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Қасқырбай 
 ҚОЙШЫМАНОВ

Сочидегі спорт бәсекесінде жүрген спортшылары-
мыз – жеңіс тұғырында. Бұл байрақты додаға қатысу 
үшін әлемнің 35 елінен 800-ден аса спортшы келді. Ойын 
бағдарламасына жеңіл атлетика, жүзу, үстел теннисі, са-
дақ ату, армспорт және паратхэквондо кірді.

Шығыс Қазақстан облысының мақтанышы Айболат 

Құнапиев IWAS дүниежүзілік паралимпиада ойындарын-
да Қазақстан құрамасының қоржынына бірінші медальді 
салған-ды. 75 келіден жоғары салмақ дәрежесіндегі ар-
мрестлингтен ҚР чемпионы сол қолмен күресте үшінші 
орынды місе тұтқан еді. 

Алғашқы алтын жарыстың үшінші күні қоржынға түсті. 
Оның иесі – Зульфия Ғабидуллина. Осыдан бірер жыл 
бұрын суға жүзуден тірек-қимыл аппараты мен көру мүше-
сі зақымданған спортшылар арасындағы әлем чемпиона-

тында қазақстандық Зульфия үш бірдей жүлдеге қол жет-
кізіп, сенсация жасаған болатын. Ұлттық паралимпиада 
комитетінің ақпаратына сәйкес Сочи жарысында чемпион 
қыз 150 метр қашықтықты 3,5 минутта жүзіп өткен. 

Дәл осы күні еркін жүзу бойынша Наталья Звягинцева 
қола медальға ие болды. Үздік үштікті қорытындылаған 
спортшылардың қатарында жүзуден Михаил Еременко, 
найза лақтырудан Руфат Хабибуллин, жүгіруден Болат 
Бейбарыс, Виталий Марченколар бар.

Саңлақтар  сүрінбеді

Айбек 
         КӘДІРҰЛЫ

2015-2019 жылдарға арналған 
индустриялық-инновациялық 
даму бағдарламасының екінші 
бесжылдығында елімізде  метал-
лургия, мұнай-химия, машина 
құрылысы, азық-түлік өндірісі, 
құрылыс материалдарын шыға-

ру тәрізді алты бірдей жетекші 
сала бойынша тың жобаларды 
жүзеге асыру жоспарланған. 

Соның ішінде біздің облыс 
үшін «оң жамбасқа» келетін негіз-
гі  төрт бағыт таңдалып алынды. 
Олар: қара металлургия, азық-
түлік өндірісі, автокөлік  һәм  
ауылшаруашылық техникасын 
құрастыру салалары басты қа-

перге алынбақ.
Үстіміздегі жылдың ақпан 

айында «Атамекен» кәсіпкер-
лер Палатасымен бірлесіп ин-
дустрияландыру Картасы түзіл-
ген-тұғын. Оған жалпы құны 
321,9 млрд.теңге тұратын 16 жоба 
енгізілді. Бұлар кәдеге асқанда 
3249 жаңа жұмыс орны пайда 
болады.

ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ САЯСАТ

Екінші бесжылдық екпінді жобаларға толы
Жалпы, жаңа жобаларды жүзеге асы-

руда астықты өңір республикада 11-ші 
орында тұр, ал инвестиция тарту жағынан 
8-ші орында. Тұрғындарды жұмысқа ор-
наластыру деңгейі де жаман емес. Бұл 
туралы облыс әкімінің орынбасары Сер-
гей Карплюк кезекті аппарат мәжілісінде 
мәлімдеді.

Негізі, еліміздегі индустрияландыру 
картасына 23 ірі жоба кіреді. Олар-
дың жалпы құны 6,5 трлн.теңге. 3-бет.

КЕДЕРГIСIЗ КЕЛЕШЕК
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"Н±р Отан" партиясы облыстыќ филиалыныњ
ќоѓамдыќ ќабылдауында облыстыќ мєслихат хат-
шысы Сайлаубек Ещанов азаматтарды жеке мєсе-
лелері бойынша ќабылдады. Жаѓдайын айтып,
жєрдем с±раѓан Г‰лнар Ќадамбаева – ауѓан со-
ѓысы ардагерініњ жесірі, он баланыњ анасы. Алты
ќызы, тμрт ±лы бар. Денисов ауданында т±рады.
Осыдан жеті жыл б±рын жолдасы, жауынгер-ин-
тернационалист Табыл Ќадамбаев μмірден μтіп
кеткен еді. Ќабырѓаны ќайыстырып, белді б‰ккен
де осы болатын.

– К‰йеуім бар кезде ешкімніњ есігіне елпењдеп,
жєрдем с±раѓан емеспін. Ќазір кμкірегімді ќарс
айыратын мєселелер жетерлік. Ењ негізгісі – бас-
пана жайы. Єкімшілік алып берген ‰й бар. Деген-
мен, алмаѓайып заманда, к‰ндердіњ бірінде ол ша-
њыраќты кімніњ алып ќоятынын да білмейміз ѓой.
Сондыќтан жеке ‰йім болса екен деймін. Алла
берген он баламныњ екеуі – м±ѓалім, екеуі –
дєрігер, бесеуі оќиды, ал алтыншы ќызымныњ
м‰мкіндігі шектеулі... Мен шаршап кеттім. Олар-
дыњ єрќайсысын жерге ќаратќым келмейді. Ќата-
рынан ќалмайтын болады балаларым. Бар тілегім,
сєбилерімніњ далада ќалып ќоймауы ѓой, – дейді
Г‰лнар Тμлебайќызы.

Ана-ж‰ректіњ сμздері сай-с‰йекті сырќыратады.
Б±л отбасыныњ ќолында бар ќазіргі ќ±нды д‰ние-
сі – жары Табылдыњ ерен ењбектері мен жеткен
жетістіктері ѓана. Олардыњ арасында Ќазаќ КСР
Жоѓарѓы Кењесі Президиумыныњ наградасы да
бар. Айтпаќшы, ‰лкен ±лы Єлішер де єкесініњ жо-
лын ќуѓан екен. Алматыдаѓы Б.Момыш±лы атын-
даѓы єскери мектептіњ оќушысы. Г‰лнар апайдыњ
айтуынша, балалары ‰здік оќиды, ќиындыќты жа-
сынан кμріп келе жатыр.

Г‰лнар Ќадамбаева денсаулыѓына байланыс-

Он баланыњ анасы
ќамќорлыќ к‰теді

ты ота жасатуѓа дайындалып жатыр. Денисов ауда-
нындаѓы мектепте шаруашылыќ мењгерушісі бо-
лып ќызмет істейді. Жалаќысы  28 мыњ тењге. От-
басын жалѓыз асырап келе жатќан ана б±л аќша-
ны ќайда жеткізетінін білмейді. Ќосымша табысы
да жоќ.

Облыстыќ мєслихат хатшысы Сайлаубек Еща-
нов пен "Н±р Отан" партиясы облыстыќ филиалы
тμраѓасыныњ бірінші орынбасары Єлия Сапаро-
ва "Алтын алќа" иегерініњ базынасын тыњдаѓан
болатын.

– Батыр ананыњ жаѓдайы міндетті т‰рде шеші-
летін болады. Он баланыњ анасы, ауѓан соѓысы
ардагерініњ ж±байы бола т±ра кμмек ала алмай
отырѓаны жарамайды. Денисов ауданына барып,
μњір єкімімен жолыѓып, μтініш иесініњ с±раќтарын
талќылайтын боламыз. ‡йді жекешелендіру єрі
материалдыќ кμмек мєселелерін назарда ±стай-
мыз, – деді Сайлаубек Ещанов.

Сонымен, жєрдем с±рап келген Г‰лнар Ќадам-
баеваѓа барлыќ жаѓдай жасалынатын болады.
"Н±р Отан" партиясы облыстыќ филиалы мен об-
лыстыќ мєслихат алдаѓы к‰ндері мєселені оњтай-
лы шешуге уєде берді.

2015 жылѓы 2 ќазанда ЌР Мем-
лекеттік ќызмет істері жєне сы-
байлас жемќорлыќќа ќарсы іс-
ќимыл агенттігініњ Ќостанай об-
лысы бойынша департаментінде
тєртіптік кењестіњ кезекті отыры-
сы  болып μтті. Отырыста облыс-
тыќ білім басќармасыныњ бас-
шысы  Єлия  Тμртќараеваѓа
ќатысты тєртіптік іс ќаралды.

Тєртіптік кењестіњ кезекті μткен
алдыњѓы отырысында білім бас-
ќармасы жетекшісініњ орынбаса-
ры мен бμлім жетекшісіне зањды
жєне жеке  т±лѓалардыњ ќ±ќыќта-
рын іске асыру жєне олардыњ
μтініштерін беру жєне ќарауѓа
байланысты ж±мыс барысы мен
мерзімін, ЌР мемлекеттік ќызмет-
шілерініњ ар-намыс Кодексін
б±зѓандыѓы ‰шін сμгіс берілген-
ді. Жєне де облысымыздаѓы рес-
публикалыќ "Cыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы бірінші медиа орта-
лыќтыњ" филиалы осы білім ме-
кемесініњ  жетекшісі   Є.Тμртќа-
раеваѓа білім саласында сыбай-
лас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
стратегиясы  ќалай ж‰зеге асы-
рылып жатќандыѓы туралы с±х-
бат алу ‰шін жіберілген сауал
жауапсыз ќалады, себебі, білім
басќармасыныњ жетекшісі кезекті
ењбек демалысына кетіп бара
жатып, ол  сауалдарды орынба-
сарына тапсырады. Нєтижесінде,
медиа орталыѓы білім басќарма-
сыныњ жетекшісінен я орынбаса-
рынан с±хбат  та, сол с±хбатќа

Ескерту беруді ±сынды
Г‰лназым
    САЃИТОВА

ТЄРТІПТІК КЕЊЕСТЕ

байланысты  жазбаша  жауап та
ала алмайды.

Тєртіптік кењес м‰шелері ал-
дында енді сол мєселеге  байла-
нысты облыстыќ білім басќарма-
сыныњ  жетекшісі Єлия Тμртќа-
раева жауап берді. Сонымен,
‰стіміздегі жылѓы 1 шілдеде об-
лысымыздаѓы республикалыќ
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
бірінші медиа орталыѓы" білім
саласындаѓы сыбайластыќ жем-
ќорлыќќа ќарсы к‰рес Жоспар-
ды орындау бойынша телевизия-
лыќ с±хбат беруді с±райтын
μтініш жіберілгені аныќталды.
Басќармада μтінішті ±йымдар
арасындаѓы хат алмасу ретінде
тіркеген. Іс-ќаѓаз жєне мемле-
кеттік, мемлекеттік емес ±йымдар-
даѓы ќ±жат айналымыныњ н±сќау-
лыќ ережелеріне, зањды жєне
жеке т±лѓалардыњ μтініштерін
тіркеу ережесіне сєйкес, аталѓан
μтініш зањды т±лѓаныњ μтініші
ретінде тіркелуі тиіс еді. Алайда,
Є.Тμртќараева жоѓарыда айтыл-
ѓан тапсырмаларды орынбаса-
рына тапсырѓанда μзі кезекті
ењбек демалысына 7 шілдеден
бастап кете барѓан. Демалыста
ж‰ргенде  белгіленген зањныњ
тєртібі  бойынша  єлгі μтінішке
жауап берудіњ мерзімі μтіп кетеді.
Мемлекеттік органныњ басшысы
ретінде  аталѓан  μтінішпен  ж±-
мыстыњ ±йымдастырылуын ќада-
ѓаламаѓан.

Кењес барысында  білім же-
текшісі Єлия Тμртќараева μзініњ
7-24 шілде аралыѓында  кезекті

ењбек демалысында болып,
с±хбатты дер кезінде медиа ор-
талыѓына бере алмаѓандыѓын,
алайда, демалыстан шыќќан соњ
7 тамызда  кездесіп  уєделескені-
мен, ќайтадан ол кездесуді 6 та-
мызѓа ауыстыруын с±рап хабар-
ласќандыѓын,  біраќ 4 тамызда
облыстыќ  ішкі  саясат басќарма-
сыныњ μтініші бойынша журна-
листермен брифинг μткізгендігін,
ол брифингке медиа орталыќ
μкілініњ келмегендігін, єйтсе де
орталыќтан с±раќтарын с±ратып
жазбаша жауап бергендіктерін
айтты.

Осындай  облыстыќ білім же-
текшісініњ жауабын тыњдай келе,
тєртіптік кењестіњ м‰шелері білім
жетекшісі зањды жєне жеке т±лѓа-
лардыњ ќ±ќыќтарын іске асыру
жєне олардыњ μтініштерін беру
жєне ќарауѓа байланысты ж±мыс
барысы мен мерзімін,  ЌР мем-
лекеттік ќызметшілерініњ ар-на-
мыс Кодексін б±зып отырѓанды-
ѓын, білім саласыныњ шенеунік-
тері  жμнсіздікке жол беріп отыр-
ѓандыѓын, басшы тарапынан  ба-
ќылау мен  ж±мыс тєртібін ±йым-
дастыруда босањсылыќтыњ бар
екендігін жеткізді.  Сол секілді ке-
њес м‰шелері мемлекеттік орган-
да мемлекеттік ќызметші лауазы-
мында болѓандыќтан жауап-
кершілікті сезініп, белгіленген зањ
нормасында ж±мыс жасау ќажет
дейді.   Тєртіптік кењес Ќостанай
облысы єкіміне  Є.Тμртќараева-
ны  жауапќа тартуѓа яѓни, ескер-
ту  беруге  ±сыныс жасады.

Ќасќырбай
              ЌОЙШЫМАНОВ

Т‡ЙТКІЛ

Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жыл-
дыќ  мерейтойы  халќымызда
тєуелсіздік алѓанѓа дейін б±рын
мемлекет болѓан жоќ дейтін сырт
кμздердіњ сμзінен кейін аталып
μтіп жатќан шара емес. Ќазаќ
ж±рты бес жарым ѓасыр б±рын
осыншама ±лан-ѓайыр жерде
ќалай мемлекет орнатты деп,
елдігіміздіњ μткен тарихына к‰-
мєнмен ќарайтын мысыќ тілеулі
жандардыњ бар екені жасырын
емес. Алайда Єз Керей мен Єз
Жєнібек хандардыњ тμрткіл-деп
ошаќ ќаздырып, тμбел бие сой-
дырып, тμбе билерді шаќырып,
1465 жылы Ќазаќ деген орданыњ
ќазыѓын ќаќќаны б±лтартпайтын
шындыќ.

Апта басында Достыќ ‰йінде
Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылдыќ
мерейтойына арналѓан басќосу
μтті. "Тарих – ±лттыќ сананы ќа-
лыптастырушы фактор" деп ата-
латын  шараны  облыстыќ ішкі
саясат басќармасы мен А.Бай-
т±рсынов атындаѓы Ќостанай
мемлекеттік университеті ±йым-
дастырып отыр. Басќосуѓа μњір-
діњ белгілі азаматтары, ѓалымда-
ры, аќын-жазушылар, саяси
партиялардыњ, ‰кіметтік емес
±йымдардыњ μкілдері, тілшілер
ќауымы, ±стаздар, мєдениет ќыз-
меткерлері шаќырылѓан екен.

Ќазір ќоѓам арасында "Ќазаќ
хандыѓы" мен "Ќазаќ мемле-
кеттігі" деген ±ѓымдарѓа талас ту-
дыратындар аз емес. Расында
¦лы Даламызда Ќазаќ хандыѓы-
на дейін де талай хандыќтар, та-
лай ќаѓандыќтар, мемлекеттер,
±лыстар болды. Біраќ Керей мен
Жєнібек іргесін бекіткен ханды-
ѓымыздыњ орны тарихымыз ‰шін
айрыќша. ЌМПИ проректоры, та-
рих ѓылымыныњ докторы, про-
фессор Еркін Єбілдіњ ойы осы-
ѓан саяды:

– Біз мемлекетіміздіњ μткен та-
рихын терењ зерттеуді тєуелсіздік
алѓан жылдардан бері ќолѓа ала
бастадыќ. Б±рын біздіњ тарихы-
мызда ќазаќ-жоњѓар соѓысынан
басќа ‰лкен оќиѓа болмаѓан
секілді т‰сінік ќалыптасып келді.
Ал Ел Президенті Н.Назарбаев
μзініњ "Тарих толќынында" ењбе-
гінде тура осы Ќазаќ хандыѓыныњ
орнауы мєселесін орынды
кμтерді. Б±л ойдыњ айтылѓанына
да он бес жылдан асыпты. Енді
осындай мерекелік тойымызды

Хандыѓымыздыњ
тарихы –

т±тастыќ символы

μткізіп алѓанымыз тарихымыз
‰шін ‰лкен ќателік болар еді.

Кењес саясаты елдіміздіњ тари-
хын шектемек пиѓылда болды.
¤ткен ѓасырдыњ 70-жылдары
Ќазаќстан тарихы пєні 20 саѓат-
тан артыќ оќытылмаѓан. Оныњ μзі
кењестік тарихтыњ бір бμлшегі
ретінде Ќазан тμњкерісінен бергі
оќиѓаларды ѓана ќамтыды. Фило-
софия ѓылымыныњ докторы, про-
фессор, А.Байт±рсын±лы атын-
даѓы Ќостанай мемлекеттік уни-
верситетініњ кафедра мењгеруші-
сі Сапар Ќалдыбаев μткен к‰нніњ
осындай ќиянаттары жайында
ойын айтты. Тіпті, б‰гінгі заманда
ќазаќ   халќыныњ   мемлекет    ќ±-
руына к‰мєнмен ќарайтын ѓа-
лымдардыњ да арамызда барын
сынѓа алды:

– "Кμшпелі халыќ отырыќшы
елге айналуы м‰мкін емес",
"Осыншама кењ аумаќта ќалай
шекара бекітілген?" деген ќарсы
ой айтатын батыстыќ ѓалымдар
аз емес. Оныњ ‰стіне біздіњ хан-
дыќ дєуірімізде зањ жоќ, салыќ
салу ж‰йесі болмаѓан дейтін
пікірлер де бар. Біраќ біз ±лы да-
ламызда ордалы хандыќ орнат-
тыќ. Ол шындыќ. Ал ќазаќ ±лты
сол  мемлекеттіњ  ќазыѓы   ќаѓыл-
ѓанѓа дейін ќ±ралып ‰лгерді.

А.Байт±рсын±лы атындаѓы
Ќостанай мемлекеттік универси-
тетініњ проректоры, филология
ѓылымыныњ докторы, профессор
Алмас Єбсадыќ ќазаќ халќыныњ
біріккен ел, ал хандыѓымыздыњ
т±ѓырлы болуына оныњ зањдары-
ныњ ерекше орын алѓанын айта-
ды. "Ќасым ханныњ ќасќа жолы",
"Есім ханныњ ескі жолы", "ЄзТєу-
кеніњ Жеті жарѓысы" 16-18 ѓасыр-
лардаѓы мемлекетіміздіњ айба-
тын асырып, абыройын биіктет-
кені рас. Осы жарѓылардыњ
єрќайсысы хандарымыздыњ ат
‰стінде ќиын-ќыстау замандарды
бастан кешіріп ж‰рген кездерде
μмірге келді. Зањдардыњ бар-
лыѓы ќазаќ халќыныњ б‰тіндігін
саќтау жолында зор ќызмет етті.

