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Жақында аудандық әкімдікте аудандық кәсіпкерлік дамытудағы әкімшілік
кедергілерді шеттету бойынша жұмыс тобының отырысы өтті. Отырысты ауыл
шаруашылығы және кәсіпкерлік бөлімінің басшысы Ж.Ж.Бопаев жүргізді. Күн
тәртібінде  2016 жылдың 4 айы бойынша сәулет, құрылыс, тұрғын үй-комму-
налдық шарушылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің
кәсіпкерлік дамытуда әкімшілік кедергілерді шеттету бойынша жүргізілген және
"Бизнестің жол картасы-2020" бағдарламасы аясында "Балке" шаруа қожалы-
ғына инфрақұрылым жүргізу жобасы бойынша жүргізілген жұмыстар туралы
және 2016 жылдың 4 айы бойынша  жер қатынастары бөлімінің кәсіпкерлік
дамытуда әкімшілік кедергілерді шеттету бойынша жүргізілген жұмыстары
туралы ақпараттар тыңдалды.

               Өз тілшіміз

Сыбайлас жемқорлық - жылдан-
жылға небір тегеурінді қарсылықтарға
төтеп беріп, қайда мол қаражат көзі бар
болса, сол жерге терең тамыр жайып,
жойылудың орнына керісінше кеңінен
етек жайып отырған бүгінгі күннің бас-
ты індеті. Елімізде "Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы күрес туралы" Заң қабыл-
данғаннан жемқорлыққа қарсы тұру, ал-
дын алуға бағытталған іс-шаралар көп-
теп жүзеге асырылуда.  Елбасымыз
Н.Ә.Назарбаев өз сөзінде: "Қазір қазақ-
стандық мемлекеттік қызметті дамыту-
дың жаңа кезеңі бастау алды. Менің
Жарлығыммен  Мемлекеттік  қызмет
істері жөніндегі министрлік, оның құры-
лымында - Жемқорлыққа  қарсы іс-
қимылдың ұлттық бюросы құрылды.
Осылайша, тек мемлекеттік қызмет
жүйесі ғана емес, сондай-ақ, жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл танытатын, яғни
жемқорлық көріністерінің барынша ал-
дын алуға бағдарланған жүйе де жаң-
ғыртылып отыр. Бұл жерде жемқорлық-
пен күрестің өзі барынша дәйекті бола
түседі және жүйелі сипатқа ие болады",
- деп көрсеткен болатын. Осыдан бас-
тап, сыбайлас жемқорлықпен аяусыз
күрес жүргізуде мемлекет бірқатар ба-
тыл әрекеттер жасап жатқаны белгілі.
Қылмыстың алдын алу заңдылықтары
жетілдіріліп, сыбайлас жемқорлыққа
қатысты жауапкершілік арттырылған.
Жаңа Қылмыстық кодексте "ауыр

зардаптар" және "елеулі залал" деген
терминдерге де нақты түсініктер беріліп,
мысалдар келтірілген. Мәселен, жемқор-
лық әрекеттер салдарынан "ауыр зардап-
тарға" ірі немесе аса ірі шығын келтіру
жайттары, ал "елеулі залалға" қоғам мен
мемлекеттің мүддесін қорғаушы ұйым-
дардың құқығы мен заңды мүдделерін
бұзушылық салдарынан туындайтын
жағдайлар жатқызылған. Ірі немесе аса
ірі пара шамаларының төменгі және жо-
ғары деңгейлері де есепке алынған. Егер
бұрынғы Қылмыстық кодексте ірі көлем-
дегі пара деп 500 айлық  есептегіш
көрсеткіштен басталатын сома алынса,
жаңа кодексте 3 мыңнан бастап 10 мың
айлық есептегіш көрсеткішке дейінгі
мөлшер танылған. Ал аса ірі пара деп 10
мың айлық есептік көрсеткіштен асқан

МЕМОРАНДУМҒА ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ
шама айтылады. Сондай-ақ,  алдағы
уақытта сыбайлас жемқорлық қылмыс
жасаушының қосымша жауапкершілігі
арттырылған. Бұрын қылмысқа ұрын-
ған тұлғаға айқындалған қызметтерді ат-
қаруға 7 жылға дейін тыйым салынса,
енді қосымша жазалау тәртібі міндетті
және өмір бойғы кезеңді қамтитын бо-
лады.
Жақында осы бағытта Семей аймағы

бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл ауданаралық басқармасында
жоспарлы шара өткізілді. Ол жерге "Нұр
Отан" партиясының Курчатов қалалық
филиалы, Бородулиха мен Бесқарағай
аудандық филиал төрағаларының бірінші
орынбасарлары шақырылды. Кездесуге
Шығыс Қазақстан облысы мәслихатының
депутаты Т.Е.Әділов қатысып, өз ойын
ортаға  салып, басқарма жұмысына
сәттілік тіледі. Кездесу барысында Шы-
ғыс Қазақстан облысы бойынша сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Ұлттық
бюросы басқармасының Семей аймағы
бойынша ауданаралық басқармасы мен
Бесқарағай аудандық филиалы арасын-
да сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
саласында бірігіп қызмет ету туралы Ме-
морандумға қол қойылды. Басқарма бас-
шысы Дархан Жарылғасынұлы Елтоқов
өз сөзінде кездесуге қатысушыларды
жұмыс барысымен, алға қойған жоспар-
лармен толығырақ таныстырып өтті.
Ендігі мақсат Меморандум негізінде
бірге қызмет етіп мемлекеттегі сыбай-
лас жемқорлықты жою үшін Қазақстан
Республикасының Президенті Н.Ә.На-
зарбаевтың ұсынған тапсырмаларды
жүзеге асыру барысында бірлесе жұмыс
жасау, сонымен қатар ҚР Президентінің
26.12.2014 жылғы № 986 Жарлығымен
бекітілген 2015-2025 жылдарға арнал-
ған ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
стратегиясы бойынша қызметті жүзеге
асыру болып табылады.
Қол қойған жақтар бұл бастаманы

толық құптап қана қоймай, сыбайлас
жемқорлықпен ымырасыз күресте
өздерінің жан-жақты қолдау көрсе-
тетіндігін атап, еңсесін тіктеп, аймаққа
есігін айқара ашқан жаңа мекеме жұмы-
сына сәттілік тілей тарқасты.

