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 Облыс орталыѓындаѓы А.Байт±рсынов атындаѓы Ќостанай
мемлекеттік университетінде Ќазаќстан Республикасындаѓы
Индонезия Республикасыныњ Тμтенше жєне ¤кілетті  елшісі
Фостер Гултон  мырзамен кездесу болып μтті. Кездесу аясын-
да Елші мырза Ќостанай μњірінде 2013 жылы  Ќазаќстандаѓы
Елшілер корпусыныњ ќ±рамымен  болѓандыѓын айтып μтті.  Ендігі
келудегі іс-сапарыныњ маќсаты ењ алдымен  екі мемлекет ара-

Ќостанай аудандыќ ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік баѓдарла-
малар бμлімініњ  басшысы  Виктор  Панин ‰йден оќитын м‰гедек
балаларѓа  материалдыќ  ќолдау кμрсету жєне жасы 18-ге дейінгі
жасμспірімдерге  мемлекеттік жєрдемаќы таѓайындау барысында
азаматтардан басы артыќ ќ±жат с±ратып, єуре-сарсањѓа салып ќой-
ѓан. Ал м±ндай єрекет мемлекеттік ќызмет кμрсету стандарттарына
ќайшы. Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес жєне мемлекеттік ќыз-
мет істері жμніндегі Агенттік жанындаѓы тєртіптік кењес м‰шелері
жаѓдайды жіті тексеріп, ар-намыстан аттаѓан В.Панинге сμгіс беруге
±сыныс жасады.

Осы аудандаѓы таѓы бір шенеунік аудандыќ жер ќатынастары
бμлімініњ басшысы Марат Темірбаев та зањды белінен басќан. Ол
жер телімін иелену ќ±ќыѓы мен жекеменшіктіњ ќарамаѓына са-
тылатын  жер  телімініњ кадастрлыќ ќ±нын бекітер кезде т±рѓын-
дардан ќ±жаттарды толыќ жинамаѓан.

 Шенеуніктер
неге шеттетілді?

Елдестірмек елшіден...Елдестірмек елшіден...Елдестірмек елшіден...Елдестірмек елшіден...Елдестірмек елшіден...
сындаѓы μзара  достыќ, ынтымаќтастыќты арттыру, академия-
лыќ сала бойынша ж±мысты жандандыру жєне тєжірибе ал-
масу,  бизнес  μкілдерімен  кездесу. Фостер Гултон  мырза
Индонезияныњ білім саласындаѓы жањалыќтарымен бμлісті.
Єњгіме барысында А.Байт±рсынов атындаѓы ЌМУ универси-
тет ректорыныњ ѓылыми ж±мыс жєне сыртќы байланыс жμніндегі
проректоры Ж.Жарылѓасов  жоѓары оќу орныныњ б‰гінгі тањ-
даѓы білім беру, мєдени, ќ±зыреттілік кадрлыќ єлеуеті, маман-
дар ‰ш дењгейлі-бакалавриат-магистратура-докторантура PhD

бойынша даярланатынын, сол секілді университет  республи-
камыздаѓы индустриаландырудыњ екінші бесжылдыѓы аясында
кадрларды оќытуѓа іріктеліп алынѓан 10 ќазаќстандыќ ЖОО-
ныњ  бірі екенін айтты. Кездесу соњында Индонезия Республи-
касы елшілігініњ  μкілдері  сол елдіњ мєдениетімен таныстыру
маќсатында шаѓын концерттік баѓдарлама ±сынды.

СУРЕТТЕ: кездесуден кμрініс.
Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.
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 ТЄРТІПТІК КЕЊЕСТЕ

2-бет

Айбек
      КЄДІР¦ЛЫ
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Душан Савич есе ќайтарды. 71-
ші минутта Уче Калу ‰шінші гол-
дыњ авторы атанып, командалас-
тарын жењіске бастады. Мањыз-
ды ‰ш ±пайѓа ќол жеткізген жер-
лестеріміз турнир кестесінде 14

Сенбі к‰ні Ќостанайдыњ "То-
былы" μз алањында Талдыќор-
ѓанныњ "Жетісуын" ќабылдады.
Матч к‰н райыныњ ќолайсызды-
ѓына байланысты 1 саѓат кеш
басталды. Б±л уаќытта толассыз
жауѓан б±ршаќ аралас жањбыр-
дан жасыл алањ тазартылып
‰лгерді.

Ќос ќарсылас арасындаѓы
кездесу μте тартысты μтті. Єсіре-
се, алањ иелері "Жетісу" футбол-
шыларын  μз айып алањдарына
ќарай  тыќсырып,  жиі шабуыл-
дарѓа жол ашты. Нєтижесі де жа-
ман емес. Ойынныњ 37-ші мину-
тында Огнен Красичтіњ берген
пасын Уче Калу єдемі голѓа ай-
налдыра білді. Бірінші тайм
аяќталар т±ста Калу таѓы кμзге
т‰сті. "Жетісу" ќаќпашысымен
бетпе-бет шыќќан ќостанайлыќ
футболшы таблодаѓы есепті сμй-
тіп 2:0-ге жеткізді. Ќонаќтар да
ќарап ќалмады. "Тобыл" ќорѓау-
шылары мен ќаќпадан тысќары
шыѓып кеткен Александр Пету-
ховтыњ ќателігін бірден сезген

¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓы  мен
Отан ќорѓаушылар к‰ні ќарсањын-
да μрт сμндіруші Кенжебек Бостан-
баев III-дєрежелі "Айбын" ордені-
мен наградталды. Наградтау
рєсімі   Астана ќаласы ішкі істер
министрлігі ѓимаратында болды.
Орденді Ішкі істер министрі гене-
рал-полиция полковнигі Ќалм±-
ханбет Ќасымов тапсырды.

Кенжебек Бостанбаев "Ќоста-
най облысы ТЖД μрт сμндіру жєне
авариялыќ-ќ±тќару ж±мыстары
ќызметі" Ќостанай ќалалыќ №1 μрт
сμндіру бμлімініњ бμлімше коман-
дирі ќызметін атќарады.

ЌР Президенті наградтау тура-
лы Жарлыќќа 2015 жылдыњ 4 мамырында ќол
ќойды. Зањдылыќ пен ќ±ќыќтыќ тєртіпті ќамтама-
сыз етумен ќатар ќызметтік міндетін шебер орын-
даѓаны, ерлігі мен жанќиярлыѓы ‰шін берілді. Б±л
жоѓары марапат  μрт сμндірушіге  μрт кезінде екі
жасќа дейінгі ‰ш баланы  жєне олардыњ анала-
рын ќ±тќарып ќалуда μз μмірін ќатерге тігіп, ба-
тылдыќ танытќаны  ‰шін тапсырылды. ¤ртке

ќарсы ќызмет аѓа сержанты Кенжебек Бостанба-
ев μртке ќарсы ќызмет органында 2009 жылдан
бастап ќызмет атќарады. Біздіњ батырымыз μз ісін
ќаћармандыќќа баламайды, єр азамат та осылай
істер еді, – дейді  ол. – Б±л меніњ міндетім! Тμтен-
ше жаѓдайѓа тап болѓан адамдарды ќ±тќару –
біздіњ ж±мысымыз!, – деді  Кенжебек  Ерденбек-
±лы.

Байланыс жєне аќпарат
ќызметкерлері к‰ніне арналѓан
облыстыќ байќау жарияланды

Халќымыз "Тегін тану – тектілік" дейді.
Сондыќтан да болар єр ќазаќ μз ±рпаѓына
ата-текті білу, ±рпаќ тазалыѓын саќтау маќ-
сатында шежірені ‰йретеді. "Жеті атасын
білген ±л жеті ж±рттыњ ќамын білер, жеті
атасын білмеген ќ±лаѓы мен жаѓын жер",
"Жеті атасын білмеген – жетесіз" деген
ж‰йелі сμздердіњ μзі кμп жайтты ањѓартса
керек.

Жаќында Ќостанайдаѓы "Шапаќ" баспа-
сынан жарыќ кμрген Тоќымбет ±рпаќтары
туралы шежіре кітапты параќтаѓанда халќымыздыњ осынау да-
налыѓы еріксіз кμњілге оралды. 350-беттей кμлемді кітапта тари-
хи-танымдыќ маќалалар мен деректер молынан ќамтылѓан. Онда
белгілі адамдар мен тарихи оќиѓалар туралы сыр шертіледі.

 Осы шежіре кітапты дайындап, баспадан шыѓарѓан С±њќар
ќажы Оспанов аѓамыздыњ сіњірген ењбегі орасан. ¦заќ жылдар
бойы білім беру саласында тер тμккен ол тірнектеп жинаѓан де-
ректерін м±ќият зерделеп, електен μткізіп, μњдеп, ж‰йелеп  осы-
нау  туындыѓа топтастырѓан.

Кітап айшыќты суреттермен безендіріліп, 1050 данамен жарыќ
кμрген.

 Шежіре –
            ±рпаќ зердесі

  "Айбын" орденімен
                наградталды

Ќостанай ќалалыќ
мешітініњ ќ±зырына ќа-
расты "Красный Парти-
зан" елді мекеніндегі
"Ќонай" зираты мен
єуежай баѓытында ор-
наласќан "Ќазаќ зира-
тында"  ауќымды таза-
лыќ ж±мыстары ж‰ргі-
зілді. Ењ  єуелі  ќ±тты
мекендерінде  тыныс-
тап  жатќан марќ±мда-
рѓа Ќ±ран баѓышталды. Б±л ‰лкен шараныњ кењ кμлемде ±йымдас-
тырылуына ±йтќы болѓан Ќостанай ќаласы єкімініњ ‰лкен кμмегі тиді.
Айталыќ, "Ќонай" зиратын абаттандыруѓа 40 кісі жєне ‰ш ‰лкен ж‰к
кμлігі, бір трактор, адам таситын екі ‰лкен автобус берілді. Єуежай
баѓытындаѓы "Ќазаќ зиратына"да жиырма адам, ‰ш ж‰к кμлігі, бір
трактор, бір адам таситын автобус ж±мылдырылды. Б±л ќызметтіњ
басы ќасында ж‰рген "АБЗ плюс", ТКШ, "Экол"ЖШС, "Вестор" ЖШС
секілді мекемелерді ерекше айтуѓа болады.

Ќостанай ќалалыќ мешітініњ жамаѓаты, сондай-аќ мешіттіњ аќса-
ќалдар алќасы ќала єкімі Ахметжан Масаќбай±лына жєне сол жер-
де тер тμгіп, ж±мыс істеп, ќызмет еткен кісілерге де мешіт ±жымы зор
ризашылыќпен алѓыс білдірді.

¤ліге ќ±рмет, тіріге міндет

1-бет
Сондай-аќ, мемлекеттік

ќызмет кμрсету саласын-
даѓы ескі стандарттардыњ

ережесін пайдаланѓаны аныќ-
талды. Тєртіптік кењес м‰шелері
М.Темірбаевќа да сμгіс беру ту-
ралы пєтуаѓа келді.

Жалпы, Ќостанай ауданы
єкімдігі ќызметінен шеттетілген
немесе ж±мысынан μз еркімен
кеткен мемлекеттік ќызметкер-
лердіњ саны бойынша ешкімге
дес берер емес. Мєселен, соњѓы
бір жылда барлыќ штаттаѓы ше-
неуніктердіњ 22%-ы μз еріктері-

мен ќызметтерін босатќан. Соњѓы
‰ш жылдыњ бедерінде ж‰ргізіл-
ген сараптаманыњ ќорытындысы
Ќостанай ауданында мемлекеттік
ќызметкерлердіњ ж±мыстан шет-
тетілгенін кμрсеткен. Аудан бой-
ынша 2014-2015 жылдар ара-
сында  51 шенеунік ќызметімен
ќош айтысыпты. Б±л туралы тєр-
тіптік кењес секретариатыныњ
мењгерушісі Асхат Іскендіров
мєлімдеді. "Біздіњ облыста
ќалыптасќан проблемалардыњ
бірі ол, мамандардыњ жиі ауысуы,
– деді ол. – ¤ткен жылдыњ мау-

сым айынан бері єкімніњ бір
орынбасары, аппарат жетекшісі,
аудан єкімі аппараты бμлімдері-
ніњ екі бірдей жетекшісі, тμрт ме-
кеме басшысы, селолыќ округ-
тердіњ алты єкімі ќызметтерінен
кеткен". Б±л кезењ ауданѓа Тєуба
Исабаевтыњ єкім боп таѓайында-
луымен т±спа-т±с келеді.

Мемлекеттік ќызметкерлердіњ
жиі ж±мыс ауыстыруына мемле-
кеттік сатып алу туралы, мемле-
кеттік ќызмет кμрсету зањнамала-
рын білмеуі басты себеп болып
отырѓан тєрізді.

Шенеуніктер
неге шеттетілді?

Ш±ѓа
    ЌОЊЌАБАЙ

ФУТБОЛ

 Ученіњ ‰ш добы
Айбек
       КЄДІР¦ЛЫ

±паймен сегізінші орынѓа кμте-
рілді. Енді ќостанайлыќтар 24
мамыр к‰ні Кμкшетауѓа ќонаќќа
барады.

Суретті т‰сірген А. Ж‡ЗБАЙ.

КІТАП ЄЛЕМІНДЕ

Сєлім
     МЕЊДІБАЙ

Осыдан бір апта б±рын киіктер ќырыла бастаѓан еді. Ол кезде
1000 бас  есептелген  еді. Ал  демалыс  к‰ндерінде  б±л  кμрсеткіш
5  мыњнан  асып  т‰сті.  Жануарлардыњ  μлексесін санау єлі де
ж‰ргізілуде.

Олардыњ μліміне пастерелез инфекциясы себеп деген алдын ала
болжам жасалып отыр. Б‰гінгі к‰ні облыс єкімініњ орынбасары Ба-
зыл Жаќыпов басќарѓан арнайы комиссия ќ±рылды. Оныњ  ќ±рамы-
на кірген тиісті мекемелер ќызметкерлері оќиѓа орнында тексеру,
зерттеу ж±мыстарын ж‰ргізуде.

Мамандар киіктер ќырылуыныњ наќты себебін табу ќажет дейді.
Содан кейін киіктердіњ жаппай ќырылуына тосќауыл жасау м‰мкін
болады. Сонымен ќатар аталмыш инфекцияныњ одан єрі таралуы-
ныњ алдын алу шаралары ж‰ргізілуде. "Алтын дала" ќорына б‰гінгі
к‰ні 30-ѓа жуыќ техника ж±мылдырылѓан.

М±ндай оќиѓа осыдан екі-‰ш жыл б±рын болды. Ќыстан єлсіреп
шыќќан жануарлар жаппай ќырылѓан болатын. Біраќ дєл б‰гінгідей
кμрсеткішке жетпеген еді.

Ќырылѓан киіктер саны
5400-ге жетті

Ќостанай облысы єкімдігініњ ішкі саясат басќармасы Байланыс
жєне аќпарат ќызметкерлері к‰ніне орай облыстыќ, ќалалыќ, аудан-
дыќ БАЌ журналистері арасында облыстыќ байќау μткізеді.

Байќау 3 кезењ бойынша μткізіледі: материалдарды тапсыру (2015
жылѓы 10 маусымѓа дейін), байќау комиссиясыныњ ж±мысы (2015
жылѓы 10 маусымнан бастап 20 маусымѓа дейін), байќау ќорытын-
дыларын шыѓару (2015 жылѓы 20 маусымѓа дейін).

Конкурсќа  ќатысуѓа  μтінімдер  тиісті  ќ±жаттар ќоса тіркелген
арнайы  нысан  бойынша Ќостанай облысы єкімдігініњ ішкі саясат
басќармасына тапсырылады. Толыќ аќпаратты http://
www.sayasat.kostanay.gov.kz/ сайтынан алуѓа болады.

Махаббат
        БЕКБАЙ
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 Балабаќшалар жμндеуге жабылады
Ќостанай ќ.  Облыс  орталыѓындаѓы мектепке дейінгі білім

беру  мекемелерініњ барлыѓы да жаздыњ екі айында жμндеуге
жабылмаќ.  Б±л туралы ќалалыќ білім бμлімініњ μкілдері хабар-
лауда.  Аѓымдаѓы  жμндеуге  бμлінер  ќаржы  биылѓы  жылы
айтарлыќтай  ќысќартылѓан. Бюджеттен небєрі  30 млн. тењге
ќарастырылыпты. Білім ошаќтары осы ќаржыѓа іші-сыртын
б‰тіндеп алуды жоспарлап отыр.

Комбинатта кμлік аударылды
Рудный. Соколов-Сарыбай кен байыту комбинатыныњ ж±мыс

алањында  жол-кμлік  оќиѓасы  болды.   САТ μзі аударѓыш кμлігі
К-702 тракторын басып озбаќ болѓан. Біраќ ара ќашыќтыќты
д±рыс байќамаѓан болса керек,  ауыр техника трактормен соќты-
ѓып ќалѓан. Салдарынан трактор аударылып, екі ж±мысшы ќаза
тапты. Ќазіргі тањда оќиѓаныњ себеп салдары аныќталуда.

Кенеден абай болыњыз!
Облыста. Мамандардыњ айтуынша, к‰н жылынып, кμктем ке-

лісімен, єсіресе мамыр айында кенелер кμбейетін кμрінеді. Олар
кμбінесе аѓашы ќалыњ μскен жерлер мен шμбі бітік шыќќан ор-
мандарда кμп кездеседі. Сондыќтан, санитарлыќ мамандар
т±рѓындарѓа єзірге ормандарда, μзен жаѓалауларында демалмау-
ды ескертеді. Себебі, ќазірдіњ μзінде облыста кене шаќты деген
шаѓыммен 116 адам ж‰гінген.

С‰т таѓамдарыныњ ќ±нары артады
Облыста. "Лидер-2010" серіктестігі μндіріс ауќымын ±лѓайт-

паќ. С‰т μнімдерін шыѓаратын кєсіпорында жаќында жања цех
іске ќосылады.  Соњѓы ‰лгідегі технологиялыќ желініњ басты ерек-
шелігі – с‰т таѓамдарыныњ ќ±нарлыѓын арттырып, саќталу
мерзімін ±зартады. Яѓни, μнімді алыс μњірлерге жеткізуге жол
ашылады. Рудный ќаласындаѓы "Лидер-2010" серіктестігі жылы-
на 5 миллион келіге жуыќ с‰т μнімдерін μндіреді. Ќазір м±нда
с‰т таѓамдарыныњ 40 т‰рі шыѓарылады. Алдаѓы уаќытта μнім
т‰рін  50-ге жеткізу жоспарланыпты.

Дμњгелек стол μтті
Алтынсарин. "ГРИН" Азаматтыќ Альянсы" ќоѓамдыќ ќоры

облыстыќ ішкі саясат басќармасыныњ тапсырысы бойынша аудан
халќымен кездесіп, "Мемлекеттік этносаясатты  іске асыруда
Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ рμлі" таќырыбында дμњгелек
стол μткізді. Шараѓа ауданныњ этномєдени бірлестіктерініњ
μкілдері, ѓалымдар, кітапханашылар, ішкі саясат, мєдениет жєне
білім бμлімдерініњ μкілдері, ‰кіметтік емес ±йым басшылары
ќатысты.

 Ќыстыњ ќамы жасалуда
Облыста. Биылѓы жылу беру маусымына дейін облыс бойын-

ша 16 шаќырымнан  астам жылу  жєне 82  шаќырым су жєне
канализациялыќ желі, 1879 шаќырым электр желісі жμнделмек.
Тобыл μњірініњ коммуналдыќ кєсіпорындары ‰шін 504 мыњ тон-
на кμмір дайындалады. Сонымен ќатар мамандар 102 жылу ќазан-
дыќтары, 733 автономды жылу беру ж‰йесін тексеріп, ќысќа
жарамдылыѓын баѓалайды.

ТМД елдері арасында
т±њѓыш рет Ќазаќстанда
±йымдастырылѓалы
отырѓан ЭКСПО – 2017
кμрмесі єлем назарында.
Єсіресе, єлемдік кμрмені
2020 жылы μз елдерінде
μткізуді жоспарлаѓан
Біріккен Араб Ємірлігі
ќазаќстандыќтардыњ
єзірлігін ќыраѓы
баќылауѓа алѓан. Аталѓан
елден арнайы келген
мамандар ЭКСПО – 2017
μткізу кезіндегі
техникалыќ жабдыќтау
жєне ќауіпсіздік
шаралары бойынша
ќазаќстандыќтардан
аќыл-кењес алуда.