Шара барысында б±дан бμлек,
ѓалымдар білім беру мекемеле-
рінде тарих пєнініњ оќытылу мє-
селесі, мемлекет тарихын зерт-
теудегі ѓылыми єдебиеттердіњ
орны, Ќазаќ хандыѓыныњ 550
жылдыќ мерейтойы патриоттыќ
тєрбие бастауы болу ќажеттігі
жайында баяндамалар жасады.

Суретті  т‰сірген  Баѓдат
АХМЕТБЕКОВ.

Ќыдырбек
         ЌИЫСХАН¦ЛЫ
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Әуе рейсі ашылды
Облыста. «Qazaq Air» әуе компаниясы аймақтық бағыт-

тар бойынша  желісін кеңейтуге кірісті. Қазан айынан бастап 
Қостанай-Ақтөбе бағытында әуе рейсі ашылмақ.  Қос қаланы 
байланыстыратын жаңа рейстің уақыты да белгілі болып отыр. 
Ұшақ аптасына үш рет, сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндерінде 
ұшады. Бір бағыттағы билеттің құны 11 638 теңгеден басталады. 

Ойын баласы інісін оттан құтқарды
Қарабалық. Веселый Кут ауылында 8 жастағы бала өртен-

ген үйден 3 жастағы інісін аман алып шықты. Жұмысбасты 
ата-аналары ағайындыларды үйге қамап кетуді әдетке айнал-
дырған көрінеді. Қызыл жалын күш алғанда, ұлдардың үлкені 
теледидар қарап, кішісі кіреберісте ойнап отырған. Түтіннің 
иісін сезген ағасы ойланбастан бауырын алып, ашық тұрған 
терезеден шығып үлгереді. Оқиға орнына аудандық ТЖБ қыз-
мектерлері келіп, үйдегі отты сөндірді. Қазіргі уақытта, оттың 
неден шыққаны анықталуда.       

Баласын өлтірген әйел жазаланды
Таран. Қайғылы оқиға 5-ші маусымда тіркелді. Облыстық 

сот таратқан ақпаратқа жүгінер болсақ, сол күні әйел туған 
күнін достарымен атап, бірге арақ ішеді. Келер күні ұйқысынан 
оянған әйел төрт айлық сәбиді емізбекке қасына алып жатқан. 
Мастығы тарқамаған әйел осылайша, туған баласын кеудесімен 
тұншықтырып өлтіріп алады. Қылмысты келіншек  1 жылға 
шартты түрде бас бостандығынан айырылды. 

Жемқорлыққа жол берген
Арқалық. Қалалық пензентхананы тексерген жергілікті 

прокуратура бас дәрігер мен бас есепшінің қызметтік өкілет-
тігін теріс пайдаланғанын әшкереледі. Мекеме басшылары 
«NSB Consult» ЖШС 354 000 теңгеге тоңазытқыш сатып ала-
ды. Екеу ара жасалған келісім шартқа сәйкес тауар құны мүлік 
жеткізілгеннен кейін төленуі тиіс. Десек те, мекеме басшылары 
ақшаны бірден аударған. Ал, тауарды әлі алмаған көрінеді. Істі 
тергеу барысында күдікті тұлғаларға қарсы «кепіл» түріндегі 
бұлтартпау шарасы қолданылып, шығын мемлекет пайдасына 
аударылды. 

Жылу беріле бастады
Лисаков. Өткен сенбіден бастап қаладағы үйлерге жылу 

беріле бастады. Коммуналдық қызметке тұрғын үйлер белгілі 
кестеге сай қосылуда. Оның өзінде де, қысқы жылу маусымына 
әзір деген құжаттары барлары ғана жылытылмақ. Жергілікті 
билік өкілдері мұндай қадамға амалдың жоқтығынан барып 
отырғанын алға тартады. Биылғы жылу маусымының тағы бір 
ерекшелігі, жылу есептегіш құралдары жоқ тұрғындар комму-
налдық қызмет үшін екі есе жоғары шығын шығаратын болады. 

Тазалық акциясы басталды
Қостанай қ. Қалада жаппай сенбілік жұмыстары басталды. 

Оған мекемелер мен тұрғындар жұмылдырылып, шаһардың 
тысқары аумақтары назардын тыс қалмауы қадағаланып отыр. 
Сенбіліктің алғашқы күні әкімшілік қызметкерлері өздері бас 
болып, қолдарына күрек-кетпен алды. Ғимарат алдындағы гүл 
бақтарын күл-қоқыстан арылтты.    

Кітапқұмарлар бас қосты
Қарабалық. Жастар бастама орталығы және «Қарабалық 

еріктілерінің» атсалысуымен  «Мәдениетті Қарабалық» жо-
басы өткізілді. Жоба аясында «Freebook – Еркін кітап» атты 
іс-шара ұйымдастырылды. Мақсаты – ғаламтор мен электрон-
ды әлемнен бір сәт алшақтап, кітап беттерін ақтарып, рухани 
дүниені байыту. Орталық саябақта ұйымдастырылған шараға 
қатысқандар көп. Олар әлемдік классикалар мен жергілікті 
жазушылардың шығармаларымен танысу мүмкіндігін қалт 
жібермеді. 

37 қазан  2015 жыл

Онда  біздің об-
лыс ұсынған бір 
ғана  жоба бар. Ол 

«ССКӨБ»АҚ-ында қуат-
тылығы жылына 1,8 млн.
тонна өнім өндіруге қауқарлы 
металл  өнімдері зауытының 
құрылысын салу. Құны 99,1 
млрд.теңгеге бағаланған жоба 
іске қосылғанда 550 жаңа жұ-
мыс орны ашылады.

Биыл индустрияландыру 
Картасының аясында  өңір 
тағы үш жоба пайдалануға 
берілді. Сөйтіп, қосымша 
тағы 109 жұмыс орны пайда 
болды.

Жаздың күні Рудный қа-
ласындағы «Лидер-2010» 
ЖШС-і сүт және қышқыл  сүт 
өнімдерін шығаратын цехты 
пайдалануға берді. Оның құны 
1 млрд. 250 млн. теңге тұрады. 
Жаңа жұмыс орнына 30 адам 
орналастырылды.

Бұл кәсіпорын жыл ба-
сынан бері 19,8 млн. теңгенің 
өнімдерін өндірген. Заманауи 
технологияларды енгізіп,  ар-
найы ПЭТ құтыларын пай-
далану арқылы өнімдердің 
сақтау мерзімі ұлғайтылған. 
Бұл өз кезегінде сату жағы-
рапиясын біршама кеңейтуге 
ықпал етеді. Мәселен, руд-
ныйлық кәсіпорын шығарған 
өнімдерді еліміздің барлық 
өңірлерімен қоса Ресейдің 
отыз шақты қалалары тұты-
нады.

Сондай-ақ, үстіміздегі 
жылы «Арасан» фирмасы» 
ЖШС-і алкогольсыз сусын-
дар, су, шәй, квас, жеміс және 
көкөніс шырындарын шығара-
тын цехты іске қосты. Оның 
құны 2 млрд. 69 млн. теңгеге 
бағаланып отыр. Зауытта күні 
бүгін 35 адам еңбек етеді. Бұл 
кәсіпорын жұмыс істегелі 42,5 
млн. теңгенің өнімдері өз тұты-
нушыларына жол тартты. За-
уытта Германияның «Кrones»   
фирмасынан әкелінген жоғары 
өнімді автоматтандырылған 
заманауи жаңа қондырғылар 
орнатылды. Әлемдік стандарт-
тарға сәйкес келетін осындай 
жабдықтардың арқасында 
өндіріс ошағында  жеңіл су-
сындардың жиырма сегіз түрі 
шығарылады. Жобаның ең 
тиімді тұсы сол, мұнда Қа-
зақстанда ең бірінші болып 
табиғи йодталған су пайдала-
нылады. Кәсіпорын толық қуа-
тына көшкен кезде бір адамға 
шаққандағы еңбек өнімділігі 
266 мың.АҚШ долларына же-
тетін болады.

Жуырда Таран ауданын-
дағы «Первомайский Щеб-
завод» ЖШС-інің базасын-
да ұнтақтау-сорттау кешені 
ашылды. Бұл жобаның құны 
485,3 млн. теңге. Кәсіпорында 
44 адам жұмыс істейді. Олар 
есепті кезеңге дейін 156,8 
млн. теңгенің өнімдерін өн-
діріпті.

2016 жылы индустрия-
ландыру Картасының аясын-
да облыста тағы бес ауқым-
ды жоба жүзеге асырылмақ. 
Оларға құйылатын жалпы 
инвестицияның көлемі 31 
млрд.теңге. Бүгінде соның 
шамамен 10,8 млрд. теңгесі 
немесе   35% игерілген. Жаңа 
жұмыс орындары 337 адамды 
еңбекпен қамтитын болады. 
Мәселен, «Жас қанат – 2006» 
ЖШС-ін қайта жаңғырту 
арқылы жылына 250 млн. дана 
жұмырт қа өндіру,  жылына 18 
мың.тонна сұйық май шығара-
тын «К-Оil» ЖШС-ін іске қосу, 
Лисаков қаласындағы «Спец-
СтальКонструкция» ЖШС-нің 
базасында  аңғар қаңқаларын 
жасайтын цех, Рудныйдағы 
цемент зауыты, Арқалықта 
«Желсаябағының» құрылысын  
салу тәрізді ауқымды жобалар 
баршылық. 

Астықты өңір 2017 жылы 
да 1023 адамға лайықталған 
3 жобаны пайдалануға беруді 
көздеп отыр. Оған шамамен 
35,3 млрд. теңге инвестиция 
тартылмақ. Соның 2,5 млрд.
теңгесі немесе 7%-ы игеріліп 
те қойды. Болашақ жобалар-
ды да сөз арасына қыстыра 
ке тейік. Қостанайдағы «Дру-
жинин» жеке кәсіпорны нан 
өнімдері мен түрлі тәттілер 
шығаратын фабрика ашуды 
көздейді. Оған 2 млрд. тең-
ге қажетсінсе, бүгінгі күні 2 
млрд. 49 млн. теңге жұмса-
лып та үлгеріпті. Сөйтіп жеке 
кәсіпорын 120 жаңа жұмыс 
орнын ашуға ниет білдірген.

Қазіргі таңда құрылыс-мон-
таж жұмыстары 90%-ға орын-
далыпты. «Бизнестің жол кар-
тасы – 2020» бағдарламасы 
арқылы кәсіпорын 70 млн. тең-
ге көлемінде электрмен жаб-
дықталды. Алайда, болашақ 
өндіріс ошағында шешімін 
күткен мәселелер де жоқ 
емес. Әлі күнге фабриканың  
жобалық-сметалық құжаттары 
мемлекеттік сараптамадан өт-
пеген. Жаңа қондырғыларды 
монтаждау мәселесі шешіл-
ген жоқ. Электрмен қосымша 
жабдықтау да уақыт оздырып 
алған. Қысқасы, Қостанай 
ауданының әкімдігі жоба ие-
лерімен бірлесіп аталған проб-
лемаларды бірнеше мәрте қай-
та қарастырды. 

Сондай-ақ, Жітіқарадағы 
«ОрионМинералс» ЖШС-і 
құрамында алтын бар кен өн-
діруге қауқарлы кен-байыту 
фабрикасын іске қоспақшы. 
Мұның да жобалық құны қо-
мақты, яғни 8,7 млрд. теңгеге 
бағаланып отыр. Әзірге бар 
игерілген қаржы 440 млн. 
теңге. Кәсіпорын пайдалануға 
берілгенде 40 жұмыс орны 
ашылады деп межеленген. 
Әзірге,өндіріс құрылтайшысы 
– «Казцинк» АҚ-ы  жыл соңы-
на дейін жобалық жұмыстар-

ды жүргізуге кірісіп те кетті. 
Алайда, құрылыс салу мерзімі 
нақтыланған жоқ. Тағы бір 
ауқымды жоба Денисов ауда-
нының аумағында жүзеге асуы 
тиіс. Ондағы «Қазақстан-Ре-
сей кен компаниясы» ЖШС-і 
жылына 14 мың. тонна молиб-
ден және 3,4 мың. тонна воль-
фрам концентраттарын шыға-
ратын өндіріс ошағын ашуды 
жоспарға енгізіпті. Оның құны 
24,5 млрд. теңге. Келешек-
те кәсіпорында 863 адам ең-
бек етеді деп жоспарланған. 
Бірақ, жоба әлі игерусіз қалып 
тұр. Қазірше газ құбырының 
құрылысын салуға, электр 
желісін тартуға және карьер-
ге жол салуға жер телімінің 
актісі жасалған. Геологиялық 
барлау жұмыстары жүргізіл-
ді. Енді құрылтайшылар инве-
сторлар іздестіріп жатыр.

2018-2019 жылдары да 
индустрияландыру Картасы-
ның шеңберінде жүзеге аса-
тын жобалар бар. Алдағыны 
әрине, Алла біледі. Алайда, 
екінші бесжылдықтың аясын-
да жүзеге асуы тиіс шаруалар 
шаш-етектен. Оған қомақты 
қаржы да қарастырылған. Об-
лыс әкімінің орынбасары Сер-
гей Карплюк өз баяндамасын-
да екінші бесжылдықта, яғни 
2015-2019 жылдар аралығын-
да жүзеге асуы тиіс жобалар-
ды «жіпке тізіп», олардың 
мүмкіндігін, қаржылық әлеуе-
тін жан-жақты саралап берді. 
Тыңдап отырсаңыз, көңілге 
қонымды жобалар көп-ақ, егер 
оның бәрі жүзеге асса. 

С.Карплюктің айтуынша, 
Қостанай, Рудный, Арқалық, 
Лисаков қалалары мен Таран, 
Қостанай аудандарының ғана 
инвестиция тарту белсенділі-
гі жоғары. Осы алты өңір-
ден өзгесі әлі «қалың ұйқы 
құшағында» жатыр. Мұны 
облыс басшысы Архимед 
Мұхамбетов те меңзеп өтті. 
Әрине, облыста өндірілетін 
өнеркәсіп өнімдерінің  90%-ы 
жоғары аттары аталған аудан-
дар мен қалалардың үлесінде. 
Инвесторлорды қызықтыра-
тын басты факторлардың бірі 
– инфрақұрылымы жетік өңір-
лер екені де сөзсіз. Солай бола 
тұрса да басқа аудандарға 
ширақ қимыл қажет-ақ. Ай-
мақ басшысы екінші бесжыл-
дықтың тізіміне енген жоба-
ларды жүзеге асыруда оның 
тиімділігі жағын жан-жақты 
ойластыру қажеттігін алға 
тартты. Жүзеге асырудың 
жөні осы екен деп бет алды 
жоспарлай берудің қажеті ша-
малы. Жоба нақты әрі «етек-
жеңі» жып-жинақы болуы 
шарт. Сосын бір жобаны жыл-
дар бойы созуға жол берілмеуі 
керек. Архимед Мұхамбетов 
жаңа жобаларды жүзеге асы-
руда бірқатар тапсырмалар 
жүктеді.

Екінші бесжылдық  
екпінді жобаларға толы

1-бет.
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Басќосуѓа Ќостанай облыстыќ теле-
коммуникация дирекциясыныњ Бас дирек-
торы Ќажым±рат Темірханов, Ќостанай
облыстыќ тілдерді дамыту басќармасы-
ныњ басшысы Жанболат ‡мбетов, Ќазаќ-
стан халќы Ассамблеясыныњ облыстыќ
хатшылыѓыныњ мењгерушісі Г‰лвира
Ќ±дайќ±лова жєне "Н±р Отан" партиясы
облыстыќ филиалыныњ жєне этномєде-
ни бірлестіктердіњ μкілдері де ќатысты.

Шара басталмас б±рын жиналѓан
кμпшілік Ќостанай облыстыќ телекомму-
никация дирекциясыныњ оќу нысанда-
рын аралап, байланысшылардыњ тыныс-
тіршілігімен таныс болды.

– Мемлекеттік тілдіњ дєрежесін кμтеру-
ге баѓытталѓан шаралар аз емес. Ол бар-
шамызѓа мєлім. Елбасы белгілеп берген
ќазаќстандыќ ќоѓамныњ мањызды баѓыт-
тарыныњ бірі – ќазаќ тілін дамыту болып
отыр. "Ж±мыла кμтерген ж‰к жењіл", де-
мекші, б±л іске "ала болмай, т‰гел болып"
кіріссек, кμздеген маќсатќа жетуге бола-
ды. "Ќазаќтелеком" АЌ филиалыныњ Ќос-
танай облыстыќ телекоммункация дирек-
циясында ‰ш т±ѓырлы тіл саясатын да-
мытуѓа барлыќ жаѓдай жасалѓан. Басќа
да компаниялар мен мекемелер сіздер-
ден ‰лгі алса игі, – деді облыстыќ тілдерді
дамыту басќармасыныњ басшысы Жан-

болат ‡мбетов тањданысын жасырмай.
Бір айта кетерлігі, Ќостанай облыстыќ

телекоммуникация дирекциясы μњірі-
міздегі тіл сындыруѓа арналѓан оќу сы-

ныптары бар бірден-бір мекеме. М±ндаѓы
єр ќызметкер кез келген тілде сапалы
ќызмет кμрсету ‰шін аянбай тер тμгуде.
Дирекция жанынан ашылѓан арнайы оќу
сыныбы байланысшылардыњ тіл білімін
жетілдіруге мол м‰мкіндік туѓызып отыр.
Ќазір екі ж‰зге жуыќ ќызметкер дењгейле-
ріне ќарай ќосымша білім алуда. Б±л
бастаманы тіл мамандары да ќ±птады.

– Бізде тілдерді мењгеруге барлыќ жаѓ-

дай жасалѓан. Жалпы Елбасыныњ ‰ш
т±ѓырлы тіл саясатын ќолдаймыз. Оќу сы-

Ш±ѓа
   ЌОЊЌАБАЙ

ТІЛ – ¦ЛТТЫЊ ЖАНЫ

ныбы заманауи мультимедиялыќ кμрнекті
оќу-ќ±ралдарымен жабдыќталѓан. Аѓыл-
шын, ќазаќ, орыс тілдері бойынша білікті
м±ѓалімдер сабаќ береді. Менен бастап
аѓылшын, ќазаќ тілдерін оќып, ‰йренуде,
– дейді "Ќазаќтелеком" АЌ филиалыныњ
Ќостанай ОТД Бас директоры Ќажым±рат
Темірханов.

 Аталѓан ±жым м±нымен шектеліп ќал-
май, алдаѓы уаќытта аталмыш оќу сынып-
тарыныњ ауќымын одан єрі кењейтпек.
Ќостанай ОТД ќызметкерлерініњ мемле-
кеттік тілді жетік  мењгерсем деген ниет-
тері де жоќ емес.

