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Қымбат 
      ДОСЖАНОВА

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Нұрлы жол – 
болашаққа бастар жол» атты Қазақстан 
халқына арнаған Жолдауында 
еліміздегі қолжетімді тұрғын үйлер 
құрылысының механизмдерін өзгертуді 

талап еткен болатын. Мемлекет 
басшысының тапсырмасына сай 
биыл «Нұрлы жол»  әлеуметтік жалға 
берілетін тұрғын-үй бағдарламасы 
бойынша Қостанай қаласындағы 
«Арман» тұрғын-үй кешенінде жаңа 
пәтерлердің кілттері табысталды. КСК 
шағын ауданындағы Герцен 36А және 

Герцен 36Б мекенжайының тұрғындары 
да биылғы шілде айында қоныс тойын 
тойлады. 

СУРЕТТЕ: Еркін ата мен Зайра 
әже немерелерімен бірге.

Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

ҚОЛЖЕТІМДІ БАСПАНА

Өз үйіңде  
    өзің қожа, өзің би 

«Нұр Отан» партиясының док-
тринасында: «Ынтымақ отбасыдан 
басталады. Ол – отбасы мүше-
лерінің, достардың, айналадағы 
адамдардың бір-біріне көмекте-
суінен, рухы күштілердің әлсіз 

жандарға, бақуатты кісілердің 
тұрмысы төмендерге, денсаулығы 
мықты адамдардың науқастарға, 
жасы үлкендердің өзінен кішілер-
ге жанашыр болуынан танылады» 
деп жазылған болатын. Осынау 

жоғары адамгершілік қасиеттерді 
насихаттау мақсатында екі жыл 
бұрын партияның қолдауымен 
«Бақытты отбасы» жобасы 
басталды. Екі жылдың ішінде екі 
жүзден аса отбасыға заң кеңес-
тері мен психологиялық көмек 
көрсетілді. Ал, биылғы жылы 
партия белсенділері ата-ананың 
қамқорынсыз қалған балаларға 
жәрдемдесуді қолға алып отыр. 
Білім және ғылым бағыты бойын-
ша эксперттік топтың отырысында 
«Болашаққа жол» жалпы-
республикалық акциясы 
бастау алды. 

Ынтымақ отбасынан 
басталады

Қымбат 
 ДОСЖАНОВА

«Нұр Отан» партиясы «Отбасыны қолдау апталығы» 
ұранымен бір жетінің ішінде әртүрлі қайырымдылық 
іс-шараларды ұйымдастырды. Атап айтқанда, 
партиялықтар жетім балаларға мемлекеттік білім 
берудің жинақтау жүйесі бойынша есеп-шоттардың 
сертификаттарын табыстады.

ПАРТИЯ ТҰРМЫСЫ

2-бет.

ОРАҚ – 2015

Егіннің 36 пайызы 
жиналды

Айбек 
      КӘДІРҰЛЫ
Облыс диқандары табиғаттың жайма-шуақ мезгілін тиімді 

пайдаланып қалуға тырысып-ақ жатыр. Облыстық ауылша-
руашылық басқармасының берген мәліметтеріне қарағанда, 
өңірде астықтың  36%-ы жиналыпты. Сонымен, күні бүгінге 
дейін 1 млн. 375 мың гектардың егіні орылды. Мамандардың 
айтуынша, дала жұмыстары қазан айының орта шеніне дейін 
жалғасуы мүмкін. Тек жауын жаумаса болды.

– Ылғалдың мол түсуінен бидай пісіп үлгермей жатыр. Оның 
үстіне биыл тұқым кеш себілді, – дейді облыстық ауылшаруа-
шылық басқармасының бөлім бастығы Сәлімжан Есенаманов, 
– ауа райын болжау орталығы қыркүйек айында жауын-шашын 
қалыпты мөлшерден аспауы тиіс дегенді айтады. 

Әзірге астық түсімі орташа есеппен алғанда гектарына  8,4 
центнерге тең. Егер солтүстік аудандарда орақ науқаны қалып-
ты айналысқа түссе, бұл көрсеткіш әлі де өсуі мүмкін.

5-бет.
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Ынтымаќ отбасынан басталады
Сол к‰ннен бастап партиялыќтардыњ

ќатысуымен 64 баланыњ атына есеп-шот
ашылып, белгілі бір сумма салынды.

М±ндай игі іске облыстыќ мєслихаттыњ депутатта-
ры мен республикаѓа белгілі халыќ ќалаулылары
да ‰лес ќосуда. Мысалѓа, ЌР Мєжілісініњ депута-
ты Ирина Аронова ќостанайлыќ екі балаѓа есеп-
шот ашып берген. К‰ні кеше "Н±р Отан" партиясы
Ќостанай ќалалыќ филиалында μткен кездесуде
бірнеше балаѓа есеп-шоттыњ сертификаттары та-
бысталды.

– ¤з басым кμпбалалы отбасында μстім. Біз он
аѓайынды едік. Бір-бірімізге ќарайласып, бауыр-
мал болып жетілдік. Ќайырымдылыќ деген ќас-
терлі ќасиет єке-шешеміздіњ тєрбиесімен бойы-
мызѓа сіњді. Сондыќтан партияныњ бастамасын
бірауыздан ќолдаймын, – деді "Н±р Отан" партия-
сы Ќостанай ќалалыќ филиалы тμраѓасыныњ
бірінші орынбасары Баќытбек Сєндібеков.

Аталмыш кездесуде Ќостанай аудандыќ мєсли-
хатыныњ депутаттары, "Жас-Ай" ЖШС директоры
Бисенбай Борашев, "Ќазаќ т±лпары" ЖШС дирек-
торы  Нєбидолла  Кикебаев  жєне "Н±р Отан"
партиясы Ќостанай ќалалыќ филиалы тμраѓасы-
ныњ бірінші орынбасары Баќытбек Сєндібеков
μздері ашќан мемлекеттік білім берудіњ жинаќтау
ж‰йесі бойынша есеп-шоттардыњ сертификатта-
рын жетім балаларѓа табыстады.  Аталѓан есеп-
шоттар мемлекетпен тыѓыс єріптестік ќарым-ќаты-

Жыл  сайын  еліміз бойынша 1-ші тамыз бен 30-шы ќыр-
к‰йек аралыѓында μтетін "Мектепке жол" жалпы республи-
калыќ акциясыныњ ќарќыны ауданымызда да жаман емес.

Игі шараныњ арќасында б‰гінгі тањда μњірде 193 бала мектепке
ќажетті ќ±рал-жабдыќтарѓа ие болды.  Жалпы соммасы – 110850
тењге. Жоспарда єлі 152 бала бар.  Б±л туралы бізге аудандыќ білім
бμлімі маманы Г‰лшат Ќ±дайбергенова баяндады.

Жалпы, акцияѓа мекеме басшылары, кєсіпорындар, кєсіпкерлер,
±жымдар ж±мыла атсалысуда.  Оныњ маќсаты – жетім, єлеуметтік аз
ќамтылѓан жєне кμпбалалы жан±ялар балаларына оќу жылы баста-
луына дайындалуѓа кμмектесу жєне балалардыњ єлеуметтік себеп-
терге байланысты мектепке келмей ќалуынан саќтандыру.

Сарыкμл ауданы.

Жеткіншектерге жєрдем
1-бет

наста ж±мыс істейтін екінші дєрежелі банктердіњ
бірінен ашылды. Ондаѓы ќаражат мемлекет пен
банк сыйаќысыныњ есебінен т±раќты т‰рде μсіп
отырады. Бала 18 жасќа толѓанда есеп-шоттаѓы
ќаржыны жоѓары білім алу ‰шін пайдалана ала-
ды. Егер грантќа т‰скен жаѓдайда басќа да маќ-
саттарѓа ж±мсауына м‰мкіндігі бар.

"Болашаќќа салым саламыз"  акциясы  "Баќыт-
ты балалыќ" партиялыќ жобасын іске асыру шењ-
берінде балалардыњ жоѓары білім алуына ыќпал
ету маќсатында ±йымдастырылып отыр.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан кμрініс.
Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

МЕКТЕПКЕ ЖОЛ

Руслан
       ЄЛКЕЕВ

Ќазаќстан Республикасы
Т±њѓыш Президенті – Елбасы-
ныњ Ќоры шілденіњ басында
сыйлыќ ќоры 5 500 000 тењге
"Алтын Тобылѓы" єдебиет
ж‰лдесін алуѓа конкурс бастал-
ѓаны туралы жариялады.

Ж‰лденіњ ±йымдастырушы-
сы мен ќ±рылтайшысы Ќазаќ-
стан Республикасы Т±њѓыш Пре-
зиденті – Елбасыныњ Ќоры.
Жобаныњ єріптестері Ќазаќстан
жазушылар одаѓы жєне Мемле-
кеттік тілді дамыту ќоры.

Ж‰лденіњ маќсаты отандыќ
єдебиетті насихаттау, оќырман-
дарды Ќазаќстанныњ тарихына,
оныњ рухани ќазынасына деген
ќызыѓушылыѓын жастардыњ
м о р а л ь д ы ќ - а д а м г е р ш і л і к
ќ±ндылыќтарын ќалыптастыру.

Ж‰лдеге ќатысу ‰шін 18 жєне
35 жас аралыѓындаѓы жас єде-
биетшілер жіберіледі. Бір автор
б±рын жарияланбаѓан орыс не-

БЄЙГЕ

Ќазаќстан Республикасы Т±њѓыш Президенті
– Елбасыныњ Ќорына "Алтын Тобылѓы"
єдебиет ж‰лдесіне ќатысу ‰шін бірінші

μтінімдер келіп т‰сті
месе ќазаќ тіліндегі бір шыѓар-
маны ѓана ±сынады.

"Алтын Тобылѓы" єдебиет
ж‰лдесі 5 номинация бойынша
беріледі:

"Жылдыњ ‰здік прозасы";
"Жылдыњ ‰здік поэзиясы";
"Жылдыњ ‰здік драматургия-

сы";
"Жылдыњ ‰здік балалар шы-

ѓармасы";
Ќазаќстан Республикасыныњ

Президенті Н±рс±лтан Назарба-
евтыњ "Мєњгілік ел" идеясына
арналѓан ‰здік шыѓарма".

Жењімпаздарѓа  "Алтын  То-
былѓы" єдебиет ж‰лдесі лауре-
атыныњ атаѓы жєне  1 (бір) мил-
лион тењге мμлшерінде аќша-
лай ж‰лде беріледі. 1,5 (бір жа-
рым)  миллион тењге мμлшерін-
дегі арнайы ж‰лде "Мєњгілік  Ел"
номинациясы бойынша жењім-
пазѓа беріледі.

"Алтын Тобылѓы" єдебиет

ж‰лдесі Лауреаттарыныњ    кіта-
бы шыѓармалар жинаѓы ретін-
де басылып шыѓарылады деп
жоспарлануда.

"Алтын Тобылѓы" єдебиет
ж‰лдесіне ќатысу ‰шін μтінім-
дер at2015@fpp.kz. электрон-
дыќ мекенжай бойынша неме-
се Ќазаќстан Республикасы Ас-
тана ќаласы, Ењбекшілер кμ-
шесі, 10, Ќазаќстан Республи-
касы Президенті – Елбасыныњ
Ќоры мекенжайы бойынша
2015 жылѓы 1 ќарашаѓа дейін
ќабылданады.

"Алтын Тобылѓы" єдебиет
ж‰лдесі туралы ережемен толы-
ѓыраќ  Ќазаќстан Республика-
сыныњ Т±њѓыш Президенті – Ел-
басыныњ Ќорыныњ сайтында
танысуѓа болады

Ќазаќстан Республикасы
Т±њѓыш Президенті – Елбасы-
ныњ Ќоры

www. presidentfoundation.kz
тел: 8-7172-708-293

Биылѓы жылдыњ жеті айында
Ќостанай ауданыныњ прокурату-
расы тексеру кезінде жемќорлыќ
сипаттаѓы ќылмысќа жол берген
ауданныњ бір лауазымды т±лѓа-
сы тєртіптік жазаѓа тартылды.
Ќостанай аудандыќ єділет бас-
ќармасыныњ бас маманы Г.Биах-
метов Єкімшілік ќ±ќыќб±зушылыќ
туралы 8 хаттаманы уаќытында
жібермей, жеке жєне зањды т±лѓа-
лардыњ арыз-μтiнiштерiн ќарау
кезінде т‰рлі зањб±зушылыќтарѓа
жол берген. Г.Биахметов тєртіптік
жазаѓа тартылды. Аудандыќ
єділет басќармасыныњ басшысы
Т.Ќарабековке сμгіс берілді

Бюджет ќаражатын негізсіз
пайдалану фактісі бойынша
б±лтартпау шарасы ќолданылды.
Аудан прокуратурасыныњ арала-
суымен "Элитстройсервис-Аќтμ-
бе" ЖШС Озерное ауылында су-
мен ќамтамасыз етуді ќайта жањ-
ѓырту кезінде ќ±рылыс ж±мыста-
ры уаќытында ж‰ргізілмеген. Зањ-
сыздыќты ќайта ќалпына келтіру

‰шін 500 000 тењге айыпп±л са-
лынды.

Денсаулыќ саќтау саласына
келген жас мамандарѓа т±рѓын
‰ймен ќамтамасыз етуде несие
беру шарты б±зылѓаны аныќтал-
ды. Мєселен,  ауданѓа келген
жас маман Ж.Китебаев жєне
К.Залиев 5 жыл аудандыќ ауру-
ханада ж±мыс істеу шартын б±за
отырып, ж±мыстан кеткен. Ж.Ки-
тебаевтан баспана алуѓа
бμлінген 1 562 155 тењге бюджет
меншігіне ќайтарылды.

Бюджет ќаражатын ж±мсауда
б±лтартпау шаралары ќолда-
нылды. Аудан прокуратурасы-
ныњ ±сынысымен Затобол
ауылыныњ єкімдік аппараты мен
"Ќостанай  жолдары" серіктесті-
гімен  26. 03. 2015 жылы жасал-
ѓан келісім-шарты б±зылды.
¤йткені мемлекеттік сатып алу-
ды ж‰ргізу кезінде ауылда ќар
болмаѓан. Негізсіз ж±мсалѓан 2,2
млн. тењге бюжетке ќайтарылды.
Ќоршаѓан орта ќорѓау зањнама-
сы саласында 5 ±сыныс ќарал-
ды, 1 т±лѓа тєртіптік, 4 т±лѓа

єкімшілік жазаѓа тартылды. 8 818
208 тењге мемлекет меншігіне
ќайтарылды.

Мысалѓа, "Горизонт – 2012"
ЖШС ќатты т±рмыс ќалдыќтары
полигонын тексеруде ќауіптілік
дењгейіне байланысты санитар-
лыќ ереженіњ саќталмауы, поли-
гонда кμптеген жануарлар μлек-
сесініњ ашыќ жатуы жєне ќањѓы-
бас иттер мен мысыќтардыњ кезіп
ж‰руі, єрт‰рлі ж±ќпалы аурулар-
ды таратуы м‰мкін. Экологиялыќ
зањнаманы б±зѓаны ‰шін "Гори-
зонт – 2012" ЖШС-не 300 000 тењ-
ге єкімшілік айыпп±л салынды.

– 2015 жылдыњ наурыз айын-
да аудан прокуратурасыныњ ара-
ласуынан кейін ±йѓарым шыѓа-
рылды. "Ак-кудук" жєне "Онур"
ЖШС 99 ќызметкерлері алдын-
даѓы 5,8 млн. тењге берешегі μтел-
ді. Жєне мамыр айында "Север
птица АЌ" 88 ќызметкерініњ 5 млн.
тењге жалаќы берешегі μтелді.
Ж±мыс берушілер єкімшілік жа-
заѓа тартылды, – деді Ќостанай
ауданы прокурорыныњ міндетін
атќарушы А.К‰збаев.

Ш±ѓа
    ЌОЊЌАБАЙ

Жалаќы берешегі μтелді

"¤мір, ќымбатсыњ
      маѓан!"

Дєл осы таќырыпта М.Хєкімжанова атындаѓы №20 мектепте дμњге-
лек ‰стел болып μтті. "Жолашар" республикалыќ акциясы бойынша
балалардыњ мєселелеріне ќоѓамныњ т±раќты назарын аударып,
м‰мкіндігі шектеулі балалар мен жасμспірімдердіњ м‰ддесінде мем-
лекеттік саясатты ќалыптастыру жєне іске асыру бойынша єрт‰рлі
ќ±рылымдардыњ, ќоѓамдыќ, халыќаралыќ ±йымдардыњ, бизнес-топ-
тардыњ, б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ жєне басќа єлеуметтік
топтардыњ к‰шін біріктіру жайлы сμз ќозѓалды. Шараны директор-
дыњ тєрбие ісі жμніндегі орынбасары Жансая Баќытбекќызы мен
жантанушы  Єйгерім  Сафина ж‰ргізіп отырды. Дμњгелек ‰стелдіњ
басты ќонаѓы "‡міт-Надежда" ќоѓамдыќ ±йымы тμраѓасыныњ орын-
басары Аруна Жаќсаѓ±лова "Жолашар" акциясыныњ мањыздылы-
ѓын алѓа тартты.

– Адам μзіне, адамдарѓа жєне ќоршаѓан єлемге ізгілікті, шынайы
ќарым-ќатынас жасауы тиіс. Б‰гінгі алмаѓайып ќоѓамнан м‰мкіндігі
шектеулі жандарды шеттетпеу ‰шін мемлекетіміз кμп игілікті істер
атќаруда. Єр адамныњ μмірі махаббат пен мейірімге толы.
М‰мкiндiктерi шектеулi оќушылардыњ ќ±рдастарымен тμзімділік
ќарым-ќатынастарды ќ±ру, єлеуметтік-мањызды істерді ±йымдасты-
ру ‰дерісінде жастарды біріктіру маќсатында біраз шаруалар жасап
жатырмыз. Халыќаралыќ "Кедергісіз болашаќ!" автошеруі, тоѓыз жыл
ќатарынан аталып келе жатќан жањажылдыќ шаралар, арбадаѓы би
жарыстары осыныњ дєлелі.

Дμњгелек ‰стелге мектеп оќушылары белсене атсалысты. Аруна
Рахметуллаќызы оќушылардыњ жалпы μмір жайлы, бала психоло-
гиясы хаќындаѓы ќойѓан с±раќтарына жауап берді. Мысалы, "μмір
±заќтыѓымен μлшенбейді, мазм±нымен μлшенеді дегенді ќалай
т‰сінесіз?" деген сауалѓа: – Ќамшыныњ сабындай ѓана бес к‰ндік
ѓ±мырды мєн-маѓыналы ќылып μткізу абзал. Оѓан ќазаќтыњ баѓына
біткен "аќќан ж±лдыздарымыз" Шоќан, С±лтанмахм±ттар дєлел бо-
лады. Сондыќтан да μмірді ќастерлеуіміз ќажет, – деп жауап берді.

М‰мкіндігі шектеулі жандардыњ ќоѓамда шыѓармашылыќ пен μнер
арќылы єлеуметтік бейімделуі жайында бейнеролик те кμрсетілді.
Айналасындаѓыларѓа жылулыќ сыйлап, мейірімділік білдіріп,
м‰мкіндігі шектеулі жандарѓа кμмегін аямай, ќолдау кμрсетіп ж‰рген
"‡міт-Надежда" ќоѓамдыќ  ±йымына №20 мектеп ±жымы атынан ал-
ѓыс хат табыс етілді.

