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м‰мкіндігі шектеулі азамат ќатысы.
– Біздіњ маќсатымыз м‰гедек жандардыњ μнерін

кμпшілікке паш ету. Себебі, олар ауыр дертке шалдыќ-
са да пайдалы іспен айналысады. Басќа т‰скен ауырт-
палыќќа мойымай μнер туындыларын жасайды. Б±л де-
геніміз тамаша емес пе. Жастар жаѓы м±ндай адам-
дардыњ бар екенін жєне ќиындыќпен к‰ресу керектігін

Жања жоба эфирге шыќты

КЕДЕРГІСІЗ КЕЛЕШЕК

"Н±р Отан" партиясы ЌОФ-ныњ "Кедергісіз келешек"
жобасы аясында "Шыѓармашылыќ ауыр дертті де же-
њеді" атты сауда-саттыќ кμрмесі μтті. Іс-шараѓа об-
лысќа ќарасты аудан, ќалалардаѓы елуден астам

Арќалыќ ќалалыќ "Арќа
дидары" телеарнасы мен
"Іскер жастар кењесі" ќоѓам-
дыќ бірлестігініњ жанынан
ќ±рылѓан "Алањ–Ж±рт"
пікір-сайыс орталыѓыныњ
ынтымаќтастыѓымен жања
жоба эфирге жол тартты.

 Жобаныњ басты маќса-
ты ќоѓамдыќ пікір тудыра-
тын мєселелерді халыќ
арасында кењінен талќы-
лау. Т±саукесер эфир
Ќазаќстан халќы Ассамб-
леясыныњ–20 жылдыѓына
арналды. Студия ќонаќта-

Ќ±штар ісіњ дертті де жењеді

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

СУРЕТТЕ: кμрмеге ќатысушылар.
Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

білсе, – дейді "Н±р Отан" партиясы ЌОФ сайлауалды
т±ѓырнамасын ќадаѓалау бμлімініњ кењесшісі Абылай-
хан Кєкенов.

Оќырман назарына!
 "Ќостанай тањы" газетініњ

сайты сіздерге тиімді де
±тымды ќызметін ±сынады.
Айталыќ, к‰нбе-к‰нніњ жања-
лыќтарын єлеуметтік желі-
лерде ашылѓан жеке параќша-
лардан оќуѓа болады. Ол ‰шін
тμменде кμрсетілген сілте-
мелерді теру арќылы  тіке-
лей газет сайтына μте ала-
сыздар. Сонымен ќатар осы
желілер арќылы μздеріњізді
толѓандырып ж‰рген мєселе-
лермен бμлісіп, пікірлесе ала-
сыздар! "Ќостанай тањыныњ" сайты сіздердіњ к‰нделікті
сырласу серігіњіз болмаќ.

РЕДАКЦИЯ.

ры: Ќазаќстан  халќы Ассам-
блеясыныњ м‰шелері – арда-
гер ±стаз Ж.Ѓаббасов,
Н.Ќ±лжанова атындаѓы Тор-
ѓай гуманитарлыќ кол-
леджініњ директоры С.Тасма-
ѓанбет, аймаќтыќ "Видер-
гебург" неміс ќоѓамдыќ
бірлестігініњ тμрайымы З.Пых-
тиналар еліміздегі т±раќты-
лыќ пен бейбітшілік туралы
єњгімелеп, оѓан Елбасыныњ
ќосќан ‰лесін тілге тиек етті.

 Жања жоба аптасына бір
рет эфирге шыѓады. Ж‰р-
гізушісі "Алањ–Ж±рт" пікір-сай-
ыс орталыѓыныњ жетекшісі
А.Ахметжанов.

 Арќалыќ ќаласы.
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Естеліктер жинаѓыныњ
т±саукесері

"Халќым деп соќќан ж‰регі".
Ы.Алтынсарин атындаѓы Ар-
ќалыќ мемлекеттік педагогика-
лыќ институтыныњ мєжіліс за-
лында Ќазаќстан Парламенті
Мєжілісініњ екі мєрте тμраѓасы
болып сайланѓан, мемлекет
жєне ќоѓам ќайраткері, ардаќ-
ты азамат, біртуар т±лѓа –

Ќ±штар ісіњ
дертті де жењеді

Ќаладаѓы кєсіпорындар мен
μндіріс ошаќтарында, білім ор-
далары мен мекемелерде
партияныњ бастауыш ±йымдары
белсенді ж±мыс істейді. ¦йым
жетекшілері ‰стіміздегі жылы
алѓаш рет бас ќосты.

Алќалы жиында бас ќосќан
бастауыш партия ±йымдарыныњ
жетекшілері алдында "Н±р Отан"
партиясы облыстыќ филиалы
тμраѓасыныњ бірінші орынбаса-
ры Єлия Сапарова бас партия-
ныњ μткен жылы атќарѓан ж±-

ды. Міне, осы жобаны талќы-
лауѓа біздіњ облыстыњ  т±рѓында-
ры да белсене ќатысты. Нєтиже-
сінде  жерлестеріміздіњ 90%-ы
аталѓан жобаѓа  ±сынѓан μз н±сќа-
ларын  орталыќ аппаратќа
жμнелтті, – деді Єлия Сапарова.

Бастауыш партия ±йымдары
жетекшілерініњ жиынында тμр-
аѓаныњ бірінші орынбасары алда
т±рѓан міндеттерді саралап
берді. "‡стіміздегі жылы – баста-
уыш партия ±йымдарыныњ
жылы" болып жарияланды, сон-
дыќтан Сіздер мен біздерге ар-
тылар жауапкершілік ж‰гі ауќым-
ды", – деді ол.

Єнші балѓындар

Ќалалыќ балалар шыѓармашылыќ ‰йінде "Талант! Музыка! Бала-
лар!" атты єнші балалардыњ байќауы μтті. Сайыста 7-17 жас аралы-
ѓындаѓы єнші балѓындар сынѓа т‰сті. ‡міткерлер ‰шін ешќандай
шектеу ќойылмады. Тек бєрі де жанды дауыста, эстрадалыќ жанрда
болса болѓаны. Ќазылар алќасы єрбір жастыњ дауыс ырѓаѓын, сах-
нада μзін ±стау мєдениетін, дайындыќ барысыныњ жоѓарылыѓына
аса мєн берді.

Келешекте єнші боламын деген жастар аз емес. Кішкентайы да,
‰лкені де талпынып, бар μнерлерін салды. ‡ш топ бойынша жас
аралыѓына ќарай жењімпаздар марапатталды. 7-9 жас арасында
бірінші орынды Анна Тысленко, 10-13 жас бойынша Дарья Тормы-
шева жєне 14-17 аралыќта Єйгерім Ќ±сайынова иеленді. Олар енді
концерттік кештерге де ќатысуѓа шаќырылады.

 Жењіс к‰ніне
арналды

Ауданда Жењістіњ 70
жылдыѓына арналѓан
"70 игілікті іс" атты
акция аясында жемісті
істер ж‰зеге асырылуда.
Солардыњ бірі –
аудандыќ білім
бμлімініњ
±йымдастыруымен
ќолѓа алынып жатќан
шаралар.

