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Б‰гін тарихымыздаѓы елеулі де,
алтын єріппен жазылатын – Мем-
лекеттік рєміздер к‰ні. Осыдан
тура 23 жыл б±рын Президент
Н.Назарбаевтыњ Жарлыѓымен ЌР
Мемлекеттік рєміздері туралы зањ

ќабылданды. Ал 2007 жылдан бері
дєл осы к‰н Мемлекеттік Туымыз,
Елтањбамыз бен Єн±ранымыздыњ
тμл мерекесі болып аталып келеді.
Елбасымыз "Мемлекеттік рєміздер
– б±л біздіњ мемлекетіміздіњ,

біздіњ егемендігіміздіњ берік
негізініњ бірі. Олар Тєуелсіздіктіњ
ќасиетті біріктіруші образын
білдіреді" деп бекер айтќан жоќ.

Б‰гінде тμртк‰л д‰ние таныѓан,
елдігімізді айшыќтайтын мемле-

Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері
жєне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл агенттігініњ
Ќостанай облысы бойынша департаменті мен Мемле-
кеттік, банктік мекемелер жєне ќоѓамдыќ ќызмет кμрсе-
тудіњ ќызметшілері кєсіподаѓыныњ облыстыќ филиалы
"‡здік мемлекеттік ќызметші – 2015" ІХ (тоѓы-
зыншы) облыстыќ кєсіби шеберлік байќауыныњ μтетіндігін
хабарлайды.

Байќауѓа ќатысу ‰шін μтініштер мен очерктерді (эссе)
2015 жылѓы 10 маусымѓа дейін мына мекенжайѓа
жолдау ќажет: Ќостанай ќ., Гашек кμш., 4, № 102 каб.
немесе факс 8 (7142) 914-306.

"‡здік мемлекеттік
ќызметші – 2015"

байќауы

4 МАУСЫМ – МЕМЛЕКЕТТІК РЄМІЗДЕР К‡НІ
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оѓан 2015 жылдыњ екінші жартысына жазылу ж‰ріп жатыр

кеттік рєміздерімізге деген
ќ±рмет, азаматтыќ борыш ќана
емес ±лттыќ рухќа бастар ќ±рал ре-
тінде кабылданады.

Коллажды істеген Д.ВЛАСЕНКО.



Гүлназым 
 САҒИТОВА

2015 жылғы 2 маусымда еліміз бойынша  Ұлттық 
бірыңғай тестілеу басталды. Біздің облысымызда  
мектеп бітіруші оқушылар 3 маусым күні тапсырады.  
Үстіміздегі жылғы республикамызда  мектеп бітіретін 
120 мың  түлектің   сексен жеті мыңнан астамы емти-
ханға қатысады деп жоспарланған,  пайызға шаққан-
да жалпы түлектер санының 71 пайызы. Олардың 
ішінде қазақ тілді оқушылар саны – 62 мыңнан аса-
ды, ал 25 мыңы – орыс тілді. Оқушылардың  қолайлы 
жағдайда емтихан тапсыруы үшін қосымша тағы да 
он тестілеу пункті ашылды. 

Астана қаласының  тест тапсыру пунктерінің 
бірінде болған ҚР Білім және ғылым министрі 
А.Сәрінжіпов тестілеу тапсыратын түлектерге  

 сәттілік тіледі.
– Жыл сайын ҰБТ-ға бюджеттен 1 млрд. теңгеге 

жуық қаражат бөлінеді. Биыл да шамамен осындай 
қаржы бөлінді. Биыл ҰБТ біраз өзгерістер болды. ҰБТ 
мен аттестаттың жылдық орташа бағасын есептейтін 
боламыз. Сынақ нәтижелерін сайттан ЖСН арқылы 
білуге болады, – деді министр. 

Білім министрінің айтуынша, ҰБТ сұрақтарының  
жиырма мыңы жаңартылды, оның басым бөлігі ло-
гикалық сұрақтар. 2016 жылы ҰБТ-ға фукционалдық 
сауаттылықты  анықтау мақсатында  жаратылыста-
ну-математикалық бағыт бойынша  тапсырмалар 
енгізілетін болады.  

Айта кету керек, биыл 12 жылдық оқу бағдарла-
масымен мектеп бітірген оқушылар алғаш рет ҰБТ-ға 
қатысады. Түлектерге үлкен өмірге жолдама беретін 
Ұлттық бірыңғай  тест 2-8 маусым аралығында өтеді.

23  маусым  2015 жыл

ТАҒАЙЫНДАУ

Нұрлыбек Мәлелов – 
басқарма төрағасы

2015 жылғы 28 мамырдағы Жалғыз Акцио-
нердің шешімімен және Ауыл шаруа шылығы ми-
нистрінің бұйрығымен «ҚазАгро» Ұлттық басқа-
рушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасы болып 
Мәлелов Нұрлыбек Төлебайұлы тағайындалды.

Холдинг ұжымына жаңа басшыны таныс-
тыру барысында Ауыл шаруашылығы мини-
стрі Асылжан Мамытбеков Мәлелов Нұрлыбек Төлебайұлының 
қаржылық институттарда, сонымен қатар «ҚазАгро» Холдингінің 
құрылымдарында жұмыс істеудің үлкен тәжірибесі бар екендігін 
атап өтті. Министрдің сөзіне сәйкес бүгінгі күні Холдинг пен оның 
жаңа басшысының алдында үлкен тапсырмалар тұр. Оның ішінде 
– 2011-2020 жылдарға «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ даму Стратегиясына 
еншілес компаниялардың қызметін оңтайландыру мен оның орын-
далуын бағалауды ескере отырып өзгерістер енгізу.

Мәлелов Нұрлыбек Төлебайұлы 1971 жылдың 17 қыркүйегінде 
Торғай облысында дүниеге келген. Қарағанды мемлекеттік универ-
ситеті экономика факультетінде білім алған.

– Еңбек қызметін 1995 жылы «Тұран Банкінде» бастаған. Әр 
жылдарда «АТФ Банк» ААҚ, «ASTANA CAPIТAL InvestmentGroup» 
ЖШС басшы қызметтерінде болған.

– 2009 жылдан бері «ҚазАгро» Холдингі жүйесінде қызмет ету-
де: «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы дирек-
торы, «ҚазАгроҚаржы» АҚ Басқарма Төрағасы, «Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасы. 

– 2015 жылдың мамыр айынан «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ Басқарма төрағасы қызметіне тағайындалды.

«Ерен еңбегі үшін» медалімен марапатталған.
«ҚазАгро» АҚ баспасөз қызметі.

Құптарлық бастама
ҚМДБ-ның төрағысы, Бас Муфти Ержан қажы Малғажыұлы хаз-

реттің биылғы Рамазан айы қарсаңында мұсылман халқына жолдаған 
Жолдауы, әрине, ел құптарлық үлкен бастама. Еліміздің Дін басшысы 
ретінде, Бас Муфтиіміздің осы аз уақыттың ішінде жасаған еңбегі 
елдің назарына ілікті. Сондықтан мұсылман қауымының ежелден 
қамқоршысына айналған Рамазан айында да осындай ізгі амалдар 
жасап, Жаратқанның ризашылығына бөленейік деген үндеуіне үн 
қосу біздер үшін үлкен мәртебе деп білемін. Осы орайда Қостанай 
қалалық мешітінің де жасап жатқан еңбегіне тоқталғанды жөн деп 
санаймын. Былтырғы Рамазан айында мешіттің жасаған игілікті 
істеріне куә болдық. Отыз күн оразада мұсылман қауымының ауыз 
ашарына қызмет жасалды.

Кәмшат ДӨНЕНБАЕВА,
Социалистік Еңбек ері.

24209 талон – хабарлама 
берілді

ҚР Бас прокуратурасының  бастамасымен 2013 жылдың наурыз 
айынан бастап «Ақпараттық сервис» электрондық жобасы енгізілді. 
Ол арқылы ішкі істер органдарына жүгінген азаматтар өз өтініші 
 бойынша қандай шешім қабылданғанын біле алады. Жыл басынан 
бері облыс азаматтарына 24209 талон-хабарлама берілді. Талонда 
«Ақпараттық сервистің» электрондық   мекенжайы көрсетілген: 
http.\\service.pravstat.kz. Берілген талонның 15 белгілік нөмірін көр-
сетіп, толық ақпарат алуға болады. Бұл іс күрделі емес, әрі уақыт та 
аз кетеді. Сонымен қатар, өтініш беруші полицияға сенім деңгейін 
анықтайтын социологиялық сауалнамаға қатыса алады.

Мүгедек балаға да  
оқу керек

Қымбат 
 ДОСЖАНОВА

Қазіргі уақытта мүгедектер үшін мемлекет тарапынан жаса-
лып жатқан қолдау баршылық. Жергілікті басқармалар да әлеумет-
тік-мемлекеттік тапсырыс аясында түрлі іс-шаралар өткізуде. Соның 
бір парасы ретінде «Үміт-Надежда»  қоғамдық бірлестігінің  семи-
нар-тренингін айтуға болатындай. Мүгедектердің қоғамда белсен-
ділігін арттыру мақсатында «Үміт-Надежда» ҚБ  Қарасу, Сарыкөл 
аудандарын аралап, кездесулер ұйымдастырды. Мұндай кездесулерде 
мүгедектердің мәселелері де айтылды. Мәселен, облыс орталығынан 
шалғайда жатқан ауылдарда мүгедек жастардың білім алуы қиындық 
тудырып отыр.

– Ауылдарда мүгедек балалардың білім алуына жағдай жасал-
маған. Олар үшін арнайы бағдарлама керек сияқты. Нәтижесінде 
қаншама жас оқусыз жүр. Бұл үлкен мәселе, – дейді «Үміт-Надежда» 
ҚБ-нің төрағасы Дүйсенғали Оспанов.

Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің орын-
басары Бердібек Сапарбаев өз 
сөзінде, бүгінгі таңда жастар-
дың үкіметтік емес ұйымда-
ры – патриоттық тәрбиеге 
жұмылдыратын нақты қолдау, 
Қазақстан халқының төрттен 
бірі мен мемлекеттік билік ор-
гандары арасындағы делдал 
болып, өз кезегінде ерекше на-
зар мен қолдауды қажет етеді. 
Сондай-ақ жастардың үкіметтік 
емес ұйымдарын Ұлт жоспары 
«5 институционалды реформа-
ны жүзеге асырудың 100 қада-
мын» белсенді іске асыру жұмы-
сына қатысуға шақырды.

Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрі 
А.Сәрінжіпов білім беру ұйым-
дары қызметін жақсарту мәсе-
лелері, жастардың мемлекеттік 
жастар саясатын қалыптастыру 
мен іске асыру тақырыбында 
сөз сөйледі.

«Қазақстанның Азамат-
тық Альянсы» Заңды тұлғалар 

 бірлестігінің президенті Н.Ерім-
бетов, «Өрлеу» Ұлттық орта-
лығы» директорлар Кеңесінің 
төрағасы М.Әбенов ұлттық 
құндылықтарды насихаттау-
дағы азаматтық қоғамның рөлі 
және «Мәңгілік ел жастары – 
индустрияға!» атты әлеуметтік 
жобаны іске асыру жолдарын 
айтып өтті. Республикалық 

жастар ұйымдарының өкілдері 
5 институцоналды реформаны 
жүзеге асыру бағытында қаты-
сушыларға кездесу жобасының 
тұсаукесерін ұсынды.

Кеңес қорытындысы бойын-
ша тиісті мемлекеттік органдар 
мен жоғары оқу орындарына 
тапсырмалар беріліп, ол бойын-
ша РИИ жұмысты бастап та кетті.

БОЛАШАҚҚА 100 ҚАДАМ

Жастардың жүз қадамы  
Елбасымен бірге

Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА
Рудный индустриялық институтының ректоры А.Б.Найзабеков, проректоры 
Ж.Т.Алпысбаев, М.Л.Сансызбаева Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университетінде Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары 
Б.Сапарбаевтың төрағалығымен өткен «5 институционалды реформаны жүзеге 
асырудың 100 қадамы» атты кеңеске қатысып қайтты.

ҰБТ басталды

Бұған дейін өткен Үкіметтің 
кеңейтілген отырысында 5 ха-
лықтық реформаны орындаудың 
тетіктерін Нұрсұлтан Назарба-
ев атап өтті. Бұл «100 қадам» деп 
аталатын құжат бағдарламаны 
жүзеге асырудың жоспары.

Президент: «Біз халықтың, 
биліктің психологиясын өзгер-
тейік деп отырмыз. Жұмыс оңай 
емес. Бұрын-соңды жасалмаған 
жұмыс. Бағдарламаны орындау 
арқылы Қазақстанның бәсекеге 
қабілеттілігі артады. Бұл үшін 5 
салада 100 нақты қадам жасала-
ды» деген болатын. Осы жөнінде 
облыстық ТЖД өрт сөндіру және 
авариялық құтқару жұмыстары 
қызметі бағдарламаны талқыға 
салды. Бағдарлама аясында об-
лыстық ТЖД өрт сөндіру және 
авариялық құтқару жұмыстары 
қызметі басшысы М.Жүсіпов  

дәріс сабағын өткізді. 
– «100 нақты қадам – бұл 

бес реформаны жүзеге асыру 
жоспары, бұған біздің әрқайсы-
мыз үлес қосуымыз керек. Бұл 
реформалар – жаһандық және  
ішкі сын-қатерлерге жауап» – 
деді М.Жүсіпов. Одан әрі әрбір 

реформа жан-жақты түсіндіріл-
ді. Әсіресе, бірінші кәсіби мем-
лекеттік аппарат құру бойынша 
реформаға айрықша тоқталды. 

Облыстық ТЖД өрт  сөндіру 
және авариялық  құтқару 

 жұмыстары қызметінің 
 баспасөз хатшысы.

Кемел келешекке қадам
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Жұматай 
 КӘКІМЖАНОВ

Елімізде бензин бағасы тағы 
да бұйдасын үзді. Үстімізде-
гі жылдың ақпан айында ғана 
99 теңгеге түсіп, дүйім жұртты 
 қуантқан АИ-92 октанды бензин 
– психологиялық барьерді бұ-
зып,  бірден 9 теңгеге көтерілді. 
2014 жылдың жазында 115 тең-
геге тұрақтаған жанар-жағармай 
бағасы Кедендік Одақ күшіне 
мінген кезде, жұмыр жер бетін-
дегі елдер көршімізді қаржылық 
қысымға алған тұста төмендей 
бастаған еді. Жасырып қайтеміз, 
Ресейдің рублі құнсызданып, та-
уарларының екі есе арзандауы-
ның нәтижесінде, біздегі баға бір 
межеге тоқталған еді. Енді міне, 
көрші елдің қаржысы тұрақта-
нып, жағдайы түзелгені осы еді, 
«біздің жақ» қайтадан ескі әніне 
салып, бағаны біртіндеп көтеру-
ге кірісті. 

Біз, бензинді 128 теңгеден де 
алып келгенбіз. Көнбіс халықпыз 
ғой, жағдайды түсіндірсе одан да 
зорғысына мойын сұнармыз... 
Тек, еркін экономикалық аймақты 
қалыптастыру кезеңінде тауар 
бағасын көршілерімізбен тең 
ұстамай, құнын көтеруімізге не 
себеп болды?  Осыны саралап 
көрелік...

26 мамыр.  Қазақстан Респуб-
ликасы Энергетика министрлі-
гінің «Мұнай өнiмдерiнiң жеке-
леген түрлерiн өндiрудi және 
олардың айналымын мемлекет-
тiк реттеу туралы» бұйрығы жа-
рияланды.  Құжатта «Бағаларына 
мемлекеттік реттеу белгіленген 
бөлшек саудада өткізілетін мұнай 
өнімдеріне шекті бағалар қосым-
ша құн салығын қоса есептеген-
де: дизель отыны  1 литр үшін 
99 теңге; Аи-80 – 89 теңге; Аи-
92/93 – 108 теңгеге теңестірілді», 
– делінген. Еліміздің жетекші ба-
сылымдарына түсініктеме берген 
Мұнай өнеркәсібін дамыту депар-
таментінің директоры Қуан дық 

Құлмырзиннің айтуынша, бағаны 
бұлай өсіру мұнайдың әлемдік 
бағамымен байланысты. 

– Мұнай бағасының 60-65 
АҚШ доллар шамасында екенін 
ескеріп, есеп жүргізсек және 
ағымдық заңнаманың форму-
ласына салсақ, бензин литрінің 
құны 108 теңгенің көлемінде 
болуы тиіс. Бұл, сәйкесінше, 
теңгенің долларға шаққандағы 
курсына байланысты. Бәрі заң 
жүзінде жүргізілуде, – дейді ол. 
Осы ақпарат жарияланысымен, 
еліміздегі жанар-жағар май құю 
бекеттері бір-бірімен жарыса 
өнімдерінің құнын көтере баста-
ды. Тек, ресейлік «Эталон» ЖҚС 
ғана ескі бағаны екі күн ұстап, 
 28-ші мамырда бәсекелестерімен 
деңгейлестірді. 

Біздің баға – көрші елдерге 
бағынышты. Олай дейтініміз, 
еркін экономикалық жүйемен жұ-
мыс істеудің тәсілі осы. Кедендік 
Одақ құрып, Дүниежүзілік сауда 
ұйымына кіруге талпынып жатқан 
қазақ елінің тауары да, құны да 
өзгелермен деңгейлес болуы 
тиіс. Көрші елдің қаржысы құлды-
рағанда, тауарымыздың бағасы 
төмен түсті. Күшіне мінген екен 
(оған да көніңіз), бізде де өзгеріс 
болады. Қозғалысымызға қажет-
ті мұнай бағасы да, бір сатыда 
тұрмақ. Еркін экономика осыны 
талап етеді.

Жалпы алғанда, әлемдегі 
мұнай бағасы әлі де тұрақсыз. 
Былтырғы жылдың соңында 
бастау алған құлдырау – әлі ше-
гіне жеткен жоқ. Тек, соңғы күн-
дері ғана, қара алтынның құны 
62 АҚШ долларына табан тіреді. 
Ал, мамыр айының соңында 
 0,2-0,3 АҚШ долларына  көтеріл-
ді.  Әлемдік сарапшылардың 
пайым дауынша, қазіргі таңда 
мұнай бағасы АҚШ долларына 
тәуелді болып отыр. Американың 
қаржысы құлдыраған сайын, қара 
алтынның да қадірі кете бермек. 
Жыл аяғына дейін мұнай баға-
сы 55-58 АҚШ долларына дейін 
түседі деген болжам бар. 