"Астана ЭКСПО – 2017" ±лттыќ
компаниясы таратќан аќпаратќа
ж‰гінер болсаќ, шетелдіктердіњ
ќазаќстандыќтардан ‰йренері кμп
екен. Ќазаќстандыќ жобаны ќызыќ-
тай келгендер сєулет пен ќ±рылыс-
ќа да ерекше мєн беріп отыр. Тіпті,
осы баѓытта отандыќ мамандармен
келіссμздер ж‰ргізуді де жоспарлап-
ты. Жалпы алѓанда, Елордасыныњ
мањында  ж‰ргізіліп  жатќан ќ±ры-
лысќа тμрт мыњнан астам адам
ж±мылдырылѓан. Олардыњ 90 %-ы
ел азаматтары. Кμрме кешенініњ
ѓимараты BREEM халыќаралыќ эко-
стандарттары бойынша сертифи-
катталѓан.

Керемет кμрмені ±йымдастыру
мєртебесіне ие болѓан елдердіњ
арасында ЭКСПО-дан кейін ѓима-
раттарын ќалай кєдесіне жарата-

рын білмейтіндері кμп. Мєселен,
Оњт‰стік Кореядаѓы Йосу ќаласын-
да кμрмеге орайластырылып т±рѓы-
зылѓан кейбір ѓимараттар ќолдануѓа
келмейді. Салдарынан ауќымды ке-
шенніњ тењ жарымы ќањырап ќал-
ѓан. Астаналыќтар болса аќша са-
лынып т±рѓызылѓан єрбір шаршы
метрді кєдеге жаратуды ойластыру-
да. ЭКСПО – 2017 жобасына
ж‰гінер болсаќ, кμрменіњ барлыќ
нысандары ќаланыњ бір бμлігіне
айналуы тиіс. Кμрме нысандарын
жобалау кезінде осыѓан ерекше мєн
берілген. Мысалы, биіктігі 8 метр ‰й-
жайлардыњ ќабырѓаларында ќа-
батаралыќ  консольдар ќалдырыл-
ѓан, б±л оларды ќалыпты кењселерге
μзгертуге м‰мкіндік береді. Бола-
шаќта алып ѓимараттарѓа компа-
ния кењселері орналасып, ішінара
технопарк ќ±рылуы м‰мкін.

Жалпы алѓанда, ЭКСПО – 2017
ќ±рылысыныњ бюджеті  3 млрд. АЌШ
долларын ќ±райды. Инвестициялыќ
ќаржыныњ кμлемі 1,2 млрд. АЌШ
доллары шамасында. Жыл аяѓына
дейін инвестициялыќ салымныњ
кμлемі кμбейтілуі ыќтимал.  "Астана

ЭКСПО – 2017" ±лттыќ компания-
сы μкілдерініњ уєжіне ќ±лаќ асар
болсаќ, жобаныњ ќ±ны кμрмеге еш
єсер етпеуі тиіс. ЭКСПО – 2017
жоѓары технологиялыќ жоба бола-
тындыќтан, ‰лкен шыѓынды талап
етеді. Оѓан кетер ќаржыны – отан-
дыќ компанияларды ќ±рылысќа
ж±мылдырудыњ нєтижесінде ‰немдеу
м‰мкін болуда. Ќаржыны тиімді пай-
даланудыњ μзге де жолдары ќарас-
тырылѓан. ЭКСПО кμрмесін μткізген
елдердіњ  5 млрд-тан 17 млрд еуроѓа
дейін ќаржы салѓанын ескерер бол-
саќ, ќазаќстандыќ кμрменіњ бюд-
жетті боларын ањѓару ќиын емес.
Ємірліктен арнайы келгендер осы
мєселеге ерекше мєн беруде.

¤з кезегінде "Астана ЭКСПО –
2017" ±лттыќ компаниясы кμрмені
±йымдастыру  жєне μткізу мєселе-
лері бойынша Милан тєжірибесіне
аса ќызыѓушылыќ білдіруде. 2015 ж.
1 мамырдан бастап 31 ќазанѓа
дейін Миланда "Планета азыѓы,
¤мір ‰шін энергия" атты таќырып-
пен Д‰ниеж‰зілік кμрме μтеді. Ита-
лиядаѓы кμрмеге Ќазаќстанныњ па-
вильоны ќойылады.

Ењбек Ерін еске алды
Ќарасу. Аудандыќ спорт мектебінде еркін к‰рестен балалар

арасында Социалистік Ењбек Ері Аманкелді Исаќовты еске алуѓа
арналѓан облыстыќ турнир мєреге жетті. Жарысќа Сарыкμл, Де-
нисов, Жітіќара, Науырзым, Ќостанай ќалаларыныњ палуанда-
рымен ќатар Солт‰стік Ќазаќстан мен Аќмола облысыныњ жас
спортшылары ќатысып, баќ сынасты.

ЭКСПО – 2017

Ж±матай
         КЄКІМЖАНОВ

Єзірлік –
Ємірлік назарында

І.Омаров атындаѓы Ќостанай
облыстыќ ќазаќ драма театрын-
да Ќазаќстанныњ мєдениет ќай-
раткері, айтыскер аќын Єлпия
Орманшинаныњ 60 жасќа толуы-
на орай шыѓармашылыќ кеші
μтті.

Б±л игі шараѓа Халыќаралыќ
"Алаш" сыйлыѓыныњ иегері Серік
Т±рѓынбек±лы, ЌР ењбек сіњірген
ќайраткері Ж‰рсін Ерман, респуб-
ликалыќ айтыстыњ жењімпазда-
ры Абаш Кєкенов, Айбек Ќалиев,
композитор-єнші Кењес Ѓапбасов
сынды ќонаќтар келді.

Єп дегеннен кеш Єлпия Ор-
маншинаныњ аќындар айтысына
ќатынасќан жас шаѓындаѓы
сєттерін бейнелеген ќысќаша
ќойылымнан басталды. Облыс
єкімініњ орынбасары М±рат
Дєрібаев ќ±ттыќтау сμз сμйлеп,
μнер иесініњ μњір мєдениеті ‰шін
еткен еселі ењбегін єњгімелеп,
облыс єкімі Н±ралы Садуаќасов-
тыњ лебізін жеткізді.

– Сіздіњ тμл μнеріміз айтысќа
ќосќан ‰лесіњізді біз жоѓары ба-
ѓалаймыз. Шєкірт тєрбиелеп,
аќындыќќа баулып, ±лттыќ μнер-
ге жанашырлыќ танытып ж‰рген
ќажырлы ќайрат-жігеріњізді ќ±р-
меттейміз. Сол шєкірттеріњіздіњ
дені облыс намысын жыќпай та-

лай сμз додаларында бєйге алып
ж‰р, – деді М±рат Дєрібаев.

Б±дан кейін Ж‰рсін Ерман:
– Єлпия ќазаќтыњ тарихында

алѓаш Аруана мінген айтыскер
аќын. Ол μзініњ еркелік мінезімен,
назды ‰німен, аќындыќ болмы-
сымен жарќ етіп кμрінді. Айтар
сμзі  μлењ болып μрілді. Заман-
дастары, достары оныњ осы
адамгершілікке толы дархан
ж‰ректігін сыйлайды. Єлпия μзі
бертінгі кезге дейін айтысќа шы-
ѓып ж‰рді ѓой. Біз сол уаќыттарда
оны айтыстыњ аруанасы дейтін-
біз, – деп оныњ батылдыѓын, ту-

рашылдыѓын да баяндап, М±ќа-
ѓалидыњ ‰лгісінде жазылѓан
"Єлпия ќыз" деген арнау μлењін
оќып берді.

Серік Т±рѓынбеков, Б‰ркіт Бе-
кетов, Абаш Кєкеновтер де игі
тілектерін жеткізіп, Єлпия аќын-
ныњ μміріндегі ќызыќты сєттерін
айтты.

Шыѓармашылыќ кеште айтыс
та, μлењ-жыр да, єн-к‰й де орын-
далып, жиналѓан ќауым ерекше
єсерге бμленді.

Суретті т‰сірген Айбек
Ж‰збай.

Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ
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АЙМАЌ

Б¦Л ауылдыњ б‰гінгі кел-
бетін μткенімен салыстыруѓа да кел-
мейді. Былтырѓы жылы бой кμтер-

ген єсем ‰йлер мен заман талабына сай
к‰рделі жμндеу ж±мыстары ж‰ргізілген
мєдениет ошаѓы осы к‰нніњ талабы т±рѓы-
сында ќызмет кμрсетуге айналѓандай.
Ауыл т±рѓындарыныњ кμњіл-к‰йі де орныќ-
ты. Кењес ‡кіметі жабылѓан т±ста жергілікті
т±рѓындар кμшіп кеткендіктен болашаѓы
жоќ ауылдардыњ ќатарына жатќызылды
деген ќауесет жел сμзге айналды. Ќ±рдым-
ѓа кетейін деп т±рѓан бір ауылды т±тастай
жекешелендіріп, ауылдыњ к‰ре тамыры-
на ќайта ќан ж‰гіртіп, ажарына сєн келтір-
ген ауданымыздыњ ќ±рметті азаматы Кар-
бозов Кєкімжан аѓамыздыњ ењбегі деп
білемін. Б±л 1992-1993 жылдары болатын.
¤йткені, б±л кісі т‰тіні т‰зу шыќќан ауыл-
дыњ тамырына балта шаптырмай аман
саќтап ќалып, осы жылы жеке шаруа ќожа-
лыѓын ќ±рды. Жазиралы жазыќ даласын
тμрт т‰лікке толтырды. Нєтижесінде, бей-
неттіњ зейнетін кμріп отыр. Сол себепті
жергілікті халыќтыњ басќа жаќќа ќоныс
аудару керуені де кілт тоќтады. К‰н кμрістіњ
ќамы ‰шін шаруашылыќтарымен айналы-
сып отырѓандар ала кμњілділіктен ары-
лып, алдындаѓы кєсібініњ ќам-ќаракетте-
рімен алањсыз айналыса бастады. Бола-
шаѓы жоќ ауыл деп арттарына б±рылмас-
тан туѓан жерін тастап кетіп, ќаланыњ ты-
мырсыќ ауасын ж±тып ж‰рген кейбір адам-
дар т‰леген ауылдыњ тірлігін ањсай бас-
таѓандары да рас-ау. Тіпті, олардыњ
ішінде ауылѓа келіп мал μсірумен айна-
лыссаќ деген ниетпен ат ізін салып бар-
лау жасап ж‰ргендері де жоќ емес. Шын-
дыѓында, мал шаруашылыѓымен айналы-
суѓа Кμлќамыстыњ жері ш±райлы. М±ныњ
сыртында ш‰йгін шабындыѓы да жетерлік.
Ауыл т±рѓындары тату-тєтті, ынтымаќ-
бірлігі жарасќан. Ж±дырыќтай бірігіп мал
μсірумен, уаќытылы жем-шμп дайындау-

Ауылдыњ дамуы тек

мемлекеттік ќолдауѓа ѓана

емес, сонымен ќатар

жергілікті жердегі

азаматтардыњ іскерлігіне де

тікелей байланысты. Аудан

аумаѓында єр ауылдыњ

μмір с‰ру бейнесініњ μзіндік

ерекшеліктері жоќ емес.

Мєселен, аудан

орталыѓынан 80 шаќырым

жерде орналасќан

Кμлќамыс ауылы μзге

ауылдарѓа ќараѓанда мал

шаруашылыѓын кењінен

дамыѓан ќ±тты жер.

мен т±раќты айналысып отырады. Ауыл
ішінде азын-аулаќ шаруасын дμњгелентіп
отырѓан шаруа ќожалыќтары μткізілетін
мєдени-спорттыќ шаралардыњ ќай-ќай-
сысына да ќолдау кμрсететіндері ќ±птар-
лыќ іс. Ќыл ‰стінде т±рѓан ауылды биік бе-
леске шыѓарып, т±рѓындардыњ бірлігін
саќтап ќалѓан Кєкімжан аѓамызѓа ел алѓы-
сы есепсіз жауѓан ќардай. Кењ пейіл дар-
хандыѓы мен жомарттыѓын айтпаѓанныњ
сыртында...

Єке – ±рпаќ иесі, панасы, айбары, ‰й
басшысы, асыраушысы жєне тєрбиешісі.
Ол тек бір отбасы ѓана емес, ауыл, ру ќам-
ќоршысы, ‰лкен-кішіге бірдей азамат, ел
аѓасы ретінде кμрінеді. Сондыќтан, єке
тєрбиесі д±рыс та, мейірімді болу керек.
"Єке кμрген оќ жонар..." демекші, єкеніњ
мінез ќ±лќы, μзгелермен ќарым-ќатынасы,
ењбекќорлыѓы баланыњ кμз алдындаѓы
‰лгі-μнеге алатын, соѓан ќарап μсетін ны-
санасы. Єкеге ќарап ±л μсетіні μзгеден гμрі
ќазаќќа мєлім. Єкесініњ ізін жалѓап, дμњге-
ленген шаруашылыќты одан єрі дамытып,
игілікті істіњ егесі атанѓан "Сыма-К" шаруа
ќожалыѓыныњ жетекшісі Манат Кєкімжан-
±лы да аудан экономикасыныњ μркен-
деуіне μзіндік ‰лесін ќосып ж‰рген азамат-
тардыњ бірі. Ауылдыњ  хал-ахуалымен та-
нысу ‰шін арнайы барѓанымызда басын-
да айтќан єњгімеміздіњ шындыѓына кμз
жеткіздік. Ауылдыњ ажары н±рланып та-
мырына ќан ж‰гірген. Ќ±рылысы былтыр-
ѓы жылдын ќазан айында басталып, жел-
тоќсан айында пайдалануѓа берілген
‰йдіњ сыртќы келбетін айтпаѓанда ішкі кел-
беті кμз тартарлыќтай. Ішіне жылу ќ±быры
тартылып, ќабырѓалары сырттан суыќ,
іштен жылу жібермейтін арнайы материал-
дармен ќапталѓан. Осы тамаша ‰йде

ж±птары жарасќан ерлі-зайыпты Тμлеміс
Серікбол мен Сатай Г‰лмахаббат т±рады
екен. Олардыњ айтуынша, барлыќ
м‰мкіндіктер мен жаѓдайлар жасалѓан. Се-
рікбол техниканыњ ќыр-сырын толыќ мењ-
герген механизатор болса, Г‰лмахаббат
мектепте еден жуушы. Дєл сол ‰йдіњ оњ
жаѓында ќ±рылысы аяќталуѓа жаќын ќал-
ѓан шаѓын ‰й бар екен. Сол ‰йдіњ жμндеу
ж±мыстары жаз айында аяќталысымен
"Дипломмен – ауылѓа!" баѓдарламасы бой-
ынша келген жас мамандарѓа тегін бері-
леді. Айтпаќшы, Карбозов Манаттыњ жы-
лына екі ‰йден салып отырамыз деген
жоспары да ойѓа ќонымды. Алѓа ќойѓан
жоспар іске асып жатса, ауданымыз ‰шін
де μте тиімді болмаќ.

"Біздіњ ауылѓа "Аќ б±лаќ" баѓдарламасы
бойынша су ќ±бырын тарту жоспары єзірге
кейінге шегеріліп отыр. Сондыќтан соѓан
ќарамастан ауыл т±рѓындарыныњ к‰шімен,
μз ќаражатымен барлыќ техникаларымды
іске ќосып, су ќ±бырын орнатып, ‰й-‰йге
кіргізіп бердім. Сμз арасында айта кеткен
жμн шыѓар, 2004 жылы ауыл мєдениетін
дамыту маќсатында зєулімдей мєдениет
‰йін салдым. Ќазіргі тањда жергілікті ха-
лыќќа мереке сайын т±раќты ќызмет жа-
сап келеді. Артынша ел аѓаларымен аќыл-
даса отырып, осы клубты ауданныњ иелігі-
не μткіздім. ¤ткен жылы аудан тарапынан
ќомаќты ќаражат бμлініп, к‰рделі жμндеу
ж±мыстары ж‰ргізілді. Ал, μз шаруашылы-
ѓыма тоќтар болсам, ел ќатарлы ісім оњѓа
басып келеді. Жалпы, Кμлќамыс ауылын-
да 31 отбасы т±рѓылыќты мекендеп отыр.
Он адамды т±раќты ж±мыспен ќамтып
отырмын. Ж±мыскерлерімніњ ќолдарында
азын-аулаќ малдары бар. Ењбекаќыларын
айтпаѓанда, ќысќы мал азыѓы мен отында-
ры да меніњ мойынымда. Ќолымнан кел-
генше барлыќ жаѓдайларын жасауѓа тыры-
судамын. Б±л алѓаш шаруа ќожалыѓын
ќ±рѓан єкемніњ ±станымы. Оны μзгертуге
меніњ хаќым жоќ", – дейді шаруа ќожалы-
ѓыныњ жетекшісі Манат Кєкімжан±лы.

Атына заты сай, тμрт т‰лікке бай Манат
аѓамыз аудан шаруа ќожалыќтарыныњ
алдыњѓы ќатарында. 2012 жылы "Сыбаѓа"
баѓдарламасына ќатысып, 16 млн. 200
мыњ тењге несие алѓан. Алынѓан несиеге
50 бас аналыќ, 8 бас (єулиекμлдік) асыл
т±ќымды б±ќа сатып алып, мал басын
асылдандырып отыр. ‡йір-‰йір жылќыны
ќоспаѓанда, 50 бас т‰йесі бар. Ќысќасы,
тμрт ќ±быласы тењ шаруа ќожалыѓынан
кейінгілер ‰лгі алса игі. Шаруа ќожалыѓы-
ныњ еншісінде 5 МТЗ тракторы, 1 КамАЗ, 2
ГАЗ-53 жєне 1 Урал автокμлігі бар. Осын-
шама техникасы бар шаруа ќожалыѓы мал
азыѓын дайындау мєселесіне бас ќатыр-
масы аныќ. Ауылдыњ сырт жаѓындаѓы шμп
‰йетін орында ±зындыѓы 200 метр бола-
тын буылѓан шμптіњ шеті єлі кертілмеген
де екен. Жылына, єрине шабындыќ жаќ-
сы болса, сегіз ќатар жиылып т±рады екен.
Биылѓы ќыс μз ќаћарына мініп, халыќты
ќыспаќќа алѓаны белгілі. Аудан аумаѓын-
даѓы ауыл, ауылдыќ округтердегі ќарапай-
ым халыќ т‰гілі, ысќырыѓы желден басым
жеке шаруа ќожалыќтары наурыз айынан
бастап шμпсіз ќалды. ¤зіме ѓана емес, μзге-
ге де болсын деген Манат Кєкімжан±лы
барлыќ ауылдарды арзан баѓадаѓы
шμппен ќамтыды. Тіпті, кμршілес Аман-
келді ауданы да Кμлќамыстыњ ш‰йгін
шμбінін дємін татып ‰лгірді. Ќожалыќ
ќ±рып, ќожайын атанѓанды дєреже сана-
ѓаннан гμрі, іскерлік пен ептілікті Манат-
тан ‰йренгеніміз жμн болар.

Б‰гінде ауылды дамыту ‰шін мемлекет
тарапынан айтарлыќтай ќолдау кμрсетіліп
жатќаны аныќ. Єрине, кμп жаѓдайда елді
мекенніњ орналасќан орны, инфраќ±ры-
лым да оныњ дамуында ‰лкен рμл атќара-
ды. Дегенмен, даму кμрсеткішіне жергілікті
жердегі азаматтардыњ іскерлік дењгейініњ
де ‰лкен ыќпалы бар екені сμзсіз.

Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
Жанкелдин ауданы.
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Ќазір кілтін тапќан кєсіптіњ кез кел-
генін дμњгелетіп єкетуге болады.
Сапалы μнім, тауардыњ μтімі мен
сол шыѓарѓан
μнімініњ бєсе-
кеге   ќабі-
леттілігі нарыќ-
таѓы μмір-
шењдікті дє-
лелдеді. Осын-
дай кєсіпо-
рындардыњ бі-
рі – Лисаков
ќаласындаѓы
"Жењіс БЕК"
ЖШС  нау-
байханасы. Бір
ауысымда ша-
мамен 5-6
мыњ бμлке
нан, 3-4 мыњ
тєтті нан (бу-
лочка), 1 тон-
на печенье,
басќа да
±ннан жасал-
ѓан μнімдерді
пісіретін μн-
діріс орны
ќатардан ќал-
май ж±мыс
істеп келеді.
Аманкелділік
жеке кєсіпкер
М‰барак Ша-
яхметов Лиса-
ков ќаласын-
да кєсібін осы-
дан 11 жыл
б±рын баста-
ѓан екен.