Айталыќ, 2014-2015 оќу
жылынан бастап,  № 1 Урицк орта мектебінде директордыњ бекіткен
жоспарына сай  кμптеген игілікті істер орындалып келеді. Ќырк‰йек
айында оќушылар б±л шараныњ шымылдырыѓын соѓысќа ќатысќан
боздаќтардыњ есімі  тізбектелген ескерткіш мањын ќоќыстан тазарту-
мен ашќан. Одан кейін колледждегі дањќ м±ражайын аралап, кењ
кμлемде кμкейге ой тастар аќпараттарѓа ќаныќты. Б±дан т‰йген μз
єсерін 4-сынып оќушысы Даниал Такенов  μлењмен μрді.

Сондай-аќ, шарапатты шара аясында ќатысушылар с±м соѓыс
туралы шыѓармалар жазып, суреттер салып, Жењістіњ жетпіс жыл-
дыѓына ж‰рекжарды туындыларын арнап жатыр. Жалпы, алдаѓы
уаќыттарда балалар жоспарѓа сай соѓыс ардагерлерініњ ‰йін ара-
лап, олардан с±хбат алмаќ. Мерейлі мерекелерде ардагерлерді ар-
даќтамаќ...

Сарыкμл ауданы.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Орал Байѓоныс±лы М±хамед-
жанов жайлы осындай атау-
мен шыќќан естеліктер жина-
ѓыныњ т±саукесері болып μтті.

Жинаќтыњ ќ±растырушыла-
ры Халыќаралыќ "Алаш" сый-
лыѓыныњ лауреаты, аќын
С.Т±рѓынбек±лы мен ауыл
шаруашылыќ саласыныњ ар-
дагері С.Тапаев таѓылымды
кештіњ ќ±рметті ќонаѓы болды.

 Ізгілікті шараны институт
ректоры, академик С.Ќуаныш-
баев ж‰ргізіп отырды. Ќала
єкімі Ѓ.Бекм±хамедов, ел
аќсаќалдары мен кезінде ќыз-
меттес болѓан єріптестері
О.Алмат, К.Аќан, Ж.¤мірбек,
Ќ.Аѓуанов, Ќ.Н±рманов, Ю.Ус-
тинова, Аманкелді ауданынан
ќатысќан арнайы делегацияны
бастап келген Ќазаќстанныњ
ќ±рметті журналисі, аќын
Х.М±сабаевтар ѓибратты есте-
ліктер айтты.

Жања кітап Астана ќаласын-
даѓы "Фолиант" баспасынан
1000 данамен басылып шыќ-
ќан.

Арќалыќ ќаласы.

Жєрмењкеде м‰гедектердіњ μз ќолдарымен
жасаѓан б±йымдары саудаѓа шыѓарылды. Оюлы

кμрпе, аѓаштан жасалѓан б±йымдар жєне майлы бо-
яумен салынѓан картиналардыњ алуан т‰рі бар. ¤зіњізге
±нап жатса, мархабат. Кμњіліњіз ќалаѓан б±йымды
сатып алыњыз. Саудадан т‰скен ќаржы м‰мкіндігі шек-
теулі азаматтардыњ μздеріне ќалады.

Аталмыш іс-шараѓа Ќостанай психоневрологиялыќ
интернат ‰йі  де ќатысты. Ондаѓы тєрбиеленушілер
μздері жасаѓан елу шаќты б±йымды кμрмеге ќойды.

– Интернат ‰йінде єлеуметтік ќызмет кμрсетуге ар-
налѓан шеберхана бар. Онда отыздан астам адам
ж±мыс істейді. Тєрбиеленушілердіњ єрќайсысын бейімі-
не, ынтасына ќарай топќа бμліп, ќолμнердіњ сан т‰рін
‰йретеміз. Аѓаштан, ќаѓаздан б±йым жасау ж‰йке ауру-
ына шалдыќќан адамдар ‰шін емдік шараныњ бір т‰рі.
Сондай-аќ,  шыѓармашылыќты шыњдайды. Шеберха-
наныњ ењ басты маќсаты – м‰гедек жандарды ењбек
арќылы єлеуметтік ортаѓа бейімдеу,– дейді Ќостанай
психоневрологиялыќ интернат ‰йініњ директоры Нєзи-
ма Асанова.

М‰гедектерге арналѓан жєрмењкені "Н±р Отан"
партиясы ЌОФ-ныњ бастамасымен облыстыќ кєсіпкер-
лер палатасы, єлеуметтік баѓдарламалар жєне ж±мыс-

1-бет

пен ќамту басќармасы, "‡міт-Надежда" ЌБ, "М‰гедек-
тердіњ Ќостанай ќалалыќ еріктілер ќоѓамы" ЌБ ±йым-
дастырды.

СУРЕТТЕ: Ќостанай психоневрологиялыќ
интернат ‰йініњ ењбек н±сќаушысы Тілеген
Ибраев.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Жауапкершілік ж‰гі
жењілдемейді

мыстарына тоќталып, биыл да
ауќымды істердіњ к‰тіп т±рѓанын
айтты.

– Ќоѓамдаѓы т‰йткілді мєселе-
лердіњ бєрі "Н±р Отанныњ" наза-
рынан тыс ќалып кμрген жоќ. Ха-
лыќтыњ єлеуметтік жаѓдайын
оњалту, шаѓын жєне орта бизнес-
ке дем беру жєне сыбайлас жем-
ќорлыќќа ќарсы к‰рес партия-
ныњ алдында т±рѓан басты
міндеттер. ¤ткен жылы Астанада
Елбасыныњ ќатысуымен партия-
ныњ кењейтілген мєжілісі μтті.
Сонда Президент жемќорлыќќа
ќарсы к‰ресті к‰шейту туралы зањ
жобасын кμптіњ талќысына сал-

Айтолќын
       АЙЌАДАМОВА

Кμкшулан жалѓыз
кезбейді

Ќыс т‰ссе ќасќыр ќаптайды. Далада бейсауыт жайылѓан малды
жарып кету μз алдына, кμкшуланныњ кісіге шапќан оќиѓалары да аз
емес. Б±рнаѓы жылдары ќасќырлардыњ ауыл-ауылѓа кіріп кеткені
жєйлі газетте хабарлаѓанбыз.  Биылѓы жаѓдайды білу ‰шін  облыс-
тыќ ањшылар жєне балыќ аулау ќоѓамыныњ бірлестігіне таѓы хабар-
ластыќ.

– ‡стіміздегі жылы біздіњ μњірде т‰з таѓыларыныњ жортуылы азай-
ды. Далада кездескен бірлі-жарымды ќасќырлар ањшылардыњ ќ±ры-
ѓына ілікті, – деді бірлестік кењесініњ тμраѓасы Анатолий Коваленко.