         Ә. ЗАИТОВА

Жұмыс тобының отырысы өтті

Во время рабочего визита в село
Кривинка аким района Н. Токсеитов
вместе с заместителем акима района
Е. Рахметуллиным, руководителем от-
дела защиты и социальных программ
Б. Баталовым и другими посетил мечеть.
Также аким района обратил внимание
на проведение ремонта и подготовку к
зиме духовной обители. Далее посетил
Кривинскую СВА, где побеседовал с ме-
дицинским персоналом о работе этого
медицинского учреждения в глубинке
района. Затем аким района встретился,
поздравил с праздником и побеседовал
с участником ВОВ Кизатом Муханга-
лиевым, во дворе которого лежали дро-
ва. Аким района распорядился, чтобы
была оказана помощь ветерану войны
его семье в распиловке и укладке дров.
Далее в актовом зале Кривинской сред-
ней школы состоялась встреча акима
района с общественностью села. Нур-
жан Тлеужанович рассказал о социаль-
но-экономическом развитии Бескара-
гайского района, в частности, Жети-
жарского сельского округа, а в том числе
села Кривинка. Ответил на  вопросы
граждан, которых волновали  соци-
альные темы быта - дороги, веерные от-
ключения света, начисления пенсий.
Аким района Н.Т. Токсеитов побла-

годарил активных лидеров обществен-
ности этого села, которые вносят свою
лепту в социально-экономическое раз-
витие, а также, проявляя свои глубокие
патриотические чувства, весной высту-
пили спасателями во время половодья и
не допустили подтопления родного се-
ления, как это случилось ранее - весной
2015 года. Он высказал огромную бла-
годарность патриотам Бескарагая и вру-
чил им Благодарственные письма в честь
25-летия Независимости Республики
Казахстан и празднования Государствен-
ных символов Республики Казахстан.

3 июня 2О16 года  на  центральной
площади райцентра Бескарагайского
района прошло торжественное меро-
приятие, посвященное Дню Государ-
ственных символов Республики Казах-
стан и "Автовелопробег-2016". Аким
района Нуржан Тлеужанович Токсеи-
тов поздравил с высокой трибуны с го-
сударственным праздником земляков.
Пожелал мира и процветания бескара-
гайцам, мира и процветания единому
нашему дому - Республике Казахстан.
На протяжении двух лет в нашем

районе в День государственных симво-
лов проходит велопробег и автопробег.
Без сомнений - это добрая традиция бла-
гоприятно влияет на граждан и особен-
но - на молодежь. Они воспринимают
это, как дань уважения родной земле.
Это событие выступает важной состав-
ляющей чувства патриотизма. В канун
празднования Дня  государственных
символов наши активные земляки изъя-
вили желание быть в рядах партии пре-
зидента. И в этот замечательный день на
высокой эстраде Председатель Бескара-
гайского районного филиала партии
"Нур Отан" аким района Н.Т. Токсеи-
тов вручил партийные билеты гражда-
нам, впервые вступившим в партию
"Нур Отан" - директору Бескарагай-
ского колледжа Оразбаеву Биржану Куа-
нышевичу, методисту Бескарагайского
колледжа Букебаевой Айжан Сабитов-
не,  Искаковой Айжан - главному спе-
циалисту аппарата акима района, Скрип-
никовой Виктории - ведущему специа-
листу отдела занятости и социальных
программ, главному специалисту Бес-
карагайского с.о. - Евгению Александ-
ровичу Шахворостову, индивидуально-
му предпринимателю Янине Васильев-
не Симоненко и другим. Благодарствен-
ные письма за подписью председателя

партии "Нур Отан",  Президента Рес-
публики Казахстан Н. А. Назарбаева,
аким района вручил заслуженным бес-
карагайцам. Тем, кто внес свою лепту в
развитие региона, в его социально-по-
литическую стабильность и принял ак-
тивное участие в выборах Мажилиса
Парламента Республики Казахстан. Это
Майре Жакиболдиновне Скаковой, су-
дье Бескарагайского суда Ардаку Калие-
ву, Кунафину Беккали Ипановичу - ру-
ководителю юридического отдела аппа-
рата акима Бескарагайского района,
Умытжан Каиргалиевне Мирашевой - ру-
ководителю Центра развития языков,  Ба-
кеевой Алмагуль Кажибаевне - главному
специалисту канцелярии аппарата акима
района, Кайсиной Меруерт Даулетха-

На  кривинской  благодатной земле

Благодарственные письма вручены под-
полковнику, руководителю службы Бес-
карагайского отдела ЧС Кабиржану Ка-
лимбаевичу Саметаеву. Сотовый теле-
фон и Благодарственное письмо аким
района вручил от всей души специалис-
ту метеослужбы из села Жетижар Алек-
сандру Борисовичу Костерову, который
в весеннее половодье  десятки раз в день
мерил уровень поднятия воды в Ирты-
ше, дежурил, днем и ночью, чтобы не
пропустить превышающей грани и не
допустить наводнения. Благодарствен-
ные письма вручены также главе КХ Ах-
медиеву Жаскайрату, акиму Жетижар-
ского с.о. Назарову Сунгату Болатбе-
ковичу, Татишеву Омирбеку, Баймол-
динову Адалу Ораловичу, Садвакасову
Марату Жантемировичу, Руслану Ва-
лентиновичу Ибрагимову, Орынбасару
Кусмановичу Кусжанову, многодетной

матери Нуртазиной Нызгалдай апай и
многим другим, кто живет и трудится
во славу родного края. Прекрасным кон-
цертом порадовали земляков артисты
районного Дома культуры и артисты
художественной самодеятельности села
Кривинка.
Бескарагайская земля - это много-

национальный дом, в котором в мире и
согласии дружно проживает более 28
национальностей. Так пусть эта друж-
ба длится века, а на нашей земле царит
мир и взаимопонимание, а схватки  бу-
дут только спортивными, как и в этот
праздничный день. Спортивные состя-
зания по волейболу среди команды аки-
ма района и Кривинской сборной ко-
манды прошли в спортивном зале Кри-
винской СШ, где победу одержала ко-
манда акима района. Поздравляем!

                      Л. ТИМОФЕЕВА

новне - завучу по учебно-воспитатель-
ной работе Бескарагайского колледжа,
Жумадилову Кашкену Ташкеновичу -
хирургу ЦРБ, Бутенбалину Бауржану -
главе КХ из Баскольского с.о., предпри-
нимателю Елюбаевой Мейрамгуль, глав-
ному специалисту Долонского с.о. - Иб-
раевой Сайраш Нуртаевне,  директору
Боденелинской СШ - Елемесову Нурбе-
ку Мухтарбековичу, Черкашиной Ирме
Григорьевне, члену ЭКО "Деревенька
моя" из М-Владимировского с.о. и мно-
гим другим. Красивые патриотические
песни и танцы радовали душу сельчан.
Завершилось это торжество  "Авто и ве-
лопробегом-2О16"!, посвященному Дню
государственных символов Республики
Казахстан, который стартовал с централь-
ной площади райцентра.