Ќасќырбай
              ЌОЙШЫМАНОВ

 "ЖОЛАШАР"

Ќостанай   облыстыќ ардагерлер кењесі "Боздаќтар", "Олар же-
њіспен оралды" кітаптарыныњ ќосымша шыѓатын томдарына жазу
‰шін  Ќостанай  облысынан  соѓысќа аттанѓан, есімдері б±рынѓы
кітаптарѓа жазылмаѓан ардагерлер туралы мєліметтерді іздейді.
Егер, сіздіњ отбасыњызда есімдері басылымдарѓа кірмей ќалѓан
1941-1945 жылдардаѓы ¦лы Отан соѓысыныњ ќатысушылары бол-
са, олар туралы деректерді тμмендегі мекенжайѓа жолдањыздар:

110000 Ќостанай ќаласы, Байт±рсынов кμш, 68.
Тел.54-11-85, 53-21-54
e-mail: sovetveteranovkostanai@mail.ru
сайт: www.veteran.kostanai.kz

Кенжебек УКИН,
Ќостанай облыстыќ ардагерлер кењесініњ тμраѓасы.

ОЌЫРМАН НАЗАРЫНА

МайдангерлерМайдангерлерМайдангерлерМайдангерлерМайдангерлер

деректерін іздейміздеректерін іздейміздеректерін іздейміздеректерін іздейміздеректерін іздейміз
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   Мамандар семинар μткізді
Ќостанай. Облыстыќ салауатты μмір салтын ќалыптастыру

проблемалары орталыѓыныњ мамандары ВИЧ/СПИД дертінен
саќтану, оныњ алдын алу жолдарын насихаттау маќсатында ме-
дицина мамандарыныњ басын ќосќан арнайы семинар-кењес
μткізді. Мамандардыњ айтуынша, б‰гінгі тањда кеселдіњ кесірі-
нен μњірде 354 адам кμз ж±мса, оны ж±ќтырѓандардыњ саны 1500-
ге жеткен. Б±л былтырѓы кμрсеткішпен салыстырѓанда єлдеќай-
да кμп.

Ќатерлі ауру дендеді
Ќарабалыќ. Иммун тапшылыѓы вирусыныњ таралуы жμнінен

аудан облыста Ќостанай мен Рудный ќалаларынан кейінгі ‰шінші
орында т±р. Жыл басынан бергі жеті айдыњ ќорытындысы бой-
ынша ауданнан осы ќатерлі ауруды ж±ќтырѓан екі адам тіркел-
ген. ¤ткен жылы м±ндай жаѓдай болмаѓан. Б‰гінде ауданда ѓасыр
індетініњ тырнаѓына ілінген 18 адам тіркеуде. Ал, АИТВ-мен
ауыратын ж‰кті єйелдердіњ саны бесеуге жеткен.

Таѓы бір ±шаќ ќосылады
Облыста. "Qazaq Air" ќазаќстандыќ єуе компаниясы μзініњ ай-

маќтыќ  єуе  ќатынастары  желісін кењейтті. 2015 жылѓы 17 ќыр-
к‰йектен бастап Ќостанай мен Алматыныњ арасын байланысты-
ратын жања баѓыт ашады.  Алматы – Ќостанай рейсініњ ±заќтыѓы
– 2 саѓат 35 минут. Жолаушылар сыйымдылыѓы – 78 орын.
¦шудыњ ќ±ны бір баѓытќа эконом класс бойынша – 15 496 тењге.

Ќамќорлыќ – балаларѓа
¦зынкμл. Аудандыќ білім бμлімініњ жетекшісі  А.Малѓаева-

ныњ айтуынша, "Мектепке жол",  "Ќамќорлыќ" ќайырымдылыќ
шарасы аясында  мемлекеттік мекемелер мен ±йымдардыњ, жеке
кєсіпкерлердіњ, шаруа ќожалыќтарыныњ ќосќан ‰лесі аз емес,
атап айтќанда, 148 оќушыѓа  888600 тењгеге материалдыќ кμмек
ретінде мектеп-спорт формасы, аяќ киім,  оќу ќ±ралдары, кењсе
тауарларын сатып алып берді.

 Тартысќа толы турнир
Науырзым. Денсаулыќ к‰ні  Ќарамењді селосыныњ орталыќ

стадионында мини-футболдан жарыс μтті. Ондаѓы   маќсат – жас-
тарды салауатты μмірге тєрбиелеу. Ойынѓа бес  команда ќатыс-
ты. Турнир μте  тартысты, єрі ќызыќты μтті. Бірінші орынды
Ќарамењді ауылдыќ округі єкімініњ аппараты, екінші орынды
балалар мен жасμспірімдер спорт мектебініњ  ќ±рама командасы,
‰шінші орынды Жамбыл орта мектебініњ оќушылары иеленіп,
аќшалай  сыйлыќ  жєне арнайы грамоталармен марапатталды.

Тазалыќ пен шыѓармашылыќ ‰йлескенде
Ќарасу.   Білім беру мекемелері арасында ±йымдастырылѓан

"Таза мектеп" байќауына  отыз мектеп ќатысты. Мектеп оќушы-
лары ±стаздарымен бірге  оќу жылы бойы, жазѓы демалыс кезінде
де  мектеп ауласын, спорт алањын таза ±стап, аѓаш кμшеттерін
отырѓызып, г‰лдерді баптап, к‰тті. "Жасыл  к‰зетші" жєне ењбек
бригадалары  мектеп жанындаѓы учаскелерде ж±мыс істеді.  Нєти-
жесінде бірінші орынды Октябрь, Люблин, Ќараман орта мектеп-
тері мен Жамбыл негізгі орта мектебі жењіп алды.

 Ж±мыспен ќамту жалѓасуда
Ќостанай ауд. Биыл "Бизнестіњ жол картасы – 2020" жєне

"Ж±мыспен ќамтудыњ жол картасы" баѓдарламасы бойынша тμрт
инновациялыќ жоба ќаржыландыруѓа ±сынылды. "Даму" ќоры-
нан грант алуѓа 10 жоба ќатысќан. Б±л былтырѓы жылѓа ќараѓан-
да кем.

Ж±мыспен ќамту жμніндегі бμлімге соњѓы сегіз айдыњ нєти-
жесінде 671 адам келіп, 341 жан єлеуметтік келісім-шартќа ќол
ќойып, баѓдарламаѓа ќатысыпты.

Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жыл-
дыѓына арналѓан Халыќаралыќ
конференцияда Елбасы Н.На-
зарбаевтыњ біздіњ ±лан-ѓайыр
даламызды кезінде бабалары-
мыз "¦лы Дала", ал, бізді ¦лы
дала перзенттері деп атаѓанын
єњгімеледі.

Кейін "Ќазаќстан" ±лттыќ теле-
арнасына берген с±хбатында да
осы тμњіректе пікірін μрбітті. Енді

"Біздер – ¦лы"Біздер – ¦лы"Біздер – ¦лы"Біздер – ¦лы"Біздер – ¦лы

даланыњ ±рпаѓымыз"даланыњ ±рпаѓымыз"даланыњ ±рпаѓымыз"даланыњ ±рпаѓымыз"даланыњ ±рпаѓымыз"
біздер Ќазаќстанды бейресми
т±рѓыдан "¦лы дала елі" деп ата-
ѓанымыз жμн болады.

Расында да, жапондар
μздерін к‰ншыѓыс еліміз, ќытай
аспан асты еліміз, кєрістер тањѓы
шыќ еліміз деп бейресми атап
келеді. Б±дан былай ќазаќ жерін
– ¦лы Дала елі, ќазаќтарды ¦лы
Дала перзенттері деп халыќара-
лыќ аренада атаса, н±р ‰стіне
н±р болмаќ.

Елбасы белгілі аќын Ѓафу
Ќайырбековтіњ "Басќаныњ пат-
шасыныњ бєрі жаќсы, неліктен
біздіњ хандар жаман болѓан" деп
ашына айтќан  сμзін мысалѓа ала
отырып, "Б±л ±лт жадыныњ тамы-

ЌАЗАЌ ХАНДЫЃЫНА – 550 ЖЫЛ ТОЛДЫ

Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жыл-
дыѓына орай μткен мерекелік іс-
шараныњ мањыздылыѓы еліміз
‰шін μте ерекше. Ќазаќ хандыѓын
ќ±руѓа атсалысќан тайпалар та-
рихы сонау саќ, ѓ±ндардан бас-
тау алады. Содан бері ќарай
орын алѓан т‰рлі тарихи жєне эт-
никалыќ процесстер нєтижесін-
де Ќазаќ хандыѓы ќ±рылѓан.
Єрине, ішкі ынтымаќтыњ берік
болмаѓандыѓынан оны сыртќы
д±шпандар сан мєрте жаулады.
Енді, міне, Елбасымыз Н±рс±лтан
Єбіш±лы Назарбаевтыњ баста-
масымен Тєуелсіз еліміздіњ μтке-
ніне кμз салып, тарихымызды
зерделеуге м‰мкіндік туды.

Жоѓалѓан д‰ниелерімізді

ќайта  тауып, ‰зілген  жерін  жал-
ѓап, тарихты μз ќалпына келтіру
жолындамыз. Ата-бабамыздыњ
ж‰ріп μткен жолына ‰њіліп, шыќ-
ќан тегімізді танудамыз. Осындай
‰лгі-μнегеге толы істіњ нєтижесін-
де μзімізді ¦лы даланыњ м±рагері
ретінде сезінудеміз. Елбасымыз
айтќандай, біз– ¦лы Дала μрке-
ниетініњ елі боламыз. Сол ‰шін
біз μз тарихымызбен, μз мєдени-
етімізбен, μз мемлекеттілігімізбен
єрќашан маќтана аламыз. Се-
бебі, біздіњ мєдениетіміз бай, та-
рихымыз мол, рухымыз биік. Осы
рухымыз арќылы кез-келген
ќиындыќтан μтеміз жєне ¦лы
Дала жеріндегі Мєњгілік Ел бола-
мыз.

Мемлекет басшысы "Ќазаќ-
стан" ±лттыќ телеарнасына бер-
ген с±хбатында "¦лы Дала ±ѓымы
– баяѓыдан бар ±ѓым. Дешті
Ќыпшаќ деген сμз ќыпшаќтыњ
даласы деген сμз. ¦лы Дала
±ѓымына мынау Алтайдан Ќара
тењізге дейінгі даланы атайтын
болѓан" деді. Біздіњ ќазіргі жайла-
ѓан жерімізді сонау баѓзы заман-
да біздіњ ата-бабамыз м±раѓа
ќалдырѓан. ¤з еншіміздегі ±лан-
ѓайыр атырапты "¦лы дала Елі"
деп атасаќ жараспай ма?!

"¦лан-ѓайыр атырап –"¦лан-ѓайыр атырап –"¦лан-ѓайыр атырап –"¦лан-ѓайыр атырап –"¦лан-ѓайыр атырап –

ќазаќтыњ алтын бесігі"ќазаќтыњ алтын бесігі"ќазаќтыњ алтын бесігі"ќазаќтыњ алтын бесігі"ќазаќтыњ алтын бесігі"

Мемлекет басшысы Н±рс±л-
тан Назарбаев "Ќазаќстан" теле-
арнасына берген с±хбатында:
"Єдетте, Жапонияны – к‰ншыѓыс
елі, Кореяны – тањѓы шыќ елі, Ни-
дерландыны – ќызѓалдаќтардыњ
отаны, Ќытайды – аспанасты елі
деп жатамыз. Ќазаќстанѓа да
осындай атаулы бренд жетіспей-
ді. Біз – ¦лы даланыњ перзент-
теріміз. Біздіњ бабаларымыз осы
далада  μмір  с‰ріп, кμкке табын-
ѓан. Тєњірі дегеніміздіњ μзі – кμк
аспан. Біздіњ туымыздыњ кμк т‰сті
болуыныњ астарында да осын-
дай сыр бар. Бірегей кμк т‰с –
еліміздіњ бірлігініњ белгісі. Енде-
ше, бізге неге μзімізді ¦лы дала
еліміз деп атамасќа?!" деген еді.

Расында да, б±л ойланарлыќ
мєселе. "Мыњ μліп, мыњ тіріліп"
(Ж.Молдаѓалиев) барып осы
к‰нге жеткен, ќандай ќиындыќќа
болсын тμзе білетін халќымыз-
дыњ бойындаѓы игі ќасиеттерді
μзгелер де кμріп, біліп отыр. Ал,
Ќазаќстан табиѓатыныњ ерек-

шелігін сипаттауѓа тіл жетпейді.
Ыќылым заманнан ќазаќ халќы
Алтайдан Атырауѓа, Алатаудан
Арќаѓа дейінгі кμсіліп жатќан бай-
таќ даланы мекендеп келеді.
Ќазаќ елініњ – кењ байтаќ та дар-
хан даласымен маќтануына ќай
жаѓынан алып ќарасаќ та жμні
бар. Єр тμбе, єр шоќысы, єрбір
жазыќ жерініњ μзі т±нѓан тарих
емес пе?! Сонау ыќылым заман-

нан бері саќталып келген ежелгі
ж±ртымыз туралы небір саяхат-
шылар мен жићанкездер μз ой-
ларын тасќа жазып кеткен ѓой. Ал,
жер  ќойнауынан  табылып  жат-
ќан ќ±нды жєдігерлеріміз бен ар-
хеологиялыќ ескерткіштеріміз
ќаншама?! Ендеше, бай тарихы-
мыз бен біздіњ бабаларымыздыњ
данышпандыѓын дєлелдейтін
мєліметтерге с‰йене отырып, біз
жања бренд ойлап табуымыз
ќажет. ¤йткені, єр адам туып-
μскен  жерін, елін ќ±рметтеуі ар-
ќылы μз ±лтына деген с‰йіс-
пеншілігі де берік болып ќалып-
тасары аныќ. Осы арќылы айбы-
нымызды асырып, мєртебемізді
неге биіктетпеске?!

Осы жерде т‰ркі халќыныњ
±лы перзенттерініњ бірі Атат‰рік-
тіњ мына сμзі еске т‰седі. "Єлем
бізді ќ±рметтесін десек, μз ±лты-
мызды жєне ±лттыќ бейнемізді
алдымен біздіњ μзіміз бар сезімі-
міз, аќыл-ойымызбен, іс-єрекеті-
мізбен ќ±рметтеуіміз керек. ¤зініњ
±лттыќ бейнесін таба алмаѓан
±лттардыњ басќа ±лттарѓа жем
болатынын біліп ќойѓанымыз
жμн". Ден ќоятын-аќ сμз. Елбасы-
ныњ сμзі бєрімізді ойландыруы
тиіс.Олай болса, Туында алтын
к‰н бейнеленген мєњгілік аспан
астындаѓы киелі μлкені "¦лы
дала елі" деп атау μте орынды.

"Кењ далам – анам,"Кењ далам – анам,"Кењ далам – анам,"Кењ далам – анам,"Кењ далам – анам,

мен – балањ..."мен – балањ..."мен – балањ..."мен – балањ..."мен – балањ..."

Н±рлыбек ЕЛКЕЙ,
Ќостанай мемлекеттік педагогикалыќ институты,

Ќазаќстан тарихы кафедрасыныњ аѓа оќытушысы,
тарих магистрі

К‰лзада МЫРЗАЃАЛИЕВА,
Филология ѓылымдарыныњ кандидаты, доцент

рына балта шабуѓа арналѓан.
Осындай с±рќай саясаттыњ
небєрі ширек ѓасыр  б±рын орын
алѓанына  сенудіњ μзі ќиын. Біраќ,
кењес заманыныњ ащы шындыѓы
осылай болатын. Тєуелсіздік
ќазаќ халќыныњ μткенін жанды-
рып, μшкенін тірілтті", – деп тєу
етер тєуелсіздіктіњ ќ±ндылыѓына
тоќталды.

Сондыќтан да біздер – ќазаќ-
тар ¦лы даланыњ ±рпаѓымыз, ал,
мынау ±ланѓайыр атырап – ¦лы
Дала елі! Б±л біздіњ елге, жерге
деген патриоттыќ сезімімізді
одан єрі оята т‰спек! Келешек
±рпаќты да осы рухта тєрбиелей
береміз.

Ибрагим АЃЫТАЙ¦ЛЫ,
Ќазаќстан Журналистер одаѓыныњ м‰шесі



м‰мкіндігін барынша кењінен пайдалану.
Яѓни, партия фракциялары арќылы ха-
лыќтыњ, μндірістегі, ауыл шаруашылыѓын-
даѓы, басќа да салалардаѓы  кμкейкесті
мєселелерді шешетін зањнамалыќ ќ±жат-
тардыњ дер кезінде ќабылдануына ыќпал
ету. Парламенттік фракциямен жергілікті
мєслихаттардаѓы н±ротандыќ депутаттар-
мен ж‰йелі, т±раќты байланыс орнату.
Аудандыќ, облыстыќ мєслихаттардаѓы
партия ќ±рылымдарыныњ ж±мысында да
наќты индикаторлар белгіленіп, баѓалау
ж‰йесін енгізу. Партияныњ атынан мєсли-
хат депутаттыѓына ‰міткерлерді аныќтау-
дыњ ережесін бекіту.

Алтыншы. Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы идеология мен ж±мыс барлыќ дењ-
гейдегі, оныњ ішінде жергілікті жердегі
партиялыќ ќ±рылымдар тартыла отырып,
к‰шейту. Партия жанындаѓы сыбайлас
жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жμніндегі
ќоѓамдыќ кењестер аудандыќ дењгейде де
±йымдастырылып, ережесін бекіту.

Сонымен ќатар, "Н±р Отан" партиясы-
ныњ μњірлердегі аныќталып отырѓан μзекті
мєселелердіњ ай сайын ‡кіметте μтетін
арнайы кездесуде ќаралып отыруы бой-
ынша тиісті келісімніњ жасалѓаны айтыл-
ды. Маќсат – туындаѓан мєселелердіњ
уаќыт к‰ттірмей тезірек оњ шешілуіне
ыќпал ету.

Б±ѓан ќоса, партия ќызметініњ негізгі
баѓыттары бойынша облыстыќ, ќалалыќ
филиал басшыларымен, яѓни, єкімдермен
наќты ж±мыс жоспары т‰зілмек, ай сайын
филиалдар ж±мысыныњ нєтижесі аныќта-
лып отырмаќ.

Таѓы  бір  мєселе,  алдаѓы уаќытта
партияныњ бірыњѓай жања медиа саясаты
т‰зіледі.  Ол Елбасы саясатымен мемле-
кет тарапынан халыќтыњ игілігі жолында
атќарылып жатќан ілкімді іс-шараларды
ж±ртшылыќќа кењінен насихаттау, парти-
яныњ ќоѓамныњ бірлігін бекемдеудегі ќыз-
метін ж‰йелі жолѓа ќою баѓытында
μрбімек. БАЌ-та, оныњ ішінде партияныњ
"Н±р Медиа" холдингіне ќарасты басылым-
дар мен телеарнада μњірлердегі наќты
ж±мыстарды кμрсететін  арнайы айдарлар
ашылмаќ.

Орталыќ аппараттыњ шыѓындары
ыќшамдалып, ќажеттілігі шамалы есеп-
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Алдаѓы уаќытта бас партияныњ халыќ-
тыњ игілігі жолындаѓы іс-ќимылдары ке-
лесі баѓыттарда μрбімек.

Бірінші. Мемлекеттік баѓдарламалар-
дыњ орындалуына, мемлекет ќаржысы-
ныњ тиімді ж±мсалуына партиялыќ баќы-
лау мен баѓалаудыњ т±раќты ж‰йесін
ќалыптастыру. Себебі, партияныњ Сай-
лауалды т±ѓырнамасы осы баѓдарлама-
лармен тікелей байланысты.

Екінші. Ќоѓамдыќ ќабылдаулардаѓы
арыз-шаѓымдарды екінші жаѓынан да тал-
дау. Яѓни, ќайталанып отырѓан немесе
созылып, шешілмей келе жатќан шаѓым-
ныњ себебін, ќандай орган ж±мысына бай-
ланысты т‰скенін, ќай жерде, ќандай лау-
азым иесі шешпегенін аныќтап, шара ќол-
дану.

