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Д‰ниеніњ бєрі ќымбаттаѓанда нан баѓасы ѓана μспеп
еді. Осы уаќытќа дейін баѓаныњ негізсіз шарыќтауына
жол бермей келген облыс єкімдігі б±л жолы еш ќайран
ќыла алмады. Неге?

Астыќты μњірде 1 сортты нанныњ (600 грамдыќ) бμлшек
саудадаѓы баѓасы 2010 жылдан бері 42 тењгеден асќан
жоќ. Б±л  республика бойынша ењ тμменгі баѓа. Керісін-

ше соњѓы бес жылдыњ бедерінде Ќостанай облысындаѓы
наубайханаларыныњ жалпы шыѓыны 40%-ѓа μсіпті. Оныњ
ішінде кμгілдір отын 19 % -ѓа, жанар-жаѓар май 83 %  -ѓа,
электр энергиясы 23 %-ѓа артќан.

Облыстыќ ауыл шаруашылыѓы басќармасыныњ бер-
ген мєліметтеріне с‰йенсек,  кєсіпорын басшылары нан
баѓасын кμтеру туралы бірнеше рет ±сыныс жасаѓан.
¤йткені, μнімніњ μзіндік ќ±ны бμлшек саудадаѓы баѓадан
анаѓ±рлым жоѓары. Яѓни, шыќќан шыѓынды аќтамайды.
Єрі-беріден соњ б±л кєсіпорынды техникалыќ жєне тех-

нологиялыќ жараќтандыруѓа, ж±мысшылардыњ жалаќы-
сын μсіруге едєуір кедергі. Баѓа саясаты μндіріс орында-
рыныњ экономикалыќ кμрсеткіштеріне де кері єсерін ти-
гізетінін жоќќа шыѓаруѓа болмайды.

Сондыќтан, 1 сортты ±ннан пісірілген 600 грамдыќ нан-
ныњ баѓасын 4 тењгеге немесе 9,5 %-ѓа μсіруден басќа
амал ќалмай т±р. Енді наубайханаларда бір бμлкеніњ
ќ±ны 44 тењге т±рса, ал д‰кендер 46 тењгеден сатпаќ.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.
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Нан неге ќымбаттады?
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       КЄДІР¦ЛЫ

Елбасы "Ќазаќтан 2050 стратегиясы " Жолдауында ±лттыќ
экономиканыњ жетекші к‰ші – кєсіпкерлікке жан-жаќты ќол-
дау кμрсету екендігін атап μткен болатын. Осы маќсатта
б‰гінде елімізде орта жєне шаѓын бизнесті μркендетуге біраз
жаѓдай жасалып, т‰рлі баѓдарламалар да ж±мыс істеуде.
Соныњ бірі – "Бизнестіњ жол картасы – 2020" баѓдарламасы.
Біраќ биыл аталѓан баѓдарламаѓа бірќатар μзгерістер енгі-
зіліп отыр, яѓни оѓан ќарастырылѓан ќаржы кμлемі бірша-
ма азаймаќ. Б±л туралы облыс єкімдігінде μткен аппарат
мєжілісінде облыстыќ кєсіпкерлікті жєне индустриалдыќ-
инновацияны дамыту басќармасыныњ басшысы Мейрам
Сμкітбаев мєлімдеді.

ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ
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Ќарлыѓаш
     ОСПАНОВА

Баѓдарламаѓа бμлінген ќаражат кμлемі ќысќарды
Осыдан бес жыл б±рын ќолѓа

алынѓан аталмыш баѓдарламаныњ
арќасында Тобыл μњірінде т‰рлі са-
лада  400-ге жуыќ жоба маќ±лда-
нып, бизнес бастамаларды ќолдауѓа
7 млрд. тењгеден астам ќаржы
ќ±йылды. Басќарма басшысыныњ ай-
туынша, μткен жылы баѓдарлама-
ны ж‰зеге асыруѓа 2.млрд.738 млн.
тењге бμлініп, ж‰з елуден астам
жоба іске ќосылѓан кμрінеді. Ал, би-
ылѓы жылы б±л маќсатќа 1,5 млрд.
тењге бμлініп отыр, яѓни ќаржы
кμлемі 43 пайызѓа азайып отыр.

– 2014 жылы баѓдарламаны
ж‰зеге асыру маќсатында респуб-
ликалыќ бюджеттен 2,5 млрд. тењ-
ге бμлініп, 152 жоба маќ±лданды.
Облыс бойынша екінші дењгейлі
банктермен 668 млн. тењге кμлемін-
де несие берілді. ¦сынылѓан жоба-
лардыњ ‰лесі μнеркєсіп, кμлік тасы-
малдау салаларына тиесілі.  Был-
тырѓы жылы жањадан кєсіп бастай-
мын деген кєсіпкерлер ‰шін де тиімді
болды, гранттыќ ќаржыландыру
жобасы бойынша ісін жањадан бас-
таѓан кєсіпкерлер ќайтарымсыз

грантќа ие болды, – дейді
М.Сμкітбаев.

Сондай-аќ, μндірістік инфраќ±ры-
лымды дамыту маќсатында μњірде
μткен жылы тμрт жоба ќаржылан-
дырылѓан. Мєселен, мемлекет ќол-
дауын сезінген кєсіпорындардыњ
ќатарында пластикалыќ терезелер
шыѓаратын μндіріс цехы мен ‰й-
ќ±рылысы комбинаты да бар. Б±л
нысандарѓа жылу мен инженерлік
коммуникациялар тартылып,
осы маќсатќа 128 млн. тењ-
ге ж±мсалѓан.
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¦лы Жењістіњ 70 жылдыќ мерейтойына орай, Ќостанай облысы-
на республика ќазынасынан 326 млн. тењге бμлінді, оныњ 323 млн.
тењгесі ардагерлерге бір реттік материалдыќ кμмекке, ал ќалѓан 3
млн. тењгесі оларды Мєскеу мен Астана ќаласында μтетін мерекелік
шеруге апаруѓа ж±мсалмаќ. Облыстыќ ж±мыспен ќамту жєне єлеу-
меттік баѓдарламаларды ‰йлестіру басќармасыныњ басшысы Е.Жау-
лыбаевтыњ айтуынша, бір реттік тμлем кμлемі 25 мыњ мен 100 мыњ
тењге аралыѓында, сондай-аќ облыс бюджетінен де ¦лы Отан соѓы-
сыныњ ардагерлері мен м‰гедектеріне 150 мыњ тењге кμлемінде бір
реттік материалдыќ кμмек тμленетін болады. Сонымен ќатар, жењіл-
діктер мен кепілдіктер бойынша соѓысќа ќатысушыларѓа тењестіріл-
ген басќа да санаттаѓы адамдарѓа, соныњ ішінде соѓыс жылдарын-
даѓы тыл ењбеккерлеріне 5 айлыќ есептік кμрсеткіш кμлемінде (9910
тењге) кμмек кμрсетілмек. Б±дан басќа, ¦лы Отан соѓысыныњ ќатысу-
шылары мен м‰гедектерiне т±рмыстыќ ќажеттілік ‰шін тμленетін ай
сайынѓы 10 АЕК (19820 тењге) кμмек т‰рі де жалѓасын таба береді.

Елбасы н±сќауымен μткен жылдыњ аќпан айында шаѓын жєне
орта бизнес субъектілерін тексеруге уаќытша тыйым салынды.
Коммерциялыќ жєне коммерциялыќ емес ±йымдардыњ ќызметіне
зањсыз араласуѓа тосќауыл ќою маќсатында мемлекеттік органдарѓа
тіркеуді, лицензиялыќ  р±ќсат беруді ќысќарту ж±мыстары жолѓа
ќойылды. Облыс прокуратурасы жарнама ќызметін кμрсетумен
айналысатын 11 кєсіпкердіњ шаѓымы бойынша Ќостанай ќалалыќ
єкімдігініњ μткен жылдыњ 11 маусымындаѓы "Конкурстыќ μтінімдерді
дайындау бойынша конкурстыќ ќ±жаттарды бекіту жєне мемлекет
меншігіндегі, уаќытша нысандарды орнату, оны пайдалану ‰шін жер
телімдерін жалѓа беруді ±сыну туралы конкурс μткізу" мен "Ќостанай
ќаласы бойынша жарнама ќ±рылысы жєне автобус аялдамалары
туралы" зањсыз ќаулысына наразылыќ келтірді.

Ќостанай ќалалыќ єкімдігі жарнамамен айналысатын бизнес
μкілдеріне ќосымша аялдама павильондарын орнатуды міндеттеген.
Алайда істіњ мєн-жайын тексерген ќ±зырлы орган  жергілікті билік
μкілдерініњ б±л талаптарын зањѓа ќайшы деп тапты. Сондай-аќ
ќолданыстаѓы зањныњ басќа да талаптарыныњ б±зылѓанын
аныќтады. Прокурорлардыњ араласуынан кейін Ќостанай ќаласы
єкімініњ зањсыз ќаулысыныњ к‰ші жойылды.

Кєсіпкерлердіњ ќ±ќыќтары
ќорѓалды

Ардагерлерге кμмек
кμрсетілмек

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Б‰гінде облысымыздыњ μњірлерінде
селолыќ округтер мен село єкімдерініњ
ауыл т±рѓындарымен есептік кездесулері
μткізілуде.

Аудан єкімі А.Ыбыраевтыњ ќатысуымен Пре-
сногорьков, Новопокров, Троебрат селолыќ ок-
ругтерінде ж±ртшылыќпен осындай кездесулер
μтті.  Ж±ртшылыќ осындай іс-шараѓа ынтамен
ќатысып отыр. Олардыњ μткен жылдыњ ќорытын-
дыларына, ауылдардыњ болашаќтаѓы даму ‰де-
рістері жайында білуге ќызыѓушылыќтары мол.
Биыл μткізіліп жатќан кездесулер б±рынѓыѓа ќара-
ѓанда ерекше. Кездесу алдында "Н±р Отан"
партиясы ќоѓамдыќ ќабылдауында аудан єкімі
А.Ыбыраев ауыл т±рѓындарымен кездесіп, олар-
ды алањдатќан мєселелерді аныќтауѓа атсалы-
сты. Ал, кездесу болатын мектеп дєліздерінде
аудандыќ мемлекеттік мекемелер басшылары єр
сала бойынша т±рѓындармен кездесіп, олардыњ
м±њ-м±ќтаждарын білуге тырысты. Осыныњ нєти-
жесінде енді ауыл т±рѓындары ‰шін аудан орта-
лыѓына барып шаѓымданудыњ ќажеті жоќ. Кез-
десулерді бастамас б±рын аудан єкімі А.Ыбыра-
ев Н.Назарбаевтыњ "Н±рлы жол –- болашаќќа
бастар жол" Жолдауында  жарияланѓан  жања
экономикалыќ саясатќа кμшу негіздеріне тоќтал-
ды. Село єкімдері – А.Жаќсыбаев, М.Гербер,
С.Ќ±рманбаевтардыњ пікірлері бойынша,
жергілікті жерлердіњ єлеуметтік-экономикалыќ
дамуы мен ќоѓамдыќ-саяси жаѓдайлары т±раќ-
ты болып келеді, б±л мемлекетіміздіњ єлеуметтік
саясатыныњ д±рыс болуы жєне ±жымдардыњ
к‰нделікті ењбектерініњ жемісі.

2015 жылѓа ќойылѓан маќсат пен міндеттер
ауыл т±рѓындарыныњ єлеуметтік кμркеюіне,
ауылдардыњ дамуына мемлекет тарапынан кμп
назар аударылатынын айќындайды.  ¤ткен
жылы Троебрат селосында медициналыќ амбу-
латорияныњ пайдаланылуѓа берілуі, дєл сондай
нысанныњ ќ±рылысы Пресногорьков селосында
басталуы – мемлекет тарапынан жасалып келе
жатќан ќамќорлыќтыњ таѓы бір куєсі.

Сол секілді Троебрат селосында ‰стіміздегі
жылы іске ќосылуы жоспарланып отырѓан инве-
стициялыќ жоспарлар т±рѓындардыњ ж±мыспен
ќамтылуына м‰мкіншіліктерін асырады. Б±л ту-
ралы Абай Сєрсембай±лы μз сμзінде ж±ртшы-
лыќќа т‰сіндіре келе, т±рѓындардыњ кμтерген
мєселелерініњ бір де бірін назарынан тыс ќал-

БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ
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Ата-ана ќамќорлыѓынан айырылѓан єрі м‰мкіндігі шектеулі жан
Майг‰л Баќытжанова Ќостанай єлеуметтік білім колледжініњ студенті.
Ол аќылы бμлімде оќиды. Т±рмыстыњ тμмендігінен оќу аќысын тμлеу-
ге ќиналып ж‰р. Жас шєкірт бюджеттік топќа ауысќысы келеді. Сондыќ-
тан  "Н±р Отан"  партиясы ЌОФ ќоѓамдыќ ќабылдауына жазылып, об-
лыстыќ мєслихаттыњ хатшысы Сайлаубек Ещановтан кμмек с±рады.

Ќостанай єлеуметтік білім колледжініњ директоры Марияш Ќады-
ралинованыњ айтуынша, Майг‰лдыњ оќуы тμрт пен бес. Колледждіњ
ќоѓамдыќ шараларына ќатысады. Єн айтады, биді де билейді. Бел-
сенді, білімді єрі тєртіпті студенттіњ оќу аќысына жєне жатаќханасы-
на жењілдіктер жасалѓан. Ал, бюджеттік топќа келсек, колледждегі
жетім балаларѓа арналѓан гранттар бос емес. Ќосымша гранттар жоќ.

– Майг‰лдіњ оќу аќысын тμлеуге демеуші табамыз. Алдаѓы жазда
ќ±рылыс колледжіне тегін оќуѓа ауыстырамыз. Сондыќтан, тек жаќ-
сы оќуы керек, – деді облыстыќ мєслихаттыњ хатшысы С.Ещанов.

Партияныњ ќоѓамдыќ ќабылдауына жазылѓан таѓы бір азамат –
Оразбай Н±рѓалиев. Ол 1 топтаѓы м‰гедек, Денисов ауданыныњ т±рѓы-
ны. Денсаулыѓына байланысты аптасына ‰ш рет Ќостанайѓа келіп
емделеді. Яѓни, жетісіне ‰ш мєрте ауданнан облыс орталыѓына ќаты-
найды. Емделу кезінде пєтер жалдап т±рады. Осыныњ бєрі мол ќара-
жатты талап етеді. Оразбай Н±рѓалиевтіњ бар тілегі шаћардан уаќыт-
ша баспана алу.

– Ауданнан ќалаѓа ќатынау мєселесін Денисов ауданыныњ
єкімімен келістік. Ал, уаќытша баспана беру оњай шаруа емес. Се-
бебі емделу кезінде азаматтарѓа уаќытша пєтер беру зањда ќарас-
тырылмаѓан, – деді облыстыќ мєслихат хатшысы  С.Ещанов.

Оќу аќысын тμлей алмай
ж‰р

БАСТЫ НАЗАРДА
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Баѓдарламаѓа бμлінген
ќаражат кμлемі ќысќарды
Ал, Соколов-Сарыбай кен

байыту акционерлік ќоѓамы
ќолѓа алѓан цемент зауыты-

ныњ инженерлік желілеріне б±дан ‰ш
есе артыќ ќаржы ќ±йылды.

Басќарма басшысы баяндаѓан-
дай, б‰гінде баѓдарламаныњ игілігін
кμріп, оны ж‰зеге асыруда бел-
сенділік танып отырѓандардыњ ‰лесі
облыс орталыѓы мен Рудный ќала-
сында кμрінеді. Сондай-аќ, Ќоста-
най, Ќарабалыќ, Мењдіќара аудан-
дары да игі шараныњ игілігін кμру-
де. Керісінше Аманкелді, Науырзым
аудандарында б±л баѓдарламаны
ж‰зеге асыру белсенділігі тμмен, бес

жыл ішінде небєрі екі-аќ жоба ѓана
маќ±лданса, ал Федоровта бірде
бір жобаѓа μтініш т‰спеген.

Облыс єкімі Н.Садуаќасов атал-
ѓан баѓдарламаныњ арќасында
кейбір аудан, ќалалардыњ экономи-
калыќ ќуатыныњ артќандыѓын, біраќ
биылѓы μзгерістердіњ шаѓын жєне
орта бизнес саласындаѓы жаѓдай-
ды ќиындатуы м‰мкін екендігін айта-
ды. Сондыќтан, биылѓы жылѓа
бμлінген ќаражаттыњ 1 млрд. 10
млн. тењгесі жања бастамаларѓа
емес, былтырдан ќалѓан жобаларѓа
ж±мсалатын болатын. Сол себепті,
сала басшыларына бюджет ќара-

жатын ‰немдеп, тиімді ж±мсау
ќажеттігін ќадап тапсырды.

– Дегенмен, ќаражаттыњ аз
бμлінуі кєсіпкерлердіњ белсенділігін
тμмендетпеуі тиіс. Сондыќтан,
кєсіпкерліктіњ аясын кењейту ‰шін ке-
лешегі зор тиімді жобаларѓа басым-
дыќ берілуі керек. Єрине, бюджет
ќаражатына енгізілген μзгерістерге
байланысты б±л саладаѓы жаѓдай
ќиындауы да м‰мкін. Ол ‰шін кєсібін
дμњгелентікісі келетін іскер азамат-
тар аймаќтыќ Даму ќорыныњ да
м‰мкіндігін  мейлінше пайдаланѓан-
дары  жμн, – дейді  облыс єкімі
Н.Садуаќасов.

Ќостанай ќалалыќ орталыќ-
тандырылѓан кітапхана ж‰йесініњ
ќ±рылымдыќ бμлімшесі, №6 "Юж-
ный" кітапхана филиалында
ќазаќ халќыныњ біртуар ±лы Шо-
ќан Уєлихановтыњ 180 жылдыѓы-
на арналѓан "Хандар мен с±лтан-
дар ±рпаќтары" атты іс-шара  бо-
лып μтті. Кештіњ ќонаѓы болѓан
Ыбырай Алтынсарин атындаѓы
облыстыќ мемориалдыќ м±ра-

Г‰лназым
    САЃИТОВА

Таѓылымды кеш

дырмады.
Новопокров селолыќ округінде болѓан кезде-

су нєтижелі болды. М±нда осы елдімекенніњ іргелі
шаруашылыѓы болып есептелетін "Тойсай" ЖШС
басшысы  ¦.Аѓайдаров  кездесу барысында
бірнеше єлеуметтік мєселелердіњ шешілуіне μз
кμмегін ±сынды. Соныњ ішінде, Новопокров се-
лосыныњ т±рѓындары медициналыќ кμмек ‰шін
аудан орталыѓына бармай-аќ, жергілікті жерде
ќамтамасыз етілуіне жєрдемдесу маќсатымен,
медициналыќ амбулатория негізінде к‰ндізгі ста-
ционар ±йымдастыруѓа  ќаржылай кμмектесуді,
мемлекеттік мекемелердіњ автокμліктерініњ жылы
ѓимаратта т±руына, ауылдыњ кμше бойында
ќосымша жарыќ  кμздерін орнатуѓа ќаржылай
кμмек кμрсетуді μз тарапынан ±сынды.

Кездесу аясында округ т±рѓындарыныњ кμбі
жылќы, ірі ќара мал ±стауларына байланысты
мал шаруашылыѓын єрі ќарай дамыту ќажеттігі
туралы айтылды. Кμбінесе т±рѓындарды су
ќ±бырларын μткізу, ауыз сумен ќамтамасыз ету,
жолдардыњ ќыс айларында ќамтылуы, пошта-
лыќ байланыстыњ ж±мысы, Интернет байланы-
сыныњ сапасы мен жылдамдыѓы сияќты мєсе-
лелер алањдатады. Б±ѓан Абай Сєрсембай±лы
аталмыш селолыќ округтарѓа су ќ±бырларыныњ
тартылуы жаќын арадаѓы ‰ш жылдыќ жоспарла-
рѓа енгізіліп, жобалау-ќаржылау ќ±жаттарыныњ
дайындалѓаны туралы мєлімдеді. Жолдардыњ
ќыс айларында ќамтамасыз етілуі – жылдан-жы-
лѓа ќаржыландыру ќоры ‰немі μсіп келеді. Ал,
пошталыќ байланыс ж±мысына келсек, аудан
єкімі мекеме басшысына ж±мыста аныќталѓан
кемшіліктерді жуыќ арада жою ќажеттігі туралы
наќты ±сынымдар жасады.

Мемлекет тарапынан жасалып жатќан наќты
істер – ауылдардыњ ќарќынды дамуына кμп
ыќпал жасап отыр. Абай Сєрсембай±лы аудан
ж±ртшылыѓын "Сыбаѓа", "Ж±мыспен ќамтудыњ
жол картасы – 2020", "Бизнестіњ жол картасы",
т.б., баѓдарламаларына белсенді ќатысуѓа ша-
ќырды. Баѓдарламалар шаѓын жєне орта биз-
нестіњ дамуына, ж±мыс орындарыныњ ашылуы-
на, ауыл шаруашылыѓы мен мал шаруашылыќ-
тарыныњ дамуына ‰лкен м‰мкіншілік беретіндігін
жеткізді.   Аудан єкімі тарапынан айтылѓан сμздер
кездесуге ќатысушылардыњ кμњілінен шыќты.

Рсалды ШАКАНОВА.
¦зынкμл ауданы.