Торжественно отмечен
День государственных символов
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“Ақ қайың-2016”

Елімізде жыл сайын 1 маусым
- Халықаралық балаларды қорғау
күні кеңінен аталып өтілуде. Бұл
күні балалар қуанатын болса, ал
үлкендер үшін осы күн балалар-
ды әрдайым қамқорлыққа алып,
қорғауы қажеттігін, өскелең ұрпақ-
тың болашағы үшін жауапты
екендігін еске салатын күн. Ұлы
ағартушы Ахмет Байтұрсынов:
"Балам деген Ел болмаса, Елім
деген бала қайдан шығады" - де-
ген екен. Ұлы сөз!

1 маусым - Балаларды қорғау
күнін  жыл сайын  Бесқарағай
ауданында да өз деңгейінде атап
өту дәстүрге айналған үрдіс.  Дәл
осы күні таң сәріден аудан орта-
лығына әр ауылдан жиналған ба-
лаларды жауапты адамдар қарсы
алып, аудан орталығында шағын
саяхат ұйымдастырылады. Бала-
лармен бірге ойнап, бірге күліп,
ауданның бірқатар ұйымдары мен
мекемелерін аралатып, тәттіге
толы дастархандарын жайған
аудандық мекеме мен ұйымдар-
дың, дербес бөлімдердің басшы-
ларына осы күні балалар дән
риза болғаны анық. Балаларды
қорғау күні мереке ғана емес, со-
нымен қатар, болашаққа бағдар
жасайтын маңызды шараның бірі.
Адамзаттың алдында тұрған зор
міндет - болашақ ұрпақтың бақыт-
ты өмірін қалыптастыру. Бала -
бауыр етіміз, болашағымыз,
өміріміздің жалғасы. Балдырған-
дарымыздың риясыз күлкісіне
бөлену ата-ана үшін үлкен бақыт!

Жаймашуақ жаздың алғашқы
күні біздің ауданымызда  өте
көңілді басталды. Мереке күннің
әсем кеші балаларға арналған
дәстүрлі "Ақ қайың-2016" гала-кон-
цертіне ұласты. Әсем безендіріл-
ген сахна төңірегіне ауданның

ауылдарынан келген өнерпаз
балғындар жиналды. Орталық
алаңда сондай-ақ балаларға ар-
налған тәтті мақта, кәуап, батутпен
ойын, сөрелері түрлі ойыншық-
тарға толы сауда-саттық та ұйым-
дастырылды. Қатысушыға ерекше
әсер қалдыра алатын бұл мере-
кенің жылдан-жылға мерейі де
артқан тәрізді.

Аудан әкімі Нұржан Тілеужан-
ұлы Тоқсеитовтің қолдауымен
өткен биылғы байқау Қазақстан
Республикасы Тәуелсіздігінің 25
жылдығына арналды. Мерекелік

іс-шара аудан әкімінің құттықтау
сөзінен бастау алды. Өз сөзінде
аудан басшысы Н.Т.Тоқсеитов
"Құрметті балалар! Бүгінгі күнгі
жарқын әрі жылы ниетті ақ тілек-
тердің барлығы сіздер үшін! Әлем-
дегі ең құнды байлықтың бірі - ба-
ланың жарқын күлкісі мен көңілді
көздері. Бақытты балалық шақта-
рыңыз бүгінгідей қуанышты күнге
толы болсын!"- дей келе орталық
алаңға жиналған барлық бала-
ларды мерекелерімен құттықтап,
ең ізгі тілектерін жолдады.

Кеш шымылдығы "Ақ қайың-
2016" байқауының ең кішкентай
қатысушысы Шерхан Алмасұлының
орындауындағы "Астана" әнімен
ашылды. Әдемі кеште әсем ән,
көңілді би, әуезді күй де, көрермен
қауыммен ойын да болды.

Көрермен көңілінен шыққан
кеште Өндіріс орта мектебінің
балалары ,"Болашақ" ансамблінің
орындауында "Секіртпе" күйі,
Сосновка орта мектебінің үздік
оқушысы Бөребаева Назерке
"Қазақ елі" әнімен, өткен жылы
Ресей елінде өнер көрсетіп қайт-
қан Қоянбай мектебінің талантты
балаларынан құралған "Алтын-
Арай" тобы - "Батырлар" биімен,
"Веселые матрешки" биімен Бо-
рас орта мектеп-бақшасының ба-
лалары,  Долон мектебінің оқушы-
лары - "Радуга" биімен, Семияр
орта мектебінің балғындары "Мод-
ницы" биімен, Өндіріс мектебінен
"Кармен" әнімен Амангелді Аяна,
"Алматының түндері" әнімен Мол-
дабаев Мирас Үлкен Владимиров-
ка  орта мектебінің окушысы,
"Жаяу" әнімен Қоянбай ауылынан
Құрманғалин Ахмет, "Татар биі"
Башкуль орта мектебінің оқушы-
лары, "Өзбек" биі Үлкен Владими-
ровка мектебі, "Лезгинка" кавказ
халықтың биімен Мостик мек-
тебінің балалары өнер көрсетті.
Сонымен қатар, Төлеубекова Ди-
ляра "Тек алға" әнімен әрі Ораз-
беков Ильдар "Жарайма" әнімен
ортаға шығып, көрермен қошеме-
тіне бөленді. “Ақ қайың” байқауы-
ның тұрақты қатысушысы, Нықы-
шева Камила болса "Мереке" әнін
дүйім жұртшылыққа тарту етті.
Биылғы жылы баян сыныбын

тәмамдайтын Камилаға осы күні
жерлестері сәттілік тіледі. Сол
сияқты Семеновка орта мектебі
"Мир, который нужен всем" биін,
Кривинка мектебінен келген
оқушылар "Кадриль" биін ұсынса,
"Туған жер" әнімен Тоғамбекова
Әлина мен Сейдахметова Диль-
наз, "Әдемі ай" әнімен Қапанова
Айдана, "Тәтті-тәтті" әнімен Құн-
дызхан Мердан сахнаға шығып,
үздік өнер көрсетті. Березовка
мектебінен келген Орманова
Іңкәр мен Рысжан "Саранжап"
күйін, "Айналайын" би тобы "Та-
рантелла" биін көрермен қауымға
орындап берсе, Канонерка мек-
тебінен қатысқан топ "Конфетти"
биін, Үлкен Владимировка мек-
тебінің сүйкімді бүлдіршіндері
"Аралар" биін биледі. Ахметқали

Қали "Қасиетті дом-
быра" әнімен және
Диляра Қапалаева
"Две половинки"
әнімен байқаудын
бірінші бөлімін
аяқтады.