– Зауыты-
мыз осында
ж±мысын 2004 жылы бастады. Алѓашќы
нан пісіретін ќ±рылѓыны Ресейдіњ "Вос-
ход" фирмасынан алдыќ.  Осы ќондыр-
ѓыны іске асырып кμруге бел будым.
Бастапќы нєтиже жаман болѓан жоќ.
Ќазір нан-тоќаш μнімдері Лисаков
т±рѓындарыныњ с±ранысына ие. Соны-
мен ќатар ќалаѓа жаќын жатќан ауыл-
дардыњ 70 пайызын нан μнімдерімен
ќамтамасыз етіп отырмыз. К‰ніне т‰рлі
тоќаш, бμлке нан, пряник, торт, кекс,
басќа да ±ннан жасалѓан μнімдерді
пісіреміз. Ертењгілік ќала орталыѓыныњ
сауда н‰ктелері, балабаќшалар, меди-
циналыќ мекемелердіњ сμрелеріне ба-
рып т‰сіп жатады, – деді "Жењіс БЕК"
ЖШС директорыныњ орынбасары Г‰лім
Сандыбекова.

Кєсіпорын ќазір ќарќын алу ‰стінде.
Б‰гінде онда 70 адам ењбек етеді.
¤ндіріс орнына арнайы іссапармен
барѓанымызда, ж±мысшылардыњ 70%
ќыз-келіншектер екенін білдік. Ер аза-
маттар да цехтарда жауапты ќызмет-
терден орын алѓан. Алыс-жаќын шетел-
дерден мамандар келіп,  наубайхана-
шыларѓа жања μнімдер жасаудыњ ќыр-

Ш±ѓа
    ЌОЊЌАБАЙ

ЌАЗАЌСТАНДА ЖАСАЛЃАН

Несиемен несібесін арттыруды
кμздеген ол 2007 жылы "Даму"
кєсіпкерлікті ќолдау ќоры арќылы 2
млн. тењгеден астам несие алып,
кєсібіне ќажетті жабдыќтарды сатып
алады. Кейін несиесін μтеп болѓан соњ,
таѓы да 9 млн. тењге алып, μздеріне
жеке ѓимарат сатып алады. Б‰гінде
б±лардыњ ќолынан шыќќан сапалы
пластик есік-терезелерге деген с±ра-
ныс та жоѓары.

– Бастапќыда жолдасым екеуміз
кєсібімізді ќ±рылыс материалдарын
сататын д‰кен ашудан бастаѓан едік.
¤зім сонда сатушы болдым, кейін мен
баламен ‰йде отырѓан соњ, сатушы бол-
маѓан соњ д‰кенді жауып тастауѓа тура
келді. Кейін жоѓарыда аталѓан ќор ар-
ќылы несие береді дегенді естіген соњ,
осы кєсіпті ќолѓа алуды бастадыќ. Екі
адамды ж±мысќа алып, ќаладан ар-
найы маманды шаќыртып, олар плас-
тик терезелер жасаудыњ ќыр-сырын
‰йренді. Б‰гінде оларды кєнігі маман-
дар десек те болады, сондыќтан да олар
жасаѓан д‰ниелерін сапалы етіп жа-
сауѓа тырысады. Єрине, басында біз си-
яќты пластик есік-терезе жасайтындар
болѓан жоќ, сол себепті с±раныс та μте
жоѓары болды. Ќазір де с±раныс жоќ
емес, сапалы жасаѓандыќтан болар
аудан, ауыл т±рѓындары бізге кμптеп
тапсырыс береді. Єрі біз ќытайлыќ ма-
териалдарды м‰лде пайдаланбаймыз, тек
т‰рік профильдерімен ѓана ж±мыс жасай-
мыз. Сондай-аќ, ќолма-ќол аќшаѓа ѓана
емес, бμліп тμлеуге де береміз. ¤йткені,
ауыл т±рѓындарына осы ыњѓайлы, – дейді
жеке кєсіпкер Жанар Торина.

Б‰гінде б±лардыњ μнімдеріне тек Єулие-
кμл ауданынан ѓана емес, Есіл, Аман-
келді, Жанкелдин, Науырзым, тіпті Ќос-
танай ќаласынан да тапсырыс беретіндер
бар екен. Кєсіпкер осы кєсіптіњ арќасын-
да алты адамды ж±мыспен ќамтып отыр,
олардыњ ењбекаќылары да жаман емес.
Жанардыњ сіњілісі Жадыра да осы істіњ
басы-ќасында, жігіттерге ќолќабыс
ќылып, μзініњ кμмегін тигізуде. Пластик
терезелерге ќажетті москитті торларды
жасау соныњ мойнында. М±ндаѓы барлыќ
ж±мысшылар μз ќызметтерін асќан
жауапкершілікпен жасауѓа тырысады.
Себебі, олар да с±раныстыњ жоѓары болуы

сапаѓа байланысты екендігін жаќсы
т‰сінеді.

Осылайша, мемлекеттен ќолдау тап-
ќан жеке кєсіпкер Жанар Торина ќазіргі
несиесін толыќтай μтеп болѓан соњ, ал-
даѓы уаќытта таѓы да пайыздыќ мμлшер-
лемесі субсидияланѓан несие алып,
б‰гінгі кєсібін кењейтуді кμздейді.

Жалпы, б‰гінде Єулиекμл ауданында
екі мыњѓа жуыќ шаѓын жєне орта бизнес
субъектісі бар екен. ¤ткен жылдыњ μзінде
ауданда жеке тіс кабинеті, металл ќ±рас-
тыру μндірістік цехы, г‰лдер д‰кені,
с±лулыќ салоны, сауда ‰йі ашылѓан. Бо-
лашаќта ќонаќ‰й, химиялыќ тазарту ке-
шені, ж‰к кμліктеріне арналѓан кμлік
т±раѓы, ТЌС, жанар-жаѓар май стансасын
ашу да жоспарланып отырѓан кμрінеді.

Єулиекμл ауданы.

Суреттерді т‰сірген автор.

Єулиекμлде "Бизнестіњ жол картасы–2020" баѓдарламасы
шењберінде 2012 жылдан бері 15 жоба іске асќан кμрінеді.
Сондай-аќ, μњірде "Даму" кєсіпкерлікті ќолдау ќоры арќылы
несиеге ќол жеткізіп, шаруасын дμњгелентіп отырѓандар да
баршылыќ. Солардыњ бірі – жеке кєсіпкер Жанар Торина.

Ќарлыѓаш
     ОСПАНОВА

сырын ‰йретуде екен. Жаќында Гер-
маниядан маман келіп, торттыњ бірне-
ше т‰рін жасаудан шеберлік тєжіри-
бесін кμрсетіп кетіпті.

¤ндіріс орны б‰гінде мемлекет та-

рапынан да кμмектер кμріп отыр. Б±ѓан
дейін ‰кімет 7 пайыздыќ жењілдікпен
ќаржыландырѓан. "Даму" ќоры арќылы
мемлекеттен субсидия алса, ќазір "Аг-
робизнес-2020" баѓдарламасына ќаты-
суѓа μтініш білдіріп отыр.

– Біздіњ μнімдердіњ нарыќќа шыќќа-
нына кμп болѓан жоќ. Сμйте т±ра, жыл-
дан-жылѓа нан μнімдерінен басќа кон-
дитерлік μнімдерді кμбейтіп жатырмыз.
Кєсіпорын кекс, торт, печеньеніњ 20
т‰рін шыѓарып келеді. Жалпы біздіњ
наубайхана кондитерлік μнімніњ 40
т‰рін, соныњ ішінде нанныњ 12 т‰рін
шыѓарады. Єсіресе, ќ±рамында сєбіз,
к‰нбаѓыс дєні, к‰нжіт, с±лы ќабыршыќ-
тары ќосылѓан фитнес-нан жєне асќа-
баќ дєні мен  ашытќысы бар нан т‰рлері
т±тынушылардыњ ‰лкен с±ранысына ие.
Ќазірдіњ μзінде 5 т‰рмен шыѓатын
"Американер" жєне 2 т‰рмен
μндірілетін "Дора" печеньелері кењ та-
ралѓан, – дейді Г‰лім Сандыбекова.

Лисаков ќаласы.

СУРЕТТЕРДЕ: оператор Евгений
Жеребцов ж±мыс барысында;
Эмелья Левке торт пісіруде.
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1939 жылы Ақтөбедегі №6 
қазақ мектебін үздік бітіріп, 
Алматыдағы Киров атындағы 
университетке арыз жазып, 
август айының 20 шамасында 
ректор Тәжибаев деген кісінің 
қолы қойылған шақыру қаға-
зын алдым. Әкемнің інісі Өтеп
қали – үлкен ағайым: «Елден 
ерте шетке кеттің, енді ұзама, 
үй бол», – деп, өтініш жасады. 
Оған келіспейтін едім, ол кез-
дегі халықаралық жағдай шие
леніскен кез еді. Мен болсам 
әскер жасындағы міндетімді 
атқармай оқығандықтан кейін
ге қалған 21дегі призывник
военно обязанныймын. Олай
бұлай соғыс болып кетсе, бізді 
алып кететінін жақсы түсінетін-
мін. Сондықтан ағайымды разы 
еткен болып, Қостанайда жаңа 
ашылған институтқа түсе сал-
дым. (25/ҮІІІ 1939ж.)

Оның математика факуль-
тетінде қыркүйек, қазан айы 
ғана болдым. Финлияндия 
соғысы басталып кетті де, за-
мандастарымды да, мені де 
облыстық  военком шақырып 
есепке алып, «До особого рас-
поряжение» – деп, тіркеп қойды. 

Енді оқу үзілетіні анық. 
Жолдастарды майданға күн 
сайын айдап жатыр. Октябрь-
дің бас кезінде военкоматқа 
барып, арыз беріп, офицер-
лік оқуға кеттім. 1939 жылдың 
қазанынан  1941 жылдың 10 
маусымына дейін Тюменьдегі 
жаяу әскер командирін дайын-
дайтын училищеде оқып, (10/
ҮІ.1941ж) Тимошенко деген 
Маршал СССР дың Қорғаныс 
наркомы бұйрығы бойынша: 
«Молдрахметову Тухану, 1918 
г.р. присвоит  звания  лейте-
нанта.  Направить командиром 
стрелкового взвода в часть 486 
Ленинградского военного окру-
га» – деген жолдама алып, (18/

ҮІ.1941ж.) Тюменьнен Ленин 
қаласына жол тарттым. Сол 
жолда (20/ҮІ22/ҮІ.1941 ж) Ле-
нинградта болып, Ұлы Отан 
соғысының бірінші күнін Ленин-
град халқымен бірге көрдім. 
СевероЗапад деген майдан-
ның Ленин қаласын алыстағы 
қорғау шы топпен Луга бекініс 
шебінде майданда үш ай соғыс
та жүріп, күнітүні ұйқысыз, күл-
кісіз, фашис термен бетпебет 
шайқаста снайпер оғынан 
аяқтан ауыр жараландым. (25/
ҮІІІ.1941ж) жолдастарымның 
көмегімен даланың көшпелі 
(ауруханасына) емханасына өл-
мей жетіп, Ленин қаласындағы 
Нева өзенінің сол жақ жиегіндегі 
Киров  заводының Октябрьдің 
20 жылдығы атындағы емха-
насында емделіп, блокададан 
23ақ  күн бұрын Молотов об-
лысының Березняки қаласын-
дағы емханаға ауыр жаралы 
ретінде мені шығарып салды. 
1942 жылдың қаңтар айынан 
қайта сапқа тұрып, запастағы 
солдаттарды майданға дайын
дауға жарадым. Орта Азия 
әскери округінде Өзбекстанда, 
Қазақстанда ұлттық бөлімше-
лер ұйымдасқан, 1942 жылдан 
1943 жылға дейін сол бөлімше-
лерде рота командирі болып 
қызмет етіп жүріп, жоғарғы ко-
мандирлер дайындайтын әске-
ри курс «Выстрел»ді бітіріп, аға 
лейтенант лауазымын алдым. 
1943 жылдың қазанқараша 
айларында қайта майданға 
аттанып,19431944 жылдары 
жау басып алған елдерді азат 
етумен 1944 жылғы шабуыл-
дың  кезінде Калинин, Прибал-
тика майданында шайқасып, 
Шығыс Пруссияға жетіп, екінші 
рет, қолдан, бауырдан ауыр 
жараланып, ІІ топтағы мүгедек 
болып, соғыстың соңғы жылда-
рында шабуылмен фашистерді 
қуып, Беларуссия, Польшаны 
ескі шекараға дейін азат етіп, 
Прибалтиканың елдерін тү-
гел азат етуге қатысып, 1944 
жылдың  18/ХІ елге оралдым.     
Сонымен 19391944 жж. 5 жыл 
Отан қорғау борышымды қа-
нымды төгіп, денсаулығымды 
сарп етіп, адал орындадым. Қос 
орден, оннан астам медаль со-
ның куәсі. 

(06.ІІІ.1991 жылы жазған)

Әке  
естелігі

Сәлеметсіздер ме, құрметті редакция қызметкерлері!
Мен Сіздерге үлкен бір өтінішпен хат жолдап отырмын.
Менің әкем Ұлы Отан соғысының ардагері болған. Бүгінгі күні 

өмірден өткеніне жиырма төрт жыл болды.  Сол әкеме деген 
сағыныш сезімі бойымды баурап,  құлазып жүрген күндерімде анам
ның  үйінен бір жазба кітапшасын алып едім. Онда әкем өзінің 
өмірі туралы ұзақ жылдар жаза берген екен. Түбі артында қалған 
балашағасы өзінің ерлігі мен еңбек жолы туралы айтып жүрсін  
деген шығар. 

Әкем туралы мәлімет:
Молдрахметов Туғанбай (Тухан аталып кеткен) 1918 жылы 

дүниеге келген.
Туған жері Қостанай облысы, Науырзым ауданы.

Сәлеммен, Айман АБДУЛИНА,
«Денисов ауданының мәдениет және тілдерді 

дамыту бөлімінің тілдерді оқыту орталығы» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
директорының міндетін атқарушы.

Майдангер дәптерінен

«…Қостанайдан қырық  
шақырым жердегі  Қызыл
ағаш ауылында тұрдық. Соғыс
тың басталған кезі. Әкемізді 
майданға әкетті. Артында жы
лапеңіреп біз қалдық. Көп 
ұзамай Қасен ағам да  аттанып  
кетті. 

Мен бар жоғы 15 жаста
мын,  соған қарамастан ауыр 
жұмысқа салды. Қырдағы қа
тып қалған зілбатпан бидайды  
әупірімдеп айырмен көтереміз. 
Басаяғы 56 қызкеліншекпіз, 
не күш бар бізде? Жанымыз 
қиналғанда егде әйел кісілерді 
көмекке шақырамыз. Комбайн 
ол кезде қолмен жүреді, екі 
ағашты қолыңа береді, сосын 
ересек әйелдер тұқым береді, 
ал біздер болсақ жоғарыдан 
тас тап тұрамыз. Қанша жерден 
ауыр тисе де төздік, шыдамымыз 
шыңдалды. 

Содан кейін оны қойып 
Ұрқия, Ділдәш үшеумізді трак
торға тіркемеші етті.  Ағалары
мыз Мырзатай, Мұса, Ескендір, 
Әлмаш тракторшылар. Бөре
не көтеріп, майлап, содан шаң 
жұтып тіркемеде отырасың. 
Түні бойы жұмыс істеп, таңер
тең үйге кетеміз.

Одан біздерді қырманға 
жекті. Астық кептіреміз, тией
міз, қаптаймыз. Сонда бар ғой, 
әбден шаршап құр сүлдеріміз 
қалса да,  үйге ән салып келеміз.  
Осы күні ойлап отырсам, түсін
беймін, кейде күлкім келедіау. 
Жастығымыз ғой, мойымас, ер
теңгі күнге деген сенім ғой ән 
салдырған! 

Ол кезде тапқан табысың 
қолға тимейді. Бірақ қарын аша
ды, нан жеу керек.  Жұмыстан 
сілең қатып келсеңде, тығып 
әкелген бидайымызды қол диір
менмен тартып аламыз. Сабан 
жағып, пісіреміз де, төсектің 

арасына тығып кетеміз. 
Сол жылдары ауыл маңында 

қасқырлар көп болды. Олар то
руылдап, мал түгіл адамды жеп 
кететіндей аш еді. Кішкентай 
інілеріміз Байжан мен Қажиды  
қасқырдан қорқып,  қораның 
төбесіне  шығарып кетеміз.  
Жандарына бір тобатай айран 
қоямыз. Ал кіпкішкене Байжан
ның қарындасы Нұрсұлу  масаға 
таланып бесікте жатады. Аузына 
қант араластырып биттей ғана 
нан тығып кетеді.  Апам да, Ра
хима апам да колхоздың жұмы
сында, балаға қарау қайда!   

Трактордың курсына біз 
соғыс жылдарында бардық.  Әр
бір колхоздан екіден қызкелін
шек шықты. Киров ауылынан 
Салтанат пен Жәнкөз  шықты, 
Қызылағаштан жалғыз мен, 
Темірқазық ауылынан  Сейтқа
лидың әйелі Іңкәш пен Маусым
байдың қарындасы шықты. 

Алты ай оқыдық, жейтін та
мағымыз үсіген картоп. «Селан
тивкада» балалышағалы Қожах
мет деген ересек кісі оқытты. 

Темірқазықта ағам  Қасеннің 
мұғалім кезі. Бір күні біздің үйге 
келіп тұр, сөйтсем осы колхозға 
басқарма болып сайланған екен 
ғой. Жақсы кісі еді. Басқарма
мын деп қамшы үйірген жоқ. Ел
дегі жетімжесір, жарлыжақы
байларға қолдан келгенін аянбай 
жасады. Жылағанды жұбатты, 
қиналғанға дем берді. Содан 
кейін Қажен деген кісі басқар
ма болды. Одан «Силантиде» 
агроном болып тұрған жерден 
Кәкімнің әкесі Құсейін ағай кел
ді. Одан Қаби гүрілдеп келді .

Менің  ерім,  шаңырағымыз
дың отағасы  – Есім. Есімнің 
әкесі 37жылы Абайділдә кө
терілісіне қатысқан деп ұста
лып кеткенде, бұл 1820 жастағы 
жігіт екен. Жастайынан қиын

шылық көріп, Торғайдан Шыр
шыққа жұмысқа алынып, ол 
жақта бір кісіге қолбала болып, 
көрікке жалданып жүргенде 
әскерге алынады. Әскерде  қол
басшының жүргізушісі болып, 
7 жыл қызмет етеді. Көрмегені 
жоқ. Әндіжан, Наманған, Қоқан, 
Кронштад, Ленинград дейсіз бе, 
бәрінде болған. Өтірік айтпаған, 
қолы ашық, іске тиянақты кісі 
еді. Еті тірі, досқа адал, ағай
ынтуысқа қамқор көпшіл еді. 
Соғыс жылдары жақсы қыз
метімен көзге түсіп, елге де 
келіп кеткен. Одан кейін де 
бейбіт тірлікте қол қусырып 
қарап отырған емес. Тіпті көз 
нұрынан айырылса да, ел жі
гіттерінен қалмай Украинаға 
барып, жылқы айдап әкеліп, ел
жұртқа арзанға беріп, көптің 
батасын алған еді.

 Шүкір, бүгінде балаларымыз 
әрқайсысы өз түтінін түтетіп, 
бірбір отбасына ие. Жанғабыл
дан – Ермек,  Айманнан –Ра
мазан атты немерелерім ержетіп 
келеді.

Соғыстың алдында, одан ке
йін де ақын Сырбай Мәуленов
тің отбасымен араласып тұрдық. 
Сырбайдың үйінде Мәриям 
Хәкімжанова апай бастаған 
кілең ақынжазушылар келіп,   
дудумандатып, көңілді бір сер
пілтіп тастаушы еді. Сырбайдың 
әкесі Мәулен мен әйелі Алма
гүлдің талай шапағатын көрдім. 
Бұрынғының адамдары кең де 
көпшіл болды.

Жеңіс  тылдағы адамдар
дың жанкештілігінің  арқасын
да  болды. Сол жанкештілікте 
төзім, қайырыммейірім қасиет
тері отқа суарылып, темірдей 
шыңдалды. Біздің көргенімізді 
кейінгілерге көрсетпейақ қой
сын. Жаратқан ием тыныштық 
пен бірліктен айырмасын!