Бірлестік берген  мєліметтерге с‰йенсек, облыстыњ ‰ш ауданын-
да ѓана  жыртќыштардыњ кμзі жойылыпты. Мєселен, Арќалыќта бес,
Мењдіќара   ауданында он екі, Єулиекμл ауданында елу екі ќасќыр
атып алынѓан.

Єдетте, ањ біткен аяз к‰шейген  кезде ашыѓады. Жемтік іздеген
жыртќыштардыњ кезбейтін жері ќалмайды да,  ауылдыњ ішіне кіру-
ден ќорыќпайды. Сондыќтан,  саќ ж‰рген жμн деп кењес береді ма-
мандар.

Ермекбай
     ХАСЕНОВ

Руслан
ЄЛКЕЕВ

Айбек
       КЄДІР¦ЛЫ

ПАРТИЯ Т¦РМЫСЫ
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 Суыќ тигендер саны артуда
Облыста. ¤њірде μткір респираторлыќ вирусты инфекцияѓа

шалдыќќандар саны к‰н санап артып жатыр. Соњѓы аптаныњ
ішінде ѓана облыс емханаларына мыњнан аса науќас дєрігер кμме-
гіне ж‰гінген. Сондай-аќ, ‰ш адам т±маумен тіркелген. Маман-
дардыњ айтуынша, аќпан айында суыќ тиіп ауырѓандар ќатары
єлі де кμбейеді, сондыќтан дєрігерлер де саќтыќ шараларын
к‰шейтуді ќолѓа алмаќ.

Жалаќы μспейді
Облыста.  "Б" корпусы ќызметкерлерініњ жалаќылары μспейді.

Б±л туралы облыс єкімдігінде μткен аппарат кењесінде облыс-
тыќ ќаржы басќармасыныњ басшысы С.Айм±хамбетова баянда-
ды. Оныњ айтуынша, єлемдегі ќаржылыќ даѓдарыстыњ єсерінен
еліміздегі бірќатар жања жобалар мен бастамаларды ќаржылан-
дыру кейінге шегеріліп отыр. Оѓан  "Б" корпусында ќызмет ететін
єкімшілік пен азаматтыќ ќызметкерлер енгізілген.

¦стаздарѓа кμмек
Облыста. "¤рлеу" біліктілікті арттырудыњ ±лттыќ орталыѓы"

АЌ  филиалы  Ќостанай  облысы  бойынша  педагогикалыќ ќыз-
меткерлердіњ біліктілігін арттыру институтыныњ" кітапхана
бμлімі инклюзивті білім беруге арнап кμрме ±йымдастырды.
Кμрмеде  теориялыќ, єдістемелік  материал  мен практикалыќ
жинаќтар ќойылды.

Тіс кабинеті ашылды
Таран.  Береговое ауылында стамотологиялыќ кабинет ж±мыс

істей бастады. Б±л туралы μткен жылды ќорытындылаѓан Кали-
нин ауылдыќ округыныњ єкімі С.Сапабеков мєлімдеді. Оныњ ай-
туынша, Рудныйлыќ тіс дєрігер Айзада Ќартаева μз ќаржысы-
на кабинеттегі арнайы жабдыќтарды ретке келтіріп, Таран аудан-
дыќ ауруханасымен келісім-шартќа отырѓан.

Отшашу ‰шін айыпталды
Ќостанай ќ. Т‰н ортасында ќаланыњ ќаќ ортасында отшашу

атќан азамат 20 мыњ тењге айыпп±л тμлейтін болды. ¤зініњ кμњілін
кμтермек болѓан кісі ерсі ќылыѓымен ќалалыќтардыњ т‰н ±йќы-
сын тμрт бμлгенімен ќоймай,  кμрші ‰йдіњ терезесін де ќиратќан
кμрінеді. Осыны ескерген арнайы єкімшілік соты ќала т±рѓыны-
ныњ балалыќ ісін "б±заќылыќ" деп баѓалап, оѓан 10 АЕК айыпп±л
салды.

Шахматтан аудан біріншілігі
Жанкелдин. Н.Ахметбеков атындаѓы мєдениет ‰йінде ¦лы

Жењістіњ 70 жылдыќ  мерейтойына орай ерлер мен єйелдер ара-
сында шахматтан аудан біріншілігі μтті. Швейцариялыќ т‰рде
μткен  шахмат  жарысына ауылдыќ округтерден  ойыншылар
ќатысты. Екі к‰нге созылѓан шара соњында жењімпаздар алѓыс
хаттармен жєне аќшалай сыйлыќтармен марапатталды.

Сапалы ауыз сумен ќамтылуда
Облыста. ¤ткен жылы 24 су ќ±быры нысаныныњ ќ±рылысы

мен ќайта ќалпына келтіру ж±мыстары ‰шін 7,9 млрд.тењге
бμлінген. Б±л ќаражат 2013 жылмен салыстырѓанда екі есеге кμп.
Яѓни, жыл μткен сайын халыќты сапалы ауыз сумен ќамтамасыз
етудіњ м‰мкіндігі артуда. Б±л туралы "Н±р Отан" партиясы ЌОФ-
да μткен басќосуда Ќостанай облыстыќ ТКШ жєне энергетика
басќармасы басшысыныњ міндетін орындаушы Х.Ќамбаров айт-
ты.

Ы. Алтынсарин м±ражайында
жастардыњ басын ќосќан дμњгелек ‰стел
μтті. Басќосуѓа Ыбырай атамыздыњ "Бір
ќ±дайѓа сиынып, кел, балалар, оќылыќ"
деп басталатын Ќырѓыз хрестоматиясы
негіз болды.

Ы.Алтынсарин – балалар єдебиетініњ атасы.
Б‰кіл μмірін ќазаќ балаларын оќытуѓа арнаѓан.
Сол маќсатпен алѓаш рет балаларѓа арнап мек-
теп ашып, оќулыќ жазѓан. Аѓартушы оќулыќты
жазудаѓы маќсатын хрестоматияныњ алѓы
сμзінде: "Б±л кітапты ќ±растырѓанда мен,
біріншіден, осы біздіњ ана тілімізде т±њѓыш рет
шыќќалы отырѓан жалѓыз кітаптыњ орыс-ќазаќ
мектептерінде тєрбиеленіп ж‰рген ќазаќ балала-
рына оќу кітабы бола алу жаѓын, сонымен ќатар,
жалпы халыќтыњ оќуына жарайтын кітап бола алу
жаѓын кμздедім..." деп т±жырымдаѓан. Хрестома-
тияѓа автор μзініњ педагогтыќ маќсатына лайыќ-
тап жазѓан тєрбиелік мєні жоѓары єњгімелер желісі
μте ќызыќты жєне ќысќа болып келеді. Аз сμзге
кμп маѓына сыйѓызу, маќал-мєтел ќолдану, єр
єњгіменіњ тєлім-тєрбиелік мєніне ерекше кμњіл
бμлу – Ыбырай шыѓармаларыныњ ерекшелігі.