– Екі тілді жетік мењгергендігім меніњ
ќызметтегі іс-ќ±жаттарды ж‰ргізуге жєне
ж±мыс бабындаѓы серіктестеріммен бай-
ланыс орнатуѓа зор септігін тигізеді.
Меніњ ойымша, мемлекеттік тіл  – тек
ќазаќ халќыныњ тілі емес, Ќазаќстанда
т±ратын, оны Отаным деп ќабылдайтын,
μзін патриот деп есептейтін азаматтар-
дыњ тілі.

Елбасымыз Н±рс±лтан Єбіш±лы На-
зарбаевтыњ 2020 жылѓа ќарай ќазаќстан-
дыќтардыњ  95 пайызы ќазаќ тілінде
сμйлеуі керек деген тапсырмасын ж‰зеге
асыру ‰шін біз, жастар, μз ‰лесімізді ќо-
суымыз керек. Елбасыныњ саясатын ќол-
дап, Жолдауда айтылѓан сμздерді іске
асыру – біздіњ міндетіміз, – деп  "Ќазаќ-
телеком" АЌ филиалыныњ Ќостанай ОТД
маманы В.Семененкова мемлекеттік тіл
туралы μз ойымен бμлісті.

СУРЕТТЕРДЕ: Келген ќонаќтар м±ра-
жайды аралауда, дμњгелек ‰стелге
ќатысушылар.

Ќазаќстан Республикасы халќыныњ Тілдері к‰ніне

орай Ќостанай облыстыќ телекоммуникация

дирекциясында 15-25 ќырк‰йек аралыѓында "Тіл –

достыќ тірегі" атты онк‰ндік μтті. Осы шараныњ

шењберінде облыстыќ телекоммуникация дирекциясы

облыстыќ  тілдерді дамыту басќармасымен бірлесе

отырып, "Мемлекеттік тілдер саясатын ж‰зеге

асырудаѓы этномєдени бірлестіктердіњ рμлі"

таќырыбында "дμњгелек ‰стел" ±йымдастырды.

Елбасы μзініњ
"Ќазаќстанныњ єлеуметтік
жањѓыртылуы: жалпыѓа
ортаќ ењбек ќоѓамына
ќарай 20 ќадам"
т±жырымдамалыќ
баѓдарламасында: "єлемдік
μркениеттіњ барлыќ
ќ±ндылыќтары, барлыќ
экономикалыќ жєне мєдени
байлыќтар адам ењбегімен
жасалады. Сондыќтан, біз
наќты μнімді ж±мысты
єлеуметтік жањѓырту
саясатымыздыњ негізіне
ќоюымыз керек" деп атап
айтќан болатын.

Ќостанай облыстыќ тарихи-
μлкетану м±ражайы жастарды
т‰рлі салада кєсіби биікке ќол
жеткізген жандарды ‰лгі ете оты-
рып тєрбиелеу, олардыњ бойын-

ЄЛЕМНІЊ ЄМІРШІСІ – ЕЊБЕК

Ќарлыѓаш
     ОСПАНОВА

Баќыттыњ кілтін тапќандар

да патриотизм мен жања биіктер-
ге ±мтылу сезімдерін ќалыптас-
тыру маќсатында кездестіру
±йымдастырды. Оѓан Ќазаќстан
Республикасыныњ ењбек сіњірген
дєрігері, КСРО-ныњ денсаулыќ
саќтау ісініњ ‰здігі, "Астана" ме-
далініњ иегері, Ќостанай ќаласы-

ныњ ќ±рметті азаматы Кμпей
Малшыбаева, журналист, кон-
тент-менеджер, "Н±р С±њќар"
республикалыќ байќауыныњ дип-
ломанты, Ќостанай облысы ме-
ценаттары сыйлыѓыныњ иегері
Ольга Еремкина жєне белгілі ќос-
танайлыќ стильші-колорист,

"Selective" компаниясыныњ рес-
ми технолог маманы Алеся
Флакс-Прокопчук шаќырылды.

Кездесуге келген кєсіби ма-
мандар оќушыларѓа μз тєжірибе-
лері туралы, μз мамандыќтары-
ныњ кєсіби ерекшеліктері туралы
ой бμлісіп, кез келген жетістікке
тек осы ењбек арќылы ѓана жету-
ге болатындыѓын тілге тиек етті.

– ¤мірде ќандай ќиындыќтар
кездессе де, адам ешќашан мойы-
мауы керек. Кез келген жетістікке
тек ењбекпен жетуді ѓана ойлау
керек, ењбекпен тапќан нанныњ
дємі де ерекше болады. Баќыт-
тыњ кілті де тек ењбекте екенін
±мытпањдар, – дейді Кμпей
Єбдірахманќызы.

Басќосуда мектеп оќушылары
да μздерін ќызыќтырѓан сауал-
дарды ќойып, мамандардан
наќты жауап алды.

СУРЕТТЕ: кездесуден кμрініс.
Суретті т‰сірген

Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Статистикалыќ
аќпараттандыру

Таяуда Жанкелдин ауданы ор-
талыѓында Ќостанай облысыныњ
статистика департаменті мен Жан-
келдин ауданыныњ статистика бас-
ќармасы статистикалыќ аќпаратты
пайдаланушылармен "Ашыќ есік
к‰нін" μткізді. Оѓан облыстыќ ста-
тистика департаментініњ маманда-
ры Т.Т.Жартаева, Д.А.Закирова
жєне Л.Н.Воропаевалар арнайы
ќатысып, т‰сінік ж±мыстарын ж‰р-
гізді.

"Ашыќ есік к‰ніне" аудан єкімініњ
орынбасары Д.С.Бидашев, мекеме
басшылары жєне ауыл, ауылдыќ –
округ  єкімдері мен мамандары
ќатысты.  Жиналѓан кμпшілік ‰шін
Ќазаќстан Республикасы Статис-
тика комитетімен Ќостанай облы-
сыныњ статистика департаментініњ
жарияланымдары кμрсетілді жєне
аќпаратты пайдаланушылар μзде-
ріне ќажетті жарияланымдарды
алды. "Статистикалыќ аќпараттар-
ды таратудыњ саясаты", "Талдау"
аќпараттыќ талдамалыќ ж‰йесі, "Єр
шаруашылыќ бойынша есепке алу
кітабын электрондыќ т‰рде ж‰ргізу",
"Ењбек жєне халыќты ж±мыспен
ќамту статистикасы" туралы т‰сінік
беріліп, сайттар кμрсетілді жєне
ќойылѓан с±раќтарѓа ±йымдастыру-
шы тараптан жауаптар берілді.

 Г‰лім МЫЛТЫЌБАЙЌЫЗЫ.
Жанкелдин ауданы.
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салу ‰стінде. Ал ќ±рылыс
материалдарын сатып алу-
да баѓадан ќаншалыќты

±тылып отырсыздар? ‡кімет
тарапынан ќандай да
кμмектер болып жатыр ма?

– Рас, ќ±рылыс материалдары-
ныњ басым бμлігі Ресей мен Бело-
русьтен жеткізіледі. Соњѓы айда
олар санфаянс, жеделсаты, есеп-
тегіш ќ±ралдар, газплита баѓасын
20% μсіріп жіберді. Біздіњ серіктестік
мемлекеттік сатып алу бойынша
ж±мыс істейтін болѓандыќтан, бар-
лыѓы тењгемен есептеледі. Сол се-
бепті материалдарды сатып алу
жаѓынан шыѓын кμріп отырмыз. ¤те-
маќы туралы ‡кіметке хат жаздыќ.
Біраќ мемлекеттік сатып алу бай-
ќауыныњ шарты бойынша μтемаќы
тμленбейді. Жєне ќ±рылыс салу
мерзімін де ±зартуѓа хаќымыз жоќ.
Барлыѓын уаќытында орындау ке-
рек. Дегенмен мойнымызѓа алѓан
жобалар бойынша келе жатырмыз.

Облыс орталыѓындаѓы КСК ауда-
нында тоѓыз ќабатты 3 т±рѓын ‰йдіњ
11 подъезініњ 8-ін тапсырдыќ, ќал-
ѓан 3 подъезді ќараша айыныњ
аяѓына дейін тапсырамыз. 500
орынды онкологиялыќ диспансердіњ
ѓимаратын салып жатырмыз, оны
да ќарашаныњ 20-сында тапсыруѓа
тиіспіз. Маяковский  кμшесінде
180 пєтерлі т±рѓын ‰йді биыл тап-
сырдыќ. Оныњ сыртында Федоров,
Сарыкμл аудандарында ж±мыстар
жасаудамыз.  Биылѓы  жоспар
бойынша осы ж±мыстарды бітіріп,
жылды шыѓынѓа батпай аяќтасаќ
деп отырмыз. Керек болса, μзіміз
±тќан жобаларымызды μз резерві-
міздегі ќаражаттан тауып, аяќтауѓа
тура келеді.

– Аѓа, μзіњіз басќаратын
компания б‰гінгі уаќытта об-
лыс кμлемінде бірнеше нысан

 Ќ¦РЫЛЫС
– Ал алдаѓы жылѓа ќан-

дай жоспарлар жасадыњыз-
дар?

– Серіктестігіміз мемлекеттен
тапсырыс алу арќылы ж±мыс жа-
сайтындыќтан, келесі жылы да мем-
лекеттік сатып алу байќауы жμнінен
ќаржыландыру болар деген ‰міт-
теміз. Б‰гінгі к‰ні компаниямызда
мыњѓа жаќын ж±мысшы бар. Егер
‡кіметтен тапсырыс болмаса, ж±-
мысшылардыњ тењ жартысын ќыс-
ќартудан басќа амал ќалмайын деп
т±р. Егер ондай жаѓдай болѓан
к‰нніњ μзінде, мамандарды саќтап
ќалуѓа тырысамыз. Себебі, электр,
экскаваторшы мамандар жетіс-
пейді.

– ‡кімет кейбір μњірлер-
дегі ќ±рылыс ж±мыстарын
ќаржыландыруды уаќытша
тоќтатуы м‰мкін бе?

 Дєл б‰гінгідей азаматтардыњ
т±рѓын ‰йге с±ранысы жоѓары
т±рѓан кезде ќ±рылыс ж±мыстарын
тоќтатып тастауы м‰мкін емес, олай
болмауѓа тиіс. Елбасы μз баянда-
масында шамамыз келсе ќ±рылыс-
ты тоќтатпаймыз деді. Ж‰зеге асып
жатќан "Н±рлы жол" баѓдарлама-
сы бар. Оныњ ‰стіне "ЭКСПО-
2017" ќ±рылысы ќарќын алып
т±рѓан шаќ. Жекелеген салалар
бойынша ќ±рылыс ж±мыстарын
ќаржыландыру азаюы м‰мкін. Біраќ
Елбасы жалпы т±рѓын ‰й салу нау-
ќанын тоќтатпайды деп сенемін.
Себебі ќ±рылыс – ќазіргі прог-
ресіміз. Ал "Бєйтерек" жобасымен
Ќостанайда екі-‰ш т±рѓын ‰й салы-
нады деп жатыр. Келер жылѓа мем-

Тμлеген ЖАЙЛАУБАЕВ:

Ќазіргі уаќытта мемлекетіміздіњ уысынан шыѓармай,
белдеуінен жібермей отырѓан баѓдарламаларыныњ бірі
– ќ±рылыс, соныњ ішінде т±рѓын ‰й салу мєселесі. Соњѓы
кездегі єлемдік даѓдарыс біздіњ экономикамызѓа да
оњай тиіп т±рѓан жоќ. Ол индустрия, машина жасау,
ауыл шаруашылыѓымен ќатар, єлеуметтік салаларѓа,
соныњ ішінде ќ±рылысќа да салмаќ болып т‰сті. Б±ныњ
сыртында тењгеніњ т±раќсыздыѓы тауар баѓасыныњ μсуі-
не єкеп соѓуда. Алайда ќолжетімді баспана боларлыќ
кμп ќабатты ѓимараттар салуды жалѓастыра берудіњ
амалдары бар. Осы жєне басќа да мєселені бізге
μњірімізге танымал кєсіпкер, еліміздіњ ќ±рылыс нары-
ѓында ±заќ жыл ењбек етіп келе жатќан "Ерлан компа-
ниясы" ЖШС бас директоры Тμлеген Жайлаубаев ай-
тып берді.

"Ќ±рылыстыњ тоќтаѓаны –"Ќ±рылыстыњ тоќтаѓаны –"Ќ±рылыстыњ тоќтаѓаны –"Ќ±рылыстыњ тоќтаѓаны –"Ќ±рылыстыњ тоќтаѓаны –
прогрестіњ тоќтаѓаны"прогрестіњ тоќтаѓаны"прогрестіњ тоќтаѓаны"прогрестіњ тоќтаѓаны"прогрестіњ тоќтаѓаны"

Еліміздіњ ќастерлі де
киелі жерініњ бірі –
Ерейментау. Б±л μњірдіњ
ќойнауы тарихи
шежіреге, тылсым сырѓа
толы...

Жаќында, Ќазаќ хандыѓы-
ныњ 550 жылдыѓы ќарсањын-
да  ќанжыѓалылардыњ т‰пкі
мекені болѓан Ерейментау
еліне Сарыкμл μњіріндегі ќан-
жыѓалы ±рпаќтары сапарлап
ќайтты. Ол жаќты кμруге ањса-
ры ауып барѓандардыњ ара-
сында: б±рын мектеп дирек-
торы, ауыл єкімі болѓан,
б‰гінде зейнеткер – Саим Шо-
паѓ±лов, Тμлебай Єбітжанов,
Ќаду Саќауов, Байсейт аќсаќал; кєсіпкер,
"Жарнама агентство" ±жымыныњ директо-
ры – Ильяс Саќауов; кєсіпкер, кезінде кењ-
шар директоры, аудан єкімі, Жітіќара
ќаласыныњ єкімі болѓан Теміртай Айтќо-
жинов; осы делегацияны бастап барѓан
б±рын мєдениет ќызметкері, аудан
єкімініњ орынбасары болѓан, б‰гінде
аудандыќ кітапхананыњ директоры Сол-
дат Д‰тпаев пен оныњ інісі Президенттіњ
іс басќарушысы ќызметін атќаратын Та-
њат Д‰тпаев болды. Негізі б±л сапарды
±йымдастырып, ол жаќпен сμйлескен
Сайлаубек Байболов.

лекеттік байќау єлі жарияланѓан жоќ.
Оны уаќыт кμрсетеді.

– Ал осындай даѓдарыс ке-
зінде пєтер баѓасын шарыќ-
тап кетеді дейтіндер кμп. Осы-
ѓан сіздіњ пікіріњіз ќандай?
Жалпы, т±рѓын ‰й баѓасыныњ
т±раќты т±руына жєне ќ±ры-
лыс материалдарын сатып
алу кезіндегі кμрші елдерге
тєуелділіктен ќалай ќ±тылуѓа
болады?

– Т±рѓын ‰йге с±раныс артты деу
– баспана баѓасы ќымбаттайды де-
ген сμз емес. Пєтер баѓасы тμмен-
демесе, ќымбаттаѓан жоќ. Б±рын єр
шаршы метрді 140-150 мыњ тењгеге
сатып келдік. Ќазір 130 мыњ тењгеге
ќойдыќ. Жалпы  біз доллар тєуелді-
лігінен ќ±тылып, баѓа саясатын
μзіміздіњ тμл валютамызбен
ж‰ргізуіміз керек. Егер кез келген
баѓаны долларѓа шаѓа берсек, онда
±тыла береміз. Жаќында бензин ќым-
баттады, доллар μсті. Осыны жеке-
леген банктер μз м‰ддесіне пайда-
ланып, алыпсатарлыќпен айналысып
жатыр. Ал ќ±рылыс материалдары-
на келсек, компаниямыз 20 жылѓа
жуыќ ќ±рылыс саласында. Бір кездері
материалдардыњ 85-90% сырттан
алып келетінбіз. Ал ќазір мемлекеттіњ
саясаты арќасында импорттау
кμлемі 45-50% ќ±рап отыр. Мєсе-
лен, б±рын кірпішті Ресейден алды-
ратын едік, б‰гін ол μзімізде шыѓа-
рылады. Соњѓы ‰ш жылда ќажетті
заттар μзімізде μндіріле бастап еді,
кедергілер де азайды. Сол себепті,
Ќазаќстан ішкі нарыѓында осы са-
ланы дамытып, μндіріс орындарыныњ
санын да кμбейте беру керек. Бір
ѓана Ќостанайдаѓы ‰й ќ±рылыс ком-
бинаты толыќ ќуатына енсе, біраз
т‰йткіл шешімін табар еді.

Єњгімелескен
Ќыдырбек ЌИЫСХАН¦ЛЫ.

СУРЕТТЕ: "Ерлан компания-
сы" ЖШС бас директоры Тμле-
ген Жайлаубаев.

ЌАЗАЌ ХАНДЫЃЫНА – 550 ЖЫЛ

Руслан
         ЄЛЕККЕВ

Сарыкμлдіктердіњ сапарыСарыкμлдіктердіњ сапарыСарыкμлдіктердіњ сапарыСарыкμлдіктердіњ сапарыСарыкμлдіктердіњ сапары

Олар алдымен, Ереймантау ауданыныњ
єкімі Ермек Н±ѓымановтыњ ќабылдауын-
да болды. Екі тарап танысќан соњ, μњірдіњ
μткені мен б‰гіні жайлы єњгімеледі. Сосын
сарыкμлдіктер μњір жайында жазылѓан та-
рихи кітаптарды сыйѓа тартты. Сондай-аќ,
ќонаќкєде ретінде делегацияны ќарсы
алѓан Ереймен азаматтары Сайлаубек
Байболов, ¤мірсерік Ержанов, Сайлау
Байболсын, Алтынбек Баймолдин, Тμлеу-
тай М±хамеджанов, Ќанат М±ќановтардыњ
иыѓына шапан жапты.

Содан соњ ќала кμшелерін аралап,
Бμгенбай батыр атындаѓы тарихи-μлкета-

ну м±ражайына, Тоќан хазірет
атындаѓы орталыќ  мешітке,
‡мбетей жырау атындаѓы
аудандыќ мєдениет ‰йіне,
Бμгенбай батыр ескерткішіне,
батырлар аллеясына атба-
сын б±рды. Т‰с ауа Ерей-
менніњ оњт‰стік-шыѓысында
жайѓасќан Ќоржынкμл жаѓа-
сындаѓы Саќќ±лаќ би мазары-
на, Мыњш±ќыр мањында жер-
ленген абыз аќын ‡мбетей
жырау ќорымына, Керегетас
ањѓарында атаќты Жантай
батырдыњ ±лы Тоќаш
кіндігінен тараѓан Нияз ±рпаќ-
тарыныњ аруаќтары жерлен-
ген ќорымына, Т±мсыќтаѓы
Тоќан хазірет бейітініњ басы-
на барып, ќ±ран баѓыштады.
Бμгенбай батырдыњ 300 жыл-
дыѓына арнап  салынѓан, Ел-
басымыз μз ќолымен ашќан

стелланы да μз кμздерімен кμрді.
– Ата ќонысымызѓа барып келіп, ќуаны-

шымызда шек жоќ. Ерейментау – табысќа
толы μњір екен, жел электр станциясы іске
ќосылѓалы жатыр. Ал, мєдениет жаѓына
тоќталсаќ, т‰рлі  μнер иелеріне бай. Бай-
ќаулар да облыс тарапынан жоѓары баѓа
алып ж‰р. Он шаќты айтыскер аќыны бар.
Жалпы, ондаѓы тарихќа, мєдениетке, дінге
деген кμзќарастыњ ерекшелігіне дєн риза
болдыќ, – дейді ќанжыѓалы руыныњ аза-
маты Ќаду Саќауов.