ОЛ КҮНДЕРДІҢ ӨШПЕС ДАҢҚЫ

ЖАҢҒЫРЫҚ
PPP

Күләй апа  Қорғанқызы – сұрапыл жылдары тыл өмірінің небір 
тар жол, тайғақ кешуін бастан кешкен жан. Сексен жасында, 

дүниеден озар  алдында өз аузынан жазып алынған ұзақ 
әңгімесінің бір үзігін назарларыңызға ұсынамызPPP

Ұлы Отан соғысын
да алдыңғы шепте жүріп 
жанқиярлықпен шайқасқан 
ержүрек азаматтардың бірі, 
Торғай жерінің тумасы 
менің әкем Әбділдаұлы Қа
напия еді. Көзінің тірісін
де мені көп еркелетіп, ішкі 
жан сырын көп айтатын. Ол 
кісі Беларуссия жерінде ер
лікпен соғысқан. Бірнеше 
медаль, ордендердің иегері. 
Сонымен қатар жасаған 
ерліктері бағаланып, мере
келік медальдарымен мара
патталған. «Отан соғысы» 
орденінің иегері. Қазіргі 
Беларуссия президенті А.Лу

кащенкодан бірнеше алғыс 
хаттар алды. 

Соғыстан кейін туған жері 
«Еңбек» кеңшарына оралып, 
жүргізуші болып көп жыл ең
бек етті. Марқұм әкемнен 14 
бала, 41 немере, 25 шөбере өр
біді. Балаларын жеткізіп, абы
ройлы еңбек еткен әкешім 
2005 жылы 88 жасында қай
тыс болды. 

Қайран әке, сіздің ерлі
гіңіз, еңбегіңіз мәңгі есіміз
де. Артыңыздан ерген неме
релер «менің атам да соғыста 
болған» деп мақтанышпен 
еске алады.

Сәуле ҚАНАПИЯҚЫЗЫ.

Әкешім – мақтанышым
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  Сот ж‰йесіндегі
      ЖАЊА БАСТАМА

Бейнебаќылау
ќылмысты

Тиімділік артады
Жеке кєсіпкерлік пен шаѓын жєне орта бизнеске зањ ж‰зінде

ќолайлы жаѓдай жасалуда. Жалпы єділет министрлігі тарапынан
кєсіпкерлік ‰шін ќолайлы жаѓдай жасау жєне сот ќызметініњ
тиімділігін арттыру саласындаѓы ќызметі Елбасы Жолдауында ай-
тылѓан міндеттерді ж‰зеге асыруѓа баѓытталѓан.

¤тініш берушілердіњ ж‰гінуініњ баламалы тєртібін алып тастай-
тын жєне жеке т±лѓаларды тіркеу мерзімін 15 к‰ннен 5 ж±мыс к‰нге
дейін, зањды т±лѓаларѓа, яѓни шаѓын жєне орта кєсіпкерлік субъек-
тілеріне 1 к‰ннен 1 саѓатќа дейін ќысќарды.

Сондай-аќ, жыл жањалыѓы – б±рын Денсаулыќ саќтау жєне єлеу-
меттік даму министрлігіне ќараѓан сот-сараптама медицина орта-
лыѓы 1 ќањтардан бастап єділет министрлігініњ ќ±зырына μтті. Одан
кейінгі кезекте аѓымдаѓы жылдыњ 1 шілдесінен бастап сот-нарколо-
гиялыќ сараптамасы да аталѓан министрлік ќ±зіретіне μтетіндігін

жєне келер жылы сот-психиатриялыќ сараптама-
сы жμніндегі функциялары да осы министрлік тара-
пына μтеді.

Президентіміз: "Судьяларѓа ќойылатын
біліктілік талаптарын ќатайту ќажет. Судьялар кор-
пусындаѓы орыннан ‰міткер кандидаттыњ нотари-
уста, полицияда емес, сот ж‰йесінде бес жылдан
кем емес ж±мыс μтілі болуы тиіс. Кандидаттар
негізгі ж±мысынан босатылѓан негізде жєне бір
жылдан кем емес мерзімде соттарда μтетін сот та-
ѓылымдамасы ‰шін шарт ретінде ќатањ тестілік
іріктеуден μтуі тиіс. Кез келген жоѓары т±рѓан су-
дья тμменгі соттарда ж±мыс істеп кμруі керек. Сол
сияќты ќызметін жања бастаѓан судьялар ‰шін
±заќтыѓы бір жылдан кем емес сынаќ мерзімін ен-
гізу де мањызды, оны табысты μткеннен кейін олар-
дыњ ‰здіктері судьялыќќа сайланады" деді.

Елбасымыздыњ осы жиында сот ж‰йесіне ќатыс-
ты айтылѓан б±л сμздерінен сот ж‰йесініњ єділдігі
мен ашыќтыѓына, судьялыќќа ‰міткер кандидат-
тарды тањдауда біліктілік талаптарыныњ к‰шейті-
луі арќылы сыбайлас жемќорлыќтыњ алдын алуѓа
аса мєн беріп отырѓандыѓын кμреміз. Яѓни, б±л
сот ж‰йесініњ ж±мысы барынша ашыќ болуы, БАЌ-
пен μзара єрекеттестік ж±мыстарын одан єрі арт-
тыру мен тыѓыз байланыс орнату, осы арќылы ха-
лыќтыњ сот билігіне деген сенімін арттыру,  судья-
лыќ лауазымына тек μз ісініњ даралары, барлыќ
талаптардан μткен ‰здіктер ѓана судья бола ала-
ды деген сμз.

Б‰гінгі к‰ні "Ќазаќстан–2050" Стратегиясы жєне
"Н±рлы жол – болашаќќа бастар жол" атты Елба-
сымыздыњ Ќазаќстан халќына Жолдауы бойын-
ша да тапсырмалар ж‰зеге асырылуда. Осыныњ
нєтижесінде ќазір тєуелсіз сот билігі ныѓайып ке-
леді деп айтуымызѓа толыќ негіз бар. Осы мањыз-
ды ќ±жаттарда Елбасымыз сот билігініњ ќызметін
толыќ объективті жєне бейтарап ж‰зеге асырылу-
ына баѓдар беріп отыр. Кешегі "Н±р Отан" партия-
сыныњ XVI съезінде Президентіміздіњ белгілеген
реформалары "Ќазаќстан–2050" Стратегиясыныњ
туындысы іспеттес жалѓасын тауып жатыр деп
айтуѓа болады. Осыѓан орай, соттарѓа ќойылѓан
міндеттерді ж‰зеге асыру маќсатында, аудандыќ
соттыњ μз ќызметі туралы аќпаратќа халыќтыњ ќол
жетімділігін, ашыќтыѓын ќамтамасыз ету ‰шін
ж±мыстар ж‰ргізіліп жатыр. Ќаралѓан істер бой-
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ынша жедел аќпараттыќ-ќ±ќыќтыќ ќамтамасыз ету,
істерді ќарау мерзімдерін ќысќарту мєселелері
‰немі баќылауѓа алынып отыр. Ќазіргі тањда зањ-
мен белгіленген тєртіпте жабыќ сот отырысында
ќаралатын істерді ќоспаѓанда, барлыќ сот оты-
рыстары ашыќ т‰рде ж‰ргізілуде. Б‰гінгі к‰ні сот-
тыњ шыѓарѓан актілері сот отырысыныњ ќатысу-
шыларына ќолжетімді. Ол ‰шін ЌР Жоѓарѓы Со-
тыныњ ресми сайтында "Сот кабинеті", "Сот ќ±жат-
тарымен танысу", "Электронды баќылау μндірісі"
сияќты сервистер ќызмет етеді.

Сонымен ќатар, аудандыќ сот тоќсан сайын
б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары μкілдерініњ ќаты-
суымен "ашыќ есік" к‰ндерін μткізіп, БАЌ-да ќа-
ралѓан істер бойынша аќпараттарды жария етіп
отырады. Оныњ сыртында сот ісін ж‰ргізу
тєртібінде ќарауѓа жататын мєселелер бойынша
сот тμраѓасы бекітілген кестеге сєйкес азаматтар
мен зањды т±лѓалар μкілдерін жеке ќабылдауын
ж‰ргізеді.  Б±л іс шаралардыњ маќсаты – азамат-
тарды ќабылдау арќылы халыќќа зањнама нор-
маларына т‰сіндірме беру, сот ж±мысын ±йымдас-
тыруда алѓан кемшіліктерді аныќтау жєне сот
єділдігін жоѓары дењгейде єрі сапалы іске асыру.

Ќ±ќыќтыќ мемлекеттіњ мањызды белгілерініњ
бірі – сот ќызметініњ ашыќтыѓы мен жариялылыѓы.
Б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарымен тыѓыз байла-
ныс орнатуѓа ЌР Жоѓарѓы Соты, Ќостанай облыс-
тыќ соты да аса мєн беріп отыр.

Елбасымыз осы жиында соттарѓа ќатысты
мєселені кμтергенде таѓы да сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы іс-ќимылдыњ стратегиялыќ мањыз-
дылыѓын атап μтіп, жемќорлыќ– ±лттыќ ќауіпсіз-
дікке тμнген жойќын ќатер екендігіне ќоѓам наза-
рын аудартты. Меніњ ойымша жемќорлыќпен
к‰рес – барша ќазаќстандыќтардыњ мањызды
міндеті. Сот єділдігініњ мінсіз ж‰йесі мемлекеттіњ
сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы тиімді саясатыныњ
шешуші ќ±ралы – ќ±ќыќ ‰стемдігін ќамтамасыз
етудіњ негізі болып табылады. Алдаѓы уаќытта
осы баѓыттаѓы ж±мысќа барлыќ к‰ш-жігерімізді
ж±мсаймыз.

А.ЌОЖАЌОВ,
Жанкелдин аудандыќ сотыныњ судьясы.

Елбасымыз алда т±рѓан жау-
апты ж±мыстарды ойдаѓыдай
орындап, жаhандыќ сыннан абы-
роймен μту ‰шін ќазаќстандыќ-
тардыњ арасындаѓы сенімді ны-
ѓайта отырып, топтаса білу ќажет-
тілігіне айрыќша назар аударып
отыр. Бірлігіміз бен этносаралыќ
келісімді біз ‰шін ешкім ешќашан
сырттан келіп жасамайды. Оны
μзіміз саќтауѓа тиіспіз.

Текті халќымыздыњ тарихы да
осыны міндеттейді. ¦лы бабамыз
Ќаз дауысты Ќазыбек бидіњ "Дєм-
т±зды аќтай білген елміз, достыќ-
ты саќтай білген елміз" дегенін-
де терењ мєн жатыр. Кешегі Ке-
њес Одаѓы т±сында саяси-ќуѓын
с‰ргінге ±шыраѓан ондаѓан
±лттыњ мыњ-мыњдаѓан μкілдері
ќазаќ ќ±шаѓынан пана тапты.
Олардыњ б‰гінгі ±рпаѓы Ќазаќ-
станды μзініњ Отаны санайды. Ел
игілігі жолында жемісті ењбек етіп
жатыр. Демек, этносаралыќ
келісімніњ тарихи, саяси мєнін
б‰гінгі буынныњ ж‰регіне сіњіру –
аѓа ±рпаќтыњ парызы.

Ќазаќстандаѓы т±раќтылыќ

пен келісім дегеніміз не? Б±л
сауалѓа Елбасымыз "Бейбітшілік
– т±раќты ж±мыс жєне ертењгі
к‰нге деген сенімділік. Бейбіт-
шілік пен т±раќтылыќ – к‰н  сай-
ынѓы ењбекпен ќорѓап, ныѓайту-
ды ќажет ететін жалпыхалыќтыќ
жетістік" дейді. Ж‰ректен шыќќан
сμз біздіњ єрќайсымыздыњ ж‰ре-
гімізге жетіп, санамызды н±рлан-
дырып отыр.

Елбасымыздыњ  Жалпы±лттыќ
идеямыз Мєњгілік ел – басты ба-
ѓытымыз туралы дана ой-толѓа-
мы барша ќазаќстандыќтардыњ
мерейін кμтеріп, мєртебесін
асырды. Жалпы±лттыќ идеямыз-
ды μміршењ ететін – елдіњ бірлігі.
Ењ алдымен ќазаќ бірлігі жєне
ќазаќстандыќтар бірлігі. Жалпы-
±лттыќ сипаттаѓы Ел бірлігі – жал-
пы ±лттыќ идеямыз Мєњгілік ел –
±рпаќтан ±рпаќќа аманат.

Алдаѓы жыл – мерекелі жыл,
берекелі жыл. Біздіњ халќымыз
Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылды-
ѓын, ¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓын,
Ќазаќстан халќы Ассамблеясы
мен Конституциямыздыњ 20 жыл-

дыѓын атап μтеміз. Елбасымыз
осынау тарихи белестердіњ Жања
Ќазаќстандыќ патриотизмді
±рпаќ жадына сіњіруді ел алды-
на басты міндет етіп ќойды.
¤йткені, б±л мерекелердіњ Тєу-
елсіздігімізді баянды етіп, ме-
рейіміз бен мєртебемізді асыру-
даѓы орны айрыќша.

"Мєњгілік Ел" идеясы ж‰зеге
асу ‰шін б‰кіл Ќазаќ елі болып,
бір маќсатќа ж±мылсаќ, бір
м‰дде тμњірегіне ±йыссаќ, бола-
шаѓымыздыњ да бір болары
сμзсіз.

Азаматтыќ жауапкершілік пен
мемлекетшіл ±станым танытып,
асыл ќазынамыз – достыќ пен
ынтымаќ екендігін терењ сезіне
білейік. Себебі, біз бірлігі жоќ
елдіњ тозатынын, бірлігі мыќты
елдіњ озатындыѓына талай рет
кμз жеткізген текті халыќтыњ
±рпаѓы екенімізді ±мытпайыќ,
аѓайын!

            Б.АКРЕМЖАНОВА,
Ќостанай гарнизоныныњ

єскери прокурорыныњ
аѓа кμмекшісі.

Жолдау зор міндет ж‰ктейді

2012 жылы Лисаков ќаласында бес баќылау камерасы болса, ќазір
олардыњ саны тоѓызѓа жетті. Б±рындары ќалалыќ ішкі істер бμлімініњ
басшылыѓы ќала тіршілігін бейне баќылау ќ±рылѓысынан к‰ні бойы
баќылап отыратын жеке ќызметкердіњ жоќтыѓын айтып алѓа тарту-
шы еді. Ќазір б±л мєселе шешімін тапты. Осыдан екі жыл б±рын
ќалалыќ єкімдік жанынан жедел басќару орталыѓы ќ±рылды.
Жергілікті билік μкілдерініњ айтуынша, м±ндай єкімдік ішінен ашыл-
ѓан орталыќ жалѓыз Ќостанай облысында єзірге біреу ѓана.

Єкімдіктіњ бірінші ќабатында орналасќан кабинетте компьютер,
‰лкен теледидар экраны, бейне баќылау дыбыстарын жазу ќ±рыл-
ѓылары бар. Осы заманауи ќ±рылѓыларды кезекпен Наталья Родио-
нова мен Марпуга Вирц басќарады. Ќала мен Октябрь поселкесініњ
кμшелеріне де бейне баќылау камерасы ќойылѓан.

Басќару ќызметі к‰ні-т‰ні ќосулы. Олар ќоќыс лаќтыру, ішімдік ішу
сияќты барлыќ ќ±ќыќ б±зушылыќтарды баќылап отырады. Т‰скен
кез келген хабарламалар бірден Лисаков ќалалыќ ішкі істер бμліміне
т‰седі. Сондай-аќ, ќ±ќыќ б±зушылыќ фактісі  бойынша барѓан поли-
цейлердіњ єрекеті де бейне баќылауѓа жазылады.

– Алдаѓы уаќытта м±ндай бейне баќылау камераларын ќаланыњ
5 жєне 7 шаѓын аудандарында орнату жоспарланып отыр. Наурыз
айында жедел басќару орталыѓына ќала т±рѓындары мен Октябрь
поселкесінен 44 шаќыру келіп т‰сті. Оныњ 19-ы Лисаков ќалалыќ
жылу энергетикасына, ал 10 ќоњырау жеке пєтер иелерініњ коопера-
тиві ж±мысына ќатысты, – дейді Лисаков ќалалыќ т±рѓын ‰й инспек-
циясы бμлімініњ басшысы Данияр Бабенов бізбен єњгімесінде.

Єйтеуір кμшеге орнатылѓан камералардыњ кμмегімен ќылмыстар-
дыњ алдын алып немесе ќылмыскерді жылдам ±стап алуѓа болады
дейді пульт басында отырѓан Наталья Родионова. Ќ±рылѓаннан бері
талай ќ±ќыќ б±зушылыќтыњ ‰стінен т‰скен.

– Мінеки, ќала орталыѓымен ќоса кμшелер, жасμспірімдер кμп
ж‰ретін жерлердіњ барлыѓы бейне баќылауда. Тіпті кμшеге ќоќыс
лаќтырып жатса да, немесе ±саќ б±зушылыќ жасаса да, бєрін осы
пульт арќылы камералардан ќарап ќадаѓалап отырамыз. Таѓы бір
айта кетерлігі, осында ќоњырау шалѓан т±рѓындар шаруаларыныњ
жедел шешілгенін айтып, алѓыстарын білдіріп жатады, – жедел бас-
ќару орталыѓыныњ маманы Наталья Родионова.

Лисаков ќаласы.

СУРЕТТЕ: Наталья Родионова.

АЗАЙТА МА?
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 Ќостанай облысы єкімдігініњ 2015 жылѓы 19 наурыздаѓы №102 ќаулысы

"Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік жєне индустриалдыќ-инновациялыќ
даму басќармасы" мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы

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

1. Ќоса беріліп отырѓан "Ќостанай облысы
єкімдігініњ кєсіпкерлік жєне индустриалдыќ-ин-
новациялыќ даму басќармасы" мемлекеттік

мекемесі туралы ереже бекітілсін.
2. Осы ќаулы алѓашќы ресми жарияланѓан

к‰нінен кейін к‰нтізбелік он к‰н μткен соњ ќол-
данысќа енгізіледі.

Облыс єкімі             Н. Садуаќасов.
Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi мемлекеттiк
тiркеу   тiзiлiмiнде 2015   жылѓы   27  сєуірдегі

№ 5541 болып тіркелген.

Єкімдіктіњ  2015 жылѓы 19 наурыздаѓы
№102 ќаулысымен бекітілген

"Ќостанай облысы єкімдігініњ  кєсіпкерлік жєне индустриалдыќ-
инновациялыќ даму басќармасы"  мемлекеттік мекемесі туралы  ереже

1. Жалпы ережелер

1. "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесі кєсіпкерлік,
индустриалды-инновациялыќ жєне туризм ќыз-
меті саласында басшылыќты ж‰зеге асыратын
Ќазаќстан Республикасыныњ мемлекеттік орга-
ны болып табылады.

2. "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ ведомство-
лары жоќ.

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

4. "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесі мемлекеттік
мекеменіњ ±йымдыќ-ќ±ќыќтыќ нысанындаѓы
зањды т±лѓа болып табылады, мемлекеттік тілде
μз атауы бар мμрі мен мμртањбалары, белгі-
ленген ‰лгідегі бланкілері, сондай-аќ Ќазаќстан
Республикасыныњ зањнамасына сєйкес ќазы-
нашылыќ органдарында шоттары болады.

5. "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесі азаматтыќ-
ќ±ќыќтыќ ќатынастарѓа μз атынан т‰седі.

6. "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесі егер зањнамаѓа
сєйкес осыѓан уєкілеттік берілген болса, мем-
лекеттіњ атынан азаматтыќ-ќ±ќыќтыќ ќатынас-
тардыњ тарапы болуѓа ќ±ќыѓы бар.

7. "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесі μз ќ±зыретініњ
мєселелері бойынша зањнамада белгіленген
тєртіппен "Ќостанай облысы єкімдігініњ
кєсіпкерлік жєне индустриалдыќ-инновациялыќ
даму басќармасы" мемлекеттік мекемесі бас-
шысыныњ б±йрыќтарымен жєне Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањнамасында кμзделген басќа
да актілермен ресімделетін шешімдер ќабыл-
дайды.

8. "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ ќ±рылымы
жєне штат саныныњ лимиті ќолданыстаѓы зањ-
намаѓа сєйкес бекітіледі.

9. Зањды т±лѓаныњ орналасќан жері: 110000,
Ќазаќстан Республикасы, Ќостанай облысы,
Ќостанай ќаласы, Єл-Фараби дањѓылы, 65.

10. Мемлекеттік органныњ толыќ атауы - "Ќос-
танай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік жєне инду-
стриалдыќ-инновациялыќ даму басќармасы"
мемлекеттік мекемесі.