Өнерпаз өрен-
дердің өнерлері
паш етілген мере-
келік кештің екінші
бөлімін Балтабае-
ва Айсана мен Ша-
рипбаева Аяжан
"Отырардағы той"
әнімен жалғастыр-
ды. Көздің жауын
алатын әдемі кос-
тюмдермен, ерек-
ше дайындықпен
келген қатысушы-
лардың әрқайсысы

осы күні жаздай жадырап, айна-
лаға күндей шуақ шашып, көңілді
кештің ажарын ашты. "Зонтики"
әнімен Канонерка мектебінің
оқушылары, "С веерами" биімен
Беген мектебінің балалары, Гро-
шева Таня  "Лети-лети, лепесток"
әнімен, "Спорттық би" - Борас
мектеп-бақшасы, акробатика
және "Испан" биі Н.Баймұратов
мектебінің жас өрендері орында-
ды. Таяуда Алматыда өткен IV
Республикалық  “Тайжарыс” ра-
диобайқауының гран-при жүлде-
гері Қадырова Назгүл "Туған жер "
әнімен , "Қуыршақтар" биімен Кіші
Владимировка мектебінің оқушы-
лары, "Колыбельная" әнімен
Маркленова Дари-
на Жыланды мек-
тебінен, "Чумба-
чумба" биімен Се-
меновка орта
мектебі балала-
рының өнерлері
тамашаланды.

О б л ы с т ы қ
"Жарқын бола-
шақ" байқауында
1-ші орын, Респуб-
ликалық байқау-
дан 3-ші орын ал-
ған Найверт Кате-
рина  "Ризамын"
әнін шырқап
к ө р е р м е н н і ң
ыстық ықыласы

мен қошеметіне бөленді. Көңілді
кеште "Конопушки" Канонерка
мектебі ,"Румбо" биі Кривинка,
мектебі, "Павлин" биімен  талай-
ды таңдай қақтырған Сосновка
мектебінің оқушылары, "Миллион
қыздар" Боктров Темірлан мен
Қайыржанов Әдлен дуэты - Се-
мияр мектебі, "Үнді" биі - Глухов-
ка мектебі,"Крылатые качели"
әнімен Белокаменка ауылының
оқушылары, "Қазағым" әнімен
Мұхтарова Жанель, "Со шляпами"
биі Семияр мектебінің жас өнер-
паздары, "Қазақ жастары" әнімен
Карамырзадан келген Сейітқази-
нов Алпамыс, "Домбыра" биімен
Беген мектебінің оқушылары, "Ба-
қытты әйел" әнімен Кенесова Ер-
кежан - Канонерка мектебі, "Ама-
зонки" және "Мы дети солнца" би-
лерімен Қарамырза мектебі,
"Мамба" биімен және "Ох, Сере-
женька", "Хуторянка" әндерімен
Борас орта мектеп бақшасының
балғындары, "Ретро" биімен Қоян-
бай мектебінің оқушылары, "За-

манауи" бимен Үлкен Владими-
ровка орта мектебінің жас өрен-
дері сахнада өнер көрсетті. Үздік
деген 58 номерден әрі екі бөлім-
нен құралған гала-концертке осы-
лайша ауданның ауылдарынан
343 оқушы қатысып, өздерінің
жаңа әрі қызықты қойылымдары-
менен көрерменін қуантып, тама-
ша кештің сәнін келтірді.

Мерекелік кештің қорытынды-
сы бойынша "Ақ қайың-2016" бай-

қауының бас жүлдесін Канонер-
ка орта мектебінің өрендері жеңіп
алса, жүлделі 1-ші орын Борас
орта мектеп-бақшасына, 2-ші
орын - Березовка және Өндіріс
орта мектептерінің жас өнерпаз-
дарына, 3-ші орын - Қоянбай,
Үлкен Владимировка орта мектеп-
терінің оқушыларына бұйырды.

Бұл жерде мерекенің басы-
нан соңына дейін өткізілуін жос-
парлап, қадағалаған Өнер мек-
тебінің ұжымына, аудандық білім
беру, дене шынықтыру және спорт
бөлімінің ұжымына, сонымен
қатар, әр ауылдан келген бала-
лардың байқауға қатысып, батыл
өнер көрсетуіне жағдай жасаған
ұстаздар мен ата-аналар қауы-
мына айтар алғысымыз шексіз.

Кеш соңында гала-концерттің
жоғары деңгейде өтуіне үлкен
үлесін қосқан, қамқоршы болған
өнер жанашыры, аудан әкімі Тоқ-
сейітов Нұржан Тілеужанұлына
балалар атынан мың алғыс айты-

лып, кешті қорытындылау құрметі
берілді. Барлық балаларды  тағы
бір мәрте мерекелерімен құттық-
тап, жүлделі орын алған жалпы
білім беру мекемелерінің басшы-
ларын марапаттап, концертке
қатысқан әр балаға бағалы сый-
лықтарын табыстады.

Көңілді кеш әдемі отшашумен
тәмамдалды.

        Ә. ҚАСЫМҒОЖИНА

Балауса  балдырғанның  шаттық  күлкісі
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ГосслужбаБақытты балалық шақ

1-ші маусым күні Үлкен Владимировка орта мектебінде "Балдәурен"
атты жазғы мектепішілік лагерь салтанатты түрде ашылып, осыған орай
1 маусым - Халықаралық балалар күніне байланысты "Бақытты балалық
шақ" іс-шарасы өтті. Іс-шараға ұстаздар, ата-аналар, мектепалды даяр-
лық тобы мен 1-4 сынып оқушылары қатысты. Мерекеге ертегі кейіпкер-
лері: қасқыр, қоян, маймыл, сайқымазақ, үйрек көрініс көрсетіп, балалар-
мен түрлі сайыстар өткізді. Іс-шараға оқушылар белсене қатысып ән ай-
тып, би билеп, ойын ойнап, өз өнерлерін ортаға салды. Мереке өз мәре-
сіне жетіп, "Әрқашан күн сөнбесін" әнімен аяқталды.