– Б‰гінгі шараныњ жастарѓа берері мол. Дμњге-
лек ‰стелге Ќостанай педагогикалыќ институты-
ныњ психология-педагогика факультеті мен Ќос-
танай гуманитарлыќ колледжініњ студенттері,  №9
орта мектебініњ оќушылары ќатысып, ±лы аѓарту-

шы жайында тыњ аќпараттар алды. Ы. Алтынса-
рин мектеп-интернатыныњ 6 "а" сынып оќушыла-
ры аѓартушыныњ єњгімесінен кμрініс кμрсетті. Бо-
лашаќ ±стаздар μз ойларын ортаѓа салды. Єсіре-
се, Айг‰л Егентай, Г‰лн±р Мейрахметова, Алима
Тас, Арайлым С‰ттібаева, сондай-аќ,  Аида Смаѓ±л
мен Єйгерім Тμлепова ерекше белсенділік таныт-
ты. Ыбырай атамыздыњ єр шыѓармасынан μнеге,
тєлім ала білген жастардыњ талпынысы
с‰йсіндіреді, – дейді кешті ±йымдастырушы Назг‰л
Шектібаева.

Болашаќта ±стаз боламын деген жастарѓа
Ыбырай атамыздыњ єр сμзі μнеге болары сμзсіз.

СУРЕТТЕ: кештен кμрініс.
Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Л. Толстой
атындаѓы облыстыќ
ѓылыми-ємбебап
кітапханасыныњ
μнер туралы
єдебиеттер бμлімі
жања кμрменіњ
т±сауын кесті. Б±л
жолы суретші
Г.Соков т‰лектерініњ
ењбектері кμрермен
ќауымына жол ашты.

Б±л кμрме суретші шєкірт-
терініњ алѓашќы аяќалысы. Сон-
дыќтан болар олар оны "‡міт" деп
атапты. М±ндаѓы авторлардыњ
дені Ќостанай мемлекеттік педа-

гогикалыќ колледжініњ студент-
тері. Олар дизайн кафедрасында
білім алады. Болашаќ суретші-
лер. Жастарѓа жол ашып, демеп
отырѓан кітапхана ќызметкерлері
"¤нердегі жања есімдер" жобасы

¤мірдіњ кейбір сєттері

Сарыкμлдіњ Ново-Урицк
орта мектебінде
сертификатталѓан

Басты маќсат –
білім кμкжиегін кењейту

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

Ыбырай ата ізімен

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

аясында мєдени шараны
μткізіп отыр.

– Кμрмеге барлыѓы 5 ав-
тордыњ 25 ж±мысы ілінген.
Олардыњ ќай-ќайсысы бол-
масын μзініњ ерекшелігімен
еркіњізді баурап алады.
Егер техникалыќ жаѓына на-
зар аударар болсаќ, б±л
жерден майлы бояуды да,
акварельді де, ќызыќты гра-
фиканы да кμруге болады.
Єр ж±мыстан шыѓармашы-
лыќ ізденістер аныќ сезі-
леді. Б±л жерде ештење
кμшіріп алынбаѓан, ќайта-

ланбаѓан, єр сурет μзінше тал-
пыныстан, ізденістен туѓан, –
дейді μнер бμлімініњ мењгерушісі
Лєззат Тμлекова.

СУРЕТТЕ: кμрменіњ  ашылу-
ында.

Руслан
       ЄЛКЕЕВ

м±ѓалімдердіњ аудандыќ
семинары μтті. Жања
технология таќырыбы
аясында μрбіген шараѓа 30-
ѓа жуыќ бастауыш сынып
м±ѓалімдері ќатысты.

Єрине, б‰гінгі тањда оќыту
ж‰йесінде аќпараттыќ компью-
терлік технологияны ќолдану
басты ќаѓидаѓа айналды. Оѓан
деген ќызыѓушылыќты, біліктілік
пен шыѓармашылыќты шыњдау
семинардыњ таќырыбына тиек
болды. Т‰рлі идеялар тμњірегін-
де терењірек толѓаѓан тєлімгер-
лер μзара тєжірибе алмасты.
Шеберлік сыныбынан μтіп, ашыќ
сабаќтарѓа атсалысып,  И.Колес-
никованыњ ±йымдастырѓан коу-
чингінен келелі кењестер алды.

Аудандыќ білім бμлімініњ ба-
стауыш сынып єдіскері Л.Кайго-
родованыњ айтуынша, осындай
семинарларды ай сайын ±йым-
дастыру дєст‰рге айналѓан. Бас-
ты маќсат – жања ‰лгідегі оќыту
єдісі аясында м±ѓалімдердіњ
білім кμкжиегін кењейту.

Семинар соњында белсенді
ќатысќан м±ѓалімдер мадаќтама
ќаѓаздарымен марапатталды.

Сарыкμл ауданы.
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1941 жыл халыќаралыќ жаѓдайдыњ
шиеленісіп т±рѓан кезі еді. Біздіњ диви-
зия Батыс Белоруссияда болатын. 21
маусым к‰ні, бізді Висла μзенініњ бергі
жаѓындаѓы бір орманныњ ішіне єкелді.
М±нда єрбір полкке орын белгілеп, осы
жерде болатынымызды айтты.

Тањ бозара шырт ±йќыда жатќаны-
мызда неміс самолеттерініњ біздіњ ай-
маќты бомбалап жатќан дауысынан
ояндыќ, бізде ес жоќ, абдырап асып-
сасып не істерімізді білмейміз.

Соѓыстыњ басында майдан шебінде
немістерге ќарсы т±рарлыќ жаѓдай бізде
м‰лде болѓан жоќ еді.

Тек ќана Кењес халќыныњ табанды-
лыѓы, ¦лы Отанды ќорѓау  жолындаѓы
жанкештілік,  асќан патриотизм бізді же-
њіске жеткізді. Тіпті 1942 жылы ашылуѓа
тиісті екінші майдан мєселесін Англия
мен Америка 1944 жылѓа дейін созды.
Оныњ астарында єліптіњ артын баѓу бар
еді.Ал енді б‰гіндер кейбір "ќайраткер-
лер" Совет халќыныњ ¦лы Отан соѓы-
сындаѓы Жењісініњ ролін тμмендетіп,  єр
саќќа ж‰гіртуге бейім.

¦лы Отан соѓысы туралы айтќанда
Жоѓарѓы Ќолбасшы И.В.Сталин туралы
айтпай кетуге болмайды. Кешегі ќан-
ќ±йлы соѓысќа ќатысќан майдангердіњ
ќай-ќайсысы болмасын Иосиф Висса-

рионович Сталинніњ  ењбегін ерекше
жоѓары баѓалайды. Ол тас-т‰йін ж±мыл-
ѓан Армия ќ±ра білді, ол бар маќсат-
м‰ддесін ¦лы Жењіс ‰шін ж±мылдырѓан
тыл ќ±ра білді. Ол Кењес жауынгері мен
офицерініњ ¦лы Отаны ‰шін патриоттыќ
сезімін оята білді. Ќазаќтыњ Батыр ±лы
Бауыржан Момыш±лы "Сталин жарыќ-
тыќтыњ несін айтасыњ" десе, μзіміздіњ
майдангер досымыз, марќ±м Ќазбек
Єлжапаров та μз кітабында Жоѓары Ќол-
басшыныњ ењбегін аса жоѓары баѓала-
ды. Тіпті ±лы Баукењніњ: «Д‰ние ж‰зі та-
рихында ‰ш ќана ењ атаќты ќолбасшы
болды. Олар Александр Македонский,
Шыњѓысхан жєне Иосиф Виссаринович
Сталин» дегені де бар.

