєрі 56 жасында μмірден μтті, бірімізге аяулы жар,
бірімізге ардаќты єке, ал енді бірімізге с‰йікті ата
болып еді, тірі болѓанда маусымныњ 25-ші ж±лды-
зында 60 жасќа келер еді. Тμтеннен келген ажал алып
кетті. Жолдасым тірі болѓанда кенже баласы Мау-
ленніњ ‰йлену тойын тойлап ж‰рер ме еді. ¤кінген-
мен не шара, орны толмас ќайѓы. Єрдайым топы-
раѓыњыз торќа, жаныњыз жєннатта, орыныњыз
ж±маќта болсын!

Еске алушылар: немерелері Маулет, Н±ралы, жиендері: Аружан,
Айжан, Жанс±лтан, Зарина, Сабина, Аќниет, ж±байы Г‰лжаућар.

ЕСКЕ АЛУ

¦лттыќ валютаныњ банкноттары мен
монеталарын ќабылдаудан бас тартќаны

‰шін жауапкершілік туралы

ЌР ¦лттыќ Банкініњ Ќостанай филиалы

асыратын ±йымдардыњ Ќазаќстан
Республикасыныњ аумаѓында айна-
лыста ж‰рген жєне осы бапќа ескерт-
педе кμрсетілген жаѓдайлардан басќа,
тμлемдердіњ барлыќ т‰рлері бойын-
ша ќабылдауѓа жататын ±лттыќ ва-
люта банкноттары мен монеталарын
ќабылдаудан, ±саќтаудан жєне айыр-
бастаудан бас тартуы -

елу айлыќ есептiк кμрсеткiш
мμлшерiнде айыпп±л салуѓа єкеп
соѓады.

Ескертпе: Ќазаќстан Республика-
сыныњ ±лттыќ валюта банкноттары
мен монеталары мынадай жаѓдай-
ларда:

1) егер ќолдан жасаудыњ (жалѓан
екенініњ) аныќ белгілері болса;

2) техникалыќ шарттардан  ауыт-
ќудыњ аныќ белгілері бар жарамсыз
банкноттар мен монеталар (пішімініњ
сєйкес келмеуі, жыртылуы, нμмірле-
нуініњ сєйкес келмеуі, т‰зетілген жері,
бояуларыныњ араласуы, соѓылѓан-
даѓы бейненіњ араласуы жєне (неме-
се) кμмескі болуы жєне басќа);

3) аќша айналысынан алынѓан,
сондай-аќ μтелген банкноттар мен
ќатпарлы монеталар;

4) "ОБРАЗЕЦ", "SPECIMEN", "‡ЛГІ"
деген жазуы бар банкноттар тμлемніњ
зањды ќ±ралы болып табылмайды.

Айналыстан алынѓандарды ескер-
мегенде, ±лттыќ валютаныњ банкнот-
тары мен монеталарын тμлемге
ќабылдаудан бас тартќан жаѓдайлар
болѓан кезде, Ќостанай ќ., Баймаѓам-
бетов кμшесі, 195 мекенжайы бойын-
ша орналасќан ЌР ¦лттыќ Банкініњ
филиалына μтінішпен жолыѓу ќажет.
Телефон 54-22-12, ж±мыс к‰ндері
(д‰йсенбі - ж±ма).

Ќазіргі уаќытта, ќолма-ќол аќша
айналымында ж‰рген тμлем аќша
белгілеріне келесі банкноттар мен
металлды монеталар жатады:

Банкнот жєне монета
номиналы

Банкноттар
200, 500, 1000, 2000,
5000, 10000 тењге
1000 тењге

1000 тењге

1000 тењге

1000 тењге
2000 тењге
2000 тењге

5000 тењге
5000 тењге

10000 тењге
10000 тењге

Металлды  монета
1,2,5,10,20,50,100
тењге

20, 50, 100 тењге

Банкноттар  мен монеталардыњ шыѓу жылдары

2006 жылѓы ‰лгідегі

2010 жылѓы ‰лгідегі  ЌР Еуропадаѓы ќауіпсіздік пен
ынтымаќтастыќ ¦йымына Тμраѓалыќ етуіне арнайы
2010 жылы шыѓарылѓан ескерткіш банкнота
2011 жылѓы ‰лгідегі ЌР "Ислам Конференциясы"
¦йымына Тμраѓалыќ етуіне  арналѓан ескерткіш
банкнота
"К‰лтегін" т‰ркі жазба ескерткішіне арналѓан
ескерткіш банкнота
2014 жылѓы ‰лгідегі
2012 жылѓы ‰лгідегі
2011 жылѓы ‰лгідегі, 2011 жылѓы Ќазаќстандаѓы VII
Азия ойындарына арналѓан ескерткіш банкнота
2011 жылѓы ‰лгідегі
2008 жылѓы ‰лгідегі, ±лттыќ валюта тењгені
енгізудіњ 15 жылдыѓына арналѓан мерейтойлыќ
банкнота
2012 жылѓы ‰лгідегі
2011 жылѓы ‰лгідегі, Ќазаќстан Тєуелсіздігініњ 20
жылдыѓына арналѓан ескерткіш монета