жайыныњ ќызметкері  Роза Ќуано-
ва жиналѓан оќырмандарды аѓар-
тушы-демократ, саяхатшы, ±лы
аѓартушы Шоќан Уєлихановтыњ
μмірі мен шыѓармашылыѓымен
таныстырып μтті.  Ал кітапхана-
ныњ мамандары болса,  ±лы аѓар-
тушы Шоќанныњ балалыќ  шаѓы
мен  атаќты Ќашќарияѓа жасаѓан
саяхаты жайлы ќызѓылыќты
мєлімет пен деректер  айтты. Сол
секілді  оќырмандарды Сєбит
М±ќановтыњ, Сапарѓали Бега-

"Єкімдердіњ  халыќќа  есеп  беру  кездесулерін  μткізу туралы" Ќазаќ-
стан  Республикасы  Президентініњ  2013  жылѓы15 тамыздаѓы № 615
Жарлыѓына сєйкес 2015  жылѓы 18 аќпанда Ќостанай облысыныњ єкімі
Н.М. САДУАЌАСОВТЫЊ μњір т±рѓындарымен дєст‰рлі кездесуі μтеді.
Облыс єкімініњ  есеп  беру  кездесуі  алдында  2015  жылѓы 12 ќањтардан
бастап 3 аќпанды ќоса алѓанѓа дейін халыќтан с±раќтар, ±сыныстар, ескер-
тпелер мен ‰нќатулар ќабылдау ±йымдастырылады.

Азаматтар μз μтініштерін облыс єкімі аппаратыныњ пошталыќ мекен-
жайына: 110000, Ќостанай ќ., Єл-Фараби д-лы, 66, электрондыќ мекен-
жайына: akim@kostanay.gov.kz, облыс єкімініњ блогына -
www.blogs.kostanay.gov.kz, 8 (7142) 57-50-84, 57-50-57 ќауырт желі теле-
фоны бойынша жібере алады, облыс єкімі аппараты ѓимаратыныњ вести-
бюлінде орнатылѓан арнайы жєшікке сала алады.

Ќостанай облысы  єкімініњ аппараты.

Ќостанай облысыныњ єкімі
Н.М.Садуаќасовтыњ

 халыќпен есеп беру кездесуі μтеді

линніњ Шоќан туралы жазѓан шы-
ѓармаларымен таныстырды.
Жєне осы шыѓармалардан  сту-
денттер ‰зінді оќыды. Оќырман-
дармен єњгіме барысы  танысты-
рылу арќылы μтті. Таѓылымы мол
кештіњ белсенді оќырмандары
болѓан Ќостанай ќ±рылыс-техни-
калыќ колледжініњ 1 курс студент-
тері кμкейлерінде ж‰рген с±раќ-
тарын ќойды. Кеште "Ќазаќ хал-
ќыныњ ±лы перзенті" атты кітап
кμрмесі ±йымдастырылды.



328 ќањтар 2015 жыл

460 адам шаѓын несиеге ќол жеткізді
Облыста. ¤ткен жылы "Ж±мыспен ќамтудыњ жол картасы–

2020" баѓдарламасы аясында бес ж‰зге жуыќ ќостанайлыќ ша-
ѓын несие алды. Облыстыќ ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік баѓ-
дарламаларды ‰йлестіру басќармасыныњ басшысы Е.Жаулыба-
евтыњ айтуынша, бμлінген ќаражаттыњ бєрі игерілді. Шаѓын не-
сие алып, μз кєсібін кењейткендердіњ арќасында 291 жања ж±мыс
орны ќ±рылѓан.

 Кμш басында – кеншілер ќаласы
Рудный.  Кеншілер ќаласы облыстыњ ќалалары мен аудандары

рейтингінде бірінші орында т±р. Шаћардыњ статистика басќар-
масыныњ басшысы В.Бондаренконыњ айтуынша, былтыр
μнеркєсіп μнімдерініњ μндіріс кμлемі 236 млрд. 408 млн. тењгені
ќ±рапты. ¤неркєсіптіњ наќты кμлем индексі – 97,3% екен. Об-
лыстыњ μнеркєсіп μнімдерініњ кμлемінде ќаланыњ салыстырма-
лы салмаѓы 44,4% . Ал, ауыл шаруашылыќ μнімдерініњ наќты
кμлемі 144,9 %  ќ±райды. Б±ѓан μндірісті ойдаѓыдай жањѓыртуѓа
кірісіп  кеткен "Жас Ќанат–2006" ЖШС мен басќа да кєсіпорын-
дардыњ жетістіктері єсер еткен.

"Т±рмыс-тіршілік"
¦зынкμл. Ауданда "Т±рмыс-тіршілік" ш±ѓыл-ќ±ќыќтыќ іс-ша-

расы ±йымдастырылды.  Оѓан кємелетке толмаѓандар жμніндегі
учаскелік инспекторлар, ±стаздар мен психологтар ќатысты. Іс-
шара барысында тіркеуде т±рѓан маск‰нем, єлеуметтік жаѓдай-
лары тμмен отбасылар, бейморальды μмір салтын ±станатындар
тексерілді.

Назарда –  жастар тєрбиесі
Ќостанай ќ.  Облыстыќ білім басќармасыныњ μњірлік техника-

лыќ жєне кєсіптік білім берудіњ ѓылыми-єдістемелік орталыѓы-
ныњ ±йымдастыруымен білім ордаларындаѓы тєрбие жμніндегі
директор орынбасарларыныњ єдістемелік бірлестігініњ отырысы
μтті. Жиында "Студенттік кμктем–2015" байќауы  мен "Толе-
ранттыќ фестивалі" жобалары  талќыланды.

Есенберлинді еске алды
Облыста. Биыл ќазаќ єдебиетініњ кμрнекті μкілі, Ќазаќ КСР

Мемлекеттік сыйлыѓыныњ лауреаты І.Есенберлинніњ туѓанына
100 жыл. Осыѓан орай Л.Толстой атындаѓы ємбебап-ѓылыми кітап-
ханасында еске алу шарасы ±йымдастырылды. Кездесуге Атба-
сар ќаласындаѓы І.Есенберлин атындаѓы єдебиет м±ражай ќыз-
меткерлері арнайы келгенін айта кеткен абзал. Еске алу кешінде
жазушыныњ μмірі мен шыѓармашылыѓы туралы кењірек айтыл-
ды.

 Балалар єдебиетініњ алыбы
Аманкелді. Аудандыќ балалар кітапханасы Ќадыр Мырза

Єлініњ туѓанына 80 жыл толуына орай "Балалар єдебиетініњ алы-
бы" атты портреттік кеш μткізді. Шараѓа мектеп оќушылары ат-
салысып, Ќадыр Мырза Єлініњ μлењдерін наќышына келтіріп
жатќа айтты. Келелі жиын оќушыларды ќанаттандырып, т±лѓаны
жаќын танып-білуіне жол аша т‰сті.

Ардагерлерге
ќ±рмет кμрсетілді

Ќалалыќ жастар бастамалар орталыѓы
республикалыќ "Ардагерлерді ардаќтайыќ!"
акциясы аясында соѓыс, тыл жєне ењбек
ардагерлеріне кμмек кμрсетуге кірісті.

– ¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓы ќарсањында игі шара-
ны бастап жатырмыз. Отан ќорѓау ‰шін жанын аяма-
ѓан ардагерлерге ќанша ќ±рмет жасасаќ та артыќшы-
лыќ етпейді. Себебі, б‰гінгі жас ±рпаќтыњ баќытты μмір
с‰руі – ќазыналы ќарттарымыздыњ ќажырлы ењбегініњ
арќасы,– деді орталыќ жетекшісініњ орынбасары
Мμлдір Асќарќызы.

Акцияныњ алѓашќы к‰ні ќ±рамында Арќалыќ меди-
цина колледжініњ шєкірттері бар ерікті жастар тобы
Родина ауылыныњ т±рѓыны, ењбек ардагері Ќойшы-
бай Ќ±сбековтыњ шањыраѓында болды. Жастар ќари-
яныњ ауласын ќардан тазартып, ‰й шаруасына
жєрдемдесті.

Ќойшыбек ата жалѓыз емес. Ќосаѓы, балалары мен
немерелері бар. Ќол ±шын созып, ќарайласып т±ра-
ды. Єйтсе де, адамдар арасындаѓы бауырмалдыќ,
ќайырымдылыќ сынды асыл ќасиеттерді айќындай-
тын м±ндай μнегелі шаралардыњ да мањызы зор. Ењбек
ардагерлері жастарѓа μнегелі μмір жолдарынан есте-
ліктер айтып, бата берді.

Ерікті жастар тобы осы баѓыттаѓы ж±мыстарын ал-
даѓы мамыр айына дейін жалѓастыра бермек ниетте.

Арќалыќ ќаласы.

 Ќ±рама командаѓа ќосылды
Жітіќара. Шымкент ќаласында μткен жасμспірімдер арасын-

даѓы Ќазаќстан Республикасыныњ чемпионатына ќатысќан
Виктор Школин 52 келі салмаќ  дєрежесінде ‰шінші орынды
иеленді. Еліміздіњ т‰кпір-т‰кпірінен келген  152 мыќтыныњ ара-
сынан суырылып шыќќан былѓары ќолѓап иесі спорт шеберлі-
гіне ‰міткер кμрсеткішін орындап, еліміздіњ ќ±рама командасы
сапына енді.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

 2014 жылѓы ќањтар-желтоќсанда 2013
жылѓы тиісті кезењмен салыстырѓанда бір
ќызметкердіњ орташа айлыќ атаулы
жалаќысы 8,4% артты.

2014 жылѓы ќањтар-желтоќсандаѓы бір ќызмет-
кердіњ орташа айлыќ атаулы жалаќысы ењ тμменгі
к‰нкμріс дењгейі шамасынан 5,0 есе, ењ тμмен жа-
лаќыдан – 4,5 есе асып т‰сіп, 89971 тењгені ќ±рады.

Атаулы жалаќыныњ едєуір кμп артуы 2013 жыл-
ѓы сєйкес кезењмен салыстырѓанда єкімшілік жєне
ќосалќы ќызмет кμрсету саласында (15,2%),

μндірісте (12,5%), кμтерме жєне бμлшек саудада;
автомобильдерді жєне мотоциклдерді жμндеуде
(10,6%), жылжымайтын м‰лікпен жасалатын опе-
рацияларда (10,2%), ауыл, орман жєне балыќ ша-
руашылыѓында (9,9%), денсаулыќ саќтау жєне
єлеуметтік ќызметтерде (9,8%) байќалды.

Жоѓары жалаќы 128946 тењге ќаржы жєне саќ-
тандыру ќызметінде байќалды (облыс бойынша
орташаѓа ќараѓанда 1,4 есе артыќ), тμменгі – μнер,
ойын-сауыќ жєне демалыс саласында – 53903 тењ-
ге (орташа  облыстыќ дењгейден 59,9 %).

Орташа айлыќ атаулы жалаќы
СТАТИСТИКАЃА Ж‡ГІНСЕК

БАСПАС¤З МЄСЛИХАТЫ

Баспасμз конференциясына
ќатысќан Ќостанай облыстыќ
мєслихатыныњ хатшысы Сай-
лаубек Ещанов μњірдегі экономи-
ка жєне єлеуметтік саланыњ да-
муын баяндады. Сонымен ќатар
журналистердіњ сауалдарына
жауап беріп, бірќатар мемлекеттік
баѓдарламалар туралы айтты.

– Ел тєуелсіздігініњ 23 жылы
ішінде мемлекетіміз кμпке ‰лгі
боларлыќ жетістіктерге ќол
жеткізді. Ќазаќстанныњ стратеги-
ялыќ дамуын єлем халќы мойын-
дады. Мінекей, б±л дегеніміз
біздіњ ±станѓан баѓытымыздыњ оњ
екендігін білдірсе керек, – деді
облыстыќ мєслихаттыњ хатшысы
С.Ещанов.

Облыста мемлекеттік баѓдар-

ламалардыњ ж‰зеге асу кμрсет-
кіштері кμњіл ќуантарлыќ. Мєсе-
лен, "Аќ б±лаќ" баѓдарламасы.
Б±л баѓдарлама т±рѓындарды
сапалы ауыз сумен ќамтамасыз
етуге арналѓан. Баѓдарлама
бойынша μткен жылы 10
млрд.тењге бμлінген. Алтынса-
рин, Федоров, Сарыкμл, Таран,
Денисов аудандарыныњ т±рѓын-
дары "Аќ б±лаќтыњ" шапаѓатын
кμріп отыр.

Ќостанай облысы республика-
да аграрлы аймаќ ретінде белгілі.
Ал б‰гіндері μњірде μндіріс сала-
сы жоѓары кμрсеткіштерге ие бо-
лып отыр. Соныњ ішінде машина
ќ±растыру ж±мыстары алѓа бас-
ты. Ќостанайда ќ±растырылатын
темір т±лпарлардыњ саны жыл

сайын артуда. ¤ткен жылы Toyota
Fortuner автокμлігініњ ќ±расты-
рылѓаны таѓы бар.

– Облыстыќ мєслихат депутат-
тарыныњ бастамасымен шешімін
тапќан проблемалар жеткілікті.
Мєселен, 20-30 жыл бойы жμндеу
кμрмеген Диев–Єулиекμл тасжо-
лын ќалыпќа келтірдік. Сол
аумаќтаѓы депутат Олег Данилен-
ко аталѓан баѓыттаѓы жолды
жμндеуге республикалыќ бюджет-
тен ќаражат бμлуге м±рындыќ
болды, – деді облыстыќ мєслихат-
тыњ хатшысы С.Ещанов.

СУРЕТТЕ: брифингтен
кμрініс.

Суретті т‰сірген
Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Ќымбат
       ДОСЖАНОВА

¤њірде μндіріс саласы
μркендеуде

Былтырѓы жылы барлыќ дењгейдегі
мєслихаттардыњ ќ±рылѓанына 20 жыл толды.
Осы жылдар ішінде тєуелсіз Ќазаќстанныњ
μзін-μзі басќару ж‰йесі ќалыптасып, дамудыњ
жања сатысына ќадам басты. Халыќ
ќалаулыларыныњ бастамасымен шешімін тапќан
мєселелер де баршылыќ. Ќостанай облыстыќ
мєслихатыныњ атќарѓан μзге де ж±мыстары
μњірдегі баспасμз клубындаѓы брифингте
айтылды.
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ќазаќ халќыныњ μз ішіндегі
ауызбіршіліктіњ, жалпы, ќазаќ-
стандыќтардыњ ынтымаќтастыѓы
мен бірлігі арќасында жетіп отыр-
ѓан игілікті нєтижелер. Біздіњ
міндетіміз – осы бірлікті алдаѓы

уаќытта да ныѓайта беру, к‰шейте т‰су.
"Алтау ала болса ауыздаѓы кетеді, тμртеу
т‰гел болса тμбедегі келеді" – деп ќазаќ
халќы ел бірлігі жμнінде μте орынды
айтќан.

Дєл ќазіргі к‰ні Ќазаќстан экономика-
сы ќарќынды дамып, мєдениеті μсіп-
μркендеп келе жатќан єлемдегі танымал
да беделді мемлекеттердіњ біріне
айналып келеді. Б±л ретте Ќазаќстан
Республикасыныњ Т±њѓыш Президенті
Н±рс±лтан Назарбаевтыњ ел ‰шін сіњіріп
отырѓан ењбегін ерекше атап кμрсеткен
жμн. Біздіњ Елбасыныњ алќалы жиындар-
да ортаѓа салѓан кμптеген ±сыныс бас-
тамалары єлемдік дењгейде мойында-
лып отыр. Негізі, Конституция ±ѓымы
ќазаќќа жат емес. "Ќасым ханныњ ќасќа
жолы", "Есім ханныњ ескі жолы", Тєуке
ханныњ "Жеті жарѓысы" делінетін
ќаѓидаттарда, т±жырымдарда, конститу-
циялыќ идеялар кμрініс тапќанын жасы-
руѓа болмас. Дала билігі – адамдарды
адамгершілік пен ізгілікке, ерлік пен пат-
риоттыќќа, мейірім мен ќамќорлыќќа
жетеледі. Ќазаќ жетімін жылатпаѓан,
жесірін далада ќалдырмаѓан. Жер дауы,
жесір дауы дегендерді т‰йінді, дєлелді,

кμњіл ќоярлыќ сμздерімен шешіп отыр-
ѓан. Бидіњ сμзіне хан да, ќара да ќ±лаќ
ќойѓан.

Мемлекет басшысы Н±рс±лтан Назар-
баев Ќазаќстан Республикасы Конститу-
циясыныњ 15 жылдыѓына арналѓан "Кон-
ституция – мемлекеттіњ демократиялыќ
дамуыныњ негізі" атты ѓылыми-тєжіри-
белік конференцияда сμйлеген сμзінде
былай деген еді: "Конституция бойынша,
зањ бойынша μмір с‰ру – жай ѓана
ќажеттілік пен азаматтыќ міндеттілік
емес. Б±л – азат адамдардыњ артыќшы-
лыѓы. ¤з ќ±ќыќтарыныњ баѓасын біліп,
басќалардыњ да осындай ќ±ќыќтарын
мойындайтын адамдардыњ артыќшы-
лыѓы. Осындай жаѓдайда ѓана біз – жеке
азаматтар емес, Ќазаќстан халќымыз,
т±рѓындар емес, ќоѓамбыз, азаматтыќ
ќоѓамбыз. Географиялыќ кењістік емес,
бізді біріктіретін – еліміз". Б±дан ќандай
ой т‰юге болар еді?! Єрбір азамат μз ор-
тасы мен ќоѓамын ќ±рметтей білуі тиіс.
"Ауылына ќарап, азаматын таны" деген
ертеден келе жатќан бір сμз бар емес
пе?! Сол айтылѓандай мемлекетіне
ќарап, азаматын танып-білуге болатын
заманѓа да келдік. Мемлекетіміз ќайтсе
дамиды, μркендейді? Б±л – замандаста-
рымыздыњ μз міндетіне деген жауап-
кершілікті т‰сінуіне, єділдік пен адалдыќ-
ты басты ±станым ретінде алуына тіке-
лей байланысты.

Алда єлі талай жауапты сындар бар.

¤ткеннен ой т‰йе отырып, жарќын бола-
шаќќа ±мтыла беру – парыз. Ењ бастысы
– туѓан елімізге деген с‰йіспеншілігімізді
арттырып, м±рат-м‰дделерімізді талап-
таѓыдай атќара білейік. Ќол жеткен та-
быстар Т±раќтылыќ Отанымыздыњ бас-
ты байлыѓы – тыныштыќ пен бейбіт
μмірге Конституцияныњ негізінде ќол
жеткіздік. Осыны т‰сіне білуіміз ќажет.

Биылѓы жыл – Тєуелсiздiгiмiздiњ жи-
ырма тμрт  жылдыѓы. Б±л – азат Ќазаќ-
станныњ ењ ќастерлi ќ±ндылыѓы, халќы-
мыздыњ сан ѓасырлыќ ќаћармандыќ та-
рихыныњ ажырамас асыл бμлiгi. ¤ткенге
ой ж‰гiртiп, санамызбен зерделемей бо-
лашаќты баѓдарлау оњай болмайды.
Елiмiздiњ 24 жылда ќол жеткiзген
жетiстiктерi ерекше. Отанды ќалтќысыз
с‰ю оныњ суыѓына шыдап, ыстыѓына
к‰юдi талап етедi. Б±л жолда бiздiњ ењ
басты байлыѓымыз – берекелi бiрлiгiмiз.

"Баќ берерде елге ырыс ќонады, ±стан-
ѓан жолы д±рыс болады" деген даналыќ
сμз бар. Олай болса, ынтымаѓы мен
бiрлiгi жарасќан елiмiздiњ кμк байраѓы
кμкке желбiрей берсiн, тєуелсiз елiмiз
жайнап, г‰лдене т‰ссiн. "Ырыс алды –
ынтымаќ" атты ќанатты ќаѓида мызѓымас
бiрлiгiмiздi, берiк ауызбiршiлiгiмiздi,
кiшiпейiл iзгiлiгiмiздi ныѓайта т‰ссiн, игi
iстердiњ жалѓасуына жол аша берсiн!

Эргашвой ХОЛМЕТОВ,
Ќостанай облыстыќ тєжік-μзбек

орталыѓыныњ тμраѓасы.

μзініњ саны т±раќты
μсуде, ќазір олар 800-ден
асады, оныњ ішінде 28-і
республикалыќ, 15 тілде
газет-журнал, 8 тілде ра-
диобаѓдарламалар, 7
тілде телебаѓдарлама-
лар шыѓады. Білім беру
толыќтай μзбек, тєжік,
±йѓыр жєне украин тілде-

рінде ж‰ргізілетін 88 мектеп
ж±мыс істейді. 108 мектепте 22
этностыњ тілі жеке пєн ретінде
ж‰ргізіледі. Сонымен ќатар, ба-
лалардан басќа ‰лкендер де 30
этнос тілдерін оќуѓа м‰мкіндік ал-
ѓан 195 этно-білім беру кешен-
дері, жексенбілік жєне лингвис-
тикалыќ мектептер ашылды.
Ќазаќ жєне орыс театрларын
ќоспаѓанда елімізде таѓы тμрт
±лттыќ – μзбек, ±йѓыр, корей
жєне неміс театрлары ж±мыс
істейді. Єр жыл сайын Ќазаќстан
этностарыныњ тілдерінде бірне-
ше ондаѓан жања кітаптар жарыќ
кμреді.

Татулыќ, бірлік, келісім – кез
келген ел ‰шін ењ асыл іс. Ќазаќ-
стан азаттыќ алѓалы бері осы
±ранды ту етіп келеді. Сол се-
бепті бар байлыѓымызды ±лыќ-
тап, Елбасыныњ игі шараларын
ту етіп, барымызды ќадірлеу,
оны  дєріптеу ендігі жас ±рпаќ-
тыњ, елін с‰йіп сыйлаѓан азамат-
тардыњ ќолында.