Сарыкμл ауданы.

Ќостанайда мал дєрігерлерініњ ќатысуы-
мен ќ±тырма ауруына байланысты жиналыс
μткізілді.Негізінен б±л ауруды таратушылар
– дала жануарлары. Ќ±тырма кμп таралѓан
аймаќтар – Ќарабалыќ, Алтынсарин жєне
¦зынкμл аудандары екенін айтады маман-
дар.

Басты себеп – кμршілес Ресейдегі хайуан-
дардыњ бізге ќарай μтуі. Мєселені ќолѓа ал-
ѓан мамандар дала жануарларындаѓы вирус-
ты азайтудыњ барлыќ жолдарын жасауда.
Олар т‰рлі жемтіктерге дєрі-дєрмектер
ќосып, ќалыњ орман арасына лаќтыруда.
Алайда, кеселге шалдыќќан т‰з таѓылары-
ныњ кемитін т‰рі кμрінбейді.

– 2014 жылы жаѓдай саябырсып, т±раќ-
талѓан еді. Біраќ биыл ќайта μршіп отыр.
Байќап кμрген 79 сынаѓымыздыњ 10-ы ѓана
оњ  μзгеріс  берді, – дейді Республикалыќ
малдєрігерлік зертхананыњ Ќостанай ќала-
сы бойынша филиалыныњ директоры Тμле-
ген Иманбаев.

Эпидемология мамандары елді мекендер-
дегі ќањѓыбас хайуандарды ќ±рыќќа т‰сіруді
ќолѓа алу керектігін тілге тиек етті. Облыс-
таѓы кейбір аудандар б±л мєселеге бейжай
ќарайды.

Т±рѓындарѓа алдын ала хабарлап, саќтан-
ѓаны абзал. Жараќат алѓан бойда, дєрігер-
лердіњ кμмегіне ж‰гінсе, диагнозды дєл
ќойып, шара ќолдануѓа болады. Ќостанай
облысында ±заќ жылдардан бері ќ±тырма
вирусын ж±ќтырѓан адам жолыќпаѓан. Зар-
дап шеккендердіњ кμбі уаќытылы хабарлас-
паѓан болуы м‰мкін .

Ќ±тырѓан т‰зЌ±тырѓан т‰зЌ±тырѓан т‰зЌ±тырѓан т‰зЌ±тырѓан т‰з

таѓыларыныњтаѓыларыныњтаѓыларыныњтаѓыларыныњтаѓыларыныњ

кемитін т‰рі жоќкемитін т‰рі жоќкемитін т‰рі жоќкемитін т‰рі жоќкемитін т‰рі жоќ
Кенже
       ЌОНЫСБАЙ



67 ќазан 2015 жыл

Ќазаќстанда 2009 жылдан бері
Б.Жарбосынов атындаѓы уроло-
гиялыќ ѓылыми орталыќтыњ бас-
тамасымен "Ерлер денсаулыѓы"
баѓдарламасы ж‰зеге асырылып
келеді. Аталѓан шара аясында
Ќазаќстанныњ барлыќ аймаќта-
рында 25 мыњѓа жуыќ ерлер тек-
серістен μткен. Скрининг нєтижесі
кμрсеткендей, ќаралѓан ерлердіњ
56 пайызы белсіздікпен ауыратын
болса, 30 пайызы – т‰рлі дєреже-
дегі ерлер бедеулігіне, 42 пайы-
зы жыныстыќ жолмен ж±ѓа-
тын ауруларѓа шалдыќќан. Ал,
д‰ниеж‰зілік денсаулыќ саќтау
±йымыныњ мєліметіне с‰йенсек,
μмір с‰ру ±заќтыѓыныњ кμрсеткіші
ерлерде єйелдерге ќараѓанда
10 пайызѓа тμмен. 75 жастан
кейін ерлердіњ рак ауруынан кμз
ж±му ќаупі екі есеге кμп. Тіпті,
сєбилер арасында да ќыз бала-
ларѓа ќараѓанда ±лдардыњ шеті-
неп кетуі ‰ш есе жоѓары кμрінеді.

Конференцияда сμз алѓан
еліміздіњ бас урологы М.Алшын-
баев μз сμзінде ер адамдардыњ
кμп жаѓдайда μз денсаулыѓына
жауапкершілікпен, м±ќияттылыќ-
пен ќарамайтындыѓын алѓа тарт-
ты. Олар дєрігердіњ алдына нєзік
жандыларѓа ќараѓанда ‰ш есе
кем барады екен. Тек, содан
кейін ѓана  зиянды заттарды
т±тыну, μзін-μзі к‰тінбеу, артыќ
салмаќ, ќозѓалыстыњ аздыѓы
сияќты себептер азаматтардыњ
денсаулыѓына дерт жамауда.
Тек, былтырѓы жылдыњ μзінде ер
азаматтардыњ денсаулыѓы орта-
лыѓында 26 мыњ адам тексе-
рістен μткен, соныњ  22 мыњы
ем ќабылдаѓан. Б‰гінде аталѓан
орталыќ мамандары "Саламатты
Ќазаќстан" баѓдарламасы шењбе-
рінде барлыќ облыстарды ара-
лап, ер азаматтарѓа арналѓан денсау-
лыќ мектептерініњ аясында дєріс бе-
руде. Ќостанайѓа келгендегі басты маќ-
саттары да осы, яѓни ауруды ерте
аныќтау ѓана емес, аурудыњ алдын
алу.

– Ќазіргі тањда елімізде ер адамдар-
дыњ белсіздікке шалдыѓуы да жиілеп
барады. Мєселен, ж‰з отбасыныњ он
алтысы бедеуліктен зардап шегеді.
Сол он алты пайыздыњ кем дегенде
жартысында ер азаматтар μздері се-
бепкер, μздері кінєлі. ¤йткені, олар
араќ ішеді, темекі тартады, ж‰йкесін
тоздырады, сμйтіп денсаулыѓын ќ±рта-
ды. Сол ‰шін де елімізде ер адамдар

САЛАМАТТЫ ЌАЗАЌСТАН

Ер азаматтар денсаулыѓы
сын кμтермейді

Ќарлыѓаш
     ОСПАНОВА

Елімізде "Саламатты Ќазаќстан" баѓдарламасы шењберінде ерлер денсаулыѓына да баса назар

аударылып отыр.  Себебі, б‰гінде елімізде ер адамдарѓа тєн аурулар т‰рі кμбейіп барады.

¤кінішке ќарай,  єйелдермен салыстырѓанда ер азаматтар дєрігерге де кμп ќарала бермейді. Ал,

б±л дерттіњ алдын алуѓа кедергі. М±ныњ сыртында біздіњ елде уролог, андролог мамандары да

жетіспейді. Соѓан ќарамастан елімізде ерлерді т‰рлі сырќаттарѓа ќарсы аќпараттандыру,

дєрігерлердіњ біліктілігін арттыру ж±мыстары жаќсы жолѓа ќойылып келеді. Міне, осы маќсатта

Ќостанайѓа еліміздіњ бас урологы, Б.Жарбосынов атындаѓы урология ѓылыми орталыѓыныњ бас

директоры, профессор Мырзакєрім Алшынбаев бастаѓан ер азаматтар денсаулыѓы жμніндегі

мамандар келіп, облыстыќ ауруханада денсаулыќ сабаѓын μткізді.

єйелдерден он екі жас кем μмір с‰реді.
Сондай-аќ, еркектер єйелдерге ќара-
ѓанда дєрігерге де ‰ш есе кем ќарала-
ды. Ќант диабетінен алты есе кμп зар-
дап шегеді. Тіпті, жања туѓан сєбилер
арасында ер балалар ‰ш есе кμп
шетінейді. Елімізде зейнеткерлердіњ
27 пайызы ѓана ер адамдар, ал ќалѓан
73 пайызы єйелдер. Б±л ойланатын
жаѓдай, – дейді еліміздіњ бас урологы
М.Алшынбаев.

Еліміздіњ єр μњірінде 2013 жылдан
бастап "Саламатты Ќазаќстан" баѓдар-
ламасы шењберінде "Ерлер денсау-
лыѓы мектебі" атты іс-шара жалѓасып

келеді. Маќсат – салауатты
μмір салтын ќалыптастыру проб-
лемалары орталыќтарыныњ ма-
мандарымен біріге отырып, ер-
лер арасында салауатты μмір
салтын ќалыптастыру туралы
т‰сіндірме ж±мыстарын ж‰ргізу,
ж±мысќа психологтарды тарту,
салалыќ мамандардыњ ер-
лердіњ репродуктивті денсаулы-
ѓына баса назар аударуына
ыќпал ету болып табылады.
Ќостанайда да былтырдан бері
облыстыќ аурухананыњ база-
сында ер азаматтарѓа арналѓан
денсаулыќ мектебі ж±мыс іс-
теуде. Б‰гінде б±л орталыќќа
келіп, μз денсаулыќтарын тек-
сертіп, дєрігерден кењес алуѓа
келетін ер адамдар ќатары ар-
тып келеді. ¤ткен аптада μткен
"Ерлердіњ денсаулыѓы мектебі"
екі к‰ндік шарасында да ерлер
денсаулыѓы назарѓа алынып,
150 ер адам тегін тексерістен
μтіп, урологтыњ, эндокринолог
пен кардиологтыњ кењесін алды.

– "Ауруын жасырѓан, μледі"
демекші, урологиялыќ сырќат-
тарѓа шалдыќќан ер азаматта-
рымыздыњ дені дер кезінде
дєрігерге ќаралып, емделуге
асыќпайды. Ал, оныњ соњы
белсіздік пен бедеулікке ±рын-
дырып жатады. Ерлі-зайыпты-
лар арасында бала болмаса,
кінєрєтті кμбі єйелден іздейді.
Ауруханаѓа барып, бірінші тексе-
рілетін де сол  нєзік жандылар.
Ал, єйелдердіњ бедеулігін аныќ-
тау ±заќ уаќытќа жалѓасатын
процес. Осы уаќыт аралыѓында
єйелдер кμбіне психологиялыќ
т±рѓыда да заќымданады. Ал,
ер азаматтардыњ белсіздігін
аныќтау ќиын емес.  Біраќ, ер-
кектердіњ уаќытында ќаралмай-
тындыѓы ќынжылтады. Салда-
рынан єйелдері ±заќ уаќытты

босќа сарып етіп, ауруханада ж‰реді.
Соњында к‰йеуініњ белсіздікке шал-
дыќќаны белгілі болады. Сондыќтан,
ер адам да дені сау ±рпаќ с‰йгісі кел-
се, μз денсаулыѓын к‰туі керек. Ењ
бастысы, салауатты μмір салтын ±ста-
нып, зиянды єдеттерден аулаќ болуы
шарт, – дейді облыстыќ аурухананыњ
дєрігері Любовь Поликарская.

Осылайша, Ќостанайда μткен "Ер-
лердіњ денсаулыѓы мектебі" екі к‰ндік
шарасында ерлер денсаулыѓы назарѓа
алынып, урология саласы тμњірегіндегі
т‰йткілді мєселелер талќыѓа салын-
ѓан жиын μз мєресіне жетті.

Т‰йткілді
мєселе

тμњірегінде

Ќазаќстан Коммунистік Халыќ
партиясы дμњгелек ‰стел μткізді. "100
наќты ќадамды" т‰сіндіру бойынша
μткен кезекті жиынѓа ЌР Мемлекеттік
ќызмет істері жєне сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы іс-ќимыл агенттігініњ
Ќостанай облысы бойынша департа-
меттіњ мемлекеттік ќызмет μткеру
жєне сыбайлас жемќорлыќтыњ алдын
алу басќармасыныњ басшысы Єсет До-
секенов ќатысты. Ол μз баяндамасында
сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы баѓдар-
ламаныњ 2015-2025 жылдардаѓы стра-
тегиялыќ басым баѓыттарына кењінен
тоќталды.

Ќазаќстан Коммунистік Халыќ
партиясы мен департаменттіњ мемле-
кеттік ќызмет μткеру жєне сыбайлас
жемќорлыќтыњ алдын алу басќармасы
мемлекеттік ќызметтегі кемшілік-
терді болдырмау маќсатындаѓы ж‰йелі
шешімдерді ќарастырды.

– Сыбайлас жемќорлыќтыњ мемле-
кеттіњ саяси аренадаѓы бєсекеге ќабі-
леттілігін едєуір тμмендететіні, ќоѓам-
да демократиялыќ ќайта ќ±руларды
ж‰зеге асыруды тежейтіні, елдіњ ха-
лыќаралыќ беделіне кμлењке т‰сіретіні
белгілі. Ењ бастысы – адамдардыњ
ќоѓамныњ демократиялыќ негізіне де-
ген сеніміне, зањ мен єділдікке деген
сеніміне, т‰птеп келгенде, билікке де-
ген сеніміне кері єсер ететіні хаќ Елдіњ
ертењі ‰шін, болашаќ келер ±рпаќ ал-
дында ењсеміздіњ бек кμтеріліп ж‰ру
‰шін, жемќорлыќ індетімен белсене
к‰ресіп, т‰п-тамырымен жою ќажет, –
деді Єсет Досекенов.

Мемлекеттік ќызметші μз сμзінде
жемќорлыќпен к‰рестіњ мемлекеттік
мањызы бар т‰йткілді мєселеге айна-
лып отырѓандыѓын айтты. Басќарма
басшысы "100 наќты ќадам" бойынша
ж‰ргізіліп келе жатќан іс-шаралардыњ
єлі де жалѓасатынын тілге тиек етті.

Кездесу барысында партия μкілдері
"100 наќты ќадам" жоспарындаѓы
"Кєсіби мемлекеттік аппарат ќ±ру" та-
рауы жайлы да пікір білдірді.

"¦лттыќ жоспарды ж‰зеге асыру
ќажырлы ењбекті ќажет етеді, сондыќ-
тан да оныњ орындалуында барлыќ мем-
лекеттік ќызметшілер атсалысуы ке-
рек" деп тарќасты екі тарап.

"100 НАЌТЫ
            ЌАДАМ"

Ќасќырбай
  ЌОЙШЫМАНОВ

бір ќадам
Облыстыќ Єділет департаменті "Бес

институционалдыќ реформаѓа, 100 наќты
ќадам" ¦лт жоспарыныњ 27-ќадамын
орындау барысында жєне де жеке сот
орындаушылары институтын дамыту не-
гізінде бір тапсырманы орындады. Жеке
сот орындаушысы Ќайрат Байм±ханов
жањадан салтанатты т‰рде кењсе ашты.
Б±л шара "Єділет органдары ќызметкер-
лері к‰ні" мерекесімен т±спа-т±с келді.

Аталмыш кењсе Таран кμшесі, 163 ‰йде
орналасќан. Кењседе б‰гінгі к‰ні 12 адам
машыќтанудан μтуде. Олар тєжірибе жи-
наќтай келе лицензия алу ж±мыстарына
кіріспекші.

Облыстыќ єділет департаментініњ
баспасμз ќызметі.
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– Д‰йсенѓали С±лтан±лы, іс-
шараныњ мєн-мањызына тоќта-
лып, кездесуден т‰йген ойы-
њызды айтып берсењіз.

– Ќостанай облыстыќ ішкі сая-
сат басќармасы жєне облыстыќ
салауатты  μмір салтын ќалып-
тастыру проблемалары орта-
лыѓы  ±сынѓан мемлекеттік-єлеу-
меттік тапсырыс шењберінде
μњірге ќарасты аудан, ќалалар-
ды аралап, аќпараттандыру
ж±мысын ж‰ргіздік. Маќсат –
м‰мкіндігі шектеулі азаматтарды
ќолдауѓа арналѓан Елбасыныњ
саясатын халыќќа жеткізу,
т‰сіндіру. Кездесуге алыстаѓы
елді мекендердіњ азаматтары
арнайы келіп ќатысты. М‰гедек-
тердіњ μтініштері кμптіњ кμзінше
айтылып, зањгерлер ќ±ќыќтыќ
кењес берді. Кейбір мєселелер
сол жерде жергілікті билік

М±њаймасын
μмірге ќ±штар жандар

μкілдерініњ
кμмегімен шешімін тауып жатты.

М‰гедектердіњ єлеуметтік жаѓ-
дайларын жаќсартуда ел ‰кіметі
ќолѓа алѓан баѓдарламалар, же-
њілдіктер бар. Ењ μкініштісі, сон-
дай жењілдіктер мен баѓдарлама-
ларды м‰гедектер біле бермейді.
Яѓни, ауылдыќтарѓа аќпарат
толыќ жетпейді. Кейбір м‰мкіндігі
шектеулі азаматтар μздерініњ
ќ±ќыќтары мен міндеттерінен,
зањ ж‰йесіндегі μзгерістерден
бейхабар.

Аталѓан іс-шараныњ барысын-
да Ќарасу ауданына ќарасты
шаѓын ауылда т±ратын балалар-
ѓа м‰гедектер арбасы жетпейтінін
естідік. Ќолымыздан келгенше
кμмектесіп, екі арба алып бердік.
Бір жас бала компьютер ке-
ректігін айтып, біздіњ ќоѓамдыќ
бірлестікке хабарласќан-ды.

Оныњ да  μтінішін аяќсыз ќалдыр-
май, компьютер сыйладыќ.

Мемлекеттік-єлеуметтік  тап-
сырыстыњ арќасында елді ме-
кендерге аќпарат тарату м‰м-
кіндігіне ие болдыќ. Мањызды
шараныњ нєтижесінде Ќарасу,
Сарыкμл аудандарында м‰гедек-
тердіњ ќоѓамыќ бірлестіктері
ашылды. М±ндай ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ кμп болѓаны жаќ-
сы. М‰мкіндігі шектеулі азамат-
тар  топтасќан  ќоѓамдыќ бірлес-
тіктердіњ  кμбеюіне  тілекшіміз.
Себебі, м‰гедектердіњ мєселесі
μздеріне ѓана аян. Оны басќа
адам т‰сіне алмайды.

– Ауылдаѓы м‰мкіндігі шек-
теулі азаматтардыњ біз
білмейтін ќандай мєселесі
бар?

– Аудан орталыќтарынан ал-

 М‡МКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ЖАНДАР

"‡міт-Надежда"  ќоѓамдыќ  бірлестігі  биыл  облыс  аумаѓына  ќарасты
ауыл-аймаќты  аралап,  м‰мкіндігі  шектеулі азаматтармен кездесулер
μткізген болатын. Аталмыш ќоѓамдыќ бірлестіктіњ тμраѓасы Д‰йсенѓали
Оспанов шалѓайдаѓы ауылдардан кμрген-білгенімен бμлісті.