Мерейтойлыќ монеталар

"Ќостанай тањы" газетініњ
05.06.2015 жылѓы №61 санында
"Маслов Михаил Степанович" ша-
руа ќожалыѓы басшысыныњ сенімді
т±лѓасы A.M. К‰дербекованыњ
кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу
тєртібімен сауда μткізу туралы ха-
барландыруы жарияланды. Хабар-
ландырудыњ мєтінінде"Алешинка
селосы Центральная кμшесі н/ж
МТМ" деп ќате кеткен. "Буденное
селосы Советская кμшесі 11/1" деп
оќылсын.

Доверенным лицом Главы крес-
тьянского хозяйства "Маслов Ми-
хаил Степанович" Кудербековой
А.М. подано объявление в № 61 га-
зеты "Костанай таны" от 05.06.2015
года о проведении торгов по внесу-
дебной реализации залогового иму-
щества. В тексте объявления до-
пущена опечатка "село Алешинка
улица Центральная б/н МТМ". Пра-
вильно читать "село Буденное ули-
ца Советска 11/1".

Жарнама
54-33-22,

54-99-69 (факс)

Облыстыќ тμтенше жаѓдайлар департаментініњ баспасμз ќыз-
метінен мєлімдегендей, суѓа шомылу маусымы басталды, де-
мек су ќауіпсіздігін ойлау уаќыты келді. Судаѓы ќауіпсіздікті ќам-
тамасыз ету жєне адамдардыњ ќаза болуыныњ алдын алу маќ-
сатында ерікті ќ±тќарушылар мен ќ±тќару бμлімшесініњ жеке
ќ±рамы дайындалды. Сонымен ќатар, сол маќсатта ќауіпті жєне
ќорѓалмай т±рѓан су ќоймаларында ќосымша ќ±тќару к‰зет
орындары жасалып жатыр.

Адамдардыњ жаппай демалу орындарында медициналыќ
кμмек кμрсету пунктері, ќоѓамдыќ ќауіпсіздік бекеттерін ±йым-
дастыру, ішкі істер ќызметкерлерімен, балыќ, кμлік, табиѓат
ќорѓау инспекцияларымен бірлескен профилактикалыќ рейд-
терді жєне патрульдеу μткізу мањызды.

Су ќоймаларында орналасќан балалар лагеріне басты на-
зар аударылып жатыр. Білім, денсаулыќ саќтау басќармала-
рымен жєне жергілікті атќарушы органдарымен бірге тексеру
мен су т‰бін тазарту жиынтыќ шаралары, аќпараттыќ стенд-
терді жабдыќтауда кμмек кμрсету жєне аќпараттыќ-консульта-
тивтік ж±мыстар μткізіліп жатыр. 5 ай ішінде балаларѓа суда ж‰зу
техникасы ‰йретілді. Балалар білім жєне спорт мекемелерініњ
бассейндерінде дайындалды. Аталмыш баѓытта ж±мыс суѓа шо-
мылу маусымында да жалѓасады. Облыстыќ тμтенше жаѓдай-
лар департаментініњ ќ±тќару бμлімшелері еліміздіњ су ќойма-
ларында адамдардыњ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету жєне ќаза
болуын болдырмау ‰шін барлыќ шаралар ќабылдап жатыр.

Ш.АЊСАЃАНЌЫЗЫ.

Суѓа шомылу маусымы
басталды, дегенмен...
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ФУТБОЛ

Игорь Зенькович 
«Тобылдың» намысын 

қорғайды
Айбек 
     КӘДІРұЛЫ

Жазғы трансферлік терезе 
ашылғалы «Тобыл» футбол 
клубы екінші ойыншыны өз 
қатарларына қосты. Бұл жолы 
танымал беларусь футболшы-
сы Игорь Зенькович қостанай-
лық клубпен жыл соңына дейін 
келісім-шартқа отырды.

И.Зеньковичтің есімі қа-
зақстандық футбол жанкүйер-
леріне жақсы таныс. Ол 2011-
2014 жылдары Оралдың 
«Ақжайығы» мен Қарағанды-
ның «Шахтер», «Ақтөбе» командаларының сапында ойнаған. БАТЭ 
клубы ның түлегі әр жылдары Минскінің «Динамосында», Могилевтің 
«Днепрінде», Гродноның «Неман», Светлогорскінің «Химик» коман-
даларында өнер көрсетті.