Ел іргесі берік болсын десек,
бірлігімізді саќтайыќ!

Арайлым ШАЯХМЕТОВА,
Чехов орта мектебініњ

тарих пєнініњ м±ѓалімі.
Сарыкμл ауданы.
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Татулыќ пен бірлік –
ЌАЗАЌСТАННЫЊ
БАСТЫ БАЙЛЫЃЫ

 Ел ішіндегі ±лтаралыќ татулыќты ны-
ѓайтуда мањызды конституциялыќ орган
болып саналатын Ќазаќстан халќы Ас-
самблеясыныњ орны айрыќша екенін
атап μткен жμн. Б±л Ассамблея –
бейбітшілік пен келісімді тиімді насихат-
таушы ќоѓамдыќ институтќа, этносара-
лыќ жєне конфессияаралыќ толерант-
тылыќтыњ ќазаќстандыќ ‰лгісініњ негізіне
айналды. Ќазаќстанныњ Еуропадаѓы
ќауіпсіздік пен ынтымаќтастыќ ±йымына
тμраѓалыѓы, Астана ќаласында мемле-
кет басшыларыныњ Саммитін μткізуді
д‰ниеж‰зініњ ќолдауы мемлекетіміздіњ
Конституция негізінде ж‰ргізіп отырѓан
салиќалы саясатыныњ белгісі.

Біз ќазіргі к‰ні экономикалыќ жетістік-
терді, єлеуметтік игіліктерді, саяси т±раќ-
тылыќ пен мєдени μркендеуді бастан
кешіріп отырмыз. Елдіњ ќол жеткен та-
быстарына, біздегі орын алѓан татулыќ
пен т‰сіністік жаѓдайларына єлемдік
μркениет ќызыѓушылыќ танытуда. Осы-
ныњ μзі кμњілді марќайтып, туѓан елге,
Отанѓа деген с‰йіспеншілік сезіміњді арт-
тыра т‰седі. Єрине, дос с‰йсініп, д±шпан
ќызѓана ќарайтын жетістіктер оњайлыќ-
пен келіп жатќан жоќ. Б±л – ењ алдымен

Бірлігі жарасќан
ЕЛІМ

 Ќазаќстан – тарихи таѓдыры
ортаќ этностардан ќ±ралѓан уни-
таралы, зайырлы, дербес мем-
лекет. Оларды ортаќ ќ±рылым-
ныњ аясына біріктірудіњ сара
жолы – Ќазаќстан халќы Ассамб-
леясы. Ассамблеяны ќ±ру идея-
сына Ќазаќстан ќоѓамыныњ та-
рихи бастаулары алѓышарт бол-
ды. Ел Президенті Н.Назарбаев-
тыњ бастамасымен орын алѓан
б±л тарихи ќ±былыс μскелењ
±рпаќ пен  жас Ќазаќстанныњ
дербес дамуына сеп болды.

Жања єрі тењдесі жоќ ќ±ры-
лымды іске асыру ж±мыстары
аймаќтарда кіші ассамблеялар
ќ±рудан басталды. Ќазаќстан
халќы Ассамблеясы ќоѓамды
топтастырушы тетіктердіњ біріне
айналды. Шын мєнінде, ол ±лт-
аралыќ келісімніњ ќазаќстандыќ
моделін ж‰зеге асырудыњ ма-
њызды тетігі болды.

20 жыл ішінде осы салада
т‰рлі ж±мыстар атќарылып,
елдіњ елдігін ±лыќтайтын іс-ша-
ралар саны да жеткілікті.

Б‰гінде елімізде этностардыњ
мєдениеттері, тілдері, дєст‰р-
лерініњ дамуына барлыќ ќажетті
жаѓдай жасалѓан.

Этномєдени бірлестіктердіњ

 Халыќтар ынтымаѓы мен
бірлігін берік ±станѓан
кμп±лтты еліміз – баршаѓа
‰лгі. Ќостанай облысында
бір шањыраќ астында μмір
с‰ріп жатќан т‰рлі ±лт
μкілдері μздерініњ тμл мєде-
ниетін, тілі мен салт-
дєст‰рлерін дамыту м‰м-
кіндігіне ие. Этно-мєдени
бірлестіктер облыс орталы-
ѓында ѓана емес, сонымен
ќатар ауыл-аймаќтарда да
баршылыќ.  Мєселен, Руд-
ный ќаласына ќарасты Гор-
няцкий кенті – кμп±лтты елді
мекендердіњ бірі саналады.
"Рябинушка" деген атаумен
ауыл тыњдармандарына ке-

њінен танымал,  аќ жаулыќты єжелер тобы осы
сμзіміздіњ бір айѓаѓы.

Ќазаќ, орыс, украин, беларусь сияќты ±лт
μкілдерінен ќ±ралѓан "Рябинушка" ансамблі осы-
дан жеті жыл б±рын Горняцкий кентінде ќ±рыл-
ѓан. Ќазір олар μз ауылдарын айтпаѓанда Руд-
ныйдан тысќары елді мекендерге танымал. "Ря-
бинушканыњ" б‰гінгі репертуары μте бай. Ан-
самбль жетекшісі Наталья Данилевкая:

– ¦лттар достыѓы – т±раќтылыќтыњ кепілі. Сон-
дыќтан біз єр т‰рлі тілдегі єндерді орындаймыз.
Єр ±лттыњ дєст‰рін ‰йреніп ќана ќоймай, соны
жастар арасында дєріптеуге тырысамыз. Ќысќа
ѓана тарихы бар ансамбльдіњ б‰гінгі жетістіктері
ќомаќты. Єсіресе, μткен жылы єн байќаулары-
ныњ бірінде жењіп алѓан бас ж‰лде ±жым м‰ше-
леріне жаќсы єсер ќалдырды,– дейді.

Айта кетерлігі, ынтымаѓы жарасќан ±жымныњ

ќ±рамында м‰мкіндігі шектеулі жандар да бар-
шылыќ. Людмила Жуланова – ‰шінші топтаѓы
м‰гедек. Былтырдан бастап тμрт ќабырѓаѓа
телміріп отырѓаннан гμрі осы ансамбльдіњ ќата-
рына ќосылып, єн айтуды шешсе керек. Б±л ше-
шіміне μзі де ќуанышты. Ол μз замандастарын
с‰йікті ісімен айналысуѓа шаќырады.

 Єжелер ансамблі кμбіне лирикалыќ, патри-
оттыќ єндерді орындаѓанды ±натады. Ќазіргі к‰ні
ќазаќ тіліндегі єндерге ерекше мєн беруде. Руд-
ный ќаласы мен Горняцкий кентіндегі мєдени ша-
раларды осы ансамбльсіз елестету м‰мкін емес.

"Рябинушка" ансамблініњ ±жымы бір-біріне ас-
ќан мейірімділікпен, татулыќпен ќарайды. Т‰рлі ±лт
μкілдерінен ќ±рылѓан топ б‰гінде кμпшілікке ‰лгі.

– 2015 жыл Ќазаќстан халќы Ассамблеясы-
ныњ жылы деп жарияланды. Еліміздегі ±лтара-
лыќ келісім мен татулыќ ел Президенті ж‰ргізіп
отырѓан салиќалы саясаттыњ негізі, – дейді олар.

Рудный ќаласы.

"¦лттар достыѓы –
Т¦РАЌТЫЛЫЌТЫЊ КЕПІЛІ", –

дейді "Рябинушка" ансамблініњ жетекшісі
Наталья Данилевская

Ќуаныш
     ЕСЌАБЫЛ
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Иє, б‰гіндер б‰тіндей ен-байтаќ Ќазаќ
еліне мєшћ‰р журналист, аќын Сейфол-
ла Шайынѓазы μзініњ шыѓармашылыќ жо-
лын ќазаќ мєдениеті мен ќоѓамдыќ
пікірініњ ќара шањыраќтарыныњ бірі – об-
лыстыќ «Ќостанай тањы» газетінен бастап
еді. Ол алѓашќы к‰ннен бастап, μзініњ та-
биѓи талантымен жарќырап кμрінді. Ќала-
мы ж‰йрік, алѓыр да ізденімпаз журналист
кμкейтесті мєселелерді ќыртысымен ќопа-
рып, талай-талай кесек материалдар жаз-
ды. Талай аќындар айтысына ќатысып,
ќа-сиетті сахнадан заманныњ ќордаланѓ-
ан т‰йткілдерін кестелі жырмен жалѓанныњ
жалпаѓына шыѓарды.

Иє, Сейфолла наѓыз μнерпаз еді. Оныњ
ќолындаѓы домбыра к‰мбір ќаѓатын, кμме-
кейден єн, ауыздан маржан жыр тμгілетін.
Халќымыздыњ ѓажайып μнері – айтыс
ерекше бір биікке кμтерілген сол бір т±ста
халыќ с‰йіспеншілігіне бμленген жыр
с±њќары да осы Сейфолла болды. Сμзі
мен маќамы, єншілік, єртістік ќабылеті
‰йлесім тауып, сахнада екі беті алаулап,
μткір жанарынан н±р ќ±йылып, зал толы
халыќќа шуаќ шашып отырѓан арќалы
аќынды кμрудіњ μзі бір ѓанибет болатын.

Сейфоллаѓа б±л тамаша μнер єкесі
Байѓоныстан дарыса керек. Бєкењ
б‰тіндей облысќа белгілі тамаша талант
еді. Ќостанайдаѓы б‰гінгі Елубай ¤мірза-
ќов атындаѓы облыстыќ филармонияныњ
бастауында т±рѓан бір шоѓыр μнерпаздар-
дыњ бірі де сол Бєкењ еді...

Сейфоллаѓа к‰нделікті μмірде μзімен
бірге ќызметтес болѓан, ќанаттас ж‰рген
ќыз-жігіттерге табан астында бірер шумаќ
єзіл μлењ шыѓара салу т‰к емес-ті. Сон-
дай μзіме ќатысты зілсіз бір єзілі к‰ні
б‰гінге дейін есімде. 1990 жылы облыс-
тыќ партия комитетініњ бюросы мені б‰гінгі
атќарып ж‰рген  ќызметім – облыстыќ га-
зет бас редакторыныњ бірінші орынбаса-
рына бекітті. Соныњ алдында бір шыѓар-
машылыќ байќауда ж‰лдегер болѓаным
да бар еді.

Сондаѓы Сейфолла інімніњ айтќаны:
«Ќызмет μсті атпалап, бедел μсті,
Соныњ бєрі ќат-ќабат жедел μсті.
Дарыныњды сыйлайтын кμп азамат,
«Осы Сєкењ жазбай ж‰р неге?» – десті.

Шындыќ аты ‰њіліп шарайнаѓа,
Сынайыќшы тура емес, жанай ѓана.
Ќалам±шты ќалтадан алмай ж‰ріп,
Бас ж‰лдені алдыњыз ќалай ѓана?

Бастыќ болып бірыњѓай кетпегей-ді,
Оны білсе, оќырман μкпелейді.»
Сейфолланыњ осы «тура емес, жанай

ѓана» айтќан сын-пікірі б‰кіл μміріме
сабаќ болып келеді. Єдетте редакция бас-

КЕЛБЕТ

Сєлім
     МЕЊДІБАЙ

1.¤нерлі
μрге ж‰зер

шылыѓындаѓы адамдар жазу-сызуды μзге-
лерден талап еткенмен μздері кμп жаза
бермейді, оѓан уаќыт та жоќ. Дегенмен μз
басым, Сейфолла айтќандай, «оќырман-
ды μкпелетпес ‰шін» анда-санда болса да
μзімді толѓандырѓан мєселелерге ќалам
тартуды міндет санап ж‰ремін.

Б‰гіндер еліміздіњ бас газеті – «Егемен
Ќазаќстанда» бас редактордыњ орынба-
сары болып істейтін Сейфолланыњ μзі де
осы тєртіпті ±станады. Оныњ жазѓан д‰ние-
лері єрќашан оќырман кμњілінен шыѓып
жатады. Сондыќтан да болар біздіњ ќара
шањыраќтан ќанаттанѓан ќаламгер Тєуел-
сіз еліміздіњ «Ќ±рмет» орденімен марапат-
талды, оѓан «Ќазаќстанныњ ењбек сіњірген
ќайраткері» ќ±рметті атаѓы берілген.

Сейфолла інім μзініњ 2011 жылы шыќ-
ќан «Ойтамызыќ» кітабына мынандай
ќолтањба жазып, сыйлап еді: «Сєкење!
Бірге ќызмет істеген жылдардан ескерткіш
болсын. Сейфолла, мамыр, 2011 ж. Аста-
на.»

Енді оќырманѓа сол кітаптан екі-‰ш
дєйексμз ±сынѓалы отырмын. Тењіздіњ
дємін бір тамшысынан да білуге болаты-
ны сияќты автордыњ білім-біліктілігі мен
ќарым-ќасиетін осы ‰зінділерден де аныќ
ањѓарасыњ.

2. «Ойтамызыќ»
кітабынан

«Біреулер-
ді кінєлаудан
немесе жа-
м а н д а у д а н
а у л а ќ п ы з .
Біраќ ел ‰шін
±йќысын б±-
зып, ќазаќ де-
ген халыќтыњ
да дамыѓан
елдердіњ ж±р-
тындай тоќ-
шылыќта μмір
с‰ретін кезі
келді ѓой деп
тынымсыз ењ-
бек етіп, мањ-
дайлары тер-
леп ж‰рген азаматтар кμзге кμп т‰се бер-
мейді. Б±л – кμпшіліктіњ пікірі. Неге екенін
білмеймін, кешегі μзіміз іске алѓысыз ќылып
тастаѓан кењестік кезде басшылардыњ
халыќ арасында айтарлыќтай беделі бар

болатын. Оныњ себебі ол замандаѓы билік
т±тќасын ±стаѓандардыњ ќолдарында ќар-
жылары, басќа да м‰мкіндіктері болып,
халыќтыњ м±њ-м±ќтажына белгілі бір дєре-
жеде ќараса алѓандыѓында да шыѓар.
Б‰гінгі басшылардыњ біздіњ сендерге бе-
реріміз жоќ, μздеріњ тірлік жасањдар деп
ќарап т±ратыны да шындыќ. Нарыќтыњ
осы бір ќатыгез зањына біздіњ аѓайындар
‰йрене алмай-аќ ќойды. Содан да, шене-
уніктер туралы єњгіме ќозѓала ќалса, "жаќ-
сылыѓы жеке бастарынан артылмайтын
соларды ќойшы", – деп   ќолдарын бір-аќ
сілтейді. Содан да ќазіргі шаќтыњ шенеу-
ніктерін халыќ арасында беделді деп айта
алмайсыњ. Ќанша нарыќ дегенімізбен,
егер талпынып кμрсе, кμпшіліктіњ ќошеме-
тіне бμлену де соншалыќ бір ќиын міндет
емес. Ол ‰шін, бар болѓаны, адамдармен
жылы сμйлесіп, μтініш-тілектерін м±ќият
тыњдап, материалдыќ жаѓынан реті кел-
меген кезде, моральдыќ т±рѓыда аќыл-ке-
њестерін беріп, шынайы жанашырлыќ та-
нытса, халыќта ќатып ќалѓан тас емес,
жібір еді.»

*   *   *
«Адамдардыњ таѓдырларына алањдау

міндетіне жата ќоймайтын нарыќ зама-
нында  басшыларѓа  ‰немі  «халыќ жаѓ-
дайына ќараса ж‰р» деп талап ќою ‰шін
де  он  ойланып, ж‰з толѓануѓа тура ке-
леді. Біраќ, б‰гінгі μмір шындыѓын кμре
отырып шенеуніктерімізге  тμтесінен  ќояр
бір  сауал да бар. Ол – неліктен сендердіњ
іс-єрекеттеріњнен мемлекетшілдік мінез
бой кμрсетпейді деген сауал. Ќазаќстан
деген мемлекеттіњ болуыныњ арќасында
жоѓары лауазымѓа ќол жеткізіп, атаќ-ман-
сапќа кенеліп отырѓан адам ењ алдымен
сол мемлекетке адал ќызмет етуі тиіс.
Кейбір шенеуніктер айтып ж‰ргендей,
"ќайдаѓы бір ќазаќтар ‰шін емес", борда-
ќыда ±стаѓандай аузы-м±рындарын "май-
лап", μздерін асырап отырѓан мемлекет
‰шін тер тμгулері керек олар. Осынау ќара-
пайым ќаѓида мемлекеттік ќызметшілердіњ
санасынан μзіне орын тапќан к‰ні ѓана
олар атќарѓан істер ќазіргідей кμзалдау-
шылыќ сипатынан арылып, белгілі бір
маќсаттарѓа ж±мылѓан шынайы мєнге ие
болмаќ».

*   *   *
«Ол аз болса, кейбір ата-аналарымыз-

дыњ μздері-аќ ±рпаѓын ішімдік пен темекі-
ге ‰йретуге келгенде ешкімнен аќыл с±рай
ќоймайды. Сенбесењіз, кμшелерде сап
т‰зеген іші-сырты бірдей ж±пыны кішігірім

дємханаларѓа бас с±ѓыњыз. Тєй-тєй басуѓа
жарап ќалѓан баласын ертіп єкеліп, ќасы-
на отырѓызып араќ пен сыраны алма-ке-
зек сораптап отырѓан єкесымаќтардыњ
дєл ‰стінен т‰сесіз. Рас, баласыныњ дас-
тарќан мєзірі єзірге бμлектеу, біраќ, кμзініњ
астымен «тєлімгеріне» ќарап ќойѓан жет-
кіншектіњ ертењ мен де сен сияќты бола-
мын деп ойламасына кім кепіл? «Бала
±яда не кμрсе, ±шќанда соны іледі», –
дейді емес пе?».

3. Дос сμзі

Аќылбек ШАЯХМЕТ,
жазушы, Ахмет Байт±рсынов
атындаѓы  ЌМУ профессоры.

Алпыстыњ ауылы алыс деп ойлауѓа
болмайды екен. К‰ні кеше ѓана бозбала
болып ж‰рген Сейфолла да алпысќа келіп
ќалыпты. Мєселе, сол жетпейтіндей
кμрінген алыстаѓы ауылѓа ќандай ж‰кпен
келдіњ, ќандай іс тындырдыњ дегенге
тірелгенде, Сейфолланыњ атќарѓан ж±мы-
сы ауќымды, кμтерген ж‰гі ќомаќты екені-
не ешкім де таласа ќоймас.

Сейфолламен ењ алѓаш танысќаным-
да ол домбыраѓа ќосып ќазаќтыњ тамаша
єндерін келістіріп айтып беріп еді. Кейіні-
рек ќоярда ќоймай ќолќалап ж‰ріп, айтыс
μнері енді ѓана ќанат жая бастаѓан т±ста
оны облыстыќ аќындар айтысына ќаты-
суѓа шаќырдым. Сегіз ќырлы, бір сырлы
жас жігіт ќатар-ќ±рбысыныњ алды, ойын-
тойдыњ сєні болды. Егер Сейфолла ХІХ
ѓасырда μмір с‰рген болса, сμз жоќ, ќазаќ-
тыњ белгілі сал-серісініњ бірі болар еді деп
ойлайтынмын. Ж‰лделі орын алып, биік-
тен кμрінсе де, Сейфолла айтыстыњ со-
њына т‰спеді, аќындыќ таланты басым
болса да, аќындыќты да ќумады, анда-
санда кμњілдегі кμрікті ойларын ќаѓазѓа
т‰сіруді місе т±тып,  барлыќ ќайрат-к‰шін
журналистикаѓа ж±мсады.

Сейфолла Шайынѓазы кезінде Ќоста-
най, Торѓай  облыстыќ  газеттерінде, Тор-
ѓай облыстыќ телекомпаниясында ж±мыс
істеді. 1996 жылдан бері ел газеті – "Еге-
мен Ќазаќстанда" ењбек етіп келеді. Оныњ
"Ойтамызыќ" деп аталѓан кітабына  "Е.Ќ."
газетінде єр жылдары жарыќ кμрген ма-
ќалалары топтастырылѓан.  Автор тєуел-
сіздік туралы ќалам тербесе де сμз бен істіњ
арасындаѓы алшаќтыќтыњ болмауын
ќадаѓалайды, μткенніњ бєріне μкініш
білдірмей, дєст‰ріміздіњ озыѓы мен тозыѓы
туралы айтып, кез келген азаматты μз же-
рінде μгей болудан саќтандырады, шањы-
раќтыњ шайќалмауы, жастардыњ бола-
шаќќа сенімділігі туралы ой толѓайды.
Ќаќпаќылѓа т‰скен ќазаќ тілі, ќазіргі биз-
нес, кєсіпкерлерді толѓантатын кμкейтесті
мєселелер де журналист назарынан тыс
ќалмаѓан. Ќаламгердіњ  "Ќ±нды сμз ќ±нар-
лы ойдан шыѓады" деп аталѓан ќазіргі
ќазаќ баспасμзіне кμзќарасы да μзіндік
пайымдауларымен ерекшеленеді.

"Жолайырыќ" деп аталѓан жыр жина-
ѓындаѓы єдемі жолдар де тєнті етпей ќой-
майды. Аќын μлењдерінде тєтті м±њ, туѓан
жерге деген ыстыќ сезім "мен м±ндалап"
т±рады.

Ќаламгерге талантпен ќатар адалдыќ
та керек. Ќазіргі екіж‰зді заманда шындыќ-
ты айту кез келген кісініњ ќолынан келе
бермейді. Мен білетін Сейфолла тура
жолдан тайѓан емес, кμргенін айнытпай
жазудан айныѓан емес.