Осыған қарамастан, Қа-
зақстандағы жанар-жағармай әлі 
де көтерілуі ықтимал. Қазақстан 
кедендік брокерлер Ассоциация-
сы төрағасы Геннадий Шестаков 
деген білгіштің пайымдауынша, 
күзге таман АИ-92 маркалы 
бензині 140 теңгеге көтерілуі 
мүмкін. Бағаның өсіміне тағы да 
көршілерімізді кінәлауға тура ке-
леді. Олай дейтініміз, Қытаймен 
сауда-саттығын жандандырып 
жатқан Ресейдің экономикасы-
на рең кіруі тиіс. Державалық екі 
елдің экономикалық  қатынасы  
қазақ еліне де күш берері анық. 
Тек, ол кезде  бензин  бағасын 
бұйдалауға бола ма, жоқ па?! Ол 
жағы белгісіз...

БҮГІНГІ КҮННІҢ БҮЛКІЛІ

Мұнайлы елім, 
      МҰҢАЙМА!

Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Таран ауданы жазушы Бейімбет Майлиннің туған 
жері. Ауданға қарасты Красносельский ауылы Бейім
бет атында болған екен бұрын. Осыған орай ауыл 
шетінде жазушының құрметіне бюст тұрғызылған. 
Ескерткіштің болғаны жақсы ғой. Бірақ, оның жайы 
тым мүшкіл. Бейімбеттің басы «жарылып», жанжағы 
қараусыз қалған. Сынған шөлмектерге толы. Есімін 
де қазақша жазу бұйырмаған екен. Айдалада қалған 
бір бейбақ сияқты. Әттең, осы жерге бір ауық көңіл 
бөлініп, көшеттер мен гүлдер отырғызылса, қандай 
жарасымды болар еді. Лениннің ескерткішін әлі күнге 
көкке көтеретіндер алаш ардақтыларын естен шығар
маса дейсің. «Әттең...» демеске лажың жоқ. 

ӘТТЕГЕН-АЙ!

Басы «жарылған»  
Бейімбет

Жаңа балабақша ашылады
Қостанай қ.  «Ақ желкен» жаңа балабақшасы ресми түрде 

маусым айында ашылады. Әзірге бұл жерде бес топ жұмыс істеп 
жатыр. 270 орынға шақталған  балабақша Герцен көшесіндегі 
бұрынғы қалалық әскери комиссариат ғимаратында орналасқан. 
Бюджет қаражатынан балабақшаны қалпына келтіруге мүмкіндік 
болмағандықтан, ғимаратты қостанайлық кәсіпкер игеріп отыр.

Діни ағымдар туралы
Ұзынкөл. Аудандық ақпараттық-насихаттық топ «Қауіпті 

радикалды діни ағымдар туралы» тақырыппен селолық округ-
терді аралауда. Ішкі саясат бөлімінің қызметкерлері мемлекеттік 
ұйымдар мен мектептерде тұрғындармен кездесіп,  «Қазақстан 
Республикасындағы жалған діни ағымдар», «Жастар және Қа-
зақстандағы дәстүрлі емес конфессиялар» тақырыптарда әңгіме 
өткізді. 

Ажал айтып келмейді
Арқалық. Аңғар ауылында жасөспірім айтып келмейтін 

апаттың құрбаны болды. Арқалық қалалық төтенше жағдай-
лар бөлімінің хабарлауынша, 12 жастағы бала ауыл шетіндегі 
су қоймасына түсіп, ажал құшқан. Ол осы ауылдағы мектепте 
әжесінің қолында тұрып оқиды екен. Анасы Астана қаласын-
да тұрады. Баланың суға шомылғанда, қауіпсіздік шараларын 
сақтамағаны белгілі болды. 

«Қас қағым сәт»
Облыста. Көркемсурет галереясында ҚР Суретшілер одағы-

ның мүшесі Н. Халифаеваның «Қас қағым сәт» атты дербес 
көрмесі ашылды. Көрмеге 60-тан астам пейзаж бен натюрморт 
ұсынылды. Оның шығармаларынан туған өлкенің ұлылығы мен 
сұлулығын көруге болады. Суретші үшін ең басты қағида қас 
қағым сәтті шынайы сезіммен бейнелеу. Көрмеге келгендер 
рухани демалып, өмірдің тамаша сәттеріне зер салды.  

Көшпелі көрме ұйымдастырылды
Қостанай қ. Облыстық  тарихи-өлкетану мұражайында кө-

белек көрмесі ашылды. Мұнда  Индонезия мен Филиппиннен 
жеткізілген жәнтіктердің 12 түрін тамашалауға болады. Кө-
белектердің көшпелі көрмесі осымен 5 жыл бойына еліміздің 
қалаларын аралап келеді. «Алдағы уақытта құстар мен балықтар 
көрмесін ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз», – дейді көрме 
әкімшісі Гаухар Бахытжанова.

Боксшы қыз алтын алды
Қарабалық. Аудандық балалар және жасөспірімдер спорт 

мектебінің тәрбиеленушісі  Надежда Рябец бокстан жасөспірім-
дер арасындағы әлем чемпионатында топ жарды. Ауданның 
спорт саласында Надежда көш бастап, алтын медаль алды. Бұл 
үлкен көрсеткіш. Себебі спорт сайысына әлемнің 46 елінен 
спортшылар қатысты. Аталмыш чемпионат Қытайдың Тайбэй 
қаласында өткен болатын. Дәрежелі додада 22 спортшы Қа-
зақстанның намысын қорғады. Нәтижесінде Ұлттық құраманың 
қоржыны он екі медальмен толықты.

Жас саяхатшыларымыз – жеңімпаз!
Лисаков. Тобыл өзенінің бойында облыстық саяхатшылар-

дың жазғы спартакиадасы өтті. Оған қалалар мен аудандардан 
мектеп оқушылары мен колледж студенттерінен құралған 10 
команда қатысты. Қатысушылар  «Бөгет өткелі», «Байламдар» 
және «Құтқару жұмыстары» бойынша сынға түсті.  Айтулы 
шарада Сарыкөл ауданынан келген Тимирязев орта мектебінің 
оқушылары жүлделі бірінші орынды жеңіп алды.
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Еліміздіњ кєсіби білім беру саласына
μзіндік ‰лес ќосып ќана ќоймай, кєсіби
білімніњ киелі шањыраѓына айналѓан б±л
білім ордасы алѓашында Єулиекμл
кєсіптік-техникалыќ училищесі, кейін
кєсіптік лицей, ал б‰гінде ауыл шаруашы-
лыѓы колледжі ретінде ж±мыс істеуде. Оќу
ордасыныњ тарихына єрірек кμз
ж‰гіртсек, 1938 жылы мал шаруашылыѓы
мамандарын дайындайтын арнайы мектеп
болѓан кμрінеді. ¦лы Отан соѓысы жылда-
рында кєсіптік мектеп Аманкелді, Жанкел-
дин аудандарын мамандармен ќамтамасыз
етіп т±рѓан. Ќостанайдаѓы агротехника-
лыќ колледждіњ филиалы есебінде білім
берген б±л оќу ордасы 2006 жылы кєсіптік
мектеп ретінде жеке бμлініп шыѓады да,
ќажетті мамандыќтар бойынша білім бере
бастайды. Б‰гінгі  тањда колледжде сту-
денттер ауыл шаруашылыѓы μндірісініњ
шебері (тракторист-машинист), аспазшы,
ќ±рылысшы, бухгалтер,  электрик жєне
электргаздєнекерлеуші сияќты мамандыќ-
тар бойынша білім алуда. Сондай-аќ, кол-
ледж ќабырѓасында ж‰ргізушілік пен ас-
паздыќќа ‰йрететін арнайы аќылы ‰ш
айлыќ курстар да бар.

Білім ошаѓыныњ материалдыќ-техника-
лыќ базасы да айтарлыќтай жабдыќтал-
ѓан, єр мамандыќќа арналѓан єрі ќажетті
ќ±рал-жабдыќтармен ќамтамасыз етілген
бес зертхана мен бір шеберхана, 25 пєн
кабинеті мен арнайы компьютер сыныбы
ж±мыс істейді. Колледждіњ μндірістік
оќытуѓа арналѓан μз ауылшаруашылыќ
техникалары да бар. Жаттыѓуѓа ыњѓайлы
оќу полигонында оќушылардыњ осы тех-
никалармен жаттыѓып, дайындалуына да
м‰мкіндік жасалѓан. Сексен орындыќ жа-
таќхана мен 160 орындыќ асхана да
ќазіргі заманѓа сай етіп жμнделген. Оќу
тегін єрі т±рмысы тμмен отбасынан шыќ-
ќан балалардыњ тегін тамаќтануына да
жаѓдай жасалѓан, осындай 124 бала тегін
тамаќтанса, соныњ 24-і жетім балалар екен.
Дегенмен, колледж басшылыѓы б‰гінде
408 бала білім алатын білім ошаѓына сек-

сен орындыќ жатаќхананыњ тарлыќ етіп
отырѓандыѓын да жасырмайды. Сондай-
аќ, осы к‰ні колледж ѓимараты к‰рделі
жμндеуді де ќажет етіп отырѓан кμрінеді.

Біраќ, соѓан ќарамастан оќу ордасы-
ныњ мамандары μз шєкірттеріне са-
палы білім беріп, олардыњ μмірде
білікті маман атануы жолында тер
тμгуден жалыќќан емес.

Ќазіргі к‰ні заман талабына сай
мамандыќтарды игерген жастарѓа
с±раныс та жоѓары. Єсіресе, осы к‰ні
кєсіптік-техникалыќ білім алѓандар-
дыњ айы оњынан туып т±р десек
артыќ айтќандыќ болмас. Жас т‰лек-
тердіњ шеберлік мектебіне айналѓан
б±л білім ордасын тємамдаѓандар-
дыњ 95 пайызы ж±мыссыз ќалмай-
тын кμрінеді.

– Б‰гінгі тањда єсіресе μндіріс
орындарында ж±мысшы мамандар-
дыњ жеткіліксіздігі єлі де байќала-
ды. Сондыќтан да, ќазір кєсіптік-
техникалыќ білім алѓан мамандарѓа
деген с±раныс μте жоѓары. Жасыра-
тыны жоќ, сонау нарыќ жылдары
ќаншама осындай кєсіптік білім бе-
ретін оќу орындары к‰йзеліске
±шырап, ќаншамасы жабылып
ќалды. Ќ±дайѓа ш‰кір, ќазір сол
μшкен білім ошаќтары ќайта ќалпы-
на келтіріліп, б‰гінде ќаншама ауыл
баласыныњ μмірде μз жолдарын та-
буына жол ашуда. Маќтанѓанымыз
емес, біздіњ колледжді μњірдегі осын-
дай кєсіптік білім беретін оќу орын-
дарыныњ ішіндегі алдыњѓы ќатарлы-
сы деп ауыз толтырып айта аламыз.
Сондыќтан да болар, бізде тек Єу-
лиекμл ауданынан ѓана емес, Науыр-
зым, Октябрь, Аманкелді, Жанкелдин
сияќты облыстыњ єр μњірінен оќып
жатќан балалар жетерлік. Тіпті,
Шымкент μњірінен келіп, білім алып
жатќан балалар да бар. Жалпы, біздіњ
оќу орнында ќазіргі заманѓа сай ма-
мандыќ бойынша ж±мыс істегісі ке-
летін єр адамныњ білім алуына
м‰мкіндік бар, – дейді колледж ди-
ректоры Альмира Жанс‰гірова.

Т‰лектердіњ ж±мыссыз ќалмайтыны-
ныњ μзіндік сыры да бар екен. Оќу ордасы
аудандаѓы єлеуметтік сала орындарымен,
кєсіпкерлермен келісім-шартќа отырып,

Б‰гінде елімізде мемлекет тарапынан ел

болашаѓы – жастарѓа ќамќорлыќ кμрсетіліп, єсіресе

олардыњ кєсіптік білім алуларына ерекше жаѓдай

жасалуда. Елбасымыз да μзініњ бір Жолдауында

елімізде кєсіптік жєне техникалыќ білім беру ісін

μркениетті елдердегідей бір ж‰йеге келтіріп, б±л

баѓыттаѓы мамандарды даярлайтын уаќыттыњ

жеткендігін айтќан еді. Біздіњ Ќостанай облысында

да кєсіптік білім беру ж‰йесін дамытуѓа жеткілікті

дењгейде кμњіл бμлініп келеді. Ќазіргі к‰ні облыс

бойынша жиырмаѓа жуыќ кєсіптік-техникалыќ

білім ордасы ж±мыс істеуде. Соныњ ішінде Єулиекμл

ауданындаѓы ауыл шаруашылыѓы (б±рынѓы №4

кєсіптік лицей) колледжін алдыњѓы ќатарлы оќу

орындарыныњ бірі деуге єбден болады. Елбасы

тапсырмасына орай, м±нда да заман талабына сай

техникалыќ жєне кєсіптік білім беруді дамыту

баѓытында біраз игілікті істер тындырылуда.

Ќарлыѓаш
ОСПАНОВА

Жас т‰лектердіњ

сол бойынша студенттер тєжірибеден
μтеді. Болашаќ мамандарды дайындауда
оќу ‰рдісін μндіріспен ±штастыру кол-
ледждіњ басты мєселесі десек те болады.
¤йткені, оќу орындары мен μндірістік
кєсіпорындар арасындаѓы байланыссыз
мамандарды даярлау м‰мкін еместігін кол-
ледж басшылыѓы жаќсы біледі. Осы т±рѓы-
да білім ордасы аудандаѓы "Аман-Тірсек",
"ИНСПЭК", "Диев", "Черниговское",
"Агро-Тимофеевка" сияќты іргелі серіктес-
тіктермен, басќа да шаруа ќожалыќтары-
мен, жеке кєсіпкерлермен тыѓыз байланыс-
та ж±мыс істеуде. Єсіресе, кμктемгі егіс
пен к‰згі ораќ кезінде осы шаруашылыќ-
тардан колледж студенттеріне с±раныс
кμп т‰седі екен. Студенттер тєжірибеден
μтіп ќана ќоймайды, оларѓа шаруашылыќ
басшылары ењбекаќы да тμлейді. Б‰гінде
білім ордасы дуалды ж‰йе бойынша да
білім беруді жетілдіруді кμздейді.

Жалпы, оќу ордасыныњ бір ерекшелігі
десек те болар, іргетасы ќаланѓан жылдар-
дан бері талай жетістіктерді баѓындырып
келеді. Мєселен, сонау 1971 жылы учили-
щеге Ќазаќстан Ленин комсомолы атаѓы
берілсе, екі рет КСРО Халыќ шаруашы-
лыќ жетістіктері кμрмесіне ќатысып,
екінші орынды иеленген кμрінеді. Ал,
1976 жылы Ленин комсомолы сыйлыѓы-
ныњ лауреаты атанса, 1977 жылы Б‰кіл
Одаќтыќ Ќ±рмет грамотасымен марапат-
талѓандыѓы б‰гінгі колледж ±жымы ‰шін
де зор маќтаныш саналады. Білім ордасы-
ныњ бертіндегі жетістіктері де жетіп ар-
тылады. Жыл сайын кєсіптік лицейлер мен
колледждер арасында μтетін облыстыќ
байќауларда ж‰лделі орындарды баѓын-
дырып келеді. Студенттердіњ талай биік-
терден кμрінуі єрине оларды білім
нєрімен сусындатып жатќан ±стаздардыњ
арќасы, себебі, м±нда білікті де тєжіри-
белі мамандар ењбек етеді.

Єулиекμл ауданы.

СУРЕТТЕРДЕ: колледж директоры
А.Жанс‰гірова;  жастар  тєжірибе  жи-
науда.

Суреттерді т‰сірген автор.

 ЖАСТАР САЯСАТЫ
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– Аудандағы көктемгі дала жұмыста-
рына көңіл тола ма? 

– Қарабалық ауданының аумағы 686,2 
гектар жерді алып жатыр. Соның 474,2 
мыңы ауылшаруашылығы саласына 
бағытталған. Биыл 280,2 мың гектар жер-
ге егін егуді жоспарлап отырмыз. Толассыз 
жауған нөсерден соң жер дымқыл тар-
тып, диқандардың жұмысын кешеуілдетіп 
жатқаны рас. Десек те, ауа-райының қо-
лайсыздығына қарамастан егістік жұмыс-
тарына дер кезінде кірістік. Шаруалар 12 
мамырда егіс науқанын бастап кетті. Көк-
темгі дала жұмыстары былтырғы жылы да 
осы уақытқа тұспа тұс келген еді.

Былтыр гектарынан 12,8 центнер 
астық алдық. Ал, биыл одан көп аламыз 
деген үміт бар. Себебі, ауданда шаруа қо-
жалықтарының саны жылма-жыл  көбеюде. 
Қазірдің өзінде 28 ЖШС және 200-ден 
астам шаруашылық бар. Оның үшеуі ірі 
шаруашылық серіктестігі. Аталған ша-
руашылық иелері егін және мал шаруа-
шылығымен айналысады. 

– Мал басын көбейту және одан 
алынатын өнімді экспорттау мақсатын-
да қандай шаралар жасалып жатыр?

– Елбасы Н.Ә.Назарбаев асыл тұқым-
ды мал шаруашылығын, оның ішінде 
етті мал шаруашылығын дамытуды ба-
сым бағыт ретінде қойып отыр. Ол үшін 
Үкімет тарапынан жан-жақты қолдау да 
көрсетілуде. Мәселен, «Қазагроқаржы» 
арқылы мемлекеттің демеу қаржысымен 
шаруашылық иелері асыл тұқымды, етті 
мал сатып алуға қол жеткізді. Мемлекет та-
рапынан жасалып жатқан мұндай мүмкін-
дікті аудан халқы құр жіберіп жатқан жоқ. 
Әсіресе «Сыбаға» мемлекеттік бағдарла-
масы арқылы асыл тұқымды ірі қараның 
санын көбейтуге баса назар аударылып 
жатыр. Өнімділігі төмен малдардың санын 

қысқартып, асыл тұқымды малды өсіру-
мен айналысатын мезгіл жеткен сияқты. 
Қазақ халқы атам заманнан бері малдың 
соңында жүріп, несібесін тапты емес пе. 
Ата кәсіпті әрі қарай жалғастыру біздің 
міндетіміз. Мал шаруашылығын дамыту 
арқылы ауыл халқын жұмыспен қамтама-
сыз етеміз. 