Қазақстан чемпионатында ол барлығы 25 доп соғып, ең үздік сұр-
мергендердің қатарынан табылды. Ал, биылдан  бері Түріктің «Эля-
зыгспор» командасына ауысып,  Босфор жағалауында бір жарым 
маусым доп тебуге келіскені есте. Бірақ, онда тұрақтай алған жоқ. Ол 
енді жыл аяғына дейін «Тобылдың» намысын қорғайды.

Игорь Зенькович – 2006/07 жылдары Белоруссия Кубогының фи-
налисі,  2013 жылы Қазақстан Кубогының жеңімпазы, 2013 жылы 
Қазақстанның ең үздік сұрмергені болды. 2012 жылы құйынперен 
футболшы  Премьер-Лига командалары сапындағы үздік 33 футбол-
шысының бірі атанды.

 Естеріңізге сала кетейік, мұның алдында «Тобыл» командасы 
украиналық қорғаушы  Сергей Яворскиймен толыққан еді.

Сурет «Тобыл» футбол клубының сайтынан алынды.

Мүмкіндікті мүлт жіберді
Қазақстан Ұлт-

тық чемпионаты-
ның кезекті 16-шы 
тур ойындарына 
сәйкес Қостанай-
дың «Тобылы» өз 
алаңында «Атырау-
ды» қабылдады. Екі 
апталық үзілістен 
кейін жасыл алаңға 
қайта оралған фут-
болшылардан қос танайлық жанкүйерлер көп үміт күткен. Өйткені, 
жазғы трансфертте «Тобыл» сапына бірден үш жаңа ойыншы қо-
сылды.Турнир кестесіндегі жағдайды бір түзесе осылар түзейді дес-
ті көпшілік. Шындығында, қостанайлық команданың жидесін киген 
ойыншылар көптің сол үмітін ақтауға тырысары белгілі.

Ойынның 38-ші минутында атыраулық Антон Григорьев есеп 
ашты. Дәл осы есеп үзіліске дейін өзгерген жоқ. Екінші таймда «То-
был» сапында ойыншы алмастырылып, Огнен Красичтің орнына 
Уче Калу шыққан болатын. Осыдан кейін жерлестерімізге «жан» 
бітті. 48-ші минутта Ученің берген пасын Иван Садовничий әдемі 
голға айналдыра білді.1:1! Араға тоғыз минут салып маусымаралық 
үзілісте «Тобыл» құрамына келіп қосылған украиналық қорғаушы 
Сергей Яровский таблодағы есепті еселеп,қостанайлықтарды алға 
шығарған.

Ойын аяғына дейін осы есеп сақталса екен деп, демдерін ішіне 
тартып отырған жанкүйерлердің қуанышы көп ұзамай су сепкендей 
басылды. Қорғаушылардың қателігін өз пайдасына асырған Констан-
тин Заречный ақыры есепті теңестіріп, «Атырауды» жеңілістен сақтап 
қалды. Қорытынды есеп 2:2.

Осыдан кейін «Тобыл» турнир кестесінде 7-орынға көтерілді. Енді 
жерлестеріміз 24-ші маусым күні «Ақтөбеге» қонаққа барады.

Суретті түсірген Айбек ЖҮзБАЙ.

1945 жылы Дәмеш апа небәрі он бір жаста 
болатын. Құмкешу ауылының кәрі-жасы қал-
май, Отанды қорғауға аттанып кеткен-ді. Елді 
аштық пен жалаңаштық жайлады. Мектептер 
жабылып қалған. Ауылда қалған кәрі-құртаңдар 
мен қыз-келіншектер «Бәрі де майдан үшін!» деп 
жанын салды.

– Таңғы алтыдан бастап төрт қыз екі өгізге 
мінгесіп егіннің басына тартамыз. Жиған-тер-
генімізді әкеліп, бидай түюге кірісеміз. Сыртын-
дағы қауызы түскен соң оны шешем марқұм екі 
сағат қайнатады. Содан соң барып табаға қоямыз 
деп сол кезін еске алады Дәмеш әже. – Мал бағу-
дағы ауыртпалықтар көп еді. Жасы тоқсаннан 
асқан шалдар қора-қосыны тазартуға, шөп жи-
науға әлдері келмейді. Ол кездері мынау қиын, 
істей алмаймын деп айтуға ешкімнің қақысы жоқ 
болды. Майдандағылар үшін бәріне де көндік... 

Қарияның айтуынша, шаршап-шалдығып 
жұмыстан қайтқан әйел адамдар кешке таман 
бір үйге жиналады. Түн ортасы ауғанша майдан-
герлерге шұлық, қолғап, шалғы тоқуға кіріседі. 
Ұйықтамаған күндер көп болды. Сол қиын-
дықтардың бәріне төзе отырып, соғысқа кеткен 
әкелерінен, жақындары мен аға-інілерінен «қара 
қағаз» келіп қалмаса екен  деп, үнемі үрейлері 
ұшып, жандарын шүберекке түйіп жүретін. 
«Қара қағазды» алғандардың қырық күн қайғы-
руға мұршасы болмайды. Қайткенде  соғыстағы-
ларға тамақ пен жылы киім жеткізу керек.