11. Осы Ереже "Ќостанай облысы єкімдігініњ
кєсіпкерлік  жєне индустриалдыќ-инновациялыќ
даму басќармасы" мемлекеттік мекемесініњ
ќ±рылтай ќ±жаты болып табылады.

12. "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ ќызметін
ќаржыландыру облыстыќ бюджеттен ж‰зеге
асырылады.

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

Егер "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесіне зањнамалыќ
актілермен кірістер єкелетін ќызметті ж‰зеге
асыру ќ±ќыѓы берілсе, онда осындай ќызмет-
тен алынѓан кірістер республикалыќ бюджеттіњ
кірісіне жіберіледі.

2. Мемлекеттік органныњ миссиясы,
негізгі міндеттері, функциялары,

ќ±ќыќтары мен міндеттері

14. "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-

ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ миссиясы:
Ќостанай облысыныњ аумаѓында μз ќ±зыретініњ
шегінде индустриялыќ-инновациялыќ ќызметті
ќолдау саласындаѓы мемлекеттік саясатты
ќалыптастыру жєне іске асыруѓа ќатысу, жеке
кєсіпкерлікті, туристік ќызметті ќолдау жєне да-
мыту мемлекеттік саясатын іске асыру.

15. Міндеттері:
1) μнеркєсіп, туризм, кєсіпкерлік жєне сауда

салаларындаѓы мемлекеттік саясаттыњ негізгі
баѓыттарын єзірлеуге жєне іске асыруѓа ќатысу;

2) экономиканыњ єртараптандыруын жєне
бєсекеге ќабілеттілігін μсіруді ќамтамасыз ететін
оныњ басым секторларын дамытуѓа жєрдем-
десу;

3) инвестициялыќ жобаларды іске асыруѓа
жєрдемдесу;

4) индустрияландыруѓа ќолайлы орта ќ±ру;
5) экономиканыњ басым секторларын дамы-

ту ‰рдісінде мемлекет пен бизнестіњ тиімді μзара
єрекетін ќамтамасыз ету;

6) Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасы-
мен кμзделген μзге  де міндеттерді ж‰зеге асы-
рады.

16. Функциялары:
1) индустриялыќ-инновациялыќ ќызметті

мемлекеттік ќолдау саласындаѓы мемлекеттік
саясатты тиісті аумаќта ќалыптастыруѓа жєне
іске асыруѓа ќатысады;

2) μњірлік индустрияландыру карталарын
єзірлейді жєне бекітеді;

3) мемлекеттік жоспарлау жμніндегі уєкілетті
органѓа экономиканыњ басым секторларын ай-
ќындау жμнінде ±сыныстар енгізеді;

4) Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кіметі бекіт-
кен тізбеге сєйкес, Ќазаќстан Республикасыныњ
зањнамасында белгіленген нысан бойынша жєне
мерзімдерде ±йымдардыњ сатып алуында
жергілікті ќамту жμнінде аќпарат жинауды, тал-
дауды ж‰зеге асырады жєне оны индустриялыќ-
инновациялыќ ќызметті мемлекеттік ќолдау са-
ласындаѓы уєкілетті органѓа ±сынады;

5) жеке кєсіпкерлікті ќолдау мен дамытудыњ
мемлекеттік саясатыныњ іске асырылуын ж‰зе-
ге асырады;

6) жеке кєсіпкерлікті дамыту ‰шін жаѓдайлар
жасайды;

7) μњірде шаѓын жєне орта кєсіпкерлікті жєне
инновациялыќ ќызметті ќолдау инфраќ±рылы-
мыныњ объектілерін ќ±ру мен дамытуды ќам-
тамасыз етеді;

8) жергілікті атќарушы органдардыњ жеке
кєсіпкерлік субъектілерініњ бірлестіктерімен,
Ќазаќстан Республикасыныњ ¦лттыќ кєсіпкер-
лер палатасымен жєне нарыќтыќ инфраќ±ры-
лым объектілерімен μзара ќарым-ќатынастарын
дамыту стратегиясын айќындайды;

9) сарапшылыќ кењестердіњ ќызметін ±йым-
дастырады;

10) жергілікті дењгейде жеке кєсіпкерлікті
мемлекеттік ќолдауды ќамтамасыз етеді;

11) тиісті єкімшілік-аумаќтыќ бірліктіњ аума-
ѓында туристік ќызмет саласындаѓы мемле-
кеттік саясатты іске асырады жєне ‰йлестіруді
ж‰зеге асырады;

12) туристік ќызметтер кμрсету нарыѓына
талдау жасайды жєне тиісті єкімшілік-аумаќтыќ
бірліктіњ аумаѓында туризмніњ дамуы туралы
ќажетті мєліметтерді уєкілетті органѓа табыс
етеді;

13) облыстыќ туристік ресурстарды ќорѓау
жμніндегі шараларды єзірлейді жєне енгізеді;

14) тиісті єкімшілік-аумаќтыќ бірліктіњ аума-
ѓында туристік индустрия объектілерін жоспар-
лау жєне салу жμніндегі ќызметті ‰йлестіреді;

15) балалар мен жастар лагерьлерініњ, ту-
ристер бірлестіктерініњ ќызметіне жєне μз бе-
тінше туризмді дамытуѓа жєрдем кμрсетеді;

16) туристік ќызмет субъектілеріне туристік
ќызметті ±йымдастыруѓа байланысты мєселе-
лерде єдістемелік жєне консультациялыќ кμмек
кμрсетеді;

17) халыќты ж±мыспен ќамтуды ±лѓайту
шарасы ретінде туристік ќызмет саласындаѓы
кєсіпкерлікті дамытады жєне ќолдайды;

18) туристік аќпаратты, оныњ ішінде туристік
єлеует, туризм объектілері     мен туристік ќыз-
метті ж‰зеге асыратын т±лѓалар туралы аќпа-
ратты береді;

19) Ќазаќстан Республикасыныњ лицензия-
лау туралы зањнамасына сєйкес туроператор-
лыќ ќызметті лицензиялауды ж‰зеге асырады;

20) гидті (аудармашы гидті) кєсіптік даярла-
уды ±йымдастырады;

21) уєкілетті органмен келісу бойынша ту-

ристік саланы дамыту жμніндегі іс-шаралар жос-
парын бекітеді;

22) туристік маршруттар мен соќпаќтардыњ
мемлекеттік тізілімін ж‰ргізеді;

23) ќ±рамында кењ таралѓан пайдалы ќазба-
лар бар, конкурсќа шыѓаруѓа жататын жер ќой-
науы учаскелерініњ тізбесін бекітеді;

24) кењ таралѓан пайдалы ќазбаларды бар-
лауды немесе μндіруді ж‰ргізуге арналѓан жер
ќойнауын пайдалану ќ±ќыѓын беру ‰шін кон-
курстарды дайындайды жєне ±йымдастырады;

25) кењ таралѓан пайдалы ќазбаларды бар-
лауѓа немесе μндіруге арналѓан жер ќойнауын
пайдалану ќ±ќыѓын беру жμніндегі конкурстыќ
комиссиялардыњ ќ±рамын бекітеді;

26) жер ќойнауын пайдаланушымен келісім-
шарттардыњ талаптары туралы келіссμздер
ж‰ргізеді жєне жер ќойнауын пайдаланушымен
бірлесе отырып, кењ таралѓан пайдалы ќазба-
ларды барлауѓа немесе μндіруге жєне барлау-
мен немесе μндірумен байланысты емес
жерасты ќ±рылыстарын салуѓа жєне (немесе)
пайдалануѓа арналѓан жобалау ќ±жаттарын дай-
ындайды;

27) кењ таралѓан пайдалы ќазбаларды бар-
лауѓа, μндіруге немесе барлаумен немесе
μндірумен байланысты емес жерасты ќ±ры-
лыстарын салуѓа жєне (немесе) пайдалануѓа
арналѓан келісім-шарттарды жасасады, тіркейді
жєне саќтайды;

28) "Жер ќойнауы жєне жер ќойнауын пай-
далану туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ
Зањына сєйкес жер ќойнауын пайдалану
ќ±ќыѓын табыс етуге арналѓан р±ќсаттарды
береді, сондай-аќ кењ таралѓан пайдалы ќазба-
лар бойынша жер ќойнауын пайдалану ќ±ќыѓын
кепілге салу жμніндегі мємілелерді тіркейді;

29) кењ таралѓан пайдалы ќазбаларды бар-
лауѓа немесе μндіруге  жєне барлаумен неме-
се μндірумен байланысты емес жерасты ќ±ры-
лыстарын салуѓа жєне (немесе) пайдалануѓа
арналѓан келісім-шарттардыњ орындалуын жєне
ќолданысыныњ тоќтатылуын ќамтамасыз етеді;

30) жалпыѓа ортаќ пайдаланылатын автомо-
биль жолдарын, теміржолдарды жєне гидро-
ќ±рылыстарды салу (реконструкциялау)
жєне жμндеу кезінде жер ќойнауын пайдалану
ќ±ќыѓына р±ќсат береді;

31) кењ таралѓан пайдалы ќазбаларды бар-
лау мен μндіруге жєне барлаумен немесе
μндірумен байланысты емес жерасты ќ±ры-
лыстарын салуѓа жєне (немесе) пайдалануѓа
арналѓан келісім-шарттардыњ ќолданысын
ќайта бастау туралы шешімдер ќабылдайды;

32) кењ таралѓан пайдалы ќазбалар жєне
барлаумен немесе μндірумен байланысты
емес жерасты ќ±рылыстарын салу жєне (не-
месе) пайдалану бойынша келісім-шарттыќ
міндеттемелердіњ орындалуына мониторинг
пен баќылауды ж‰зеге асырады;

33) берілген ќ±зіреттіњ шегінде зањды т±лѓа-
ларда μз μндірісі барысында жєне ќ±рамында
т‰сті жєне (немесе) ќара металл сыныќтары
жєне (немесе) ќалдыќтары болѓан м‰ліктік ке-
шенді сатып алу нєтижесінде пайда болѓан т‰сті
жєне ќара металл сыныќтары мен ќалдыќта-
рын μткізу жμніндегі ќызметті ќоспаѓанда, зањ-
ды т±лѓалардыњ т‰сті жєне ќара металл сыныќ-
тары мен ќалдыќтарын жинау (дайындау), саќ-
тау, μњдеуі жєне μткізу ќызметі бойынша ли-
цензиар ќызметін ж‰зеге асырады;

34) Ќазаќстан Республикасыныњ зањнама-
сына сєйкес мемлекеттік ќызметтер кμрсетуді
ж‰зеге асырады;

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

17. Ќ±ќыќтары мен міндеттері:
1) μз ќ±зыреті шегінде ќ±ќыќтыќ сипаттаѓы

актілерді шыѓару;
2) кєсіпкерлік, туризм жєне μнеркєсіп мєсе-

лелері бойынша аќпараттыќ-т±саукесер іс-ша-
раларын (форумдар, семинарлар, кењестер,
кμрмелер, жєрмењкелер) ±йымдастыруѓа жєне
μткізуге;

3) тексерулер мен сараптамалар ж‰ргізуге,
конкурстыќ комиссияларѓа ќатысу ‰шін об-
лыстыњ кєсіпорындары, ±йымдары, ќоѓамдыќ
ќ±рылымдарыныњ мамандарын олардыњ бас-
шыларыныњ келісімі бойынша тартуѓа;

4) "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесіне ж‰ктелген
міндеттерді орындау ‰шін ќажетті аќпаратты
мемлекеттік органдардан, статистика органда-
рынан, ±йымдардан, мекемелерден жєне
кєсіпорындардан с±рауѓа жєне алуѓа;

5) басќа да мемлекеттік органдармен
бірлесіп, "Ќостанай облысы єкімдігініњ
кєсіпкерлік жєне индустриалдыќ-инновациялыќ
даму басќармасы" мемлекеттік мекемесініњ
ќ±зыретіне жататын баѓдарламалардыњ єзірле-
нуіне жєне іске асырылуына ќатысу;

6) μз ќ±зыретініњ мєселелері жμніндегі келі-
сімдерге, μзге де ќ±жаттарѓа ќол ќою;

7) басќа да мемлекеттік органдармен
бірлесіп, кєсіпорындардыњ экономикалыќ сау-
ыќтырылуы жμніндегі шаралардыњ єзірленуіне
жєне іске асырылуына ќатысу;

8) μз ќызметін "Ќостанай облысы єкімдігініњ
кєсіпкерлік жєне индустриалдыќ-инновациялыќ
даму басќармасы" мемлекеттік мекемесініњ осы
Ережесіне, сондай-аќ ж±мыс жоспарларына
сєйкес ж‰ргізуді іске асыру;

9) μз ќызметін ж‰зеге асыру кезінде Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ќолданыстаѓы зањнама-
сыныњ талаптарын орындауды ќамтамасыз ету;

10) Ќазаќстан Республикасыныњ зањнама-
сына сєйкес μзге де ќ±ќыќтары мен міндеттерін
ж‰зеге асыру.

      3. Мемлекеттік органныњ ќызметін
±йымдастыру

18. "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне   индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесіне басшылыќ-
ты "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесіне ж‰ктелген
міндеттердіњ орындалуына жєне оныњ функ-
цияларын ж‰зеге асыруѓа дербес жауапты бо-
латын басшы ж‰зеге асырады.

19. "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ басшысын
Ќостанай облысыныњ єкімі ќызметке таѓайын-
дайды жєне ќызметтен босатады.

20. "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесі басшысыныњ
Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасына
сєйкес ќызметке таѓайындалатын жєне ќызмет-
тен босатылатын орынбасарлары болады.

21. "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесі басшысыныњ
μкілеттігі:

1) "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ ќызметін
±йымдастырады жєне оѓан басшылыќ етеді;

2) "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесіне ж‰ктелген
функцияларды орындауѓа, сондай-аќ сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы  іс-шараларды ќолданба-
ѓаны ‰шін дербес жауапты болады;

3) "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ ќызметкер-
лерін зањнамамен белгіленген тєртіпте ќызмет-
ке таѓайындайды жєне ќызметтен босатады;

4) "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесі ќызметкер-
лерініњ міндеттерін жєне μкілеттіктерін белгілейді;

5) Ќазаќстан Республикасыныњ ќолданыс-
таѓы зањнамасына сєйкес "Ќостанай облысы
єкімдігініњ кєсіпкерлік жєне индустриалдыќ-ин-
новациялыќ даму басќармасы" мемлекеттік
мекемесін барлыќ мемлекеттік органдар мен
μзге де ±йымдарда ±сынады;

6) зањнамада белгіленген тєртіппен "Ќоста-
най облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік жєне индуст-
риалдыќ-инновациялыќ даму басќармасы"
мемлекеттік мекемесініњ ќызметкерлеріне
тєртіптік жазалар ќолданады;

7) "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ бμлімдері
туралы ережелерді бекітеді;

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

"Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ бірінші бас-
шысы болмаѓан кезењде оныњ μкілеттіктерін
ќолданыстаѓы зањнамаѓа сєйкес оны алмасты-
ратын т±лѓа орындайды.

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

4. Мемлекеттік органныњ м‰лкі
23. "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік

жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесініњ зањнамада
кμзделген жаѓдайларда жедел басќару ќ±ќыѓын-
да оќшауланѓан м‰лкі болу м‰мкін.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік жєне
индустриалдыќ-инновациялыќ даму басќарма-
сы" мемлекеттік мекемесініњ м‰лкі оѓан меншік
иесі берген м‰лік, сондай-аќ μз ќызметі нєтиже-
сінде сатып алынѓан м‰лік (аќшалай кірістерді
ќоса алѓанда) жєне Ќазаќстан Республикасы-
ныњ зањнамасында тыйым салынбаѓан μзге де
кμздер есебінен ќалыптастырылады.

24. "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесіне бекітілген
м‰лік коммуналдыќ меншікке жатады.

25. Егер зањнамада μзгеше кμзделмесе, "Ќос-
танай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік жєне инду-
стриалдыќ-инновациялыќ даму басќармасы"
мемлекеттік мекемесініњ μзіне бекітілген м‰лікті
жєне ќаржыландыру жоспары бойынша μзіне
бμлінген ќаражат есебінен сатып алынѓан
м‰лікті μз бетімен иеліктен шыѓаруѓа немесе
оѓан μзгедей тєсілмен билік етуге ќ±ќыѓы жоќ.

5. Мемлекеттік органды ќайта
±йымдастыру жєне тарату

26. "Ќостанай облысы єкімдігініњ кєсіпкерлік
жєне индустриалдыќ-инновациялыќ даму бас-
ќармасы" мемлекеттік мекемесін ќайта ±йым-
дастыру жєне тарату Ќазаќстан Республикасы-
ныњ зањнамасына сєйкес ж‰зеге асырылады.
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 Постановление акимата Костанайской области от 19 марта 2015 года №102
Об утверждении Положения о государственном учреждении "Управление пред-

принимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанай-
ской области"

В соответствии со статьей 27 Закона Рес-
публики Казахстан от 23 января 2001 года "О
местном государственном управлении и само-
управлении в Республике Казахстан" акимат
Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о го-
сударственном учреждении "Управление пред-
принимательства и индустриально-инноваци-
онного развития акимата Костанайской облас-

ти".
2. Настоящее постановление вводится в

действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опуб-
ликования.

Аким области  Н. Садуакасов.
Зарегистрировано в Реестре государствен-
ной регистрации   нормативных  правовых

актов  27 апреля  2015 года под  № 5541.

Утверждено  постановлением акимата
от 19 марта 2015 года № 102

Положение о государственном учреждении
"Управление предпринимательства и индустриально-инновационного

развития акимата Костанайской области"
 1. Общие положения

1.Государственное учреждение "Управление
предпринимательства и индустриально-инно-
вационного развития акимата Костанайской
области"является государственным органом
Республики Казахстан, осуществляющим ру-
ководство в сфере предпринимательской, ин-
дустриально-инновационной и туристской де-
ятельности.

2.Государственное учреждение "Управление
предпринимательства и индустриально-инно-
вационного развития акимата Костанайской
области" не имеет ведомств.

3. Государственное учреждение "Управле-
ние предпринимательства и индустриально-
инновационного развития акимата Костанайс-
кой области" осуществляет свою деятельность
в соответствии с Конституцией и законами Рес-
публики Казахстан, актами Президента и Пра-
вительства Республики Казахстан, иными нор-
мативными правовыми актами, а также насто-
ящим Положением.

4. Государственное учреждение "Управле-
ние предпринимательства и индустриально-
инновационного развития акимата Костанайс-
кой области" является юридическим лицом в
организационно-правовой форме государ-
ственного учреждения, имеет печати и штам-
пы со своим наименованием на государствен-
ном языке, бланки установленного образца, в
соответствии с законодательством Республи-
ки Казахстан счета в органах казначейства.

5. Государственное учреждение "Управле-
ние предпринимательства и индустриально-
инновационного развития акимата Костанайс-
кой области" вступает в гражданско-правовые
отношения от собственного имени.

6. Государственное учреждение "Управле-
ние предпринимательства и индустриально-
инновационного развития акимата Костанайс-
кой области"имеет право выступать стороной
гражданско-правовых отношений от имени го-
сударства, если оно уполномочено на это в
соответствии с законодательством.

7.Государственное учреждение "Управление
предпринимательства и индустриально-иннова-
ционного развития акимата Костанайской обла-
сти" по вопросам своей компетенции в установ-
ленном законодательством порядке принимает
решения, оформляемые приказами руководи-
теля государственного учреждения "Управление
предпринимательства и индустриально-иннова-
ционного развития акимата Костанайской обла-
сти" и другими актами, предусмотренными за-
конодательством Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численности
государственного учреждения "Управление
предпринимательства и индустриально-инно-
вационного развития акимата Костанайской
области"утверждаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

9.Местонахождение юридического лица:
110000, Республика Казахстан, Костанайская
область, город Костанай, проспект Аль-Фара-
би, 65.

10. Полное наименование государственно-
го органа - государственное учреждение "Уп-
равление предпринимательства и индустриаль-
но-инновационного развития акимата Костанай-
ской области".

11. Настоящее Положение является учре-
дительным документом государственного уч-
реждения "Управление предпринимательства
и индустриально-инновационного развития аки-
мата Костанайской области".

12.Финансирование деятельности государ-
ственного учреждения "Управление предпри-
нимательства и индустриально-инновационно-
го развития акимата Костанайской области"
осуществляется из областного бюджета.

13.Государственному учреждению "Управ-
ление предпринимательства и индустриально-
инновационного развития акимата Костанайс-
кой области" запрещается вступать в договор-
ные отношения с субъектами предпринима-
тельства на предмет выполнения обязаннос-
тей, являющихся функциями государственно-
го учреждения "Управление предприниматель-
ства и индустриально-инновационного разви-
тия акимата Костанайской области".