Ол μзініњ маѓан арнаѓан бір μлењінде:
"¤мірдіњ кμріп ертесін, кешін, талт‰сін,
¤ткерер жігіт тірліктіњ талай талќысын.
Егделікті емес, ењселі істерді μрнектеп,
Алдыњнан шыќты асуы биік алпысыњ"

– деп жазып еді. Сол биік асуѓа Сейфолла
да аман-есен келгеніне ќуаныштымын.

Сен егделікке ењсењді т‰сірмей, ењкей-
мей келдіњ. Денсаулыѓыњ мыќты, ѓ±мырыњ
±заќ болсын, бауырым!

Сейфолла Шайынѓазы 1955 жылы 3 аќпанда Ќостанай облысыныњ Науыр-
зым ауданында туѓан. 1972 жылы "Кустанайский комсомолец" кењшарындаѓы
Мереке орта мектебін бітірген соњ Кењес Армиясы ќатарында єскери боры-
шын μтеді. Одан кейін, яѓни 1975-1978 жылдары жоѓарыда аталѓан кењшарда
механизатор болды. Кењшарда ењбек ете ж‰ріп, аудандыќ комсомол коми-
тетініњ, кењшар дирекциясы мен парткомыныњ маќтау грамоталарымен бірне-
ше мєрте наградталды. Ќоѓамдыќ ж±мыстарѓа белсене араласып, цехтыќ
комсомол ±йымыныњ хатшысы болды. Аудандыќ, облыстыќ, республикалыќ
аќындар айтыстарына ќатысты. Ал 1978 жылдан 1985 жылѓа дейін Мереке
орта мектебінде м±ѓалім болып ж±мыс істеді.

1979 жылы Алматыдаѓы С.М.Киров атындаѓы Ќазаќ мемлекеттік универси-
тетініњ журналистика факультетіне сырттай оќуѓа т‰сіп, оны 1985 жылы аяќтап
шыќты. Осы 1985 жылдан 1990 жылѓа дейін Ќостанай облыстыќ "Коммунизм
тањы" газетінде тілші, аѓа тілші болып ењбек етті.

1990 жылдыњ ќырк‰йегінде Торѓай облысына ќоныс аударып, облыстыќ
"Торѓай тањы" газетіне бμлім мењгерушісі болып орналасты. Ал, 1993 жылы
Торѓай облыстыќ телерадиокомпаниясы тμраѓасыныњ орынбасары болды.
1995 жылы облыс єкімініњ аппаратына ж±мысќа ауысып, сектор мењгерушісі,
облыс єкімініњ баспасμз хатшысы болып кызмет атќарды.

1996 жылы республикалыќ "Егемен Ќазаќстан" газетініњ Аќмола облысы
бойынша меншікті тілшісі болып ж±мысќа т±рды. Кейін редакция Алматыдан
Астанаѓа ќоныс аударѓан соњ редакцияда шолушы, бμлім мењгерушісі болып
ќызметтер істеді. Б‰гінде осы газетте бас редактордыњ орынбасары болып
ќызмет атќарады. Журналист болып ењбек ете ж‰ріп, ж±мыс бабымен бірќа-
тар шетелдерде, соныњ ішінде Ќытайда, Египетте, Англияда, Германияда,
Америкада, Бельгияда болды.

Бірнеше кітаптардыњ авторы. «Ќ±рмет» орденімен марапатталѓан,  Ќазаќ-
станныњ ењбек сіњірген ќайраткері.

¤мірдерек¤мірдерек¤мірдерек¤мірдерек¤мірдерек
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"Ќостанай облысы Науырзым
ауданы єкімініњ аппараты" мемле-
кеттік мекемесі "Науырзым ауда-
ны Ќарамењді ауылдыќ округі
єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесініњ бас маманы бос мем-
лекеттік єкімшілік лауазымына
орналасуѓа конкурс жариялайды,
санаты Е-G-3, лауазымдыќ жала-
ќысы ќызмет атќарѓан жылдары-
на байланысты 53813 тењгеден
72391  тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ауылдыќ округ єкіміне аудандыќ
±йымдардыњ, аудан єкімініњ шешім-
дері мен μкімдерініњ орындалуына
кμмек кμрсетеді. Салыќ тμлеуші-
лердіњ тізімін жасау бойынша ж±-
мыстарды ж‰ргізеді; салыќ тμлемдері
бойынша берешектері бар т±лѓалар-
мен ж±мыс жасайды; єр салыќ тμ-
леушіге тікелей салыќ бойынша ха-
барламаларды жеткізу бойынша
ж±мыстарды ж‰ргізеді; салыќ жєне
тμлемдер бойынша жоспарлыќ тап-
сырмалардыњ орындалуына баќы-
лау жасайды;  Науырзым ауданы
бойынша Салыќ басќармасымен са-
лыстырып тексеру ж‰ргізеді. ШЌ бас-
шыларымен меморандумдар жаса-
су бойынша ж±мыстарды ж‰ргізеді.
Ішкі саясат саласындаѓы ж±мысты
реттейтін Ќазаќстан Республикасы
Президенті актілерін, Ќазаќстан Рес-
публикасы Президенті єкімшілігініњ
тапсырмаларын, аудан єкімі жєне
ауылдыќ округ єкімі μкімдерін орын-
дауды баќылауды ж‰зеге асырады.

Мемлекеттік рєміздердіњ жєне ‰гіт
насихаттыњ ќалпына жауап береді.
Статистика басќармасымен т±рѓын
‰й ќорын жањарту бойынша ж±мыс-
тарды ж‰ргізеді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын негізгі талаптар: Жо-
ѓары (зањгерлік, экономикалыќ, гума-
нитарлыќ, педагогикалыќ, агрономия,
μндірістік μнімдер технологиясы)
білім. Мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес немесе осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ функционал-
дыќ баѓытына сєйкес салаларда екі
жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі (зањ-
герлік, экономикалыќ, гуманитарлыќ,
педагогикалыќ, агрономия, μндірістік
μнімдер технологиясы) білімі  барла-
рѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы" Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауа-зымныњ маманда-
нуына сєйкес салалардаѓы ќатына-
старды реттейтін Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан- 2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын

Ќалтаѓа т‰скіш
±ры ±сталды

Ќостанайлыќ полицейлер
№13 баѓыттаѓы автобуста
жолаушылардыњ ќалтасын
"тазалауды" кєсіп еткен
±рыны ±стады.

18 жастаѓы ќалтаѓа т‰скіш ±ры
22 ќањтар к‰ні  18 жастаѓы ќыздыњ
4000 тењге аќшасы мен жеке куєлігі
бар ємиянын ±рлап алды. Жедел-
іздестіру шарасыныњ барысында
к‰дікті ±сталып, ЌР ќылмыстыќ Ко-
дексініњ 188-1 бабы бойынша ќыл-
мыс жасады деген айып таѓылды.

Итті кімге сатќаны
белгісіз

Ќостанай ќаласында 53
жастаѓы ер адам бμтен ‰йдіњ
ауласынан "Алабай" т±ќымды
итті ±рлап алды.

25 ќањтар к‰ні Повстан кμше-
сіндегі бір ‰йдіњ иесі асыл т±ќым-
ды итініњ ќолды болѓанын айтып
полицияѓа арызданды. Полицей-
лер дереу іске кірісіп, к‰діктіні
±стады. Біраќ ол итті  кімге сатып
жібергенін жасырып отыр.

Жыл басынан бері  Ќостанай
ќаласында тіркелген ит ±рлаудыњ
б±л  – екінші жаѓдайы.

ЌЫЛМЫС ЖЄНЕ Т¦РМЫС

Гір ±рлап,
тањ ќалдырды

Лисаков ќаласында бір
пєтерге т‰скен ±ры азыќ-
т‰лікпен ќоса 24 келілік гірді де
алып кетіпті.

‡й иесі іссапарѓа кеткен екен.
Пєтердіњ есігі б±зылып, ±ры
т‰скенін кμршілер байќап ќалса
керек. ‡йден баѓалы заттар таба
алмаѓан ±ры тоњазытќыштыњ
ішінде ќалѓан азыќ-т‰лікті ќанаѓат
еткен. Жедел-іздестіру ж±мыста-
рыныњ нєтижесінде 24 жастаѓы
к‰дікті ±сталды. ¦рланѓан гір
тєркіленді. К‰дікті б±ѓан дейін де
±рлыќ істеп, тєртіп саќшылары-
ныњ кμзіне т‰скен екен. Оѓан ќаты-
сты ќылмыстыќ іс ќозѓалды.

5 келі есірткі
тєркіленді

Жыл басынан бері облыс
полицейлері 35 есірткі
ќылмысын ашты, тєркіленген
есірткі заттарыныњ жалпы
салмаѓы 5 келіге жетті.

Ќостанай ќаласында ОІІД
есірткі бизнесіне ќарсы к‰рес бас-
ќармасыныњ ќызметкерлері ќыз-
меттік иттіњ кμмегімен 4,5 келі
есірткі затын тапты. 38 жастаѓы ер

адам гашишті ‰йінде тыѓып саќта-
ѓан.

Арќалыќ ќаласына жаќын жер-
де ‡штμбе селосында 28 жастаѓы
жергілікті т±рѓынныњ ‰йінен поли-
цейлер екі орамдаѓы есірткі затын
тапты.

Рудный ќаласында 33 жастаѓы
рудныйлыќтыњ ‰йін тінткен поли-
цейлер 2 грамм героин тєркіледі.
Аталмыш фактілер бойынша ќыл-
мыстыќ істер ќозѓалып, тергеу іс-
шаралары ж‰ргізілуде.

 ОІІД баспасμз ќызметініњ
 материалдары бойынша

єзірлеген
 М.ЌАБДРАХМЕТОВА.

Машина
жанып кетті

Облыстыќ ТЖД баспасμз
ќызметі хабарлаѓанындай,
облыс аумаѓында  25 ќањтар
к‰ні  Ќарасу ауданы
аумаѓында μрт оќиѓасы
тіркелді.

Ќарасу ауданы Восток село-
сынан 1 шаќырым жердегі авто-
жолда "Мерседес-Бенц" маркілі
жењіл машина μртенді. ¤рт
сμндірушілер кμмекке келгені-
мен, машина толыќтай жанып
кетті. ¤рттіњ шыѓу себебі аныќ-
талуда.

Облыстыќ єкімдіктіњ 2014
жылдыњ 8 шілдесіндегі № 314
ќаулысына сєйкес ењбек инс-
пекциясы басќармасы ќ±рыл-
ды.

Жањадан шањыраќ кμтер-
ген облыстыќ басќарманыњ
ќызметкерлері мемлекеттік
ењбек инспекциясыныњ мін-
детін атќарады. Оныњ ќ±зыры-
на Ќазаќстан Республикасы-
ныњ ењбек зањдылыѓына  бай-
ланысты  ±йымдарда  ењбекті
±йымдастыру, ќауіпсіздік шара-
ларыныњ талапќа  сай белгі-
ленуі  баќылауѓа алынады. Со-
нымен ќатар, ењбеккерлер мен
ж±мыс берушілердіњ  шаѓым-
дары  мен μтініштерін де мем-
лекеттік инспекторлар  тексе-
реді.

Ењбек   ќауіпсіздігі   ережесі
туралы  б±рыннан баспасμзде
жарияланып келеді.  М±ныњ
ењбек адамын ќорѓауда ыќпа-
лы зор. Кєсіпорындарда, ±йым-
дарда ењбеккерлердіњ сапалы
ж±мыс істеуіне, денсаулыѓын
саќтауда ќауіпсіздік  шарала-
рыныњ пайдасы бар.

Халыќаралыќ ењбекті ±йым-
дастыру саласыныњ мєліметте-
ріне с‰йенсек, єлемде к‰н сай-
ын  270 миллионѓа жуыќ ќай-
ѓылы оќиѓалар тіркеледі екен.

М±ндай  келењсіздік  біздіњ
елімізде  де  кездеседі. Ќазаќ-
станныњ кєсіпорындарында
к‰ніне екі мыњнан астам адам
жарќат алады. Сол себептен,
ењбекті ќорѓау жєне  ќауіп-
сіздікті ќамтамасыз ету єлеу-
меттік-экономикалыќ мєселеде
мањызды орын алады.

Б±ѓан біздіњ облыста да
ерекше мєн берілген. Былтыр
μндірістерде  166  ќолайсыз
оќиѓа тіркелді.

Дегенмен, б±рнаѓы жылмен
салыстырѓанда ќайѓылы
оќиѓалар саны 171 немесе 23%
пайызѓа кемігені байќалады.
Соныњ ішінде ауыр т‰рде жа-
раќат алу фактісі 38%-ѓа тμмен-
деген.  Єйтсе де, жараќаттан кμз
ж±мѓандар саны μсіпті. М±ныњ
ішінде Ќостанай  ќаласындаѓы-
сы – 13, Рудныйда – 8, Алтын-
сарин, ¦зынкμл, Таран, Жітіќа-

Жараќатќа
кім кінєлі?

ра аудандарында – бір-бірден.
Мєселен, єрбір ‰шінші жа-

раќат алу фактысы  ењбек етуші
мен ж±мыс берушініњ  кінєсінен
туындаѓан. Жиырма бес  оќи-
ѓаныњ (адамныњ кμз ж±муы)
сегізі тікелей ж±мыс берушініњ
салдыр-салаќтыѓынан орын
алѓан. Он жетісіне ењбек ада-
мы мен ж±мыс беруші кінєлі.

Шындыѓына келгенде, μн-
дірістік  жараќат алушылыќ
кμпшілігінде ауыл шаруашы-
лыѓында жєне ќ±рылыс сала-
сында кездеседі. Мєселен,
ауыл шаруашылыѓында ќы-
рыќтан астам адам жараќат
алѓан. Б±л салада ќауіпсіздік
шаралары к‰шейтіле бастаѓан-
дыќтан жараќаттану  біршама
азайды. Алайда, ќ±рылыстар-
да  мертігу  оќиѓасы  16% арт-
ты.

Кен байыту саласында жа-
раќаттанушылыќ жоѓары – жи-
ырма бес адам, коммуналдыќ
шаруашылыќта – он жеті адам.

Есепті кезењде мертігушілік
Ќостанай ќаласында кμбейген
– алпыс жеті адам. Рудныйда –
он сегіз, Лисаков ќаласында –
он тμрт. Жітіќара ауданында –
он тоѓыз, Жанкелдин, Аман-
келді жєне Сарыкμл ауданда-
рында  м±ндай жаѓдайлар бол-
маѓан.

Жалпылай алѓанда,
μндірісте жараќат алу  адам-
ныњ саќтануды ±мытушылыѓы-
нан туындайды. Кμпшілік жер-
лерде ењбекті ќорѓау жєне
ќауіпсіздік ережелері толыќ
саќталмайды.

Зерттеу ж±мыстары
ж‰ргізілгенде Соколов-Сары-
бай кен μндірістік бірлестігін-
де экскаватор машинасы
кμмекшісініњ саќтанбаѓаны
аныќталды. Машинист кμ-
мекшісі экскаватордыњ борт-
тыќ рамасын тазарту кезін-
де салѓырттыќќа салынѓан.
Ќауіпті аймаќта ‰немі абайлау
керек. Єлгі жігіт соны ±мытќ-
ан. Кен топыраѓы ќ±лаѓанда
жараќат алѓан. Медицина
ќызметкерлері жедел жеткен-
імен, жараќат  алушыѓа  кμмек
бере алмады. Машинист
кμмекшісі ауыр жараќаттан
кμз ж±мды.

Ермекбай
     ХАСЕНОВ

Оќушы μз-μзіне
ќол ж±мсады

Ќостанай ќаласындаѓы  №16 орта
мектебініњ оќушысы  μз-μзіне ќол
ж±мсады.

Суыт хабарды ести салысымен
облыстыќ ІІД баспасμз ќызметіне хабар-
ласќан едік. Тєртіп саќшылары тергеу
ж±мыстарыныњ ж‰ріп жатќанын алѓа
тартып, ќысќа ѓана аќпарат берді.

Баспасμз μкілініњ сμзіне ж‰гінсек,
оќиѓа 22 ќањтарда болѓан. Мезетінде "μз-
μзіне ќол ж±мсау" фактісі бойынша ќыл-
мыстыќ іс ќозѓалып, тергеу амалдары
ќолѓа алыныпты. Тєртіп саќшылары
жеткіншектіњ μзіне-μзі ќол ж±мсауына
не себеп болѓанын аныќтауда.

Ал, білім ордасыныњ басшылары б±л
оќиѓаѓа ќатысты бізге ќандай да бір
т‰сінік беруден бас тартты.

Мешіт ЃАЗИЗ.

 ОЌЫС ОЌИЃА

білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндет-
терді 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 конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан єрі
- Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа  ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) Осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде

шекті мєннен тμмен емес нєтижемен
тестілеуден μткені туралы ќолда- ны-
стаѓы сертификат (немесе нотари-
алды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру соњѓы жария-
ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰ні
ішінде "Ќостанай облысы Науырзым
ауданы єкімініњ аппараты" мемле-
кеттік мекемесіне мына мекенжай
бойынша: Ќостанай облысы, Науыр-
зым ауданы, Ќарамењді ауылы,
Ш.Жєнибек кμшесі 1, 206-кабинет,
аныќтама  телефоны: (8-714-54) 79-
0-17, факс 21-2-68, электрондыќ ме-
кенжайы naurzum@kostanay.gov.kz
±сыну ќажет.

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

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар оны кандидаттарды єњгімеле-
суге жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰н ішінде
"Ќостанай облысы Науырзым ауда-
ны єкімініњ аппараты" ММ-де μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќам-

тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа жол
беріледі.

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей "Ќостанай облысы Науырзым
ауданы єкімініњ аппараты" ММ-де
персоналды басќару ќызметіне (кадр
ќызметіне) тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓалар Науырзым ауданы єкімі
аппаратыныњ  персоналды басќару
ќызметіне (кадр ќызметіне) жеке ба-
сын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шы-
ѓындарын (єњгімелесу μтетiн жерге
келу жєне ќайту, т±ратын жер жал-
дау, байланыс ќызметiнiњ барлыќ
т‰рлерiн пайдалану) μздерiнiњ жеке
ќаражаттары есебiнен ж‰ргiзедi.

Ойы оќу емес,
ойын еді...

Облыстыќ соттыњ баспасμз ќызметі мєлімдегендей,
Арќалыќ ќалалыќ сотыныњ шешімімен оќуды жиі
ќалдырып, ‰лгірімі нашар болѓан б±рынѓы студент С.-дан
мемлекет ќазынасына 500 мыњ тењгеден астам ќаражат
μндірілді.

Іс материалдары бойынша, Арќалыќ ќалалыќ ж±мыспен ќамту
орталыѓы азамат  С.-дан ж±мыспен ќамту шењберінде мемле-
кеттік ќолдау  кμрсетуге кеткен  534 688 тењгені μндіру туралы
талап арызбен сотќа ж‰гінген. Себебі, 2011 жылы аз. С. "Ж±мыс-
пен ќамту-2020" баѓдарламасы бойынша Ќостанай ќаласына
оќуѓа жіберілген. Оќу мерзімінде ол жол аќысы, т±рѓылыќты
жерініњ ќ±ны жєне баѓдарлама ќатысушыларына ќарастырыл-
ѓан басќа да аќшалай тμлемдерді алып отырѓан. Келісім шарт
бойынша ол  "Ќостанай автокμлік колледжінде" кμлік жμндеу ±ста-
сы мамандыѓы бойынша кєсіптік тєжірибеден μтуге м‰мкіндік
алып ќана ќоймай, тєжірибеден  μткен соњ ж±мыспен де ќамты-
латын болѓан. Біраќ, азамат С. сабаќты ‰немі себепсіз ќалдыр-
ѓаны ‰шін жєне ‰лгірімініњ нашарлыѓына байланысты білім беру
мекемесініњ б±йрыѓымен колледжден шыѓарылѓан.

Сот шешімі зањды к‰шіне енген жоќ.

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА



Ќостанай облысы єкімдігініњ
2015 жылѓы 19 ќањтардаѓы   № 21 ќаулысы

Єкімдіктіњ 2014 жылѓы  11 ќарашадаѓы № 566
"Ќостанай облысы єкімдігініњ дене шыныќтыру жєне спорт басќармасы"
мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы" ќаулысыныњ к‰ші

жойылды деп тану туралы

Єкімдіктіњ
2014 жылѓы 15 желтоќсандаѓы
№ 618 ќаулысымен бекітілген

"Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы басќармасы"
мемлекеттік мекемесі туралы ереже

7

1.  Жалпы ережелер

1. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесі бюджетті ат-
ќару, жергілікті бюджетті атќару жμніндегі бюд-
жеттік есепті жєне есептілікті ж‰ргізу саласын-
да басшылыќты ж‰зеге асыратын, сондай-аќ
облыстыќ коммуналдыќ меншікті басќару са-
ласында функцияларды ж‰зеге асыратын
Ќазаќстан Республикасыныњ мемлекеттік орга-
ны болып табылады.

2. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ ведомство-
лары жоќ.

3. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ ќ±рылтай-
шысы Ќостанай облысыныњ єкімдігі болып та-
былады.

4. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесі μз ќызметін
Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясы-
на жєне зањдарына, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Президенті мен ‡кіметініњ актілеріне, μзге
де нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерге, сондай-аќ
осы Ережеге сєйкес ж‰зеге асырады.

5. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесі мемлекеттік
мекеме ±йымдыќ-ќ±ќыќтыќ нысаныњдаѓы зањ-
ды т±лѓа болып табылады, мемлекеттік тілде
μз атауы бар мμрі мен мμртањбалары, белгі-
ленген ‰лгідегі бланкілері, сондай-аќ Ќазаќстан
Республикасыныњ зањнамасына сєйкес ќазы-
нашылыќ органдарында шоттары болады.

6. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ ж±мыс
тєртібі басшымен бекітілген ж±мыс регламен-
тіне сєйкес белгіленеді жєне Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ ќолданыстаѓы зањнамасына
ќайшы келмеуі тиіс.

7. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесі азаматтыќ-
ќ±ќыќтыќ ќатынастарѓа μз атынан т‰седі.

8. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесі егер зањна-
маѓа сєйкес осыѓан уєкілеттік берілген болса,
мемлекеттіњ атынан азаматтыќ-ќ±ќыќтыќ ќаты-
настардыњ тарапы болуѓа ќ±ќыѓы бар.

9. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы бас-

ќармасы" мемлекеттік мекемесі μз ќ±зыретініњ
мєселелері бойынша зањнамада белгіленген
тєртіппен "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы
басќармасы" мемлекеттік мекемесі басшысы-
ныњ б±йрыќтарымен жєне Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ зањнамасында кμзделген басќа да
актілермен ресімделетін шешімдер ќабылдай-
ды.

10. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ ќ±рылымы
мен штат саныныњ лимиті ќолданыстаѓы зањ-
намаѓа сєйкес бекітіледі.

11. Зањды т±лѓаныњ орналасќан жері:
110000, Ќазаќстан Республикасы, Ќостанай
облысы, Ќостанай ќаласы, Єл-Фараби дањѓы-
лы, 66.

12. Мемлекеттік органныњ толыќ атауы –
"Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы басќарма-
сы" мемлекеттік мекемесі.

13. Осы Ереже  "Ќостанай облысы єкімдігініњ
ќаржы басќармасы" мемлекеттік мекемесініњ
ќ±рылтай ќ±жаты болып табылады.

14. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ ќызметін
ќаржыландыру облыстыќ бюджеттен ж‰зеге
асырылады.

15. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесіне кєсіпкерлік
субъектілерімен "Ќостанай облысы єкімдігініњ
ќаржы басќармасы" мемлекеттік мекемесініњ
функциялары болып табылатын міндеттерді
орындау т±рѓысында шарттыќ ќатынастарѓа
т‰суге тыйым салынады.

Егер  "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы
басќармасы" мемлекеттік мекемесіне зањна-
малыќ актілермен кірістер єкелетін ќызметті
ж‰зеге асыру ќ±ќыѓы берілсе, онда осындай
ќызметтен алынѓан кірістер мемлекеттік бюд-
жеттіњ кірісіне жіберіледі.

2. Мемлекеттік органныњ миссиясы,
негізгі міндеттері, функциялары,

ќ±ќыќтары мен міндеттері

16. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ миссиясы
ќаржы жєне облыстыќ коммуналдыќ меншікті
басќару саласында мемлекеттік саясатты да-

28 ќањтар 2015 жыл

Постановление акимата Костанайской области
от 19 января 2015 года  № 21

О признании утратившим силу постановления акимата
от 11 ноября 2014 года  № 566 "Об утверждении Положения о

государственном учреждении "Управление физической культуры и
спорта акимата Костанайской области"

   В соответствии со статьей 40 Закона Рес-
публики Казахстан от 24 марта 1998 года "О
нормативных правовых актах" акимат Коста-
найской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановле-
ние акимата Костанайской области от 11 но-
ября 2014 года № 566 "Об утверждении Поло-
жения  о государственном учреждении "Уп-
равление физической культуры и спорта аки-

мата Костанайской области" (зарегистриро-
ванное в Реестре государственной регистра-
ции нормативных правовых актов  под № 5230,
опубликовано 30 декабря 2014 года в газете
"Ќостанай тањы").

2. Настоящее постановление вводится в
действие со дня подписания.

 Аким области
 Н. САДУАКАСОВ.

Ќостанай облысы єкімдігініњ
2014 жылѓы 15 желтоќсандаѓы  № 618 ќаулысы

"Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы басќармасы" мемлекеттік мекемесі
туралы ережені бекіту туралы

 "Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару ту-
ралы" 2001 жылѓы 23 ќањтардаѓы Ќазаќстан
Республикасы Зањыныњ 27-бабына сєйкес
Ќостанай облысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ќоса беріліп отырѓан "Ќостанай облысы
єкімдігініњ ќаржы басќармасы" мемлекеттік
мекемесі туралы ереже бекітілсін.

2.Осы ќаулы алѓашќы ресми жарияланѓан
к‰нінен кейін к‰нтізбелік он к‰н μткен соњ ќол-
данысќа енгізіледі.

Облыс єкімі              Н. САДУАЌАСОВ.
Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi

мемлекеттiк тiркеу  тiзiлiмiнде  2015 жылѓы
14 ќањтардаѓы № 5306  болып тіркелген.

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

1. Ќостанай облысы єкімдігініњ  2014 жылѓы
11 ќарашадаѓы  № 566 "Ќостанай облысы
єкімдігініњ дене шыныќтыру жєне спорт бас-
ќармасы"  мемлекеттік  мекемесі туралы ере-

жені бекіту туралы"  ќаулысыныњ к‰ші жойыл-
ды деп танылсын (Нормативтік ќ±ќыќтыќ ак-
тілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5320
болып  тіркелген, 2014 жылѓы 30 желтоќсанда
"Ќостанай тањы" газетінде жарияланѓан).

2. Осы ќаулы ќол ќойылѓан к‰нінен бас-
тап ќолданысќа енгізіледі.

Облыс  єкімі           Н. САДУАЌАСОВ.

мыту мен жетілдіруге жєрдемдесу болып та-
былады.

17. Міндеттері:
1) жергілікті бюджетті атќару саласында

мемлекеттік саясатты іске асыру;
2) т‰сімдер мен шыѓыстар бойынша бюд-

жетті толыќ жєне уаќытылы атќару;
3) жергілікті бюджеттіњ атќарылуы жμніндегі

бюджеттік есепті ж‰ргізу бюджеттік есептілікті
жасау;

4) облыстыќ коммуналдыќ меншікті басќа-
ру, оны ќорѓау жμніндегі шараларды ж‰зеге
асыру;

5) ішкі баќылауды ж‰зеге асыру;
6) Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасы-

на сєйкес μзге де міндеттер.
18. Функциялары:
1) облыстыќ бюджеттіњ атќарылуын ±йым-

дастырады жєне бюджеттіњ атќарылуы
жμніндегі облыстыќ бюджеттік баѓдарламалар
єкімшілерініњ ќызметін ‰йлестіреді;

2) облыстыќ бюджеттіњ атќарылуы жμніндегі
±сыныстарды єзірлейді;

3) облыстыќ бюджетке т‰сетін т‰сімдердіњ
болжамына ќатысады;

4) тμлемдер бойынша т‰сімдер мен ќаржы-
ландырудыњ жиынтыќ жоспарын,  міндеттеме-
лер бойынша ќаржыландырудыњ жиынтыќ жос-
парын жасайды жєне бекітеді;

5) т‰сімдердіњ жєне тμлемдер бойынша ќар-
жыландырудыњ жиынтыќ жоспарына,  міндет-
темелер бойынша ќаржыландырудыњ жиынтыќ
жоспарына μзгерістер енгізеді;

6) облыстыќ бюджеттіњ жєне облыс бюд-
жетініњ атќарылуы туралы есепті жасайды;

7) жергілікті бюджет бойынша тауарларды
(ж±мыстарды, кμрсетілетін ќызметтерді) μткізу-
ден т‰сетін аќша т‰сімдері мен шыѓыстары
жоспарларыныњ орындалуы туралы, демеу-
шілік пен ќайырымдылыќ кμмектен т‰сетін
аќшаныњ т‰сімі мен ж±мсалуы туралы есепті
жасайды;

8) жергілікті бюджеттіњ кредиторлыќ жєне
дебиторлыќ берешектері туралы  есепті жасай-
ды;

9) бюджеттік баѓдарламалар жμніндегі
тμлемдерді ж‰зеге асырудыњ ай сайынѓы кес-
тесіне μзгерістер енгізеді;

10) бюджет аќшасын басќаруды ж‰зеге асы-
рады, уаќытша бос аќша кμлемін айќындайды
жєне оларды Ќазаќстан Республикасы ¦лттыќ
банктіњ депозиттік шотына орналастыру ‰шін
аударуды ж‰зеге асырады;

11) бюджет шыѓыстары атќарылуыныњ бюд-
жеттік мониторингін ж‰зеге асырады, облыс
бюджетініњ шыѓыс бμлігін орындау туралы тал-
дамалы есепті жасайды;

12) бюджеттік есепке алуды жєне есептілікті
ж‰ргізуді ж‰зеге асырады;

13) тиісті ќаржы жылына облыстыќ бюджет
туралы мєслихаттыњ шешімімен бекітілген со-
малар шегінде бюджеттік баѓдарламаларды
толыќ жєне уаќытылы орындауѓа баѓытталѓан
іс-шараларды ж‰зеге асырады;

14) ай сайын есепті айдан кейінгі айдыњ
бірінші к‰нгі жаѓдай бойынша облыс бюджетініњ
атќарылуы туралы есепті ±сынады;

15) бюджетті атќару жμніндегі орталыќ уєкі-
летті органѓа кредиторлыќ,  дебиторлыќ бере-
шек туралы есепті тоќсан сайын ±сынады;

16) жартыжылдыќ жєне ќаржылыќ жылдыњ
ќорытындысы бойынша бюджетті атќару
жμніндегі орталыќ уєкілетті органѓа жергілікті
бюджет бойынша тауарларды (ж±мыстарды,
кμрсетілетін ќызметтерді) μткізуден т‰сетін
аќша т‰сімдері мен шыѓыстары жоспарлары-
ныњ орындалуы туралы, демеушілік жєне ќай-
ырымдылыќ кμмектен т‰сетін аќшаныњ т‰сімі
мен ж±мсалуы туралы есепті ±сынады;

17) жартыжылдыќ жєне ќаржылыќ жылдыњ
ќорытындысы бойынша шоѓырландырылѓан
ќаржылыќ есептілікті ±сынады;

18) ай сайын есепті айдан кейінгі айдыњ
бірінші к‰нгі жаѓдай бойынша єкімдікке, облыс-
тыњ тексеру комиссиясына, облыстыњ мемле-
кеттік жоспарлау жμніндегі уєкілетті органда-
рына, Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кіметі
уєкілеттік берген ішкі баќылау жμніндегі органѓа
облыстыќ бюджеттіњ атќарылуы туралы есеп
береді;

19) ќарыз алу арќылы аќша тарту процесін
±йымдастырады;

20) облыстыќ бюджет ќаражаты есебінен
±сталатын мемлекеттік мекемелерге ќолма-
ќол ќаражат алу ‰шін ќолма-ќол аќшасын ба-
ќылау шоттарын ашуѓа, облыстыќ бюджет ќара-
жаты есебінен ±сталатын мемлекеттік меке-
мелерге демеушілік жєне ќайырымдылыќ
кμмектіњ ќолма-ќол аќшасын баќылау шотта-
рын, жеке жєне зањды т±лѓалардыњ аќшасын
уаќытша орналастыру бойынша шоттарды
ашуѓа р±ќсат береді;

21) μз ќ±зыреті шегінде бірыњѓай бюджеттік
сыныптамасыныњ бюджетіне т‰сетiн т‰сiмдер
сыныптамасыныњ кодтары бойынша
т‰сiмдердiњ артыќ (ќате) тμленген сомасын
бюджетке ќайтару жєне (немесе) есептеу ‰шін
ќорытындыны дайындайды;

22) Мемлекеттік мекеменіњ μз билігінде ќала-
тын тауарларды (ж±мыстарды, ќызметтерді)
μткізуден т‰сетін аќшаныњ т‰сімдері мен шы-
ѓыстарыныњ жиынтыќ жоспарын жєне оѓан μзге-
рістер енгізу туралы аныќтамаларды келіседі;

23) облыстыќ бюджетті наќтылау, т‰зету
бойынша ±сыныстар енгізеді;

24) Ќостанай облысы єкімдігініњ жанындаѓы
облыстыќ бюджеттен берілген бюджеттік кре-
диттерді ќайтару жєне ќайта ќ±рылымдау
жμніндегі комиссияныњ шешімдерін орындау-
ды ±йымдастырады, ‰йлестіреді жєне ќамта-
масыз етеді;

25) бюджеттік кредиттердіњ тіркелуін, есеп-
ке алынуын, мониторингін ќамтамасыз етеді,
бюджеттік кредиттердіњ μтелуін жєне оѓан ќыз-
мет кμрсетуді ж‰зеге асырады;

26) аудандыќ коммуналдыќ м‰лiктi басќару
саласында μздерініњ ќ±зыретiне кiретiн мєсе-
лелер бойынша аудандардыњ, облыстыќ ма-
њызы бар ќалалардыњ жергiлiктi атќарушы
органдарыныњ ж±мысын ‰йлестiредi;

27) облыстыќ коммуналдыќ м‰лiктi басќа-
рады, оны ќорѓау жμнiндегi шараларды ж‰зеге
асырады;

28) облыстыќ коммуналдыќ м‰ліктіњ есепке
алынуын ±йымдастырады, оныњ нысаналы,
тиiмдi пайдаланылуына жєне саќталуына ба-
ќылауды ќамтамасыз етедi;

29) облыстыќ коммуналдыќ м‰лікті жекеше-
лендіруді ж‰зеге асырады, жекешелендіру
объектілерін баѓалауды ќамтамасыз етеді,
жекешелендіру объектісініњ сатып алу-сату
шарттарын  дайындау мен жасауды жєне са-
тып алу-сату шарттары талаптарыныњ саќта-
луын баќылауды ж‰зеге асырады;

30) облыстыќ коммуналдыќ м‰лікті жеке
т±лѓаларѓа жєне мемлекеттік емес зањды т±лѓа-
ларѓа кейіннен сатып алу ќ±ќыѓынсыз, шаѓын
кєсіпкерлік субъектілерініњ меншігіне кейіннен
сатып алу ќ±ќыѓымен немесе меншігіне μте-
усіз негізде беру ќ±ќыѓымен кейіннен м‰ліктік
жалдауѓа (жалѓа алуѓа), сенімгерлікпен басќа-
руѓа береді;

31) сенімгерлікпен басќарушыныњ облыс-
тыќ коммуналдыќ м‰лікті сенімгерлікпен бас-
ќару шарты бойынша міндеттемелерін орын-
дауын баќылауды ж‰зеге асырады;

32) шаѓын кєсiпкерлiк субъектiсініњ м‰лiктiк
жалдау (жалѓа алу) немесе  μндірістік ќызметті
жолѓа ќою (халыќќа ќызмет кμрсету) туралы
сенiмгерлiкпен басќару шарттарыныњ талап-
тарын орындауын баќылауды ж‰зеге асыра-
ды;

33) мемлекеттік зањды т±лѓаларѓа облыс-
тыќ коммуналдыќ м‰лікті уаќытша μтеусіз пай-
далануѓа беру жμніндегі шарттарды жасасады;

34) мемлекет меншiгіндегі ѓибадат ‰йлерiн
(ѓимараттарын) жєне ѓибадат ету маќсатын-
даѓы μзге де м‰лікті дiни бiрлестiктерге μтеусіз
пайдалануѓа беру туралы облыстыњ жергiлiктi
атќарушы органыныњ шешімі бойынша мем-
лекеттік м‰лікті μтеусіз пайдалану шартын жа-
сасады;

35) акционерлік ќоѓам акцияларыныњ
мемлекеттiк пакетiн иелену жєне пайдалану
ќ±ќыѓын ж‰зеге асыратын μкілеттіктерге сєйкес
облыстыќ коммуналдыќ меншіктегі акциялар-
дыњ мемлекеттiк пакеттерін мемлекет баќы-
лайтын акционерлiк ќоѓамдардыњ даму жоспар-
ларыныњ орындалуын баќылау мен талдауды
ж‰зеге асырады;

36) мемлекеттік м‰лікті μтеусіз пайдалану
шарты бойынша берілген мемлекеттік м‰лікті
жаќсарту мєселелерін келіседі;

37) мемлекеттік кєсіпорындардыњ таза та-
бысыныњ  белгіленген бμлігініњ облыстыќ бюд-
жетке толыќ жєне уаќытылы аударылуына ба-
ќылауды ж‰зеге асырады;

38) жергілікті атќарушы органныњ шешімі
бойынша облыстыќ коммуналдыќ м‰лікті, сон-
дай-аќ аќшаны  Ќазаќстан Республикасыныњ
Бюджет кодексіне сєйкес акционерлік ќоѓам-
дардыњ акцияларын тμлеуге беруді ж‰зеге асы-
рады;

39) акционерлік ќоѓам акцияларыныњ
мемлекеттiк пакетiн иелену жєне пайдалану
ќ±ќыѓын ж‰зеге асыруѓа арналѓан μкілеттіктерге
сєйкес облыстыќ коммуналдыќ меншіктегі ак-
ционерлік ќоѓамдардыњ дивиденттерін, акция-
лардыњ мемлекеттiк пакеттерін тμлеуге таза
табысыныњ бір бμлігін баѓыттау ‰шін шаралар
ќабылдайды;

40) жергілікті атќарушы органныњ атынан
мемлекеттіњ акционерлік ќоѓамды (жауап-
кершілігі шектеулі серіктестікті) басќаруѓа ак-
ционер (ќатысушы) ретінде ќатысу ќ±ќыќтарын
ж‰зеге асырады;

41) "Мемлекеттік сатып алу туралы" Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Зањына сєйкес об-
лыстыќ коммуналдыќ м‰лікті жекешелендіру
бойынша сауда-саттыќ μткізу, объектілерді
м‰ліктік жалдауѓа (жалѓа алуѓа) жєне сенімгер-
лікпен басќаруѓа беру туралы хабарламаны
жариялау ‰шін мерзімді баспа басылымын
айќындайды;

42) мемлекеттік зањды т±лѓаларѓа бекітіл-
ген мемлекеттік коммуналдыќ м‰лікті беру
актісін (ќабылдау-тапсыру актісін) бекітеді не-
месе келіседі;

43) облыстыќ коммуналдыќ м‰лікті есептен
шыѓаруды келіседі;

44) μз ќ±зыреті шегінде гендерлік саясатты
іске асырады;

45) Ќазаќстан Республикасыныњ зањнама-
сына сєйкес ішкі баќылауды ж‰зеге асырады;

46) Ќазаќстан Республикасыныњ зањнама-
сына сєйкес μзге де функцияларды ж‰зеге асы-
рады.

19. Ќ±ќыќтары мен міндеттері:
1) μз ќ±зыреті шегінде ќ±ќыќтыќ актілерді

шыѓару;
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2) жергілікті атќарушы органныњ шешімі бой-
ынша секвестр белгілейтін бюджеттік баѓдар-
ламалар (кіші баѓдарламалар) бойынша тμлем-
дердіњ ж‰зеге асырылуын тоќтата т±ру;

3) аудандыќ коммуналдыќ м‰лікті басќару
саласында оныњ ќ±зыретіне кіретін мєселелер
бойынша аудандардыњ, облыстыќ мањызы бар
ќалалардыњ жергілікті атќарушы органдарыныњ
ж±мысын ‰йлестіру;

4) μз ќызметін бюджеттік баѓдарламаларѓа,
сондай-аќ "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы
басќармасы" мемлекеттік мекемесініњ ж±мыс
жоспарларына сєйкес ж‰зеге асыру;

5) μз ќызметін ж‰зеге асыру кезінде Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ќолданыстаѓы зањна-
масыныњ  талаптарын орындауды ќамтамасыз
ету;

6) Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасы-
на сєйкес μзге де ќ±ќыќтары мен міндеттерін
ж‰зеге асыру.

3. Мемлекеттік органныњ ќызметін
±йымдастыру

20. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесіне басшылыќ-
ты "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы бас-ќар-
масы" мемлекеттік мекемесіне ж‰ктелген
міндеттердіњ орындалуына жєне оныњ функ-
цияларын ж‰зеге асыруѓа, сондай-аќ сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы єрекет ету жμніндегі
шараларды ќабылдамаѓаны ‰шін дербес
жауапты болатын басшы ж‰зеге асырады.

21. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы
басќармасы" мемлекеттік мекемесініњ басшы-
сын Ќостанай облысыныњ єкімі ќызметке
таѓайындайды жєне ќызметтен босатады.

22. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы
басќармасы" мемлекеттік мекемесі басшысы-
ныњ Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасы-
на сєйкес ќызметке таѓайындалатын жєне ќыз-
меттен босатылатын орынбасарлары болады.

23. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы
басќармасы" мемлекеттік мекемесі басшысы-
ныњ μкілеттігі:

1) "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесі ќызметкер-
лерініњ міндеттерін жєне μкілеттіктерін белгі-
лейді;

2) Ќазаќстан Республикасыныњ мемлекеттік
ќызмет туралы зањнамасына, сондай-аќ ењбек
зањнамасына сєйкес ењбек ќарым-ќатынаста-
рын реттейді;

3) зањнамада белгіленген тєртіппен "Ќоста-
най облысы єкімдігініњ ќаржы басќармасы"
мемлекеттік мекемесініњ ќызметкерлеріне
тєртіптік жазалар ќолданады;

4) б±йрыќтарѓа ќол ќояды;
5) "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы бас-

ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ бμлімдері
туралы ережелерді бекітеді;

6) "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ ќ±рылымын
бекітеді;

7) ќолданыстаѓы зањнамаѓа сєйкес "Ќоста-
най облысы єкімдігініњ ќаржы басќармасы"
мемлекеттік мекемесін барлыќ мемлекеттік
органдар мен μзге де ±йымдарда білдіреді;

8) ішкі баќылау нєтижелері туралы есептіњ
ќорытындылары бойынша ±сыныс ќабылдай-
ды;

9) Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасы-
на сєйкес μзге де μкілеттіктерді ж‰зеге асыра-
ды.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ басшысы
болмаѓан кезењде оныњ μкілеттіктерін ќолда-
ныстаѓы зањнамаѓа сєйкес оны алмастыратын
т±лѓа орындайды.