‡шінші. Бастауыш партия ±йымдары-
ныњ ж±мысын жандандырып, ж‰йелеу,
Орталыќ аппарат пен μњірлер арасында
тыѓыз байланыс орнату. Ол ‰шін барлыќ
аймаќтыќ филиалдарѓа наќты индикатор-
лар белгіленіп, к‰н тєртібіндегі міндеттер
межеленіп, ж±мыс нєтижесі баѓаланатын
болады. Сонымен ќатар, жергілікті жердегі
партияныњ ќ±рылымдарында ќойылып
отырѓан міндеттерді μз дєрежесінде орын-
дау ‰шін тиісті жаѓдай жасалады. Сол ар-
ќылы партияныњ негізгі к‰ші саналатын 6
мыњѓа жуыќ бастауыш партия ±йымдары-
ныњ ж±мысын ‰йлестіру ќажет. Айталыќ,
жиналатын партиялыќ жарѓыныњ белгілі
бір мμлшерін μњірлердіњ μздеріне ќалды-
ру. Материалдыќ ќолдаумен бірге мораль-
дыќ ынталандыру да ќолѓа алынбаќ.
Жергілікті жердегі партия белсенділерін
депутаттыќќа, партиялыќ жєне мемле-
кеттік ќызметке кењінен тарту ќажет.

Тμртінші. "Жас Отанныњ" ж±мысын
практикалыќ т±рѓыдан ж‰ргізуге, яѓни, наќ-
ты іске кμшу. Б±л ‰шін жастар саясаты са-
ласындаѓы барлыќ баѓдарламаларѓа
талдау ж‰ргізіліп, олардыњ тиімділігі баѓа-
ланып, Жастар ќанаты оларды ж‰зеге
асыруѓа белсене атсалысуѓа тиіс. Соны-
мен бірге баѓдарламалардан бμлек, жал-
пы жастар тєрбиесі, рухани ќ±ндылыќтар,
салт-дєст‰р сабаќтастыѓына ерекше на-
зар аударылып, наќты ж±мыстар атќары-
луы керек.

Бесінші. Партияныњ Парламенттегі

Партияныњ соњѓы Бюросында Мемлекет басшысы
Н.Є. Назарбаев ќазіргі уаќытта жетекші саяси к‰ш
ретінде "Н±р Отанныњ" алдында т±рѓан мањызды
міндеттерді наќтылап айтты. Партияѓа
ќазаќстандыќтарды Бес институционалдыќ
реформаны жєне "100 наќты ќадам" жоспарын ж‰зеге
асыруѓа ж±мылдыруды, "Н±рлы жол"
баѓдарламасыныњ орындалуына баќылау орнатуды
тапсырды. Ќоѓамда бірлікті бекемдеп, μњірлермен
ж±мысты к‰шейтуге жекелей тоќталды.

Елбасы ж‰ктеген міндеттерді ж‰зеге асыру
маќсатында партия ж±мысын жетілдіруге белсене
кіріскен партия Тμраѓасыныњ Бірінші орынбасары
Асќар Мырзахметов ж±мыс сапарымен  μткен
аптада Оњт‰стік Ќазаќстан, Жамбыл, Алматы,
Шыѓыс Ќазаќстан, Атырау, Мањѓыстау, Аќтμбе
облыстарында, Алматы мен Семей ќалаларында
болды. Аймаќтаѓы партия ќызметімен жан-жаќты
танысты. Партияныњ жергілікті ќ±рылымдары
тарапынан айтылѓан кμптеген ±сыныстарѓа ќ±лаќ
т‰ріп, т‰йінді мєселелерді шешу жμнінде ашыќ пікір
алмасќан Асќар Мырзахметов саяси ±йымныњ барлыќ
ќ±рылымы алдаѓы уаќытта к‰ш салуѓа тиісті
маќсат-міндеттерге егжей-тегжейлі тоќталды.

 "Н±р Отан" μњірдегі
ж±мысты к‰шейтеді

тердіњ, іс-ќаѓаздардыњ саны ќысќарты-
лып, μњірлерге бекітілген инспекторлар-
дыњ міндетті т‰рде ай сайын облыстарѓа
шыѓып т±руы жμнінде де шешімдердіњ
ќабылданып жатќандыѓы  жеткізілді.

Партия Тμраѓасы Бірінші орынбасары
Оњт‰стік Ќазаќстанѓа сапарында облыс
басшысы Бейбіт Атамќ±ловты Оњт‰стік
Ќазаќстан облыстыќ филиалыныњ тμра-
ѓалыѓына  сайлау конференциясына ќа-
тысты, алдаѓы міндеттердіњ орындалуы-
на тілектестігін білдірді.

Алматы ќалалыќ филиалдыњ кезектен
тыс конференциясында Асќар Мырзахме-
тов филиалдыњ б±рынѓы тμраѓасы Ахмет-
жан Есімовтіњ партияѓа халыќтыњ сенімін
арттыру жолындаѓы ењбегіне алѓыс айтып,
жиын барысында сайланѓан жања тμраѓа
– Алматы ќаласыныњ єкімі Бауыржан Бай-
бектіњ ж±мысына табыс тіледі.

Ж±мыс сапары барысында барлыќ
μњірде Саяси Кењес м‰шелері, партия
фракциясыныњ м‰шелері, бастауыш
партия μкілдері, партия белсенділері,
"Жас Отан" μкілдері ќатысќан жергілікті
партия активінде μњірлік ќ±рылымдар
ж±мысындаѓы ќордаланѓан мєселелер
кењінен талќыланды. Осыѓан орай фили-
ал басшылары, бастауыш партия
μкілдері, μњір т±рѓындары μз ±сыныстарын
айтты.

Мєселен,  Оњт‰стік Ќазаќстанда
партияластар тарапынан аудандыќ, ќала-
лыќ филиалдарда кадр мєселесі бойын-
ша бірќатар μзгерістер енгізу мєселесі
кμтерілді. Б‰гінде жергілікті μњірдегі фили-
алдарда ќ±рамында м‰шелер саны 5 мыњ
болса да, 50 мыњ болса да штатта тек 3
ќызметкерден бар. Орталыќ аппарат та-
рапынан жыл басында партия м‰ше-
лерініњ санына ќарай штаттыќ кестені
кμбейту туралы б±йрыќ шыѓарылѓанымен,
ол б‰гінгі к‰нге дейін ж‰зеге аспай отыр.
Осыѓан байланысты штаттыќ кестені бекі-
ту барысында аудан, облыс халќыныњ
саны ескерілсе деді, партия белсенділері.

Ал, Жамбыл облысында болѓан жиын-
да бастауыш партия ±йымдары тμраѓала-
рыныњ ж±мысын ынталандыру мєселесі
кμтерілді. Бастауыш партия ±йымдары
тμраѓаларыныњ  негізгі  ќызметі  бар  бол-
ѓандыќтан, партия ±йымыныњ іс-ќаѓазда-
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рын ж‰ргізуге кμбіне уаќыты да бола бер-
мейді. Сондыќтан, партиялыќ ж±мыстыњ
басты баѓыттарын ќамтитын "Бастауыш
партия ±йымыныњ электрондыќ кітапша-
сы" єзірленсе деген μтініш айтылды. Со-
нымен ќатар, бастауыш ±йымдарды жеке
ж±мыс орнымен, яѓни, материалдыќ-тех-
никалыќ базамен ќамтамасыз ету де аса
μзекті екені белгілі болды.

Алматы облысында партияластар та-
рапынан кμтерілген мєселеніњ бірі – жас-
тар мєселесі болды. "Жас Отан" жастар
ќанаты бμлімшелерініњ тμраѓалары ќоѓам-
дыќ негізде ќызмет атќаруда. Осы ретте
б±л ж±мысты  одан єрі жандандыру маќ-
сатында аудандыќ, ќалалыќ бμлімшелер-
ге бір штаттыќ бірліктен бμлінсе деген ±сы-
ныс тасталды. Сонымен ќатар, жастарды
ж±мыспен ќамту, кєсіпкерлікке баулу бой-
ынша да шешімін таппай т±рѓан жайттар
айтылды.

Шыѓыс μњірде єсіресе шаѓын жєне
орта бизнес μкілдері кєсіпкерлікті рет-
тейтін зањнамалыќ ќ±жаттарѓа тездетіп
μзгертулер енгізу бойынша партия тара-
пынан кμмек к‰тетінін жеткізді.

Б‰гінгі к‰ні єсіресе шыѓыс μњірдіњ
кєсіпкерлерін ойлантып отырѓаны – кμрші
елдермен алыс-беріске ќатысты кедергі-
лер.

"Ќазаќстан шаѓын бизнес μкілдері мен
Ресей кєсіпкерлері ‰шін талап бірдей
емес. Мысалы, Ресейде ауылшаруашы-
лыќ μнімдері 5 жылда бір рет сертификат-
талады, ал Ќазаќстанда жыл сайын сер-
тификатталады. Єрине б±ныњ барлыѓы
аќылы. Б±ѓан ќоса шаѓын бизнеске салыќ-
тыќ ж‰ктеме тым кμп", дейді ШЌО кєсіпкер-
лер палатасыныњ директоры Игорь Шац-
кий.

Атырау облысында "Сенім" бастауыш
партия ±йымыныњ тμрайымы Баќытг‰л
Хаменова электрондыќ ќоѓамдыќ ќабыл-
дау базасы регламентіне μзгерістер неме-
се толыќтырулар енгізу ќажет екеніне тоќ-
талды. "База талаптары бойынша азамат-
тар μтініштерініњ орындалуы туралы
мєлімет 1 айдыњ ішінде жолдануы ќажет.
Алайда, кей жаѓдайда мєселелерініњ μзек-
тілігіне ќарай оларды зањ шењберінде
шешуге кемінде 2-3 ай ж±мсалады. Ал б±л
кезде электронды база мєліметтерді
ќабылдамайды", дейді ол.

Сонымен ќатар, Мањѓыстау, Аќтμбе об-
лыстарында жергілікті партияластар тара-
пынан депутаттыќ фракциялар ж±мысын
жандандыру, облыстыќ филиалда мєсли-
хаттардаѓы депутаттыќ фракциялардыњ
ж±мысын ‰йлестіру механизмдерін енгізу
мєселелері кμтерілді.

Сайлауалды т±ѓырнаманы іске асыру
бойынша  жылына бір рет Парламент де-
путаттарыныњ ќатысуымен облыстыќ,
ќалалыќ, аудандыќ мєслихаттардаѓы "Н±р
Отан" фракцияларыныњ бірлескен отыры-
сын μткізу, депутаттар ќызметіне рейтінгтік
баѓалауды енгізу ±сынылды.

Сондай-аќ, партияныњ бір-бірін ќайта-
лайтын "Баќытты балалыќ", "Баќытты от-
басы" сияќты жобаларын біріктіру,
бірт±тас, маќсаты айќын, ењ бастысы –  іске
асыру жолдары аныќ жобаларды ќолда-
нысќа енгізу жайы да айтылды.

"Апта сайын μтетін жиын мен басќо-
судыњ саны емес, сапасы мањызды.
Ќоѓамдыќ ќабылдауѓа ‰міт артып, кμмек
с±рап келген єр адамныњ арызы ќарау-
сыз ќалмай, кедергі мен ќиындыќтыњ
т‰п-тμркіні аныќталуы ќажет. Бір сμзбен
айтќанда, к‰нделікті, наќты ж±мыс
ж‰йесіне ауысуымыз – Елбасыныњ да,
б‰гінгі к‰нніњ де талабы".

"Н±р Отан" партиясы Тμраѓасыныњ
Бірінші орынбасары μњірлерге сапарын
т‰йіндеген жиында осылай деді.

Асќар Мырзахметов жергілікті партия-
ластар тарапынан айтылѓан ±сыныс-
пікірлерге байланысты партия наќты ше-
шімдер  ќабылдайтынын  атап  μтті.  Ќыр-
к‰йек айыныњ аяѓына дейін б±л шешім-
дер ќабылданып, μњірлердіњ штатына,
ќаржыландыруѓа,  ±йымдастыру,  мате-
риалдыќ  техникалыќ базасы жєне таѓы
басќа да мєселелерге байланысты μзгер-
істер енгізілмек.
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Соңғы жылдары 
мемлекеттік бағдар-
лама бойынша пәтер 

алып жатқан қалалықтардың 
саны көбеюде. Кейде сол бас-
паналы болған азаматтарды 
көріп қуанасың. Өзгенің қуа
нышына ортақтасып, өзің 
де үй алғандай күй кешесің. 
Қалада өзіңе тиесілі пәтерің 
болса алаңсыз өмір сүрерің 
һақ. Дана халқымыз «Өз үйім, 
кең сарайдай боз үйім» деп 
бекер айтпаса керек. 

КСК шағын ауданындағы 
бір топ отбасы биылғы шілде 
айында жалдамалы пәтерлер-
ге қол жеткізді. Баспаналы 
болған қалалықтармен сұх-
баттасып, тұрмыстіршілік-
терімен танысып қайтқан 
едік. Біздің бағытымыз – Гер-
цен көшесі 36А және Герцен 
көшесі 36Б мекенжайындағы 
қос үй. Тоғыз қабатты екі 
үй бірбіріне қарамақарсы 
орналасқан. Зәулім ғимарат 
анадайдан көзге түседі. Ау-
ласы да тыптыныш. Тұрғын 
үйлерге  №3 және №9 мек-
тептер жақын орналасқан. 
Яғни, балалардың оқуға ба-
руына ыңғайлы. Автобус аял-
дамалары да қашық емес. Бұл 
үйлердің сыртқы көрінісі көз 
тартады. Ал іші қандай? Өмір 
сүруге қолайлы ма? 

Жаңа үйдің тұрғында-
рымен кездесуге асықтық. 
Бізді Зайра әже мен Еркін 
ата қарсы алды. Немерелерін 
бағып отырған атаәже Ал-
тынсарин ауданы, Первомай-
ское ауылынан көшіп келген. 
Қалада тұрып жатқандарына 
үшінші жыл. Екі қызы Аста-
нада, бірбір үйдің отанасы 
атанған. Балаларға жақын 
болайық деген оймен Қоста-
най қаласына қоныстаныпты. 
Қазір ортаншы қызы Гүлмира 
мен күйеу баласы Алматтың 
қолында, немерелерін бағып 
отыр. Жетпісті алқымдаған 
атамыз қала тірлігі туралы 
әңгімелеп, жаңа үйдің ар-
тықшылықтарын тізіп баян-
дап берді.

– Ауылда өсіпөнген 
адамның қала тірлігімен біте 
қайнасып кетуі мүмкін емес 
шығар. Өйткені біз ауылға та-
мырымызбен байланғанбыз. 
Ауыл десе елеңдеп тұрамыз. 
Біздің жастық шағымыз сол 
жерде өтті. Сондықтан бір 
бүйрегіміз бұрып тұрады. 
Ауылда бәріне сыйлысың, 
бәрімен сыйласасың. Қала-
дағы тірлік, қарымқатынас 
басқаша. Мұнда сүрініп жат-
саң сүйеу болар жан табуың 
қиын. Қала үлкен кісілердің 
өмір сүруіне қолайлы. Су, газ, 
жарық бәрі үйіңе келіп тұра-
ды. Оның үстіне адам жақ-
сыға тез үйренеді емес пе, – 
дейді Еркін Байкенжин. 

Зайра әжеміз жаңа үй-

дегі көршілерімен танысып 
алыпты. Әрқайсысының 
ұялы телефон нөмірлерін де 
жазып алған. Әжеміздің бұл 
қылығын Еркін атай «Іші 
пысқанда қонаққа барайын 
дегені ғой» деп әзілдеді. 

Ерлізайыптылар Гүлми-
ра мен Алмат Сыздықовтың 
бір ұл, бір қызы бар. Үлкені 
Аружан 6 сыныпта оқиды. Ол 
мектептегі вокал үйірмесіне 
барып жүр. Аружанның арма-
ны әнші болу. Ұлы Аян биыл 
1 сыныптың табалдырығын 
аттады. Аянды болашақ фут-
болшы десек артық болмас. 
Себебі, ол жергілікті «Тобыл» 
футбол командасының құра-
мына алынды.  Атаанасы жұ-

мысқа кеткенде  балақайлар 
білмегендерін атаәжесінен 
сұрайды.  

– Көршілеріміздің дені қа-
зақтар. Өзіміз секілді ауыл-
дан көшіп келгендері де бар. 
Жаңа үй біз үшін жайлы қо-
ныс болып отыр. Пәтердің 
іші жаңа, жарық. Салқын су, 
ыстық суы, газ бен жарық, 
бәрі бар. Азықтүлік дүкені 
де жақын орналасқан. Неме-
релеріміз баратын мектеп те 
тиіп тұр.  Бұдан артық не ке-
рек?, – дейді Зайра әже.

Келесі кейіпкеріміз Сәуле 
және Мұхит Лепесовтер. Ер-

лізайыптылар 2011 жылы 
«Қазақстанның тұрғын үй 

құрылыс жинақтаушы банкі» 
АҚнан депозит ашқан. Сол 
уақыттан бері есепшотқа ай 
сайын тұрақты түрде ақша са-
лып отырды. Төрт жылдан соң 
өздеріне тиесілі жеке шаңы-
раққа ие болды. Ерлізайып-
тыларға мемлекет тарапынан 
екі бөлмелі пәтер бұйырған 
екен.

– Халқымызда «Өз үйім –
өлең төсегім» деген бар емес 
пе. Жеке басыңа тиесілі пә-
тердің болғанына не жетсін. 
Тұрмыстық қиындықтар-
дан, айналадағы шуылдан 
жалыққан сәтте үйге келіп, 

шаршағаныңды басасың. Өз 
үйіңде еркін демаласың, – 
дейді Сәуле Лепесова. 

Е рл і з а й ы п т ы л а рд ы ң 
Әлина және Әлия есімді 
екі қызы бар. Үлкені 6 сы-
ныпта, ал кішісі 1 сыныпта 
оқиды. Сәуле Лепесова мек-
тепте мұғалім. Жолдасы Мұ-
хит электрші болып жұмыс 
істейді. Күндіз үйдегі үлкен-
дер жұмыста, ал балалары 
оқуда болады. Сондықтан 
бұл үйдегілер кешкі мезгіл-
де мәресәре болып бәрі бас 
қосады. Балалары мектептің 
қызықтарын айтып тауыса 
алар емес. Атаана болса қыз
дарының әңгімесін тыңдау-
дан жалықпайды. Мейі рімге 
толы осы үй бізге ерекше 
әсер етті. Пәтер іші қымбат 
жиһаздармен безендірілмесе 
де тартымды еді. Өйткені бұл 
үйден балалардың күлкісін 
ести аласыз. 

– Күз басталғалы бері күн 
сутып кетті ғой. Бәлкім, содан 
болар үйдің іші салқын болып 
тұр. Оған қоса қала бойын
ша жылу беру маусымы 
басталған жоқ. Үйге қатыс ты 
басқа алыпқосарым жоқ, – 
дейді Мұхит Лепесов.

Бұл отбасының әр мүшесі 
жаңа үйді безендіріп, таза-
лығын сақтауға асық тұрады. 
Жуырда ғана туыстардың 
басын қосып, қоныс тойын 
да тойлапты. Отанасы Сәуле 
өз үйіңе деген көзқарастың 
басқаша боларын айтты. Осы 
орайда белгілі ақын Қадыр 
Мырза Әлінің «Өз үйің» де-
ген мына өлең жолдары ойға 
оралады. 