шаќта орналасќан ауылдар
ќаншама. Сондаѓы м‰гедек-
тердіњ орталыќќа барып
оќуына жаѓдайлары кел-
мейді. Яѓни, жастай м‰гедек
атанѓан азаматтардыњ білім
алуы ќиындыќ тудырып
отыр. Осы мєселені ерекше
атап μтуге болады. Бізде м‰ге-
дектерге арналѓан арнайы
мектептер жоќ. Біраќ "Ке-
дергісіз келешек" жобасы
бойынша мектептерде м‰ге-
дектерге ќолайлы жаѓдай

жасалып отыр. Арнайы пандус-
тар орнатылды. Б±л дегеніміз
ауыл мектептерініњ бєрінде пан-
дустар мен арнайы дєретханалар
бар дегенді білдір-мейді.

Сарыкμл ауданынан 16-17 жа-
сќа толѓан екі м‰гедек баламен
кездестім. Оларды біздіњ іс-ша-
раѓа аналары алып келді. Екеуі
де аудан орталыѓынан жыраќта
т±рады екен. Балалар 16 жасќа
толѓанша білім алмаѓан. М‰гедек
бала он алты жасќа келгенше
оќымады деген б‰гінгі μмірдіњ
ащы шындыѓы ѓой. Б±л бір жыл-
да шешілетін мєселе емес, ±заќ
уаќыт керек. Жанѓа тиетін мєсе-
ле б±л. Аналарыныњ айтуынша,
ауылѓа ќарасты бμлімшеде мек-
теп жоќ екен. Сондыќтан бала-
лар оќымай ќалыпты.

Ауылдарда єлеуметтік ж±-

мысшы, єлеуметтік педагог, пси-
хологтар жетіспейді. Мамандар
ауылѓа барып, ж±мыс істегісі кел-
мейді. Арнаулы ќызметкерлердіњ
жетпеуі салдарынан да осындай
мєселелер туындап отыр.

М‰гедек  баланы  баѓып отыр-
ѓан аналардыњ ж±мысќа орнала-
суы ќиын. Себебі, ондай аналар
к‰ні бойы ж±мыста бола алмай-
ды. М‰гедек баланы к‰ндіз-т‰ні
баќылауда ±стау керек.  Ж±мыс
істемеген соњ ай сайынѓы зейнет-
аќы тμлемі де болмайды. М‰ге-
дек баланыњ анасы ќартайѓанда
ењ тμменгі зейнетаќыны алады.
Осылайша, ќиындыќтар жыл
μткен сайын кμбейе береді.

– Єлеуметтік психологиялыќ
кμмек ауадай ќажет дейсіз ѓой.

– Єрине. Кμбінесе єйел заты
м‰гедек  баламен жалѓыз ќала-
ды. Ќиындыќќа тап болѓанда
ауылда кімнен кμмек с±расын?
Балаларын  кμпшілікке   кμрсетіп,
далаѓа  шыѓаруѓа  да ќымсына-
ды. Осындай ойлардыњ єсерінен
ана м‰гедек баласын далаѓа
шыѓарѓысы келмейді. Нєтижесін-
де, ана  да,  бала  да психология-
лыќ к‰йзеліске тап болады.
М±ндай жаѓдайда психологтар-
дыњ кμмегі ауадай ќажет.
М‰мкіндігі шектеулі азаматтар
ќоѓамныњ толыќќанды м‰шесі
екенін сезінуі керек.

– Єњгімењізге рахмет.

СУРЕТТЕ: "‡міт-Надежда"
ЌБ тμраѓасы Д.Оспанов.

 Суретті  т‰сірген  Баѓдат
АХМЕТБЕКОВ.

Ж‰ріп-т±руы ќиын
м‰мкіндігі шектеулі
жандарѓа м‰гедектер арбасы
мемлекеттік баѓдарлама
бойынша, жоспарѓа сай
беріліп отырады. Кейбір
азаматтардыњ денсаулыќ
кμрсеткіштері баѓдарлама
бойынша арба алуѓа сєйкес
келмейді. М±ндай жаѓдайда
"‡міт-Надежда" ЌБ кμмекке
келеді. Аталмыш ќоѓамдыќ
бірлестік биылдыњ μзінде 20
м‰гедектер арбасын таратты.
Соњѓы екі айда Ќарасу,
Мењдіќара аудандары мен
Рудный ќаласындаѓы сал
ауруына шалдыќќан
т±рѓындарына берілді.
Халыќаралыќ ќарттар к‰ні
мерекесінде  II топтаѓы
м‰гедек Е.Вольтерге
м‰гедектер арбасы жєне тыл
ардагері З.Почтарьѓа ж‰руге
арналѓан арба (ходунок)

Партияныњ жергілікті филиалы
жанынан "Кедергісіз келешек" жоба-
сы аясында баќылау комиссиясы
ќ±рылѓан болатын. Оныњ ќ±рамын-
да облыстыќ мєслихаттыњ депутат-

М‰гедектер
арбасын сыйлады
1 ќазан – Халыќаралыќ ќарттар

к‰ніне орай "‡міт-Надежда" ќоѓамдыќ
бірлестігі м‰мкіндігі шектеулі
азаматтарѓа арба сыйлады.

Пандустар
талапќа сай ма?

Біздіњ арамызда арбаѓа тањылѓан м‰мкіндігі шектеулі
жандар бар.  Олар  да  ќоѓамныњ толыќќанды м‰шесі.
М‰гедектер де ж±мысќа орналасып, табыс табуѓа ќ±ќылы.
Олар ‰шін мемлекеттік ќызмет кμрсету орталыќтары,
медициналыќ мекемелер мен ќоѓамдыќ орындар
ќолжетімді болуы тиіс. Б±л – Елбасыныњ тапсырмасы.
Мемлекет басшысыныњ Жолдауларында айтылѓан мєселе
ќаншалыќты ж‰зеге асуда? Пандустар талапќа сай келе
ме? Ќостанай ќаласындаѓы єлеуметтік инфраќ±рылым
нысандарыныњ  м‰гедектерге  ќолайлылыѓын  тексеру
‰шін "Н±р Отан" партиясыныњ облыстыќ филиалы рейд
ж‰ргізді.

тары, мемлекеттік органдардыњ бас-
шылары, ќоѓамдыќ жєне жастар
±йымдарыныњ μкілдері бар. Аталѓан
топ ќала т±рѓындары жиі баратын
медициналыќ жєне білім беру меке-

мелерінде болып, пандустардыњ
д±рыс орналасуын тексерді.

– Біздіњ маќсатымыз – Ќостанай
облысында м‰гедек азаматтарѓа
бейімделмеген єлеуметтік нысандар-
ды аныќтау. Кμбінесе пандус орна-
ластыруда, кіру табалдырыќтарын-
да жєне ќабаттарѓа кμтерілу мєсе-
лесінде ќателіктер жіберіледі. Дер
кезінде алдын алсаќ м±ндай олќы-
лыќтарды жоюѓа болады, – деді "Н±р
Отан" партиясыныњ сайлауалды
т±ѓырнамасын орындау жєне ќада-
ѓалау бμлімініњ кењесшісі Олжас
Д‰йсеков.

Рейд  барысында Ќостанай об-
лысы бойынша ХЌКО филиалыныњ
№2 бμлімі, №23 орта мектеп,  №4
емхана, "Астыќжан-Ќостанай" супер-
маркеті сияќты єлеуметтік нысандар
тексерілді.  Нєтижесінде, ХЌКО об-
лыстыќ филиалыныњ №2 бμлімінде
жєне №23 орта мектебінде пандус-
тардыњ биік орналасќаны жєне са-
нитарлыќ-гигиеналыќ талаптардыњ
саќталмаѓаны аныќталды. Ал №4
емхана мен "Астыќжан-Ќостанай" су-
пермаркетінде м‰гедектердіњ еркін
ж‰ріп-т±руына жаѓдай жасалѓан. Ко-
миссия м‰шелері аталѓан ќос нысан-
ѓа оњ баѓасын берді. М‰гедек аза-
маттарѓа бейімделмеген єлеуметтік
нысандарѓа ќатысты аныќтама
ќаѓазы толтырылды. Талапќа сай
келмейтін нысандар туралы дерек-
тер Ќостанай обылысы бойынша
ењбек, єлеуметтік ќорѓау жєне кμші-
ќон комитетініњ департаментіне жібе-
ріледі.

СУРЕТТЕ: ќаладаѓы рейдтен
кμрініс.

Суретті т‰сірген Айбек
Ж‡ЗБАЙ.

сыйлады.
– Кейінгі кезде

м‰гедектер арбасыныњ
сапасы нашар болып
шыѓуда. Кейбіреуі араѓа бір
жыл салып пайдалануѓа
жарамай ќалады. Тірек-
ќимыл аппараты б±зылѓан
азаматтар арбаѓа тєуелді.
Сондыќтан ескірген сайын
жањарту керек. М‰гедектер
арбасына м±ќтаж адамѓа кез
келген уаќытта кμмек беруге
дайынбыз.
Ќайырымдылыќтыњ м±ндай
т‰рі бір к‰нмен
шектелмейді, – деді "‡міт-
Надежда" ЌБ тμраѓасы
Д‰йсенѓали Оспанов.

Кμмекке м±ќтаж жанѓа
ќол ±шын беру белгілі бір
уаќытќа жоспарланбайтыны
шындыќ. ¤йткені
ќайырымдылыќ дегеніміз
ќастерлі ќасиет емес пе?!

"...м‰мкіндігі шектеулі азаматтарымызѓа кμбірек
кμњіл бμлу керек. Олар ‰шін Ќазаќстан кедергісіз
аймаќќа айналуѓа тиіс. Бізде аз емес ондай адам-
дарѓа ќамќорлыќ кμрсетілуге тиіс – б±л μзіміздіњ
жєне ќоѓам алдындаѓы біздіњ парызымыз. Б‰кіл
єлем осымен айналысады."

Елбасыныњ Ќазаќстан жолы – 2050:
Бір маќсат, бір м‰дде, бір болашаќ атты

Ќазаќстан халќына Жолдауынан.

Бетті дайындаѓын
Ќымбат  ДОСЖАНОВА



1. Жалпы ережелер

 1. "Тіреу жєне ќоршау конструкцияла-
рын, инженерлік ж‰йелер мен жабдыќ-
тарды μзгертуге байланысты емес ќолда-
ныстаѓы ѓимараттардыњ ‰й-жайларын
(жекелеген бμліктерін) реконструкция-
лауѓа (ќайта жоспарлауѓа, ќайта жабдыќ-
тауѓа) шешім беру" мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызметін (б±дан єрі – мемлекеттік
кμрсетілетін ќызмет) аудандардыњ жєне
облыстыќ мањызы бар ќалалардыњ
жергілікті атќарушы органдары (б±дан єрі
– кμрсетілетін ќызметті беруші) кμрсетеді.

Ќ±жаттарды ќабылдау жєне мемле-
кеттік ќызметті кμрсету нєтижелерін беру:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењ-
сесі;

2) Ќазаќстан Республикасыныњ Инве-
стициялар жєне даму министрлігі Байла-
ныс, аќпараттандыру жєне аќпарат коми-
тетініњ "Халыќќа ќызмет кμрсету орта-
лыѓы" шаруашылыќ ж‰ргізу ќ±ќыѓындаѓы
республикалыќ мемлекеттік кєсіпорны-
ныњ Ќостанай облысы бойынша филиа-
лы жєне оныњ ќалалар мен аудандардаѓы
бμлімдері (б±дан єрі - ХЌКО).

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

3. Мемлекеттік ќызметті кμрсету нєти-
жесі – тіреу жєне ќоршау конструкцияла-
рын, инженерлік ж‰йелер мен жабдыќ-
тарды μзгертуге байланысты емес ќолда-
ныстаѓы ѓимараттардыњ ‰й-жайларын
(жекелеген бμліктерін) реконструкция-
лауѓа (ќайта жоспарлауѓа, ќайта жабдыќ-
тауѓа) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
шешімі.

Мемлекеттік ќызметті кμрсету нєти-
жесін беру нысаны: ќаѓаз т‰рінде.

2. Мемлекеттік ќызметтер кμрсету
процесінде кμрсетілетін ќызметті

берушініњ ќ±рылымдыќ
бμлімшелерініњ (ќызметкерлерініњ)

іс-ќимылы тєртібін сипаттау

4. Мемлекеттік ќызметті кμрсету бойын-
ша рєсімді (іс-ќимылды) бастауѓа негізде-
ме кμрсетілетін ќызметті берушініњ Ќазаќ-
стан Республикасы ¦лттыќ экономика ми-
нистрініњ міндетін атќарушыныњ 2015
жылѓы 27 наурыздаѓы  № 257 "Ќазаќстан
Республикасыныњ аумаѓында жылжы-
майтын м‰лік объектілерініњ мекенжайын
айќындау жμнінде аныќтама беру", "Сєу-
лет-жоспарлау тапсырмасын беру" жєне
"Тіреу жєне ќоршау конструкцияларын,
инженерлік ж‰йелері мен жабдыќтарды
μзгертуге байланысты емес ќолданыс-
таѓы ѓимараттардыњ ‰й-жайларын (жеке-
леген бμліктерін) реконструкциялауѓа
(ќайта жоспарлауѓа, ќайта жабдыќтауѓа)
шешім беру" мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер стандарттарын бекіту туралы"
б±йрыѓымен бекітілген "Тіреу жєне ќор-
шау конструкцияларын, инженерлік ж‰йе-
лер мен жабдыќтарды μзгертуге байла-
нысты емес ќолданыстаѓы ѓимараттар-
дыњ ‰й-жайларын (жекелеген бμліктерін)
реконструкциялауѓа (ќайта жоспарлауѓа,
ќайта жабдыќтауѓа) шешім беру" мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызмет стандартыныњ
(б±дан єрі – Стандарт) 1-ќосымшасына
сєйкес нысан бойынша μтінішті ќабыл-
дау мен Стандарттыњ 9-тармаѓында
кμрсетілген ќ±жаттар топтамасын (б±дан
єрі – ќ±жаттар топтамасы) ќабылдауы
болып табылады.

5. Мемлекеттік ќызметті кμрсету про-
цесініњ ќ±рамына кіретін єрбір рєсімніњ

 Єкімдіктіњ   2015 жылѓы 3 тамыздаѓы
№ 322 ќаулысымен бекітілген

Тіреу жєне ќоршау конструкцияларын, инженерлік ж‰йелер
мен жабдыќтарды μзгертуге байланысты емес

ќолданыстаѓы ѓимараттардыњ ‰й-жайларын
(жекелеген бμліктерін) реконструкциялауѓа

 (ќайта жоспарлауѓа,  ќайта жабдыќтауѓа) шешім беру"
мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет регламенті

8 7 ќазан 2015 жыл

                 Шартты белгілер

Мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ басталуы немесе аяќталуы;

Кμрсетілетін ќызметті алушы рєсімініњ (іс-ќимылыныњ)
 жєне (немесе) ЌФБ  атауы;

Тањдау н±сќасы;

Келесі рєсімге (іс-ќимылѓа) μту.

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

1) кμрсетілетін ќызметті беруші кењ-
сесініњ ќызметкері ќ±жаттар топтамасын
ќабылдайды, олардыњ тіркелуін ж‰зеге
асырады жєне ќабылданѓан к‰ні мен
уаќытын кμрсете отырып, тіркеу туралы
белгісі бар μтінішініњ кμшірмесін береді
жєне кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысына береді,  15 (он бес) минут.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі –
кμрсетілетін ќызметті алушыѓа ќ±жаттар
топтамасыныњ ќабылданѓан к‰ні мен
уаќытын кμрсете отырып, μтініштіњ
кμшірмесін беру;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы ќ±жаттар топтамасын ќарайды жєне
кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты
орындаушысын айќындайды, 1 (бір) са-
ѓат.

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

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жау-
апты орындаушысы ќ±жаттар топтамасын
ќарайды, мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесініњ жобасын дайындайды, 3 (‰ш)
ж±мыс к‰ні.

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

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтиже-
сіне ќол ќояды, 6 (алты) ж±мыс к‰ні.

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

5) кμрсетілетін ќызметті беруші кењ-
сесініњ ќызметкері кμрсетілетін ќызметті
алушыѓа мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесін береді, 15 (он бес) минут.

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

3. Мемлекеттік ќызметтерді кμрсету
процесінде кμрсетілетін ќызметті
берушініњ ќ±рылымдыќ бμлімше-
лерініњ (ќызметкерлерініњ) μзара

іс-ќимылы тєртібін сипаттау

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

1) кμрсетілетін ќызметті беруші кењ-
сесініњ ќызметкері;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы;

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жау-
апты орындаушысы;

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

1) кμрсетілетін ќызметті беруші кењ-
сесініњ ќызметкері ќ±жаттар топтамасын
ќабылдайды, олардыњ тіркелуін ж‰зеге
асырады жєне ќабылданѓан к‰ні мен
уаќытын кμрсете отырып, тіркеу туралы
белгісі бар μтінішініњ кμшірмесін береді
жєне кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысына береді,  15 (он бес) минут;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы ќ±жаттар топтамасын ќарайды жєне
кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты
орындаушысын айќындайды, 1 (бір) са-
ѓат;

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жау-
апты орындаушысы ќ±жаттар топтамасын

ќарайды, мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесініњ жобасын дайындайды, 3 (‰ш)
ж±мыс к‰ні;

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтиже-
сіне ќол ќояды, 6 (алты) ж±мыс к‰ні;

5) кμрсетілетін ќызметті беруші кењ-
сесініњ ќызметкері кμрсетілетін ќызметті
алушыѓа мемлекеттік ќызмет кμрсету нєти-
жесін береді, 15 (он бес) минут.

4. Халыќќа ќызмет кμрсету
орталыѓымен жєне (немесе) μзге де
кμрсетілетін ќызметті берушілермен
μзара іс-ќимыл тєртібін, сондай-аќ

мемлекеттік ќызмет кμрсету
процесінде аќпараттыќ ж‰йелерді

пайдалану тєртібін сипаттау

8. ХЌКО-ѓа ж‰гіну тєртібін, кμрсетілетін
ќызметті алушыныњ μтінішін μњдеу ±заќ-
тыѓын сипаттау:

1) ХЌКО-ныњ ќызметкері μтініштіњ д±рыс
толтырылуын жєне кμрсетілетін ќызметті
алушыныњ ±сынѓан ќ±жаттар топтамасы-
ныњ толыќтыѓын Стандарттыњ 9-тармаѓы-
на сєйкестігін тексереді, 5 (бес) минут.

Кμрсетілетін ќызметті алушы Стан-
дарттыњ 9-тармаѓында кμзделген тізбе-
ге сєйкес ќ±жаттардыњ толыќ емес топ-
тамасын ±сынбаѓан жаѓдайда, ХЌКО ќыз-
меткері Стандарттыњ 2-ќосымшасына
сєйкес нысан бойынша ќ±жаттарды
ќабылдаудан бас тарту туралы ќолхат
береді.