Еліміздегі агроөнеркәсіп нысандарына 
етті бағыттағы жас малдарды өсіру үшін 
аналық мал мен тұқымдық бұқаларды 
сатып алуға несие беріліп жатыр.  Атал-
мыш несиені беру «Сыбаға» бағдарла-
масы аясында жүзеге асады. Бұл несие 
ауыл шаруашылығында кенжелеп тұрған 
ірі қараның етті бағыттағы тұқым табы-
нын көбейтуге бағытталған. Несие тек 
қана мал шаруашылығымен айналыса-
тын, соның ішінде етті бағыттағы ірі қара 
өсіруші жеке кәсіпкерге, шаруа қожа-
лығына, фермерлік шаруашылыққа және 
жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге 
беріледі. Бұл қаржы етті бағыттағы сиыр-
лар мен ұрықтандырушы аталық мал, яғни 
асыл тұқымды бұқалар алуға жұмсалуы 
тиіс. Несие алушы берілген қаржыға тек 
сиырлар мен бұқаларды сатып алып қана 
қоймайды, оны өсіріп, өндіріп, етті бағыт-
тағы сиырлардан тұратын табынға айнал-
дырады немесе бордақылау алаңдарына 
тапсырады. Бұл бағдарламаны елді ме-
кендердің халқы біле бермейді. Сондықтан 
шалғайдағы ағайынға түсіндіріп, жергілік-
ті газетке де хабарлама берудеміз. Мал 
шаруашылығымен тұрақты айналысатын 
шаруалармен қоян-қолтық жұмыс істейміз.

«Сыбаға» мемлекеттік  бағдарламасы 
басталғалы бері ауданда 1200 бас ірі қара 
сатып алынды. Соның ішінде 63-і асыл 
тұқымды бұқа. Биыл «Сыбаға» бағдар-
ламасы бойынша қосымша 400 бас асыл 
тұқымды ірі қара мал аламыз деп жоспар-

лап отырмыз. 
Қарабалық ауданы көршілес Ресейдің 

Челябі облысымен қоңсылас орналасқан. 
Сондықтан біздегі ет өнімдері шекаралас 
жатқан Орынбор, Екатеринбург, Челябі 
облыстарына экспортталады. 

– Осыдан төрт жыл бұрын Қараба-
лыққа шетелден асыл тұқымды ірі қара 
әкелінді. Мұхит асып жеткен ірі қара 
қазір төлдеген де шығар... 

– Дұрыс айтасыз, «Север-Агро Н» 
ЖШС Австралиядан 2370 бас аналық мал 
және 77 бас асыл тұқымды бұқа сатып 
алған еді. Осы уақыт ішінде Абердин-ан-
гус тұқымды ірі қара жерсініп, алғашқы 
төлдерін де беріп жатыр. 

 «Север-Агро Н» жауапкершілігі шек-
теулі серіктестігі 35 адамды жұмыспен 

қамтып отыр. Жұмысшыларының 60%-ын 
жастар құрайды. Олар үлкендердің тәжіри-
бесін алып, үйренулері керек. Жастардың 
жұмыс істеуі үшін қажетті жағдай жасалған. 
Тұрғын үймен қамтылған. Аталмыш ша-
руашылық серіктестігінің бастамасымен 3 
шілдеде ауданда тұңғыш рет ірі қара мал-
дар аукционға шығарылды. Аукцион ашық 
түрде ағылшын әдісімен өтті. Онда үш жүз 
бас Абердин-Ангус тұқымды ірі қара са-
тылды. Соның 130-ы бұқа, 180-і қашар. 
Аукционға республиканың кез келген об-
лысының азаматтары қатысқандығын атап 
өткен жөн. Мұндай халықаралық деңгей-
дегі іс-шара шаруалардың өзара тәжірибе 
алмасуына жол ашады. Сонымен қатар 
«Ақ-Бидай-Агро» ЖШС-нің базасында 

бордақылау алаңы бой көтеруде. Үш мың 
басқа арналған алаң жоспарға сай биылғы 
жылы іске қосылуға тиіс. Бұл да мал ша-
руашылығын өркендетуге бағытталған 
ақжолтай жоба.  

– Әңгімеңізге рахмет!
Қарабалық ауданы.

СУРЕТТЕ: Қарабалық ауданы 
әкімінің ауылшаруашылығы жөнінде-
гі орынбасары Әділбек Сарин; асыл 
тұқымды ірі қара табыны.

Төрт түлігі сай мекен
АЙМАҚ

Қымбат 
     ДОСЖАНОВА

Көктем туысымен облысымыздың шаруалары дала 
жұмыстарына кірісіп кетті. Мәселен, Қарабалық ауданында 
астық алқабының 55%-да егістік жұмысы аяқталды. Мұндағы 
диқандар биыл несібеміз мол болады деп отыр. Көршілес 
Ресеймен қоңсылас орналасқан ауданда мал шаруашылығы 
да қарқын алды. Бұл туралы Қарабалық ауданы әкімінің 
ауылшаруашылығы жөніндегі орынбасары Әділбек Сарин 
айтып берген болатын.

Адам  баласының  тұрмыс-тірлі-
гінде  судың  орнын  ештеңе  де  ауыс-
тыра  алмасы   белгілі.  Өткен  жылы  
шаруашылығымызды  одан  әрі өр-
кендетуде ең  бір  түйінді  мәселе су 
болды. Осы мәселеде кәсіпкер Дәу-
рен Әбілтаев бригада мүшелерімен 
көп көмегін берді.      

...«Ауданның  елді-мекендерін-
де  тапсырыс  бергендерге  айтқан  
жерінен  жерді  жарамды  су  көзі  
шыққанға дейін  тиісті  тереңдікте  
бұрғылап,  арнайы  ресейлік  құ-
быр  салып,  су  шығарып,  оған  тоқ  
көзіне  қосылған  айдағыш   орна-
тып,  қалаған  жеріңе  дейін тартып  
береді  екен»– дегенді  естіген соң 
сол  шеберлерді  әдейі  іздеп  барып,   
жолығып,  маған  да  істеп  берулерін  
өтінген  едім. Жігіттер  көп  ұзатпай,  
бас-аяғы төрт-бес  сағаттың  ішінде, 
өзім  айтқандай,  тап-тұйнақтай  
қылып  істеп  берді. 

Қазір  отбасым  да,  мал-жаным 
да – соның  рақаты  мен  игілігін  
көріп  отырмыз.  Түймесін  бассақ  
болды – сарқырап  ағып,  үйімнің  

ішіне  кіріп  тұрған  суға  өзім  қосым-
ша «Арис тон»  қойып  алып,  ыстық-
суық  суы  бар  қол жуғыш  шұңғыл-
ша  мен  қаланыкіндей  кәрізімен 
дәретхана  жасап  алдым. Қыстың  
күндері  өзенде, суы қатып  қалып,  
мал  суаруымыз  өте  қиын  болушы  
еді.  Қазір ол уайым -бейнеттен  то-
лық  құтылдық.  Дәуреннің  бригада-
сы  біздің  Айтбайда менімен қатар 
Дәуренбек Қалиевке де  осындай 
бұрғылы құдық  қазып  берді. Құстө-
беде, көршілес  Байғабыл ауылының  
Көкпектікөл, Жетібай елді-мекен-
дерінде,  сол   сияқты Үрпекте, оның  
маңайындағы  Қосжан, Ағаштыкөл 
ауылдарында да көптеген отбасы-
ларға осындай су сорғыш-бұрғылы  
құдықтар  орнатып  бергенін  естідік. 
Өткен  желтоқсан  айында  Дәурен-
мен  жолығып,  біздің  өлке  үшін  
өте-мөте,  әлі де  қажет  осы  кәсібін  
одан  әрі  жалғастырып,  тіпті  кеңей-
туді  айтқан  едім. Ол  келіскендей  
ниет  білдірді. Қараңызшы,  құ-
дықшылар  өткен  жылғы  жазғы  
мезгіл – төрт  ай  ішінде  Аманкелді  

өңірінде 70-ке  тарта  бұрғылы  құ-
дық  қазып,  іске  қосқан  екен. 

Үкімет  те «Таза су» мемлекет-
тік бағдарламасына  сәйкес  мұндай  
игілікті  іске  кең  өріс,  қолдау  көрсе-
туге  тиіс деп  ойлаймын. Несиемен,  
қаржылық  қолдау  көрсетсе – бұл  
мемлекеттік  түйінді  мәселелерді  
шешуге  қосылар  нағыз  лайықты 
үлес емес  пе?! Ал шаруа  баққан,  
жеке  кәсіпкер  адамдардың  осын-
дай  жұмыстарды  орындатқаннан  
кейін,  қажетті  құжаттарын  толты-
рып,  тиісті  органдарға  тапсырса 
– мемлекет  тарапынан жұмсаған  
шығынына жартылай қаржылық 
қайтарым да  жасайтынын  білген-
дері  жөн. Менің  осы  көтерген  мәсе-
леме  билік  және  атқарушы  орган-
дардың  жауапты   қызметкерлері  
назарларын  салып,  көңіл  аударса  
деген  тілегім  бар.  

Жақсылық  МЫРЗАКЕЕВ,
«Жұман» шаруа  қожалығының    

жетекшісі.
Айтбай ауылы, 
Аманкелді  ауданы.

Игілікті  іске –  кең  өріс Жылқы өсіру 
жандана түспек

Бұл сала соңғы жылдары елімізде  жандана 
бастады. Әсіресе, кең байтақ жайылымы бар көп-
теген өңірлерде өркендеп келеді. 

Айталық, біздің ауданымыздың ауыл шаруа-
шылық саласына үлкен үлес қосып жүрген «Са-
уырбай» шаруа қожалығы жылқы өсіруді мықтап 
қолға алды.  Аталмыш қожалық – Златоуст ауыл-
дық округінен 5300 гектар жер алып, жылқыны 640 
басқа жеткізді. Алдағы уақытта оның санын тағы 
200 баспен толықтырмақ. Сондай-ақ, тек қамбар 
ата түлігін асылдандырып, «Құлан» бағдарламасы 
 бойынша құлындар сатып алмақ ниетте. Қазір қо-
жалық үш  баздың құрылысын бастап та кетті. Бұл 
жерде бас-аяғы төрт жылқышы жұмыс істейтін 
болады.

Руслан ӘЛКЕЕВ.
Сарыкөл ауданы.
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 Жауды жењген атамыз,
 ‡лкен раќмет айтамыз.

АВТОР.

Меніњ атам Балѓожинов
Бекс±лтан соѓысќа ќатысќан.
Ол 2004 жылы меніњ 4 жасым-
да μмірден μтіпті, сондыќтан
атам туралы деректерді ата-
анамнан с±рап алдым. Ол
1908 жылы туѓан, ±заќ та тањ-
ѓаларлыќ μмір с‰рген, ќанша-
ма ќиындыќ пен ауыртпалыќ-
ты, соѓыстыњ бар ќайѓы-ќасі-
ретін   басынан кешкен. ¤ткен
ѓасырдыњ 20-сыншы жєне 30-
ыншы жылдары ата-анасы-
нан, туѓан-туысќандарынан
айырылып, ќарындасымен
екеуі ѓана ќалыпты.  Єкесі Балѓо-
жа жоѓары діни сауатты кісі бо-
лыпты. Меккеге барып, ќажылыќ
парызын μтеген, медреседе бала-
ларды оќытќан, сол ‰шін де
μкімет тарапынан ќудаланѓан.
Соныњ салќыны баласы Бекс±л-
танды да айналып μтпепті. Жиыр-
ма жасар балањ жігіт μзініњ мем-
лекетке ќай ќырымен ќауіп
тμндіріп ж‰ргенін т‰сіне алмай,
дал болыпты. Оныњ мекен-
жайына мылтыќ-найзалармен
ќаруланѓан саќшылар отрядын
жіберіп отырыпты, біраќ ќайы-
рымды адамдардыњ кμмегімен
бір ауылдан келесі ауылѓа сыты-
лып кетіп ж‰ріпті. "Ањдыѓан жау
алмай ќоймас" дегендей, бір к‰ні
т‰нде ‰йіне кіре бергенде, арќа-
сы мен кеудесіне ќарањѓыда
жарќ-ж±рќ еткен найзалар таќа-
лыпты. Міне, осыдан бастап ата-
мыз сталиндік лагерьдіњ не екенін
біледі, ондаѓы топырлаѓан адам-
дардан, ќауіпті кеселдерден,
аштыќ пен суыќтан тірі ќалудыњ
м‰мкіндігі неѓайбіл μмірді бастан
кешіреді. Єйтеуір, наќты айыптау
дєйектері болмаѓандыќтан, бос-
тандыќќа шыѓады. Туѓан ауылы-
на оралады. Колхозда ж±мыс
істейді, ‰йленеді, балалары
μмірге келеді. Осы т±ста соѓыс бас-
талады.

 Меніњ Бекс±лтан атам 1942
жылдыњ к‰зінде майданѓа шаќы-
рылды, сμйтіп жања жасаќталѓан
115-атќыштар дивизиясына
т‰седі. Жауынгерлерге Сталин-
градќа жауды жаќындатпау ‰шін

тосќауыл ќою керек болады.
Ќанша ќиындыќ туындаса да,
олар б±л міндетті асќан жауап-
кершілікпен орындайды.

Дивизия Сталинград т‰біндегі
шайќастыњ ќайнаѓан ортасына
т‰седі. Ќытымыр ќыстыњ аязды
к‰ндері еді. Азыќ-т‰лік пен  ќару-
жараќтар жетіспеді, оѓан
ќарамастан біздіњ ќорѓаушыла-
рымыз ерлікпен шайќасты. Бір
±рыста атам ауыр жараланады
да, фашистерге т±тќынѓа т‰сіп
ќалады. Осылайша атам Гит-
лерлік концлагерьге тап болады.
Жылдан астам уаќыт т±тќында
болады, оны партизандар
т±тќыннан босатады.

Партизандармен бірге Греция
тауларында соѓысады. Ќатты жа-
раќат алѓаны соншалыќ – тірі
ќалуы м‰мкін де емес еді. Атам-
ныњ айтуы бойынша, оны емде-
ген дєрігер мынадай жараќатпен
жєне μте жоѓары ќызумен жайшы-
лыќта адамдардыњ тірі ќалмайты-
нын айтып, тањданыспен басын
шайќапты. Кμрер жарыѓы бар
екен, атам тірі ќалады. Ауыр да
ќиын майдан к‰ндері басталады.
Кейін партизандар Кењес армия-
сыныњ бμлімдерімен ќосылѓан
сєтте, атам соѓыстыњ аяѓына дейін
‰шінші Украина майданында со-
ѓысады. Ажал тырнаѓына іліне жаз-
даѓан жаѓдайлар кμп болады.

 Атам Жењіс к‰нін Австрияда
ќарсы алады. Соѓыс біткеннен
кейін, ќ±рамында атам болѓан
дивизияны Жапониямен болѓан
єскери ±рыстарѓа ќатысу ‰шін
Ќиыр Шыѓысќа жібереді. Соѓыс

Білєл Тибеев  1910
жылы  Аќсуат  ауылын-
да туып, ауыл
мектебінде  білім алып,
1929 жылы Ќостанай
Ќазпедтехникумына
т‰сіп, оны аяќтаѓан соњ
1933-1940 жылдарда
м±ѓалім болып ж±мыс
істеген. 1942 жылдыњ
тамызында Пермь об-
лысыныњ Кунгурск
ќаласында кіші коман-
дирлер мектебін аяќта-
ды. 80 адамнан ќ±рал-
ѓан  барлыќ т‰лек єске-
ри  атаќ берілгеннен
кейін Сталинград май-
данына жіберілді. Б±л
жерде Білєл атамыз 39-
шы гвардиялыќ атќыш-
тар полкыныњ автомат-
шылар бμлімшесі ко-
мандирі болып белгіленді. Ќыр-
к‰йек айыныњ аяѓында алѓашќы
шайќастыќ сабаќ алды. Оныњ
бμлімшесі Паулюс армиясын
ќ±рсаулауѓа, Днепрден μтуге,
Украинаны азат етуге тікелей
атсалысты. Сталинград  шайќа-
сындаѓы ерлігі  "Сталинградты
ќорѓаѓаны ‰шін", Днепрді ќор-
ѓаѓаны ‰шін "Ерлігі ‰шін" ме-
дальдарымен марапатталды.

Кейінірек командирдіњ ќаза
болуына байланысты взвод ко-
мандирі болып таѓайындалды.
Осы лауазымда ол 70 мєрте дала
шайќасына ќатысты.  Пау-
люстіњ єскери ќорѓаны
тμњірегіндегі ±рыстарда  жан
аямай соѓысты.

Білєл Тибеев Мамай ќорѓа-
нын азат етуге айтарлыќтай
‰лесін ќосќан сарбаздыњ бірі.
Ол 1943 жылы офицерлерді
ќайта даярлау бойынша курс-
тарды аяќтап шыќты.

Оныњ взводы Курск, Белго-
род, Харьков, Полтава ќалала-
рын азат етуге белсене ќатысты.

Кременчуг ќаласын азат ету
кезінде μзеннен  μткізуді ±йым-
дастырѓаны жєне μткені ‰шін
тірі ќалѓандарыныњ барлыѓына
алѓыс жарияланды. Шешімтал
т±стаѓы оњды тактикасы  ‰шін
Білекењ жєне барлыќ айрыќша
кμзге т‰скендер орден, медаль-
дармен марапатталды. ¤зеннен
жалѓан μтумен бірге сєл кейіні-
рек наѓыз μткелден μту
ж‰ргізілді. Осы сєттерде дивизия
командирініњ μзі, генерал Глеб
Бакланов  μткелден μтпек болып
шешті. Генералдыњ ќауіпсіз
μтуін ќамтамасыз ету Білєлдіњ
взводына тапсырылды.  Б±л тап-
сырма аса сєтті атќарылып, абы-
ройлы іс болды.

Б. Тибеевтіњ взводы Герма-
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нияѓа мал, ќ±с жєне азыќ-
т‰ліктіњ ірі партиясын жμнел-
тудіњ алдын алды.

Житомир операциясын баста-
мас б±рын "тіл" єкелу ќажеттілігі
туындады. Осы тапсырма Білєл
атаныњ взводына тапсырылды.
‡шінші к‰ні екі неміс ќолѓа
т‰сірілді. Жеткізу кезінде жау
оѓынан оныњ бірі оќќа ±шып,
екіншісі аман жеткізілді.

Тіл єкелгендері ‰шін (ішінде
Білекењ бар), тμрт жауынгер ма-
рапатталды. Осы жолы ер
жауынгер аяѓынан жараланды.
Оќты алудыњ реті келмесе де,
б±л  оныњ б±дан кейін де Отан
ќорѓауына  аса кедергі  келтір-
меді.

Ту ±стаушы ќаза тапќан соњ
жаќсы атымен танымал  взводы-
ныњ жауж‰рек, тапќыр коман-
дирі дивизия штабына шаќырыл-
ды. Дивизия командирі Глеб Бак-
ланов оныњ взводына дивизия
туын ќорѓауды жєне саќтауды
тапсырды. Осындай жауапты
тапсырманы Б. Тибеев адал ар-
мен атќарды.