«Өз үйіңде бір сәт 
     тыным таппайсың,
Бірде жуып,
Бірде сырлап,
Ақтайсың.
Өз үйіңе, керек болса,
          киізсің,
Өз үйіңе, керек болса, 
  тақтайсың».

СУРЕТТЕРДЕ: Мұхит пен 
Сәуле Лепесовтар; жаңа үй-
дің сыртқы көрінісі.

Суреттерді түсірген Ай-
бек ЖҮЗБАЙ.

Өз үйіңде  
    өзің қожа, өзің би 

«...Мемлекет әлеуметтік жалдамалы баспа-

наны салып, оны тұрғындарға сатып алу құқын 

бере отырып, ұзақ мерзімді жалға ұсынады. Бас-

пананы тікелей, делдалдарсыз және несиеге ба-

рынша төмен пайызбен ұсыну оның сатып алу 

құнын арзандатуға мүмкіндік береді. Бастапқы 

жарнаның болмауы мен ипотека үшін төмен пай-

ыздар баспананы қазақстандықтардың көптеген 

жіктері үшін қолжетімді ете түседі. Сондықтан 

2015-2016 жылдар ішінде жалға берілетін тұрғын 

үй құрылысын қаржыландыруды қосымша 180 мил-

лиард теңге сомасында ұлғайтамыз». 

Қазақстан Республикасының Президенті  

Н.Назарбаевтың «Нұрлы жол – болашаққа бастар 

жол» атты Қазақстан халқына Жолдауынан. 

1-бет.

ҮКІМЕТТІК
      ЕМЕС ҰЙЫМДАРДА

Адамгершілік 
мектебі

Жаз айлары бойына 
«Сенім – Вера» мүмкіндігі 
шектеулі жандардың қоғамдық 
бірлестігі аудан аумағындағы 
ауыл, ауылдық округтердегі 
мүмкіндігі шектеулі азаматтар-
мен кездесіп, жиындар өткізді. 
Оның ішінде, жақында Жар-
көл және Сужарған ауылдық 
округтеріне барып, мүгедек 
жандармен тренинг ойында-
рын өткізіп келді.

«Жаркөл ауылдық округі 
бойынша жиырма бес кем-
бағал жан болса, соның жиыр-
масы қатысып, көңілдері бір 
көтеріліп қалды»,  – дейді 
ұйым басшысы.

«Сенім – Вера» қоғам-
дық бірлестігінің төрайымы 
Ақмарал Досмақова тренинг 
барысында сөз алып,  мүм-
кіндігі шектеулі жандардың 
хал-жағдайын сұрасып, олар-
ды ауыл, аудан орталықта-
рында өтетін кез-келген 
мәдени-спорттық іс-шаралар-
дан қалыс қалмай, мүмкіндігі 
келгенше араласып отыруға 
шақырды.

Сондай-ақ, бірлестік мү-
шелері мен ауыл тұрғында-
ры пікірлесіп, ойлары мен 
жоспарларын ортаға салып, 
кейбіреулері алдағы уақытта 
осындай іс-шаралардан қал-
май атсалысып отыруға уәде-
лерін де берді.

Бұл тренинг ойындарына 
қатынасқан кембағал жан-
дарға ескерткіш сыйлықтар 
табысталды. 

Ислам – 
бейбітшілік 

діні
Жоғарыда аталмыш ұйым-

ның жетекшілігімен аудан 
орталығында «Ислам – бей-
бітшілік діні» атты мүмкіндігі 
шектеулі азаматтар арасында 
тағылымдық сағат өтті. Негіз-
гі мақсаты – діннің тазалығы, 
қадірін бағалау, сондай-ақ, 
бүгінгі бейбіт өмірде әлем 
елдерінде болып жатқан  тер-
рорлық әрекеттерден жас ұр-
пақты сақтау.

Жиынға аудан орталығын-
дағы «Оспанқожа Әулие» 
атындағы Торғай мешітінің 
наиб имамы Жасұлан Бек-
мағанбетов қатысып, ислам 
дінінің тазалығы жайлы айтып, 
көпшілікті тың деректермен 
таныстырды.

Жиналғандар арасынан 
имаммен пікір алысып, ал-
дағы уақытта мектеп оқушы-
лары мен жастар арасында 
да әдеп пен имандық сағат-
тардың көптеп өтуі – терро-
ризм мен діни экстремизмнің 
алдын алуға үлкен түсінік 
жұмыстары болатындығын 
айтты.

Гүлім ЫСМАҒҰЛ.
Жангелдин ауданы. 
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– Юлия Олеговна, єњгіме-
мізді μзіњізден бастасаќ, Сіздіњ
дін саласында ж±мыс істегені-
њізге кμп болды ма?  Теріс аѓым-
дардыњ ќоѓамѓа зияндылыѓы
туралы не айтасыз?

– Меніњ негізгі мамандыѓым
журналист. Дін істеріне байла-
нысты сарапшылыќ ќызметім де
осы журналистикадан басталды.
2005 жылдан бастап, аймаќтыќ
"Костанайские новости" газетін-
де μзімніњ мамандыѓым бойын-
ша ќызметімді бастадым. Сол
кезде дін істеріне ‰лкен кμњіл
бμліп, меніњ осы таќырыпќа ма-
мандануыма ыќпал еткен бас
редакторымыз Сергей Харчен-
коѓа ризашылыѓымды білдіремін.
Мен алѓаш рет осы газетте дін
істері таќырыбын ќаузап ж‰рген
шаѓымнан бастап б‰лдіргіш сек-
таларды єшкерелеуге ќатты
кμњіл бμле бастадым. Соныњ
ішінде Ќостанай μњірінде право-
славие шіркеуініњ атын жамы-
лып белсенді єрекет еткен
"Иоанн Богославтыњ шіркеуі"
атты секта ж±мысыныњ зиянды-
лыѓын єшкере ќылуды ќолѓа ал-
дым. Оныњ басшысы μзініњ сек-
тасына адамдарды интернет
арќылы тартќан. Шын мєнінде
оныњ уаѓыздарыныњ правосла-
виеге еш ќатысы жоќ, тек атын
жамылѓан. Осы сектаныњ зиян-
ды ќызметін єшкерелеп жазѓан
маќалам бойынша еліміздіњ Бас
прокуратурасы сектаныњ экстре-
мистік зияндылыѓы бар деп тау-
ып, оныњ ќызметі мен сайтыныњ
Ќазаќстан аумаѓында ж±мыс
істеуіне тыйым салды. Зиянкес
секталардыњ єрекеттеріне жан-
д‰нием ќарсы болды, μйткені
олардыњ ыќпалына т‰сіп кеткен
жаќындарын жоќтаѓан жандар-
дыњ жанайќайы мені бей-жай
ќалдырмады. Тіпті, олардыњ тра-
гедиясын газетте жазудыњ μзі
аздыќ ететініне кμзім жетті. Сон-
дыќтан олармен іс ж‰зінде к‰ре-
су керек деп шештім. Осы се-
бепті, 2007 жылы Ќазаќстанда
т±њѓыш рет зиянкес секталардан

жапа шеккендерге кμмек беру
ќорын аштым. Ќазір ондай ќор-
лардыњ саны кμбейіп, отыз шаќ-
ты болды. Б‰гінгі к‰ні бізге кел-
ген ондай адамдардыњ саны
мыњдап саналады. Сіздіњ с±ра-
ѓыњызѓа орай олардыњ ќанша-
лыќты зиянды екендігіне де тоќ-
талайын. Біз оларды "б‰лдіргіш"
секталар деп тегін атамаймыз,
μйткені, олардыњ єрекеттері
шын мєнінде б‰лдіргі ќылыќта-
рѓа бастайды. Адамныњ жеке
басын еріктілігінен, ата-анасы,
жаќындары, туыстарымен бай-
ланыс-тарын ‰зуге шаќыратын
олар μздеріне тартќан жанныњ
санасына жања мазм±ндаѓы
т±рпат ќалыптастыруѓа тырыса-
ды. Олардыњ негізгі міндеті сек-
таныњ м‰ддесіне ѓана сай ќыз-
мет ететін осындай адамдарды
жараќтау. М±ндай єрекеттерді
жасау ‰шін неше т‰рлі амалдар
мен айлаларды ойлап тапќан.
Соныњ ішінде психикалыќ т±рѓы-
дан єсер ету жолдарын біледі.
Тіпті, бір-бірінен де ‰йреніп, жет-
пегенін толыќтырып, єйтеуір
адамды ќалыптасќан санасы-
нан       адастырып, адамгершілік
нормаларын керек ќылмайтын
теріс жолѓа т‰сіреді. Мєселен,
олар ата-ананы мойындамауѓа,
олардыњ айтќан жанашырлыќ
аќылдарын ќабылдамауѓа, отба-
сын керек ќылмауѓа ‰ндейді.
Тіпті, μзінен туѓан балаларды да
μзімен бірге теріс жолѓа т‰спесе
ќатыгездікпен ќинау, жазалау
жолдарын ‰йретеді. Кейбір
адамдарды к‰йзелістен психика-
лыќ ауруларѓа ±шыратып, зар-
дап шегуге немесе μзіне μзі ќол
салуѓа дейін жеткізеді. Міне, сон-
дыќтан б±л секталардыњ єрекеті
μте ќауіпті. Ењ ќиыны – осындай
жолѓа т‰скен адамдар арасынан
μзара отбасын ќ±рып алѓандар
да кμп. ¤здерініњ адасќанымен
ќоймай олар енді балаларын
сектаѓа тартуда. Оларѓа д±рыс
жолѓа т‰су туралы басќалардыњ,
соныњ ішінде ата-аналарыныњ
айтќаныныњ бєрі "жынныњ сμзі"

болып саналады. Д±рыс аќыл
айтќанныњ бєрін олар "теріс
жолдаѓылар" деп есептейді жєне
оларѓа деген μшпенділігін ашыќ
кμрсетеді. Сайып келгенде,
м±ндай секталардыњ маќсаты
ќоѓамныњ т±раќтылыѓын б±зу
арќылы μздеріне мол табыс та-
буѓа баѓытталѓан. Тіпті, билікті де
к‰шпен μзгертіп, μздерініњ тіле-
гіне сай мемлекет ќ±руды арман-
дайтындары да бар. М±ндайлар
єсіресе, экстремистік топтар ара-
сынан табылады. Міне, ќысќаша
айтќанда, б‰лдіргіш секталар-
дыњ осындай зиянкес єрекеттері
белгілі болып отыр.

–  Ќандай діндердіњ атын жа-
мылѓан аѓымдар єсіресе
ќауіпті?

– Олардыњ ќайсысыныњ бол-
сын зияндылыѓы ‰лкен. Деген-
мен, христиандыќ дін тармаќта-
рын жамылѓандар адамдарѓа
кμбіне кμп психологиялыќ жол-
мен шабуылдайтын болса, ис-
ламдыќ секталардыњ радикалды
єрекеттері кμп. Мєселен, "Алла-
ху акбар" деп айѓайлап алып
бейбіт т±рѓындарѓа ќарсы лањ-
кестік єрекет жасаѓандарды дін
жолындаѓылар деп айтуѓа бола
ма? Ќаншама адамныњ обалы-
на ќалып, балаларын жетім,
єйелдерін жесір еткен адам ќан-
дай м±сылман? М±ндайлар еш-
ќандай м±сылман емес, керісін-
ше... Сол сияќты "ата-анањнан
без, біз саѓан ењ жаќын туыс бо-
ламыз, тапќан табысыњныњ кем
дегенде 10 пайызын бізге беріп
т±расыњ, бізден басќаныњ бєрі
жалѓан, бєрі алдамшы, ештењені
керек ќылма" деп адамныњ бас-
тарын айналдырып, аќшасын
алып жатќандарды да христиан
дінініњ μкілдері деп айтуѓа аузыњ
бармайды. Сондыќтан, барлыќ
сектаныњ кμздеген маќсаты тек
аќша мен билік деп айтуѓа негіз
бар. Мен ењ ќауіпті секта – ќай-
сысыныњ ыќпалына т‰сіп кетсењ
сол болады деп айтар едім.
Олардыњ бєріне "±лт", "тμзім-
ділік", "зайырлы мемлекет" де-
гендер жат ±ѓымдар.

– Теріс пиѓылды аѓымдар-
дан жапа шеккендердіњ саны
артып келе ме, єлде олардыњ
саны азаюда ма?

– ¤кінішке ќарай, ондай жан-
дардыњ саны жыл санап кμбейе
т‰суде. Біздіњ орталыќтары-
мызѓа к‰н сайын жапа шеккен
ж‰здеген адамдардыњ келетіні
соныњ айѓаѓы. Єрине, б±лардыњ
арасында жеке μз басы жапа
шеккендер емес, ата-аналары,
аѓайын-туыстарыныњ келуі кμп.
Солардыњ талап етуімен жапа
шеккендердіњ μздері де келіп
жатады. Оларды ќайтадан

ќалыпты μмірге тарту оњай емес.
Б±л іске кμптеген мамандардыњ
бірлескен ісін ±йымдастыру ке-
рек. Атап айтќанда, жалѓыз пси-
холог емес, дін μкілі, мєдениет-
танушы, педагог, саясаттанушы
сияќты мамандардыњ да кењес-
тері керек болады. ¤йткені,
б‰лдіргі секта дегеніміздіњ μзі
аќша мен билікті бір адамныњ
ќолына шоѓырландырѓан авто-
ритарлыќ ±йым ѓой. ¤зіне сμзсіз
баѓындыру ‰шін оныњ кμшбас-
шысы барлыќ єдістерді, соныњ
ішінде біз атаѓан мамандыќтар-
дыњ амал-айлаларын да ќолда-
нады. Сондыќтан оныњ сырын

єшкерелеп, адамныњ басынан
теріс ыќпалды шыѓару ‰шін
кμптеген мамандарды тартуѓа
тура келеді. Ењ ќиыны теріс ыќ-
палѓа т‰скен адамды ќалыпты
μмірге келтіру кейде ±заќ
уаќытќа созылып кетеді. Тіпті,
жылдарѓа да созылуы м‰мкін.

– Жыл сайын оњалту орта-
лыќтарына ќанша адам ке-
леді?

– Шамамен олардыњ саны ‰ш
мыњѓа жетеді. Соњѓы жылдарда
69 адамѓа ќатысты істі ќ±ќыќ
ќорѓау органдарына бердік.
Соныњ ішінде бірнешеуі бойын-
ша ќылмыстыќ іс ќозѓалып, ол
сотта ќаралды. Б±лардаѓы зиян-
кестер психикалыќ ауытќушы-
лыќпен ѓана шектелмей, адам-
ныњ μзін-μзі μлтіруіне дейін жет-
кізген. Мысал ретінде айтар бол-
сам, Солт‰стік Ќазаќстан облы-
сында "Алла аят" єдісімен "ем-
делудіњ" салдарынан екі адам
кμз ж±мды. Ќант диабетімен
ауыратын бір адам секташылар-
дыњ аќылымен инсулиннен бас
тартќан екен, ‰ш к‰ннен кейін
кμз ж±мды. 2006 жылы Астана
ќаласыныњ прокуратурасы осы
сектаѓа барѓан бірнеше адам-
ныњ ж‰йке тамырлары дертіне
±шыраѓандыѓы ‰шін сотќа
ж‰гініп, б±л сектаныњ Ќазаќстан-
да єрекет етуіне м‰лде тыйым
салѓан.

– Біраќ б±л секта бізде жа-
сырын єрекет етеді деген сы-
быс бар ѓой?

– Ол рас. Бізде оныњ єлі де
кμптеген ±яшыќтары ж±мыс
істейді. Астыртын ж±мыс істеу
єдістерін мењгергендері сондай
– μздерініњ шифрлары мен па-
рольдар ж‰йесін жасап алѓан.
Оныњ ‰стіне ќазір ќатарларына
кμшедегі кездейсоќ адамды ал-
майды, міндетті т‰рде μз адам-
дарыныњ бірініњ ±сынысымен,
тексеріп барып ќана ќатарлары-
на ќабылдайды.

Ќазір Ќазаќстанда тыйым са-
лынѓанымен олар Ресейдіњ
Мєскеу, Орынбор ќалаларында

ашыќ єрекет етеді. Осы секта-
ныњ ж±мыстарына ќарап адам-
ныњ алдануѓа да бейім екеніне
кμз жеткізесіњ. Аќыл-есі д±рыс
адамныњ μзін μмірге єкеліп,
μсіріп-μндіріп, тєрбиелеп, адам
еткен ата-анасынан бас тартып,
Фархат ата мен оныњ єйелі Ни-
наны єке-шешем деп тануѓа ба-
руын т‰сіну ќиын.

– Біздіњ кейбір кμрші елдері-
мізде "Свидетели Иегова"
жєне сол сияќты таѓы басќа
секталарѓа зањмен тыйым са-
лынѓан. Бізде неге солай ет-
песке?

– Б±л с±раќты маѓан т‰рлі кез-
десулер, тренингтер μткізген ке-
зімде жиі ќояды. Біздіњ 1992
жылы ќабылданѓан "Дін істері
туралы" зањымыз барынша ли-
бералды болып, адамныњ жан-
д‰ниесіне шабуыл жасайтын
барлыќ аѓымдарѓа есігімізді
шалќасынан ашып тастады. Елі-
мізге тамыр жайып, єрекеттерін
±лѓайтып алѓан зиянкестігі
белгілі кейбір діни бірлестіктерді
соњынан шыќќан зањдарымыз-
бен жабуѓа м‰мкіншілік болма-
ды. ¤йткені, б±л жерде адам
ќ±ќыѓын б±зуѓа жол беріп алатын
едік. Сондыќтан, ќандай да бір
дєст‰рлі емес діни бірлестік-
тердіњ єрекетіне тыйым салу
‰шін оныњ жеке адамдарѓа,
ќоѓамѓа зиянкестігін наќты фак-
тілермен дєлелдеу керек болып
отыр. Ал б±л ж±мыс оњай емес.
Оныњ ‰стіне біздіњ адамдарымыз
белсенді єрекеттен б±ѓып ќалып,
ќынжылыстарын тек ас ‰йде ѓана
айтуѓа тоталитарлыќ заманнан
‰йренген. Сол ќалыптан шыѓа
алмаѓандыќтан теріс аѓымдарѓа
ќарсы к‰рестіњ тиімділігі де
тμмен болып отыр.

– Енді єњгімемізді, μзіњіз аш-
ќан орталыќтыњ ж±мысына
ойысайыќ. Не тындырып жа-
тырсыздар?

– Біз ќазір "114 – жедел бай-
ланыс" жобасын іске асыруда-
мыз. Оныњ маќсаты – дєст‰рлі
емес діни бірлестіктердіњ, жат пи-
ѓылды аѓымдардыњ арам пиѓыл-
дарын єшкерелеуге баѓытталѓан.
Біз жеке адамдарѓа жєне олар-
дыњ туыстарына ќоѓамѓа жат,
діни аѓымдарды насихаттаѓан
немесе соѓан тартќысы келген
жаѓдайда, к‰мєнді кітапшалар,
журналдар мен параќшаларды
таратып немесе оларды кμше
баѓандарына жапсырып ж‰рген
адамдарды кμрсе бізге хабарла-
суын μтінеміз. Біз μз тарапымыз-
дан ќажетті кењес бере аламыз.
Осындай істерімізді ±натпайтын-
дар бізді ќорќытып, ‰ркіту єре-
кеттерін де жасап жатыр.

– Ж‰ргізіп жатќан ж±мыста-
рыњыз тєуекелді де ќажет
ететін сияќты. Ќорыќпайсыз-
дар ма?

–  Жоќ. ¤з ісіміздіњ д±рысты-
ѓын білген соњ біз ешќандай
ќоќан-лоќыдан ќорыќпаймыз.

Єњгімелескен
Ш±ѓа ЌОЊЌАБАЙ.