Ќ±жаттар топтамасын толыќ ±сынѓан
кезде ХЌКО-ныњ ќызметкері оларды "Ха-
лыќќа ќызмет кμрсету орталыќтарына ар-
налѓан интеграцияланѓан аќпараттыќ
ж‰йе" аќпараттыќ ж‰йесінде тіркейді жєне

кμрсетілетін ќызметті алушыѓа тиісті
ќ±жаттарды ќабылдаѓаны туралы ќолхат
береді, 5 (бес) минут;

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

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

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

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

ХЌКО нєтижені бір ай мерзім ішінде
саќтауды ќамтамасыз етеді, содан кейін
нєтиже одан єрі саќтау ‰шін кμрсетілетін
ќызметті берушіге жіберіледі. Бір ай μткен
соњ кμрсетілетін ќызметті алушы μтініш
жасаѓан кезде ХЌКО с±рауы бойынша
кμрсетілетін ќызметті беруші бір ж±мыс
к‰нініњ ішінде кμрсетілетін ќызметті алу-
шыѓа жіберу ‰шін ХЌКО-ѓа дайын ќ±жат-
тарды жібереді.

9. Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет
"электрондыќ ‰кіметініњ"  веб-порталы ар-
ќылы кμрсетілмейді.

Мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ бизнес-
процестерініњ аныќтамалыѓы Регла-
менттіњ ќосымшасында кμрсетілген.

"Тіреу жєне ќоршау конструкцияларын, инженерлік ж‰йелер мен жабдыќтарды
μзгертуге байланысты емес ќолданыстаѓы ѓимараттардыњ ‰й-жайларын

(жекелеген бμліктерін) реконструкциялауѓа (ќайта жоспарлауѓа,
ќайта жабдыќтауѓа) шешім беру" мемлекеттік кμрсетілетін

ќызмет регламентіне ќосымша

"Тіреу жєне ќоршау конструкцияларын, инженерлік ж‰йелер мен
жабдыќтарды μзгертуге байланысты емес ќолданыстаѓы ѓимараттардыњ

‰й-жайларын (жекелеген бμліктерін) реконструкциялауѓа (ќайта
жоспарлауѓа, ќайта жабдыќтауѓа) шешім беру" мемлекеттік ќызмет

кμрсетудіњ бизнес-процестерініњ аныќтамалыѓы

Кμрсетілетін
ќызметті алушы ХЌКО

Кμрсетілетін ќызметті
беруші кењсесініњ

ќызметкері

Кμрсетілетін ќыз-
метті берушініњ

басшысы

Кμрсетілетін ќызметті берушініњ
жауапты орындаушысы

¤тініштіњ д±рыс толтырылуын
жєне кμрсетілетін ќызметті алушы-
ныњ ±сынѓан ќ±жаттар топтамасы-
ныњ толыќтыѓын Стандарттыњ 9-
тармаѓына сєйкестігін тексереді, 5
(бес) минут

Кμрсетілетін ќызметті алушы
Стандарттыњ 9-тармаѓында кμз-
делген тізбеге сєйкес ќ±жаттардыњ
толыќ емес топтамасын ±сынбаѓан
жаѓдайда, ХЌКО ќызметкері Стан-
дарттыњ 2-ќосымшасына сєйкес
нысан бойынша ќ±жаттарды ќабыл-
даудан бас тарту туралы ќолхат
береді

Ќ±жаттар топтамасын ќабылдау
туралы ќолхатта кμрсетілген мер-
зімде кμрсетілетін ќызметті алу-
шыѓа мемлекеттік ќызмет кμрсету
нєтижесін береді, 15 (он бес) ми-
нут

Ќ±жаттар топта-
масын ќабылдай-
ды, олардыњ
тіркелуін ж‰зеге
асырады жєне
ќабылданѓан к‰ні
мен уаќытын
кμрсете отырып,
тіркеу туралы
белгісі бар μтіні-
шініњ кμшірмесін
береді жєне кμрсе-
тілетін ќызметті
берушініњ басшы-
сына береді, 15
(он бес) минут

Ќ±жаттар топ-
т а м а с ы н
ќарайды жєне
кμрсетілетін
ќызметті бе-
рушініњ жауап-
ты орындау-
шысын айќын-
дайды,  1 (бір)
саѓат

К μ р с е т і л е т і н
ќызметті алу-
шыѓа мемлекеттік
ќызмет кμрсету
нєтижесін береді,
15 (он бес) минут

Ќ±жаттар топтамасын
ќарайды, мемлекеттік ќыз-
мет кμрсету нєтижесініњ
жобасын дайындайды, 3
(‰ш) ж±мыс к‰ні (мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызметті
ХЌКО арќылы 9 (тоѓыз)
ж±мыс к‰ні)

Мемлекеттік
ќызмет кμрсе-
ту нєтижесіне
ќол ќояды, 6
(алты) ж±мыс
к‰ні

жоќ
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(Соњы. Басы  газеттіњ №110,111,112 сандарында).



 1. Общие положения

1. Государственная услуга "Выдача
решения на реконструкцию (переплани-
ровку, переоборудование) помещений
(отдельных частей) существующих зда-
ний, не связанных с изменением несущих
и ограждающих конструкций, инженерных
систем и оборудования" (далее – госу-
дарственная услуга) оказывается местны-
ми исполнительными органами районов
и городов областного значения (далее –
услугодатель).

Прием документов и выдача результа-
тов оказания государственной услуги осу-
ществляется через:

1) канцелярию услугодателя;
2) филиал Республиканского госу-

дарственного предприятия на праве хо-
зяйственного ведения "Центр обслужива-
ния населения" по Костанайской облас-
ти и его отделы в городах и районах Ко-
митета связи, информатизации  и инфор-
мации Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан (далее
– ЦОН).

2. Форма оказания государственной
услуги: бумажная.

3. Результат оказания государственной
услуги – решение услугодателя
на реконструкцию (перепланировку, пе-
реоборудование) помещений (отдельных
частей) существующих зданий, не связан-
ных с изменением несущих  и ограждаю-
щих конструкций, инженерных систем и
оборудования.

Форма предоставления результата
оказания государственной услуги: бумаж-
ная.

2. Описание порядка действий
структурных подразделений
(работников) услугодателя

в процессе оказания
государственной услуги

4. Основанием для начала процедуры
(действия) по оказанию государственной
услуги является принятие услугодателем
заявления по форме согласно приложе-
нию 1 к стандарту государственной услу-
ги "Выдача решения на реконструкцию
(перепланировку, переоборудование)
помещений (отдельных частей) суще-
ствующих зданий, не связанных с изме-
нением несущих и ограждающих конст-
рукций, инженерных систем и оборудо-
вания", утвержденного приказом испол-
няющего обязанности Министра нацио-
нальной экономики Республики Казах-
стан от 27 марта 2015 года № 257
"Об утверждении стандартов государ-
ственных услуг "Выдача справки   по оп-
ределению адреса объектов недвижимо-
сти на территории Республики Казах-
стан", "Выдача архитектурно-планировоч-
ного задания" и "Выдача решения на ре-
конструкцию (перепланировку, переобо-
рудование) помещений (отдельных час-
тей) существующих зданий, не связанных
с изменением несущих и ограждающих
конструкций, инженерных систем и обо-
рудования" (далее – Стандарт) и приня-
тие пакета документов указанных пункте
9 Стандарта (далее – пакет документов).

5. Содержание каждой процедуры
(действия), входящей в состав процесса
оказания государственной услуги, дли-
тельность его выполнения:

1) сотрудник канцелярии услугодате-

 Утвержден  постановлением акимата
от  3 августа 2015 года № 322

Регламент государственной услуги
"Выдача решения на реконструкцию (перепланировку,

переоборудование) помещений
(отдельных частей) существующих зданий,

не связанных  с изменением несущих
и ограждающих конструкций,

инженерных систем    и оборудования"

9 7 ќазан 2015 жыл

ля принимает пакет документов, осуще-
ствляет их регистрацию, выдает копию за-
явления с отметкой  о регистрации с ука-
занием даты и времени приема и переда-
ет руководителю услугодателя, 15 (пят-
надцать) минут.

Результат процедуры (действия) – вы-
дача услугополучателю копии заявления
с отметкой о регистрации с указанием даты
и времени приема пакета документов;

2) руководитель услугодателя рассмат-
ривает пакет документов  и определяет
ответственного исполнителя услугодате-
ля, 1 (один) час.

Результат процедуры (действия) – виза
руководителя услугодателя;

3) ответственный исполнитель услуго-
дателя рассматривает пакет документов,
подготавливает проект результата оказа-
ния государственной услуги, 3 (три) рабо-
чих дня.

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

4) руководитель услугодателя подписы-
вает результат оказания государственной
услуги, 6 (шесть) рабочих дней.

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

5) сотрудник канцелярии услугодателя
выдает услугополучателю результат ока-
зания государственной услуги, 15 (пятнад-
цать) минут.

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

3. Описание порядка взаимодействия
структурных подразделений
(работников) услугодателя

в процессе оказания
государственной услуги

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

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

дателя;
7. Описание последовательности про-

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

1) сотрудник канцелярии услугодателя
принимает пакет документов, осуществля-
ет их регистрацию, выдает копию заявле-
ния с отметкой   о регистрации с указани-
ем даты и времени приема и передает
руководителю услугодателя, 15 (пятнад-
цать) минут;

2) руководитель услугодателя рассмат-
ривает пакет документов   и определяет
ответственного исполнителя услугодате-
ля, 1 (один) час;

3) ответственный исполнитель услуго-
дателя рассматривает пакет документов,
подготавливает проект результата оказа-
ния государственной услуги, 3 (три) рабо-
чих дня;

4) руководитель услугодателя подписы-
вает результат оказания государственной
услуги, 6 (шесть) рабочих дней;

5) сотрудник канцелярии услугодателя
выдает услугополучателю результат ока-
зания государственной услуги, 15 (пятнад-
цать) минут.

4. Описание порядка
взаимодействия с центром

обслуживания населения и (или)
иными услугодателями,

а также порядка использования
информационных систем

в процессе оказания
государственной услуги

8. Описание порядка обращения в
ЦОН, длительность обработки запроса
услугополучателя:

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

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

При предоставлении полного пакета
документов, работник ЦОНа регистриру-
ет их в информационной системе "Интег-
рированная информационная система
Центров обслуживания населения" и вы-
дает услугополучателю расписку о приеме
соответствующих документов, 5 (пять) ми-
нут;

2) работник ЦОНа получает письмен-
ное согласие услугополучателя на ис-

пользование сведений, составляющих
охраняемую законом тайну, содержащих-
ся в информационных системах, если
иное не предусмотрено законами Респуб-
лики Казахстан, 5 (пять) минут;

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

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

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

ЦОН обеспечивает хранение результа-
та в течение одного месяца, после чего
передает их услугодателю для дальней-
шего хранения. При обращении услуго-
получателя по истечении одного месяца,
по запросу ЦОНа услугодатель в течение
одного рабочего дня направляет готовые
документы в ЦОН для выдачи услугополу-
чателю.

9. Государственная услуга через веб-
портал "электронного правительства" не
оказывается.

Справочник бизнес-процессов оказа-
ния государственной услуги представ-
лен в приложении к настоящему Регла-
менту.

                 Условные  обозначения

Начало или завершение оказания государственной услуги

Наименование процедуры (действия) услугополучателя и (или) СФЕ

Вариант выбора

Переход к следующей процедуре (действию)

Приложение
к регламенту государственной услуги

"Выдача решения на реконструкцию (перепланировку, переоборудование)
помещений (отдельных частей) существующих зданий,
не связанных   с изменением несущих и ограждающих

 конструкций, инженерных систем
и оборудования"

Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги
"Выдача решения на реконструкцию (перепланировку,

переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих
зданий, не связанных с изменением несущих и ограждающих

конструкций, инженерных систем и оборудования"

Услуго-
получатель ЦОН

Сотрудник
канцелярии

услугодателя

Руководитель
услугодателя

Ответственный исполнитель
услугодателя

Проверяет правильность заполнения
заявления  и полноту пакета докумен-
тов, предоставленных услугополуча-
телем, на соответствие пункту   9
Стандарта, 5 (пять) минут

В случае предоставления услугопо-
лучателем неполного пакета докумен-
тов согласно перечню, предусмот-
ренному пунктом 9 Стандарта, работ-
ник ЦОНа выдает расписку об отказе
в приеме документов по форме со-
гласно приложению 2 к Стандарту

В срок, указанный в расписке о при-
еме пакета документов, выдает ре-
зультат оказания государственной
услуги услугополучателю, 15 (пят-
надцать) минут

Принимает пакет
документов, осу-
ществляет их ре-
гистрацию, выдает
копию заявления с
отметкой о регист-
рации с указанием
даты и времени
приема   и переда-
ет руководителю
услугодателя, 15
(пятнадцать) ми-
нут

Рассматривает
пакет докумен-
тов   и опреде-
ляет ответ-
ственного ис-
полнителя ус-
л у г о д а т е л я ,
1 (один) час

Выдает услугопо-
лучателю резуль-
тат оказания госу-
дарственной услу-
ги, 15 (пятнадцать)
минут

Рассматривает пакет доку-
ментов, подготавливает про-
ект результата оказания госу-
дарственной услуги,  3 (три)
рабочих дня (при оказании го-
сударственной услуги через
ЦОН, 9 (девять) рабочих дней)Подписывает ре-

зультат оказания
государственной
услуги, 6 (шесть)
рабочих дней

да

нет

(Окончание. Начало в № 110,111,112 номерах газеты).
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Банкте несие алѓаннан кейін,
ќарыз алушы міндеттермен бірге
ќ±ќыќтарѓа ие болады, олар ќол-
даныстаѓы  зањнамаѓа сєйкес
банктік ќарыз шартында жазы-
луы тиіс.

Біріншіден, кєсіпкерлік ќыз-
метпен байланысты емес ќарыз-
ды алѓаннан кейін, ќарыз алушы
оны он тμрт к‰нтізбелік к‰н
ішінде т±раќсыздыќ айыбы мен
айыпп±лды  тμлеусіз ќайтаруѓа
ќ±ќылы. Ќарызды алѓан к‰ннен
бастап бір жыл μткеннен кейін,
оны сондай-аќ мерзімінен б±рын
т±раќсыздыќ айыбы мен айып-
п±лды  тμлеусіз μтеуге болады.

Екіншіден,  егер кесте бойын-
ша тμлем жасау к‰ні демалыс
немесе мереке к‰ніне келетін
болса, онда тμлемді келесі
ж±мыс к‰ні т±раќсыздыќ айыбы
мен айыпп±лды  тμлеусіз ж‰зеге
асыруѓа болады.

‡шіншіден, ќарыз алушы банк-
тен айына бір реттен артыќ емес
банктік ќарыз шарты бойынша
ќарызды μтеуге  келіп т‰скен
аќшаны бμлу туралы тегін аќпа-

ратты ала алады. Б±л ‰шін ќыз-
мет кμрсететін банкке жазбаша
т‰рде жолыѓу ќажет.

Тμртіншіден, ќарыз алушы
ќарызды мерзімінен б±рын
μтегісі келсе, μтініш негізінде
банктен негізгі ќарыз, сыйаќы,
комиссия, т±раќсыздыќ айыбы,
айыпп±л бойынша бμлінген
ќайта тμленетін соманыњ кμлемі
туралы аќпаратты алуѓа ќ±ќылы.

Осындай  аќпаратты банктер
‰ш ж±мыс к‰ннен артыќ емес
мерзімде ±сынулары ќажет.

Бесіншіден, алѓан ќарыз
бойынша даулы жайлар болѓан
жаѓдайда, ќарыз алушы банкке
жазбаша т‰рде жолыѓып, "Жеке
жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарастыру тєртібі ту-
ралы" Зањнамамен бекітілген
мерзімде жауап алуѓа ќ±ќылы.

Ипотекалыќ ќарыз шартында
сондай-аќ, ќарыз алушыныњ жа-
салѓан ипотекалыќ ќарыз шар-
ты бойынша  туындаѓан келіс-
пеушіліктерді реттеу ‰шін банктік
омбудсманѓа жазбаша т‰рде
жолыѓу ќ±ќыѓы болуѓа тиіс.

Банктік ќарыз шарты бойынша ќарыз
алушыныњ ќ±ќыќтары туралы

Єлеуетті ќарыз алушы (жеке
т±лѓаѓа) банктік ќарыз шартын
жасаѓанѓа дейін, сараланѓан
тμлем єдісімен жєне аннуитетті
тμлем єдісі бойынша есептелген
тμлем кестесініњ жобасымен та-
нысу, жєне тμлем єдісін тањдау
ќажет.

Шартќа, кестеден басќа,
ќарыз алушыѓа ќарыздыњ бар-
лыќ сомасы жєне валютасы,
ќарыздыњ мерзімі,  тμлемдер
кμлемі жєне ќарызѓа ќатысты
басќа да мєліметтері бар ќол
ќойылѓан жєне банктіњ мμрімен
куєландырылѓан  жадынама
берілуі тиіс.

Егер ќарыз беру туралы та-
лаптарымен, ќамтамасыз ету бо-
лып табылатын м‰ліктіњ нарыќ
ќ±нын аныќтау маќсатында
баѓалау μткізуге жєне (немесе)
саќтандыру шарттарын жасау
ќарастырылѓан болса, ќарыз
алушы баѓалаушыны жєне саќ-
тандыру ±йымын μз бетінше
тањдауѓа ќ±ќылы.

ЌР ¦лттыќ Банкі
Ќостанай филиалы.

 "Арќалыќ ќалалыќ мєслихаты-
ныњ аппараты" мемлекеттік меке-
месі (110300, Ќостанай облысы,
Арќалыќ ќаласы, Абай дањѓылы,
29,  715 каб., аныќтама телефоны
8(71430)7-09-23, факс 8(71430)
7-52-32, электрондыќ пошта
maslihatar@yandex.ru) "Б" корпу-
сыныњ бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс
жариялайды:

"Арќалыќ ќалалыќ мєслихатыныњ
аппараты" мемлекеттік мекемесініњ
жетекші маманы (санаты Е-5), лауа-
зымдыќ жалаќысы мемлекеттік ќыз-
мет μтіліне байланысты 53172 тењ-
геден 71672 тењгеге дейін.