Если государственному учреждению "Управ-
ление предпринимательства и индустриально-
инновационного развития акимата Костанайс-
кой области" законодательными актами предо-
ставлено право осуществлять приносящую
доходы деятельность, то доходы, полученные
от такой деятельности, направляются в доход
государственного бюджета.

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

органа

14. Миссия государственного учреждения
"Управление предпринимательства и индуст-
риально-инновационного развития акимата Ко-
станайской области":участие в формировании
и реализации государственной политики в сфе-
ре поддержки индустриально-инновационной
деятельности, реализация государственной
политики поддержки и развития частного пред-
принимательства, туристской деятельности на
территории Костанайской области в пределах
своей компетенции.

15. Задачи:
1) участие в разработке и реализации ос-

новных направлений государственной полити-
ки в сферах промышленности, туризма, пред-
принимательства и торговли;

2)содействие в развитии приоритетных сек-
торов экономики, обеспечивающих ее дивер-
сификацию и рост конкурентоспособности;

3) содействие реализации инвестиционных
проектов;

4) создание благоприятной среды для инду-
стриализации;

5) обеспечение эффективного взаимодей-
ствия государства и бизнеса в процессе раз-
вития приоритетных секторов экономики;

6) осуществляет иные задачи, предусмотрен-
ные законодательством Республики Казахстан.

16. Функции:
1) участвует в формировании и реализации

государственной политики в сфере государ-
ственной поддержки индустриально-инноваци-
онной деятельности на соответствующей тер-
ритории;

2) разрабатывает и утверждает региональ-
ные карты индустриализации;

3) вносит предложения в уполномоченный
орган по государственному планированию по оп-
ределению приоритетных секторов экономики;

4) осуществляет сбор, анализ и предостав-
ляет в уполномоченный орган в области госу-
дарственной поддержки индустриально-инно-
вационной деятельности информацию по мес-
тному содержанию в закупках организаций со-
гласно перечню, утвержденному Правитель-
ством Республики Казахстан, по форме и в
сроки, установленные законодательством Рес-
публики Казахстан;

5) осуществляет реализацию государствен-
ной политики поддержки и развития частного
предпринимательства;

6) создает условия для развития частного
предпринимательства;

7) обеспечивает создание и развитие в ре-
гионе объектов инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства и инновационной
деятельности;

8) определяет стратегию развития взаимо-
отношений местных исполнительных органов
с объединениями субъектов частного предпри-
нимательства, Национальной палатой предпри-
нимателей Республики Казахстан и объектами
рыночной инфраструктуры;

9) организует деятельность экспертных со-
ветов;

10) обеспечивает государственную поддер-
жку на местном уровне частного предприни-
мательства;

11) реализует государственную политику и
осуществляет координацию в области турист-
ской деятельности на территории соответству-
ющей административно-территориальной еди-
ницы;

12) анализирует рынок туристских услуг и
представляет в уполномоченный орган необ-
ходимые сведения о развитии туризма на тер-
ритории соответствующей административно-
территориальной единицы;

13) разрабатывает и внедряет меры по за-
щите областных туристских ресурсов;

14) координирует деятельность по планиро-
ванию и строительству объектов туристской
индустрии на территории соответствующей
административно-территориальной единицы;

15) оказывает содействие в деятельности
детских и молодежных лагерей, объединений
туристов и развитии самодеятельного туризма;

16) оказывает субъектам туристской дея-
тельности методическую и консультативную
помощь в вопросах, связанных с организаци-
ей туристской деятельности;

17) развивает и поддерживает предприни-
мательство в области туристской деятельнос-
ти как меру увеличения занятости населения;

18)предоставляет туристскую информацию,
в том числе о туристском потенциале, объек-
тах туризма и лицах, осуществляющих турист-
скую деятельность;

19) осуществляет лицензирование туропе-
раторской деятельности в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан о ли-

цензировании;
20) организует профессиональную подго-

товку гида (гида-переводчика);
21) утверждает по согласованию с уполно-

моченным органом план мероприятий по раз-
витию туристской отрасли;

22) ведет государственный реестр туристс-
ких маршрутов и троп;

23) утверждает перечень участков недр,
содержащих общераспространенные полезные
ископаемые, подлежащих выставлению на кон-
курс;

24) подготавливает и организует конкурсы
для предоставления права недропользования
на проведение разведки или добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых;

25) утверждает состав конкурсных комис-
сий по предоставлению права недропользова-
ния на разведку или добычу общераспростра-
ненных полезных ископаемых;

26) ведет переговоры с недропользователем
об условиях контрактов и подготавливает со-
вместно с недропользователем проектные до-
кументы на разведку или добычу общераспрос-
траненных полезных ископаемых и строитель-
ство и (или) эксплуатацию подземных сооруже-
ний, не связанных с разведкой или добычей;

27) заключает, регистрирует и хранит кон-
тракты на разведку, добычу общераспростра-
ненных полезных ископаемых и строительство
и (или) эксплуатацию подземных сооружений,
не связанных с разведкой или добычей;

28) выдает разрешения на передачу права
недропользования в соответствии с Законом
РК "О недрах и недропользовании", а также
регистрируют сделки по передаче права недро-
пользования в залог по общераспространен-
ным полезным ископаемым;

29) обеспечивает исполнение и прекраще-
ние действия контрактов на разведку или до-
бычу общераспространенных полезных иско-
паемых и строительство и (или) эксплуатацию
подземных сооружений, не связанных с раз-
ведкой или добычей;

30) выдает разрешения на право недрополь-
зования при строительстве (реконструкции) и
ремонте автомобильных дорог общего пользо-
вания, железных дорог и гидросооружений;

31) принимает решения о возобновлении
действия контрактов на разведку и добычу об-
щераспространенных полезных ископаемых и
строительство и (или) эксплуатацию подзем-
ных сооружений, не связанных с разведкой или
добычей;

32) осуществляет мониторинг и контроль за
исполнением контрактных обязательств по об-
щераспространенным полезным ископаемым
и строительству и (или) эксплуатации подзем-
ных сооружений, не связанных с разведкой или
добычей;

33) в пределах предоставленной компетен-
ции осуществляет функции Лицензиара в от-
ношении деятельности по сбору (заготовке),
хранению, переработке, реализации юридичес-
кими лицами лома и отходов цветных и черных
металлов, за исключением деятельности по
реализации лома и отходов цветных и черных
металлов, образовавшихся у юридических лиц
в ходе собственного производства и в резуль-
тате приобретения имущественного комплек-
са, в составе которого находились лом и (или)
отходы цветных и (или) черных металлов;

34) осуществляет оказание государствен-
ных услуг в соответствии с законодательством
Республики Казахстан;

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

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

акты правового характера;
2) организовывать и проводить информаци-

онно-презентационные мероприятия (форумы,
семинары, совещания, выставки, ярмарки) по
вопросам предпринимательства, туризма и
промышленности;

3) привлекать специалистов предприятий,
организаций, общественных формирований
области, по согласованию с их руководителя-
ми, для проведения проверок и экспертиз, уча-
стия в конкурсных комиссиях;

4)запрашивать и получать для выполнения
возложенных на государственное учреждение
"Управление предпринимательства и индустри-
ально-инновационного развития акимата Коста-
найской области" задач, необходимую информа-
цию от государственных органов, органов стати-
стики, организаций, учреждений и предприятий;

5) участвовать совместно с другими государ-
ственными органами в разработке и реализации
программ, относящихся к компетенции государ-
ственного учреждения "Управление предприни-
мательства и индустриально-инновационного
развития акимата Костанайской области";

6) подписывать соглашения, иные докумен-
ты по вопросам своей компетенции;

7) участвовать совместно с другими госу-
дарственными органами в разработке и реали-
зации мер по экономическому оздоровлению
предприятий;

8) осуществлять свою деятельность в соот-
ветствии с настоящим Положением, а также с
планами работы государственного учреждения
"Управление предпринимательства и индуст-
риально-инновационного развития акимата Ко-
станайской области";

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

10) осуществлять иные права и обязаннос-
ти в соответствии  с законодательством Рес-
публики Казахстан.

3. Организация деятельности
государственного органа

18.Руководство государственным учрежде-
нием "Управление предпринимательства и ин-
дустриально-инновационного развития акима-
та Костанайской области" осуществляется ру-
ководителем, который несет персональную от-
ветственность за выполнение возложенных на
государственное учреждение "Управление
предпринимательства и индустриально-инно-
вационного развития акимата Костанайской
области" задач и осуществление им своих
функций.

19. Руководитель государственного учреж-
дения "Управление предпринимательства и
индустриально-инновационного развития аки-
мата Костанайской области" назначается на
должность и освобождается от должности аки-
мом Костанайской области.

20. Руководитель государственного учреж-
дения "Управление предпринимательства и
индустриально-инновационного развития аки-
мата Костанайской области" имеет заместите-
лей, которые назначаются на должности и ос-
вобождаются от должностей в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

21. Полномочия руководителя государ-
ственного учреждения "Управление предпри-
нимательства и индустриально-инновационно-
го развития акимата Костанайской области":

1) организует и руководит деятельностью
государственного учреждения "Управление
предпринимательства и индустриально-инно-
вационного развития акимата Костанайской
области";

2) несет персональную ответственность за
выполнение возложенных  на государственное
учреждение "Управление предпринимательства
и индустриально-инновационного развития аки-
мата Костанайской области"функций, а также
за непринятие мер по противодействию кор-
рупции;

3) назначает на должность и освобождает
от должности работников государственного
учреждения "Управление предпринимательства
и индустриально-инновационного развития аки-
мата Костанайской области" в установленном
законодательством порядке;

4) определяет обязанности и полномочия
работников государственного учреждения "Уп-
равление предпринимательства и индустриаль-
но-инновационного развития акимата Костанай-
ской области";

5) представляет государственное учрежде-
ние "Управление предпринимательства и ин-
дустриально-инновационного развития акима-
та Костанайской области"во всех государствен-
ных органах и иных организациях в соответ-
ствии с действующим законодательством Рес-
публики Казахстан;

6) в установленном законодательством по-
рядке налагает дисциплинарные взыскания на
сотрудников государственного учреждения "Уп-
равление предпринимательства и индустриаль-
но-инновационного развития акимата Костанай-
ской области";

7) утверждает положения об отделах госу-
дарственного учреждения "Управление предпри-
нимательства и индустриально-инновационно-
го развития акимата Костанайской области";

8) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с законодательством Республики Ка-
захстан.

Исполнение полномочий первого руководи-
теля государственного учреждения "Управле-
ние предпринимательства и индустриально-
инновационного развития акимата Костанайс-
кой области" в период его отсутствия осуще-
ствляется лицом, его замещающим в соответ-
ствии с действующим законодательством.

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

4. Имущество государственного органа
23. Государственное учреждение "Управле-

ние предпринимательства и индустриально-
инновационного развития акимата Костанайс-
кой области" может иметь на праве оператив-
ного управления обособленное имущество в
случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество государственного учреждения
"Управление предпринимательства и индуст-
риально-инновационного развития акимата Ко-
станайской области" формируется за счет иму-
щества, переданного ему собственником, а
также имущества (включая денежные доходы),
приобретенного в результате собственной де-
ятельности и иных источников, не запрещен-
ных законодательством Республики Казахстан.

24. Имущество, закрепленное за государ-
ственным учреждением "Управление предпри-
нимательства и индустриально-инновационно-
го развития акимата Костанайской области"
относится к коммунальной собственности.

25. Государственное учреждение "Управле-
ние предпринимательства и индустриально-
инновационного развития акимата Костанайс-
кой области"не вправе самостоятельно отчуж-
дать или иным способом распоряжаться зак-
репленным за ним имуществом и имуществом,
приобретенным за счет средств, выданных ему
по плану финансирования, если иное не уста-
новлено законодательством.

5. Реорганизация и упразднение
государственного органа

26. Реорганизация и упразднение государ-
ственного учреждения "Управление предпри-
нимательства и индустриально-инновационно-
го развития акимата Костанайской области"
осуществляются в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан.
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"Ќостанай облысы єкімдігініњ
жастар саясаты мєселелері
жμніндегі басќармасы" мемле-
кеттік мекемесі (110000, Ќостанай
ќаласы, Амангелді 93 "Б" кμшесі,
405 кабинет, ањыќтама телефоны:
8(7142)392145, факс телефоны:
8(7142)392-147), электрондыќ по-
шта: ump@kostanay.gov.kz. "Б"
корпустыњ бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымдарына орналасуѓа
конкурс жариялайды:

1. "Ќостанай облысы
єкімдігініњ жастар саясаты
жμніндегі басќармасы" мемле-
кеттік мекемесініњ жастармен
жєне жастар ±йымдарымен
ж±мыс жμніндегі бμлімніњ бас ма-
маны (D-O-4, 1 бірлік) лауазымдыќ
жалаќысы істеген жылдарына
ќарай 64063 тењгеден 86485 тењге-
ге дейін.

Ќызметтік міндеттері:
Жастардыњ ‡Е¦ деректер ќорын

ќалыптастыру. Бμлім ќызметі бойын-
ша ‡Е¦ єлеуметтік-мањызды жоба-
ларыныњ іске асырылуын монито-
рингілеу. Жастар ±йымдарымен
єлеуметтік-мањызды жобаларды іске
асыру бойынша ж±мыс жасау. Об-
лыстыњ жастар ±йымдарымен μзара
іс-ќимылды ж‰зеге асыру. Жастар-
дыњ ‡Е¦ кењестік-єдістемелік кμмек
кμрсету. Жастар ±йымдарыныњ ќыз-
метін мониторингілеу. Облыстыќ
жастардыњ іс-шараларын μткізу.
Жастардыњ ‡Е¦ ќызметі бойынша
облыстыќ департаменттермен жєне
басќармалармен, облыстыњ ќалала-
ры мен аудандарыныњ ішкі саясат
бμлімдерімен μзара іс-ќимыл жасау.
Мемлекеттік єлеуметтік тапсырысты
орындау бойынша ќызметтерді са-
тып алуды ±йымдастыру жєне
μткізу, μткізілетін мемлекеттік сатып
алулар бойынша техникалыќ ерек-
шеліктерді єзірлеу. Мемлекеттік
єлеуметтік тапсырыс шењберінде
бюджеттік ќаражаттыњ тиімді, ныса-
налы ж±мсалуын баќылау. Басќар-
маныњ мемлекеттік єлеуметтік тап-
сырысы бойынша іске асырылатын
жастардыњ ‡Е¦ жобаларыныњ
тиімділігін мониторингілеу. Мемле-
кеттік єлеуметтік тапсырыс орындай-
тын жастардыњ ‡Е¦ аќпараттыќ, ке-
њестік, єдістемелік ќолдау кμрсету.
¤кілетті органѓа мемлекеттік єлеу-
меттік тапсырыстыњ орындалуы ту-

ралы аќпараттыќ-сараптамалыќ
аќпаратты єзірлеу.

Конкурсќа ќатысушыларѓа та-
лаптар: Жоѓары, гуманитарлыќ, пе-
дагогикалыќ, экономикалыќ.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі білімі бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ конституциялыќ зањда-
рын "Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті туралы", Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањдарын  "Мемле-
кеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓаларды ќарау тєртібі
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы", "Ќазаќстан Рес-
публикасындаѓы жергілікті басќару
жєне μзін-μзі басќару туралы" осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-2050"
Стратегиясы: Ќалыптасќан мемле-
кеттіњ жања саяси баѓытын білуі.

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

2. "Ќостанай облысы єкім-
дігініњ жастар саясаты жμніндегі
басќармасы" мемлекеттік меке-
месініњ аќпараттыќ-сараптама
бμлімініњ бас маманы, Д-О-4 са-
наты.

Лауазымдыќ жалаќысы істеген
жылдарына ќарай 64063 тењгеден
86485 тењгеге дейін.

Лауазымдыќ міндеттері:
Жастар саясатын аќпараттыќ

ќамтамасыз ету. Медиа-жоспарлау-
ды ж‰зеге асыру. Баспа жєне элек-
тронды БАЌ журналистер ќосыны-
мен т±раќты негізде іс-ќимыл жасай-
ды. Облыстыќ, республикалыќ жєне
μњірлік БАЌ жастар саясатын кμрсе-
ту бойынша мониторингілеуді ж‰зе-
ге асырады. Аќпараттыќ ‰дерістерді
жєне аќпараттыќ толќындарды бас-
ќаруды ж‰зеге асырады. Сараптама-
лыќ материалдарды БАЌ-та ілгеріле-

Нотариус города Костанай Нуржанов Бакир
Закирович сообщает об открытии наследства
после смерти  Мусиной Лилии Павловны, умер-
шей 23.09.2012 года и просит наследников умер-
шего обратиться к нотариусу для принятия на-
следства по адресу: г.Костанай, ул.Алтынсари-
на, дом 180, тел. 39-18-10.

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У
"Єулиекμл ауданы єкімініњ ап-

параты" мемлекеттік мекемесі
(Єулиекμл ауданы, Єулиекμл се-
лосы, 1-Май кμшесі,44, № 8-каби-
нет, аныќтама ‰шін телефондар:
21-006 Факс:21-000, электронды
мекенжайы: auliekol@kostanay.kz)
бос єкімшілік мемлекеттік лауа-
зымдарына  орналасуѓа ашыќ кон-
курс жариялайды:

1. "Єулиекμл ауданы
єкімдігініњ білім бμлімі" мемле-
кеттік мекемесініњ  бас маманы,
санаты Е-R-4, лауазымдыќ
ењбек аќысы ќызмет μтіліне
байланысты 56375 тењгеден
76235 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Балалардыњ ќ±ќыѓын ќорѓау мєсе-
лесі жμнінде, кємелетке толмаѓан-
дардыњ ќ±ќыѓын ќорѓау, ішкі істер
бμлімі жєне кємелетке толмаѓан-
дарды бейімдеу орталыѓы комис-
сияларымен бірлескен ж±мыстар-
ды, жетім жєне ата-анасыныњ
ќамќорлыѓынсыз ќалѓан балалар-
дыњ тєрбиесі жєне оќуы жμніндегі
ж±мыстарды, жетім балаларды
жєне ата-анасыныњ ќамќорлыѓын-
сыз ќалѓан балаларды патронат-
ты тєрбиеге ауыстыру жμніндегі
ж±мыстарды, жетім балалар жєне
ата- анасыныњ ќамќорлыѓынсыз
ќалѓан балалар ‰шін жазѓы дема-
лысты ±йымдастыру бойынша
ж±мыстарды, кємелетке толма-
ѓандардыњ ќ±ќыѓын ќорѓау жμнінде
ж±мыстарды: уаќытында интер-
натты мекемеге орналастыру,
м‰ліктік ќ±ќыќты ќорѓау, жетім ба-
лалар, ќамќорлыќ жєне ќорѓаншы-
лыќќа алынѓан балалардыњ т±рѓы-
лыќты- т±рмыс жаѓдайын тексе-
руді, кємелетке толмаѓандардыњ
ќ±ќыѓын ќорѓау жμніндегі ж±мыс-
тарды жетілдіру бойынша оќыту
семинарларын, асырап алуѓа
жєне жетім балаларды, ата- ана-
ларыныњ ќамќорлыѓынсыз ќалѓан
балаларды ќорѓаншылыќќа беру
бойынша ж±мыстарды ±йымдас-
тырады. Балаларды ќорѓау жєне
балалардыњ ќ±ќыѓын ќорѓау бой-
ынша єлеуметтік педагогтардыњ
ж±мыстарына талдау жасайды.
Азаматтардыњ жан±ясына ќорѓан-

шылыќќа, асырап алуѓа, патронат-
ќа берілген балалардыњ μмір с‰руі,
оќуы мен тєрбиелену жаѓдайлары-
на, білім ќызметкерлері мен ата-
аналардыњ  бала ќ±ќыѓы туралы
Конвенция ережелерініњ орында-
луына баќылау жасайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:  Жоѓары:
педагогикалыќ. Ортадан кейінгі пе-
дагогикалыќ біліммен жіберіледі.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес немесе осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓытына сєйкес сала-
ларда екі жылдан кем емес ж±мыс
μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан
кейінгі білімі барларѓа р±ќсат еті-
леді.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару
жєне μзін-μзі басќару туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет-
тер туралы" зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќ-
стан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќ-
стан-2050" Стратегиясы: ќалып
тасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі.