Бүгінде Дәмеш әженің жасы тоқсанға таяп 
қалды. Байғабыл ауылына қарасты Мұқантүбек 
елді мекенінде тұрып жатыр. Жеңістің 70 жыл-
дығы қарсаңында жақында Байғабыл ауылының 

әкімі Данияр Тоқтаров  Дәмеш Әбеуоваға мере-
келік медаль  табыс етті. 

Ұлы Отан соғысы жылдары тылдағы еңбек-
ші халықтың атқарған жұмыстары ұшан-теңіз. 
Таң сәріден жүгіріп, түн ортасына дейін майдан-
герлерге ас-ауқат істеп, пима-тондар тігеді. Оны 
майдан даласына уақытылы жөнелту тағы бар. 
«Өзім жемесем жемейін, өзім ішпесем ішпейін, 
бәрі де солар үшін, бәрі де майдан үшін, жеңіс 
үшін болсын!»  деген сол кездегі нәзік жандылар-
дың игі ниетін, асыл сезімін ешкім есінен шығар-
мауы тиіс.

Оразбек БІЛӘНОВ.
Аманкелді ауданы.

СУРЕТТЕ: Байғабыл селолық округінің әкімі 
Данияр Тоқтаров тыл ардагері Дәмеш Әбеуоваға 
мерекелік медальді табыс етті.

ОЛ КҮНДЕРДІҢ ӨШПЕС ДАҢҚЫ

 «БӘРІ ДЕ МАЙДАН ҮШІН!»

Мектеп өмірі қайнап 
жатқан ошақ тәрізді. 
Жанып тұрған бала көз-
дер, көзін сенен алмай 
бар ниетімен тыңдап 
отырған жас жеткіншек-
тердің білімге деген ын-
тасы кез-келген ұстазды 
бей-жай қалдырмасы хақ. 
Әсіресе,  мен таңдаған 
физика пәні  жас буын-
ның  сүйіп оқитын  пәні. 
Осының барлығын көріп 
жүріп, жаңа үрдіске сай 
ізденесің, жаңалық  ой-
лап табасың, тырысасың. 
Төккен тер заяға кетпесі 
анық. Мұғалім еңбегінің 
нәтижесі  шәкіртінің 
жемісінен көрінеді.  Осы 
орайда шәкірттерім білім, 
ғылым  шыңынан көрініп, 
үмітімді ақтады. Мұрат-
хан Шуйншбаев сынды 
оқушым облыстық ғылыми 
жобада  «Күн энергиясы – 
болашақта» тақырыбында   
күн энергиясын тегін алуды 
тәжірибе түрінде дәлелдеп, 
жүлделі орынды еншіледі. 
Ал, математика пәнінен 
Халықаралық қашықтық 
олимпиадасынан Медет  

Әбдімұратов, Еркетай Қали-
бек екінші орынды иеленсе, 
физика пәнінен Бекжан Қаб-
жанов жүлделі орынмен қоса  
қола медальды қанжығасына 
байлап, «Жоғары дәрежелі» 
дипломмен  марапатталғаны  
тынымсыз еңбегімнің арқа-
сы деп сезінемін. «Ізденген 
жетер мұратқа» демекші, 

«АКТ-ны пайдалана оты-
рып танымдық қабілетін 
арттыру» тақырыбым да 
өз жемісін берді. Жыл 
бойы оқушылардың 
шығармашылығын арт-
тыру мақсатында физика 
пәнінен  «Тұрақты тоқ» 
тарауы бойынша дай-
ындаған электрондық 
оқулығымды да әріптес-
терім сабақ кезеңінде  
ұтымды пайдалана білді. 
Иә, ерінбегеннің еншісі 
басым. 22 жыл қиын-
дығы мен қызығы қатар 
жүретін мамандығымды 
зор сүйіспеншілікпен 
атқара жүріп, уақытым-
ды  еңбек өтіліме қарап 
емес, шәкірттерімнің  
жетістігіне қарап баға-
лаймын. Ұстаз болу 
өзіңнің емес, басқаның 

уақытын бағалауымен мән-
ді. Ендеше, жаңаша үрдіске 
ілесіп, шәкірттерімізді өзді-
гінен білім алуға баули бе-
рейік! 

Жанымгүл КЕНБАЕВА, 
№15  орта мектебінің 

мұғалімі.
Рудный қаласы.

Шәкіртсіз  ұстаз – тұл
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