24. Басшы μз орынбасарларыныњ μкілеттік-
терін ќолданыстаѓы зањнамаѓа сєйкес белгі-
лейді.

4. Мемлекеттік органныњ м‰лкі

25. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы
басќармасы" мемлекеттік мекемесініњ зањна-
мада кμзделген жаѓдайларда  жедел басќару
ќ±ќыѓында оќшауланѓан м‰лкі болу м‰мкін.

26. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы
басќармасы" мемлекеттік мекемесініњ м‰лкі
оѓан меншік иесі берген м‰лік, сондай-аќ μз
ќызметі нєтижесінде сатып алынѓан м‰лік
(аќшалай кірістерді ќоса алѓанда) жєне Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањнамасында тыйым
салынбаѓан μзге де кμздер есебінен ќалыптас-
тырылады.

27. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы
басќармасы" мемлекеттік мекемесіне бекітіл-
ген м‰лік облыстыќ коммуналдыќ меншікке жа-
тады.

28. Егер зањнамада μзгеше кμзделмесе,
"Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы басќарма-
сы" мемлекеттік мекемесініњ μзіне бекітілген
м‰лікті жєне ќаржыландыру жоспары бойын-
ша μзіне бμлінген ќаражат есебінен сатып
алынѓан м‰лікті μз бетімен иеліктен шыѓаруѓа
немесе оѓан μзгедей тєсілмен билік етуге
ќ±ќыѓы жоќ.

5. Мемлекеттік органды ќайта
±йымдастыру жєне тарату

29. "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы
басќармасы" мемлекеттік мекемесін ќайта
±йымдастыру жєне тарату Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ зањнамасына сєйкес ж‰зеге асы-
рылады.

Постановление акимата Костанайской области
15 декабря 2014 года  № 618

Об утверждении Положения о государственном учреждении
"Управление финансов акимата Костанайской области"

 В соответствии со статьей 27 Закона Рес-
публики Казахстан от 23 января 2001 года "О
местном государственном управлении и са-
моуправлении в Республике Казахстан" аки-
мат Костанайскойобласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о го-
сударственном учреждении "Управление фи-
нансов акимата Костанайской области".

 2. Настоящее постановление вводится в
действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опуб-
ликования.

 Аким области            Н. САДУАКАСОВ.
Зарегистрировано в Реестре государствен-
ной регистрации   нормативных  правовых
актов  14  января  2015  года под  № 5306.

 Утверждено
постановлением акимата

от 15 декабря 2014 года № 618

Положение о государственном учреждении
"Управление финансов акимата Костанайской области"

 1. Общие положения

1. Государственное учреждение "Управле-
ние финансов акимата Костанайской области-
"является государственным органом Респуб-
лики Казахстан, осуществляющим руководство
в сфере исполнения бюджета, ведения бюд-
жетного учёта и отчётности по исполнению
местного бюджета, а также осуществляющим
функции в области управления областной ком-
мунальной собственностью.

2. Государственное учреждение "Управле-
ние финансов акимата Костанайской области"
не имеет ведомств.

3. Учредителем государственного учрежде-
ния "Управление финансов акимата Костанай-
ской области" является акимат Костанайской
области.

4. Государственное учреждение "Управле-
ние финансов акимата Костанайской области"
осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с Конституцией и законами Республики
Казахстан, актами Президента и Правитель-
ства Республики Казахстан, иными норматив-
ными правовыми актами, а также настоящим

Положением.
5. Государственное учреждение "Управле-

ние финансов акимата Костанайской области"
является юридическим лицом в организа-
ционно-правовой форме государственного
учреждения, имеет печати и штампы со своим
наименованием на государственном языке,
бланки установленного образца, в соответ-
ствии с законодательством Республики Казах-
стан счета в органах казначейства.

6. Режим работы государственного учреж-
дения "Управление финансов акимата Коста-
найской области" устанавливается в соответ-
ствии с регламентом работы, утвержденным
руководителем, и не должен противоречить
действующему законодательству Республики
Казахстан.

7. Государственное учреждение "Управле-
ние финансов акимата Костанайской области"
вступает в гражданско-правовые отношения
от собственного имени.

8. Государственное учреждение "Управле-
ние финансов акимата Костанайской области"
имеет право выступать стороной гражданско-
правовых отношений от имени государства,

если оно уполномочено на это в соответствии
с законодательством.

9. Государственное учреждение "Управле-
ние финансов акимата Костанайской области"
по вопросам своей компетенции в установлен-
ном законодательством порядке принимает
решения, оформляемые приказами руководи-
теля государственного учреждения "Управле-
ние финансов акимата Костанайской области"
и другими актами, предусмотренными законо-
дательством Республики Казахстан.

10. Структура и лимит штатной численнос-
ти государственного учреждения "Управление
финансов акимата Костанайской области" ут-
верждаются в соответствии с действующим
законодательством.

11. Местонахождение юридического лица:
110000, Республика Казахстан, Костанайская
область, город Костанай, проспект Аль-Фара-
би, 66.

12. Полное наименование государственно-
го органа - государственное учреждение "Уп-
равление финансов акимата Костанайской
области".

13. Настоящее Положение является учре-
дительным документом государственного уч-
реждения "Управление финансов акимата Ко-
станайской области".

14. Финансирование деятельности государ-
ственного учреждения "Управление финансов
акимата Костанайской области" осуществля-
ется из областного бюджета.

15. Государственному учреждению "Управ-
ление финансов акимата Костанайской обла-
сти" запрещается вступать в договорные от-
ношения с субъектами предпринимательства
на предмет выполнения обязанностей, являю-
щихся функциями государственного учрежде-
ния "Управление финансов акимата Костанай-
ской области".

Если государственному учреждению "Уп-
равление финансов акимата Костанайской
области" законодательными актами предос-
тавлено право осуществлять приносящую до-
ходы деятельность, то доходы, полученные от
такой деятельности, направляются в доход
государственного бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции,
права и обязанности государственного

органа

16. Миссией государственного учреждения
"Управление финансов акимата Костанайской
области" является оказание  содействия раз-
витию и совершенствованию государственной
политики в сфере управления финансами и
областной коммунальной собственностью.

17. Задачи:
1) реализация государственной политики

в области исполнения местного бюджета;
2) полное и своевременное исполнение

бюджета по поступлениям и расходам;
3) ведение бюджетного учета, составле-

ние бюджетной отчетности по исполнению ме-
стного бюджета;

4) управление областной коммунальной
собственностью, осуществление мер по её
защите;

5) осуществление внутреннего контроля;
6) иные задачи в соответствии с законо-

дательством Республики Казахстан.
18. Функции:
1) организует исполнение областного бюд-

жета и координирует деятельность админист-
раторов областных бюджетных программ по
исполнению бюджета;

2) разрабатывает предложения по испол-
нению областного бюджета;

3) участвует в прогнозировании поступле-
ний в областной бюджет;

4) составляет, утверждает сводный план
поступлений и финансирования по платежам,
сводный план финансирования по обязатель-
ствам;

5) вносит изменения в сводный план по-
ступлений и финансирования по платежам,
сводный план финансирования по обязатель-
ствам;

6) составляет отчет об исполнении област-
ного бюджета и бюджета области;

7) составляет отчет об исполнении планов
поступлений и расходов денег от реализации
товаров (работ, услуг), о поступлении и рас-
ходовании денег от спонсорской и благотво-
рительной помощи по местному бюджету;

8) составляет отчет о кредиторской и деби-
торской задолженностях местного бюджета;

9) вносит изменения в помесячный график
осуществления выплат по бюджетным про-
граммам;

10) осуществляет управление бюджетны-
ми деньгами, определяет объемы временно
свободных денег и осуществляет их перевод
для размещения на депозитном счете Нацио-
нального банка Республики Казахстан;

11) осуществляет бюджетный мониторинг
исполнения расходов бюджета, составляет
аналитический отчет об исполнении расход-
ной части бюджета области;

12)осуществляет ведение бюджетного уче-
та и отчетности;

13) осуществляет мероприятия, направ-

ленные на полное и своевременное исполне-
ние бюджетных программ в пределах сумм,
утверждённых решением маслихата об обла-
стном бюджете на соответствующий финан-
совый год;

14) ежемесячно по состоянию на первое
число месяца, следующего за отчетным, пре-
доставляет отчет об исполнении бюджета об-
ласти;

15)ежеквартально предоставляет отчет о
кредиторской, дебиторской задолженности в
центральный уполномоченный орган по испол-
нению бюджета;

16) по итогам за полугодие  и финансовый
год предоставляют отчет об исполнении пла-
нов поступлений и расходов денег от реализа-
ции товаров (работ, услуг), о поступлении и
расходовании денег от спонсорской и благо-
творительной помощи по местному бюджету в
центральный уполномоченный орган по испол-
нению бюджета;

17) по итогам за полугодие  и финансовый
год предоставляют консолидированную финан-
совую отчетность;

18) ежемесячно по состоянию на первое
число месяца, следующего за отчетным, пред-
ставляет отчет об исполнении областного бюд-
жета в акимат, ревизионную комиссию облас-
ти, уполномоченные органы области по госу-
дарственному планированию, уполномочен-
ный Правительством Республики Казахстан
орган по внутреннему контролю;

19) организует процесс привлечения денег
посредством заимствования;

20) выдает разрешения на открытие конт-
рольных счетов наличности для получения
наличных средств государственным учрежде-
ниям, содержащимся  за счет средств област-
ного бюджета на открытие контрольных сче-
тов наличности государственным учреждени-
ям, содержащимся за счет средств областно-
го бюджета, спонсорской и благотворительной
помощи, счетов по временному размещению
денег физических и юридических лиц;

21) готовит заключения для возврата из
бюджета и (или) зачет излишне (ошибочно)
уплаченных сумм поступлений по кодам клас-
сификации поступлений в бюджет единой бюд-
жетной классификации в пределах своей ком-
петенции;

22) согласовывает сводный план поступ-
лений и расходов денег от реализации госу-
дарственными учреждениями товаров (работ,
услуг), остающихся в их распоряжении, и
справки о внесении изменений в него;

23) вносит предложения по уточнению, кор-
ректировке областного бюджета;

24) организует, координирует и обеспечи-
вает исполнение решений комиссии при аки-
мате Костанайской области по возврату и рес-
труктуризации бюджетных кредитов, выданных
из областного бюджета;

25) обеспечивает регистрацию, учет, мони-
торинг бюджетных кредитов, осуществляет
погашение и обслуживание бюджетных креди-
тов;

26) координирует работу местных испол-
нительных органов районов, городов област-
ного значения по вопросам, входящим в их
компетенцию, в сфере управления районным
коммунальным имуществом;

27) управляет областным коммунальным
имуществом, осуществляет меры по его за-
щите;

28)организует учет областного коммуналь-
ного имущества, обеспечивает контроль за его
целевым, эффективным использованием и
сохранностью;

29) осуществляет приватизацию областно-
го коммунального имущества, обеспечивает
оценку объектов приватизации, осуществля-
ет подготовку и заключение договоров купли-
продажи объекта приватизации и контроль за
соблюдением условий договоров купли-про-
дажи;

30) предоставляет областное коммуналь-
ное имущество в имущественный наем (арен-
ду), доверительное управление физическим
лицам и негосударственным юридическим ли-
цам без права последующего выкупа, с пра-
вом последующего выкупа или правом после-
дующей передачи в собственность субъектам
малого предпринимательства на безвозмезд-
ной основе;

31) осуществляет контроль за выполнени-
ем доверительным управляющим обяза-
тельств по договору доверительного управле-
ния  областным коммунальным имуществом;

32) осуществляет контроль за выполнени-
ем субъектом малого предпринимательства
условий договора имущественного найма
(аренды) или доверительного управления о
налаживании производственной деятельности
(оказание услуг населению);

33) заключает договоры по предоставлению
областного коммунального имущества во вре-
менное безвозмездное пользование государ-
ственным юридическим лицам;

34) заключает договор безвозмездного
пользования государственным имуществом,
по решению местного исполнительного орга-
на области, о передаче религиозным объеди-
нениям в безвозмездное пользование культо-
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вых зданий (сооружений) и иного имущества
культового назначения, находящееся в соб-
ственности государства;

35) осуществляет контроль и анализ выпол-
нения планов развития, контролируемых го-
сударством акционерных обществ, государ-
ственные пакеты акций которых находятся в
областной  коммунальной собственности, в
соответствии с полномочиями на осуществ-
ление прав владения и пользования государ-
ственным пакетом акций акционерного обще-
ства;

36) согласовывает вопросы улучшения го-
сударственного имущества, переданного по
договору безвозмездного пользования госу-
дарственным имуществом;

37) осуществляет контроль за полнотой и
своевременностью  перечисления государ-
ственными предприятиями в областной бюд-
жет установленной части чистого дохода;

38) по решению местного исполнительного
органа осуществляет передачу областного
коммунального имущества, а также денег в
соответствии с Бюджетным кодексом Респуб-
лики Казахстан в оплату акций акционерных
обществ;

39) принимает меры для направления час-
ти чистого дохода на выплату дивидендов ак-
ционерных обществ, государственные пакеты
акций которых находятся в областной комму-
нальной собственности, в соответствии с пол-
номочиями на осуществление прав владения
и пользования государственным пакетом ак-
ций акционерного общества;

40) осуществляет от лица местного испол-
нительного органа права государства как ак-
ционера (участника) на участие в управлении
акционерным обществом (товариществом с
ограниченной ответственностью);

41) определяет периодические печатные
издания для опубликования извещения о про-
ведении торгов по приватизации областного
коммунального имущества, предоставление
объектов в имущественный наем (аренду) и в
доверительное управление в соответствии с
Законом Республики Казахстан
"О государственных закупках";

42) утверждает или согласовывает переда-

точный акт  (акт приема-передачи)государ-
ственного коммунального имущества, закреп-
ленного за государственными юридическими
лицами;

43) согласовывает списание областного
коммунального имущества;

44) реализует гендерную политику в преде-
лах своей компетенции;

45) осуществляет внутренний контроль в
соответствии с законодательством Республи-
ки Казахстан;

46) осуществляет иные функции в соответ-
ствии с законодательством Республики Казах-
стан.

19. Права и обязанности:
1) в пределах своей компетенции издавать

правовые акты;
2) по решению местного исполнительного

органа приостанавливать осуществление пла-
тежей по бюджетным программам (подпрог-
раммам), по которым намечается секвестр;

3) координировать работу местных испол-
нительных органов районов, городов област-
ного значения по вопросам, входящим в его
компетенцию, в сфере управления районным
коммунальным имуществом;

4) осуществлять свою деятельность в со-
ответствии с бюджетными программами, а так-
же с планами работы государственного учреж-
дения "Управление финансов акимата Коста-
найской области";

5) обеспечивать исполнение требований
действующего законодательства Республики
Казахстан при осуществлении своей деятель-
ности;

6) осуществлять иные права и обязанности
в соответствии с законодательством Респуб-
лики Казахстан.

3. Организация деятельности
государственного органа

20. Руководство государственным учреж-
дением "Управление финансов акимата Кос-
танайской области" осуществляется руково-
дителем, который несет персональную ответ-
ственность за выполнение возложенных на
государственное учреждение "Управление

финансов акимата Костанайской области" за-
дач и осуществление им своих функций, а так-
же за непринятие мер по противодействию кор-
рупции.

21. Руководитель государственного учреж-
дения "Управление финансов акимата Коста-
найской области" назначается на должность и
освобождается от должности акимом Коста-
найской области.

22. Руководитель государственного учреж-
дения "Управление финансов акимата Коста-
найской области" имеет заместителей, кото-
рые назначаются на должности и освобожда-
ются от должностей в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан.

23.Полномочия руководителя государ-
ственного учреждения "Управление финансов
акимата Костанайской области":

1) определяет обязанности и полномочия
работников государственного учреждения "Уп-
равление финансов акимата Костанайской
области";

2)  регулирует трудовые отношения в соот-
ветствии с законодательством о государствен-
ной службе, а также трудовым законодатель-
ством Республики Казахстан;

3) в установленном законодательством по-
рядке налагает дисциплинарные взыскания на
сотрудников государственного учреждения
"Управление финансов акимата Костанайской
области";

4) подписывает приказы;
5) утверждает положения об отделах госу-

дарственного учреждения "Управление финан-
сов акимата Костанайской области";

6) утверждает структуру государственного
учреждения "Управление финансов акимата
Костанайской области";

7) представляет государственное учрежде-
ние "Управление финансов акимата Костанай-
ской области" во всех государственных орга-
нах и иных организациях в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

8) принимает представление по итогам от-
чета о результатах внутреннего контроля;

9) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с законодательством Республики
Казахстан.

Исполнение полномочий руководителя го-
сударственного учреждения "Управление фи-
нансов акимата Костанайской области" в пе-
риод его отсутствия осуществляется лицом,
его замещающим в соответствии с действую-
щим законодательством.

24. Руководитель определяет полномочия
своих заместителей в соответствии с действу-
ющим законодательством.

4. Имущество государственного органа

25. Государственное учреждение "Управле-
ние финансов акимата Костанайской области"
может иметь на праве оперативного управле-
ния обособленное имущество в случаях, пре-
дусмотренных законодательством.

26. Имущество государственного учрежде-
ния "Управление финансов акимата Костанай-
ской области" формируется за счет имуще-
ства, переданного ему собственником, а так-
же имущества (включая денежные доходы),
приобретенного в результате собственной де-
ятельности и иных источников, не запрещен-
ных законодательством Республики Казах-
стан.

27. Имущество, закрепленное за государ-
ственным учреждением "Управление финан-
сов акимата Костанайской области", относит-
ся к областной коммунальной собственнос-
ти.

28. Государственное учреждение "Управле-
ние финансов акимата Костанайской области"
не вправе самостоятельно отчуждать или
иным способом распоряжаться закрепленным
за ним имуществом и имуществом, приобре-
тенным за счет средств, выданных ему по пла-
ну финансирования, если иное не установле-
но законодательством.

5. Реорганизация и упразднение
государственного органа

29. Реорганизация и упразднение государ-
ственного учреждения "Управление финансов
акимата Костанайской области" осуществля-
ются в соответствии с законодательством Рес-
публики Казахстан.

Ќостанай облысы єкімдігініњ
2014 жылѓы 22 желтоќсандаѓы   № 633 ќаулысы

Коммуналдыќ м‰лікті иеліктен айыру т‰рлерін тањдау жμніндегі
критерийлерді айќындау туралы

т‰рлерін тањдау жμніндегі критерийлер
осы ќаулыныњ ќосымшасына сєйкес
аныќталсын.

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 21  ќањтардаѓы  № 5330  болып

тіркелген.

Єкімдіктіњ
2014 жылѓы 22 желтоќсандаѓы

№ 633 ќаулысына ќосымша

Коммуналдыќ м‰лікті иеліктен айыру т‰рлерін тањдау
жμніндегі критерийлер

 "Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-
μзі басќару туралы" 2001 жылѓы 23
ќањтардаѓы Ќазаќстан Республикасы За-
њыныњ 27-бабына, Ќазаќстан Республи-
касы ‡кіметініњ 2011 жылѓы 9 тамыздаѓы
№ 920 "Жекешелендіру объектілерін сату
ќаѓидасын бекіту туралы" ќаулысына
сєйкес Ќостанай облысыныњ  єкімдігі
ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Коммуналдыќ м‰лікті иеліктен айыру

№
р/с
1

2

3

Критерийлер атауы

Жекешелендіру объектісін єрі ќарай баќылауѓа мемлекеттіњ
м‰ддесініњ болмауы;

зањнамамен белгіленген мерзімдерде жекешелендіру
объектісін сатудан бюджетке аќшалай ќаражатты алу ќажеттілігі;

ењ жоѓары м‰мкін баѓа бойынша жекешелендіру объектісін
сату жєне саудаѓа ќатысушылардыњ кењ тобын тарту ќажеттілігі;

мемлекетке тиесілі баѓалы ќаѓаздарды оларды єрі ќарай
баќылауѓа мемлекеттіњ м‰ддесі болмаѓан кезде сату .

Зањнамамен белгіленген мерзімдерде жекешелендіру
объектісін сатудан бюджетке аќшалай ќаражатты алу ќажеттілігі;

сату шарттарын белгілеу жолымен белгілі бір уаќыт ішінде
жекешелендіру объектісін мемлекеттіњ баќылауында саќтау
ќажеттілігі (ќызмет бейінін саќтау, кредиторлыќ берешекті μтеу,
жалаќы тμлемдері бойынша берешектерді μтеу жєне μзге де
шарттар);

ењ жоѓары баѓа бойынша жекешелендіру объектісін сату
ќажеттілігі;

сату шарттарын белгілеу жолымен белгілі бір уаќыт ішінде
жекешелендіру объектісін мемлекеттіњ баќылауында саќтау
ќажеттілігі (ќызмет бейінін саќтау, кредиторлыќ берешекті μтеу,
жалаќы тμлемдері бойынша берешектерді μтеу жєне μзге де
шарттар) болѓан жаѓдайда мемлекетке тиесілі баѓалы ќаѓаз-
дарды сату.