Р. САҒАДИЕВА,
Үлкен Владимировка орта мектебі,

бастауыш сынып мұғалімі

Өскемен қаласында Қазақстан
Республикасы Тәуелсіздігінің 25-жыл-
дығына орай "Бақытты балалық шақ"
партиялық жобасын іске асыру мақ-
сатында "Нұр Отан" - балаларға" атты
республикалық акциясы өткізілуде.
Аталмыш акциядан Бесқарағай ауда-
ны да шет қалмады. Күні кеше "Нұр
Отан" партиясының аудандық фи-
лиал төрағасының бірінші орынбаса-
ры Б.У.Омаров  ауданымыздың
К.Қ.Ныкишева, Т.М.Нұрканова сынды
дарынды оқушыларын Шығыс Қазақ-
стан облысының әкімі Даниал Кенже-
тайұлы Ахметовтің қабылдауына
қатысып қайтуын қамтамасыз еткен
болса, мамырдың 31-ші жұлдызында
акция төңірегінде мүмкіндігі шектеулі
жандарға арналған Бесқарағай ауда-
нының аумақтық орталығында аудан-
дық "Нұр Отан" партиясы филиалы
және бастауыш партия ұйымдарымен
бірлескен ауқымды іс-шара өткізілді.
Қазақстан Республикасы Тәуел-
сіздігінің 25 жылдығы мен "Бақытты
балалық шақ" атты партиялық жоба
шеңберінде өткізілген бұл шарада
мүмкіндігі шектеулі балалардың сал-
ған үздік жұмыстарынан арнайы су-
рет көрмесі ұйымдастырылды.

Көрмені өткізудегі негізгі мақсат
мүмкіндіктері шектеулі балалардың
шығармашылық қабілеттерін артты-
ру, жақсылыққа жетелеу, қолдау,
қорғау болса, көрменің міндеті қорша-
ған ортаға мүмкіндігі шектеулі бала-
лардың көзқарасы қандай, яғни,
көрмеге ұсынылған суреттер арқы-
ры әр баланың ішкі мінез-құлқын, ойын
түсінуге бағытталды.

Ауданымызда "Нұр Отан" пар-
тиясы филиалының қолдауымен
осындай тәрбиелік мәні зор, мағына-
лы іс-шаралар көптеп өткізілуде.
Көрмеге 18 жасқа дейінгі балалардың
әртүрлі бағытта дайындалған, нақты-
рақ айтқанда: тоқыма, кесте, ілмек-
пен тоқу, бисер, жабыстырма сынды
жұмыстары қабылданды. Әр бағыт-
та әртүрлі заттардан жасалған
жұмыстардың жеңіл ауырлығы да са-
рапталып, бағаланды. Тіпті үздік
жұмыстарды саралай келе, аумақтық
орталықтың балаларының осындай
үлкен шыдамдылықты талап ететін
жұмыстарды өз қолдарымен жасаға-
нына тамсанып, таңдаңғандар да та-
былды. Нәтижесінде бірде-бір жан
ескерусіз қалмай, әр қатысушы ұйым-
дастырушы топ атынан бағалы сый-
лықтармен марапатталды.

Қорыта айтқанда, аудандық "Нұр
Отан" партиясы филиалының қаты-
суымен  партиялық жобалар сапалы
жүзеге асып қана қоймай, қосымша
ауданның тыныс-тіршілігіне етене
араласа алатын өзіндік орынға ие
ұйым деп айта аламыз.

                     Ә. ЗАИТОВА

"Біз күн
сәулелі әлем
саламыз!"

Жазғы  демалыс

30 мая 2016 года под председа-
тельством Жумагулова Т.К. состоялось
очередное заседание Совета по этике
Департамента Министерства по делам
государственной службы Республики
Казахстан в Восточно-Казахстанской
области. В ходе заседания заслушан от-
чет и.о. руководителя ГУ "Управления
здравоохранения Восточно-Казахстан-
ской области" Попова С.А., о прини-
маемых мерах по противодействию кор-
рупции в областном управлении и под-
ведомственных учреждениях здравоох-
ранения области. В своем отчете он
подробно рассказал о работе, прово-
димой Управлением здравоохранения
области по реализации государствен-
ной антикоррупционной политики.

Руководитель управления контро-
ля в сфере государственной службы
Департамента по делам государствен-
ной службы по ВКО Карманов А.С. про-
информировал членов Совета об ито-
гах анализа, проведенного секрета-
риатом Совета, касательно принимае-
мых мер по противодействию корруп-
ции в областном управлении здраво-
охранения и подведомственных ему
медицинских учреждениях. По итогам
анализа установлено, что управле-
нием здравоохранения, несмотря на
письменное поручение уполномочен-
ного органа (Департамента по делам
государственной службы по ВКО), не
проведен антикоррупционный монито-
ринг своей деятельности за 1 квартал
2016 года с размещением его резуль-
татов на официальном сайте управ-
ления здравоохранения. В здании об-
ластного управлении здравоохранения
(г.Усть-Каменогорск, ул.Гоголя,36) не
созданы условия для лиц с ограничен-
ными возможностями (отсутствует пан-
дус, кнопка вызова специалистов), что
является нарушением требований За-
кона РК "О государственных услугах"
(п.п.2 п.2 ст.5). До настоящего време-
ни, не представлена информация по
исполнению решения Совета по этике
в ВКО от 26 февраля 2016 года о раз-
мещении сведений об уполномочен-
ном по этике. Также не на должном
уровне проводится работа по профи-
лактике и предупреждению корруп-
ционных правонарушений в управлении
здравоохранения и подведомственных
ему медицинских учреждениях.
  Так, в 2015 году по рекомендации дис-
циплинарного совета ВКО (решение
№ 4 от 14.04.2015 г.), за совершение
коррупционного правонарушения был
уволен с занимаемой должности глав-
ный врач Тарбагатайской межрайонной
больницы Дуйсебаев К.Н. В текущем
году антикоррупционной службой обла-
сти возбуждено и расследуется уголов-
ное дело в отношении должностных лиц
управления здравоохранения по призна-
кам преступлений, предусмотренных
статьями 361 и 366 УК РК.

Не способствует неукоснительно-
му и строгому соблюдению норм слу-
жебной этики и имеющаяся в управле-
нии здравоохранения порочная прак-
тика досрочного снятия ранее нало-
женных дисциплинарных взысканий.

По итогам рассмотрения вопроса,
Совет по этике решил направить акиму
Восточно-Казахстанской области Ахме-
тову Д.К. информационное письмо о сос-
тоянии дел в сфере здравоохранения.