ДІНІЊ-ДІЊГЕГІЊ

Елбасы Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ ХХІ сессиясында

дінге байланысты: "Біз діни ±рандар ±станѓан экстремизмді,

діни ілімдерді сырттан саясиландыруѓа деген талпыныстарды,

біздіњ халќымызѓа біз ‰шін бμгде діни кμзќарастар мен

идеяларды к‰штеп тањуды барынша теріске шыѓарамыз"

деген еді. С±хбатымызда дін атын жамылѓан теріс аѓымдар

туралы айтылады. Осы жμнінде  ЌР Мєдениет жєне спорт

министрлігі Дін істері комитетімен тікелей ќызмет ететін

"Эксперт-2050" ќоѓамыныњ президенті Юлия Денисенконы

єњгімеге тартќан едік.

Юлия ДЕНИСЕНКО:



1. Общие положения

1. Государственная услуга "Принятие
Республикой Казахстан прав на имуще-
ство негосударственных юридических лиц
и физических лиц  по договору дарения в
порядке, определяемом Правительством
Республики Казахстан" оказывается мес-
тным исполнительным органом области
(государственное учреждение "Управле-
ние финансов акимата Костанайской об-
ласти") (далее – услугодатель).

Прием заявлений и выдача результа-

Утвержден постановлением акимата области
от 17 июля 2015 года №  308

Регламент государственной услуги "Принятие
Республикой Казахстан прав на имущество

негосударственных юридических лиц и физических лиц
по договору дарения в порядке, определяемом

Правительством Республики Казахстан"

Постановление акимата Костанайской области
от 17 июля 2015 года №   308

 Об утверждении регламента государственной услуги
"Принятие Республикой Казахстан прав на имущество
негосударственных юридических лиц и физических лиц
по договору дарения в порядке, определяемом
Правительством Республики Казахстан"

В соответствии со статьй 27 Закона Республики Казахстан  от 23 января 2001 года
"О местном государственном управлении   и самоуправлении в Республики Казах-
стан", статьй 16 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государ-
ственных услугах" акимат Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемый регламент государственной услуги "Принятие Респуб-
ликой Казахстан прав на имущество негосударственных юридических лиц и физичес-
ких лиц по договору дарения в порядке, определяемом Правительством Республики
Казахстан".

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечению десяти календар-
ных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким области                                Н. Садуакасов.
Зарегистрировано в Реестре государственной

регистрации   нормативных  правовых   актов
21 августа 2015 года под  № 5822.

1. Жалпы ережелер

1. "Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кіметі
айќындайтын тєртіппен сыйѓа тарту шар-
ты бойынша мемлекеттік емес зањды т±лѓа-
лардыњ жєне жеке т±лѓалардыњ м‰лік
ќ±ќыќтарын Ќазаќстан Республикасыныњ
ќабылдауы" мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
метін облыстыњ жергілікті атќарушы орга-
ны ("Ќостанай облысы єкімдігініњ ќаржы
басќармасы" мемлекеттік мекемесі)
(б±дан єрі – кμрсетілетін ќызметті беруші)
кμрсетеді.

¤тініштерді ќабылдау жєне мемлекеттік
ќызметті кμрсету нєтижелерін беру кμрсе-
тілетін ќызметті берушімен ж‰зеге асыры-
лады.

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

3. Мемлекеттік ќызметті кμрсету нєти-
жесі – Ќазаќстан Республикасы Ќаржы
министрініњ 2015 жылѓы 27 сєуірдегі
№285 б±йрыѓымен бекітілген "Ќазаќстан
Республикасыныњ ‡кіметі айќындайтын
тєртіппен сыйѓа тарту шарты бойынша
мемлекеттік емес зањды т±лѓалардыњ
жєне жеке т±лѓалардыњ м‰лік ќ±ќыќтарын
Ќазаќстан Республикасыныњ ќабылдауы"
мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет стандар-
тыныњ (б±дан єрі – Стандарт) ќосымша-
сына сєйкес ќаѓаз тасымалдаѓыштаѓы
сыйѓа тарту шарты жєне м‰ліктіњ ќабыл-
дау-беру актісі (табыстау актісі).

Мемлекеттік ќызметті кμрсету нєтижесін
±сыну нысаны – ќаѓаз т‰рінде.

Облыс єкімдігініњ  2015 жылѓы  17 шілдедегі
№ 308 ќаулысымен бекітілген

"Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кіметі айќындайтын
тєртіппен сыйѓа тарту шарты бойынша мемлекеттік емес

зањды т±лѓалардыњ жєне жеке т±лѓалардыњ м‰лік
ќ±ќыќтарын Ќазаќстан Республикасыныњ ќабылдауы"

мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет регламенті

Ќостанай облысы єкімдігініњ
2015 жылѓы 17 шілдедегі  № 308 ќаулысы

«Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кіметі айќындайтын
тєртіппен сыйѓа тарту шарты бойынша мемлекеттік емес
зањды т±лѓалардыњ жєне жеке т±лѓалардыњ м‰лік
ќ±ќыќтарын Ќазаќстан Республикасыныњ ќабылдауы»
мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет  регламентін бекіту
туралы

 "Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-
μзі басќару туралы" 2001 жылѓы 23 ќањтардаѓы Ќазаќстан Республикасы
Зањыныњ 27-бабына, "Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтер туралы"
2013 жылѓы 15 сєуірдегі Ќазаќстан Республикасы Зањыныњ 16-бабына сєйкес
Ќостанай облысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ќоса беріліп отырѓан "Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кіметі айќындайтын
тєртіппен сыйѓа тарту шарты бойынша мемлекеттік емес зањды т±лѓалардыњ
жєне жеке т±лѓалардыњ м‰лік ќ±ќыќтарын Ќазаќстан Республикасыныњ ќабыл-
дауы" мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет регламенті бекітілсін.

2. Осы ќаулы алѓашќы ресми жарияланѓан к‰нінен кейiн к‰нтiзбелiк он к‰н
μткен соњ ќолданысќа енгiзiледi.

Облыс єкімі                                      Н. Садуаќасов.
Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi мемлекеттiк тiркеу  тiзiлiмiнде

2015   жылѓы 21 тамыз № 5822 болып тіркелген.

2. Мемлекеттік ќызмет кμрсету
процесінде кμрсетілетін ќызметті

берушініњ ќ±рылымдыќ
бμлімшелерініњ (ќызметкерлерініњ)

іс-ќимыл тєртібін сипаттау
4. Мемлекеттік ќызмет кμрсету бойын-

ша рєсімді (іс-ќимылды) бастауѓа негізде-
ме Стандарттыњ 9-тармаѓында кμрсетіл-
ген кμрсетілетін ќызметті алушыныњ еркін
нысандаѓы μтініш пен ќ±жаттарды (б±дан
єрі – ќ±жаттар топтамасы) ±сынуы болып
табылады.

5. Мемлекеттік ќызметті кμрсету про-
цесініњ ќ±рамына кіретін єрбір рєсімніњ (іс-
ќимылдыњ) мазм±ны, оларды орындау-
дыњ ±заќтыѓы:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењ-
се ќызметкері ќ±жаттар топтамасын
ќабылдайды, олардыњ тіркелуін ж‰зеге
асырады жєне жауапты орындаушыны
айќындау ‰шін кμрсетілетін ќызметті бе-
рушініњ басшысына береді, 2 (екі) саѓат.

Рєсімніњ нєтижесі (іс-ќимылдыњ) –
ќ±жаттар топтамасын тіркеу;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы жауапты орындаушыны айќындай-
ды жєне тиісті б±рыштама ќояды, 1 (бір)
к‰н.

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

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жау-
апты орындаушысы ќ±жаттар топтамасын
ќарайды, мемлекеттік кμрсету нєтижесініњ
жобасын дайындайды жєне оны кμрсеті-

летін ќызметті берушініњ басшысына ќол
ќоюѓа береді, 87 (сексен жеті) к‰н (айлыќ
есептік кμрсеткіштіњ 30000 еселенген
мμлшерінен асќан м‰ліктіњ ќ±ны бойын-
ша – 147 (ж‰з ќырыќ жеті) к‰н).

Рєсімніњ нєтижесі (іс-ќимылдыњ) – мем-
лекеттік ќызметті кμрсету нєтижесініњ жо-
басы;

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы мемлекеттік ќызметті кμрсету нєти-
жесініњ жобасына ќол ќояды жєне оны
кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты
орындаушысына береді, 1 (бір) к‰н.

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

5) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жау-
апты орындаушысы мемлекеттік ќызметті
кμрсету нєтижесін береді, 15 (он бес) ми-
нут.

Рєсімніњ нєтижесі (іс-ќимылдыњ) – бе-
рілген мемлекеттік ќызметті кμрсету нєти-
жесі.

3. Мемлекеттік ќызмет кμрсету
процесінде кμрсетілетін ќызметті

берушініњ ќ±рылымдыќ
бμлімшелерініњ (ќызметкерлерініњ)
μзара  іс-ќимыл тєртібін сипаттау
6. Мемлекеттік ќызмет кμрсету проце-

сінде ќатысатын кμрсетілетін ќызметті
берушініњ ќ±рылымдыќ бμлімшелерініњ
(ќызметкерлерініњ) тізбесі:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењ-
се ќызметкері;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы;

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жау-
апты орындаушысы.

7. Єр бір рєсімніњ  ±заќтылыѓын (іс-
ќимылын)  кμрсете отырып, ќ±рылымдыќ
бμлімшелердіњ (ќызметкерлердіњ) ара-
сындаѓы рєсімдердіњ (іс-ќимылдыњ) ке-
зењділігін сипаттау:

1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењ-
се ќызметкері ќ±жаттар топтамасын
ќабылдайды, олардыњ тіркелуін ж‰зеге
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асырады жєне жауапты орындаушыны
айќындау ‰шін кμрсетілетін ќызметті бе-
рушініњ басшысына береді, 2 (екі) саѓат;

2) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы жауапты орындаушыны айќындай-
ды жєне тиісті б±рыштама ќояды, 1 (бір)
к‰н;

3) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жау-
апты орындаушысы ќ±жаттар топтамасын
ќарайды, мемлекеттік кμрсету нєтижесініњ
жобасын дайындайды жєне оны кμрсеті-
летін ќызметті берушініњ басшысына ќол
ќоюѓа береді,  87 (сексен жеті) к‰н (айлыќ
есептік кμрсеткіштіњ 30000 еселенген
мμлшерінен асќан м‰ліктіњ ќ±ны бойынша
– 147 (ж‰з ќырыќ жеті) к‰н);

4) кμрсетілетін ќызметті берушініњ бас-
шысы мемлекеттік ќызметті кμрсету нєти-
жесініњ жобасына ќол ќояды жєне оны
кμрсетілетін ќызметті берушініњ жауапты
орындаушысына береді, 1 (бір) к‰н;

5) кμрсетілетін ќызметті берушініњ жау-
апты орындаушысы мемлекеттік ќызметті
кμрсету нєтижесін береді, 15 (он бес) ми-
нут.

Кμрсетілетін ќызметті берушініњ ж‰гіну
жєне рєсімдерініњ кезењділігі (іс-ќимылы)
тєртібін сипаттау  осы Регламенттіњ ќосым-
шасына сєйкес бизнес-процестердіњ аныќ-
тамалыѓында  кμрсетілген.

4. Халыќќа ќызмет кμрсету
орталыѓымен жєне (немесе)

 μзге де кμрсетілетін ќызметті
берушілермен μзара іс-ќимыл тєртібін,
сондай-аќ  мемлекеттік ќызмет кμрсету

процесінде аќпараттыќ ж‰йелерді
пайдалану тєртібін сипаттау

Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет "Ха-
лыќќа ќызмет кμрсету орталыѓы" респуб-
ликалыќ мемлекеттік кєсіпорныныњ Ќоста-
най облысы бойынша филиалы жєне
оныњ ќалалары мен аудандарыныњ
бμлімдері жєне www.egov.kz "электрондыќ
‰кімет" веб-порталы арќылы кμрсетіл-
мейді.

"Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кіметі айќындайтын тєртіппен сыйѓа тарту
шарты бойынша мемлекеттік емес  зањды т±лѓалардыњ жєне жеке

т±лѓалардыњ м‰лік ќ±ќыќтарын  Ќазаќстан Республикасыныњ ќабылдауы"
мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет  регламентіне ќосымша

"Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кіметі айќындайтын тєртіппен сыйѓа
тарту шарты бойынша мемлекеттік емес

зањды т±лѓалардыњ жєне жеке т±лѓалардыњ м‰лік ќ±ќыќтарын
Ќазаќстан Республикасыныњ ќабылдауы" мемлекеттік
ќызмет кμрсетудіњ бизнес-процестерініњ аныќтамалыѓы

тов оказания государственной услуги осу-
ществляется услугодателем.

2. Форма оказания государственной ус-
луги – бумажная.

3. Результат оказания государственной
услуги – договор дарения и акт приема-
передачи имущества (передаточный акт)
на бумажном носителе, согласно прило-
жению к Стандарту государственной услу-
ги "Принятие Республикой Казахстан прав
на имущество негосударственных юриди-
ческих лиц и физических лиц по договору
дарения в порядке, определяемом Пра-
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Приложение   к регламенту государственной услуги "Принятие Республикой
Казахстан прав на имущество негосударственных юридических лиц и

физических лиц по договору дарения в порядке, определяемом
Правительством Республики Казахстан"

Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги
"Принятие Республикой Казахстан прав на имущество

негосударственных юридических лиц и физических лиц
по договору дарения в порядке, определяемом Правительством

Республики Казахстан"

вительством Республики Казахстан", ут-
вержденному приказом Министра финан-
сов Республики Казахстан  от  27 апреля
2015 года № 285 (далее – Стандарт).

Форма предоставления результата ока-
зания государственной услуги – бумажная.

2. Описание порядка действий
структурных подразделений

(работников) услугодателя
в процессе оказания

государственной услуги

4. Основанием для начала процедуры
(действия) по оказанию государственной
услуги является предоставление услуго-
получателем предложения о передаче
государству прав на имущество по дого-
вору дарения и документов (далее – па-
кет документов), указанных в пункте 9
Стандарта.

5. Содержание каждой процедуры (дей-
ствия), входящей в состав процесса ока-
зания государственной услуги, длитель-
ность его выполнения:

1) сотрудник канцелярии услугодателя
принимает пакет документов, осуществля-
ет его регистрацию, и передает руководи-
телю услугодателя для определения от-
ветственного исполнителя, 2 (два) часа.

Результат процедуры (действия)  – ре-
гистрация пакета документов;

2) руководитель услугодателя опреде-
ляет ответственного исполнителя   и на-
лагает соответствующую резолюцию, 1
(один) день.

Результат процедуры (действия) – ре-
золюция руководителя услугодателя;

3) ответственный исполнитель услуго-
дателя рассматривает пакет документов,
подготавливает проект результата оказа-
ния государственной услуги, и передает
его на подписание руководителю услуго-
дателя,   87 (восемьдесят семь) дней (по
имуществу стоимостью, превышающей
30000-кратного размера месячного рас-
четного показателя, 147 (сто сорок семь)
дней).

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

услуги;
4) руководитель услугодателя подписы-

вает проект результата оказания государ-
ственной услуги и передает его ответствен-
ному исполнителю услугодателя, 1 (один)
день.

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

5) ответственный исполнитель услуго-
дателя выдает результат оказания госу-
дарственной услуги, 15 (пятнадцать) ми-
нут.

Результат процедуры (действия) – вы-
данный результат оказания государствен-
ной услуги.

3. Описание порядка взаимодействия
структурных подразделений

(работников) услугодателя в процессе
оказания государственной услуги

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

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

дателя.
7. Описание последовательности про-

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

1) сотрудник канцелярии услугодателя
принимает пакет документов, осуществля-
ет его регистрацию, и передает руководи-
телю услугодателя для определения от-
ветственного исполнителя, 2 (два) часа;

2) руководитель услугодателя опреде-
ляет ответственного исполнителя и нала-
гает соответствующую резолюцию, 1
(один) день;

3) ответственный исполнитель услуго-
дателя рассматривает пакет документов,
подготавливает проект результата оказа-
ния государственной услуги, и передает
его на подписание руководителю услуго-
дателя  87 (восемьдесят семь) дней (по

имуществу стоимостью, превышающей
30000-кратного размера месячного рас-
четного показателя, 147 (сто сорок семь)
дней);

4) руководитель услугодателя подпи-
сывает проект результата оказания го-
сударственной услуги и передает его от-
ветственному исполнителю услугодате-
ля, 1 (один) день;

5) ответственный исполнитель услу-
годателя выдает результат оказания го-
сударственной услуги, 15 (пятнадцать)
минут.

Описание порядка обращений и пос-
ледовательности процедур (действий)
услугодателя отражено в справочнике
бизнес-процессов согласно приложе-

Єкімдіктіњ  2015 жылѓы 31 шілдедегі  № 318 ќаулысына ќосымша

Єулиекμл ауданындаѓы Єулиекμл орталыќтандырылѓан шаруашылыќ-
ауыз су тартудыњ санитарлыќ ќорѓау аймаѓын белгілеу туралы

Ќостанай облысы єкімдігініњ
2015 жылѓы 31 шілдедегі  № 318 ќаулысы

Єулиекμл ауданындаѓы Єулиекμл орталыќтандырылѓан
шаруашылыќ-ауыз су тартудыњ санитарлыќ ќорѓау
аймаѓын белгілеу туралы

2003 жылѓы 9 шілдедегі Ќазаќстан Республикасыныњ Су Кодексініњ 39, 117-
баптарына, "Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін-
μзі басќару туралы" 2001 жылѓы 23 ќањтардаѓы Ќазаќстан Республикасы Зањыныњ 27-
бабына сєйкес Ќостанай облысыныњ  єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ќосымшаѓа сєйкес Єулиекμл ауданындаѓы Єулиекμл орталыќтандырылѓан
шаруашылыќ-ауыз су тартудыњ санитарлыќ ќорѓау аймаѓы белгіленсін.

2. Ќостанай облысы єкімдігініњ 2013 жылѓы 16 ќазандаѓы № 451 "Єулиекμл
орталыќтандырылѓан шаруашылыќ-ауыз су тартудыњ санитарлыќ ќорѓау аймаѓын
белгілеу туралы" (Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4312
болып тіркелген, 2013 жылѓы 12 желтоќсанда "Ќостанай тањы" газетінде жарияланѓан)
ќаулысыныњ к‰ші жойылды деп танылсын.

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

Облыс єкімі                                     Н. Садуаќасов.
Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi мемлекеттiк тiркеу   тiзiлiмiнде

 2015   жылѓы 7 ќырк‰йекте № 5864 болып тіркелген.

Приложение к постановлению акимата  от 31 июля  2015 года №  318

Зона санитарной охраны Аулиекольского централизованного
хозяйственно-питьевого водозабора в Аулиекольском районе

Постановление акимата Костанайской области
от 31 июля 2015 года №   318

 Об установлении зоны санитарной охраны
Аулиекольского централизованного хозяйственно-
питьевого водозабора  в Аулиекольском районе

 В соответствии со статьями 39, 117  Водного  кодекса  Республики  Казахстан  от 9
июля  2003 года, статьёй 27 Закона Республики Казахстан   от 23 января 2001 года "О
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан"
акимат Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить зону санитарной охраны Аулиекольского централизованного хо-
зяйственно-питьевого водозабора в Аулиекольском районе согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление акимата Костанайской области от 16
октября 2013 года № 451 "Об установлении зон санитарной охраны Аулиекольского
централизованного хозяйственно-питьевого водозабора" (зарегистрировано в Реест-
ре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4312, опублико-
вано 12 декабря 2013 года  в газете "Ќостанай тањы").

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти кален-
дарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким области                     Н. Садуакасов.
Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации   нормативных

правовых   актов  7 сентября 2015 года под  № 5864.