Єскери ењбегі ‰шін Б.Тибеев
тоѓыз рет марапатталды.

Жењіс мейрамын ол Литваныњ
астанасы Вильнюс ќаласында
ќарсы алды.  Соѓыстан оралѓан-
нан кейін ол Ќостанай облысы,
Боровской (ќазіргі Мењдіќара)
ауданыныњ, С. Кμбеев атындаѓы
Аќсуат негізгі мектебінде  ±стаз-
дыќ ќызметін жалѓастырды.

Білєл  Тибеев 1986  жылы  д‰ние-
ден озып, ел ќорѓаѓан лайыќты
перзентке туѓан жері Аќсуат
ауылыныњ топыраѓы б±йырды.

Ќуанышбек Ќуанышбек Ќуанышбек Ќуанышбек Ќуанышбек К¤БЕЕВ,К¤БЕЕВ,К¤БЕЕВ,К¤БЕЕВ,К¤БЕЕВ,
оќытушы.оќытушы.оќытушы.оќытушы.оќытушы.

Мењдіќара ауданы.
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Меніњ атам Ќуаныш Кμшен-
±лы 1917  жылы  Аманкелді ауда-
ны М±ќыр ауылында д‰ниеге
келген. Атам соѓыстыњ басынан
аяѓына дейін ќатысып, тек 1947
жылы елге оралѓан. Елге орал-
ѓаннан кейін Мењдіќара педаго-
гикалыќ училищесіне т‰сіп,
±стаз болып, елге ќызмет еткен.
Ол кісі μте сауатты, елге сыйлы
кісі болѓан,  єрќашан жаѓдайы
тμмен кісілерге ќол ±шын беріп,
ќарайласып, кμмектесіп отыр-
ѓан. Атам 1957 жылы ауырып,
ќайтыс болады. Соѓыстан
кейінгі ауыр жылдарында Орын-
дыќ єжем балаларын  жалѓыз
μсіріп, таѓдырдыњ салѓан ќиын-
дыѓына мойымай ењбек     еткен.

Єкемніњ айтуы бойынша,
єкесі ќайтќанда бес жаста бо-

Ешкім де, ешнєрсе де
±мытылмайды

лыпты. Єкем атам туралы бізге
кμп естеліктерін  айтып отыра-
тын. Б‰гінде ортамызда єкеміз
болмаса да, біздер балалары ата-
мыздыњ  ерлігін маќтан т±тып,
єкеміздіњ айтќан естеліктерін
±мытпай, келер ±рпаќќа
жеткізіп отыру   міндет деп
білеміз.

Б‰гінде балалары да, немере-
лері де атамныњ ±стаздыќ жо-
лын жалѓастыруда. 9 мамыр –
Жењіс к‰ні атамыздыњ рухына
таѓзым етіп, мыњ алѓыс айта-
мыз.

НемересіНемересіНемересіНемересіНемересі
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  Єулиекμл ауданы.
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біткен соњ, 1946 жылы атам туѓан
ауылына келеді. Келсе, оны
к‰ткен ешкім жоќ. Сμйтсе, ол жа-
раќат алып, т±тќынѓа т‰скен кез-
де елдегі туѓандарына оныњ ќаза
тапќандыѓы жайында ќара ќаѓаз
келген. Айта кетерлік бір жайт:
естелік кітабында ол осы к‰нге
дейін ќаза тапќандардыњ
тізімінде т±р, онда Сталинград
т‰бінде жерленгендігі кμрсетілген
жєне атам естелік кітабында со-
ѓыстан оралѓандардыњ тізімінде
де т±р. Осы жаѓдай НКВД
жергілікті μкіметіне ќызыѓушылыќ
тудырады.  Ќаза тапты деген
адамныњ кенеттен аман-сау  елге
келуі к‰мєн туѓызады. Тексеріс,
тергеу басталады. Ол кезде
т±тќында болѓандардыњ бєрін
тексеріп, кμбін 10-15 жылѓа сот-
тап жібереді. Ќалай, ќандай жаѓ-
даймен т±тќынѓа т‰сті, ќашан
жєне ќалай босады. Атамныњ
єскери билеті болса да, єскери
м±раѓаттарѓа жіберілген с±раныс
оныњ барлыќ єскери марапатта-
рыныњ шын екендігін растайды,
бір ќызыѓы, тексеріс барысында,
оѓан ќ±жаттарыныњ кейбірін ѓана
ќайтарады. Ал єскери
комиссариатта оныњ тірі екендігі
жайлы жазу μзгертілген де жоќ.
Б‰гінгі к‰нге дейін аудандыќ єске-
ри комиссариатта оныњ ќ±жатта-
рында не бары екі жол жазу бар:
майданѓа  жіберілген жєне ќаза
тапќан уаќыты. Тоќсаныншы жыл-
дары Ресейдіњ м±раѓаттарынан
атамныњ туыстарыныњ с±раныста-
рына бірнеше рет атамныњ ќайда,
ќалай соѓысќандыѓы жμнінде
толыќ жауап келді жєне Жењіс
к‰нініњ мерейлі к‰ндері ќарсањын-
да  марапаттар да келіп жатты.

Біраќ атама м±ныњ бірде-
бірініњ ќажеті болмайды, ол μзініњ
соѓыстан тірі келгеніне ќуанады
жєне ќалѓан ѓ±мырында  туѓан
ауылында ењбек етеді. 1949
жылы  жања отбасын ќ±рады. Бес
баласын μсіріп, тєрбиелеп, лай-
ыќты білім алуларына жаѓдай
жасайды. Жоѓарыда айтќаным-
дай, атам 2004 жылы 96 жасында
д‰ниеден μтіпті.

 Алтын БАЛЃОЖИНОВА,
 Ќостанайдаѓы № 9 орта

мектебініњ оќушысы,
майдангердіњ немересі.

ТуТуТуТуТу
±стаушы±стаушы±стаушы±стаушы±стаушы
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САЛАМАТТЫ ҚАЗАҚСТАН

АУРУ ТУРАЛЫ  
МӘЛІМЕТ

АИТВ (ВИЧ) – бұл адамның иммун-
тапшылығы вирусы, ол иммундық жүйенің 
клеткаларына енеді, ағзаның кез келген 
инфекцияларға қарсы тұру қабілетін бұ-
зып, оны әлсіздендіреді. Ал, ЖИТС (СПИД) 
– жұқтырылған иммун тапшылығы синдро-
мы, бұл АИТВ инфекциясының дамуының 
соңғы сатысы. Бұл вируспен зақымданған 
адам ұзақ жылдар бойы өзін сау және жақ-
сы сезінуі мүмкін. Вирус аурудың барлық 
сатыларында қан, ұрық, овуляциялық 
және қынаптық бөлінді, емшек сүті арқылы 
беріледі. Жалпы, бұл аурудың инфек-
циясы тек үш жолмен ғана беріледі. Ол 
біріншіден жыныстық жол, әсіресе кездей-
соқ жыныстық қатынас арқылы беріледі. 
Екіншіден, парентеральдық жол, яғни 
зақымданған қан арқылы. Инъекциялық 
есірткілерді тұтыну – жұқтырудың ең қа-
уіпті амалы. Мұндай жағдайлар көбіне на-
шақорлар арасында кездеседі. Сондай-ақ, 
пирсинг, татуаж кезінде де тек стерильді 
шприцтер мен инелерді қолдану қажет. 
Үшіншіден, вертикальды жол, яғни дерттің 
анадан балаға берілуі. Бұл әсіресе жүктілік 
кезінде балаға қан арқылы, не туылған-
нан кейін ана сүті арқылы беріледі. Ал, құ-

шақтасқанда, сүйіскенде, қол алысқанда, 
басқа да кездейсоқ қатынастарда, ортақ 
орамалды, ыдыстарды қолданғанда, жө-
телгенде, түшкіргенде, бірлескен жұмыс, 
оқу, сабақ арқылы АИТВ берілмейді.

– Жалпы,  бұл дертке шалдыққандар-
дың ағзасында иммундық жүйе өте төмен 
болады. Ал, иммунитеті төмен, өзі ауруға 
ұшыраған науқас адамдарға басқа жұқпа-
лы аурулар тез жұққыш келеді. Сондықтан 
оларды бір емес, бірнеше аурумен қатар 
емдеуге тура келетіндіктен, дәл нақты емін 
табу да мүмкін болмай отыр. Дегенмен, 
қазіргі кезде антиретровирустық дәрі-дәр-
мектер қолдану арқылы науқастың имму-
нитетін қалыптастыратын ем шаралары 
жүргізілуде. Жалпы, вирус жұқтырған 

адамдардың 35-50 пайызы ауырады, 
қалғандары дені сау, вирус тасымалдаушы 
болып қалады. Індеттің тиісті кезеңдеріне 
қарай әртүрлі белгілері болады. Жұққан 
сәттен бастап алғашқы белгілері пайда 
бола бастағанға дейінгі уақыт инкубация-

лық кезең, яғни бастапқы 
АИТВ инфекциясы 2-3 ап-
тадан 6-12 айға, тіпті бір-
неше жылға дейін созылуы 
мүмкін. Инфекция кейде 
белгісіз түрде дамиды. Бұл 
дерттерді жұқтырған адам 
ешқашан донор бола ал-
майды. Ал, әдейі біле тұра 
басқа азаматтарға  АИТВ 
вирусын жұқтырушылар 
заңмен жауапқа тартылады, 
– дейді облыстық СПИД-ке 
қарсы күрес орталығының 
бас дәрігері Ж.Түтенова.

ӨҢІРДЕГІ 
АХУАЛ

Жалпы, статистикаға жү-
гінсек, өңірімізде 1482 адам 

АИТВ инфекциясымен тіркеуге (оның 14-і 
бала) алынса, соның 335-і көз жұмған. Сон-
дай-ақ, ЖИТС бойынша есепке алынған 
65 науқастың 34-і қайтыс болған. Жалпы, 
дертке шалдыққандардың 56 пайызы 15 
пен 19 жас аралығындағы жастардың, ал 
қалған пайызы ересектердің үлесінде көрі-
неді. Сондай-ақ, облыста ауру көрсеткіші 
бойынша Қостанай (772) мен Рудный (323) 
қалалары алдыңғы қатарда тұрған көрі-
неді. Мұның сыртында Әулиекөл, Жітіқа-
ра, Қарабалық, Қостанай аудандары да 
қалыс қалып отырған жоқ. Тек, Қамысты 
ауданында ғана АИТВ/ЖИТС дерті мүлде 
тіркелмеген. Асылы, бұл дерттің түп-тамы-
рына балта шабу мүмкін болмай отырса 
да, СПИД-ке қарсы күрес орталығының 

мамандары ауруды ауыз-
дықтау мақсатында түрлі 
шараларды жүзеге асы-
руда. Орталық маманда-
рының мәліметтерінше, 
АИТВ/ЖИТС инфекция-
ларын жұқтырғандардың 
қатары соңғы жылдары 
сәл де болса азайған. 
Олар мұны қатарлары-
ның білікті мамандармен 
толығуымен байланыс-
тырады. 2012 жылы ор-
талық мамандарының 
қатары бес бірдей жас 
дәрігерлермен толықса, 
соңғы үш жыл ішінде де 
келіп жатқан дәрігерлер 
легі баршылық. Орталық 
ашылған жылдан бастап 
әр жылдарда еңбек еткен 
Ормаш Есенжолов (ор-
талықтың алғашқы басшысы, он жылдам 
астам уақыт осы орталықты басқарған кісі 
– Қ.О.), Ораз Шокобаев, Ораз Сасықов, 
Владимир Ефименко, Сәуле Құрамысо-
ва сияқты тәжірибелі дәрігерлердің ізімен 
келе жатқан орталықтың бас дәрігері Жан-
на Түтенова мен Балдырған Демисено-
ва, Молдағали Хамзин, Әділхан Жабаев, 
Сәуле Тоқбураева, Әлия Картаева, Сәу-
ле Аренова, Наталья Токорева, Татьяна 
Большакова, Инна Соколова, Наталья 
Лавренко сияқты білікті де өз ісінің майтал-
ман мамандары бүгінде осы індеттердің 
алдын алуда аянбай тер төгуде. Бәрі де 
өз ісіне жетік мамандар. 

ПСИХОЛОГТАРДЫҢ ДА 
КӨМЕГІ ЗОР

 Орталықтағы рухани-әлеуметтік каби-
нетке келетіндер саны өте көп. Кабинеттің 
психолог дәрігері Әділхан Жабаевтың ай-
туынша, күніне кем дегенде жүзге жуық 
адам бас сұғады екен. Ал, жылына олар-
дың саны сегіз мыңнан асып жығылады. 
Әрине, мұнда келетіндердің бәрін осы 
дертке шалдыққандар деп ойлау әбестік. 
Олар СПИД-тің алдын алу үшін сақтық 
шараларын жасауға ниетті жандар. Каби-
нетке келгендердің бұл жерде кез келген 
ақпаратқа қанығып, дерт жайлы кеңес алу-
ларына да мүмкіндігі мол. Себебі, бұл ау-
рудың әрі қарай тарап кетуіне жол бермес 
үшін алдын алып, ескертіп, кеңес беру де 
осы кабинеттің басты міндеті. 

– Кез келген адам аталмыш дерт 
жайлы толыққанды мәліметті білуі тиіс. 
Біздің орталықта есепте тұрған адамдар 
жасына қарамайды, сәбилерден бастап, 
орта жастаға, тіпті егде жастағы кісілер-
ге дейін бар. Сондықтан, біз әрбір облыс 
тұрғындарына осы аурудың таралу жолы 
мен одан сақтану жолдары туралы айтып, 
құлақтандырып отырамыз. Сондай-ақ, өз 
есімін айтқысы келмеген жандарды да 
біз құпия түрде қараймыз. Ол адам ту-
ралы, науқас жайында туған-туыстары-
на, таныс тарына жариялауға да біздің 
құқымыз жоқ, ол «дәрігерлік құпия» деп 
аталады. Жақындарына науқас адам тек 
өзі ғана айтуға құқылы. Сондықтан, тек-
серістен өтуге ықылас білдіргендер тегін 
әрі құпия түрде тест тапсырып, медицина 
қызметкерлерінің көмегіне жүгіне алады. 
Сондай-ақ, біз қаламыздағы медициналық 
колледждің студенттеріне де ауру жайлы 
толық мағлұматтар береміз. Барлық меди-
цина мекемелерінің қызметкерлері, қан ор-

талығының мамандары, тіс дәрігерлері де 
міндетті түрде тексеріліп, психолог кеңесін 
алуы тиіс. Өйткені, олар инемен жұмыс 
істейтіндіктен, жалғыз АИТВ/ЖИТС-ті ғана 
емес, гепатит сияқты басқа да жұқпалы 
вирусті ауруларды жұқтырып алуы мүмкін, 
– дейді психолог дәрігер Әділхан Жабаев. 

БӘРІ ӨЗ ҚОЛЫҢДА!
Жалпы, АИТВ (ВИЧ) инфекциясы бұл 

өлім тақады деген үкім емес. Негізінде осы 
дертті жұқтырған адамдар өзін қоғамға ке-
рексіз сезініп, айналасындағылардың да 
ондай жандарға деген көзқарастары өз-
геріп сала береді. Сондықтан, мамандар 
осы бір қалыптасқан қасаң қағидаларды 
бұзып, АИТВ жұқтырған жанның да қоғам-
ның толыққанды мүшесі екендігін мойын-
дауымыз керектігін алға тартады. Орта-
лықтың бас дәрігері Жанна Түтенованың 
айтуынша, соңғы уақытта дерттің таралу 
көзі нашақорлар ғана емес, жезөкшелер 
де себепші болып отыр. Мәселен, осыдан 
он бес жыл бұрын АИТВ дертін жұқты-
рушылардың сексен пайызы нашақорлар 
болса, қазіргі уақытта жыныстық қатынас 
жолымен жұқтырғандар саны артып ке-
леді. Бұған адамдардың, әсіресе жастар-
дың бұл тұрғыдағы сауатсыздығы себеп 
болуда. Сол себепті дәрігерлер кез келген 
адамға, әсіресе жастарға салауатты өмір 
салтын ұстанып, кездейсоқ жыныстық қа-
тынастан аулақ болуды ескертеді. 

Қорыта айтқанда, салауатты өмір 
сүріп, есірткі қолданудан,  кездейсоқ жы-
ныстық жақындасудан аулақ болса, әрбір 
адам өзін-өзі АИТВ мен ЖИТС-тен қорғай 
алады. Әр адам өз денсаулығы өз қолын-
да екендігін ұмытпаса екен дейміз.

Ауырып ем іздегенше,  
    ауырмайтын жол ізде...
Қарлығаш 
 ОСПАНОВА

АИТВ/ЖИТС (ВИЧ/СПИД)-нің пайда болып, әлемді жаулап келе 
жатқанына отыз жылдай уақыт болған көрінеді. Қазақстанда 
бұл дерт 1987 жылы пайда болыпты. Содан бері біздің елімізде 
де ғасыр індетіне айналған осы дертпен күресу жолында 
қаншама жұмыстар атқарылуда. Бүгінде еліміз бойынша АИТВ 
сырқатымен 22 мыңнан астам адам, ал екі мыңға жуық адам 
ЖИТС бойынша есепте тұр. Бұл дерттер бойынша Алматы қаласы 
көш бастап тұрса, біздің Қостанай облысы бесінші орында екен...



83 маусым 2015 жыл

Єкімдіктіњ 2015 жылѓы 24 сєуірдегі  № 163 ќаулысымен бекітілген

"Ауылдыќ елді мекендерге ж±мыс істеу жєне т±ру ‰шін
келген денсаулыќ саќтау, білім беру, єлеуметтік

ќамсыздандыру, мєдениет, спорт жєне агроμнеркєсіптік
кешен саласындаѓы мамандарѓа єлеуметтік ќолдау

шараларын ±сыну" мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет
регламенті

елді мекендерге ж±мыс істеу жєне т±ру
‰шін келген денсаулыќ саќтау, білім
беру, єлеуметтік ќамсыздандыру,
мєдениет, спорт жєне агроμнеркєсіптік
кешен мамандарына єлеуметтік ќолдау
шараларын ±сыну" мемлекеттiк
кμрсетiлетiн ќызмет регламентін бекі-
ту туралы" ќаулысыныњ (Нормативтік-
ќ±ќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 5262 болып тіркелген,
2015 жылѓы 9 ќањтарда "Ќостанай тањы"
газетінде жарияланѓан) к‰ші жойылды
деп танылсын.