И.о. руководителя ГУ "Управление
здравоохранения Восточно-Казахстан-
ской области" Попову С.А. рекомендо-
вано за ненадлежащее и недобросове-
стное отношение к выполнению своих
служебных обязанностей, выразивших-
ся в неоднократном неисполнении
ранее вынесенных решений Дисципли-
нарного совета ВКО и Совета по этике
в ВКО, а также поручений уполномо-
ченного органа в сфере государствен-
ной службы и противодействию корруп-

Очередное заседание
Совета по этике

ции, рассмотреть вопрос об ответ-
ственности соответствующих должно-
стных лиц. Также рекомендовано при-
нять исчерпывающие меры по неукос-
нительному и строгому соблюдению
требований Этического кодекса и За-
конов Республики Казахстан "О госу-
дарственной службе Республики Ка-
захстан" и "О противодействии корруп-
ции", а также законодательства в сфе-
ре государственных закупок и государ-
ственных услуг, в том числе оператив-
но и конструктивно реагировать на
критические замечания о деятельнос-
ти управления здравоохранения и под-
ведомственных ему учреждениях в элек-
тронных СМИ и печатных изданиях, в
то же время необходимо  исключить
поводы и основания для их освещения
в негативном ключе.

О принимаемых уполномоченным
и государственными органами мерах
по формированию антикоррупционной
культуры выступили руководитель уп-
равления профилактики коррупции
Департамента по делам государствен-
ной службы по ВКО Кожахметов М.С. и
руководитель аппарата акима г. Усть-
Каменогорск Шурманов Е.А.

По итогам заслушивания и обсуж-
дения, членами Совета даны ряд реко-
мендации, в том числе совместно с уп-
равлением профилактики коррупции
Департамента обобщить опыт Моло-
дежного центра акимата г. Усть-Каме-
ногорска, по организации работы в рам-
ках городского движения "Учебные за-
ведения - зона вне коррупции", а также
ежегодной акции "Школа вне корруп-
ции", с целью выработки и осуществле-
ния в областном центре единой поли-
тико-воспитательной концепции для
образовательных учреждений (дошколь-
ных, школьных учреждений и колледжей).

Также рассмотрено дисциплинар-
ное дело в отношении руководителя ГУ
"Отдел образования, физической куль-
туры и спорта города Курчатов" Вос-
точно-Казахстанской области Улукпа-
новой А.Ж., возбужденного на основа-
нии акта о результатах внеплановой
проверки от 15.05.2016 г., проведен-
ного Департаментом госслужбы, по
жалобе работников КГУ "Средняя об-
щеобразовательная школа № 1 города
Курчатов" Османовой А.С. и Тайгара-
новой М.Т. В ходе проверки установ-
лены ряд нарушений со стороны Улук-
пановой А.Ж., выразившегося в неэтич-
ном поведении последней в отноше-
ниях с подчиненными.

По итогам рассмотрения дисцип-
линарного дело акиму города Курча-
тов ВКО Нургалиеву Н.Ж. рекомендо-
вано: в соответствии с п.п.3) п.3 ст.44
Закона РК "О государственной службе
Республики Казахстан" привлечь руко-
водителя ГУ "Отдел образования, фи-
зической культуры и спорта города
Курчатов" Улукпанову А.Ж. к дисцип-
линарной ответственности в виде стро-
гого выговора; предупредить уполно-
моченного по этике аппарата акима
г.Курчатов (Сулейменов З.М.), о ненад-
лежащем осуществлении возложенных
на него обязанностей по обеспечению
соблюдения норм служебной этики го-
сударственными служащими; на пос-
тоянной основе проводить разъясни-
тельную  работу среди государствен-
ных органов, учреждений и организа-
ций г.Курчатова, по неукоснительно-
му и строгому соблюдению норм анти-
коррупционного  законодательства  и
требований Этического кодекса госу-
дарственных служащих РК.

В завершение заседания Совета
рассмотрен вопрос об исполнении
решений Совета по этике от 29 марта
2016 года.

Пресс-служба Департамента
Министерства по делам

госслужбы РК по ВКО

Сені 30 жас мерейтойымен шын
жүректен құттықтаймыз!
Думан болсын өмірің
                                 сарқылмайтын,
Бақыт берсін
              ешқашан таусылмайтын.
Тілейміз саған саулық, ұзақ ғұмыр,
Орындалсын ой-арман тілегіңіз.

Ізгі ниетпен: енең,
Амангелді, Көркем,

Мейіржан, Бауыржан-
Әйгерім, Әмір, Ақбота

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ !

АКЕТОВА Халида Қайырханқызы!

Ерназар ауылдық округінің бас маманы Балтан Ахметқызына жолдасы
МАРЗАТАЕВ Мұхаметқалидың мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қай-
ғысына ортақтасып көңіл айтамыз.

             Бесқарағай ауданы округтерінің  бас мамандары

Жақында  аудандық аумақтық ор-
талықта 1-ші маусым Балаларды
қорғау халықаралық күніне орай
мүмкіндігі шектеулі балаларға арнал-
ған "Ертегілер еліне саяхат" атты
үлкен мерекелік іс-шара өткізілді. Бұл
күні әр ауылдан ауматық орталыққа
ата-аналарымен бірге келген бала-
лардың бірде-бірі назардан тыс қал-
мады. "Қызыл телпек" ертегісі желіс-
інде өрбіген мерекелік шара өте көңілді
басталып, Қасқыр, Түлкі, Аю, Қоян,
тіпті Алдар көсе боп киінген аумақ-
тық орталық ұжымы осы күні бала-
лармен бірге ән салып, би билеп,
жұмбақ шешіп, әртүрлі ойындар ой-
нап, әрқайсысына көтеріңкі көңіл күй
сыйлай білді. Бұл мерекеге арнайы
аудан басшысы Н.Т.Тоқсеитов, аудан
прокуроры Е.С.Кошкин, аудан әкімінің
орынбасары Р.Н.Қисамиева, аудан-
дық жұмыспен қамту және әлеу-
меттік бағдарламалар бөлімінің бас-
шысы Б.Ж.Баталов қатысып, бала-
ларды мерекелерімен құттықтап, ізгі
тілектерін жолдады.

Аудан басшысы Нұржан Тілеу-
жанұлы өз сөзінде: "Елбасымыз

мүмкіндігі шектеулі жандарға еліміз-
де ешбір кедергілер болмауы ке-
ректігін баса айтқан болатын. Олар-
дың қоғамға сіңісіп кетуіне біздер ба-
рынша ықпал жасай білуіміз қажет.
Жас мөлшеріне қарай мүмкіндігі шек-
теулі жандардың қиыншылықтары,
өмірге, қоғамға деген көзқарасы,
қажеттіліктері де әр қилы болады.
Сондықтан оларды жақсылыққа же-
телеу, қуаныш сыйлау, қорғау біздің
міндетіміз" - дей келе аумақтық ор-
тылықтың балаларына мерекелік
сыйлықтарын тарту етті. Сонымен
қатар аумақтық орталықтың балала-
рына аудан прокуроры  Е.С.Кошкин,
"Жас Отан" жастар қанатының же-
текшісі М.Е.Табылдин, АІІБ ұжымының
атынан сыйлықтар табысталды.