Ескерту: "Єулиекμл орталыќтандырылѓан шаруашылыќ-ауыз су тартудыњ
санитарлыќ ќорѓау аймаѓыныњ санитарлыќ-гидрогеологиялыќ негіздемесі" жобасыныњ
картографиялыќ материалында санитарлыќ ќорѓау аймаѓыныњ шекарасы кμрсетілген
(Тапсырыс беруші - "Мерей" мемлекеттік коммуналдыќ кєсіпорны).

Санитарлыќ ќорѓау аймаѓыныњ мμлшері
І-белдеу ІІ-белдеу ІІІ-белдеу

шекарасы

Радиусі –
єр ±њѓыма-
ныњ айнала-

сында
50 метр

ауданы

3,14
гектар

шекарасы

¦зындыѓы -
258 метр

Ені -244 метр
¦зындыѓы -

258 метр
Ені - 244 метр
¦зындыѓы -

258 метр
Ені - 244 метр
¦зындыѓы -

258 метр
Ені - 244 метр

шекарасы

¦зындыѓы –
2405 метр

Барынша ені
–

2620 метр

ауданы

25,2
гектар

ауданы

630
гектар

Су тарту
кμзініњ
атауы

¦њѓыма-
лар:

№ 01э
(0907)
№ 02э
(0908)

№ 03э
(0909)

№ 04э
(0916)

Размеры зон санитарной охраны
I пояс ІI пояс IІІ пояс

граница

Радиус –
50 метров

вокруг
каждой

скважины

площадь

3,14
гектара

граница

Длина - 258 метров
Ширина - 244 метра

Длина - 258 метров
Ширина - 244 метра

Длина - 258 метров
Ширина - 244 метра

Длина - 258 метров
Ширина - 244 метра

граница

Длина -
2405 метров
Максималь-

ная
ширина -

2620 метров

площадь

25,2
гектара

площадь

630
гектар

Наимено-
вание

источника
водозабора

Примечание: граница зоны санитарной охраны отражены в картографическом
материале проекта "Санитарно-гидрогеологического обоснования зоны санитарной
охраны Аулиекольского централизованного хозяйственно-питьевого водозабора"
(заказчик - государственно коммунальное предприятие "Мерей").

нию к настоящему Регламенту.

4. Описание порядка взаимодействия
с центром обслуживания населения и
(или) иными услугодателями, а также

порядка использования
информационных систем в процессе

оказания государственной услуги

Государственная услуга через филиал
Республиканского государственного пред-
приятия "Центр обслуживания населения"
по Костанайской области и его отделы го-
родов и районов и веб-портал "электрон-
ного правительства" www.egov.kz не ока-
зывается.

Скважины:
№ 01э
(0907)

№ 02э
(0908)

№ 03э
(0909)

№ 04э
(0916)
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Сәлім 
      МЕҢДІБАЙ

«Қостанай таңы» газетінің биылғы 
8 сәуір күнгі санында Шолпан қажы 
Әбілдакелінінің «Бір медальдың 
сыры» атты шағын мақаласы шыққан 
еді. Онда автор өзінің қайын атасы 
Шөки мен қайын енесі Дәржанның 
тұла бойы тұңғышы, өзінің жолдасы 
Әбеннің жалғыз ағасы, яғни, қайнаға-
сы Мырзағазы Әбілдинов туралы 
жазған еді. Ол 1925 жылы Меңдіқара 
ауданы Никитинка ауылында дүниеге 
келген. 1942 жылы он жеті жасында өзі 
сұранып, майданға аттанып, I Украин 
майданында барлаушы ретінде та-
лай ұрыстарға қатысады. Отбасында 
сақталған әскери билетінде ол 1944 
жылы «Ерлігі үшін» медалімен, 1945 
жылы III дәрежелі «Даңқ» орденімен 
марапатталғаны жазылған.

Соғыстан Жеңіспен оралған жа-
уынгер сол бір ауыр күндері алған жа-
рақаты асқынып, 1947 жылы өмірден 
өтеді. Сол өзі туған Никитинка ауылы-
на жерленеді.

Жақында Шолпан қажы тағы да 
редакцияға келді. Немерелері Ин-
тернеттен Мырзағазы (құжаттарында 
Алексей) Әбілдиновтің «Награда па-
рақшаларын» тауып, сондағы оның 
ерлік істері туралы жазбаны көшіріп 

алған екен. Енді қысқаша соларға 
тоқталайық,

Бірінші құжаттан: «Жолдас Әбілди-
нов 5.08.1944 жылы барлауда жүріп, 
немістер орналасқан селоға бірінші 
болып кірді. Ұрыста 5 гитлершіні мерт 

қылды және жау туралы бағалы дерек-
терді  жеткізді. 6.08.1944 жылы Боров 
селосына барлаушылар тобымен бірін-
ші болып кіріп, 2-і гитлершінің көзін жой-
ды, ерекше құнды деректерді жеткізді, 
кейін олар дивизия штабына берілді».

Екінші құжаттан: «Жолдас Әбілди-
нов 18.04.45 жылы Баргод деревня-
сының батысындағы орманда неміс 
әскеріне тап болып, ұрыста 2 жауды 
мерт қылды, қалғандары дырқырай 
қашты. 19.04.45 жылы Шпремберг 
қаласының батыс жағындағы орман-
да жау бекінісін бірінші болып тауып, 
ондағы жаудың күшін анықтап, бөлім 
командованиесіне жеткізді. 29.04.45 
жылы барлау барысында Гогдорф 
деревнясының батысында шабуылға 
дайындалып жатқан жауға қарсы оқ 
жаудырды және жаралы болған жол-
дасын ұрыс даласынан алып шықты». 

Жоғарыда айтылған наградаларды 
ол осындай ерлігі үшін алған екен.    

СУРЕТТЕ: жауынгердің немере 
інісі Қанат пен оның баласы Даниял 
майдангер қабірі басында.

ОЛ КҮНДЕРДІҢ ӨШПЕС ДАҢҚЫ

«Деректер көзге оттай басылады»
дейді майдангердің келіні Шолпан қажы Әбілдинова

Әнәпия Байділдәұлы 1925 
жылы 3 қыркүйекте Қостанай 

облысы, Жанкелдин ауданы, «Еңбек» 
кеншарында туып өскен. Небәрі 17 
жасында елін қорғауға соғысқа атта-
нады.1942-1944 жылдары Украина 
жерін неміс басқыншыларынан азат 
етуге қатысты. Соғыста барлаушы 
міндетін атқарған.

Варшаваны жаудан азат ету кезін-
де сегіз жерден жараланып, елге 
жеңіспен оралды. Өзінің 7 кластық 
білімімен Әліби Жанкелдин құда-
сының көмегімен есепші болып 
жұмысқа орналасады. Елге келген 
соң колхоз басқармасы, совхоз ди-
ректорының орынбасары қызметін 
атқарған. Жеңістің  30, 40, 50, 60  
жылдығына арналған мерекелік ме-

дальдармен, ордендерімен марапат-
талған. Сонымен қатар Украинаның 
президенті Кучмадан бірнеше мара-
паттау алды.

Артында қалған жалғыз тұяғы 
Байділдин Ғафурбек Әнәпияұлы Ақ-
мола облысы, Жарқайың ауданында 
ішкі істер бөлімінде бірнеше жыл по-
лиция қызметінде еңбек етіп, 2013 
жылы зейнеткерлікке шықты. Дана-
сы бірнеше жыл медбике қызметін 
атқарып зейнетке шықты. Қазір үбір-
лі-шүбірлі ардақты әже болып отыр. 
Балқия мен Бануы әртүрлі салада 
жұмыс істейді. Немерелері Сұңқар-
бек, Райымбек, Ақсәуле және жиен-
дері майдангер аталарының ерлігін 
мақтанышпен айтып жүр. Топырағың 

торқа болсын, қайран аға!
Сәуле ҚАНАПИЯҚЫЗЫ,

майдангердің қарындасы.

Менің атам Қазтай (Қазмағамбет) 
Бірімжанов Ұлы Отан соғысы-

ның және еңбек ардагері. Ол 1919 жылы 
13 сәуірде туған. Әскер қатарына 1939 
жылы Магнитогорск қаласынан шақы-
рылған. Он бес жасында Магнитогор-
скінің темір қорыту зауытына (Стале-
литейный завод) домна цехы шеберінің 
оқушысы ретінде барады. Үш айдан соң 
сол цехтың жұмысшысы (сталевары) бо-
лып бекітіледі. Атамызбен бірге 4-5 жігіт 
барған. Солардың бәрі ауыртпалыққа 
шыдай алмай, зауыттан кетіп қалады. 
Бірде атаммен бірге жұмыс істеп жүрген 
тәжірибелі, санатты жұмыскерлер  «...
қазақ жігіттерінің бәрі сендей ме?» деп 
сұраған екен. Өйткені, атамыз алғыр-

лығы, өжеттігі, ой-өрісінің кеңдігімен көз-
ге түседі. Көп ішінен ерекшелене білген 
жанға әріптестері де қызыға қарайтын. 

Ұлы Отан соғысы басталғанда ата-
мыз әскерде болған. Елге 1946 жылдың 
қазан айында оралған. «Қызыл жұл-
дыз» және «Даңқ» ордендерімен ма-
рапатталды. Соғыстан кейінгі жылдары 
колхоз, совхоздардың басшы-ұйымдас-
тырушылардың бірі болды. Еңбекқор 
атамыз жас-кәрінің іскерлігін, шебер-
лігін бағалайтын. Әсіресе, Жамбыл 
Жабаевтың «Өсиет» өлеңін айтудан 
жалыққан емес.

«Өсиетім: шындықты, адалды сүй,
Ардақтаған халықты, адамды сүй,
Елдің тіккен іргесін игілікке,
Тап бүгінгі бақытты заманды сүй».
Атамыздың замандасы, қырық жыл-

дан астам ұстаздық еткен Қалиахмет 
Кенжетаев: «Қазекең елдің тірлігін, бір-
лігін тілеген жан. Әр нәрсені ақылға са-
лып, сараптап шешім қабылдайтын кісі. 
Ойы – ұшқыр, сөзі – ұғымды. Бастаған 
ісі нәтижелі болатын» деп еске ала-
ды. Ұл-қыздарын өсірген атам немере, 
шөберелерін де көрді. Артынан ерген 
ұрпағына ақ батасын да берді. Балала-
рын жеткізіп, елінің игілі жолында еңбек 
еткен майдангер атамыз 1998 жылдың 
21 желтоқсанында өмірден өтті.

Айгүл ҚАБДРАХМЕТОВА,
А.Шотаев атындағы орта  

мектептің қазақ тілі және әдебиеті 
пәнінің мұғалімі.

Меңдіқара ауданы.

СУРЕТТЕ: Қазтай Бірімжанов.

Ел бірлігін  
тілеген жан

Жарқын бейнең  
мәңгі есте
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 «Қостанай облысы әкімдігінің вете-
ринария басқармасы» мемлекеттік ме-
кемесі (110000, Қостанай қаласы, Гоголь 
көшесі, 75, анықтама үшін телефондары 
8(7142)50-35-45, факсы 8(7142) 502-788, 
электрондық мекенжайы  vetupr.ok@
mail.ru) «Б» корпусының бос әкімшілік 
мемлекеттік лауазымдарына орналасуға 
конкурс жариялайды:

1. «Қостанай облысы әкімдігінің ве-
теринария басқармасы» мемлекеттік ме-
кемесінің  ішкі бақылау қызметінің бас 
маманы (Д-О-4 санаты) – лауазымдық  жа-
лақысы  еңбек өтіліне байланысты 64063 
теңгеден  86485 теңгеге дейін.

Функционалдық міндеттері:
Басқарма басшысын, қаржы және  мем-

лекеттік сатып алу бөлімі басшысын ауысты-
ру кезінде өткізілетін тексерулерге қатысады. 

Басқарма қызметкерлерінің Қазақстан 
Республикасының бюджеттік және басқа 
заңнамасын сақтауларына тексеру жасайды. 

Басқарма қызметінің бағыттары бойынша:
басқарманың стратегиялық және опера-

циялық жоспарларының іске асырылуына;
басқарманың бухгалтерлік есеп және 

есептілік жүргізудің нақтылығына және 
дұрыс тығына;

басқармаға жіберілетін ұсынымдардың 
және бақылау нәтижелерінің қорытындысы 
бойынша қабылданған шешімдерінің орын-
далуына ішкі бақылау жасайды.

Қазақстан Республикасының заңнамасы-
на сәйкес республикалық және (немесе) жер-
гілікті бюджеттердің қаражатын пайдалану 
кезінде кемшіліктерді анықтау, тоқтату және 
жол бермеу жөнінде шаралар қолданады.

Басқарманың басқару жүйесі қызметіне 
бағалау жүргізеді.

С ы ба й л а с  ж е м қ о рл ы қ  қ ұ қ ы қ 
бұзушылықтар туралы оған белгілі болған 
жағдайларда басшылыққа немесе құқық 
қорғау органдарына хабарлайды.    

Конкурсқа қатынасушыларға қойыла-
тын талаптар:  Жоғары білімі: құқық (заңгер-
лік), әлеуметтік ғылымдар, экономика және 
бизнес (экономика, есеп және аудит, қаржы).

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем 
емес немесе осы санаттағы нақты лауазым-
ның функционалдық бағыттарына сәйкес 
келетін салаларда кемінде екі жыл жұмыс 
өтілінің болуы, не мемлекеттік тапсырыс 
негізінде мемлекеттік қызметшілерді даяр-
лау және қайта даярлаудың мемлекеттік 
бағдарламалары бойынша немесе шетелдің 
жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар 
даярлау жөніндегі республикалық комиссия 
бекітетін басым мамандықтар бойынша оқу-
ды (магистратура) аяқтауы тиіс.

Қ а з а қ с т а н  Ре с п у бл и к а с ы н ы ң 
Конституция сын, «Қазақстан Республи-
касының Президенті туралы», Қазақстан 
Рес публикасының Конституциялық заңын, 
«Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 
«Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi 
туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
туралы», «Қазақстан Рес публикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасы-
ның Заңдарын, осы санаттағы нақты лауа-
зымның мамандануына сәйкес салалардағы 
қатынастарды реттейтін Қазақстан Республи-
касының нормативтік құқықтық актілерін, «Қа-
зақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын 
білуі. Қазақстан Республикасының бюджет, 
еңбек, әкімшілік, азаматтық заңнамаларын, 
Қазақстан Респуб ликасының мемлекеттік 
қыз мет туралы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы нормативтік құқықтық актілерін, 
аудиторлық қызмет туралы, бухгалтерлік есеп 
және қаржылық есептілік саласындағы заңна-
маларын, мемлекеттік бюджетті  жоспарлау 
және оның атқарылуы саласындағы, мемле-
кеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік 
саясат мәселелері бойынша заңнаманы, Қа-
зақстан Рес публикасының қаржы-экономи-
калық саясатының негізгі бағыттарын білуі, 
ветеринария саласындағы Қазақстан Респуб-
ликасының нормативтік құқықтық актілерін, 
мемлекеттік қаржылық бақылау органдары-
ның қызметін реттейтін Қазақстан Респуб-
ликасының нормативтік құқықтық актілерін, 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
тілін білу талаптары қойылады, сонымен 
қатар негізгі мамандығының бейіні бойынша 
мерзімді қайта даярлау курстарын өткендігі 
туралы куәлігінің болуы қажет.

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

2. «Қостанай облысы әкімдігінің вете-
ринария басқармасы» мемлекеттік меке-
месінің  қаржы және мемлекеттік сатып 
алу бөлімінің  бас маманы (негізгі қызмет-
кердің бала күтімі бойынша демалысы 
кезеңіне) (Д-О-4 санаты) – лауазымдық  
жалақысы  еңбек өтіліне байланысты 
64063 теңгеден  86485 теңгеге дейін.

Функционалдық міндеттері:

Қазақстан Республикасының заңнамасы-
на сәйкес мемлекеттік сатып алуды (тауар-
ларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметті 
мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспа-
рын әзірлеу; мемлекеттік сатып алулар бой-
ынша құжаттарды дайындау; тауарларды, 
жұмыстарды, көрсетілетін қызметті мемле-
кеттік сатып алу туралы келісім-шарттарды 
құрастыру және жасау; уәкілетті органға мем-
лекеттік сатып алулар жөнінде есеп беруді 
жасау және ұсыну) жүргізеді. Мемлекеттік 
сатып алулар бойынша келісім-шарттарды 
қазынашылық органдарында тіркейді.

Міндеттемелер мен шаруашылық опера-
цияларының (жеткізушілермен және тапсы-
рыс берушілермен ұсынған қызметтері, жұ-
мыстары үшін есептесу) бухгалтерлік есебін 
жүргізу бойынша жұмыстарды орындайды. 
Бухгалтерлік есептің тиісті учаскесі бойын-
ша бастапқы құжаттарын қабылдауды және 
бақылауды жүзеге асырады және оларды 
шоттық өңдеуге дайындайды, оларды не-
гізгі қордың, тауарлық-материалдық құн-
дылықтардың және ақша қаражаттарының 
қозғалысымен байланысты бухгалтерлік 
есептің шоттарында көрсетеді. Сенімхаттар 
беру кітабын жүргізеді. 

Бюджеттік өтінімдер құрастыру үшін қа-
лалық және аудандық ветеринария бөлім-
дерінен нысаналы трансферттер бойынша 
қаржыландыру жоспарларын, қаржылан-
дыру жоспарларына енгізілген өзгерістерді 
жинақтайды және қорытады.

Тауарлық-материалдық құндылықтарға 
және негізгі қорға түгендеу жүргізуге қаты-
сады.

Ұйымның қаржы-шаруашылық жұмысына 
экономикалық талдау жүргізуге қатысады. 
Бухгалтерлік құжаттардың сақталуын қадаға-
лайды, оларды белгіленген тәртіпке сәйкес 
мұрағатқа тапсыруға рәсімдейді.

Бөлімге келіп түскен құжаттарды орын-
дауды жүзеге асырады. 

Қаржылық тәртіпті және қордың ұтымды 
пайдаланылуын сақтайды.

С ы ба й л а с  ж е м қ о рл ы қ  қ ұ қ ы қ 
бұзушылықтар туралы оған белгілі болған 
жағдайларда басшылыққа немесе құқық 
қорғау органдарына хабарлайды..    

Конкурсқа қатынасушыларға қойыла-
тын талаптар:  

Жоғары білімі: әлеуметтік ғылымдар, 
экономика және бизнес (экономикалық, 
есеп және аудит, қаржы). Ортадан кейінгі: 
әлеуметтік ғылымдар, экономика және биз-
нес (экономикалық, есеп және аудит, қаржы) 
білімі барларға рұқсат етіледі.

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан 
кем емес немесе осы санаттағы нақты лау-
азымның функционалдық бағытына сәйкес 
салаларда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі 
бар болған жағдайда ортадан кейінгі білімі 
барларға рұқсат етіледі.     

Қазақстан Республикасының Конституци-
ясын, «Қазақстан Республикасының Прези-
денті туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңын, «Мемлекеттік қызмет 
туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», 
«Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн 
қарау тәртiбi туралы», «Мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет туралы», «Қазақстан Ре-
спубликасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қа-
зақстан Республикасының заңдарын, осы 
санаттағы нақты лауазымның мамандануы-
на сәйкес салалардағы қатынастарды рет-
тейтін Қазақстан Республикасының норма-
тивтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты стратегиясын білуі. Осы санат-
тағы лауазымдар бойынша функционалдық 
міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да 
міндетті білімдер.