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

Облыс  єкімі     Н.САДУАЌАСОВ.
Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi

мемлекеттiк  тiркеу  тiзiлiмiнде 2012
жылѓы 21 мамырдаѓы № 5614  болып
тіркелген.

"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергiлiктi мемлекеттiк басќару жєне
μзiн-μзi  басќару туралы" 2001 жылѓы
23 ќањтардаѓы Ќазаќстан Республика-
сыныњ Зањына, "Мемлекеттiк кμрсетi-
летiн ќызметтер туралы" 2013 жылѓы
15 сєуірдегі Ќазаќстан Республикасы
Зањыныњ  16-бабы  3-тармаѓына  сєйкес
Ќостанай  облысыныњ  єкімдігі  ЌАУЛЫ
ЕТЕДІ:

1. Ќоса беріліп отырѓан "Ауылдыќ
елді мекендерге ж±мыс істеу жєне т±ру
‰шін келген денсаулыќ саќтау, білім
беру, єлеуметтік ќамсыздандыру,
мєдениет, спорт жєне агроμнеркєсіптік
кешен саласындаѓы мамандарѓа єлеу-
меттік ќолдау шараларын ±сыну"
мемлекеттiк кμрсетiлетiн ќызмет
регламентi бекітілсін.

2. Ќостанай облысы єкімдігініњ 2014
жылѓы 26 ќарашадаѓы № 595 "Ауылдыќ

Ќостанай облысы єкімдігініњ 2014 жылѓы 24 сєуірдегі № 163 ќаулысы

"Ауылдыќ елді мекендерге ж±мыс істеу жєне т±ру ‰шін
келген денсаулыќ саќтау, білім беру, єлеуметтік

ќамсыздандыру, мєдениет, спорт жєне агроμнеркєсіптік
кешен саласындаѓы мамандарѓа єлеуметтік ќолдау

шараларын ±сыну" мемлекеттiк кμрсетiлетiн ќызмет
регламентін бекіту туралы

орындаушысы ќ±жаттарды зерделейді, мемле-
кеттiк кμрсетiлетiн ќызмет нєтижесініњ жобасын
єзірлейді – 32 (отыз екі) к‰нтізбелік к‰н.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі – мемле-
кеттiк кμрсетiлетiн ќызмет кμрсету нєтижесініњ
жобасы;

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ басшы-
сы:

кμтерме жєрдемаќы сомасын кμрсетiлетiн
ќызметтi алушылардыњ жеке есеп шоттарына
аударады – 7 (жеті) к‰нтізбелік к‰н;

Стандарттыњ 1 ќосымшасына сєйкес, сенім
білдірілген μкілдіњ (агенттіњ) кμрсетiлетiн
ќызметтi алушыѓа Ауылдыќ елдi мекендерге
ж±мыс iстеу жєне т±ру ‰шiн келген денсаулыќ
саќтау, бiлiм беру, єлеуметтiк ќамсызданды-
ру, мєдениет, спорт жєне агроμнеркєсіптік ке-
шен саласындаѓы мамандарѓа єлеуметтiк ќол-
дау шараларын ±сыну туралы келісіммен
(б±дан єрі – Келісім) белгіленген т±рѓын ‰й са-
тып алуѓа немесе салуѓа бюджеттік кредит
беруі бойынша шаралар ќабылдайды – 30
(отыз) ж±мыс к‰н;

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі – кμрсетi-
летiн ќызметтi алушыѓа мемлекеттiк
кμрсетiлетiн ќызмет нєтижелерін беру.

3. Мемлекеттiк ќызмет кμрсету
процесiнде кμрсетiлетiн ќызметтi берушiнiњ
ќ±рылымдыќ бμлiмшелерiнiњ (ќызметкер-
лерiнiњ) μзара iс-ќимыл тєртiбiн сипаттау

6. Мемлекеттiк ќызмет кμрсету процесiне
ќатысатын кμрсетілетін ќызметті берушiнiњ
ќ±рылымдыќ бμлiмшелерiнiњ (ќызметкерле-
рiнiњ) тiзбесi:

1) кμрсетiлетiн ќызметтi берушініњ кењсесі;
2)кμрсетiлетiн ќызметтi берушініњ басшысы;
3) кμрсетiлетiн ќызметтi берушiнiњ жауапты

орындаушысы.
7. Єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ±заќтыѓын

кμрсете отырып, ќ±рылымдыќ бμлімшелер (ќыз-
меткерлер) арасындаѓы рєсімдердіњ  (іс-ќимыл-
дардыњ) реттілігін сипаттау:

1) кμрсетiлетiн ќызметтi берушiніњ кењсесі
ќ±жаттарды ќабылдауды жєне тіркеуді ж‰зеге
асырады, кμрсетiлетiн ќызметтi алушыѓа тегі,
аты, єкесініњ аты, почталыќ мекенжайы, теле-
фоны, μтініш берген к‰ні кμрсетілген жєне
μтінішті ќабылдаѓан т±лѓаныњ ќолы ќойылѓан
ќолхат ±сынады; Стандарттыњ 9-тармаѓында
белгіленген ±сынылѓан ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
ларын жєне кμшірмелерін салыстыруды ж‰зе-
ге асырады, одан кейін ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
ларын кμрсетілетін ќызметті алушыѓа ќайтарып
береді; ќаржы ќаражатыныњ ќажеттілігін есеп-
теуді ж‰ргізеді – 30 (отыз) минут;

2) кμрсетiлетiн ќызметтi берушiніњ басшы-
сы кμрсетiлетiн ќызметтi берушiнiњ жауапты
орындаушысын аныќтайды, тиiстi б±рыштама
ќояды – 2  (екі) саѓат;

3) кμрсетiлетiн ќызметтi берушiнiњ жауапты
орындаушысы ќ±жаттарды зерделегеннен
кейін мемлекеттiк кμрсетiлетiн ќызмет кμрсету
нєтижесініњ жобасын єзірлейді, оны кμрсетiлетiн
ќызметтi берушiнiњ басшысына береді –32
(отыз екі) к‰нтізбелік к‰н;

4) кμрсетiлетiн ќызметтi берушiніњ басшы-
сы:

кμтерме жєрдемаќы сомасын кμрсетiлетiн
ќызметтi алушылардыњ жеке есеп шоттарына

1. Жалпы ережелер
 1. "Ауылдыќ елді мекендерге ж±мыс істеу

жєне т±ру ‰шін келген денсаулыќ саќтау, білім
беру, єлеуметтік ќамсыздандыру, мєдениет,
спорт жєне агроμнеркєсіптік кешен саласын-
даѓы мамандарѓа єлеуметтік ќолдау шарала-
рын ±сыну" мемлекеттік кμрсетілетін ќызметін
(б±дан єрі – мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет)
аудандардыњ жєне облыстыќ мањызы бар ќала-
лардыњ жергілікті атќарушы органдардыњ ауыл-
дыќ аумаќтарды дамыту саласындаѓы уєкiлеттi
органдары (б±дан єрі – кμрсетілетін ќызметті
беруші) кμрсетеді.

Мемлекеттік ќызмет кμрсетуге μтініштерді
ќабылдауды жєне нєтижелерін беруді кμрсеті-
летін ќызметті беруші ж‰зеге асырады.

2. Мемлекеттік ќызмет кμрсету нысаны –
ќаѓаз т‰рінде.

3. Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтіњ нєти-
жесі кμтерме жєрдемаќы жєне бюджеттік кре-
дит т‰ріндегі єлеуметтік ќолдау шаралары бо-
лып табылады.

Мемлекеттiк ќызмет кμрсету нєтижелерін
беру нысаны – ќаѓаз т‰рiнде.

2. Мемлекеттiк ќызмет кμрсету
процесiнде кμрсетiлетiн ќызметтi берушiнiњ
ќ±рылымдыќ бμлiмшелерiнiњ (ќызмет-
керлерiнiњ) iс-ќимыл тєртiбiн сипаттау

4. Мемлекеттiк ќызметтi кμрсету бойынша
рєсiмдi (іс-ќимылды) бастауѓа негiздеме Ќазаќ-
стан Республикасы ¦лттыќ экономика ми-
нистрініњ 2015 жылѓы 27 наурыздаѓы № 275
б±йрыѓымен бекітілген "Ауылдыќ елді мекен-
дерге ж±мыс істеу жєне т±ру ‰шін келген ден-
саулыќ саќтау, білім беру, єлеуметтік ќамсыз-
дандыру, мєдениет, спорт жєне агро-
μнеркєсіптік кешен саласындаѓы мамандарѓа
єлеуметтік ќолдау шараларын ±сыну" мемле-
кеттік кμрсетілетін ќызмет стандартыныњ 2-
ќосымшасына сєйкес (б±дан єрі – Стандарт)
нысан бойынша Стандарттыњ 9-тармаѓында
белгіленген ќ±жаттарды ќоса бере отырып
μтiнiш ±сыну болып табылады.

5. Мемлекеттiк ќызмет кμрсету процесiнiњ
ќ±рамына кiретiн єрбiр рєсiмнiњ (iс-ќимылдыњ)
мазм±ны, оныњ орындалу ±заќтыѓы:

1) кμрсетiлетiн ќызметтi берушiніњ кењсесі
ќ±жаттарды ќабылдауды жєне тіркеуді ж‰зеге
асырады, кμрсетiлетiн ќызметтi алушыѓа тегі,
аты, єкесініњ аты, почталыќ мекенжайы, теле-
фоны, μтініш берген к‰ні кμрсетілген жєне
μтінішті ќабылдаѓан т±лѓаныњ ќолы ќойылѓан
ќолхат ±сынады; Стандарттыњ 9-тармаѓында
белгіленген ±сынылѓан ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
ларын жєне кμшірмелерін салыстыруды ж‰зе-
ге асырады, одан кейін ќ±жаттардыњ т‰пн±сќа-
ларын кμрсетілетін ќызметті алушыѓа ќайтарып
береді – 30 (отыз) минут;

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі-ќ±жаттар-
ды тіркеу жєне кμрсетiлетiн ќызметтi алушыѓа
ќолхат беру;

2) кμрсетiлетiн ќызметтi берушiніњ басшы-
сы кμрсетiлетiн ќызметтi берушiнiњ жауапты
орындаушысын аныќтайды,тиiстi б±рыштама
ќояды – 2 (екі) саѓат.

Рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) нєтижесі – кμрсетi-
летiн ќызметтi берушi басшысыныњ б±рышта-
масы;

3) кμрсетiлетiн ќызметтi берушiнiњ жауапты

"Ауылдыќ елді мекендерге ж±мыс істеу жєне т±ру ‰шін келген денсаулыќ
саќтау, білім беру, єлеуметтік ќамсыздандыру, мєдениет, спорт жєне агро-

μнеркєсіптік кешен саласындаѓы мамандарѓа єлеуметтік ќолдау шараларын
±сыну" мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет регламентіне 1-ќосымша

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

"Ауылдыќ елді мекендерге ж±мыс істеу жєне т±ру ‰шін келген денсаулыќ
саќтау, білім беру, єлеуметтік ќамсыздандыру, мєдениет, спорт жєне агро-

μнеркєсіптік кешен саласындаѓы мамандарѓа єлеуметтік ќолдау шараларын
±сыну" мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет регламентіне 2-ќосымша

"Ауылдыќ елді мекендерге ж±мыс істеу жєне т±ру ‰шін
келген денсаулыќ саќтау, білім беру, єлеуметтік

ќамсыздандыру, мєдениет,  спорт жєне агроμнеркєсіптік
кешен саласындаѓы мамандарѓа єлеуметтік ќолдау

шараларын ±сыну"мемлекеттік ќызмет кμрсету
 бизнес-процестерініњ  аныќтамалыѓы

аударады -–7 (жеті) к‰нтізбелік к‰н;
Стандарттыњ 1-ќосымшасына сєйкес сенім

білдірілген μкілдіњ (агенттіњ) кμрсетiлетiн
ќызметтi алушыѓа Келісіммен белгіленген
т±рѓын ‰й сатып алуѓа немесе салуѓа бюд-
жеттік кредит беруі бойынша шаралар ќабыл-
дайды – 30 (отыз) ж±мыс к‰н;

Кμрсетiлетiн ќызметтi берушiніњ басшысы
кμрсетiлетiн ќызметтi алушыѓа мемлекеттiк
кμрсетiлетiн ќызмет нєтижелерін береді.

 Регламенттіњ 1-ќосымшасында кμрсетілген
єрбір рєсімніњ (іс-ќимылдыњ) ±заќтыѓын кμрсе-
те отырып, єрбір іс-ќимылдыњ (рєсімніњ) μту
блок-схемасы.

4. Халыќќа ќызмет кμрсету орталыѓымен
жєне (немесе) μзге де кμрсетiлетiн ќызметтi
берушiлермен μзара iс-ќимыл жасасу
тєртiбiн, сондай-аќ мемлекеттiк ќызмет

кμрсету процесiнде аќпараттыќ ж‰йелердi
пайдалану тєртiбiн сипаттау

8. Мемлекеттік ќызмет Ќостанай облысы
бойынша "Халыќќа ќызмет кμрсету орталыѓы"
шаруашылыќ ж‰ргізу ќ±ќыѓындаѓы республи-
калыќ мемлекеттік мекемесі жєне "электрон-
дыќ ‰кімет" веб-порталы арќылы кμрсетілмейді.

9. Регламенттіњ 2-ќосымшасына сєйкес
мемлекеттiк ќызмет кμрсету процесiнде
кμрсетiлетiн ќызметтi берушiніњ ќ±рылымдыќ
бμлiмшелерiніњ (ќызметкерлерiніњ) iс-ќимылда-
ры жєне мемлекеттiк ќызмет кμрсету проце-
сiнде кμрсетiлетiн ќызметтi берушiніњ ќ±рылым-
дыќ бμлiмшелерiнiњ (ќызметкерлерiнiњ) μзара iс-
ќимылдар тєртібініњ сипаттамасы мемлекеттiк
ќызмет кμрсетудiњ бизнес-процестерiнiњ аныќ-
тамалыѓында кμрсетiледi.

Кμрсетiлетiн ќызметтi берушiніњ кењсесі ќ±жаттарды ќабылдауды жєне тіркеуді ж‰зеге асы-
рады, кμрсетiлетiн ќызметтi алушыѓа тегі, аты, єкесініњ аты, почталыќ мекенжайы, телефоны,
μтініш берген к‰ні кμрсетілген жєне μтінішті ќабылдаѓан т±лѓаныњ ќолы ќойылѓан ќолхат ±сына-
ды;Стандарттыњ 9-тармаѓында белгіленген ±сынылѓан ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын жєне кμшірме-
лерін салыстыруды ж‰зеге асырады, одан кейін ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын кμрсетілетін ќыз-
метті алушыѓа ќайтарып беред - 30 (отыз) минут.

Кμрсетiлетiн  ќызметтi  берушiніњ басшысы кμрсетiлетiн ќызметтi берушiнiњ жауапты орын-
даушысын аныќтайды, тиiстi б±рыштамасын ќояды  -  2  (екі) саѓат.

Кμрсетiлетiн ќызметтi берушiнiњ жауапты орындаушысы ќ±жаттарды зерделегеннен кейін
мемлекеттiк кμрсетiлетiн ќызмет нєтижесініњ жобасын єзірлейді- 32 (отыз екі) к‰нтізбелік к‰н.

Кμрсетiлетiн ќызметтi берушiніњ басшысы:
кμтерме жєрдемаќы сомасын кμрсетiлетiн ќызметтi алушылардыњ жеке есеп шоттарына ауда-

рады - 7 (жеті) к‰нтізбелік к‰н;
Стандарттыњ 1-ќосымшасына сєйкес сенім білдірілген μкілдіњ (агенттіњ) кμрсетiлетiн ќызметтi

алушыѓа Келісіммен белгіленген т±рѓын ‰й сатып алуѓа немесе салуѓа бюджеттік кредит беруі
бойынша шаралар ќабылдайды - 30 (отыз) ж±мыс к‰н.

Кμрсетiлетiн
ќызметтi
алушы

Кμрсетiлетiн ќызметтi бе-
рушiніњ кењсесі ќ±жаттарды
ќабылдауды жєне тіркеуді ж‰зе-
ге асырады, кμрсетiлетiн ќыз-
меттi алушыѓа тегі, аты, єкесініњ
аты, почталыќ мекенжайы, теле-
фоны, μтініш  берген  к‰ні кμрсе-
тілген жєне μтінішті ќабылдаѓан
т±лѓаныњ ќолы ќойылѓан ќолхат
±сынады; Стандарттыњ 9-тарма-
ѓында белгіленген ±сынылѓан
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын
жєне кμшірмелерін салыстыру-
ды ж‰зеге асырады, одан кейін
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќаларын
кμрсетілетін ќызметті алушыѓа
ќайтарып  береді - 30  (отыз)
минут

Кμрсетiлетiн ќыз-
меттi берушiнiњ жауапты
орындаушысын аныќ-
тайды, тиiстi б±рыштама
ќояды -  2 (екі) саѓат.

Ќ±жаттарды зерде-
лейді, мемлекеттiк кμр-
сетiлетiн ќызмет нєтиже-
сініњ жобасын єзірлейді -
32 (отыз екі) к‰нтізбелік
к‰н.

Кμрсетiлетiн
ќызметтi алушы

Кμрсетiлетiн ќызметтi
берушiніњ кењсесі Кμрсетiлетiн ќызметтi

берушiніњ басшысы

иє

Кμрсетiлетiн ќызметтi
берушiніњ жауапты

орындаушысы

– мемлекеттік ќызмет кμрсетудіњ басымен соњы

– кμрсетiлетiн ќызметтi алушы, кμрсетiлетiн ќызметтi берушi кењсесі,  кμрсетiлетiн ќызметтi берушi
басшысы, кμрсетiлетiн ќызметтi берушiнiњ жауапты орындаушысы рєсімініњ (іс-ќимылдыњ) атауы;

– келесі рєсімге (іс-ќимылѓа) μту.

Кμрсетiлетiн
ќызметтi алушы

Кμрсетiлетiн ќызметтi
берушiніњ кењсесі

Кμрсетiлетiн ќызметтi
берушiніњ басшысы

Кμрсетiлетiн ќызметтi
берушiніњ жауапты

орындаушысы

Кμрсетiлетiн ќызметтi
берушiніњ басшысы:  кμтер-
ме жєрдемаќы сомасын
кμрсетiлетiн ќызметтi алу-
шылардыњ жеке есеп шот-
тарына аударады - 7 (жеті)
к‰нтізбелік к‰н;   Стандарт-
тыњ 1-ќосымшасына сєйкес
сенім білдірілген μкілдіњ
(агенттіњ) кμрсетiлетiн
ќызметтi алушыѓа Келісім-
мен белгіленген т±рѓын ‰й
сатып алуѓа немесе салуѓа
бюджеттік кредит беруі бой-
ынша шаралар ќабылдай-
ды -  30 (отыз) ж±мыс к‰н

Шартты белгілер:
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Приложение 1 к регламенту государственной услуги "Предоставление мер
социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования,
социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса,

прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты"

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

утверждении регламента государ-
ственной услуги "Предоставление мер
социальной поддержки специалистам
здравоохранения, образования, соци-
ального обеспечения, культуры, спорта
и ветеринарии, прибывшим для рабо-
ты и проживания в сельские населен-
ные пункты"(зарегистрировано в Реес-
тре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов под № 5262,
опубликовано 9 января  2015 года в га-
зете "Ќостанай тањы").