Осы орайда μз тарапымнан да айта-
рым бар. Сталин ќайтыс болѓаннан соњ
билікке келген Н.С.Хрущев КОКП-ныњ ХХ
съезінде "Сталинніњ жеке басына табы-
ну туралы" баяндама жасаѓанда оныњ
¦лы Отан соѓысы жылдарындаѓы ќол-
басшылыќ рμлін де тμмендетуге тырыс-
ты. Ол "И.В.Сталин соѓыс басталѓан
к‰ннен  бастап мењ-зењ болып, ешкім-
мен сμйлеспей, бір жеті бойы жатып
алды" деген сыњайда сμз сμйледі.

Енді  ќ±жатќа  ж‰гінейік.  Хрущев  айт-
ќан "Сталин депрессияда болып, бір
жеті жатып алды" деген к‰ндері ол к‰ндіз-
т‰ні ќарбалас ќаракет ‰стінде болѓан.
Сталинніњ ќабылдау бμлмесіндегі ке-
зекші оѓан келіп, кеткен кісілердіњ аты-
жμнін, ќашан кіргенін жєне ќашан шыќ-
ќанын тізіп отырѓан. 21 маусым к‰ні кешкі
саѓат 18.27-ден бастап, 23.00-ге дейін
оныњ ќабылдауында 13 адам болѓан,
олар: Молотов, Ворошилов, Берия, Воз-
несенский, Маленков, Кузнецов, Тимо-
шенко, Сафонов, Тимошенко, Жуков, Бу-
денный, Мехлис, Берия. Б±л 21 маусым,
соѓыс єлі басталмаѓан, біраќ жаѓдайдыњ
шиеленіскен   т±сы. Ал соѓыс оты т±тан-
ѓан 22 маусым к‰нгі ќабылдау тањѓы са-
ѓат 5.45-те басталѓан. Алѓаш кіргендер
Молотов, Берия, Тимошенко, Мехлис,
Жуков, сол к‰ні Сталин жоѓарѓы басшы-
лыќтаѓы 29 адамды ќабылдаѓан. 23 ма-
усымда ќабылдау тіпті т‰н ішінде саѓат
3.20-да басталѓан. 24 маусымда т‰нгі
саѓат 1.15-ке дейін Ќолбасшы алдында
20, 25 маусымда т‰нгі саѓат 1-ден бас-
тап 18 адам, 26 маусымда 28 адам, 27
маусымда 30, 28  маусымда 21 адам
ќабылдауда болѓан.

¦лы Жењісте ¦лы ќолбасшыныњ ора-
сан зор рμлі бар.

Ерлік – елге м±ра,
±рпаќќа – ±ран

ЖЕЊІМПАЗДАР Ж‡ЗДЕСУІ

Б‰гіндер біздіњ облыста ¦лы Отан соѓысыныњ 366 ар-
дагері т±рады екен. Ал майданѓа барлыѓы 73 мыњ жігіт
аттанып еді, солардыњ 60 пайызы елге оралмады. Б±дан
жетпіс жыл б±рын ¦лы Жењіс туын желбіретуге ‰лес ќос-
ќан аталар мен єжелердіњ, єкелер мен аналардыњ ќата-
ры сиреп келеді. Отты жылдары меніњ туып-μскен
ауылым  – Мењдіќара ауданындаѓы Аќсуаттан ѓана ж‰зде-
ген ќылшылдаѓан жас жігіттер ±рыс даласына аттанып
еді, тіпті бір ‰йдіњ барлыќ еркек кіндіктілері ќолына ќару
алѓан-ды. Солардыњ 77-сі Отан ‰шін опат болды, с‰йек-
тері кескілескен ±рыс далаларында ќалды.

Б‰гіндер ауылда, сол 77 боздаќќа орнатылѓан ењселі
ескерткіш бар. Ертењ ¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓы к‰ні ауыл-
дыњ жас пен кєрісі, сол майдангерлердіњ немере-шμбере,
шμпшектері, жалпы ізгі ниетті, отанс‰йгіш μрендер сол

Бμлімді Сєлім МЕЊДІБАЙ
ж‰ргізеді

киелі орынѓа келіп, таѓзым етеді. Осынау кμгілдір мєрмєр
тастан жасалѓан ењселі де ќастерлі белгіні т±рѓызуѓа ‰лес
ќосќан жандардыњ бірі, соѓыстан кейін туып, ќанаттанѓан
азамат  ретінде  μзіміз де бізге баќыт пен бейбітшілік, елі-
мізге тєуелсіздік сыйлаѓан сол батыр-боздаќтарды еске
алып, бас иеміз.

Ал б‰гіннен бастап, біздіњ Ќостанай облысында т±рып
жатќан кешегі екінші д‰ниеж‰зілік соѓыстыњ ќас батыр-
лары – жењімпаздардыњ ж‰здесуін ±йымдастырѓалы
отырмыз.

Сонымен, б‰гінгі ж‰здесуге ќатысќандар: ¦лы Отан со-
ѓысыныњ ардагерлері – Молдаѓали Ж‰нісбеков пен Н‰ркен
Жолм±хамедов.

«Ќостанай тањыныњ» ¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓына ар-
налѓан б±л жања жобасы айына екі рет жарыќ кμрмек.

Меніњ жасым б‰гіндер тоќсан сегізден
асты. Анадан бір, єкеден бір жарым жа-
ста жетім ќалып, алдымен аѓа ќолында,
кейіннен Торѓай балалар ‰йінде тєрби-
елендім. Оќыдым, білім алдым, Ќоста-
най педагогика училищесін аяќтап,
м±ѓалім болдым. 1936-39 жылдары Фе-
доров ауданында ±стаздыќ еттім, ал
1939 жылы міндетті єскери ќызметке ша-
ќырылып, Отан алдындаѓы борышты
абыроймен атќарып ж‰ргенде соѓыс
басталды. Сμйтіп баќайшаѓына дейін
ќаруланѓан неміс-фашист жендеттеріне
соѓыстыњ алѓашќы к‰нінен ќасарысып
ќарсы т±рѓан жауынгердіњ бірі де мен
болдым. Ленинградты ќорѓауѓа ќатыс-
тым. Жамбыл атамныњ жігерді жанитын
жыры єлі кμкіректе сайрап т±р: «Ленин-
градцы дети мои, ленинградцы гордость
моя...»

1942 жылдыњ 2 ќањтарында жаралы
болып,  Ленинград госпитальдарыныњ
бірінде емделіп, ќатарѓа ќайта оралдым.
Содан кейін "μмір жолымен" Волховќа
аттандыќ. М±нда запас полк жасаќталып
жатќан еді.