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

2. "Єулиекμл ауданы єкім-
дігініњ ќаржы бμлімі" мемле-
кеттік мекемесі бюджетті орын-
дау секторыныњ бас маманы,
санаты Е-R-4, лауазымдыќ
ењбек аќысы ќызмет μтіліне
байланысты 56 375 тењгеден 76
235 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Аудандыќ бюджетініњ орындалуы-
ныњ бюджеттік есебі бойынша бух-
галтерлік ќ±жаттарын, кітаптарын,
мемориалдыќ ордерлерін жєне
тіркелімдерін ж‰ргізу, аудандыќ

теді. Спикерлермен, сарапшылар
ќауымдастыѓымен μзара іс-ќимыл
жасайды. Облыстыњ жастар орта-
сында аќпараттыќ-насихат ж±мыс-
тарын ±йымдастырады жєне ‰йлес-
тіреді. Басќарманыњ аќпараттыќ-
єдістемелік материалдарын жинаќ-
тау, шолу, єзірлеу жєне шыѓаруды
±йымдастырады. Облыс єкімініњ,
басќа мекемелер мен ведомство-
лардыњ баспасμз ќызметтерімен
т±раќты байланыс орнатады. Жас-
тар саясаты мєселелері жμніндегі
басќарма сайтыныњ ќызметін ќамта-
масыз етеді. Республикалыќ жєне
облыстыќ б±ќаралыќ аќпарат ќ±рал-
дарыныњ интернет-ресурстарында
жастар саясатыныњ кμрсетілуін мо-
ниторингілеуді ж‰ргізеді. Облыс
єкімініњ, Басќарманыњ сайтына жібе-
ру ‰шін аќпараттыќ материалдарды
жинайды жєне μњдейді. Облыс
єкімініњ интернет-порталын, блогын
Басќарма ќ±зырына енетін с±раќтар
бойынша мониторингілеуді ж‰зеге
асырады. Єлеуметтік зерттеулерді
ж‰ргізуге ќатысады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа та-
лаптар:  Жоѓары, гуманитарлыќ:
ќоѓамдыќ жєне педагогикалыќ
ѓылымдар, журналистика, экономи-
калыќ.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір жыл-
дан кем емес немесе осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес ж±мыс μтілі бар болѓан
жаѓдайда ортадан кейінгі білімі бар-
ларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ конституциялыќ зањда-
рын "Ќазаќстан Республикасыныњ
Президенті туралы", Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањдарын  "Мемле-
кеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Єкімшілік рєсімдер туралы", "Жеке
жєне зањды т±лѓаларды ќарау тєртібі
туралы", "Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтер туралы", "Ќазаќстан Рес-
публикасындаѓы жергілікті басќару
жєне μзін-μзі басќару туралы" осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ ма-
мандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан-2050"
Стратегиясы: Ќалыптасќан мемле-

кеттіњ жања саяси баѓытын білуі.
Осы санаттардаѓы лауазымдар

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

Конкурс б±ќаралыќ аќпарат ќ±рал-
дарында жарияланѓан мемлекеттік
істері жμніндегі Ќазаќстан Республи-
касы Агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жыл-
ѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йры-
ѓымен бекітілген Бос єкімшілік мем-
лекеттік лауазымына орналасуѓа кон-
курс μткізу жєне конкурс комиссия-
сын ќалыптастыру Ќаѓидалары не-
гізінде μткізіледі (єрі ќарай Ќаѓидалар).

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

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

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

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

Кμрсетілген ќ±жаттарды конкурс-
тыњ μтетіндігі туралы хабарландыру
соњѓы жарияланѓан сєтінен бастап 10
ж±мыс к‰ні ішінде Ќостанай ќала-
сы, Амангелді 93 "Б" кμшесі  мекен-
жайы бойынша "Ќостанай облысы
єкімдігініњ  жастар саясаты мєселе-
лері жμніндегі басќармасы" ММ-не
±сыну ќажет.

Азаматтар жоѓарыда санамалан-
ѓан, ќ±жат тігілетін м±ќабада орнала-
стырылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы ќ±жат-
тарды ќабылдау мерзімінде бере ала-
ды. Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жатта-

рын электрондыќ т‰рде хабарланды-
руда кμрсетілген электрондыќ пошта
арќылы берген азаматтар, ќ±жаттар-
дыњ т‰пн±сќаларын єњгімелесу бас-
талѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын
кешіктірмей береді.

Єњгімелесуге жіберілген канди-
даттар оны кандидаттарды єњгімеле-
су жіберу туралы хабардар ету
к‰нінен бастап бес ж±мыс к‰н ішінде
конкурс жариялаѓан "Ќостанай облы-
сы єкімдігініњ  жастар саясаты мєсе-
лелері жμніндегі басќармасы"
мемлекеттік мекемесінде, 403 каби-
нетте μтеді. Аныќтама телефондары:
8(7142) 392145,  факс 8 (7142)
392149, электрондыќ пошта:
ump@kostanay.gov.kz.

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

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктірмей
"Ќостанай облысы єкімдігініњ  жастар
саясаты мєселелері жμніндегі бас-
ќармасы" ММ кадрлармен ж±мыс
бμлімінде тіркеледі. Тіркелу ‰шін Ќос-
танай облысы єкімдігініњ  жастар сая-
саты мєселелері жμніндегі басќарма-
сыныњ кадрлармен ж±мыс бμліміне
жеке басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін,±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќала-
рын немесе кμшірмелерін ±сынады.

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

бюджет бойынша талдау есебініњ
деректерін тексеру, мемлекеттік
мекемелердіњ дебиторлыќ жєне
несие берешектері туралы есеп
ќ±растыру, бюджеттіњ табыс
бμлігін жєне несие берешектерін
орындау бойынша  перативтік
есебін ќ±растыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:   Жоѓары:
экономикалыќ. Ортадан кейінгі
білім р±ќсат етіледі.

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес немесе осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ функ-
ционалдыќ баѓытына сєйкес сала-
ларда екі жылдан кем емес ж±мыс
μтілі бар болѓан жаѓдайда ортадан
кейінгі білім барларѓа р±ќсат еті-
леді.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік басќару
жєне μзін-μзі басќару туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет-
тер туралы" зањдарын, осы санат-
таѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќ-
стан Республикасыныњ норма-
тивтік ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќ-
стан-2050" Стратегиясы: ќалып-
тасќан мемлекеттіњ жања саяси
баѓыты стратегиясын білуі.

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

Конкурс Ќазаќстан Республи-
касы Мемлекеттік ќызмет істері
агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы № 06-7/32 б±йры-
ѓымен  бекітілген бос мемлекеттік
єкімшілік  лауазымына орналасуѓа
конкурс μткізу жєне конкурс ко-
миссиясын ќалыптастыру ќаѓида-
лары негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін
ќажетті ќ±жаттар:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосым-
шаѓа сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ
нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмелерi;

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы
азаматыныњ жеке куєлігініњ
кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтиже-
мен тестілеуден μткені туралы
ќолданыстаѓы сертификат (неме-
се нотариалды куєландырылѓан
кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетін-
дігі туралы  хабарландыру соњѓы
жарияланѓан сєттен бастап 10
ж±мыс к‰н ішінде  "Єулиекμл
ауданы єкімініњ аппараты" мемле-
кеттік мекемесіне  мына мекен-
жайѓа: Єулиекμл селосы, 1-Май
кμшесі, 44, № 8-кабинет, аныќта-
ма ‰шін телефондар:21-006 Факс:
21-000 ±сыну ќажет.

Азаматтардыњ  ќолма-ќол
тєртіпте  немесе   пошта  арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде
берген ќ±жаттары   (ќоса берілген
ќ±жаттары кμрсетіле отырып
ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа салынѓан)
конкурстыќ комиссияныњ ќарауы-
на ќабылданады. Конкурсќа ќаты-
су ‰шін ќ±жаттарын электрондыќ
пошта арќылы берген  азаматтар,
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын єњгіме-
лесу  басталѓанѓа дейін бір ж±мыс
к‰н б±рын кешіктірмей  ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген
‰міткерлер оны осы  єњгімелесуге
жіберілгені туралы хабарлама ал-
ѓан к‰нінен  бастап  5 ж±мыс
к‰нніњ ішінде  "Єулиекμл ауда-
ны єкімініњ аппараты" ММ-де  36
кабинетте μтеді.

Ќуаныш
ЕСЌАБЫЛ

Насыбайѓа
тыйым салынды

Ќазір бір кеселдіњ орнын екіншісі басќан за-
ман. Темекі мен ішімдікке ‰йір ±рпаќтыњ ќамын
ойлап, мемлекет 18 жасќа толмаѓан жасμспірім-
дерге алкоголь мен темекі μнімдерін сатуѓа тый-
ым салѓан еді. Шектеу маќсатында баѓасын
шарыќтатып, салауатты μмірге шаќырып єлек
болды. Ал, халыќ болса ќорќорѓа (кальян) єуес-
тенді. Билік оны да шектеді. Одан бμлек, жас буын
μкілдері зияны шылым мен есірткіден кем емес
жасыл ±нтаќты да жиі пайдаланатындыѓы жасы-
рын емес. Дегенмен, насыбай атуды єдетке ай-
налдырѓандар ‰шін де 18 сєуір "ќаралы к‰нге"
айналды.

Себебі 18 сєуірден бастап "Денсаулыќ саќ-
тау мєселелері бойынша Ќазаќстан Республи-
касыныњ кейбір зањнамалыќ актілеріне μзгерту-
лер мен толыќтырулар енгізу туралы" зањ к‰шіне
енді. Жања зањ бойынша кейбір табак жєне алко-
голь μнімдеріне шектеу ќойылды. Соныњ ішінде
ќ±рамындаѓы никотин мен шайыр белгіленген
мμлшерден асып кеткен табак μнімдерін шека-
радан енгізу, μндіру, сату жєне таратуѓа тыйым
салынды. Б±л ќатарѓа бірінші кезекте насыбай
жататыны белгілі. Десек те, оныњ орнын барлыќ
санитарлыќ талаптар мен ережелерге сай дай-
ындалѓан шекпей ќолданылатын басќа табак
μнімдері басуы м‰мкін.

Халыќ ќалаулылары мен Денсаулыќ саќтау
министрлігі Ќазаќстан ѓалымдарыныњ ‰ніне
ќ±лаќ асып, бір шешімге келгені ќуантып отыр.
Енді базарлардыњ б±рыш-б±рышында шаѓын
ќапшыќтарѓа салынып сатылатын насыбайѓа
ќойылатын тосќауыл – жастар болашаѓын ал-
дын алудыњ айќын белгісі деп білейік.



519 мамыр  2015 жыл 1119 мамыр  2015 жыл

«Қостанай облысы Науырзым ауданы әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесі «Науырзым ауданы 
Шолақсай ауылы әкімінің аппараты» мемлекеттік ме-
кемесінің бас маманы бос мемлекеттік әкімшілік лауа-
зымына орналасуға конкурс жариялайды (негізгі қыз
меткердің бала күтімі бойынша демалысы кезеңіне), 
санаты  ЕG3,  лауазымдық жалақысы қызмет атқарған 
жылдарына байланысты 53813 теңгеден 72391  теңгеге 
дейін.  

Функционалдық міндеттері: Аудан әкімінің, аудандық 
ұйымдардың өкімдері мен шешімдерін орындауға көмек 
көрсетеді. Ауыл тұрғындарына түрлі анықтамалар береді. 
Ауыл тұрғындарын тұрғылықты жерге тіркеуді жүзеге асы-
рады. Шаруашылық кітаптары есебін жүргізеді. Қажеттілік-
ке қарай халық санағын, мал және аулалық жер телімдері 
есебін жүргізу үшін үй-жайларды аралайды. Атаулы әлеу-
меттік көмек және МБЖ тағайындауға құжаттар дайындай-
ды. Сайлаушылармен жұмыс жасайды, учаскелік сайлау 
комиссиясының жұмысын бақылауды жүзеге асырады. 
Ауылдық округ әкімі аппаратында іс қағаздарды жүргізеді. 
Ауылдық  округ азаматтары өкілдерінің жиындарының 
хаттамаларын, ауылдық округ әкімімен өткізілетін кеңес 
хаттамаларын жүргізеді. Оралмандармен жұмыс жүргізеді.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын негізгі та-
лаптар: Жоғары (заңгерлік, экономикалық, педагогикалық, 
агрономия, тауартану, есептеуіш техника және бағдарла-
малық қамтамасыз ету) білім. Мемлекеттік қызмет өтілі 
бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы нақты ла-
уазымның функционалдық бағытына сәйкес салаларда 
екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда 
ортадан кейінгі (заңгерлік, экономикалық, педагогикалық, 
агрономия, тауартану, есептеуіш техника және бағдар-
ламалық қамтамасыз ету) білімі барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Мем-
лекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы», «Қазақстан Республикасындағы жергілік-
ті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы», 
«Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi 
туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңдарын, осы санаттағы 
нақты лауазымның мамандануына сәйкес салалардағы 
қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стра-
тегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты 
стратегиясын білуі. Осы санаттағы лауазымдар бойынша 
функционалдық міндеттерді орындау үшін қажетті басқа 
да міндетті білімдер.

Конкурс Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызмет істері агенттігі Төрағасының 2013 жылғы 19 нау-
рыздағы №06-7/32 бұйрығымен бекітілген Бос әкімшілік 
мемлекеттік лауазымға орналасуға конкурс өткізу және 
конкурс комиссиясын қалыптастыру қағидалары (бұдан 
әрі – Қағидалар) негізінде өткізіледі. 

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

өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен осы Қағидаларға 3-қосымшаға  

сәйкес нысанда толтырылған сауалнама;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалды куәланды-

рылған көшiрмелерi;

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалды 
куәландырылған көшiрмесi;

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министр-
лігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен 
бекітілген (Қазақстан Республикасының Нормативтік 
құқықтық актілердің тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда 
№ 6697 болып тіркелген) нысандағы денсаулығы туралы 
анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің 
көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мәннен төмен 
емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы 
сертификат (немесе нотариалды куәландырылған көшір-
месі). 

Құжаттарды конкурстың өтетіндігі туралы хабарлан-
дыру соңғы жарияланған сәттен бастап 10 жұмыс күн 
ішінде «Қостанай облысы Науырзым ауданы әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік мекемесіне мына мекенжай бойынша: 
Қос танай облысы, Науырзым ауданы, Қарамеңді ауылы, 
Ш.Жәнібек көшесі 1, 206-кабинет, анықтама  телефоны: 
(8-714-54) 79-0-17, факс 21-2-68, электрондық мекенжайы 
naurzum@kostanay.gov.kz ұсыну қажет.

Азаматтардың қолма-қол тәртіпте немесе пошта 
арқылы құжаттарды қабылдау мерзімінде берген құжат-
тары (қоса берілген құжаттары көрсетіле отырып құжат 
тігілетін мұқабаға салынған) конкурстық комиссияның қа-
рауына қабылданады. Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды 
электрондық пошта арқылы берген азаматтар құжаттардың 
түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күні 
бұрын кешіктірмей ұсынады.

Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидат-
тарды әңгімелесуге жіберу туралы хабардар ету күнінен 
бастап 5 жұмыс күн ішінде «Қостанай облысы Науырзым 
ауданы әкімінің аппараты» ММ өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен 
объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына бай-
қаушыларды қатыстыруға жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар 
ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің және 
барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан 
Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте ак-
кредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа 
да мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің 
(үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың 
және саяси партиялардың өкілдері, уәкілетті органның қыз-
меткерлері қатыса алады. 

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отыры-
сына қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу басталуына 1 жұ-
мыс күні қалғанға дейін кешіктірмей «Қостанай облысы 
Науырзым ауданы әкімінің аппараты» ММ персоналды 
басқару қызметіне (кадр қызметіне) тіркеледі. Тіркелу 
үшін тұлғалар Науырзым ауданы әкімі аппаратының  
персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) жеке 
басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, ұйымдарға 
тиесілілігін растайтын құжаттардың түпнұсқасын немесе 
көшірмелерін ұсынады.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу 
өтетiн жерге келу және қайту, тұратын жер жалдау, байла-
ныс қызметiнiң барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке 
қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

Мерейтой-70!
Әулиекөл ауданы, Сұлукөл (Юльевка) ауылы-

ның тұрғыны, аяулы анамыз, ардақты әжеміз 
Қапеш Баяділқызы мамыр айының 15 күні 70 
жасқа толды.

Мерейтой иесін туған күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз!

70 жасың құтты болсын бүгінгі күн мерейлі,
Тілектерді айтайын бүлкілдетіп көмейді.
Ақ жаулығын ақылдың туы болған, Анашым,
Періштелер әумин деп тілегімді жебейді.
Шуылдассын айналып немерең мен шөберең,
Шаңырағың шайқалмай кеңейсін тағы керегең.
Көретін әлі қызық көп, 100-ден ассын ғұмырың,
Ортамызда отыршы ақылды беріп демеген.

Игі тілекпен: Ұлдары келіндері, 
қыздарыкүйеу балалары, немерелері.        

«Қостанай облысы әкімдігінің құрылыс 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі бос 
әкімшілік мемлекеттік  лауазымға орналасуға 
конкурс жариялайды (2 орын):

Басқарма басшысының орынбасары, 
 DО2 санаты, бос әкімшілік мемлекеттік ла-
уазымға орналасуға конкурс жариялайды, 
 лауа  з ым дық жалақысы қызмет атқарған жыл-
дарына байланысты 125563 теңгеден 169767 
теңгеге дейін.

Функционалдық міндеттері: коммуналдық 
меншік (мектеп, мәдениет үйлері, су құбырлары, 
инженерлік коммуникациялар және т.б.) объек-
тілері құрылысы бойынша тапсырыс берушінің 
(бағдарлама әкімшісінің) функцияларын орын-
дау; жобалау алдындағы жұмыстар, жобалау 
ұйым дарымен, банктермен, сараптамамен 
жұмыс; құрылыстың  сметалық істерін және 
қаржыландыру ережелерін білу; құрылыстағы 
ҚНЕ және нормаларды білу.

Үйлестіру функциялары: техникалық қа-
дағалау бөлімінің жұмысына жалпы басшылық 
жасау ды және жұмысын үйлестіруді жүзеге асы-
рады.    

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын та-
лаптар: Жоғары техникалық; инженер-құрылыс-
шы. 

Мемлекеттік қызмет өтілі үш жылдан кем 
емес; жоғары оқу орындарынан кейінгі білім 
бағдарламалары бойынша Қазақстан Респуб-
ликасы Президентінің жанындағы білім беру 
ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде 
немесе шетелдің жоғары оқу орындарында Ше-
телде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық 
комиссия бекітетін басым мамандықтар бойын-
ша оқуды аяқтаған жағдайда мемлекеттік қыз-
мет өтілі бір жылдан кем емес немесе ғылыми 
дәрежесінің болуы; мемлекеттік органдарда бас-
шылық немесе өзге лауазымдарда жұмыс өтілі 
бір жылдан кем емес; осы санаттағы нақты ла-
уазымның функционалдық бағыттарына сәйкес 
салаларда жұмыс өтілі төрт жылдан кем емес, 
оның ішінде басшылық лауазымдарда бір жыл-
дан кем емес.

Қазақстан Республикасының Конституция-
сын, «Қазақстан Республикасының Президенті 
туралы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі 
туралы» Қазақстан Республикасының  Консти-
туциялық заңдарын, Қазақстан Республикасы-
ның  «Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Әкімшілік 
рәсімдер туралы», «Нормативтік құқықтық ак-
тілер туралы» «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Мемлекет-
тік көрсетілетін қызмет туралы» Заңдарын, осы 
санаттағы нақты лауазымның мамандануына 
сәйкес салалардағы қатынастарды реттейтін Қа-

зақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты 
стратегиясын білуі.

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

Бухгалтерлік есеп және қаржыландыру 
бөлімінің бас маманы (декреттік демалыс 
уақытына) DО4 санаты, бос әкімшілік мем-
лекеттік лауазымға орналасуға конкурс жария-
лайды, лауазымдық жалақысы қызмет атқарған 
жылдарына байланысты 64063 теңгеден 86485 
теңгеге дейін.