Ќызметтік міндеттері:
Мєслихат аппаратындаѓы ќ±жат-

тардыњ айналымын жєне iс ж‰ргiзу
ж±мысын ж‰ргiзедi, белгiленген
номенклатураѓа сєйкес барлыќ iске
жауап бередi, жыл сайын аппарат
басшылыѓына iс номенклатурасын
жетiлдiру ±сыныстарын енгiзедi.
Аяќталѓан μндіріс iстердi есептеу
жєне саќтау бойынша ж±мыстарды
±йымдастырады, оларды дайындап
жєне м±раѓатќа белгiленген тєртiпке
сєйкес тапсырады. Ќалалыќ мєсли-
хатыныњ аппарат ќызметкерлерiнiњ
жеке iстерiн ж‰ргiзедi. Ќалалыќ
мєслихаттыњ аппаратындаѓы бос
орындар ‰шiн конкурстар μткiзу ‰шiн
ќ±жаттардыњ дайындалуын жєне ап-
парат ќызметкер-лерiнiњ аттеста-
циясын μткізуін ќамтамасыз етедi.
Мемлекеттiк ќызмет-шiлерiнiњ этика
кiтабын ж‰ргiзедi. Мєслихат хатшы-
сы жоќ болѓан жаѓдайда ќабылдан-
ѓан хабарды жазып, олардыњ маз-
м±нын кейiн жеткiзедi, ќызметкер-
лердi мєслихат хатшысыныњ тап-
сырмасы бойынша шаќыру, мєсли-
хат хатшысыныњ жєне аппарат ќыз-
меткерлерiнiњ iс-сапарѓа кеткендiгi
туралы жазбасын ж‰зеге асырады.
Жμнелтілген, келіп т‰скен хабарды,
азаматтардыњ жазбаша немесе
ауызша ‰ндеуiн, сондай-аќ басќа да
ќ±жаттарды тiркеу журналын
ж‰ргiзедi. Белгiленген тєртiп бойын-
ша хабардыњ ќабылдануын жєне
тiркелуiн, мєслихат хатшысына жєне
аппарат ќызметкерлерiне уаќыты-
мен ќарауѓа берiлуiн ж‰зеге асыра-
ды. "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтініштерін ќарау туралы" №1-Т¤ ны-
саны бойынша есебін ќ±райды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: Жоѓары не-
месе ортадан кейінгі білімі (зањгерлік,
экономикалыќ, педагогикалыќ).

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

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері жμніндегі
Агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19
наурыздаѓы №  06-7/32 б±йрыѓымен
бекітілген, Бос єкімшілік мемлекеттік
лауазымына орналасуѓа конкурс
μткізу жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан
кейін – 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 ак-
тілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 жел-
тоќсанда № 6697 болып тіркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі
туралы хабарландыру соњѓы жария-
ланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс
к‰нніњ ішінде "Арќалыќ ќалалыќ
мєслихатыныњ аппараты" мемле-
кеттік мекемесіне мына мекенжайѓа:
Арќалыќ ќаласы, Абай дањѓылы, 29,
715 каб., аныќтама телефоны
8(71430)7-09-23, факс 8(71430)
7-52-32, электрондыќ мекенжайы:
maslihatar@yandex.ru ±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 азматтар
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгімеле-
су басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні
б±рын кешіктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар єњгімелесуге жіберу туралы
хабардар ету к‰нінен бастап 5
ж±мыс к‰н ішінде "Арќалыќ ќала-
лыќ мєслихатыныњ аппараты" мем-
лекеттік мекемесінде 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 да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей "Арќалыќ ќалалыќ мєслихаты-
ныњ аппараты" мемлекеттік меке-
месініњ персоналды басќару ќызме-
тіне (кадр ќызметі)  тіркеледі. Тірке-
лу ‰шін т±лѓалар  "Арќалыќ ќалалыќ
мєслихатыныњ аппараты" мемле-
кеттік мекемесініњ персоналды бас-
ќару ќызметіне (кадр ќызметіне) жеке
басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шы-
ѓындарын (єњгімелесу μтетін жерге
келу жєне кері ќайту, т±рѓын ‰йлік
орын-жайын жалдау, т±ру, байла-
ныстыњ барлыќ т‰рлерін пайдалану)
μздерініњ жеке ќаражаттары есебінен
ж‰ргізіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
¦лттыќ Банкі жеке т±лѓалардыњ
депозиттері бойынша μтемаќы
тμлеу шењберінде банктердіњ
салымшылардан μтініштерді
ќабылдау мерзімін 2015 жылѓы
1 желтоќсанѓа дейін ±зарту тура-
лы хабарлайды. Б±л шешім тењ-
гедегі депозиттіњ μтемаќысына
ќ±ќыѓы бар салымшыларды ба-
рынша кμп ќамту маќсатында,
сондай-аќ банктердіњ μтініші
бойынша ќабылданды.

2015 жылѓы 18 тамыздаѓы
операциялыќ к‰нніњ соњында
салымшыныњ екінші дењгейдегі
банктерде жєне "Ќазпочта"

АЌ-да тењгеде ашылѓан депозиті
болѓан жаѓдайда оѓан μтемаќы
тμленетін болады. Б±л ретте
2015 жылѓы 18 тамыздаѓы жаѓ-
дай бойынша банк шотындаѓы
салым бойынша ќалдыќ 1 мил-
лион тењгеден аспауѓа тиіс.

¤темаќы тμлеу жеке т±лѓалар-
дыњ мерзімді депозиттері бойын-
ша ж‰зеге асырылады.

¤темаќы алу ‰шін салымшы
депозитті ќайта ресімдеген
к‰ннен бастап кемінде бір жыл
мерзімге депозитті арнайы
шотта саќтау жμнінде μзіне
міндеттеме ќабылдайды.

Салымшылар 2015 жылѓы

ЌР ¦лттыќ Банкініњ
аќпараттыќ хабары

Еркін μзгермелі айырбастау баѓамы режиміне μтуге байланысты
жеке т±лѓалардыњ депозиттері бойынша μтемаќы тμлеу

шењберінде банктердіњ салымшылардан μтініштерді ќабылдау
мерзімін ±зарту туралы

1 желтоќсанѓа дейінгі мерзімде
банкке депозитті ќайта ресімдеу
‰шін μтініш жасауы ќажет.

Т‰сініктемелер мен консульта-
цияларды ЌР ¦лттыќ Банкініњ
Ќоѓамдыќ ќабылдау бμлмесінен
мына мекенжай бойынша: Алма-
ты ќ., Єйтеке би к-сі, 67, ЌР ¦лттыќ
Банкініњ аумаќтыќ филиалдарын-
да, ЌР ¦лттыќ Банкініњ сайтында
"Кері байланыс" нысаны арќылы
(http: / /www.nat ionalbank.kz/
?getpg=Feedback%20for%20
page&switch=russian), сондай-аќ
мына телефондар бойынша
алуѓа болады : +7 (727) 2 788 085,
2 788 008.

Утеряно свидетельство от 8.02.2007, № 81, выданное на имя Айтбае-
вой С.М., на адрес: г. Костанай, ж.м. Кунай, ул. Байтерек, д.2, кв. 1.

Ќостанай облысы єкімдігініњ дене
шыныќтыру жєне спорт басќармасы" ММ
(110000, Ќостанай  ќаласы,  Таран   кμшесі,
83, 428-кабинет, аныќтама телефоны:
54-05-73,   факс:    54-39-53,    электрон-
дыќ     мекенжай:      oblsport@kostanay.kz)
"Б" корпусыныњ бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымына орналасуѓа конкурс
жариялайды.

Дене шыныќтыру-б±ќаралыќ ж±мыс
бμлімініњ жетекші маманы, D-O-5 сана-
ты, лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ат-
ќарѓан жылдарына байланысты 57 656
тењгеден 78 157 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері: Олимпи-
адалыќ емес, ±лттыќ спорт т‰рлерін дамы-
туѓа талдауды ж‰зеге асырады.  ¦лттыќ жєне
олимпиадалыќ емес спорт т‰рлерінен об-
лыстыњ ќ±рама командасын дайындауды
жєне баќылау жасауды ±йымдастырады,
олардыњ Ќазаќстан Республикасыныњ чем-
пионаттарында, кубоктарында, біріншілікте-
рінде, кешенді іс-шараларына жєне басќа
да республикалыќ жєне халыќаралыќ  жа-
рыстарѓа ќатысуын , облыстыќ ќ±рама ко-
манда тізімін бекіту ‰шін дайындауды ќам-
тамасыз етеді.

¦лттыќ жєне олимпиадалыќ емес спорт
т‰рлерінен спорттыќ-б±ќаралыќ іс-шаралар-
ды μткізу жєне дайындауды ќамтамасыз
етеді. Салауатты μмір салтын насихаттау
жμніндегі іс-шаралар μткізеді. Олимпиада-
лыќ емес жєне ±лттыќ спорт т‰рлерін дамы-
туѓа, осы спорт т‰рлері бойынша спорттыќ
резервті дайындауѓа, аѓымдаѓы жєне перс-
пективалыќ жоспарларды ж‰зеге асыруѓа
баќылау жєне дайындауѓа, спорт т‰рлерін
дамыту жμніндегі аќпаратты дайындауѓа
жауап береді.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойылатын та-
лаптар:

Жоѓары педагогикалыќ (дене шыныќты-
ру) немесе ортадан кейінгі педагогикалыќ
(дене шыныќтыру) білім

Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-
циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ "Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Президенті туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ Конституция-
лыќ зањын, "Мемлекеттік ќызмет туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес тура-
лы", "Єкімшілік рєсімдер туралы", "Мемле-

кеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі басќару
туралы", "Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы" Ќазаќстан
Республикасы зањдарын, осы санаттаѓы на-
ќты лауазымныњ мамандануына сєйкес са-
лалардаѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќ-
стан Республикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан-2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси баѓы-
ты стратегиясын білуі.   Осы санаттаѓы лау-
азымдар бойынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті басќа да міндетті
білімдер.

Конкурс "Бос єкімшілік  мемлекеттік лау-
азымына орналасуѓа конкурс μткізу жєне
конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаѓида-
ларын бекіту туралы"  (б±дан єрі – Ќаѓида)
Ќазаќстан Республикасыныњ  Мемлекеттік
ќызмет    істері    агенттігі     Тμраѓасыныњ
2013 жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йры-
ѓыныњ негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жат-
тар:

1) осы Ќаѓидалардыњ 2-ќосымшасына
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓидалар-
дыњ 3-ќосымшасына сєйкес нысанда толты-
рылѓан  сауалнама;

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмелері;

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

5) Ќазаќстан Республикасы    Денсау-
лыќ    саќтау    министрлігініњ 2010   жылѓы
23 ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓымен бекітіл-
ген (Ќазаќстан Республикасыныњ Норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ тізілімінде 2010
жылѓы 21 желтоќсанда № 6697 болып тіркел-
ген) нысандаѓы денсаулыѓы туралы аныќта-
ма;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Кμрсетілген ќ±жаттар "Ќостанай облысы
єкімдігініњ дене шыныќтыру жєне спорт бас-

ќармасы" ММ (Ќостанай ќаласы, Таран
кμшесі, 83, 428-кабинет) конкурсты μткізу
туралы хабарламаны жариялау к‰нінен 10
ж±мыс к‰н ішінде ±сынылуы керек.

Конкурстыќ комиссияныњ ќаралуына аза-
маттармен мерзімінде ќолма-ќол  немесе
пошта бойынша берілген (ќоса беріліп отыр-
ѓан ќ±жаттар кμрсетілуімен папкіге салын-
ѓан) ќ±жаттар ќабылданады. Конкурсќа ќаты-
су ‰шін электрондыќ пошта арќылы ќ±жат-
тардыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу бастал-
ѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰нінен кешіктірмей
тапсырады.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткерлер оны
єњгімелесуге жіберу туралы хабарландыру
к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰н ішінде "Ќоста-
най облысы єкімдігініњ дене шыныќтыру жєне
спорт басќармасы" ММ-де μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отырысына бай-
ќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республи-
касы зањнамасында белгіленген тєртіпте ак-
кредителген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары-
ныњ, басќа да мемлекеттік органдардыњ, ќоѓам-
дыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар-
дыњ), коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне сая-
си партиялардыњ μкілдері, уєкілетті орган-
ныњ ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясы-
ныњ отырысына ќатысу ‰шін т±лѓа єњгімеле-
су μткілуі басталуына дейін бір ж±мыс к‰нінен
кешіктірмей персоналды басќару ќызметін-
де "Ќостанай облысы єкімдігініњ дене шы-
ныќтыру жєне спорт басќармасы" ММ-де
тіркеледі.Тіркелу ‰шін т±лѓалар персонал-
ды басќару ќызметіне "Ќостанай облысы
єкімдігініњ дене шыныќтыру жєне спорт бас-
ќармасы" ММ-не жеке басын куєландыра-
тын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
тиесілігін растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
сын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Конкурсќа ќатысуѓа шыѓындар (μткізілуі
орнына жєне кері ќайтуына ж‰ру, ‰й-жайын
жалдауѓа, т±руына, барлыќ т‰рдегі байла-
ныс ќызметтерімен пайдалануына) азамат-
тар μз ќаражаты есебінен тμлейді.

"Ќостанай тањы" газетініњ 02.10.2015 жылѓы № 111 (18320) санында
жарияланѓан  "Ќостанай ќаласы єкімініњ аппараты" мемлекеттік меке-
месініњ хабарландыруы зањсыз деп танылсын.

ЖЄРМЕЊКЕ!

10 ќазанда саѓат 9.00-де Сити-Орталыќта, 8,9 шаѓынаудан-
дар аралыѓында Арыстанбеков кμшесініњ бойында жєне КСК
ауданында Текстильщиктер кμшесінде ("Жастар" бульварыныњ
кіре берісі) облыстыњ аудандары мен ќалалары тауарμндіру-
шілерініњ ќатысуымен "Алтын к‰з–2015" ірі кμлемді ауылшаруа-
шылыќ жєрмењкесі μтеді.

Ќосымша аќпарат тел.: 575 - 773.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ тілдерді дамыту басќармасы" ММ ±жымы
басќарма аппаратыныњ бас маманы Айжан Жусанќызына анасы

Г‰лбарам Тілеуќабылќызыныњ
ќайтыс болуына байланысты ќайѓысына ортаќтасып, кμњіл айтады.
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"Ќостанай ќаласы єкімініњ аппара-
ты" мемлекеттік мекемесініњ бірыњѓай
конкурс комиссиясы (110000, Ќостанай
ќаласы, Пушкин кμшесі, 98, 301 каб.,
аныќтама телефоны: 8 (7142)53-03-55,
факс: 8(7142)53-39-80, электрондыќ
пошта: L.Isabaeva@kostanay.gov.kz) "Б"
корпусыныњ Ќостанай ќаласы єкімініњ
орынбасары (Е-1, 1 бірлік) лауазымдыќ
жалаќысы ењбек еткен жылдарына
ќарай 115 954 тењгеден  156 314 тењгеге
дейін  бос єкімшілік мемлекеттік лауа-
зымдарына орналасуѓа конкурс жария-
лайды.

Ќызметтік міндеттері: ЌР Зањдары-
ныњ, Ќазаќстан Республикасы Президенті
Жарлыќтарыныњ, мемлекеттік ‰кіметтіњ
жоѓары т±рѓан органдарыныњ нормативтік-
ќ±ќыќтыќ актілерініњ, сондай-аќ μз баѓыты
бойынша єкімдік ќаулыларыныњ, єкім ше-
шімдерініњ жєне μкімдерініњ орындалуын
±йымдастыру; т±рѓын ‰й-коммуналдыќ
шаруашылыѓы жєне ќала μмірін ќамтама-
сыз ететін, кμлік, байланыс, пєтер иелерініњ
т±тынушылар кооперативі, μртке ќарсы
ќызметтіњ, автомобиль жолдары желісін да-
мыту жєне к‰тіп ±стау, гараж-ќ±рылыс ко-
оперативтер ж±мысын дамыту жєне к‰тіп
±стау мєселесі. Жылыту-энергетикалыќ
кешен, ж±мылдыру даярлыѓы, азаматтыќ
ќорѓаныс, авариялар мен апаттардыњ сал-
дарын жою, ќала жылыту маусымына дай-
ындыќ жєне μту, селге ќарсы іс-шаралар
мєселелері.  Кμліктегі ќауіпсіздік жμніндегі,
тμтенше жаѓдайлар жєне селге ќарсы
к‰рес жμніндегі, иелердіњ т±тынушылыќ ко-
оперативі жєне пєтер иелерініњ т±тынушы-
лар кооперативі ‰йлестіру кењесініњ ж±мы-
сын ‰йлестіру жμніндегі комиссиялардыњ
ж±мысын ‰йлестіру. Ќазаќстан Республи-
касыныњ зањнамасымен кμзделген басќа
міндеттер.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойыла-
тын талаптар:

Білімі жоѓары экономикалыќ, техника-
лыќ, ауыл шаруашылыќ, ќ±рылыс, зањ-
герлік, мемлекеттік жєне жергілікті басќа-
ру.

Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ
біріне сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттiк ќызмет μтiлi ‰ш жылдан
кем емес;

2) жоѓары оќу орынынан кейiнгi бiлiм
баѓдарламалары бойынша Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Президентi жанындаѓы
бiлiм беру ±йымдарында мемлекеттiк тап-
сырыс негiзiнде немесе шетелдiњ жоѓары
оќу орындарында Шетелде кадрлар даяр-
лау жμнiндегi республикалыќ комиссия
бекiтетiн басым мамандыќтар бойынша
оќуды аяќтаѓан жаѓдайда мемлекеттiк ќыз-
мет μтiлi бiр жылдан кем емес немесе
ѓылыми дєрежесiнiњ болуы;

3) мемлекеттiк органдарда басшылыќ
немесе μзге лауазымдарда ж±мыс μтiлi бiр
жылдан кем емес;

4) осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
функционалдыќ баѓыттарына сєйкес са-
лаларда ж±мыс μтiлi тμрт жылдан кем
емес, оныњ iшiнде басшылыќ лауазымдар-
да бiр жылдан кем емес.

ЌР Зањдарыныњ, Ќазаќстан Республи-
касы Президенті Жарлыќтарыныњ, мемле-
кеттік ‰кіметтіњ жоѓары т±рѓан органдары-
ныњ нормативтік-ќ±ќыќтыќ актілерініњ, сон-
дай-аќ μз баѓыты бойынша єкімдік ќаулы-
ларыныњ, єкім шешімдерініњ жєне
μкімдерініњ орындалуын ±йымдастыру;
экономика, бюджеттік жоспарлау, жергілікті
бюджетті толыќтыру жєне орындау, мем-
лекеттік сатып алу, коммуналдыќ меншікті
жалдау, жер жєне т±рѓын ‰й зањнамасы
жєне сыртќы экономикалыќ байланыс.
Банктар, аудиторлыќ мекемелердіњ,
μнеркєсіп кєсіпорындары, шаѓын жєне орта
бизнес,  ќ±рылыс, ќ±рылыс индустрия
ж±мысын ‰йлестіру; т±рѓын ‰й, ќала ќ±ры-
лысы кењесі, салыќтыњ толыќ жєне
уаќытылы т‰сіміне баќылауды ќамтама-
сыз ету жμніндегі, мемлекеттік коммунал-
дыќ м‰лікті жалѓа беру ‰шін конкурс μткізу
жμніндегі  комиссиялардыњ ж±мысын ‰й-
лестіру. Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-

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

Конкурс "Бос єкiмшiлiк мемлекеттiк
лауазымына орналасуѓа конкурс μткiзу
жєне конкурс комиссиясын ќалыптасты-
ру ќаѓидаларын бекiту туралы" Ќазаќстан
Республикасы Мемлекеттiк ќызмет iстерi
агенттiгi Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 нау-
рыздаѓы № 06-7/32 Б±йрыѓы негізінде
ж‰ргізіледі (б±дан єрі – Ќаѓидалар).