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

Аким области       Н.САДУАКАСОВ.
Зарегистрировано в Реестре госу-

дарственной регистрации   норматив-
ных  правовых   актов  21 мая 2015 года
под  № 5614

В соответствии с Законом Респуб-
лики Казахстан от 23 января 2001 года
"О местном государственном управле-
нии и самоуправлении в Республике
Казахстан", пунктом 3 статьи 16 Зако-
на Республики Казахстан от 15 апреля
2013 года "О государственных услугах"
акимат Костанайской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый регла-
мент государственной услуги "Предо-
ставление мер социальной поддержки
специалистам в областиздравоохране-
ния, образования, социального обеспе-
чения, культуры, спорта и агропромыш-
ленного комплекса, прибывшим для
работы и проживания в сельские насе-
ленные пункты".

2. Признать утратившим силу поста-
новление акимата Костанайской обла-
сти от 26 ноября 2014 года № 595"Об

Постановление акимата Костанайской области от 24 апреля 2015 года № 163

Об утверждении регламента государственной услуги
"Предоставление мер социальной поддержки

специалистам в области здравоохранения, образования,
социального обеспечения, культуры, спорта и

агропромышленного комплекса, прибывшим для работы
и проживания в сельские населенные пункты"

Утвержден постановлением акимата Костанайский области от 24 апреля
2015 года  № 163

Регламент
государственной услуги "Предоставление мер социальной

поддержки специалистам в области здравоохранения,
образования, социального обеспечения, культуры, спорта
и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы

и проживания в сельские населенные пункты"
- 32 (тридцать два) календарных дня.

Результат процедуры (действия) - проект
результата оказания государственной услуги;

4) руководитель услугодателя:
перечисляет сумму подъёмного пособия на

индивидуальные лицевые счета услугополу-
чателей - 7 (семь)  календарных дней;

принимает меры по предоставлению пове-
ренным (агентом) бюджетного кредита на при-
обретение или строительство жилья услуго-
получателю, определенного Соглашением о
предоставлении мер социальной поддержки
специалистам в области здравоохранения,
образования, социального обеспечения, куль-
туры, спорта и агропромышленного комплек-
са, прибывшим для работы и проживания в
сельские населенные пункты (далее - Согла-
шение), согласно приложению 1 к Стандарту-
30 (тридцать) рабочих дней.

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

3. Описание порядка взаимодействия
структурных подразделений (работников)
услугодателя в процессе оказания государ-
ственной услуги

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

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

ля.
7. Описание последовательности процедур

(действий) между структурными подразделе-
ниями (работниками) с указанием длительно-
сти каждой процедуры (действия):

1) канцелярия услугодателя осуществляет
прием  и  регистрацию  документов выдает
расписку услугополучателю, в которой указы-
ваются  фамилия,  имя, отчество, почтовый
адрес,  телефон,  дата  подачи заявления и
подпись  лица,  принявшего заявление; осу-
ществляет сверку  подлинников  и  копий  пре-
доставленных документов, определенных в
пункте 9 Стандарта, после чего возвращает
подлинники документов,и передает руководи-
телю услугодателя для наложения визы-30
(тридцать) минут;

2) руководитель услугодателя определяет
ответственного исполнителя услугодателя,
налагает соответствующую визу и передает
документы ответственному исполнителю-2
(два) часа;

3) ответственный исполнитель услугодате-
ля после изучения документов подготавлива-
ет проект результата оказания государствен-
ной услуги, передает его руководителю услу-
годателя - 32 (тридцать два) календарных дня;

4) руководитель услугодателя:
перечисляет сумму подъёмного пособия на

индивидуальные лицевые счета услугополу-
чателей - 7 (семь)  календарных дней;

принимает меры по предоставлению пове-
ренным (агентом) бюджетного кредита на при-
обретение или строительство жилья услуго-

1. Общие положения
1. Государственная услуга "Предоставле-

ние мер социальной поддержки специалистам
в области здравоохранения, образования, со-
циального обеспечения, культуры, спорта и аг-
ропромышленного комплекса, прибывшим для
работы и проживания в сельские населенные
пункты" (далее - государственная услуга) ока-
зывается уполномоченными органами в обла-
сти развития сельских территорий местных ис-
полнительных органов районов и городов об-
ластного значения (далее - услугодатель).

Прием заявлений и выдача результатов
оказания  государственной  услуги   осущест-
вляется канцелярией услугодателя.

2. Форма оказания государственной услуги
- бумажная.

3. Результатом оказания государственной
услуги являются меры социальной поддержки
в виде подъёмного пособия и бюджетного кре-
дита.

Форма предоставления результата оказа-
ния государственной услуги - бумажная.

2. Описание порядка действий структур-
ных подразделений (работников) услуго-
дателя в процессе оказания государствен-
ной услуги

4. Основанием для начала процедуры (дей-
ствия) по оказанию государственной услуги
является заявление услугополучателя по фор-
ме согласно приложению 2 к Стандарту госу-
дарственной услуги "Предоставление мер со-
циальной поддержки специалистам в области
здравоохранения, образования, социального
обеспечения, культуры, спорта и агропромыш-
ленного комплекса, прибывшим для работы и
проживания в сельские населенные пункты",
утвержденному приказом Министра нацио-
нальной экономики Республики Казахстан от
27марта 2015 года № 275 (далее - Стандарт) с
приложением документов, определенных в
пункте 9 Стандарта.

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

1) канцелярия услугодателя осуществляет
прием и регистрацию документов, выдает рас-
писку услугополучателю, в которой указыва-
ются фамилия, имя, отчество, почтовый ад-
рес, телефон, дата подачи заявления и под-
пись лица, принявшего заявление; осущест-
вляет сверку подлинников и копий предостав-
ленных документов, определенных в пункте 9
Стандарта, после чего возвращает подлинни-
ки документов-30 (тридцать) минут.

Результат процедуры (действия) - регист-
рация документов и выдача расписки услуго-
получателю;

2) руководитель услугодателя определяет
ответственного исполнителя услугодателя,
налагает соответствующую визу - 2 (два) часа.

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

3) ответственный исполнитель услугодате-
ля изучает документы, подготавливает проект
результата оказания государственной услуги

Приложение 2 к регламенту государственной услуги "Предоставление мер
социальной  поддержки специалистам в области здравоохранения, образования,

социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса,
прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты"

Справочник
бизнес-процессов оказания государственной услуги

"Предоставление мер социальной поддержки
специалистам в области здравоохранения, образования,

социального обеспечения, культуры, спорта и
агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и

проживания в сельские населенные пункты"

получателю, определенного Соглашением,
согласно приложению 1 к Стандарту-30 (трид-
цать) рабочих дней.

Руководитель услугодателя выдает резуль-
таты оказания государственной услуги услу-
гополучателю.

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

 4. Описание порядка взаимодействия с
центром обслуживания населения и (или)
иными услугодателями, а также порядка
использования информационных систем
в процессе оказания государственной ус-
луги

8. Государственная услуга через респуб-
ликанское государственное учреждение на
праве хозяйственного ведения "Центр обслу-
живания населения" по Костанайской области
и через веб-портал "электронного правитель-
ства" не оказывается.

9. Описание порядка действий структурных
подразделений (работников) услугодателя в
процессе оказания государственной услуги и
порядка взаимодействия структурных подраз-
делений (работников) услугодателя в процес-
се оказания государственной услуги отража-
ется в справочнике бизнес-процессов оказа-
ния государственной услуги согласно прило-
жению 2 к Регламенту.

Услугополуча-
тель

Канцелярия
услугодателя

Руководитель
услугодателя

Ответственный
исполнитель услугодате-

ля

Перечисляет сумму
подъёмного пособия на ин-
дивидуальные лицевые
счета услугополучателей -
7 (семь)  календарных дней;
принимает меры по предос-
тавлению поверенным (аген-
том) бюджетного кредита на
приобретение или строи-
тельство жилья услугопо-
лучателю, определенного
Соглашением, согласно при-
ложению 1 к Стандарту  - 30
(тридцать) рабочих дней.

Осуществляет прием и ре-
гистрацию документов, выдает
расписку услугополучателю, в
которой указываются фамилия,
имя, отчество, почтовый адрес,
телефон, дата подачи заявле-
ния и подпись лица, принявшего
заявление; осуществляет свер-
ку подлинников и копий предос-
тавленных документов, опреде-
ленных в пункте 9 Стандарта,
после чего возвращает подлин-
ники документов - 30 (тридцать)
минут.

Определяет ответ-
ственного исполнителя
услугодателя, налагает
соответствующую визу -
2 (два) часа.

       Изучает докумен-
ты, подготавливает проект
результата оказания госу-
дарственной услуги - 32
(тридцать два) календар-
ных дня

Услугополуча-
тель

Канцелярия
услугодателя Руководитель

услугодателя

да

Ответственный
исполнитель услугодате-

ля

Канцелярия услугодателя осуществляет прием и регистрацию документов, выдает расписку
услугополучателю, в которой указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, телефон,
дата подачи заявления и подпись лица, принявшего заявление; осуществляет сверку подлинников
и копий предоставленных документов, определенных в пункте 9 Стандарта, после чего возвращает
подлинники документов - 30 (тридцать) минут.

Руководитель услугодателя определяет ответственного исполнителя услугодателя, налагает
соответствующую визу - 2 (два) часа.

Ответственный исполнитель услугодателя изучает документы, подготавливает проект резуль-
тата оказания государственной услуги - 32 (тридцать два) календарных дня.

Руководитель услугодателя перечисляет сумму подъёмного пособия на индивидуальные ли-
цевые счета услугополучателей - 7 (семь)  календарных дней;

принимает меры по предоставлению поверенным (агентом) бюджетного кредита на приобрете-
ние или строительство жилья услугополучателю, определенного Соглашением, согласно приложе-
нию 1 к Стандарту  - 30 (тридцать) рабочих дней.

Услуго-
получатель

–  начало или завершение оказания государственной услуги;

– наименование процедуры (действия) услугополучателя,  канцелярии услугодателя,  руководителя
услугодателя, ответственного исполнителя услугодателя;

– переход к следующей процедуре (действию).

Условные обозначения
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Кμлiк ќ±ралдары иелерiнiњ азамат-
тыќ-ќ±ќыќтыќ жауапкершiлiгiн мiндеттi
саќтандыру – негізгі аспектілері Кμлік
ќ±ралдары иелерініњ азаматтыќ-
ќ±ќыќтыќ жауапкершілігін міндетті саќ-
тандыру туралы Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Зањымен (б±дан єрі – Зањ)
кμзделген саќтандырудыњ бір т‰рі.

Б±л Зањѓа сєйкес, егер кμлiк ќ±ра-
лыныњ иесінде кμлiк ќ±ралдары
иелерiнiњ азаматтыќ-ќ±ќыќтыќ
жауапкершiлiгiн мiндеттi саќтандыру
шарты болмаѓан жаѓдайда, μзініњ
кμлігін ж‰ргізе алмайды.

Кμлiк ќ±ралдарын пайдалану
нєтижесiнде μмiрiне, денсаулыѓына
жєне (немесе) м‰лкiне зиян
келтiрiлген ‰шiншi т±лѓалардыњ
м‰ліктік м‰дделерiн ќорѓауды саќтан-
дыру тμлемдерiн ж‰зеге асыру арќы-
лы ќамтамасыз ету кμлiк ќ±ралдары
иелерiнiњ жауапкершiлiгiн мiндеттi
саќтандырудыњ маќсаты болып табы-
лады.

Саќтандырылушы т±лѓаныњ
Ќазаќстан Республикасыныњ азамат-
тыќ зањдарында белгiленген, жоѓары
ќауiптілік кμзi ретiндегi кμлiк ќ±ралын
пайдалану нєтижесiнде ‰шiншi т±лѓа-
лардыњ μмiрiне, денсаулыѓына жєне
(немесе) м‰лкiне келтiрiлген зиянды
μтеу мiндетiне байланысты м‰лiктiк
м‰ддесi кμлiк ќ±ралдары иелерiнiњ
азаматтыќ-ќ±ќыќтыќ жауапкершілігiн
мiндеттi саќтандыру  объектiсi болып
табылады.

Мынадай кμлік ќ±ралдары иеле-
рініњ азаматтыќ-ќ±ќыќтыќ жауап-
кершілігі міндетті саќтандырылуѓа
жатады:

1) жол ж‰рісі ќауіпсіздігін ќамтама-
сыз ету жμніндегі уєкілетті органныњ
бμлiмшелерiнде тiркелген (мемле-
кеттiк тiркеуге жататын) жењiл, ж‰к ав-
томобильдері, автобустар, шаѓын ав-
тобустар жєне олардыњ негiзiнде жа-
салѓан кμлiк ќ±ралдары, мотокμлiк пен
олардыњ тiркемелерi (жартылай
тiркемелерi), сондай-аќ трамвайлар
мен троллейбустар;

2) Ќазаќстан Республикасыныњ
аумаѓына уаќытша енген (єкелiнген)
кμлік ќ±ралы;

3) 1) жєне 2) тармаќшаларында
кμрсетілген, жасаушы ±йымдардан,
жμндеу жєне сауда ±йымдарынан,
кедендік баќылау органдарынан
тіркеу орнына μз бетінше ж‰ргізіліп
єкелінетін, сондай-аќ жол ж‰рісі
ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету жμніндегі
уєкілетті органныњ бμлімшесі кμлік
иесініњ т±рѓылыќты жерініњ μзгеруіне
немесе меншік ќ±ќыѓыныњ μзгеруіне
байланысты тіркеуден шыѓарѓан кμлік
ќ±ралдары.

Кμлiк ќ±ралы иесiнiњ азаматтыќ-
ќ±ќыќтыќ жауапкершiлiгi μзi пайдала-
натын кμлiк ќ±ралыныњ єр бiрлiгi бой-
ынша саќтандырылуѓа жатады.

Сонымен ќатар, кμлiк ќ±ралдары
иелерiнiњ жауапкершілігiн мiндеттi
саќтандыру шарты, басќа мемлекет-
те тiркелген, иесi осы мемлекет пен
Ќазаќстан Республикасыныњ ара-
сында жасалѓан халыќаралыќ шарт-
тыњ талаптарына сєйкес Ќазаќстан
Республикасында танылатын кμлiк
ќ±ралдары иелерi жауапкершiлiгінiњ
саќтандыру шартын жасаѓан кμлiк
ќ±ралы Ќазаќстан Республикасыныњ
аумаѓына енген жаѓдайда жасалмай-
ды.

Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-
намасына сєйкес жол ж‰рісі
ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету жμніндегі
уєкілетті органныњ бμлiмшелерiнде
мемлекеттiк тiркеуге жєне есепке
алуѓа жатпайтын (трамвайлар мен
троллейбустарды ќоспаѓанда) кμлiк
ќ±ралдарыныњ иелерi кμлiк ќ±ралда-
ры иелерiнiњ жауапкершілігiн мiндеттi
саќтандыру шартын жасаспайды.

Оныњ сыртында, μзiнiњ ќызметтiк
немесе ењбек мiндеттерiн атќаруына
орай, оныњ iшiнде кμлiк ќ±ралыныњ
иесiмен ењбек немесе μзге де шарт
жасасу негiзiнде не мємiленiњ жазба-
ша нысанын ресiмдемей, кμлiк ќ±ралы
иесiнiњ ерiк бiлдiруi негiзiнде оныњ
ќатысуымен кμлiк ќ±ралын ж‰ргiзушi
адамныњ азаматтыќ-ќ±ќыќтыќ
жауапкершiлiгi мiндеттi саќтандыры-
луѓа жатпайды.

Кμлiк ќ±ралдары иелерiнiњ
жауапкершілігiн мiндеттi саќтандыру
осы Зањѓа сєйкес саќтанушы мен
саќтандырушыныњ арасында жасала-
тын шарт негiзiнде ж‰зеге асырыла-
ды.

Кμлік ќ±ралдары иелерініњ жауап-
кершілігін міндетті саќтандыру шар-
тын жасау ‰шін саќтанушыныњ μтініші
негіз болып табылады.

Кμлiк ќ±ралдары иелерiнiњ
жауапкершiлігін мiндеттi саќтандыру
шарты жеке немесе зањды т±лѓада
кμлiк ќ±ралын иелену ќ±ќыѓы пайда
болѓан кезден бастап, бiраќ осы кμлiк
ќ±ралы жол ж‰рісі ќауіпсіздігін ќамта-
масыз ету жμніндегі уєкілетті орган-
ныњ бμлiмшелерiнде мемлекеттiк
тiркелген  (ќайта  тiркелген)  кезден
бастап он ж±мыс к‰нiнен кешiктiрiл-
мей жасасылуѓа тиiс екенін назары-
њызѓа саламыз.

Кμлiк ќ±ралдары иелерiнiњ жауап-
кершілігін мiндетті саќтандыру шар-
ты:

1) шарттыњ ќолданылу мерзiмi
бiткен;

2) шарт мерзiмiнен б±рын тоќта-
тылѓан;

3) саќтандырушыны саќтандыру
тμлемін ж‰зеге асыруѓа міндеттейтін
алѓашќы саќтандыру жаѓдайы баста-
лѓан жаѓдайларда тоќтатылѓан деп
есептелiнедi.