Функционалдық міндеттері: төлем құжатта-
рын дайындау және оларды қазынашылық ор-
гандарына өткізу; қабылданған міндеттемелерге 
(жасалынған келісім-шарттарға) тапсырыс тарды 
қалыптастыру және оларды уақытылы қазына-
шылық органдарына жеткізу; субшоттар бойын-
ша ББӘ барлық бюджеттік бағдарламаларының 
ақша қаражаттары қозғалысы есебін жүргізу; 
өнім берушілер мен мердігерлік субшоттар 
бойынша есеп айырысудың есебін жүргізу; 
өнім берушілер мен мердігерлік ұйымдармен 
өзара салыстырып-тексеру жүргізу; субшоттар 
бойынша қолма-қол ақшаның бақылау есебін-
дегі қаражаттар қозғалысының есебін жүргізу; 
субшоттар бойынша түскен тауарлардың есебін 
жүргізу; субшоттар бойынша іссапарлар мен ша-
руашылық шығындардың есебін жүргізу; еңбек 
төлемдері бойынша есептеулердің уақытылы 
есебін жүргізу;  барлық бюджеттік бағдарла-
малар бойынша қаржыландыру жоспарының 
орындалуы туралы есепті құрау; активтер мен 
тауарлы-материалдық құндылықтарды инвен-
таризациялауды өткізуге қатысу; коммуналдық 
мүліктер бойынша активтерді реестрлеуді жүр-
гізу және өкілетті органға уақытылы есеп беру; 
басқарманың салық декларациясын (есебін) 
жасау және оны уақытылы тапсыруды қамта-
масыз ету; статистикалық есептерді жасау және 
оларды уақытылы статистикалық органдарға 
тапсыру; міндетті зейнетақы аударымдарының, 
әлеуметтік аударымдардың және басқа да са-
лықтардың есебін жүргізу.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын та-
лаптар: Жоғары: экономист, бухгалтер, қаржы-
гер.

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес 
немесе осы санаттағы нақты лауазымның функ-
ционалдық бағытына сәйкес салаларда екі жыл-
дан кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда 
ортадан кейінгі білімі барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституция-
сын, «Қазақстан Республикасының Президенті 
туралы» Қазақстан Республикасының Консти-

туциялық заңдарын, Қазақстан Республикасы-
ның  «Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Әкімшілік 
рәсімдер туралы», «Жеке және заңды тұлғалар-
дың өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Мемле-
кеттік көрсетілетін қызмет туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңда-
рын,  осы санаттағы нақты лауазымның маман-
дануына сәйкес салалардағы қатынастарды 
реттейтін Қазақстан Республикасының норма-
тивтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты стратегиясын білуі. 

Осы санаттағы лауазымдар бойынша 
функцио налдық міндеттерді орындау үшін қажет 
басқа да міндетті білімдер.

Конкурс Қазақстан Республикасының Мемле-
кеттік қызмет істері агенттігі төрағасының 2013 
жылғы 19 наурыздағы № 06-7/32 бұйрығымен 
бекітілген Бос әкімшілік мемлекеттік лауазымы-
на орналасуға конкурс өткізу және конкурстық 
комиссияны қалыптастыру ережесінің негізінде 
жүргізіледі (бұдан әрі – Ереже).

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азамат-
тар конкурс өткiзетiн мемлекеттiк органға мы-
надай құжаттарын тапсырады:

1) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес ны-
сандағы өтініш;

2) 3х4 үлгідегі суретпен осы Қағидаларға 
3-қосымшаға сәйкес нысанда толтырылған са-
уалнама;

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 қарашадағы №907 
бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Респуб-
ликасының Нормативтік құқықтық актілердің 
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда № 6697 
болып тіркелген) нысандағы денсаулығы туралы 
анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куәлігінің көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мәннен 
төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені тура-
лы қолданыстағы сертификат (немесе нотариал-
ды куәландырылған көшірмесі).

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған 
және конкурс жарияланған бос лауазым бойын-
ша жұмыс өтілі талап етілмейтін жағдайларда 
осы тармақтың 4) тармақшасында көрсетілген 
құжатты ұсыну талап етілмейді.

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну кон-
курс комиссиясының оларды қараудан бас тар-
туы үшін негіз болып табылады.

Мемлекеттік қызметшілермен тапсырылатын 
осы тармақтың 3) және 4) тармақшаларында 
көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін 
мемлекеттік органдардың персоналды басқару 
қызметі (кадр қызметі) куәландыра алады.

Көрсетілген құжаттар конкурстың өтетіндігі 
туралы хабарландырудың соңғы жарияланған 
сәтінен бастап 10 жұмыс күн ішінде «Қостанай 
облысы әкімдігінің құрылыс басқармасы» мем-
лекеттік мекемесіне мына мекенжай бойынша: 
Қостанай қаласы, Әл-Фараби д-лы, 65, 8 қабат, 
аңықтама телефоны: 8 (7142) 39-44-25, элек-
трондық мекен-жай: usko@kostanay.gov.kz ұсы-
нылуы қажет. 

Азаматтар жоғарыда санамаланған, құжат 
тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттар-
ды қолма-қол тәртіпте немесе пошта арқылы 
құжаттарды қабылдау мерзiмiнде бере алады.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарын электрон-
дық түрде хабарландыруда көрсетілген элек-
трондық пошта арқылы берген азаматтар, құжат-
тардың түпнұсқаларын әңгімелесу басталғанға 
дейін бір жұмыс күні бұрын кешіктірмей береді.

Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар, оны 
«Қостанай облысы әкімдігінің құрылыс басқар-
масы» мемлекеттік мекемесінде, Қостанай қала-
сы, Әл-Фараби д-лы, 65, 8 қабатта  өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы 
мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның 
отырысына байқаушыларды қатыстыруға жол 
беріледі.Конкурс комиссиясының отырысына 
байқаушылар ретінде Қазақстан Республикасы 
Парламентінің және барлық деңгейдегі мәсли-
хат депутаттарының, Қазақстан Республикасы 
заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредиттел-
ген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа да 
мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестік-
тердің (үкіметтік емес ұйымдардың), коммерция-
лық ұйымдардың және саяси партиялардың өкіл-
дері, уәкілетті органның қызметкерлері қатыса 
алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының 
отырысына қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу 
басталуына бір жұмыс күні қалғанға дейін кешік-
тірмей «Қостанай облысы әкімдігінің құрылыс 
басқармасы» ММ кадрлар қызметіне тіркеледі.       
Тіркелу үшін тұлғалар «Қостанай облысы әкімді-
гінің құрылыс басқармасы» ММ кадрлар қыз-
метіне  жеке басын куәландыратын құжаттың 
көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін растайтын 
құжаттардың түпнұсқаларын немесе көшірме-
лерін ұсынады.

Азаматтар конкурсқа қатысу жөніндегі шығыс-
тарын (әңгімелесу өтетін орынға және кері жол 
жүрісі, тұрғын үйлік орын-жайын жалдау, тұру, 
байланыстың барлық түрлерін пайдалану) өз 
қаражаты есебінен жүргізеді. 

Құттықтау!
Жанкелдин ауданының тұрғыны, әріптесіміз 

Роза Сұлтанқызы!
Сізді мамыражай мамыр айындағы елеулі 

жас елуден асып, асқаралы алпыс жасқа қадам 
басқан 55 жас туған күніңізбен шын жүректен 
құттықтаймыз!

Сізге өмірдің бар тәттісін, отбасыңыздың бір-
лігін, ұрпақтарыңыздың рахат-тірлігін тілейміз.

Туған жерің, өскен ортаң Өскеменің арайлы,
Өскеменнен Шығысыңа күн сәулесі тарайды.
Шұғылалы нұр шарпыған, гүл жайнаған өлкенің,
Қыздары да толған айдай арайлы.
Келін болдың киелі ел Торғайға,
Торғайыма жетер сірә жер бар ма...
Бірі ағайын, бірі бауыр, дос- жаран,  
Бәрінің де жүректері ақ тілектен жаралған.
Қанша уақыт, қаншама жыл зулаған,
Басыңдағы бағың тұрсын мәңгі аман.
Елу бес жас елу беске қосылып,
Кемесінде бақыттың мәңгі жүзіп өтіңіз.

Игі тілекпен: Жанкелдин ауданының
орталықтандырылған кітапханалар  ұжымы.

ЕСКЕ АЛУ
Меңдіқара ауданының Боровой кентінде туып өскен 

қадірменді азаматымыз Қасымқан Қабылғазыұлы 
Кенжебайтегінің о дүниелік болғанына 10 жыл толды.

Ол жүрегі кең, мейірімі мол, айналасына шуақ 
шашып жүретін азамат еді. Адамдардың бәрін дос, 
бәрін бауыр, бәрін туғандай көретін.

10 жыл болды өмірден өткеніңе,
Артыңа бізді тастап кеткеніңе.
Өмірдің қызықтарын көре алмай,
Жер-ана құшағында жатқаныңа.
Азаматымыздың көрмеген қызықтарын ұрпақтары көрсін деп, дұға 

бағыштап, сағынып еске алушылар: Базарбике, Гауһар, Әзірхан, Бәтіш, 
балалары, немерелері; жолдасы – Батырхан.
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Б‰гінгі єњгімеміздіњ басы ж‰рекке ауыр
тиеді. Тастанды бала, жетімдіктіњ кермек
дємі, жєутењ кμз. М±ныњ бєрі б‰гінде
‰йреншікті д‰ниеге айналып барады. Ењ
ќорќыныштысы да осы. К‰нделікті μмірде
м±ндай жаѓдайларды кμп естігендіктен бе
еш тањќалмайтын болып барамыз.

Біздіњ б‰гінгі кейіпкеріміз Артем єкесін
білмей μсті. Єке деген оѓан м‰лде тањсыќ.
Ал анасы... Ол туралы айтудыњ μзі артыќ.
Баласын д‰ниеге єкелгені болмаса балам
деп еміреніп, бауырына басып, оныњ ке-
лешегі мен таѓдырына еш алањдаѓан емес.
Себебі, ол ащы суѓа салынып кеткелі ќай
заман. Д‰ниеге келген Артем єп-єдемі
бала. ¤згелерден еш кемдігі жоќ. Бала
єжесініњ ќолында μсті. Єттеген-айы, єжесі
де ішкілікке салынѓан. Ал баланы ќамќор-
лыќќа алѓан кісілер бар. Содан бері ол
Таран ауданындаѓы балаларѓа арналѓан
мектеп-интернатында μсіп жатыр. Саба-
ѓына деген ‰лгерімі де жаман емес. ‡немі
к‰ліп ж‰реді. Біраќ ќартайѓан єжесі неме-
ресіне ќарай алмай, ќамќорлыќќа алѓан
кісілер бас тартып, оныњ ендігі μмірі ќыл
‰стінде т±р еді. Ешкімі жоќ жалѓыз баланы
балалар ‰йіне жіберуге ќ±жаттар да дай-
ындала бастады. Б±л жаѓдайдыњ арты не
боларын сіз бен біз жаќсы білеміз.

Осы интернаттыњ директоры Г‰лсім
Ж±маѓ±лќызы м±нда 1999 жылдан бері
ж±мыс істейді. Ашыќ-жарќын кісі. Интер-
натта μскен барлыќ балалар ол кісіге жа-
ќын. ‡йлеріне де барып, кіріп-шыѓып ж‰ре
береді. Т±рмыс ќ±рып, ‰йленіп кеткендері
єлі к‰нге араласады. Ал мына жаѓдай оны
ойлантпай ќоймады. Т‰к кμрмегендей бей-
жай ќарай алмады. ¤зі Артемді ерекше
жаќсы кμретін. Бала да апайына еркелеп
т±ратын. Ќаршадай бала кμз алдында ба-
лалар ‰йіне кеткелі т±р. Не істеу керек?
Уаќыт тыѓыз.

Г‰лсім ойланды. Ќазір μзі арашашы
болмаса, баланыњ келешегі б±лыњѓыр.

Балалар ‰йінде тєрбие алады. Тасж‰рек
болып ер жетпесіне кім кепіл бере алады.
Ойлана келе отаѓасымен аќылдасуды
шешті. Егер баланы μзі асырап алса не
болмаќ. Жолдасы Марат Шоњѓалов μмір
кμрген адам. М‰мкін ойланар.

Марат Шоњѓалов ауданда білім
бμлімінде єдіскер. Екеуі тμрт баланы жет-
кізген. ‡лкен ‰ш ќызы бойжеткен. Тμртінші
±лдары ќазір 10-сыныпта оќиды. Келін-
шегініњ ойын білгенде Марат аѓамыз ой-
ланып ќалды. ¤мірінде м±ндай жаѓдайѓа
тап боламын деп ойламапты да. Бμтен ба-
лаѓа б±лар жаќыны бола ала ма, бауыр-
ларына баса ала ма? Сан сауал ойлант-
ты. Оныњ сыртында баланыњ ±лты да
бμлек. Єйелі мазасын алып ќоймаѓан соњ
барып Артеммен танысуды шешті.

– Шынын айтќанда орыс дегенде кμзі
кμк, сап-сары бала кμз алдыма елестеген
болатын. Ќалайша орыс баланы жаќсы
кμрем деп бірден шешім ќабылдай алма-
дым. Єйелім: "кμрші енді, єдемі бала, ба-
лалар ‰йіне кетіп ќалайын деп т±р" деп
шырылдаѓан соњ бардым. Баланы бір
кμргеннен іш тарттым. Ќаракμз μзіміздіњ
баламыз сияќты. Кμздері сондай
мейірімді. Єйтеуір ішім жылып кетті. Кей-
де адам бμтен біреуді бір кμргеннен жа-
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ќын тартады ѓой, солай мен де бірден
ж‰регім елжірей кетті. Бірден аламыз
дедім. Жанталасып барлыќ ќ±жаттарды
дайындап, ќамќорлыѓымызѓа алдыќ. Ба-
ламызды ‰йге єкелдік, – дейді Марат аѓай
б‰гінде сол кезді еске ала.

Бір жылдан бері Артем Шоњѓаловтар
отбасында μсіп келеді. Г‰лсім апайды
мама, Марат аѓайды папа дейді екен.
Руыњ кім десек, Таз дейді жымиып.

– ¤зіміздіњ балаларымыз бар ѓой. Алѓа-
шында кенже ±лым кішкене ќарсылыќ
білдірді. Енді ‰ш ќыздан кейін туѓан жал-
ѓыз ±лымыз. Бар кμњіл соѓан бμлініп келді.
Аздап т‰сінбестік болды. Біраќ ќазір ш‰кір.
Інісіндей кμреді. Екеуі тез тіл табысып кетті.
Маратты бірден папа деп кетті. Артемніњ
ењ алѓаш мама дегені єлі к‰нге есімде. Сол
жылы балалар лагерьге баратын болды
да біз Артемді де жібердік. Сол жаќта он-
он бес к‰ндей болып келді. ‡йге келісімен
‰йді саѓынѓан ѓой деймін ‰йге "мама, мама"
деп кіріп келіп, мені ќ±шаќтап жатыр.
Ж‰регім езіліп кетті. Кμзіме жас келді. Осы
баланыњ таѓдырына арашашы болып ќал-
ѓаныма еш μкінбеймін. Біз Артемге барын-
ша тєрбие беруге тырысып жатырмыз.
Отбасы жылуын кμрмеген, кμп нєрсені
білмейтін басында. Аќырында Марат

Адам баласыныњ
μмір жолы сан

соќпаќты. Таѓдырдыњ
не б±йыртып т±рѓанын
алдын ала болжап білу

м‰мкін емес. Десе де адам
адамѓа мейірімді болса μзгеніњ

μмірін μзгертуге болады.
Бар болѓаны

айналамызѓа бейжай,
безб‰йрек болмасаќ

болѓаны емес пе.

екеуміз оныњ бєрін жμнге келтірдік. Ќазір
бєрін ‰йреніп алды. Ешкімнен кем емес.
Папасынан бір елі ќалмай кμмектесіп
ж‰ргені, – дейді апайымыз.

Б‰гінде Артем Шонѓаловтардыњ отба-
сында μсіп келеді. Тегі єлі ауыстырылма-
са да сабаќта "мен Шоњѓаловпын" дейді
екен. Егер бала кμњілі осыны ќалап т±рса
ата-анасы μзгертіп беруге єзір. Егер т‰бі
ер жеткен соњ μз бетіммен кеткім келеді
деп жатса ондай жаѓдайѓа да б±л кісілер
дайын. Тек бастысы адам ќылып, жаќсы
тєрбие беріп, жаќсы бір азамат етіп шы-
ѓарса болѓаны.

– Жаќында ауылдан анам келген бола-
тын. Ол кісі де б±л жаѓдайды естігенде
кішкене т‰сініспестік танытты. Баласыз
емессіњ, μзгеніњ баласын бауырыња баса
аласыњ ба деп аздап уайымдады. Енді к‰ні
кеше ‰йімізге келіп, жатып кетті. Артемді
μз немересіндей кμрді. Артем адамныњ
іші-бауырына кіріп т±ратын, сондай
с‰йкімді бала. Ќ±дай біледі, рахатты μз
баламнан кμрем бе, єлде осы баладан ба.
Не болса да, еш к‰нєсі жоќ бір баланыњ
μмірін μксітпеуге тырысып жатырмыз. Егер
ќазіргі кезде єрбір отбасы бір-бір баладан
μз ќамќорлыќтарына алса, ќаншама
б‰лдіршін жыламас еді. Ќазір тыныштыќ
заман ѓой. Бір баланы асырап, баѓуѓа ша-
мамыз жетеді. Соѓыс, аштыќ заманда да
жетімдерді жылатпай, бауырына басќан
емес пе?! Бастысы мейірімді, ќайырым-
ды болсаќ екен, – деген ойын да айта кетті
Артемніњ єкесі Марат Шоњѓалов.

Ерлі-зайыптылардыњ екеуі де
кμп балалы отбасынан шыќќан.
Сондыќтан оларѓа бала саны
мањызды емес. Ењ бастысы
балалары бір-біріне ќамќор,
бауырмал, адал, жаќсы азамат
болып μссе болѓаны. Ал,
ќалѓаны алдаѓы уаќыттыњ
еншісінде. Ќ±дай ќаласа Артем
де ер жетер. Осы кμрген
жаќсылыѓын ол да айналасына
шашар. Мейірімге ќанып μскен
±рпаќ ќана ±лт ќамын жемей ме.
Ендеше таѓдыры ќиын
балѓындарѓа осындай ата-ана
тілейміз. Бар болайыќ. Бір-
бірімізге мейірімді болайыќ.
Таран ауданы.

СУРЕТТЕ: Шоњѓаловтар отбасы.
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АЯЗБЕКОВ

Облыстаѓы μрт жаѓдайы кμњіл
кμншітпейді. Аѓымдаѓы жылдыњ
4 айында 300-ге жуыќ μрт
оќиѓасы тіркелді. Келтірілген
шыѓын 3 млн. 523 тењгені ќ±рай-
ды.

Облыста тіркелген μрт

оќиѓаларыныњ дені жеке т±рѓын
‰йлерде болѓан. Сонымен ќатар
ауылшаруашылыќ нысандарын-
да, єкімшілік жєне ќоѓамдыќ
ѓимараттар мен сауда н‰ктеле-
рінде μрт оќиѓалары жиілеп ба-
рады.

Азаматтардыњ электр ќ±рал-
дарын, пештерді орнату мен іске

ќосу кезінде μрт ќауіпсіздігі ере-
желерін саќтамау тілсіз жаудыњ
пайда болу себептерініњ бірі.

¤ткен жылмен салыстырѓан-
да тілсіз жаудан кμз ж±мѓандар
саны да артќан. 15 адам от жа-
лыны астында ќалып ќойѓан.
Мєселен,  Рудный ќаласында 7
адам μртеніп кеткен. Ќостанай,

ОЌИЃА

¤ртте 15 адам ќаза болды
Ќарабалыќ жєне Мењдіќара
аудандарында да адам μлімі
тіркелген. Ќостанай облысы бой-
ынша тμтенше жаѓдайлар де-
партаменті бастыѓыныњ міндетін
уаќытша атќарушы Виктор Шил-
лердіњ сμзінше, от пайда болѓан
жаѓдайда азаматтарды єуре-
сарсањѓа т‰сіп, д±рыс єрекет жа-

самауы  ќайѓылы оќиѓаѓа єкеп
соќтырады. Сондай-аќ, мастыќ
салдарынан μртеніп кететіндер
де аз емес.

Ќ±зырлы мекеме басшысы
облыс єкімі алдында жауап беру
барысында μрт оќиѓаларыныњ
алдын алу маќсатында т±рѓын-
дар мен жасμспірімдер арасын-
да т‰сінік ж±мыстарын ж‰ргізу
белсенді ж‰ріп жатќанын айтты.
Сонымен ќатар оќу-жаттыѓу іс-
шалары т±раќты ±йымдастыры-
латынын атап μтті.

Махаббат
     БЕКБАЙ
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