Таѓы да Ленинград майданы. 1943
жылы сєуірде ±рысќа ќайта кірдік. Ар-
тиллериялыќ ќарудыњ командирі  едім.
Біздіњ бμлім алдына жауды алѓа бастыр-
май негізгі к‰штердіњ Батысќа ќарай
жылжуын ќамтамасыз ету міндеті ќой-
ылды. Сол міндетті ойдаѓыдай орында-

«Соѓыстыњ  соњѓы солдаты
біз ѓана болайыќ»

«Ленинградтыќ μренім,
маќтанышым сен едіњ»

дыќ та. 1943 жылдыњ 9 маусымында  "Ле-
нинградты ќорѓаѓаны ‰шін" медалімен
марапатталып, мерейім μсті. Б±л награ-
да мен ‰шін б‰гінге дейін ерекше ыстыќ.

Тарихтан белгілі, ¦лы Отан соѓысын-
даѓы кескілескен шайќастарда Ленин-
град ќоршауы ерекше орын алады. Жењіс
оњай келген жоќ. Талай боздаќтар ќасыќ
ќаны ќалѓанша "елім, жерім, Отаным" деп
жанќиярлыќпен шайќасты. Ленин ќала-
сын жаудан ќорѓауды, 900 к‰н мен т‰н
болѓан ќоршауды б±зып шыѓуды ењ бас-
ты солдаттыќ парызы деп т‰сінді. Біздіњ
дивизия 1944 жылѓы 19 ќањтарда Мга
станциясына шабуыл жасап, оны жау-
дан босатты. Осы шайќаста кμрсеткен
ерлігі ‰шін дивизияѓа осы станцияныњ
аты берілді.  Ал 27 ќањтарда Ленинград
жау ќоршауынан азат етілді. Меніњ омы-
рауыма "Ерлігі ‰шін" медалі ќадалды.

Сосын Фин б±ѓазы, Выборг, Нарва-
даѓы, Чудо кμліндегі, Латвиядаѓы шай-
ќастар. Соѓысты  Румынияда аяќтадым,
тек 1945 жылѓы ќазан айында ѓана єскер
ќатарынан босанып, елге оралдым.
¤зімніњ с‰йікті мамандыѓым – м±ѓалім
болып ќырыќ жылдан астам ењбек еттім.
Ќ±дай ќосќан ќосаѓым Заѓиша да ±стаз
болды. Балалар туып, ер жетті. Шєкірттер
‰лкен μмірге жолдама алып, біздіњ маќ-
таныштарымызѓа айналды. Педагогика-
лыќ майдандаѓы ењбегім де Отан награ-
дасы – "Ењбектегі ерлігі ‰шін" медалімен
аталып μтті.

Шєкірттерімніњ бірі кезінде облыс
єкімі, кейін Парламент Мєжілісініњ депу-
таты болды. Сол Тоќтарбай Ќадамбаев
сияќты биік белестерді баѓындырѓан
оќушыларым аз емес.

Елімніњ тєуелсіздігі, халќымныњ бос-
тандыѓы ‰шін тμккен ќан текке кеткен
жоќ. Ќазаќстан єлемге єйгілі ел болды.
Елбасы єлемдік дењгейдегі ќайраткер
атанды. Сол кемењгер Кμшбасшыныњ-
ныњ  μз ќолымен жазѓан, ¦лы Жењістіњ
70 жылдыѓымен ќ±ттыќтауын ерекше
ќуанышпен, толќу ‰стінде ќабыл алдым.
Біздіњ ж±пыны пєтерімізге єдейі келіп,
шын кμњілден ќ±ттыќтау сμзін айтып,
ілтипат білдірген облыс єкімі Н±ралы Са-
дуаќасов балама да мыњ рахмет.

¦лы Жењістіњ дањќы арта берсін,
ќ±рметті достар!

Н‰ркен ЖОЛМ¦ХАМЕДОВ:Молдаѓали Ж‡НІСБЕК¦ЛЫ:
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Елбасымыз Н. Є. Назарбаев-
тыњ  Ќазаќстан  халќына Жол-
дауында "Жастар – біздіњ бола-
шаѓымыздыњ тірегі. Мемлекет
жања буынныњ алдында барлыќ
есіктер мен жолдарды ашты"
деген еді. Б±л білімді ±рпаќ
тєрбиелей отырып, дєст‰рімізді
саќтап, халыќтыњ т±рмыс-сал-
тын, мєдениетін кμтеріп, єдет-
ѓ±рпымызды, рухани тірші-
лігімізді дамытамыз дегені.
Еліміздіњ экономикалыќ т±ѓы-
ры бекіген сайын сана жањѓы-
рып, білімді жастардыњ ќатары
арта бастады.

Ќаламыздаѓы №10 орта
ќазаќ мектебініњ т±сауын Ќос-
танайѓа келген сєтінде Елбасы-
ныњ μзі кескен болатын.  Прези-
денттіњ оќушыларѓа деген
ыстыќ ілтипаты-аќ жол болды.
Б‰гінде мектеп кμркейіп келеді.
¤зім осы білім ошаѓындаѓы
кітапханашы ретінде єр бала-
ныњ рухани байып, толыса
т‰скенін ќадаѓалап отырамын
десе де болады. Кітапханамыз-
да 40 мыњѓа жуыќ кітап ќоры
бар, соныњ ішінде 20 мыњдай
дана кμркем єдебиет пен басќа
салаѓа сай.  Жања буын мектеп
оќулыќтары, єдістемелік н±с-
ќаулар, электрондыќ оќулыќ-
тар да бар. Кітап ќоры с±раныс-
ќа сай жања кітаптармен толыќ-
тырылып т±рады. Мерзімдік ба-
сылымдар ќорды толыќтырудыњ
негізгі ќайнар кμзі болып табы-
латындыќтан республикалыќ,
облыстыќ газеттер мен  журнал-
дарды жаздырып аламыз.

Бала тєрбиесі жолында μзге-
лермен ќатар кітапханашылар
ќауымыныњ ќосќан ‰лесі мейі-
лінше зор деп ойлаймын. Кітап-
хана ќызметініњ баѓыты – бала-
ларѓа  арналѓан кітап-журнал,
газет коллекцияларын саќтау
жєне дамыту, балалардыњ білім
алуына, бос уаќытын тиімді μткі-
зуіне кμмек кμрсету. Єр кітапха-
нада  оќырмандарѓа арналѓан оќу
залы бар. Мектеп оќушылары
мен м±ѓалімдеріне ќажетті єде-
биеттерді алуына толыќ жаѓдай

жасалѓан. "Кітап – білім кілті"
демекші, мектеп кітапханасы
кішкентай болѓанымен атќарар
ж±мысы зор. Мектеп кітапхана-
сы оќушылардыњ  шыѓармашы-
лыќпен айналысуларына кμп
ыќпалын тигізеді.