Сенімгерлік басќарудыњ, сенімгер басќарушымен, жалѓа
алушымен (жалдаушымен) кейін сатып алу ќ±ќыѓымен м‰ліктік
жалѓа (жалдауѓа) беру шартыныњ талаптарын орындау ‰шін
мемлекеттіњ баќылауын белгілі бір уаќыт ішінде саќтау
ќажеттілігі.

Иеліктен айыру
т‰рлері

Сауданы  аукци-
он нысанында
μткізу

Сауданы ком-
мерциялыќ тендер
нысанында μткізу

Тікелей атаулы
сату

Приложение
к постановлению акимата

от 22 декабря 2014 года
№ 633

Критерии по выбору видов отчуждения коммунального имущества

№
п/п
1

2

3

Наименование критериев

Отсутствие заинтересованности государства в дальнейшем конт-
роле над объектом приватизации;

необходимость получения денежных средств в бюджет от продажи
объекта приватизации в установленные законодательством сроки;

необходимость реализации объекта приватизации по максимально
возможной цене и привлечения широкого круга участников торгов;

реализации ценных бумаг, принадлежащих государству, при отсут-
ствии заинтересованности государства в дальнейшем их контроле.

Необходимость получения денежных средств в бюджет от продажи
объекта приватизации в установленные законодательством сроки;

необходимость сохранения контроля государства над объектом при-
ватизации на определенный период времени путем установления ус-
ловий продажи (сохранение профиля деятельности, погашение креди-
торской задолженности, погашение задолженности по заработной плате
и другие условия);

необходимость реализации объекта приватизации по максимально
возможной цене;

реализации ценных бумаг, принадлежащих государству, при нали-
чии необходимости сохранения контроля государства над объектом
приватизации на определенный период времени путем установления
условий продажи (сохранение профиля деятельности, погашение кре-
диторской задолженности, погашение задолженности по заработной
плате и другие условия).

Необходимость сохранения на определенный период времени кон-
троля государства за выполнением условий договора доверительного
управления, имущественного найма (аренды) с правом последующе-
го выкупа доверительным управляющим, нанимателем (арендатором).

Виды
 отчуждения

Проведение
торгов в форме
аукциона

Проведение
торгов в форме
коммерческого
тендера

Прямая ад-
ресная продажа

Постановление акимата Костанаской области
 от 22 декабря 2014 года   № 633

Об определении критериев по   выбору видов отчуждения
коммунального имущества

ства согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление вводит-
ся в действие по истечении десяти кален-
дарных дней после дня его первого офи-
циального опубликования.

 Аким области Н. Садуакасов.
Зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации   нормативных

правовых   актов  21 января  2015 года
под  № 5330

 В соответствии со статьей 27 Закона Рес-
публики Казахстан от 23 января 2001  года
"О   местном  государственном  управлении
и  самоуправлении  в Республике Казахстан",
постановлением Правительства Республи-
ки Казахстан  от  9  августа  2011  года  № 920
"Об  утверждении  Правил продажи объек-
тов приватизации" акимат Костанайской
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить критерии по выбору
видов отчуждения коммунального имуще-
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"Рудный ќаласы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесі "Б" корпу-
сыныњ бос мемлекеттік єкімшілік ла-
уазымдарына орналасуѓа конкурс
жариялайды.

1) "Рудный ќалалыќ дене
тєрбиесі жєне спорт бμлімі" мем-
лекеттік мекемесініњ  басшысы
(санаты E-R-1, 1 бірлік), бос мем-
лекеттік єкімшілік лауазымѓа орнала-
суѓа конкурс жариялайды. Лауазым-
дыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан жыл-
дарына ќарай 109 548 тењгеден 147
986 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлімді жалпы басќару. Спорт
бμлімініњ ведомствосына баѓынысты
мекемелердіњ ж±мысын баќылау.
Ќаладаѓы дене тєрбиесі жєне спорт
ж±мысын ‰йлестіру. Баѓыныстаѓы-
лардыњ ж±мысын болжамдау
м‰мкіндігін, баќылауды жєне ж±-
мысќа талпынысын жоспарлау;
аќпараттыќ-талдау жєне мониторинг
ж±мыс  т‰рлері мен єдісін игеру; аза-
маттарды ќабылдау бойынша ж±мыс
тєжірибесініњ болуы жєне т.б.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:  Жоѓары эко-
номикалыќ, бухгалтерлік, ќаржы, зањ-
герлік.

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

1) мемлекеттiк ќызмет μтiлi ‰ш
жылдан кем емес;

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

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

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

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

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

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ кон-
ституциялыќ зањы, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ "Мемлекеттік ќызмет
туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан–2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

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

2) "Рудный ќаласы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесі
аќпараттыќ ќамтамасыз ету
бμлімініњ  басшысы – ќала єкімініњ
кμмекшісі (санаты E-3, 1 бірлік),
бос мемлекеттік єкімшілік лауазымѓа
орналасуѓа конкурс жариялайды. Ла-
уазымдыќ жалаќысы ќызмет атќар-
ѓан жылдарына ќарай 78798 тењге-
ден 106345 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ќала єкімі орынбасарларымен, єкім
аппараты басшысымен, єкім аппа-
раты бμлімдері бастыќтарымен,
бμлек орган басшыларымен μзара
єрекетті ж‰зеге асыру. Ќала єкімі
тапсырмаларыныњ сапалы єрі
уаќытылы орындалуына баќылауды
ж‰зеге асыру жєне ќамтамасыз ету.
Келіп т‰сетін ќ±жаттарды талдау.
Ќала єкімініњ ќалалыќ мєслихатпен,
кент єкімдерімен, мемлекеттік ±йым,
мекемелермен аќпараттыќ жєне
±йымдастырушылыќ байланысын

‰йлестіруді ж‰зеге асырады. Ќала
єкімініњ алдына ќойылѓан тапсырма-
ларды  шешуге ќала єкімі аппараты,
бμлек атќарушы органдар ж±мыс-
керлерін  ќатысуѓа тартады. Жоѓары
т±рѓан органдар, ќала єкімі, оныњ
орынбасарлары, аппарат басшысы-
ныњ ќатысуымен іс-шараларды
±йымдастыруды ќамтамасыз ету.
Облыс єкімі жєне ќала єкімініњ бло-
гына келіп т‰скен с±раќтарѓа аќпа-
раттар мен жауаптарды дайындау.

Конкурс ќатысушыларѓа ќойы-
латын талаптар: Жоѓары гумани-
тарлыќ, зањгерлік, педагогикалыќ,
техникалыќ, экономикалыќ, мемле-
кеттік басќару.

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

1)  мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес;

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

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

4)  ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Осы санаттаѓы лауазымдар бой-

ынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, "Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ кон-
ституциялыќ зањы, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ "Мемлекеттік ќызмет
туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан–2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

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

3) "Рудный ќаласы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесі бас
маманы (санаты E-4, 1 бірлік), бос
мемлекеттік єкімшілік лауазымѓа ор-
наласуѓа конкурс жариялайды. Лау-
азымдыќ жалаќысы ќызмет атќар-
ѓан жылдарына ќарай 59578  тењге-
ден 80720 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Єкім аппаратыныњ ќызметкерлеріне
уаќытында жалаќыны есептеуді
ж‰зеге асыру. Зейнетаќы жарнала-
рын, демалысаќыларды, жєрдем-
аќыларды, ењбекке жарамсыздыќ
бойынша тμлемдерді  есептеуді жєне
аударуды есепке алуды ж‰ргізу. Есеп
беретін т±лѓалармен есеп айырысу-
ды  есепке алуды  ж‰ргізу.

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

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

Стратегиясы: ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓыты стратегия-
сын білуі.

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

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

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

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

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

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар "Рудный ќаласы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесініњ 304
кабинетте, 2015 жылѓы 16 аќпанда
μтеді.

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

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

   Байќаушы ретiнде конкурс ко-
миссиясыныњ отырысына ќатысу
‰шiн т±лѓалар єњгiмелесудіњ баста-
луына бір ж±мыс к‰нi ќалѓанѓа дейiн
кешiктiрмей персоналды басќару
ќызметiне тiркеледi. Тiркелу ‰шiн
т±лѓалар персоналды басќару
ќызметiне жеке басын куєландыра-
тын ќ±жаттыњ кμшiрмесiн, ±йым-
дарѓа тиесiлiлiгiн растайтын ќ±жат-
тардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшiрмелерiн ±сынады.

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

"Федоров ауданы єкiмiнiњ ап-
параты" мемлекеттік мекемесініњ
бірыњѓай конкурстыќ комиссия-
сы "Федоров ауданыныњ ішкі са-
ясат бμлімі" бас маман (Е-R-4 са-
наты) бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс
жариялайды. Лауазымдыќ жала-
ќысы ќызмет атќарѓан жылдары-
на байланысты – 56375 тењгеден
76235 тењгеге дейiн. Ќ±жаттарды
ќабылдау мына мекенжай бойын-
ша: (Ќостанай облысы, Федоров
ауданы, 111900, Федоров ауылы,
Калинин к. 53, телефондар
87144221045, 87144222528 (факс),
электрондыќ мекенжай:
a k i m a t f e d @ m a i l . r u ,
fedorovka@kostanay.gov.kz).

Ќызметтiк мiндеттерi: Жастар
саясаты саласында ЌР Прези-
дентініњ жєне ‡кіметініњ саясатыныњ
ж‰зеге асуы жμнінде жастар жєне
балалар бірлестігіне єдістемелік
кμмек кμрсетеді; Жастар арасында
салауатты μмір салты, рухани бай-
лыќты жєне жаќсылыќты шыѓарма-
шылыќ дамуына кμмектеседі; Ќ±ќыќ
б±зушылыќты алдын алу мєселесі
бойынша ќ±ќыќ ќорѓау органдары-
мен ќарым-ќатынаста болады; На-
шаќорлыќ  жєне наркобизнеске
ќарсы к‰рес жμнінде ‰йлестіру ке-
њестерін ±йымдастыру жєне μткізу,
жастардыњ єскери-патриоттыќ
тєрбиесі, жастар істері бойынша
ж±мыстар ж‰ргізеді; білім, єскери-
патриоттыќ тєрбие, мєдениет, спорт,
денсаулыќ саќтау, ж±мыспен ќамту,
кєсіптік оќыту, єлеуметтік ќорѓау са-
ласында жастармен ж±мыс мєсе-
лесі жμнінде мемлекеттік органдар-
мен, зањды т±лѓалармен, азаматтар-
мен ќарым-ќатынас жасайды; Мем-
лекеттік мекеменіњ перспективалыќ
жєне жедел ж±мыс жоспарларын
єзірлеуге ќатысады; Мекеме ќызме-
тіне ќатысты єкімдіктіњ ќаулы жоба-
ларын, єкім шешімдері мен μкімдерін
дайындайды; Жастар саясаты
жμнінде аќпараттыќ-аналитикалыќ
жєне зерттеу ж±мыстарын μткізеді;
Семинарлар, отырыстар, лекция-
ларды μткізуді ж‰зеге асырады; Жос-
парлау, болжау, ±йымдастыру ќабі-
леті, баѓыныстаѓылардыњ ж±мысын
ќадаѓалау, формалармен жєне аќпа-
раттыќ-аналитикалыќ ж±мыс
єдістерін білу.

Ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар: Жоѓары білім:  (ќазаќ тілі
жєне єдебиет, орыс тілі жєне єдеби-
ет); гуманитарлыќ ѓылымдар (тарих,
философия, филология, аударма
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 болѓ-
ан жаѓдайда ортадан кейінгі білімі
барларѓа р±ќсат етіледі: білім (ќазаќ
тілі жєне єдебиет, орыс тілі жєне єде-
биет); гуманитарлыќ ѓылымдар (та-
рих, философия, филология, аудар-
ма ісі).

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

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

ген, Бос єкімшілік мемлекеттік  лау-
азымѓа орналасуѓа конкурс μткiзу
ќаѓидасы (б±дан єрі – Ќаѓидалар) не-
гізінде ж‰ргізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2- ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру соњѓы жари-
яланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс
к‰н ішінде "Федоров ауданы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік мекемесіне
мына мекенжайѓа: Ќостанай облы-
сы, Федоров ауданы, 111900, Федо-
ров ауылы, Калинин к. 53,  ±сыну
ќажет. Аныќтамалар телефон
8(71442) 22528, электрондыќ пошта
- fedorovka@kostanay.kz.

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

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

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объек-
тивтiлiгiн ќамтамасыз ету ‰шiн оныњ
отырысына байќаушыларды ќатыс-
тыруѓа жол берiледi. Конкурс комис-
сиясыныњ отырысына байќаушылар
ретiнде Ќазаќстан Республикасы
Парламентiнiњ жєне барлыќ
дењгейдегi мєслихат депутаттары-
ныњ, Ќазаќстан Республикасы зањ-
намасында белгiленген тєртiпте ак-
кредиттелген б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ, басќа да мемле-
кеттiк органдардыњ, ќоѓамдыќ
бiрлестiктердiњ  (‰кiметтiк емес
±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йым-
дардыњ жєне саяси партиялардыњ
μкiлдерi, уєкiлеттi органныњ
ќызметкерлерi ќатыса алады.

Байќаушы ретiнде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шiн
т±лѓалар єњгiмелесудіњ басталуына
1 ж±мыс к‰нi ќалѓанѓа дейiн
кешiктiрмей "Федоров ауданы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесініњ кадр ж±мысы бμлімінде
тiркеледi. Тiркелу ‰шiн т±лѓалар "Фе-
доров ауданы єкімініњ аппараты"
мемлекеттік мекемесініњ кадр ж±мы-
сы бμліміне жеке басын куєланды-
ратын ќ±жаттыњ кμшiрмесiн, ±йым-
дарѓа тиесiлiлiгiн растайтын ќ±жат-
тардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшiрмелерiн ±сынады.

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

параты" ММ бос мемлекеттiк
єкiмшiлiк лауазымѓа орналасуѓа
конкурс жариялайды:

Аудан єкімі аппаратыныњ бас-
шысы Е-2 санаты.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты -
103782 тењгеден 140298 тењгеге
дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Аудан
єкімініњ аппаратына басшылыќ жа-
сайды; Ќазаќстан Республикасы
Зањдарыныњ, Ќазаќстан Республи-
касы Президенті Жарлыќтарыныњ,
Ќостанай облысыныњ єкімі, єкімдігі,
Мєслихаты жєне аудан єкімі, єкімдігі,
мєслихаты актілерініњ орындалуына
баќылау жасау бойынша ж±мысты
‰йлестіреді; кадрлар саясатын ж‰зе-
ге асыруѓа ќатысады; аудан єкімі
аппаратыныњ ќ±рылымдыќ бμлім-
дерініњ, мемлекеттік мекемелердіњ,
ауылдыќ округтер жєне Сарыкμл
кенті  єкімдерініњ  ќызметтерініњ
μзара єсер етуініњ жєне ‰йлесуін,
єкімдік отырысын, аудан єкімініњ
ќатысуымен кењестер жєне басќа
шараларды ж‰ргізуді, ќамтамасыз
етеді; аудан єкімініњ аппаратында,
єкімдік бμлімдерінде жєне ауылдыќ
округтер жєне Сарыкμл кенті єкім-
дерініњ аппараттарында орындау-
шылыќ тєртіп жаѓдайын талдайды;
ауданныњ мемлекеттік мекемелері-
мен ±сынылатын мемлекеттік ќыз-
мет кμрсету бойынша ж±мысын
±йымдастырады; μњірлік мемле-
кеттік м±раѓатќа жетекшілік етеді;
аудандыќ мєслихатпен μзара іс-
єркетті ќамтамасыз етеді, ќ±пиялыќ
тєртібін жєне ќ±пия іс ж‰ргізуді ќам-
тамасыз етуге баќылау жасайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары
білімі: гуманитарлыќ, зањгерлік, мем-
лекеттік басќару, ќаржы, баѓдарла-
малыќ ќамтамасыз ету.

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

1)  мемлекеттік ќызмет μтілі екі
жылдан кем емес;

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

3)  осы санаттаѓы наќты лауа-
зымныњ функционалдыќ баѓыттары-
на сєйкес салаларда ж±мыс μтілі ‰ш
жылдан кем емес, оныњ ішінде бас-
шылыќ лауазымдарда бір жылдан
кем емес;

4)  жоѓары немесе жоѓары оќу
орындарынан кейінгі білім баѓдарла-
малары бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті жанындаѓы
білім беру ±йымдарында мемле-
кеттік тапсырыс негізінде  немесе
шетелдіњ жоѓары оќу орындарында
шетелде кадрлар даярлау жμніндегі
республикалыќ комиссия бекітетін
басым мамандыќтар бойынша
оќуды аяќтауы;

5) ѓылыми дєрежесініњ болуы;
Ќазаќстан Республикасыныњ

Конституциясын, "Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Президенті туралы",
"Ќазаќстан Республикасыныњ
‡кіметі туралы" Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Конституциялыќ зањда-
рын, "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсімдер
туралы", "Нормативтік ќ±ќыќтыќ ак-
тілер туралы", "Жеке жєне зањды
т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы"  Ќазаќстан
Республикасыныњ 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
стратегиясын білуі.

Осы  санаттаѓы  лауазымдар
бойынша функционалдыќ міндет-
терді  орындау  ‰шін ќажетті басќа
да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республика-
сы Мемлекеттiк ќызмет iстерi
агенттiгi Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы

19 наурыздаѓы № 06-7/32 Б±йрыѓы-
мен бекітілген Бос мемлекеттiк
єкiмшiлiк  лауазымѓа орналасуѓа
конкурс μткізу жєне конкурс комис-
сиясын ќалыптастыру ќаѓидалары
(б±дан єрі – Ќаѓидалар) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) Осы Ќаѓидалардыњ 2-ќосым-
шаѓа сєйкес нысандаѓы μтiнiш;

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

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

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

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлiгiнiњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекiтiлген (Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Нормативтiк ќ±ќыќтыќ
актiлердiњ тiзiлiмiнде 2010 жылы 21
желтоќсанда № 6697 болып
тiркелген) нысандаѓы денсаулыѓы
туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлiгiнiњ кμшiрмесi;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтiнде
шектi мєннен тμмен емес нєтиже-
мен тестiлеуден μткенi туралы ќол-
даныстаѓы  сертификат  (немесе
нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі)

Кμрсетілген  ќ±жаттар  конкурс-
тыњ   μтетіндігі  туралы   хабарлан-
дыруды  соњѓы   жарияланѓан
сєтінен бастап 10 ж±мыс к‰ні
ішінде "Сарыкμл ауданы єкiмiнiњ
аппараты" мемлекеттiк  мекемесiне
мына   мекенжайѓа Сарыкμл кенті,
Ленин  кμшесі, 72 ‰й, 25-каб., аныќ-
тама ‰шін телефон 23-0-68,  факс
23-0-68, электрондыќ мекенжайы:
sarykol@kostanay.gov.kz ±сыну
ќажет.

Азаматтар жоѓарыда кμрсетілген
ќ±жаттарды, м±ќабада орналасты-
рылѓан ќолма-ќол тєртіпте немесе
пошта арќылы ќ±жаттарды ќабыл-
дау мерзімінде бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жаттар-
ды электрондыќ т‰рде хабарланды-
руда кμрсетілген электрондыќ пошта
арќылы берген азаматтар, ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу ба-
сталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктірмей береді.

Кандидаттар 5 ж±мыс к‰ні
ішінде єњгімелесуге жіберілетіндігі
туралы хабардар етіледі, єњгімеле-
су "Сарыкμл ауданы єкiмiнiњ аппа-
раты" мемлекеттiк мекемесiніњ кадр
ќызметі бμлімінде μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен обьек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ
отырысына байќаушыларды ќатыс-
тыруѓа жол беріледі.

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктер-
мей кадрлар бμлімінде тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар жеке басын
куєландыратын ќ±жаттыњ кμшір-
месін, ±йымдарѓа тиесілілігін растай-
тын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын не-
месе кμшірмелерін ±сынады.