Зањмен саќтандыру тμлемi тура-

лы μтiнiшіне ќоса ±сынылатын ќ±жат-
тар тізімі ќарастырылѓан (Саќтанды-
рушыѓа ±сынылады):

1) жєбірленушініњ μміріне, денсау-
лыѓына жєне (немесе) м‰лкіне зиян
келтіру салдарынан азаматтыќ-
ќ±ќыќтыќ жауапкершілігі басталѓан
т±лѓаныњ саќтандыру полисi (оныњ
телн±сќасы), ол болмаѓан жаѓдайда
саќтандыру полисініњ кμшірмесі не бар
болѓан кезде кμрсетілген саќтандыру
полисі бойынша (саќтандырушыныњ
атауы, саќтандыру полисініњ нμмірі,
берілген к‰ні) немесе саќтанушы ту-
ралы  (саќтанушыныњ  тегі, аты, бол-
ѓан жаѓдайда – єкесініњ аты, кμлік
ќ±ралын тіркеудіњ мемлекеттік нμмірі)
мєліметтердіњ бірі;

2) саќтандыру жаѓдайыныњ баста-
лу фактiсiн жєне жєбiрленушiлерге
келтiрiлген зиянныњ мμлшерiн растай-
тын ќ±жат;

3) жєбірленушініњ μміріне, денсау-
лыѓына зиян келтіру фактісі болѓан
жаѓдайда жєбiрленушiнiњ ењбекке
уаќытша ќабiлетсiздiгiнiњ мерзiмi ту-
ралы денсаулыќ саќтау ±йымдары
аныќтамасыныњ немесе м‰гедектiк
белгiленген жаѓдайда маманданды-
рылѓан мекемелердiњ жєбiрленушiге
м‰гедектiк белгiлеу туралы аныќтама-
сыныњ кμшiрмесi;

4) жєбiрленушiнiњ ќайтыс болѓаны
туралы  куєлiктiњ  нотариат куєлан-
дырѓан кμшiрмесi;

5) пайда алушыныњ зиянды μтет-
тіру ќ±ќыѓын растайтын ќ±жат
(кμшiрмесi);

6) осы Зањныњ 22-бабыныњ 7-тар-
маѓында  кμзделген жаѓдайда, баѓа-
лауды ±йымдастыруѓа арналѓан
μтініш;

7) осы Зањныњ 22-бабыныњ 6-тар-
маѓында кμзделген жаѓдайда
келтiрiлген зиянныњ мμлшерiн баѓалау
жμнiнде тєуелсiз сарапшы жасаѓан
ќ±жаттар;

8) пайда алушыныњ жеке басы
куєлiгiнiњ кμшiрмесi (жеке т±лѓа ‰шiн)
немесе зањды т±лѓаныњ μкiлiне
берiлген сенiмхаттыњ т‰пн±сќасы;

9) саќтандыру жаѓдайы басталѓан
кезде саќтанушыныњ (саќтандырылу-
шыныњ)  шыѓынды  болдырмау не-
месе  азайту  маќсатында  шеккен
шыѓыстарын растайтын ќ±жаттар,
олар болѓан кезде;

10) саќтанушыныњ (саќтандыры-
лушы) немесе кμлік ќ±ралын басќа-
ратын адамныњ ж‰ргізуші куєлігініњ
кμшірмесі жєне кμлік ќ±ралын тіркеу
туралы куєліктіњ кμшірмесі.

Саќтандырушыныњ саќтанушыдан
(саќтандырылушыдан) не
жєбiрленушiден басќа ќосымша
ќ±жаттарды талап етуiне жол
берiлмейдi.

 ЌР ¦лттыќ Банкініњ Ќостанай
филиалы.

Кμлiк ќ±ралдары иелерiнiњ
азаматтыќ-ќ±ќыќтыќ жауапкершiлiгiн
мiндеттi саќтандырудыњ ерекшеліктері

Мемлекеттік
органныњ атауы

"Ќостанай облысы
єкімдігініњ тілдерді
дамыту басќармасы"
ММ

Азаматтарды ќабылдауды
ж‰ргізетін т±лѓаныњ

 аты-жμні
‡мбетов Жанболат
Ж±мабай±лы

Ахметов Ќазымбек
Жармаѓанбет±лы

Азаматтарды ќабылдауды
ж‰ргізетін т±лѓаныњ

лауазымы
"Ќостанай облысы
єкімдігініњ тілдерді дамыту
басќармасы" ММ басшысы
"Ќостанай облысы
єкімдігініњ тілдерді дамыту
басќармасы" ММ
басшысыныњ орынбасары

Азаматтарды
ќабылдау к‰ні мен

уаќыты
Сєрсенбі саѓат
14.00-18.00 дейін

Сейсенбі саѓат
14.00-18.00 дейін

Мемлекеттік органныњ
орналасу мекенжайы

Ќостанай ќ. Гоголь
кμш.,75,  316 каб.

Ќостанай ќ. Гоголь
кμш.,75, 313 каб.

Байланыс
телефоны

50-19-44

2015 жылдыњ 3 тоќсанына арналѓан "Ќостанай облысы єкімдігініњ тілдерді дамыту басќармасы"
ММ басшыларыныњ азаматтарды ќабылдау кестесі

"Мемлекеттік органныњ орналасу мекенжайы:  Ќостанай ќ.,  Гоголь кμш. 75. Байланыс телефоны 50-19-
44. Ќостанай облысы єкімдігініњ тілдерді дамыту басќармасы" ММ мемлекеттік ќызметшілерініњ Ќазаќстан Республи-
касы мемлекеттік ќызметшілерініњ Ар-намыс кодексі мєселелері бойынша келесі мекенжайѓа хабарласуыњызды
с±райды. Сенім телефоны 50-48-33. Жауапты - "Ќостанай облысы єкімдігініњ тілдерді дамыту басќармасы" ММ
басшысыныњ орынбасары Ахметов Ќазымбек Жармаѓанбет±лы.

Местонахождение государственного органа: г.Костанай, ул.Гоголя 75. Контактный телефон 50-19-44.
По вопросам нарушения кодекса чести государственными служащими ГУ "Управление по развитию языков

акимата Костанайской области" просим обращаться по телефону доверия 50-48-33. Ответственный - Ахметов
Казымбек  Жармаганбетович, заместитель  руководителя  ГУ "Управление по развитию языков акимата Костанай-
ской области"

Наименование
государственного

органа
ГУ "Управление по
развитию языков
акимата Костанайс-
кой области"

ФИО лица проводящего
прием граждан

Умбетов Жанболат
Жумабаевич

Ахметов Казымбек
Жармаганбетович

Должность проводящего
прием граждан

Руководитель
ГУ "Управление по
развитию языков акимата
Костанайской области"
Заместитель руководите-
ля ГУ "Управление по
развитию языков акимата
Костанайской области"

Дата и время
приема граждан

Среда с 14.00 до
18.00

Вторник
 с 14.00 до 18.00

Местонахождения
государственного

органа
г.Костанай ул. Гоголя
75, кабинет 316

г.Костанай ул. Гоголя
75, кабинет 313

Контактный
телефон

50-19-44

График приема граждан руководителями ГУ "Управление по развитию языков акимата
Костанайской области" на 3 квартал 2015 года

"Агрофирма Ќарќын» ЖШС сенімді т±лѓасы Кудабаев Салимжан Касымжа-
нович, кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облысы Мењдіќа-
ра ауданы, Борков ауылдыќ округініњ аумаѓында орналасќан шаруа ќожалы-
ѓын ж‰ргізуге арналѓан кμлемі 122,6 га, кадастрлік нμмірі 12-185-038-143
бμлінетін жер учаскесіне жер пайдалану (жалдау) ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда
μткізеді. Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілген сєттен бастап
5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі. Сауда 2015 жылѓы 15 маусым, саѓат 10.00-
де мына мекенжайда болады: Мењдіќара ауданы, Харьков с, Центральная
кμш., 28 ‰й. ¤тінімдер 2015 жылѓы 14 маусым, саѓат 18.00-ге дейінгі мерзімде
сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Мењдікара ауданы, Харь-
ков с, Центральная кμш., 28 ‰й, телефон – 8-777-181-91-80.

Доверенное лицо ТОО "Агрофирмы Ќарќын" Кудабаев Салимжан Касым-
жанович в порядке внесудебной реализации залогового имущества, объявля-
ет о проведении торгов по продаже права временного возмездного земле-
пользования (аренды) на земельный участок, расположенный на территории
Борковского сельского округа, Мендыкаринского района, Костанайской обла-
сти, предназначенные для ведения крестьянского хозяйства, кадастровый но-
мер 12-185-038-143, площадью 122,6 га. Покупная цена вносится наличными
деньгами в течение 5-ти календарных дней с момента проведения торгов.
Торги состоятся 15 июня 2015 года в 10.00 часов по адресу: Мендыкаринский
район,, с.Харьковское, ул.Центральная, д.28. Заявки принимаются в срок до
18.00 часов 14 июня 2015 года по месту нахождения доверенного лица: Кос-
танайская обл. Мендыкаринский район, с.Харьковское, ул.Центральная, д.28,
телефон для справок – 8-777-181-91 -80.

Тобыл μњірініњ спортшылары стендтік атудан Шымкент ќаласын-
да μткен Ќазаќстан Республикасыныњ IV спартакиадасында μнер
кμрсетті. Мергендердіњ басын ќосќан жарысќа Астана, Алматы, Пав-
лодар, Ќызылорда, Мањѓыстау ќалаларыныњ μкілдері ќатысты. Жер-
лестеріміз ¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓы ќарсањында Рудный мен Ќара-
балыќта ±йымдастырылѓан жарыста "СКИТ", "Траншея стенді", "Дубл-
трап", "Компакт-спортинг" жаттыѓулары бойынша ‰здік шыќќанын айта
кетейік. Осы чемпионатта "Компакт-спортинг" жаттыѓуынан Ќостанай
облысы жалпыкомандалыќ бірінші орынды алды. Біздіњ ќ±рамада
Виктор Скрикеля, Виктор Чернобровин, Андрей Ульянов сияќты мер-
ген жігіттер болды.

Таран ауда-
нында шаѓын
футболдан поли-
ция аѓа лейте-
нанты Медет До-
сымхановты еске
алуѓа арналѓан
дєст‰рлі облыс-
тыќ турнир μтті.
Жарысќа  Ќоста-
най,  Рудный, Ли-
саков ќалалары
мен Таран, Єу-
лиекμл, Ќостанай
аудандарынан
келген ішкі істер
органдарыныњ ќызметкерлері ќатысты. Медет Бауыржан±лы μз ж±мы-
сын адал атќарып, замандастарына ‰лгі болѓан жан. Таран ауданын-
даѓы криминалды полиция бμлімініњ ќызметкері болѓан. 2009 жылы
ќ±ќыќб±зушылыќтыњ жолын кесу кезінде ќаза тапќан.

Турнирдыњ ашылу салтанатында Медеттіњ єкесі Бауыржан  До-
сымханов сμз сμйлеп, ±лыныњ игі ќасиеттерін сμз етті. Одан кейін
Медеттіњ туысќандары мен бірќатар ќонаќтар марќ±мныњ есімі жа-
зылѓан ескерткіш мемориалына г‰л шоќтарын ќойды. Бірнеше саѓат-
ќа созылѓан жарысќа ќатысушылар ќызыќты ойын μрнегін кμрсетті.
Жарыс нєтижесінде Ќостанай аудандыќ ІІБ-ніњ командасы жењіс  т±ѓы-
рына кμтерілді. Лисаков ќаласы мен Рудныйдыњ полицейлері де
‰здіктер ќатарынан кμрінді. Жарыс соњында жекелеген ж‰лдегерлер
де μз иелерін тапты. Мєселен, "‡здік шабуылдаушы" аталымы Марат
Исергеповке, ал "‡здік ќаќпашы" ж‰лдесі Петр Штейнкеге тапсырыл-
ды. Олег Таженов "‡здік ќорѓаушы" аталымын иемденді. Облыстыќ
турнирдіњ жабылу рєсімінде барлыќ командалар алѓыс хаттармен
жєне баѓалы сыйлыќтармен марапатталды. Медет Досымхановтыњ
туѓандары μз алѓыстарын білдіріп, ±йымдастырушылар мен ќатысу-
шыларѓа естелік сыйлыќтар табыс етті.

Ќуаныш СЕЙДОЛЛА¦ЛЫ.

Медет Досымхановты
еске алды

Мергендер сайысынанМергендер сайысынанМергендер сайысынанМергендер сайысынанМергендер сайысынан

ж‰лделі оралдыж‰лделі оралдыж‰лделі оралдыж‰лделі оралдыж‰лделі оралды

Ќасќырбай
       ЌОЙШЫМАНОВ
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«Жітіқара ауданы әкімдігінің ауыл шаруа
шылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесі бос 
әкімшілік мемлекеттік қызмет лауазымына 
орналасуға конкурс жариялайды:

Басшының орынбасары, санаты  ER2. 
Лауазымдық жалақысы қызмет еткен 

жылдарына байланысты: 98017 теңгеден  
132611 теңгеге дейін. 

Функционалдық міндеттері: Ауыл шаруа
шылығы мен өнеркәсіп үдерістерін интегра
циялауға жәрдем көрсету. Нарықты, нарықтық 
инфрақұрылымды және агроөнеркәсіптік ке
шеннің барлық тауар өндірушілерін дамыту 
үшін қажетті экономикалық жағдайларды рет
теу механизмін әзірлеу бойынша ұсыныстар 
енгізу. Инвесторларды тартуда, мемлекеттік 
аграрлық азықтүлік бағдарламасын және ин
вестициялық жобаларды іске асыруда қайта 
өңдеу өнеркәсібіне жәрдем көрсету. Ғылым 
мен өндірістің байланысын қамтамасыз ету, 
өндіріске ғылым мен техниканың жетістіктерін 
енгізуге жәрдемдесу.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар: Жоғары білім: ауыл шаруашылық 
ғылымдар мамандығы бойынша. 

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың 
біріне сәйкес болуы тиіс:

1)  мемлекеттік қызмет өтілі екі жылдан кем 
емес;

2) осы санаттағы нақты лауазымның функ
ционалдық бағытына сәйкес салаларда үш  
жылдан кем емес жұмыс өтілінің бар болуы;

3) жоғары және жоғары оқу орындарынан 
кейінгі білім бағдарламалары бойынша мем
лекеттік тапсырыс негізінде Қазақстан Рес
публикасының Президенті жанындағы білім 
беру ұйымдарында немесе шетелдің жоғары 
оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау 
жөніндегі республикалық комиссия бекітетін  
басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы.

4) ғылыми дәрежесінің бар болуы;
Қазақстан Республикасының Конституция

сын, «Қазақстан Республикасының Президенті 
туралы» Қазақстан Республикасының Консти
туциялық заңын «Мемлекеттік қызмет туралы», 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 
«Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi 
туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін қызмет
тер туралы», «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі 
басқару туралы», Қазақстан Республикасының 
заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның 
мамандануына сәйкес салалардағы қатынас
тарды реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 
2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты стратегиясын білуі. 

Осы санаттағы лауазымдар бойынша функ
ционалдық міндеттерді орындау үшін қажетті 
басқа да міндетті білімдер. 

Конкурс Қазақстан Республикасының мемле
кеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2013 
жылғы 19 наурыздағы №067/32 бұйрығымен 
бекітілген Бос  әкімшілік мемлекеттік лауазы
мына орналасуға конкурс өткізу және конкурс 
комиссиясын қалыптастыру қағидалары (бұдан 
әрі – Қағидалар) негізінде өткізіледі. 

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

нысандағы өтініш;

2) 3х4 үлгідегі суретпен Қағидаларға 3қо
сымшаға сәйкес нысанда толтырылған сауал
нама;

3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалды 
куәландырылған көшiрмелерi;

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нота
риалды куәландырылған көшiрмесi;

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының 
жеке куәлігінің көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мәннен 
төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені ту
ралы қолданыстағы сертификат (немесе нота
риалды куәландырылған көшірмесі).

Құжаттарды конкурстың өтетіндігі туралы ха
барландыру соңғы жарияланған сәттен бастап 
10 жұмыс күн ішінде Қостанай облысы,  Жітіқа
ра қаласы, 6 шағын ауданы,  65 үй,  24 кабинет 
мекенжайы бойынша тапсырылуы қажет.

Анықтамалар телефон 25521; факс 255
21, электрондық пошта – akimat.zhitikara@
mail.ru.

Азаматтардың қолмақол тәртiпте немесе 
пошта арқылы құжаттарды қабылдау мерзiмiн
де берген құжаттары қоса берілген құжаттары 
көрсетіле отырып құжат тігілетін мұқабаға кон
курстық комиссияның қарауына қабылданады. 
Конкурсқа қатысу үшiн құжаттарды электрон
дық пошта арқылы берген азаматтар құжаттар
дың түпнұсқасын әңгiмелесу басталғанға дейiн 
бiр жұмыс күні бұрын кешiктiрмей ұсынады.

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

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

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

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

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

«Жітіқара ауданы әкімдігінің ішкі сая
сат бөлімі» ММ мемлекеттік мекемесі бос 
әкімшілік мемлекеттік қызмет лауазымына 
орналасуға конкурс жариялайды:

Бас маманбухгалтер, санаты  ER4. 
Лауазымдық жалақысы қызмет еткен 

жылдарына байланысты: 56 376 теңгеден  
76 235 теңгеге дейін. 

Функционалдық міндеттері: Бухгалтерлік 
есепті ұйымдастыру және жүргізуді, жалақы
ны есептеу мен аударуды, зейнетақы қор
ларына жарналарды есептеу мен аударуды 
қамтамасыз ету. Бөлім құзыретіне жататын 
мәселелер бойынша бюджеттік өтінім жоба
ларын дайындау.  Бюджеттік қаражаттарды 
мақсатты пайдалануына бақылау жүзеге асы
ру. Белгіленген нысандағы барлық есептерін 
уақытында құру және тапсыру, мемлекеттік 
сатып алу жөніндегі шарттарды қазынашылық 
органдарда ресімдеу және тіркеу, материал
дыққаржылық ресурстардың пайдалануы 
мен сақталуына бақылау жасау. Халықара
лық стандарт қаржылық есептілігі қоғамдық 
секторымен сәйкес бухгалтерлік есебін жүргі
зу, оны өткізу, мемлекеттік тапсырыс жылдық 
жоспарын әзірлеу. Тауарларды, жұмыстарды 
және қызметтерді тұтынушылар мен жеткізіп 
берушілер жөнінде есеп жүргізу. Ақшалай қа
ражат, есептер және материалдық құндылықты 
инвентаризациядан өткізу.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын та
лаптар: Жоғары білім: әлеуметтік ғылымдар, 
экономика және бизнес (экономика, есеп, 
қаржы және аудит), техникалық ғылым және 
технология (ақпараттық жүйе) мамандықтары 
бойынша. Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан 
кем емес немесе осы санаттағы нақты лауа
зымның функционалдық бағытына сәйкес 
салаларда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі 
бар болған жағдайда ортадан кейінгі білімі 
барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституция
сын, Қазақстан Республикасының «Мемлекет
тік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы», «Қазақстан Республи
касындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзінөзі басқару туралы», «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi 
туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін қызмет
тер туралы», Қазақстан Республикасының 
заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның 
мамандануына сәйкес салалардағы қатынас
тарды реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 
2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты стратегиясын біліу. Осы 
санаттағы лауазымдар бойынша функционал
дық міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да 
міндетті білімдер.