Соњѓы жылдарда кітапхана ба-
лаларѓа арналѓан ертегілер,
єњгімелер, энциклопедиялар,
сμздіктер, аныќтамалар, "Ќазаќ
мєдениеті", "С±раќ-жауап",
"Ежелгі Ќазаќстан" сияќты жања
кітаптармен толыѓа т‰суде. Жања
т‰скен кітаптарды насихаттап,
кітап кμрмесі, ±сыныс тізімі,  би-
блиографиялыќ шолу ±йымдас-
тырылады. Оќушыларды, оќыр-
мандарды ќызыќтыру ‰шін сы-
нып жетекшілерімен, пєн м±ѓа-
лімдермен кμптеген іс-шаралар
μткізіледі. Мысалы, єр сенбіде  1-

ЖАСАМПАЗДЫЌ ЖОЛДАУЫ

4 сыныптар арасында
"Мектеп оќушыларына
оќуѓа ±сынылатын 10
кітап" жобасыныњ ау-
диохрестоматиясы сай-
ысы ±йымдастырылады.
Бастауыш сынып оќу-
шылары кейбір  ата-ана-
лармен келіп, єдеби
кітаптарды  алады. Рес-
публикалыќ олимпиада-
ныњ ІІ кезењіне жолдама
алѓан оќушылармен
ќосымша  сабаќ   μткізу-
ге арналѓан ж±мыстар
μткізіледі. Ќазір мектеп
оќушылары б±рынѓыѓа
ќараѓанда кітапханаѓа
кμп келеді. Себебі жања,
ќызыќты кітаптар кμп.
Б±л баланы ќызыќтыра-
тыны сμзсіз.

Кітапханашы ‰йре-
туші ±стаз іспетті. Де-
мек, кμркем єдебиет ар-
ќылы оќушылардыњ ру-
хани д‰ниесі байып,
халыќ μсиеттерінен нєр
алып, кітапќа деген ын-
тасы артады. Оќушы-
ларды еліміздіњ тари-
хын, оныњ ѓасырлар ќой-
науында ќалѓан сμз мар-
жандарын, сμз μнерін
жан-жаќты игеру арќы-

лы адамгершілікке, парасатты-
лыќќа, инабаттылыќќа, отан-
шылдыќќа тєрбиелейді.

Біздіњ міндетіміз балаларды
жањашылдыќќа жетелей оты-
рып, μткенді баѓалауѓа баулу. Бо-
лашаќќа сеніммен ќарайтын аза-
маттарды тєрбиелеу. Сондыќтан
оќу-тєрбие ж±мыстарын ±йым-
дастыруда кітапханашылардыњ
да ‰лесі бар. Ќорыта айтќанда,
мектеп кітапханасыныњ рμлі
жылдан жылѓа артып келеді.
Олай болса,  жаќсы кітаптыњ бар
ќазынасын оќырман ж‰регіне
жеткізіп, рухани керегімізге ай-
налдыра білейік.

Л. САДУАЌАСОВА.
№10 орта мектептіњ

кітапхана мењгерушісі.
Ќостанай ќаласы.

Жыл сайынѓы Президент
Жолдауы Ќазаќстан халќы
‰шін μте мањызды.  Сондыќтан
да Елбасымыздыњ Жолдауын
єр отбасы, єр ±жым асыѓа к‰-
теді десек ќателеспейміз, μйт-
кені оныњ мазм±нында єрбір
ќазаќ  ‰шін μзекті мєселелер
ќозѓалады єрі оларды шешу
жолдары ±сынылады. Жыл
сайынѓы к‰тілген ‰міт пен ар-
тылѓан сенім  халыќтыњ ойы-
нан шыѓуда.

Елбасыныњ жыл сайынѓы
Жолдауында еліміздіњ ќарќын-
ды дамып, болашаќќа ныќ ќа-
дам басуы ‰шін негізгі салалар-
ды  ±мыт ќалдырмай, дамыту-
ды кμздейді. Биылѓы Жолдау
б±рынѓылардан μзгерек. ¤зге-
рек деп отырѓанымыз – Жол-
даудыњ тек ќана таќырыбыныњ
μзінде ‰лкен мєн, ±шќыр ой,
салиќалы саясат жатыр. Б±л
ауќымды Жолдау, μйткені он-
да μте ‰лкен жоспарлар белгі-
леніп, халыќќа мемлекет тара-
пынан зор кμмектер жасалмаќ.
Бюджеттен, ¦лттыќ ќордан,
шетелдік инвестициялардан
экономиканы дамытуѓа, жол
салуѓа, халыќтыњ єлжуаз тобы-
на, шаѓын жєне орта бизнесті
ќолдауѓа ќомаќты ќаражат тар-
тылмаќшы. Б±л Жолдауды та-
рихи  Жолдау деп айта ала-
мын, μйткені Елбасы геосаяси
жаѓдайѓа наќты баѓа берді,
еліміздіњ жаќын келешектегі
даму баѓытын айќындады.

Елбасымыз єр сμзінде Ќа-
заќстанныњ болашаѓы жастар-
дыњ ќолында, оны кμркейтіп,
дамытатын да осы жастар еке-
нін ќадап айтады. Жолдаудаѓы
жастарѓа арналѓан негізгі ‰ш
баѓытќа тоќталѓым келеді. Бі-
рінші – білім мєселесі. Ќазаќ-
станныњ болашаѓы жастар мен
б‰гінгі мектеп оќушылары де-
сек, олардыњ єлемдік бєсеке-
ге сай білімді, жан-жаќты бо-
луы мањызды. Б‰гінде дамы-
ѓан елдердіњ барлыѓы осы
білім саласына ±дайы инвести-
ция ќ±йып келеді. Соныњ нєти-
жесінде, табиѓи байлыќсыз-аќ,
олар μздерін єлемдік сахнада
экономикасы жетілген, табыс-
ты мемлекеттер ретінде таныт-
ты. Елбасыныњ білім саласы-
на ќыруар ќаражаттыњ бμліне-
тінін жєне еліміздіњ беделді 10
жоѓары оќу орныныњ єлемдік
стандартќа сай етіп жасаќтала-
тынын мєлім етуі – біздіњ да-
мыѓан ел болуѓа баѓыт алѓаны-
мызды кμрсетеді. Білім сала-
сы туралы єњгіме ќозѓалѓанда
мектептер туралы айтылатын
ойлар бізді де бей-жай ќалдыр-
майды. Болашаќ ±рпаќ ‰шін за-
манауи єдістер мен технологи-
яларды енгізу, білімге ќол-
жетімділікті кењейту, білім са-
пасын арттыру Ќазаќстанныњ
одан єрі ќарыштап дамуына
‰лкен ‰лес ќосып, болашаќќа
деген сенімді ныѓайтады.
Білімді ±рпаќ – жарќын бола-
шаќтыњ кепілі, болашаќтыњ
тірегі жастардыњ білім сала-
сында толыќќанды білім алу-