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

"Ќостанай облысы Науырзым ауданы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік мекемесі "Науырзым ауда-
ны Раздольный ауылы єкімініњ аппараты" мемле-
кеттік мекемесініњ бас маманы бос мемлекеттік
єкімшілік лауазымына орналасуѓа конкурс жария-
лайды, санаты Е-G-3, лауазымдыќ жалаќысы ќыз-
мет атќарѓан жылдарына байланысты 53813 тењге-
ден 72391  тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Аудан єкімініњ, аудан-
дыќ ±йымдардыњ μкімдері мен шешімдерін орындауѓа
кμмек кμрсетеді. Ќоѓамдыќ ж±мыстарѓа ќаулы жобала-
рын ќ±растыру; ќоѓамдыќ ж±мыстарѓа ж±мыссыз аза-
маттарды іріктеу жєне есебін ж‰ргізу, олардыњ ж±мы-
сын баќылауды ж‰зеге асыру; ж±мыссыз азаматтарды
ж±мысќа орналастыру жєне есебін ж‰ргізу; жоѓары
т±рѓан  органдарѓа  ќоѓамдыќ ж±мыстар бойынша ай
сайынѓы есепті ±сынады; егіс жєне егін жинау науќаны
бойыншы к‰нделікті есепті ±сынады; елді мекенді абат-
тандыру бойынша ЖШС жєне шаруа ќожалыѓы басшы-
ларымен ж±мыс ж‰ргізеді, тμтенше жаѓдайлар ж±мыс-
тарын баќылайды. Жер, м‰ліктік жєне кμліктік салыќ-
тарды жинауды ж‰зеге асырады.  Жергілікті бюджетке
салыќ сомаларын толыќ кμлемде жєне уаќытылы ±сы-
нуды ќамтамасыз етеді. Т‰біртектердіњ д±рыс толты-
рылуын жєне саќталуын ќамтамасыз етеді. Науырзым
ауданы бойынша Салыќ басќармасына пайдаланѓан
т‰біртектер, сондай-аќ жергілікті бюджетке аударылѓан
салыќ сомасы туралы есепті уаќытылы ±сынады. Ішкі
саясат саласындаѓы ж±мысты реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасы Президенті актілерін, Ќазаќстан Республи-
касы Президенті єкімшілігініњ тапсырмаларын, аудан
єкімі жєне ауылдыќ округ єкімі μкімдерін орындауды ба-
ќылауды ж‰зеге асырады. Мемлекеттік рєміздердіњ жєне
‰гіт насихаттыњ ќалпына жауап береді. Оралмандар-
мен ж±мыс жасайды. Статистикалыќ шаруашылыќ
есебін ж‰ргізеді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын негізгі та-
лаптар: Жоѓары (зањгерлік, экономикалыќ, педагогика-
лыќ, агрономия, аграрлыќ техника жєне технология)
білім. Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем емес
немесе осы санаттаѓы наќты лауазымныњ функционал-
дыќ баѓытына сєйкес салаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі (зањ-
герлік, экономикалыќ, педагогикалыќ, агрономия, аграр-
лыќ техника жєне технология) білімі барларѓа  р±ќсат
етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясын, "Мем-
лекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау тєртiбi
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарын, осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Стра-
тегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы лауазымдар бойын-
ша функционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасыныњ мемлекеттік
ќызмет істері агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 нау-
рыздаѓы №06-7/32 б±йрыѓымен 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 осы Ќаѓидаларѓа 3-ќосым-

шаѓа  сєйкес нысанда толтырылѓан сауалнама;
3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды куєланды-

рылѓан кμшiрмелерi;
4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ нотариалды

куєландырылѓан кμшiрмесi;
5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау ми-

нистрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасыныњ Норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 жел-
тоќсанда № 6697 болып тіркелген) нысандаѓы денсау-
лыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ жеке
куєлігініњ кμшірмесі;

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

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі туралы хабарлан-
дыру соњѓы жарияланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс к‰ні
ішінде "Ќостанай облысы Науырзым ауданы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік мекемесіне мына мекенжай бой-
ынша: Ќостанай облысы, Науырзым ауданы, Ќарамењді
ауылы, Ш.Жєнибек кμшесі 1, 206-кабинет, аныќтама  те-
лефоны: (8-714-54) 79-0-17, факс 21-2-68, электрондыќ
мекенжайы naurzum@kostanay.gov.kz  ±сыну ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте немесе пошта ар-
ќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде берген ќ±жатта-
ры (ќоса берілген ќ±жаттары кμрсетіле отырып ќ±жат
тігілетін м±ќабаѓа салынѓан) конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жат-
тарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу басталѓанѓа дейін
бір ж±мыс к‰ні б±рын кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидат-
тарды єњгімелесуге жіберу туралы хабардар ету к‰нінен
бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде "Ќостанай облысы Науыр-
зым ауданы єкімініњ аппараты" ММ μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отырысына байќаушылар
ретінде Ќазаќстан Республикасы Парламентініњ жєне
барлыќ дењгейдегі мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќстан
Республикасы  зањнамасында  белгіленген тєртіпте ак-
кредиттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ
(‰кіметтік емес ±йымдардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ μкілдері, уєкілетті орган-
ныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесудіњ басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей "Ќостанай облы-
сы Науырзым ауданы єкімініњ аппараты" ММ персонал-
ды басќару ќызметіне (кадр ќызметіне) тіркеледі. Тірке-
лу ‰шін т±лѓалар Науырзым ауданы єкімі аппаратыныњ
персоналды басќару ќызметіне (кадр ќызметіне) жеке
басын куєландыратын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдар-
ѓа тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын не-
месе кμшірмелерін ±сынады.

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

Жем-шμп
жєрмењкесі!

Еске алуЌостанай облысы МАЭС
20.01.2015 ж. ±йѓаруымен  "Силвер
СК" ЖШС-не  ќатысты оњалту
рєсімін ќолдану туралы азаматтыќ
іс ќозѓалды.

Определением СМЭС Костанай-
ской области от 20.01.2015. возбуж-
дено гражданское дело о примене-
нии процедуры реабилитации к
ТОО "Силвер СК".

Торѓай μњірініњ бірегей тμл перзенті Ораз М±ханбетќалиев ±рпаќќа жар-
ты ѓасыр математика пєнінен с‰белі білім нєрін сеуіп μтті. Сол ±рпаќ, б‰гінгі
к‰ні кμз алдымызда Егеменді елге ењбекпен ‰лес ќосуда. Бас ќосќан жерде
аѓаныњ атын айтса болды, жањѓырып кететіні де содан. Міне, сол ±стазы
μмірден озѓалы ќырыќ к‰н болыпты, топыраѓы торќа, мєњгілік т±раѓы иман-
ѓа толсын!

‡лгілі ±стаз – Ораз аѓай: Адал махаббат иесі, жан±ясын ±йытќан отаѓа-
сы, ќ±лындарын тєрбиелеп, жезќанат ќып μсіріп, ±ясынан ±шырѓан ардаќ-
ты єке, мыњжылдыќ ќ±даларымен ќ±далыќ іргетасын ќалап кеткен ќадір-
менді ќ±да, ењкейген кєрі, ењбектеген баласымен сыйласып μткен іргесі
ќайырлы кμрші, кμрген-білгенін жадына тоќып,замандастары мен інілері-
мен бμлісетін зерделі ќарт. Жан±ясына, туѓан туысы, аѓайын-ж±ртына ќай-
ѓыра кμњіл айта отырып еске аламыз.

Жастайынан білімді жиып терген,
Жарты ѓасыр ±рпаќќа білім берген.
Б‰гін міне ќайѓырып еске аламыз,
Орыныњыз ж±маќта болсын тμрден.

Ілтипатыњ аѓалыќ болды бізге,
Тањ ќаламыз "ќ±с жолы" ќалѓан ізге.
Берген білім сол ќалпы іске асты,
Бас иеміз, ±стаз деп, аѓа сізге.

Жан±яны ±йыттыњ бірлігі мол,
Шєкірттеріњ соњыњда мол ќалыњ ќол.
Ќ±лындарыњ, жан жарыњ, К‰ландаѓа,
Тілегіміз, бір Алла, μзіњ жар бол!

Шєкірттері атынан: Наѓашыњ – Ќ±лахмет, шєкіртіњ, ќ±дањ Абдолла.

Жанкелдин аудандыќ соты топтасып
мал ±рлап, оњай олжа таппаќ
болѓандарѓа ќатысты сот ‰кімін
шыѓарды.

Іс материалдары бойынша, 2014
жылдыњ 12 желтоксанында т‰нгі саѓат
02.00. шамасында Жанкелдин ауданыныњ
Індіќыр ќонысында бес жігіт бірігіп, "Уаз"
автокμлігімен μзгеніњ малын ±рламаќќа

31 ќањтар саѓат 9.00-де
Затобол кенті

"Онур" ЖШС аумаѓында
(Механизаторлар кμш. 5)

малдыњ жем-шμбін (бидай
ќалдыќтары,  шμп, сабан, ке-
бек) кμтерме сату жєрмењкесі
μтеді.

Ќосымша аќпарат тел.
54-34-40, 54-24-84, 575-773.

аттанѓан. ¤здерімен бірге екі дана 16
калибрлі мылтыќ алѓан олар жайылымда
ж‰рген екі жылќыны атып салѓан.
Осылайша, сотталушылар
жєбірленушілерге 700 000 тењге шыѓын
келтірген.

Сот ‰кімімен айыпталушылар кінєлі деп
танылып, барлыѓы 2 жылдан 3 жылѓа
дейінгі мерзімде бас бостандыќтарын
шектеу т‰ріндегі жазаѓа тартылды.

‡кім зањды к‰шіне енген жоќ.

Ќарлыѓаш
   ОСПАНОВА

¦рылар дер кезінде ќ±рыќталды
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Газетте жарыќ кμрген оќырман пiкiрi редакция кμзќарасымен сєйкес
келе бермейдi. Редакция оќырман хаттарына жауап бермейдi, оны
ќайтармайды.  ‡ш компьютерлiк беттен асатын материалдар
ќабылданбайды.  “Ќостанай тањында” жарияланѓан материалдарды
сiлтемесiз кμшiрiп басуѓа болмайды. Жарнама мен хабарландырулар-
дыњ мазм±ны мен мєтiнiне жарнама берушi жауап бередi.

А  – аќылы жарияланым.

Редакцияныњ
мекенжайы:

110000, Ќостанай ќаласы,
Єл-Фараби дањѓылы, 90

Меншiк иесi: Бухгалтерия:
54-99-88, 39-26-88

Компьютер орталыѓы:
54-54-45

Жарнама: 54-63-14

Бμлiмдер:

Меншiктi тiлшiлер:

Таралымы  11084.   Тапсырыс 173.     Нμмiрдiњ кезекшi редакторы: Н±рболат МЕШІТБАЕВ.
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1 0 0
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Синий
Красный
Желтый
Черный

“Ќостанай тањы” газетi
редакциясы” ЖШС

Директор-Бас редактор
Жан±заќ

АЯЗБЕКОВ

Директор-бас редактордыњ ќабылдау

бμлмесi: 54-12-66, факс: 54-99-69

Директор-бас редактордыњ

орынбасарлары: 54-84-44, 54-67-65

Жауапты хатшы: 54-33-22

Газет аптасына  ‰ш рет шыѓады.
Газет Ќазаќстан Республикасыныњ Мєдениет жєне аќпарат
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куєлiгi
беiлген.
Газет “Ќостанай тањыныњ” компьютер орталыѓында терiлiп,
беттелдi. Офсеттiк басылым. “Ќостанайполиграфия”
ЖШС баспаханасы.
Мекенжайы:  С.Мєуленов  кμшесi, 16.
Баѓасы келiсiм бойынша.

Экономика: 54-73-36
Єлеумет жєне ќ±ќыќ:

54-47-28
Білім 54-28-42,

Мєдениет: 54-28-42
Єдебиет жєне тіл: 54-79-68

 Арќалыќта: 7-55-91
Аманкелдіде: 2-17-40
Жанкелдинде: 5-00-02
Рудныйда: 5-57-60

31  ќањтар  к‰ні  ќаламызѓа "Lemon Show" келеді. "Lemon Show" –
т±сауын жаќында ѓана кескен єзіл-сыќаќ театры.  Єзіл єлеміне енді-енді
ќадам басќан ±жымныњ басты маќсаты – ќоѓамдаѓы жаѓымсыз ќ±былы-
старды, солаќай саясатты ќалжыњмен ќаѓытып, єзілмен т‰йреу. Театр
ќ±рамында єзіл-оспаќтыњ "жілігін шаѓып, майын ішкен" апайтμстермен
ќатар, єзіл жабаѓысына жања отырѓан жастар да бар. Кезінде
кμњілділер мен тапќырлардыњ додасында тμселген актер М±рат Ж±ма-
бай біз тілге тиек етіп отырѓан "Lemon Show" ±жымыныњ жетекшісі. Оныњ
айтуынша, ќазіргі тањда параќорлыќ пен жаѓымпаздыќ ќоѓамныњ айыќ-
пас дертіне айналып бара жатыр. Сондыќтан олар єзіл-ќалжыњ арќы-
лы шындыќтыњ шыњына жетпек. Яѓни, жайсыз єрекеттерді сынап, б±ќа-
раѓа ой салар єзілдермен бμлісу.

"Lemon Show" ќаламыздаѓы "Балалар шыѓармашылыќ мектебіндегі"
ќойылымын кешкі саѓат 17:00-де орыс тілінде, ал 20:00-де ќазаќ тілінде
μткізеді.

Ќасќырбай ЌОЙШЫМАНОВ.

.

Ауданда ќысќы спорт т‰рлері,
соныњ ішінде шањѓы спорты да-
муы кенжелеп ќалѓан еді. Оныњ
басты себебі,  шањѓыныњ бол-
мауы. Осыдан бірнеше жыл
б±рын жергілікті бюджеттен ар-
найы ќаржы бμлініп, аудан мек-
тептеріне он шаќты шањѓы алын-
ды.

Єсіресе, Жасбуын жалпы бі-
лім беретін орта мектебі дене
тєрбиесі пєнініњ м±ѓалімі Аслан
Садыќов ауыл балаларыныњ ба-
сын ќосып  шањѓышылар ‰йірме-
сін  ашќан болатын. Кейін б±л іс
жандана т‰сті. Аслан б±йратты
ауыл ќырларын пайдалана оты-
рып, ойлы-ќырлы шањѓы жолын
жасады. К‰нніњ боранына, суы-
ѓына ќарамастан ‰йірме м‰ше-
лері жаттыѓудан ќалѓан жоќ. Сμй-
тіп екі-‰ш жыл кμлемінде тμккен
тер, жасалѓан ж±мыс μз нєтижесін
бере бастады. Мектеп оќушыла-
ры аудан шањѓышылары ќ±ра-
мында облыстыќ жарыстырѓа ќа-
тысып, жаќсы нєтижелер кμрсет-
ті. Жаќында Амангелді ауданы-
ныњ 87 жылдыѓына арналѓан
аудан оќушылары  арасындаѓы
ІІІ спартакиада осы Ќарасуда

μткен еді.
Спорт десе ішке асын жерге

ќоятын жанк‰йерлермен ќатар
ауыл аќсаќалдары мен жастары,
шањѓы трассасы бойына жинал-
ды. Єр жастаѓы оќушылар сынѓа
т‰скен 6 ќашыќтыќтыњ ќорытын-
дысы бойынша Жасбуын орта
мектебі шањѓышылар командасы
бас байгені жењіп алды. Ќарсы-
ластарынан оќ бойы озып келіп,
жоѓары кμрсеткішке ќол жеткізген:
Шаттыќ Сєкен, Ералхан Ќали-
жан,  Зарина Акбарова,  Шырай
Сейтжанова, Аќтолќын Искакова,
Мерей Бауыржанова, Тоќжан
Шайкамалова, Аслан Т±раров,
Медет Сейлхан облыста μтетін
жарысќа жолдама алды. Кешегі
кењес кезінде Є.Н±ржановтай ел
ардаќтысы "демалыс жєне спорт
кешенін" салып, спортшылары
облысќа танымал болѓан ауыл
шањѓышылардыњ жењісіне бір
кμтеріліп ќалды. Ауыл єкімі
Б.Молдашев, зейнеткер ±стаз
С.Шоњѓалов спортшыларды ќ±т-
тыќтап, А.Садыќовќа Ќ±рмет гро-
мотасын табыстады.

Аслан Садыќов ќазіргі к‰ні
ѓылыми ж±мысќа ден ќойѓан. Ол-

Алматыдаѓы П.И.Чайковский
атындаѓы музыка колледжініњ IV
курс студенттері Толѓанай Хасе-
нова мен Меруерт Мырзагерей
Мењдіќара ауданыныњ жаста-
ры. Олар аудандаѓы Ѓ.Ж±маба-
ев атындаѓы мектептіњ, аудан-
дыќ музыка мектебініњ домбы-
ра сыныбыныњ т‰лектері. Жа-
ќын арада μнерлілер ауданда
болып μздерініњ μнерін кμрер-
мендерге тарту етті. Б±л жолѓы
концерт μзгеше болды. Халыќ-
тыњ ежелгі ќыл ќобыз, домбы-
ра,  шањ  ќобыз  жєне жетіген
аспаптарыныњ орындауындаѓы
шыѓармаларды орындап, кμ-
рермендердіњ жоѓары баѓасын
алды. Ќос музыканттыњ орын-
дауындаѓы  Ерм±рат  ‡сеновтыњ
"Шємші-дастан",     Ж.Темірѓа-
лиевтыњ "¤мір толѓауы", халыќ
єні "Маусымжан", Н.Тіленди-
евтіњ "Аќќу" к‰йлері тыњдарман-
дарды тєтті сезімге бμлеп, бір
серпілтіп тастады.

– Толѓанай Хасенова мектеп-
те оќып ж‰рген кезінен-аќ μне-
рімен кμзге т‰сіп, жас домбыра-
шы атанып "Домбыра сазы"
халыќ ансамблініњ белді м‰шесі
болѓан. Толѓанай μнердегі ±с-
таздары Хамит М±стафин жєне
Жанболат Сєуекеновтыњ шєкір-
ті болѓанын маќтанышпен айта-
ды. Олардыњ орындауындаѓы
Ќазанѓаптыњ "Былќылдаќ", Тєт-
тімбеттіњ "Сарыжайлау" жєне
Е.‡сеновтыњ "Шємші-дастан"

шыѓармалары μнер с‰йер ќа-
уымды ќуанышќа бμледі. Тол-
ѓанай Хасенова мен Меруерт
Мырзагерей μткен жылы Алма-
тыда Ќ±рманѓазы атындаѓы кон-
серваторияда μткен республи-
калыќ халыќ аспаптар байќау-
ына домбыра мен жетігеннен
ќатысып, Толѓанай Хасенова ІІІ
дєрежелі, ал Меруерт Мырзаге-
рей болса ќыл ќобыздыњ ІІ
дєрежелі дипломанты болѓан.
Ќос μнерпазѓа μнерлеріњ μрге
ж‰зсін дегім келеді, – дейді
аудандыќ мєдениет ‰йініњ "Дом-
быра сазы" халыќ аспаптар ор-
кестрініњ жетекшісі Баќытжан
Сєуекенов.

Музыка мектебініњ фортепи-
ано сыныбыныњ м±ѓалімі Свет-
лана Андреевамен ќосылып
тартќан к‰йі ерекше орындал-
ды. Жалпы μнерлі μрендер:
"маќсатымыз халыќтыњ домбы-
ра, жетіген, ќыл ќобыз жєне шањ
ќобыз секілді музыкалыќ аспап-
тарын насихаттау", –  дейді.
Биыл оќу орнын бітірген соњ екі
μнер иесі де консерваторияда
ќалу ойлары бар екенін де жа-
сырмады.

Кеш соњында аудандыќ му-
зыка мектебініњ директоры Ири-
на Егоркина ќос μнер иелеріне
алѓыс айтып, естелік сыйлыќтар
табыс етті жєне суретке т‰сті.
¤нер с‰йер ќауымѓа Толѓанай
Хасенова μзініњ ризашылыѓын
білдіріп, алѓысын айтты. Ќос
μнерпазѓа сєттілік тілеп, ‰лкен-
дер батасын берді.

Мењдіќара ауданы.

СПОРТ

Ќостанай облысында спорт  мен
туризмніњ дамуы жμнінде моно-
графиялыќ ењбек жазып, про-
фессор М.Ќ±рсабаев тарапынан
жоѓары баѓа алды.

Жасбуын орта мектебі б‰гінде
аудандаѓы шањѓы спорты жμні-
нен базалыќ мектеп болып сана-
лады. Спортшылардыњ ќол жет-
кізер ірі табыстары єлі алда. Аќ-
пан айында μтетін облыстыќ ша-
њѓышылар сайысына дайындыќ
ќыза т‰суде. Шалѓайда жатќан
шаѓын ауыл ЌР Президенті
Н.Є.Назарбаевтыњ ауыл т±рѓын-
дарын дене  шыныќтырумен ай-
налысуына  жасап отырѓан ќам-
ќорлыѓына дєн риза. Ауыл єкімі
осы ауылдан шыќќан ќалталы
азаматтарѓа хат жолдап, кенже-
леп ќалѓан ќысќы спорт т‰рлерін
дамытуды ойлайды. "Дені саудыњ
– жаны сау" деген ќаѓиданы берік
±станѓан ауылдыњ жастары да
шањѓы жолына шыѓа бастады.

С.ШОЊЃАЛОВ,
ЌР  оќу ісініњ ‰здігі.

Ќарасу ауылы,
Аманкелді ауданы.

Шањѓышылар
      сайысќа т‰сті

ККККК
‰‰‰‰‰
ййййй

Жања жоба –
"Lemon Show"

к‰мбірік‰мбірік‰мбірік‰мбірік‰мбірі

Сарыкμл ауданында м‰мкіндігі шектеулі жан-
дарды ќолдауѓа арналѓан ж±мыстар жалѓасу-
да. Айталыќ, жаќында № 1 Урицк, Сарыкμл жєне
Тєгіл мектептерінініњ кіреберісіне пандустар ор-
натылды. Б±л жалпы білім беретін мекемелер-
ге м‰гедектердіњ ќол арбаларымен ќиналмай-
аќ кіруі ‰шін ќолайлы болмаќ. Сондай-аќ, Крас-

Кедергісіз мектептерКедергісіз мектептерКедергісіз мектептерКедергісіз мектептерКедергісіз мектептер
нодон, Урицк орта мектептерінде де дєл осын-
дай арнайы пандустарѓа заманауи ‰лгіде
к‰рделі жμндеу ж‰ргізілді. М‰гедектер ‰шін мек-
тептердегі кедергісіз табалдырыќтар мєселесі
м±нымен шектелмейді, алдаѓы уаќытта жалѓа-
сын таба бермек.

Руслан ЄЛКЕЕВ.

Айтолќын
    АЙЌАДАМОВА
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