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы Ќаѓида-
ларѓа 3-ќосымшаѓа сєйкес нысанда тол-
тырылѓан сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотари-
алды куєландырылѓан кμшiрмелерi;

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы азаматы-
ныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тестілеу-
ден μткені туралы ќолданыстаѓы сертифи-
кат (немесе нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурс μткізу ту-
ралы хабарландыру соњѓы жарияланѓан
сєттен бастап 10 ж±мыс к‰нніњ ішінде
110000, Ќостанай ќаласы, Пушкин кμшесі,
98, 301 каб. мекенжайы бойынша тапсы-
рылуы ќажет.

Азаматтар ќ±жат тiгiлетiн м±ќабада ор-
наластырылѓан жоѓарыда аталѓан ќ±жат-
тарды ќолма-ќол тєртiпте немесе пошта
арќылы ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шiн ќ±жаттарды ха-
барландыруда кμрсетілген электрондыќ
пошта арќылы берген азаматтар ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќасын єњгiмелесу басталѓанѓа
дейiн бiр ж±мыс к‰н б±рын кешiктiрмей
бередi.

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

Конкурстыќ комиссияныњ айќынды-
лыѓы мен єділдігін ќамтамасыз ету ‰шін
оныњ отырысына баќылаушылардыњ ќаты-
суына болады.

Конкурстыќ комиссияныњ баќылаушы-
лары ретінде Ќазаќстан Республикасы Пар-
ламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хаттардыњ депутаттары, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ зањнамасымен белгіленген ак-
кредитация алѓан б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ μкілдері, басќа да мемле-
кеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлестік-
тердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар), коммер-
циялыќ ±йымдар мен саяси партиялардыњ
μкілдері   ќатыса алады.

Конкурстыќ комиссияныњ отырысына
баќылаушы ретінде ќатысу ‰шін єњгіме-
лесу μткізудіњ басталуына бір ж±мыс
к‰ннен кешіктірмей, Ќостанай ќаласы
єкімініњ аппараты мемлекеттік мекемесініњ
персоналды басќару (кадр ќызметі)
бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа Ќос-
танай ќаласы єкімініњ аппараты мемле-
кеттік мекемесініњ персоналды басќару
(кадр ќызметі) бμліміне жеке куєлігініњ
кμшірмесін, ±йымѓа жататынын растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын немесе
кμшірмесін ±сынады.

Конкурсќа ќатысу бойынша шыѓындар
(єњгімелесу μтетін жерге жєне кері ќарай
жол ж‰ру, т±рѓын ‰й-жай жалдау, т±ру,
барлыќ т‰рдегі байланыс ќызметтерін пай-
далану) азаматтардыњ μз ќаражаттары
есебінен ж‰ргізіледі.

Ќ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУЌ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз!
Затобол кентінде т±ратын Ењбек Ќызыл Ту, Ќ±рмет белгісі

жєне ІІІ дєрежелі Дањќ ордендерініњ иегері ИРГАСИМОВ
М±ратты 70 жас мерейтойымен ќ±ттыќтаймыз!

С‰йікті жары Наѓымша Ќалиќызымен екеуі ±лын ±яѓа, ќыз-
дарын ќияѓа ќондырѓан баќытты жан±я. Сіздерге зор ден-са-
улыќ, ±заќ ѓ±мыр, ќажымас ќайрат тілейміз. Балаларыњыз-

дыњ  немере-жиендеріњіздіњ ќызыќ-ќуанышына бμле-
не беріњіздер демекпіз.

     Игі тілекпен: Ќалиевтер, Асановтар,
Хамитовтер, Ж‰нісовтер, Ѓайнуллиндер,

Ѓабдуалиевтер отбасылары.

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

С‰йікті жиеніміз Т¤ЛЕУБАЙ Єнел Абзал-
ќызын 6 жасќа толѓан туѓан к‰німен ќ±ттыќтай-
мын! Деніне саулыќ, баќытты балалыќ шаќ
тілеймін!

Жарќын болсын болашаѓыњ келер к‰н
¤мір жолыњ г‰лге толсын кенелсін.
Еліњ с‰йер аќылды бол, боташым,
Білімді бол, μрінде бол μнердіњ.

Тілек білдіруші:  наѓашы єжесі  Раиса.

Осы жылдыњ басында Мемлекет басшысыныњ бастамасымен
республика бойынша "Ќазаќстанда жасалѓан" акциясы бастамасын
алды. Акцияны ќолдау маќсатында  мамыр айында жалпы±лттыќ
"Халыќ маркасы" байќауы басталѓан болатын. Енді ќырк‰йектіњ 9-ынан
ќазанныњ 8-іне дейін жалѓасатын "Халыќ маркасы" байќауы Ќазаќстанда
жасалѓан ењ ‰здік μнімдерді аныќтайтын болады. Жењімпаздар 18-20
ќазан аралыѓында Миландаѓы ЭКСПО-2015 кμрмесіне ќатысып, μз
тауарларын ±сынады. Б±л туралы "Халыќ маркасы" жобасыныњ
жетекшісі Римма Тєжібаевамен тілдескен едік.

Халыќ тањдар сапа.
Дауыс бер

– Римма Данабайќызы, отандыќ тамаќ
μндірушілер арасындаѓы "Халыќ Марка-
сы" байќауыныњ мєн-жайы туралы
білсек?

– Айта кететін жайт, аталмыш байќау 148
мемлекеттіњ  таѓам μнімдері арќылы иннова-
ция, шыѓармашылыќ жєне салт-дєст‰рді та-
ныстырып отырѓан EXPO MILANO–2015 Ха-
лыќаралыќ кμрмесініњ таќырыбымен ±штас-
тырылып отырѓан жалѓыз отандыќ жоба. Жо-
баныњ негізгі маќсаты: отандыќ тауар марка-
ларыныњ танымалдыѓын арттыру, наќты тау-
арларѓа баѓа беру арќылы жалпы тауар мар-
каларыныњ ќаншалыќты с±ранысќа ие екенін
жєне жыл жењімпазын аныќтау.

М±ндай ‰лкен іс-шара мемлекетімізге тек
‰лкен абырой єкелері аныќ. Конкурсќа ќаты-
су арќылы, μњірлік компаниялар μнімніњ бєсе-
кеге сай екенін дєлелдеп, т±тынушылар ара-
сында ‰лкен сенімге ие болары сμзсіз.

Жобаныњ сєтті болуына μњір басшылары
да μз ‰лесін ќосуда. Б‰гінде байќауѓа барлыќ
облыстар жєне Алматы, Астана ќалалары
ќатысуда.

– Байќау жењімпаздары ќалайша аныќ-
талады?

– Ќазіргі тањда 70-тен астам отандыќ
μндіруші, 100-ден астам марка байќауѓа ќаты-
суѓа μтініш білдірді. Тауарлар т‰ріне шек жоќ,
байќауѓа шєй, ±н, ж±мыртќа, ет, сондай-аќ
тењіз μнімдерін μндірушілер ќатысуда.

Жењімпаздарды т±тынушылардыњ μздері
www.halykmarkasy.kz сайты арќылы аныќтай-
тын болады. Онлайн дауыс беру ќырк‰йектіњ
9-ында басталып, 8-ші ќазанда аяќталады.

– Жењімпаздар ќандай м‰мкіндіктерге ие
болады?

– Біріншіден, жењімпаздар "Халыќ Марка-
сы" сапа белгісін тауар жапсырмасына екі

жылѓа дейін ќою м‰мкіндігіне ие болады. Со-
нымен ќатар, Астана ќаласында μтетін ЕХРО–
2017 кμрмесін ±йымдастырушылар назарына
±сынылады.

– Марапаттау рєсімі ќашан жєне ќайда
μтеді?

– Жењімпаздарды марапаттау рєсімі 19-21
ќазан аралыѓында Д‰ниеж‰зілік азыќ-т‰лік к‰ні
ќарсањында, Біріккен ¦лттар ¦йымы аясын-
даѓы Азыќ-т‰лік жєне ауылшаруашылыќ ±йы-
мымен бірлесе Миландаѓы "EXPO–2015"
кμрмесінде Ќазаќстанныњ павильонында
μтеді.

Міне, осындай таќырыппен 1ќазан – Халыќ-
аралыќ ќарттар мерекесіне орай  Аманкелді аудан-
дыќ мєдениет ‰йінде сайыс μткізілді. Маќсаты –
аќыл-парасаты кемел, адамшылыѓы асќаќ, сμзге
шешен батагμй  ќарияларымызды халыќќа таны-
ту арќылы халыќты имандылыќќа, адамгершілік-
ке, ынтымаќтастыќќа шаќыру. Іс-шараныњ ±йым-
дастырылып μтуіне аудандыќ єкімдік, ардагер-
лер кењесі мен орталыќ кітапхана ±йытќы бол-
ды. Ќазылар алќасыныњ шешімімен, Жалдама
ауылынан  Б‰ркітбай Бекетов   сайыс жењімпазы
болып танылды, Тасты жєне Ќарасу ауылыныњ

ќариялары Єуезхан Ахатов  жєне Таутан Ѓалин
екінші жєне ‰шінші орынѓа ие болды.

Аузында дуа, сμзінде кие бар данагμйлеріміз
елге пана, халыќќа ќорѓан болар небір с‰лейлерді
тєрбиелеуде батаныњ орнын аса жоѓары баѓала-
ѓан. Бабалардан ќалѓан бата – біздіњ д‰ниеніњ
бар асылына айырбастаѓысыз асыл ќазынамыз,
киелі т±марымыз! Ендеше, єрќашан ќадірлеп, ќас-
терлей білейік!

Е.ОЛЖАЃ¦ЛОВ,
Аманкелді аудандыќ орталыќ

кітапхана ќызметкері.

Батагμй ќария
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○
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Кенже 
     ҚОНЫСБАЙ

Осыдан бір ай бұрын «Қо-
станай таңы» газетінің сайтында 
«Барар жері, басар тауы жоқ» 
атты мақала жарық көрген бо-
латын. Мұнда дүниеге келісімен 
16 жасар анасы жетімдер үйіне 
өткізіп жіберген Марат есімді жі-
гіттің ес білгелі бері көріп келе 
жатқан тауқыметті тағдыры ту-
ралы айтылған болатын. Қара-
балық аудандық жетімдер үйі-
нен  жеті жасында Қостанайға 
ауыстырылған. Ауыстырылғанда 
да, кәдімгі жетімдер үйінде орын 
болмауына байланысты ақыл-
есі кем балаларға арналған №2 
мектеп-интернатына өткізілген. 
Бұл мекемеге өткізілгендердің 
бәрі аты-жөнсіз, тексерусіз пси-
хиатриялық ауруханаға бірден 
тіркеуге алына салады. Кейін 
бұл мектеп-интернат Маратты 
колледждердің біріне түсіреді. 
Ал ол оқу орны оны білім алып 
болған соң, қолына дипломын 
ұстатып, жібере салған. Марат 
Бучиев содан бері, дипломы 
бола тұра, ешқайда жұмысқа 
қабылданбаған. Басты кедер-
гі – психиатриялық ауруханада 
тіркеуде тұрғандығы. Содан бері 
тірліктен ешбір таяныш таба ал-
май, тағдыры тас-талқан болып 
сала береді. Айлар бойы қара 
жұмыстарға жегіліп, көшелерде 
түнеп, қайыр тілеп, қоқыс тінтіп 
күнелткен жас жігіт тұманды тір-
шілігіне арашашы таба алмай 
тентіреген.      

Редакцияға келіп, мұңын ай-
тып жылаған Марат Бучиевтің 
бізге дейін бармаған жері қал-
маған. Екі ай бойы күндіз әр 

мекеменің есігін қағып, табал-
дырығын тоздырса, ал түнде да-
лада қоныпты. Соңғы үміті осы 
қара шаңырақ «Қостанай таңы» 
екен. Жұрттың айтуымен осында 
келуді жөн көрген.

Өрімдей қазақ жігітінің шыр 
етіп дүниеге келгенінен, өмірдің 
ащы дәмін татып өскені туралы 
кеңінен тарқатып жазғанбыз. Ға-
ламторға салынған бойда, бұл ма-
териал әлеуметтік желілерде қызу 
талқылауға түсіп, оқырмандар 
қатарынан жаны ашып, көмекте-
суге ниет білдіргендер табылып, 
Қазақстанның түкпір-түкпірінен 
қоңыраулар шалынды. 

Мақала жарияланғаннан Ма-
раттың жағдайынан хабар үзбей, 
бізбен күн сайын байланыста 
болып жүрген алматылық Айда-
на Кәрімқұлова  кейіпкерімізді 
кешеу ілдетпей Алматыға жібе-
руімізді өтінді. Құжаттарын қал-
пына келтіріп, жұмысқа орнала-
суына, аяғынан тұрып кеткенінше 
пәтерақысын өз мойнына алып, 
барынша көмек беретінін  айтты. 
Біздің бірден келісе салудан ау-
лақ болғанымыз рас. Білдей бір 
тағдырға атүсті қарамай, біраз 
өзіміз қадағалап көрдік. Өйткені 
қазіргі заманда небір аты жаман 
бәлелер бар емес пе? «Құны 
сұраусыз» деп құлдыққа салып, 
«болса да адасып жүр» деп діни 
сектаға итеріп жіберіп жатса, оба-
лы әуелі бізге болар еді. Бірақ... 
«Әр қазақ жалғызымыз ғой» деп 
сөз саптаған Айдана өзінің адал 
пиғылда екеніне сендіре алды. 

Айдана Алматы қаласында 
дизайнер-интерьер болып жұ-
мыс істейді екен. Өзі жас болса 
да, Маратқа көмектесуге деген 
ынтасын білдіріп, ағынан жарыл-

ды. Асып-тасыған байлығы да 
жоқ. Ең бастысы, иман байлығы 
мен жүрегінің кең пейілділігі мол 
қыз болып шықты. Бар болса да 
ниеттері ашкөздікпен байлаулы 
отырған байларға ашынып, үлгі 
болғысы келетінін айтты. 

 Көмекке ұмтылғандар ара-
сынан Айдананы жөн көріп, Ма-
ратты Алматы қаласына жіберуді 
ойластырдық. Марат та келісе 
кетті. Қарсылық білдірердей 
онда аса таңдау да жоқ еді. Біз 
де – «Қостанай таңы» газетінің 
ұжымы қолымыздан келгенше, 
азын-аулақ қаражат жинадық. 
Алматыға дейінгі билеті мен 
жол азығын алып бердік. Қалта-
сына керек болар деп ақша да 
салдық. Сөйтіп, жігітіміз Алатау 

баурайына жол тартты. Пойызға 
өмірінде алғаш рет мініп отырған 
Маратпен Алматыға жеткенінше 
байланыс суытпай, хал-жайынан 
хабардар болып отырдық.

Осылайша, барлығы ой-
дағыша іске асып, алматылық 
қаракөзіміз Маратты күтіп алға-
нын айтып бір хабарласты, бірер 
күннен соң оның жалдамалы 
пәтерге жайғасып, жұмысқа ор-
наласқанын айтып тағы бір қуан-
тып тастады. Одан кейін де Ай-
данамен және Мараттың өзімен 
де жиі-жиі жөн сұрасып жүрдік. 
Міне, содан бері бір ай өтті. Ма-
рат Алматыдағы дәмханалардың 
бірінде аспазшы болып істеп жүр. 
Айт пақшы, ол өзі де бізге аспаз-
шы болғысы келетінін, алайда, 
қолындағы құжаттың кесірінен 
бұл арманының орындалмай 
жүргенін айтқан. Айдана да әуел 
баста оның қолынан не іс ке-
летінін сұрап алып барып, осы 
жұмысты тауып беріпті. «Қазір 
өзіне тиесілі жұмысты жақсы 
істеуде, пісірген тоқаштары тұты-
нушылардың көңілінен шығады. 
Бастықтары мақтап отыр. Жауап-
кершілігі де мол. Табысы бір ба-
сына жетіп-артылады», – дейді 
Айдана. Мұнымен іс біткен жоқ. 
Енді Айдана Мараттың құжат-
тарын жөндетіп, «ақыл-есі түзу 
емес» дейтұғын еш дәлелсіз, не-
гізсіз берілген анықтаманың көзін 
жоюға көмектесетінін айтып отыр. 
Аспаздық бойынша диплом алып 
алса да артық болмас дейді мың 
болғыр бойжеткен. Ал, Марат-
тың көп армандарының ішіндегі 
ең аяулысы – өмірде бар болса, 
анасын көргісі, іздеп тапқысы ке-
леді…

Қамқоршысы – 
қара шаңырақ

ТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ТIРШIЛIК

Айтолқын 
     АЙҚАДАМОВА

ҚР мәдениет қайраткері, І. Омаров 
атындағы облыстық қазақ драма 
театрының актрисасы Шара Мүсілова 
60 жасқа толды. Театр сахнасында көп 
жылдардан бері жүрген, көрерменнің сүйікті 
актрисасына айналған Шара Мүсілова 
мерейтойын көрермендерімен бірге өткізді. 

Бүгінде актриса нағыз толған, толысқан шағында десе 
де болады. Ол Қостанай театрына, одан бұрын Арқалық 
қаласындағы Ахмет Байтұрсынов атындағы сазды-дра-
малық театрына келмес бұрын өзінің кіндік қаны тамған 
Аманкелді ауданындағы мәдениет бөлімінің жанындағы 
халық театрында шыңдалды. Аталмыш театрда актриса 
ретінде қарым-қабілеті жетіліп, қанаты қатайған. Мұнда 
өзіне тапсырылған рөлдерді аса бір шеберлікпен сомдап, 
жерлестерінің ыстық ықыласына бөлене білген жан бүгін-
де облыстық қазақ театрының белді актрисасы. Шараның 
ізденісіне көрермендердің бәрі де тәнті. Жалпы, Шара 
апамызды танитындар «Сегіз қырлы, бір сырлы» деп баға 
беріп жатады. Себебі, ол күнделікті сахнада өнер көрсетіп 
жүрген мәдениет саңлағы ғана емес, әдемі де сүйкімді да-
усы бар талантты әнші.

Өзінің мерейтойында актриса Е. Құшуақовтың «Қызыл 
алма» спектаклін көруге шақырды. Спектакль адамгер-
шілік қасиеттер туралы, біреудің дүниесіне рұқсатсыз қол 
сұқпау керектігі жөнінде. Бұл  сахналық туынды көрер-
мендердің көңілінен үнемі шығып, еріксіз езу тартқыза-
ды. Ондағы басты бейнені сомдаған Ш.Мүсілова да, басқа 
әртістер де өз рольдерін шебер ойнап, актерлік қабілет-
терін көрсете білді. Мерейтой иесі өзбек драматургінің бұл 
пьесасын жастарға арнап отырғандай. Ауыл қызының тұр-
мыс құрар кездегі алғашқы ұлттық салт-дәстүрді сақтап, 
өзінің болашақ тағдырын шешудегі әрекетін сурет-
тейтін комедиялық қойылымның берері көп. 

Кешке келгендер кеш соңынан мерейтой 
иесін құттықтап, құшағын гүлге толтырды. 

СУРЕТТЕ:  «Қызыл алма» 
спектаклінен көрініс. 

МЕРЕЙ

Құшағы 
гүлге  толды
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