Мереке күні өздеріне деген ыстық
ықыласты сезінген балалардың
жүздері  жадырай түсті. Мерекелік
шарадан соң аумақтық орталық
ұжымы ұсынған тәтті дастарханнан
дәм татып, орталық алаңда түрлі
түсті бормен асфальтта сурет те
салып уақыттарын көңілді өткізе білді.

                               Ә. ЗАИТОВА

"Ертегілер еліне саяхат"
атты іс-шара өтті

Б е г е н
а у ы л ы н ы ң
тумасы, Қара-
ғайлы ауылы-
ның тұрғыны
б о л ғ а н
УАҚАСОВА
М а й г ү л
Қапанқызы-
ның дүние-
ден өткеніне
40 күн то-
луына байла-
н ы с т ы

Е С К Е  А Л У
12 маусым күні сағат 12.00-де Қара-
ғайлы ауылында ас беріледі. Асқа
туған-туыс, құда-жекжат, дос-жа-
ран, ауылдастарды шақырамыз.
Көре алмай тiршiліктiң
                                   көп қызығын,
Тата алмай  шаттық  өмiр
                                    тәттiлiгiн,
Жарқырап келе жатқан
                                  жұлдыз  едiң,
Әттең-ай, ерте сөнді-ау
                                   от ғумырың.

Жұбайы, балалары,
немерелерi

ГУ "Отдел земельных отно-
шений Бескарагайского района
ВКО" сообщает, что в Бескара-
гайском районе работает "Call-
центр по вопросам земельной
реформы".

Рабочее  время  с  8.00 до
20.00 часов, без  перерыва на
обед и без выходных (телефон
Call-центра 9-02-98).

Также действует "Call-центр
по Восточно-Казахстанской об-
ласти" (телефоны 701-657, 702-
391, 701-805).

"Шығыс Қазақстан облысы Бес-
қарағай аудандық жер қатынастары
бөлімі" мемлекеттік мекемесі  Бесқа-
рағай ауданында "Жер реформасы
мәселелері бойынша Call-орталығы"
жұмыс істейтінін мәлімдейді.

Жұмыс уақыты сағат 8.00-ден
20.00-ге дейін түскі үзіліссіз және де-
малыссыз (Call-орталықтың телефо-
ны 9-02-98).

Сонымен бірге "Шығыс Қазақстан
облысы бойынша жер реформасы
мәселелері бойынша Call-орталығы"
жұмыс істейді (телефондары  701-
657, 702-391, 701-805).

Утерянный акт на право соб-
ственности на земельный участок,
право постоянного землепользо-
вания № О57 6025, кадастровый
номер 05-240-001-081 собствен-
ник Государственное учреждение
"Бескарагайская санитарно-эпи-
демиологическая станция" для
обслуживания бактериологичес-
кой лаборатории от 2 ноября
2000 г. за № 212-1, расположен-
ного по ул. Корнева 2, с. Б-Влади-
мировка (ныне Бескарагай), счи-
тать недействительным.
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Акция "Марш парков-2О16" про-
шла активно в Бегенском филиале
РГУ ЛГПР "Семей орманы" в послед-
нюю декаду мая месяца. В ней приня-
ли участие коллективы трех лесни-
честв, входящих в состав Бегенского
филиала РГУ ЛГПР "Семей орманы".
Это Бегенское, Семеновское и Донгу-
лекское лесничество. А также коллек-
тив Бегенской школы, который орга-
низовал не только красивую выстав-
ку декоративно-прикладного искус-
ства, но и  показал прекрасный кон-
церт, где порадовал своим исполни-
тельским мастерством  как вокальных

данных, так и в танцах "Қара жорға" и
других. Торжество началось с марша
по главной улице селения Бегенского
лесничества до центральной конторы,
где была установлена новенькая боль-
шая эстрада.  Пройдя по улице с фла-
гами, транспарантами, эмблемами,
лесоводы, скандируя цитаты и песней
"Гимном  "Семей орманы",  призыва-
ли беречь лесное богатство. “Кто, если
не мы, будем беречь леса от порубок
и лесных возгораний, кто,  если не мы,
научим наших детей беречь природу.
Именно мы сохранить для потомков

Пусть растут леса и благородная смена лесоводов!

должны ленточный бор  “Семей
орманы”. Чащи и рощи, луга и поля,
ведь все это - наша родная земля!

В парадной линейке выстроились
участники Марша парков у эстрады
и у Парка ветеранам Великой Отече-
ственной войны.  Лесоводы исполни-
ли хором Гимн Республики Казахстан.
Затем открыл торжественное меро-
приятие заместитель директора РГУ
ЛГПР "Семей орманы" Жумакан Ко-
жахметович Сагадиев. Он рассказал о
том, что в октябре исполнится 10 лет
с той страшной трагедии, когда нача-
лась после крупномасштабного пожа-

ра новая история села. И вот сегодня
уже нет печали в глазах ветеранов лес-
ного хозяйства, время лечит. Хотя на
сердце каждого остались шрамы от
той трагедии. Но за десять лет каж-
дый понял, что ни государство, ни зем-
ляки их не покинули. Они живут,  тру-
дятся и вместе с ними радуются каж-
дому новому  событию, который про-
ходит в селе Бегенского филиала.
Многие ветераны-лесоводы верну-
лись в село и делают все возможное,
чтобы восстановить родные улицы,
родные  лесные массивы, вернуть бы-

лую славу лесному хозяйству. И сре-
ди них опять принял эстафету долж-
ности директора Бегенского филиала
РГУ ЛГПР "Семей орманы" Сергей
Иванович Симоненко, которого неска-
занно радушно приняли в свои ряды
земляки. Кто, если не он, знает лучше
всех проблемы бегенцев. Кто бегал и
вырос на улицах этого родного ему с
детства села, кто, если не он, лучше
всех знает каждого жителя, его пред-
ков  и его  потомков,  знает потенциал
каждого труженика. Сергей Иванович
Симоненко поздравил участников
Акции "Марш парков-2016" с празд-
ником. Пожелал всем здоровья, бла-
годенствия и процветания коллекти-
ву и нашему будущему - детям, вру-
чив Благодарственные письма лиде-
рам за активное участие в обществен-
но-политической жизни филиала
"Семей орманы". Он также вручил
учащимся - артистам художественной
самодеятельности, спортсменам и мо-
лодым талантам за выставку приклад-
ного искусства маленькие сувениры.
С праздником поздравил земляков
аким Бегенского сельского округа
Нурлан Толеуович Асылгожин. А
также выступили с приветствием и
рассказали о своей деятельности все
три лесничих Бегенского, Семенов-
ского и Донгулекского лесничеств и
ветераны труда.