3. «Қостанай облысы әкімдігінің вете-
ринария басқармасы» мемлекеттік меке-
месінің тамақ өнімдері және орны ауыс-
тырылатын объектілердің қауіпсіздігі 
бөлімінің жетекші маманы,  (Д-О-5 санаты) 
– лауазымдық  жалақысы  еңбек өтіліне 
байланысты 57657 теңгеден 78157 теңгеге 
дейін.

Функционалдық міндеттері:
Айналысатын мәселелері:
адам мен жануарларға ортақ аурулардан 

халық денсаулығын қорғауды ұйымдасты-
рады; 

ветеринария саласында мемлекеттік сая-
сатты жүзеге асырады;

ветеринария мәселелері бойынша халық 
арасында ағарту жұмыстарын ұйымдастыра-
ды және жүргізеді;

тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде 
жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан 
Республикасының ветеринария саласын-
дағы заңнамасын сақтауына мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық бақылау мен 
қадағалауды ұйымдастырады және жүзеге 
асырады;

Қазақстан Республикасының ветерина-
рия саласындағы заңнамасының сақталуы 
тұрғысынан мемлекеттік ветеринариялық-са-

нитариялық бақылауды және қадағалауды:
ішкі сауда объектілерінде;
жануарлар өсіруді, жануарларды, жану-

арлардан алынатын өнімдер мен шикізатты 
дайындауды (союды), сақтауды, қайта өң-
деуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс 
объектілерінде, сондай-ақ ветеринариялық 
препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспа-
ларын сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдар-
да (импортпен және экспортпен байланысты-
ларды қоспағанда);

ветеринариялық препараттар өндіруді 
қоспағанда, ветеринария саласындағы кәсіп-
керлік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларда;

экспортын (импортын) және транзитін 
қоспағанда, тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік 
шегінде орны ауыстырылатын (тасымал-
данатын) объектілерді тасымалдау (орнын 
ауыстыру), тиеу, түсіру кезінде;

экспортты (импортты) және транзитті 
қоспағанда, жануарлар ауруларының қоз-
дырушыларын тарататын факторлар болуы 
мүмкін көлік құралдарының барлық түрлерін-
де, ыдыстың, буып-түю материалдарының 
барлық түрлері бойынша;

тасымалдау (орнын ауыстыру) марш-
руттары өтетін, мал айдалатын жолдарда, 
маршруттарда, мал жайылымдары мен су-
аттардың аумақтарында;

экспортты (импортты) және транзитті 
қоспағанда, орны ауыстырылатын (тасы-
малданатын) объектілерді өсіретін, сақтай-
тын, қайта өңдейтін, өткізетін немесе пай-
даланатын жеке және заңды тұлғалардың 
аумақтарында, өндірістік үй-жайларында 
және қызметіне жүзеге асырады.

жеке және заңды тұлғаларға қатысты 
мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық 
бақылау және қадағалау актісін жасайды;

мал қорымдарын (биотермиялық шұңқыр-
ларды), орны ауыстырылатын (тасымалда-
натын) объектілерді күтіп-ұстауға, өсіруге, 
пайдалануға, өндіруге, дайындауға (союға), 
сақтауға, қайта өңдеу мен өткізуге байланыс-
ты мемлекеттік ветеринариялық-санитария-
лық бақылау және қадағалау объектілерін 
орналастыру, салу, реконструкциялау және 
пайдалануға беру кезінде, сондай-ақ олар-
ды тасымалдау (орнын ауыстыру) кезінде 
зоогигиеналық және ветеринариялық (ве-
теринариялық-санитариялық) талаптардың 
сақталуына мемлекеттік ветеринариялық-са-
нитариялық бақылауды және қадағалауды 
жүзеге асырады;

 Қазақстан Республикасының заңнама-
сына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге 
асырады.

С ы ба й л а с  ж е м қ о рл ы қ  қ ұ қ ы қ 
бұзушылықтар туралы оған белгілі болған 
жағдайларда басшылыққа немесе құқық 
қорғау органдарына хабарлайды.

Конкурсқа қатынасушыларға қойы-
латын талаптар:  Жоғары білімі: ветери-
нариялық (ветеринариялық медицина, ве-
теринариялық санитария). Ортадан кейінгі 
ветеринариялық (ветеринариялық медицина, 
ветеринариялық санитария) білімі барларға 
рұқсат етіледі.

Қ а з а қ с т а н  Ре с п у бл и к а с ы н ы ң 
Конституция сын, «Қазақстан Республикасы-
ның Президенті туралы» Қазақстан Республи-
касының Конституциялық заңын, «Мемлекет-
тік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер 
туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы», «Мем-
лекеттік көрсетілетін қыз мет туралы», «Қа-
зақстан Республикасындағы жергілікті мемле-
кеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Респуб ликасының заңдарын, осы 
санаттағы нақты лауаз ымның мамандануы-
на сәйкес салалардағы қатынастарды рет-
тейтін Қазақстан Респуб ликасының норма-
тивтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты стратегиясын білуі. Осы санат-
тағы лауазымдар бойынша функционалдық 
міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да 
міндетті білімдер.

4. «Қостанай облысы әкімдігінің вете-
ринария басқармасы» мемлекеттік меке-
месінің тамақ өнімдері және орны ауыс-
тырылатын объектілердің қауіпсіздігі 
бөлімінің жетекші маманы,  (Д-О-5 са-
наты) – лауазымдық  жалақысы  еңбек 
өтіліне байланысты 57657 теңгеден 78157 
теңгеге дейін.

Функционалдық міндеттері:
Айналысатын мәселелері:
адам мен жануарларға ортақ аурулардан 

халық денсаулығын қорғауды ұйымдасты-
рады; 

ветеринария саласында мемлекеттік са-
ясатты жүзеге асырады;

ветеринария мәселелері бойынша халық 
арасында ағарту жұмыстарын ұйымдастыра-
ды және жүргізеді;

тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде 
жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан 
Республикасының ветеринария саласын-
дағы заңнамасын сақтауына мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық бақылау мен 

қадағалауды ұйымдастырады және жүзеге 
асырады;

Қазақстан Республикасының ветерина-
рия саласындағы заңнамасының сақталуы 
тұрғысынан мемлекеттік ветеринариялық-са-
нитариялық бақылауды және қадағалауды:

ішкі сауда объектілерінде;
жануарлар өсіруді, жануарларды, жану-

арлардан алынатын өнімдер мен шикізатты 
дайындауды (союды), сақтауды, қайта өң-
деуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс 
объектілерінде, сондай-ақ ветеринариялық 
препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспа-
ларын сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдар-
да (импортпен және экспортпен байланыс-
тыларды қоспағанда);

ветеринариялық препараттар өндіруді 
қоспағанда, ветеринария саласындағы кәсіп-
керлік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларда;

экспортын (импортын) және транзитін 
қоспағанда, тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік 
шегінде орны ауыстырылатын (тасымал-
данатын) объектілерді тасымалдау (орнын 
ауыстыру), тиеу, түсіру кезінде;

экспортты (импортты) және транзитті 
қоспағанда, жануарлар ауруларының қоз-
дырушыларын тарататын факторлар болуы 
мүмкін көлік құралдарының барлық түрлерін-
де, ыдыстың, буып-түю материалдарының 
барлық түрлері бойынша;

тасымалдау (орнын ауыстыру) марш-
руттары өтетін, мал айдалатын жолдарда, 
маршруттарда, мал жайылымдары мен су-
аттардың аумақтарында;

экспортты (импортты) және транзитті 
қоспағанда, орны ауыстырылатын (тасы-
малданатын) объектілерді өсіретін, сақтай-
тын, қайта өңдейтін, өткізетін немесе пай-
даланатын жеке және заңды тұлғалардың 
аумақтарында, өндірістік үй-жайларында 
және қызметіне жүзеге асырады.

жеке және заңды тұлғаларға қатысты 
мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық 
бақылау және қадағалау актісін жасайды;

мал қорымдарын (биотермиялық шұңқыр-
ларды), орны ауыстырылатын (тасымалда-
натын) объектілерді күтіп-ұстауға, өсіруге, 
пайдалануға, өндіруге, дайындауға (союға), 
сақтауға, қайта өңдеу мен өткізуге байланы-
сты мемлекеттік ветеринариялық-санитари-
ялық бақылау және қадағалау объектілерін 
орналастыру, салу, реконструкциялау және 
пайдалануға беру кезінде, сондай-ақ олар-
ды тасымалдау (орнын ауыстыру) кезінде 
зоогигиеналық және ветеринариялық (ве-
теринариялық-санитариялық) талаптардың 
сақталуына мемлекеттік ветеринариялық-са-
нитариялық бақылауды және қадағалауды 
жүзеге асырады;

 Қазақстан Республикасының заңнама-
сына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге 
асырады.

С ы ба й л а с  ж е м қ о рл ы қ  қ ұ қ ы қ 
бұзушылықтар туралы оған белгілі болған 
жағдайларда басшылыққа немесе құқық 
қорғау органдарына хабарлайды.

Конкурсқа қатынасушыларға қойы-
латын талаптар:  Жоғары білімі: ветери-
нариялық (ветеринариялық медицина, ве-
теринариялық санитария). Ортадан кейінгі 
ветеринариялық (ветеринариялық медици-
на, ветеринариялық санитария) білімі бар-
ларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конститу-
циясын, «Қазақстан Республикасының Пре-
зиденті туралы» Қазақстан Республикасы-
ның Конституциялық заңын, «Мемлекеттік 
қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер 
туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы», «Мем-
лекеттік көрсетілетін қызмет туралы», 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқа-
ру туралы» Қазақстан Республикасының 
заңдарын, осы санаттағы нақты лауазым-
ның мамандануына сәйкес салалардағы 
қатынастарды реттейтін Қазақстан Респуб-
ликасының нормативтік құқықтық актілерін, 
«Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптас-
қан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стра-
тегиясын білуі. Осы санаттағы лауазымдар 
бойынша функционалдық міндеттерді орын-
дау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

5. «Қостанай облысы әкімдігінің ве-
теринария басқармасы» мемлекеттік ме-
кемесінің  ұйымдастыру-құжаттамалық 
қамтамасыз ету бөлімінің жетекші ма-
маны (Д-О-5 санаты) – лауазымдық  жа-
лақысы  еңбек өтіліне байланысты 57657 
теңгеден 78157 теңгеге дейін.

Функционалдық міндеттері:
Басқарманы және басқарманың 

құрылымдық бөлімшелеріне техникалық қыз-
мет көрсету: компьютерлік және ұйымдас-
тыру техникасын орнату; серверді орнату 
және сүйемелдеу, бағдарламаларды, кіші 
бағдарламаларды күйіне келтіру, қайта ор-
нату, локалдық-есептеу желісін құрастыру, 
қайта құрастыру, Интернет – қосылуларды 
күйіне келтіру; 

(Соңы 11-бетте)
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(Басы 10-бетте)
Басқарма және бөлім басшысымен бел-

гіленген өзге де өкілеттікті жүзеге асыру. 
Басқарманың интернет-сайтын жаңартып 
отыру.

С ы б а й л а с  ж е м қ о рл ы қ  қ ұ қ ы қ 
бұзушылықтар туралы оған белгілі болған 
жағдайларда басшылыққа немесе құқық 
қорғау органдарына хабарлайды.

Конкурсқа қатынасушыларға қойыла-
тын талаптар:  Жоғары білімі:  техникалық 
ғылымдар және технология (ақпараттық 
жүйелер, есептеу техникасы және бағдар-
ламалық қамтамасыз ету).  Ортадан кейін-
гі: техникалық ғылымдар және технология 
(ақпараттық жүйелер, есптеу техникасы 
және бағдарламалық қамтамасыз ету), ин-
форматика және есептеу техникасы (ақпа-
раттық өңдеу мен басқарудың автоматтан-
дырылған жүйелері) білімі барларға рұқсат 
етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституция-
сын, «Қазақстан Республикасының Прези-
денті туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңын, «Мемлекеттік қыз-
мет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», 
«Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн 
қарау тәртiбi туралы», «Мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет туралы», «Қазақстан Рес-
публикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қа-
зақстан Республикасының заңдарын, осы 
санаттағы нақты лауазымның мамандануы-
на сәйкес салалардағы қатынастарды рет-
тейтін Қазақстан Республикасының норма-
тивтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты стратегиясын білуі. Осы санат-
тағы лауазымдар бойынша функционалдық 
міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да 
міндетті білімдер.

Конкурс Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төраға-
сының 2013 жылғы 19 наурыздағы № 06-7/32 
Бұйрығымен бекітілген  Бос әкімшілік мемле-
кеттік лауазымына орналасуға конкурс өткі-
зу және конкурс комиссиясын қалыптастыру 
Қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) негізінде 
өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжат-
тар: 

1) Осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес 
нысандағы өтініш;

2) Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес 
нысан бойынша 3х4 көлеміндегі суретімен 
толтырылған сауалнама;

3) Нотариалды куәландырылған білімі 
туралы құжаттардың көшірмелері;

4) Нотариалды куәландырылған еңбек 
қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

5) Қазақстан Республиқасы Денсаулық 
сақтау Министрлігінің 2010 жылғы 23 қараша-
дағы №907 бұйрығымен бекітілген нысандағы 

денсаулығы туралы анықтама (Қазақстан 
Республикасының Нормативтік-құқықтық ак-
тілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2010 
жылы 21 желтоқсанда №6697 болып тіркел-
ген);

6) Қазақстан Республикасы азаматының 
жеке куәлігінің көшірмесі;

7) Құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті 
органмен белгіленген шекті мәннен төмен 
емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы 
қолданыстағы сертификат (немесе сертифи-
каттың нотариалды куәландырылған көшір-
месін).

Көрсетілген құжаттар конкурстың өтетінді-
гі туралы хабарландыру соңғы жарияланған 
сәттен бастап 10 жұмыс күні ішінде мына 
мекенжай бойынша ұсынылуға тиіс: 110000, 
Қостанай қаласы, Гоголь көшесі, 75, 112-ка-
бинет.

Азаматтар жоғарыда айтылған құжатар-
ды құжат тігілетін мұқабада қалыптастырып, 
қолма-қол тәртіпте немесе пошта арқылы 
құжаттарды қабылдау мерзімінде ұсынады.

Байқауға қатысу үшін құжаттарын элек-
трондық пошта арқылы берген азамат-
тар, құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу 
басталғанға дейін бір жұмыс күні бұрын 
кешіктірмей ұсынады. 

Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар, 
оны «Қостанай облысы әкімдігінің ветерина-
рия басқармасы»  мемлекеттік мекемесінде 
112-кабинетте, оларды әңгімелесуге рұқсат-
нама туралы хабардар етуден кейін 5 жұмыс 
күн ішінде өтеді.

Конкурстық комиссия жұмысының айқын-
дылығын  және объетивтілігін қамтамасыз ету 
үшін отырыста бақылаушылардың қатысуы 
рұқсат етіледі. Бақылаушылар ретінде кон-
курстық комиссияның отырысында Қазақстан 
Республикасы  Парламентінің және барлық 
деңгейдегі мәслихаттардың депутаттары, 
Қазақстан Республиқасы белгіленген аккре-
диттелген бұқаралық ақпарат құралдарының 
өкілдері, басқа да мемлекеттік органдардың, 
қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес 
ұйым дардың), коммерциялық ұйымдардың 
және саяси партиялардың, өкілетті орган-
дардың өкілдері қатыса алады. Конкурстық 
комиссия отырысында бақылаушы ретінде 
қатысу үшін тұлға әңгімелесу өткізудің баста-
луынан бір жұмыс күннен кешікпей Қостанай 
облысы әкімдігінің ветеринария  басқарма-
сында ұйымдастыру – кадрлық  бөлімінінде 
тіркеледі. Тіркелу үшін тұлға Қостанай об-
лысы әкімдігінің ветеринария басқармасын-
да персоналды басқару қызметінде жеке 
куәлігінің көшірмесін, ұйымға қатыстылығын 
растайтын құжатардың түпнұсқасын немесе 
көшірмелерін ұсынады.

Конкурсқа қатысу  бойынша  шығындар-
ды (сөйлесу, өтетін орынға бару және қайту, 
тұрғын жай жалдау, тұру, байланыс қызмет-
терінің барлық түрі) азаматтардың өз қара-
жаттары есебінен шығарылады.

14.09.2015 ж. № 66 Шартқа 2 қосымша/
Приложение 2 к Договору № 66 от 14.09.2015 г.

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі комитетінің Қостанай облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі 

аумақтық инспекциясы»  РММ-де жеке және заңды тұлғалардың  өкілдерін қабылдау кестесi

Лауазымды тұлғаның ТАӘ Қызметі Азаматтарды қабылдау 
күндері мен уақыты

Маукулов Әмірхан Әбенұлы Инспекция  
басшысының м.а.

Сейсенбi, бейсенбi 
сағат 10-нан  12-ге дейін

Сәрсенов Нұрқан Ақпарұлы Инспекция басшысының 
орынбасары

Сарсенбi, жұма
сағат 10-нан  12-ге дейін

Васильчишен Петр Николаевич Инспекция басшысының 
орынбасары

Сарсенбi, жұма
сағат 10-нан  12-ге дейін

Азаматтарды қабылдауы мына мекенжайы бойынша өтеді: Қостанай қаласы, Гагарин көшесі, 85 А, Қостанай 
қаласы, Толстой көшесі, 74. Байланыс телефоны 54-30-60, 51-12-86. «Қостанай облыстық орман шаруашылығы 
және жануарлар дүниесі аумақтык инспекциясы» РММ-нің сенім телефоны 8 (7142) 54-30-60.

График приема физических и представителей юридических лиц РГУ «Костанайская областная 
территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и 

животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»

ФИО должностного лица Должность Дни и время приема 

Маукулов Амирхан Абенович И.о. руководителя 
инспекции

вторник, четверг
с 10 до 12 час.

Сарсенов Нуркан Акпарович Заместитель среда, пятница
с 10 до 12 час.

Васильчишен Петр Николаевич Заместитель среда, пятница
с 10 до 12 час.

Прием граждан проводится по адресу: г. Костанай, ул. Гагарина, 85 А, г. Костанай ул. Толстого, 74. Контакт-
ный телефон 54-30-60. Телефон доверия РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного 
хозяйства и животного мира» 8 (7142) 54-30-60.

«Жітіқара ауданы әкімдігінің ішкі сая-
сат бөлімі» мемлекеттік мекемесі (110700, 
Жітіқара қаласы, 6 шағын аудан, 65 үй, 
анықтама үшін телефондары 8(71435) 4-91-
77, 8(71435) 4-92-22, электрондық мекенжайы 
akimat.zhitikara@mail.ru.) «Б» корпусының 
бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарына 
орналасуға конкурс жариялайды:

Бас маманы, санаты  E-R-4. 
Лауазымдық жалақысы қызмет еткен 

жылдарына байланысты: 56 376 теңгеден 
76 235 теңгеге дейін. 