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

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

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

сымшаға сәйкес нысанда толтырылған 

 сауалнама;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалды 

куәландырылған көшiрмелерi;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нота

риалды куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық 

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының 
жеке куәлігінің көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мәннен 
төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені ту
ралы қолданыстағы сертификат (немесе нота
риалды куәландырылған көшірмесі).

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

Анықтамалар телефон 25521; факс 
 25521, электрондық пошта – akimat.
zhitikara@mail.ru.

Азаматтардың қолмақол тәртiпте немесе 
пошта арқылы құжаттарды қабылдау мерзiмiн
де берген құжаттары қоса берілген құжаттары 
көрсетіле отырып құжат тігілетін мұқабаға кон
курстық комиссияның қарауына қабылданады. 
Конкурсқа қатысу үшiн құжаттарды электрон
дық пошта арқылы берген азаматтар құжаттар
дың түпнұсқасын әңгiмелесу басталғанға дейiн 
бiр жұмыс күні бұрын кешiктiрмей ұсынады.

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

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

Конкурс комиссиясының байқаушылар ретін
де Қазақстан Республикасы Парламентінің 
және барлық деңгейдегі мәслихат депутат
тарының, Қазақстан Республикасы заңнама
сында белгіленген тәртіпте аккредиттелген 
бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа да 
мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестік
тердің (үкіметтік емес ұйымдар), коммерция
лық ұйымдардың және саяси партиялардың 
өкілдері, уәкілетті органның қызметкерлері 
қатыса алады.

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

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

«Алтынсарин ауданы әкімінің аппа
раты» мемлекеттік мекемесінің бірыңғай 
конкурстық комиссиясы бос мемлекеттік  
әкімшілік  лауазымына  орналасуға кон
курс жариялайды «Алтынсарин ауданы 
әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
заң бөлімінің басшысы, санаты Е3,  лауа
зымдық  жалақысы  қызмет  атқарған  жыл
дарына  байланысты 78 798 теңгеден 106 
345 теңгеге дейін.            

Функционалдық міндеттері:
Бөлім қызметін ұйымдастыру.
Аудан әкімі және әкімдік қызметінде заң

дылықтың қамтамасыз етілуін ұйымдастыру. 
Аудан әкімдігі жанындағы сыбайлас жемқор
лыққа қарсы күрес жөніндегі комиссиясының 
және терроризмге қарсы күрес мәселелері 
бойынша комиссиясы қызметінде заңдылықтың 
қамтамасыз етілуін ұйымдастыру. Мемлекеттік 
қызмет көрсету бойынша қызмет көрсетушілер
мен стандарттар мен регламенттердің сақта
луын  бақылау бойынша жұмысты жүзеге асыру.  
Нормативтікқұқықтық және құқықтық құжаттар
дың жобаларына құқықтық сараптама жүргізу 
және оларға келісім беру. Сотта және басқа 
да органдарда құқықтық мәселелер қаралған 
жағдайда орнатылған тәртіп бойынша әкім 
аппараты мен аудан әкімінің мүдделерін ұсы
ну (қорғау), сондайақ, нормативтікқұқықтық 
және басқа да құқықтық құжаттардың жобала
рын әзірлеуге қатысу және бақылау. Жергілікті 
бюджеттен қаржыландырылатын атқару ор
гандарының басшылары мен қызметкерлеріне 
заңдылық кеңестерді ұсыну. Құқықтық мәселе
лер бойынша мемлекеттік органдардың сұра
ныстарына жауаптарды дайындау. Жеке және 
заңды тұлғалардың  өтініштерін қарау және  өз 
құзыреті  шегінде жауап жобаларын дайындау. 
Құқықтық насихатты ұйымдастыру және жүргізу. 
Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша жұмысты 
ұйымдастыру және ақпараттарды, есептерді  
дайындау. 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы  
заңнамасының сақталуын    қамтамасыз ету 
мәселелері бойынша әділет басқармасы, про
куратура органдарымен   өзара ісқимыл жасау.  

Конкурсқа қатысушыға қойылатын та
лаптар: Жоғарғы білім: құқық (юриспруденция).

1) мемлекеттік қызмет өтілі бір  жылдан 
кем емес;

2) осы санаттағы нақты лауазымның функ
ционалдық бағытына сәйкес салаларда екі 
жылдан кем емес жұмыс өтілінің болуы;

3) жоғарғы және жоғары оқу орындарынан 
кейінгі білім бағдарламалары бойынша Қа
зақстан Республикасының  Президенті жанын
дағы білім беру ұйымдарында мемлекеттік 
тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғарғы 
оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау 
жөніндегі республикалық комиссия бекітетін 
басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы;

4) ғылыми дәрежесінің бар болуы.
Қазақстан Республикасының Конституция

сын, «Қазақстан Республикасының Президенті 
туралы» Қазақстан Республикасының консти
туциялық заңы, «Мемлекеттік қызмет туралы», 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 
«Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi 
туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін қызмет
тер туралы», «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасының  
Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның  
мамандануына сәйкес  салалардағы қатынас
тарды реттейтiн Қазақстан Республикасының 
нормативтiк құқықтық актiлерiн, «Қазақстан – 
2050» қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты стратегиясын білуі. 

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

Конкурс  Қазақстан Республикасының мем
лекеттік қызмет істері Агенттігі Төрағасының 

2013 жылғы 19 наурыздағы №067/32 бұй
рығымен бекітілген бос әкімшілік мемлекеттік 
лауазымына орналасуға конкурс комиссиясын 
қалыптастыру Қағидалары (бұдан кейін – Қағи
далар) негізінде өткізіледі.  

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

нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен осы Қағидаларға  

3қосымшаға сәйкес нысанда толтырылған 
сауалнама;

3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалды 
куәландырылған көшiрмелерi;

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың но
тариалды куәландырылған көшiрмесі;

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының 
жеке куәлігінің көшірмесі;

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

Құжаттарды конкурстың өтетіндігі тура
лы хабарландыру соңғы жарияланған сәттен 
бастап 10 жұмыс күні ішінде «Алтынсарин 
ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік ме
кемесінің кадр қызметі бөліміне тапсырылуы  
тиіс. Мекенжайы:  Алтынсарин ауданы, Обаған 
ауылы,  Ленин көшесі, 4. 110100, Алтынсарин 
ауданы, Обаған ауылы, Ленин көшесі 4, анықта
ма  телефоны: 8(71445) 49027, факс 34248, 
электрондық мекенжайы: altynsar@kostanay.
gov.kz.,

Азаматтардың қолмақол тәртіпте немесе 
пошта арқылы құжаттарды қабылдау мерзімін
де берген құжаттары (қоса берілген құжатта

ры көрсетіле отырып құжат тігілетін мұқабаға 
салынған)конкурстық комиссияның қарауына 
қабылданады. Конкурсқа қатысу үшін құжат
тарды электрондық пошта арқылы берген аза
маттар құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу 
басталғанға дейін бір жұмыс күні бұрын кешік
тірмей ұсынады. 

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

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

Конкурстық комиссиясының отырысына 
байқаушылар ретінде Қазақстан Республикасы 
Парламентінің және барлық деңгейдегі мәсли
хат депутаттарының, Қазақстан Респуб ликасы 
заңнамасында белгіленген тәртіпте аккре
диттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, 
басқа да мемлекеттік органдардың, қоғамдық 
бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйым дардың), 
коммерциялық ұйымдардың және сая си 
партия лардың өкілдері, уәкілетті органның 
қыз меткерлері қатыса алады.

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

Азаматтар конкурсқа қатысу жөніндегі 
шығындарын (әңгімелесу өтетін жерге келу  
және қайту, тұратын жерді жалдау, байланыс 
қызметінің барлық түрлерін пайдалану) өз
дерінің жеке қаражаттары есебінен жүргізеді.  
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Ертењгілік μте ќызыќты жєне кμњілді, тартым-
ды  μтті. Балалардыњ ж‰здерінен шат кμњіл де, со-
нымен ќатар м±њаю да  байќалды. Шат кμњіл
дейтініміз барлыќ балалар єн айтып би биледі.  Ал
м±њаю дейтініміз –  б±л балалардыњ баќшадаѓы
ењ соњѓы мерекесі, балабаќшаѓа соњѓы рет келу-
лері. Осындай кμњіл к‰й ата-аналардыњ да  ж‰зде-
рінен байќалѓандай. Балалар ‰йренген μнерлерін
ортаѓа салып, єн шырќап, жаттаѓан таќпаќтарын
айтып, єр т‰рлі билер орындап, єсіресе
б‰лдіршіндердіњ ж±птасып билеген вальсі би ата-
аналардыњ, балабаќша ќызметкерлерініњ, тіпті

ќонаќтардыњ да кμњілінен шыќты. Аружан
Д‰йсенбаева, Кенжебек  Ерасылдар μздерініњ
μнерлерін ортаѓа салды.

Ќазір м±нда "Балдєурен", "Кμгершін", "Кμбелек"
топтарында тоќсан бала тєрбиеленуде.  "2013 жылы
"Балапан" баѓдарламасы бойынша тендер ±тып
алып, ќала кезегіндегі 90 сєбиді ќабылдаѓан едік",
– деп μткенді еске алады балабаќша директоры
Сєуле Бижанова.

Мереке соњында балабаќша директоры Сєуле
Ќорѓанбекќызы балаларды ќ±ттыќтады. "Кμбе-
лек" тобыныњ тєрбиеленушілері жайдарлы кμњіл
к‰ймен, ќуанышпен, ќимастыќпен, болашаќќа
деген ‰лкен арманмен, балабаќшамен ќоштасты.
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 Жаќында Астана ќаласындаѓы Л.Н.Гумилев атындаѓы Еуразия
±лттыќ  университетініњ т±њѓыш Президент аудиториясында Испа-
нияныњ сањлаќ  аќыны  Хусто Хорке Падронныњ испан, ќазаќ тілде-
рінде жарыќ кμрген "Тозаќ шењберлері" атты кітабыныњ т±сау кесер
рєсімі болды. Оѓан Астана, Алматы жєне республиканыњ басќа ќала-
ларынан аќын-жазушылар ќатынасты. Автор Хусто Хорке, аударма-
шы талантты аќын Танакμз Толќынќызы сμз сμйлеп, кітаптыњ рухани
ќ±ндылыќ жаѓына тоќталды. Алдаѓы уаќытта осы т±саукесер рєсіміне
куєгер Ќазаќстан аќындарыныњ поэзиялыќ туындылары Испания
баспасынан жеке кітап болып басылып шыќпаќшы. Аталѓан шараѓа
Ќостанай ќаласыныњ т±рѓыны, Ќазаќстан Жазушылар одаѓыныњ
м‰шесі, белгілі аќын Наѓашыбай М±ќатов ќатынасып ќайтты.

Республика ж±ртшылыѓына белгілі аќын Серікбай Оспанов ме-
рейлі 70 жасќа толып отыр. Осы мерейтойѓа орай  "Арќалыќ ќала-
сындаѓы  облыстыќ №2 ѓылыми ємбебап  ќітапханасында "Дала-
сында Торѓайдыњ дара шапќан" атты жыр-кеші μтті. Єдеби шараѓа
μлењді  μміріндей  кμретін  жыр с‰йер ќауым ќатысты. Мазм±нды
кеште Серікбай Оспановтыњ замандасы Єбдіѓали Жантасов жєне
АрМПИ-діњ 4 курс студенті Жетібай Кμбей  арнау μлењдерін оќыды.
Серікбай аѓамыздыњ  μмір жолы, балалыќ шаѓы μткен туѓан жері,  ер
жетіп ес білген шаѓы, алѓашќы ќалам тартќан  туындылары туралы
тартымды єњгімелер айтылды. Кеш кейіпкерініњ аќындыќтан басќа
ќырлары да сμз болды. Сондай-аќ  аѓамыздыњ ел арасында  кењ
тараѓан "Саѓындым Алматымды" , "Айлы т‰нде", "Аќќу ±шып бара-
ды", "Жан ерке", "Шилі μзен" деген тμл єндері  шырќалып, єдеби
шараныњ мањызын аша т‰сті. АрМПИ-діњ жанынан ќ±рылѓан М.Ду-
латов атындаѓы єдеби-мєдени бірлестіктіњ м‰шелері аќын μлењдерін
мєнерлеп оќыды.

Зайра СЫЃАЕВА.
Арќалыќ ќаласы.

Сєлім
     МЕЊДІБАЙ

Таѓлымы мол
т±саукесер

"Даласында Торѓайдыњ
дара шапќан"

Осыдан он жыл б±рын Ново-
селов орта мектебінен ‰лкен
μмірге жолдама алып т‰леп ±ш-
ќан т‰лектеріміз, б‰гінде еліміздіњ
т‰кпір-т‰кпірінде ењбек етіп, істе-
рін μрге бастырѓан азаматтар
екені белгілі. Міне, осы т‰лекте-
ріміз биылѓы мектебімізде μткен
"Сыњѓырла, соњѓы ќоњырау!" атты
салтанатымыздыњ ерекше ќо-
наѓы болды. Єр жыл сайын 25 ма-
мырда сыныптастарымен μзде-
рініњ т‰леп ±шќан мектебінде кез-
десуді єдетке айналдырѓан бір
топ жігіттер мен ќыздар б‰гін μз
мектебіне демеуші ретінде келді.
Б±л игілікті іске бастау болѓандар
Балбала Ќонаќбаев, Саѓит Жа-
лимбаев, Єсемг‰л М±ќышева,
Данияр Мырзаѓалиев, Ќайрат
Дощанов болса, Элеонора Ахме-

Ерекше соњѓы ќоњырау...Ерекше соњѓы ќоњырау...Ерекше соњѓы ќоњырау...Ерекше соњѓы ќоњырау...Ерекше соњѓы ќоњырау...

това, Н±рг‰л Єбілдина, Єсет Ва-
леев, Аслан Сапанов, ¦лан Ес-
ќайыров, Єрсен Баукин μз мой-
нындаѓы жауапкершілікті еш уа-
ќытта басќа біреудіњ мойнына
ж‰ктемейтін, ата-ана мен ±стаз-
дарыныњ алдындаѓы борышын
μтеуді μз алдына маќсат етіп ќой-
ѓан  белсенділер.  Білім алѓан мек-
тептерініњ ќамын ойлап, μздері-
нен кішілердіњ жаѓдайын жасап
ж‰рген  жастардыњ  осындай  іс-
терін кμргенде,  тєрбиелі де са-
налы азаматтарды тєрбиелеп, бі-
лім беріп μсіргенімізге мерейле-
ніп, марќайып ќалдыќ. Олар мек-
тептегі б‰кіл парталарды жањар-
тып, сынып жетекшісіне стол мен
таќта сияќты жићаздарды  сыйѓа
тартты.  Олардыњ сынып жетек-
шілері Манар Жаќсылыќова єлі

де мектебімізде ±стаз.
Содан кейінгі таѓы бір игі ќуа-

нышымыз – Тамара Ивановна
Остапович Новоселов орта мек-
тебінде  зертханашы болып 30
жыл ењбек етіп, зейнетке шыќ-
ќан-ды. Мектеп алдын кμгалдан-
дыру ж±мысын μзіне міндет етіп
алѓан, ешќашан шаршамайтын,
шаршаѓанын білдіртпейтін таза
ж‰ректі адал жан μзініњ науќас
анасы мен сіњлісініњ жаѓдайына
ќарамастан, зейнетаќысын жи-
нап, мектепке су ќ±бырын μткізіп
берді. Отыз жыл бойы μзініњ ањ-
сап келген арманын орындап,
сондай ќуанышты мектебіне
сыйѓа тартты. Б±л дегеніњ екініњ
бірініњ ќолынан келмейтін ќам-
ќорлыќ.

Осындай жандардыњ жаќсы-
лыѓы, игілікті істері ±мытылмасы
сμзсіз, оларѓа мыњ алѓыс. Жас де-
меушілерімізге, т‰лектерімізге
μркендеріњ μссін, талаптарыња
н±р жаусын, отбасыларыња бере-
ке, бірлік,  бастаѓан єр істеріње біз-
діњ алѓысымыз демеу болсын дей
келе, Тамара Ивановнаѓа алѓан
зейнетаќыњызды тек ќуанышќа
б±йыртсын, отбасыњыз бен μзіњіз-
ге денсаулыќ тілейміз демекпіз.

Келесі жања оќу жылында
жања парталарда отыратын мек-
теп оќушылары мен ±стаздардыњ
б±л игілікті іске ќуанышы шексіз.

Ѓ. М¦ЌЫШЕВА,
Новоселев орта мектебі.
Єулиекμл ауданы.

Кμктемніњ соњѓы
айы ќостанайлыќ
грек-рим шеберлері
‰шін сєтті басталды. 16
мамырда Шымкент
ќаласында  μткен  ха-
лыќаралыќ грек-рим
турнирінен жерлесіміз
Вали Осман  ќола
ж‰лдемен оралѓан бо-
латын. Екі к‰ннен соњ
Ќостанай облысыныњ
БЖСМ балуандары
Шымќалаѓа ќайтадан
аттанды.  Б±л  жолы
балѓындарымыз ќа-
заќтыњ  арда ±лы, ха-
лыќаралыќ жарыстар-
да 37 рет топ жарѓан Жаќсылыќ ‡шкемпіровтіњ атындаѓы турнирде баѓын
сынады. Жарысты ±йымдастыру алќасыныњ тμраѓасы, Шымкент ќаласы
дене шыныќтыру жєне спорт бμлімініњ басшысы Полат Ќырыќбаев атал-
мыш бєсекені  дєст‰рлі т‰рде μткізуді ±сынды. Доданыњ бірінші к‰нінде
74 келіде белдескен Тамерлан Шадукаев жєне 120 келідегі Талѓат Жиента-
ев алтын медальді иеленді. Ал, ќола медальді ќанжыѓасына байлаѓан балу-
андардыњ  арасында  Рахмет  Сєпиев  (74 кг)  пен  Саркис  Пшеничников
(96 кг) болды. Енді маусым айында Мьянмада μтетін Азия Чемпионатына
ЌР жасμспірімдер ќ±рамасыныњ м‰шесі Талѓат Жиентаев ел намысын ќор-
ѓайды. Ќостанайлыќ алыппен бірге Тамерлан мен Саркис те ќатысатын
болды. Айта кетейік, осы сында балуандарды баптаѓан М.Досмогамбетов,
В.Матвиенко, С.Байжановтардыњ ењбегі ±шан-тењіз.

СПОРТ

Азия чемпионатына
ќатысады

Ќасќырбай
       ЌОЙШЫМАНОВ
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