- С 4  по 12 апреля 2016 года в
Донгулекском лесничестве  весной
была организована лесопосадка и вы-
сажены саженцы в количестве 4760
штук на ста гектарах и 50 га дополни-
тельно, - рассказывает лесничий Дон-
гулекского лесничества  Рахметов Са-
пар. - И этой же весной 23 мая 2016
года накануне Марша парков на пи-
томнике в Бегенском лесничестве
были высажены саженцы сосны обык-
новенной на площади одного га.  И уж
как радовался директор филиала
Симоненко Сергей Иванович, что по-
садка прошла в сжатые агротехничес-
кие сроки и при хороших погодных
условиях. А это обещает хорошую
приживаемость зеленого ожерелья
сосны. После замечательного концер-
та все участники акции маршем про-
шли за околицу села, где были выса-
жены еще 150 саженцев: 50 сосны
обыкновенной, 50 яблони и 50 вяза
или как мы привыкли в народе назы-
вать карагача. Затем состоялись сорев-
нования на стадионе, который имеет
не квадратную,  как привыкли, а пи-
рамидальную форму и отлично впи-
сывается в пейзаж. Здесь  прошли сос-
тязания по перетягиванию каната, под-
нятию гири весом - 32 кг и игра в во-
лейбол, шахматы, шашки. Победите-
лям спортивных Игр были вручены
Грамоты на парадном крыльце кон-
торы Бегенского филиала РГУ ЛГПР
"Семей орманы". По гиревому виду
спорта первое место занял А.  Досым-
ханов из Донгулека, второе - Рахим-
жанов Б. из Бегенского лесничества,
третье - М. Батырханов. По перетя-
гиванию каната стала победителем ко-
манда и заняла первое место Донгу-
лекское лесничество, второе - Беген-

ское, третье - Семеновское лесниче-
ство.  По волейболу  первое место за-
нял  Донгулек, второе - Бегенское лес-
ничество, третье - Семеновское лес-
ничество. В игре в шашки первое ме-
сто у школьника Берика Бикеева, вто-
рое заняла Ошакпаева Альфия, тре-
тье место Казбек Кожибеков из Беген-
ского лесничества. В соревнованиях
по шахматам первое место занял Ер-
бол Аманов из Бегенского лесничества,
второе - Закеев из Донгулекского лес-
ничества и третье - Касенгалиев Ера-

сыл  из Бегенского лесничества. По-
бедителем в общекомандном зачете
стала команда Донгулекского лесни-
чества. Поздравляем победителей!
Праздник "Марш парков-2016" поз-
волил порадоваться  в этот день всем
и весеннему солнцу, дарящему свои
нежные и теплые лучи, и новеньким
домам, недавно выросшим в их селе-
нии, и пробудившейся природе, изум-
рудом растений украсившей пусты-

ри, и  мастерству поделок из кореньев,
бересты и шишек, а особенно при-
влекло внимание зеркальное озеро, на
котором  среди елей из шишек и иго-
лочек плавали белоснежные лебеди,
тоже из шишек сосны обыкновенной,
превратившиеся в необыкновенное
лесное чудо. Радовались спортивным
удачам и ароматному шашлыку, ра-
довались просто роскоши человечес-
кого общения, сидя в рубленой но-
венькой беседке, радовались трудо-
вым порывам, благодаря которым в

агротехнические сроки завершили по-
садку саженцев на питомнике и на ле-
сополосе. Так пусть же приживаемость
саженцев будет стопроцентной, пусть
зацветут яблони в вашем селе и за око-
лицей, пусть растет прекрасная смена
лесоводам - талантливая молодежь, ко-
торая удивила  и очаровала своим ис-
полнительским мастерством песен и
плясок. Пусть растут леса и вместе с
ними  благородная смена лесоводов!

          Л. ШАХВОРОСТОВА

В рамках реализации пяти институ-
циональных  реформ Президентом Рес-
публики Казахстан определены "100 кон-
кретных шагов" из которых 32-м шагом
является создание интернет-портала
"Карта уголовных правонарушений".
Разработка "Геоинформационные систе-
мы" возложено на местные исполнитель-
ные органы согласно шагу 32 пункта 3
плана, утвержденного заместителем ру-
ководителя Администрации Президента
Республики Казахстан. В связи с чем,
аппаратом акима Бескарагайского района
проведены мероприятия по актуализации и
разработке электронной карты Бескара-
гайского района.

Внедрение геоинформационной карты правонарушений
В настоящее время разработка гео-

инфармационной карты Бескарагайско-
го района завершена и передана в Ко-
митет правовой статистики и информа-
ции Генеральной прокуратуры. Инфор-
мационный сервис Комитета по право-
вой статистике и специальным учетам
Генеральной прокуратуры Республики
Казахстан по ВКО, размещенный на сай-
те service.pravstat.kz дает возможность
отслеживать работникам местных испол-
нительных органов и населению следую-
щие статистические и информационные
сведения:

- Контроль заявлений об уголовных
правонарушениях;

- Обращения в государственные
органы;

- Подача заявлений об уголовных
правонарушениях;

- Статистические данные;
- Розыск лиц;
- Регистрация проверок "Бизнес

тірегі";
- Проверка справок;
- Сведения о штрафах;
- Геоинформационные системы

(Карта уголовных правонарушений,
Карта аварийности, Карта обращений)

- Карта  проверок (пилотный
проект);

- Информация об участии транс-

портного средства в ДТП, повлекших
гибель или ранение людей;

- Их ищут дети.
Кроме того,  по сервису имеется

возможность отслеживать местонахож-
дение лиц привлеченных к уголовной
ответственности: за совершение уголов-
ных правонарушений против половой
неприкосновенности несовершеннолет-
них,  способен предупредить новые пре-
ступления.

Для этого с начала текущего года
введен учет лиц, привлеченных к уго-
ловной ответственности за совершение
уголовных правонарушений против
половой неприкосновенности несовер-

шеннолетних, а также публикации све-
дений о них.

Эти сведения доступны в разделе
"Геоинформационные системы"  в виде
электронной карты, на которой отобра-
жаются данные о преступниках (фото,
Ф.И.О., дата рождения, адрес прожива-
ния и сведения о судимости). Эта ин-
формация поможет  правоохранитель-
ным и государственным органам защи-
тить детей от потенциальных угроз от
преступных посягательств.

Б. КУНАФИН,
 руководитель юридического

отдела аппарата акима района
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