Функционалдық міндеттері: «Қазақстан 
– 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекет-
тің жаңа саяси бағыты стратегиясын, Прези-
денттің жыл сайынғы жолдауларын насихат-
тау жөніндегі жұмысын үйлестіру, ауданында 
ақпараттық-насихаттау тобының қызметін 
жүргізу. Бөлімнің құзыретіне жататын мәселе-
лер бойын ша қаулылар, өкімдер жобаларын 
дайындау. Аудандағы қоғамдық-саяси жағдай-
ға мониторинг, талдау және болжау жасау, 
қоғамдық пікірлер жағдайын, азаматтардың 
электоралды көңіл-күйін талдау. Ақпараттық 
саясаттың талдау қызметі, аудандағы БАҚ-пен 
байланысты жүзеге асыру, "Бұқаралық  ақпарат 
құралдары  туралы" заңын сақтау. Ақпараттық 
саясатты жүзеге асыру. Әкімінің жанындағы 
әйелдер істері және отбасылық-демография-
лық саясат жөніндегі комиссияның жұмысын  
ұйымдастыру, Жітіқара ауданы әкімдігінің жа-
нындағы Қазақстан Республикасының мемле-
кеттік нышандары бойынша комиссия, Жітіқара 
ауданы әкімдігінің жанындағы үкіметтік емес 
ұйымдармен өзара әрекет кеңесі және Жітіқара 
ауданы әкімдігінің жанындағы діни бірлестігімен 
байланыс бойынша кеңес және осы комиссия 
хатшысы міндеттерін орындайды.  Келіп түсетін 
және жіберілетін хат хабарды уақытында жа-
сауды қамтамасыз ету. Ағымдағы іс жүргізу құ-
жаттарын тіркеу, есептеу, сақтау және тапсыру 
бойынша жұмысты жүзеге асыру. Ағымдағы 
мұрағат құжаттарын жүйелеумен айналысу. 
Қатал есеп беру бланкілеріне есеп жүргізу. Іс 
жүргізуі біткен құжаттарды мұрағатқа тапсыру 
үшін  дайындау. Жеке жене заңды тұлғалар-
дың үндеулері бойынша іс-қағаздарды жүргізу 
жұмысын  ұйымдастыру.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар: Жоғары білім. Ортадан кейінгі білімі 
барларға рұқсат етіледі: білім (тарих, экономи-
ка және құқық негізі, орыс тілі және әдебиет)
немесе гуманитарлық ғылымдар (халықаралық 
қатынастар,тарих) немесе құқық (юриспруден-
ция,  халықаралық құқық) немесе  әлеуметтік 
ғылымдар, экономика және бизнес (әлеумет 
ғылыми, саясаттану, есеп және тексеру, ай-
мақтану, мемлекеттік және жергілікті басқарма-
сы).  Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем 
емес немесе осы санаттағы нақты лауазымның 
функционалдық бағытына сәйкес салаларда 
екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған 
жағдайда ортадан кейінгі білімі барларға рұқ-
сат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституция-
сын, Қазақстан Республикасының «Мемлекет-
тік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы», «Қазақстан Республика-
сындағы жергілікті 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 реттей-
тін Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стра-
тегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа сая-
си бағыты стратегиясын біліу. Осы санаттағы 
лауазымдар бойынша функционалдық міндет-
терді орындау үшін қажетті басқа да міндетті 
білімдер.

Конкурс Қазақстан Республикасының мем-
лекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 
2013 жылғы 19 наурыздағы №06-7/32 бұй-
рығымен бекітілген Бос  әкімшілік мемлекеттік 
лауазымына орналасуға конкурс өткізу және 
конкурс комиссиясын қалыптастыру қағидала-
ры (бұдан әрі – Қағидалар) негізінде өткізіледі. 

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

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

сымшаға сәйкес нысанда толтырылған сауал-
нама;

3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалды 
куәландырылған көшiрмелерi;

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың но-
тариалды куәландырылған көшiрмесi;

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының 
жеке куәлігінің көшірмесі;

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

Құжаттарды конкурстың өтетіндігі тура-
лы хабарландыру соңғы жарияланған сәттен 
бастап 10 жұмыс күні ішінде Қостанай облы-
сы,  Жітіқара қаласы, 6 шағын ауданы,  65 үй,  
32 кабинет мекенжайы бойынша тапсырылуы 
қажет.

Анықтамалар телефоны: 4-92-22, 4-91-77; 
электрондық пошта – akimat.zhitikara@mail.ru.

Азаматтардың қолма-қол тәртiпте не-
месе пошта арқылы құжаттарды қабылдау 
мерзiмiнде берген құжаттары қоса берілген 
құжаттары көрсетіле отырып құжат тігілетін 
мұқабаға конкурстық комиссияның қарауына 
қабылданады. Конкурсқа қатысу үшiн құжат-
тарды электрондық пошта арқылы берген 
азаматтар құжаттардың түпнұсқасын әңгiме-
лесу басталғанға дейiн бiр жұмыс күні бұрын 
кешiктiрмей ұсынады.

Әңгімелесуге  жіберілген  кандидаттар, 
оны кандидаттарды әңгімелесуге жіберу тура-
лы хабардар ету күнінен бастап 5 жұмыс күні 
ішінде «Жітіқара ауданы әкімінің аппараты» 
ММ-де өтеді.

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

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

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

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

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасы-
ның Ұлттық Банкінің Қостанай филиалымен 
жеке және заңды тұлғаларға мемлекеттік 
қызметтердің келесі түрлері көрсетіледі:

1.Уәкiлетті ұйымдарға шетелдiк ва-
лютамен айырбастау операцияларын 
ұйымдастыру бойынша қызметтi жүзеге 
асыруға лицензия беру.

2.Микроқаржы ұйымдарын есептік тір-
кеу. 

3. Валюталық операцияны тіркеу.
4.Валюталық операция немесе шетел-

дік банкте банктік шот ашу туралы хабар-
ламаны растау.

Мемлекеттік қызметтерді алу үшін жеке 
немесе заңды тұлға (қызметті тұтынушы) 
Мемлекеттік қызметтер стандарттарында 
белгіленген құжаттар пакетін қоса,  ҚР Ұлт-
тық Банкі филиалына арыздану қажет.

«Уәкiлетті ұйымдарға шетелдiк валю-
тамен айырбастау операцияларын ұйым-
дастыру бойынша қызметтi жүзеге асы-
руға лицензия беру» және «Микроқаржы 
ұйым дарын есептік тіркеу» мемлекеттік 
қызметтері бойынша тұтынушы Интер-
нет желісі және электронды цифрлі қолы 
болған жағдайда «электрондық үкімет» 
веб-порталы («Е-лицензиялау» мемлекет-
тік деректер базасы» ақпараттық жүйе-
сі – www.elicense.kz) арқылы өтініш бере 
алады. Бұл ретте құжаттар сканерленген 
электронды түрде ұсынылады. Сонымен 
қатар, қызмет тұтынушы мемлекеттік 
қызмет көрсету статусы жөнінде «элек-
трондық үкімет» веб-порталында «жеке 
кабинет» қашықтатылған кіруге мүмкіндік 

режимінде және мемлекеттік қызметтер 
мәселелері бойынша бірыңғай контакт-ор-
талығы арқылы ақпарат алу мүмкіндігі 
бар.

Мемлекеттік қызметті электрондық түр-
де көрсету нәтижесі электрондық құжат-
ты не болмаса құжатты қағаз түрінде  не 
болмаса «электрондық үкімет» ақпараттық 
жүйесінен мәлімет беру болып табылады. 
Мемлекеттік органның лауазымдық тұлға-
сының электронды цифрлі қолы қойылған 
Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі 
жөнінде мәлімет қызмет тұтынушының 
веб-порталындағы «жеке кабинетіне» 
электронды түрде  жіберіледі.

ҚР Ұлттық Банкі көрсететін әр мемле-
кеттік қызметтер жөнінде толық ақпарат 
www.nationalbank.kz. интернет-ресурста-
рында «Ұлттық Банкінің мемлекеттік қыз-
меттері» бөлімінде, сонымен қатар «элек-
трондық үкімет» веб-порталы www.egov.
kz «Бизнес» бөлімінің  «Мемлекеттік ор-
гандар бойынша қызметтер» бөлімшесін-
де жарияланған. Мемлекеттік қызметтер 
көрсету мәселелері бойынша бірыңғай 
контакт-орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

Сонымен қатар, мемлекеттік қызмет-
терді көрсету тәртібі туралы сұрақтар 
туындаған жағдайда қызметті тұтынушы 
Ұлттық Банкінің Қостанай филиалына Қос-
танай қ., Баймағамбетов к-сі, 195, №303, 
305, 322 кабинет, мекенжайы және 54-33-
68, 54-81-18, 53-31-11телефондары бойын-
ша хабарласуына болады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкінің Қостанай филиалы.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 
Қостанай филиалымен көрсетілетін мемлекеттік 

қызметтер туралы
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Интернеттіњ м‰мкіндігі
мол екені ємбеге аян. Ел
жєне жаћан жањалыќтары
ењ алдымен ѓаламтор
ж‰йесі арќылы тарайды.
К‰ллі єлемді алаќанына
сыйдырып отырѓан ѓажай-
ып желініњ таѓы бір артыќ-
шылыѓы бар. Ол – ќас-
ќаѓым сєтте танымал бо-
луыњызѓа кμмектеседі. Мы-
салѓа, интернет пайдала-
нушылардыњ арасында
ќостанайлыќ Еркін С‰юба-
евтыњ есімін білмейтіндер
кем де кем. Кμпшілік оныњ
т‰рін шырамытпаса да да-
уысынан таниды. ¤йткені,
Еркін "Ты не пришла на но-
вогодний бал" єнініњ ви-
деосы арќылы танылды.
Б‰гінде б±л попурридіњ
тыњдармандары Ќазаќ-
стан мен Ресей, Украинадан да
табылады.

Еркін С‰юбаев Науырзым
ауданыныњ тумасы. Ќазіргі Ќожа
ауылында д‰ниеге келген. Бала
к‰нінен єнге жаќын болып μсті.
Ауылда ж‰ріп домбырада ойна-
уды мењгерді. Орта мектепті
бітірген соњ Арќалыќ ќаласын-
даѓы жоѓары оќу орнына т‰сті.
Жарты жыл музыкалыќ білім
алып, єрі ќарай μнерін μзі да-

мытты. Алѓашында тойларѓа
шыѓып, єнші болды. Кейін аса-
балыќќа ауысты. "Ты не пришла
на новогодний бал" єнін бала
к‰нінде ‰лкендерден естіген. Ескі
єнніњ орыс тіліндегі мєтінін
ќазаќшалап, жандандырды, жан
бітірді. Екі тілде орындалатын
єнге б‰гінде с±раныс мол.  Осы
єн ‰шін Ќазаќстан мен Ресейдегі
тойларѓа шаќырып жатады.

Ќостанай ќаласындаѓы Л.Тол-
стой атындаѓы ОЄЃК-да ќоста-
найлыќ суретшілер отбасыныњ
м‰сіншісі  Баян Баталованыњ,
ќолданбалы μнер шебері, зергер
С.Єбдікєрімовтыњ, артметалл
шебері Марлен Шетлер мен оныњ
ќызы Жасминніњ "Кμшпенді-
лердіњ жеті ќазынасы" атты
кμрмесі болып μтті.

Тамаша туындылар кμрмеге
кує болѓандардыњ жанарын
жаулады. Темір ќалдыќтарынан
жасалѓан жануарлар мен ќылќалам
кμмегімен салынѓан суреттер
кμрменіњ сєнін ашып т±р. Соны-
мен ќатар, гипстен ойылѓан
б±йымдар, кескіндеме, батик, мель-
хиордан жасалѓан зергерлік зат-
тар мен киіз басу єдісімен жасалѓ-
ан б±йымдар ќосылѓан. Барлыѓы

¤нерлі отбасыныњ кμрмесі

сауыќ орталыѓынын алдындаѓы
"Трансформер" роботы, КСК ауда-
нындаѓы "Аќ Отау" салтанат са-
райындаѓы кесіртке бейнесі де
М.Шетлердіњ ќолынан шыќќан
туындылар.

Суретті т‰сірген автор.

¤НЕР

кμрмеге 49 ж±мыс ќойылѓан.
¤нерлілер отбасы бір талай

республикалыќ сайыстарда же-
њімпаз атанып, Ќостанайдыњ
кμркеюіне μз ‰лестерін ќосќан.
Отбасындаѓы Марлен ±лдары ќала-
даѓы темір ескерткіштердіњ авто-
ры. Атап айтсаќ, "Март" ойын-

Ќазіргі уаќытта Ютуб видео-
хостингінен Еркінніњ орында-
уындаѓы "Ты не пришла на
новогодний бал" єніне он
т‰рлі пародияны кμре ала-
сыз.

– Б±л єнді ќ±рдастарым-
ныњ ортасында айтатынмын.
Астанаѓа барѓанымда, жол-
дасымныњ баласы  єнді ви-
деоѓа т‰сіріп, интернетке жа-
риялады. Попурри сєтті
шыќса керек, кμпшіліктіњ на-
зарына ілікті. Ќазір мені той-
ларѓа жиі шаќырады. Осы
єнді айтып беруімді с±райды.
Єнніњ кењ таралуына интер-
неттіњ кμмегі кμп болды,–
дейді єнші-асаба Еркін С‰ю-
баев.

Ќазіргі уаќытта интернет
арќылы танымал болѓан
єндер кμп-аќ. Ќазаќстандыќ
эстрада єншісі Асхат Тарѓы-
новтыњ "Мария Магдалена"
атты єні де тойдыњ сєніне
айналѓан-ды. Аталѓан єншіні

Ресейдегі ќазаќтар арнайы ша-
ќыртып, μзге ±лт μкілдері де
с‰йсіне тыњдады. Оњт‰стік коре-
ялыќ репер Псайдыњ "Oppa
Gangnam Style" єні де 2012
жылы интернеттіњ хитіне айнал-
ѓан-ды. Корей тіліндегі єнніњ
мєтінін ќазаќшалап орындаѓан-
дар да бар.

СУРЕТТЕ: Асаба Еркін С‰ю-
баев.

Кенже
      ЌОНЫСБАЙ

ЕСКЕ АЛУ

 Еске алу
Аяулы да ардаќты, асыл єжеміз Заѓипа Ќойке-

ќызыныњ д‰ниеден озѓанына биыл 19 ќырк‰йекте
6 жыл толады. Єжеміздіњ асыл бейнесі єлі де біздіњ
кμз алдымызда.

Т‰седі к‰лген кезі кейде есіме,
Єжемніњ еміренгені бір несібе.
Ѓаламныњ с±лулары татымайды,
Єжемніњ к‰ліп т±рѓан бейнесіне.
Кете бардыњ жанды μртеп жандырып,
Белгілі ѓой ешкім ж‰рмес мєњгілік.
¤мір μтер, асыл бейнењ біраќ та
Жадымызда т±рар біздіњ жањѓырып.
Єрдайым топыраѓыњыз торќа, жаныњыз жєннат-

та, орныњыз ж±маќта болсын, асыл єже!
Еске алушы немересі Жас±лан.

 Еске алу
"Ана" дегенде толќымайтын ж‰рек, толѓанбай-

тын жан жоќ.
Ана – ќасиетті де, киелі есім!
"Анасы бар адамдар – ешќашан ќартаймайды",

– деген μлењ жолдарын естіген сайын, аяулы ана-
мыздан айрылѓан сол бір ќаралы к‰н есімізден кет-
пейді...

Барлыќ бауырларымызбен бірге ќабырѓамыз
ќайысып, бір мезет ќамќоршысыз ќалып, жан-
ж‰регіміз езіліп, шарасыздыќтыњ к‰йін кешкен едік.
Оѓан да, міне, ‰ш айдыњ ж‰зі болыпты.

Зымырап μтіп жатќан уаќыт μзіњді бізден алыс-
татса да, Анашым, ж‰регімізде мєњгі ќаласыњ!

Біздіњ анамыз Єбішева Ќарашаш Мєуленќызы – жан-жаѓына мейірім
шаѓын тμгіп, отырѓан ортасын єзіл-ќалжыњѓа толтырып отыратын аяулы
жан еді!

Аман болса, ќырк‰йектіњ 15-ж±лдызында ортамызда 80 жасын тойлар
едік... Амал нешік, с±м ажал ортамыздан ойып т±рып, алып кетті. Таѓдыр-
дыњ ќанша талќысына т‰сіп, азамат болып ќалѓан ќос ±лыныњ ќазасын
кμрсе де, ќиналѓанын еш жанѓа сездірмей, мойымаушы еді, Анашым! Єрбір
айтќан сμзі μнеге, кісілігі мен кішілігі ќатар ж‰рген, ќайсар мінезді, аузынан
"Алласы" т‰спеген ќайран Анам! Біз сізді ешќашан да ±мытпаймыз!

¤зіњ жетпеген жасыња балаларыњ мен немере-шμберелеріњ жетуіне Алла
нєсіп етсін!

Саѓынышпен еске алушылар:
 балаларыњ, немерелеріњ, шμберелеріњ.

Єйел кμйлегін
±рлаѓан жігіт

Ќостанай ќаласында 21
жастаѓы жігіт єйел кμйлегін
±рлап, ќолѓа т‰сті. Оќиѓа 13
ќырк‰йек к‰ні облыс
орталыѓындаѓы сауда
орнында болды.

56 жастаѓы єйел д‰кеннен
кμйлек алып, пакетін кμрінетін
жерге ќойѓан еді. М±ны кμрген
жігіт пакетті алып кетіп ќалды.
Жедел-іздестіру шараларыныњ
нєтижесінде к‰дікті ±сталды.
¦рлыќ істеген Лисаков ќаласы-
ныњ ж±мыссыз т±рѓыны екен.

 Тонаушыѓа
ќарсылыќ
кμрсетті

Ќостанай ауданыныњ
Затобол кентінде 45 жастаѓы
єйел тонаушыѓа ќарсылыќ
кμрсетіп, μз м‰лкін саќтап
ќалды.

Оќиѓа 13 ќырк‰йек к‰ні аудан
орталыѓында болды. Жас жігіт
ж‰гіріп келіп, єйелдіњ ќолындаѓы
сμмкеге жармасты. Єйел ќолын-
даѓы сμмкесін бермей ќарсылас-
ты. Оњайлыќпен сμмкені ала
алмаѓан жігіт ќашып кетті. Єйел
полицияѓа болѓан оќиѓа жайлы
хабарлап, к‰діктініњ т‰р-т‰сін ай-
тып берді. Кμп ±замай полицей-
лер 19 жастаѓы тонаушыны ±ста-
ды. Єйел ішінде аќша, пєтердіњ
кілті, ќ±жаттары бар сμмкесінен
айырылѓысы келмей, бар к‰шін
салып, ќарсыласќанын айтты.

ОЌИЃА
Ќасаќана

μрт ќойѓан

Жітіќара ауданында
полицейлер шμп ќора мен ат
ќораны ќасаќана μртеген
к‰діктіні ±стады.

13 ќырк‰йек к‰ні т‰нде Приго-
родный кентіндегі бір ‰йдіњ ќора-
сында μрт шыќты. ¤рт сμндіру-
шілер мен жергілікті т±рѓындар
μртті сμндіріп жатќан кезде осы
кμшедегі бір ‰йге   терезеден
т‰скен ±ры ‰йде адам болмайды
деп ойлаѓан еді. Ол ‰й иесі –  78
жастаѓы зейнеткер єжейден
аќша талап етті. Єйел сыртќа
ќашып кетті. К‰дікті б±рын ±рлыќ
істеген жергілікті т±рѓын екен.  Ол
±рлыќ жасау ‰шін ќасаќана
ќораѓа μрт ќойѓан. Алайда, оныњ
жоспары іске аспады. К‰дікті
±сталып, тергеу ж‰ргізілуде.

Тіркелмеген
ќару тєркіленді

Арќалыќ ќаласы ІІБ
полицейлері "Участок"
жедел-алдын алу
шарасыныњ барысында
т±рѓын ‰йлер мен пєтерлерді
аралаѓан болатын. Тєртіп
саќшылары 50 жастаѓы ер
адамнан тіркелмеген ањшы
ќаруын тєркіледі.

К‰дікті 2008 жылдыњ мамыр
айында "ИжБ-36" ањшы ќаруы-
нан шолаќ мылтыќ жасап алѓа-
нын айтты. Оѓан ќатысты зањсыз
ќару дайындау бабы бойынша
ќылмыстыќ іс ќозѓалды.

Ќымбат
      ДОСЖАНОВА
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