Ел келешегі
жастарда

ына жаѓдай жасалып отыр.
Екіншісі – ±лтаралыќ дос-

тыќ. Осы орайда, Елбасы μз
сμзінде "Этносаралыќ келісім
– ол μміршењдік оттегі. Біз дем
алѓан кезде оны байќамаймыз,
ол μздігінен болады – біз тек
μмір с‰реміз. Бірлігіміз бен эт-
носаралыќ келісімді біз μзіміз
саќтауѓа тиіспіз. Оны біз ‰шін
ешкім ешќашан сырттан келіп
жасамайды. Біздіњ жастары-
мыз жања, тєуелсіз елде μсіп
келеді. Б‰гінгі буын 90-шы
жылдардаѓы этносаралыќ со-
ѓыстар мен ќаќтыѓыстарды,
к‰йреуді кμрген жоќ. Сондыќ-
тан кμпшілігі Ќазаќстандаѓы
т±раќтылыќ пен ќолайлы μмір-
ді туѓаннан солай болуѓа тиіс
сияќты  ќабылдайды." Меніњ
ойымша, достыќ пен келісім
болмаѓан жерде ешќандайда
даму болмайтыны аныќ.

‡шіншісі, 2015 жылдан бас-
тап жас отбасыларѓа бастапќы
жарнасыз жєне тμмен пайыз-
дыќ кμрсеткіште  т±рѓын ‰йлер
салуѓа 180 миллиард тењге
ќаражат бμлінетінін жеткізді.
¤зімізге белгілі б‰гінгі тањда
жањадан отбасын ќ±рѓан жас-
тардыњ бір жылдыњ ішінде
‰штен бірі ажырасып жатыр,
єрине, б±ѓан кμптеген мєселе-
лер ыќпал ететіні т‰сінікті. Де-
генменде кейбір мєліметтерге
сєйкес, еліміздегі жалпы жас
отбасылардыњ 80% жуыѓында
жеке пєтер жоќтыѓын ескерсек,
Елбасымыз  жастарды ќол-
жетімді баспанамен ќамтама-
сыз ету мєселесін дμп басып
айтты. Баспанамен ќамтама-
сыз ету мєселесі ынталанды-
румен ќатар жастардыњ мем-
лекетке деген кμз ќарасы мен
сенімініњ арта т‰суіне кμмекте-
седі. Басында баспанасы бар,
т±раќты ж±мыспен ќамтылѓан
жастар елініњ болашаѓына ќыз-
мет жасайтыны аныќ.

Сондыќтан да Елбасыныњ
Жолдауы – болашаќќа сенімді
ќадам деп айтуѓа толыќ негіз
бар. Жолдауда ел жастарыныњ
алдына айќын маќсат-міндет-
тер ќойылып, μскелењ ±рпаќќа
‰лкен жауапкершілік ж‰ктеліп
отыр, себебі Отанымыздыњ
бет-бейнесі жєне оны келесі
±рпаќќа ќалай тапсыра алаты-
нымыз жас ±рпаќтыњ белсенді-
лігіне байланысты. Ењ басты-
сы бізде – оны дамыта алатын
білім беру ж‰йесі ќалыптасќан.
Елбасы єрќашан да педагоги-
калыќ ќауымдастыќќа ‰лкен
‰міт артады. Ќазаќстанды бар-
шаѓа жайлы, ашыќ ортаѓа ай-
налдыру маќсатында ќойыл-
ѓан міндет – білім берудіњ инк-
люзивті кењістігін ±йымдасты-
ру талабымен ±штасады.
Олай болса барша ±стаздар
ќауымы Елбасыныњ артќан
сенімі мен ‰мітін аќтап, бола-
шаќќа білімді, тєрбиелі, жігерлі
жастарды аттандырайыќ!

 Б‰рлен ЄНУАР,
 №2 орта мектептіњ тарих

пєні м±ѓалімі.
Федоров ауданы.

КЄСІП Т‡БІ – НЄСІП

Халыќ игілігі ‰шін
жасалѓан "Ж±мыспен
ќамтудыњ жол картасы –
2020" баѓдарламасы μз
жемісін беруде. Осы
баѓдарламаныњ
шарапатын кμріп отырѓан
кєсіпкерлер біздіњ
ауданда аз емес.
Солардыњ бірі – Теректі
ауылыныњ т±рѓыны
Марат Бекмаѓамбетов.

Халыќты ж±мыспен ќамтуѓа
арналѓан аталмыш баѓдарла-
ма Мараттыњ μз кєсібін ашуѓа
м‰мкіндік берді. ¤ткен жылы
мал шаруашылыѓын дамыту
маќсатында ол 1 млн. 850 мыњ
тењге несие алып, б‰гінде ата
кєсіпті жандандырып отыр.

– Мал басын кμбейтуді
кμптен бері ойлап ж‰рген едік.

Кєсіптіњ кμзін тапќанКєсіптіњ кμзін тапќанКєсіптіњ кμзін тапќанКєсіптіњ кμзін тапќанКєсіптіњ кμзін тапќан
Онсыз таѓы болмайды. Ауылда
т±рѓан соњ, мал ±стамау біз ‰шін
жат нєрсе. Ќора-ќопсымыз кењ,
малѓа жайлы. Сондыќтан, мем-
лекеттік баѓдарлама бойынша
берілген ќаржыѓа 10 сиыр са-
тып алдыќ, – дейді шаруа иесі.

Марат мемлекет тарапынан
кμрсетілген ќолдау-кμмекке дєн
риза. Ќазіргі тањда жеке кєсібін
ашуѓа  ниет  еткен  жандарѓа
тосќауыл жоќ екенін алѓа тар-
тады.

– "Ж±мыспен ќамтудыњ жол
картасы – 2020" баѓдарлама-
сыныњ ауылда т±ратын біздер
‰шін мањызы зор. Мен осы баѓ-
дарлама арќылы кєсіпкерлік
негіздерін оќыту курсынан μтіп,
бизнес жоспарымды ќ±рдым.
Кейін пайыздыќ ‰стемаќысы
тμмен шаѓын несие алдым. Бе-
рілген несиеніњ шарттары μте
тиімді. Несие 5 жылѓа ќарасты-
рылѓан. Тμлеу уаќыты алты ай-

дан соњ басталады, – дейді
кєсіпкер.

Кєсіпкерлікке бет б±рѓан Ма-
раттыњ бастаѓан ісі б‰гінде μрге
басып келеді. Ќазір оныњ сиыр-
лары тμлдеп, мал басы μсіп жа-
тыр.

– 10 сиырдыњ 5-і б±заулады.
Ќалѓандары да буаз, желіндері
т‰сіп т±р. Осы аналыќ сиырлар-
ды саќтап, ірі ќара малды
кμбейтіп алѓым келеді. Ќ±дай
ќаласа, б±заулар ары кетсе 2-
3 жылда ‰лкен сиырѓа айнала-
ды. Сосын артыѓын сатып, не-
сиеден де ќ±тыламыз, – дейді
кейіпкеріміз.

Міне, Марат Бекмаѓамбетов
келешектіњ ќамын к‰ні б±рын
болжап, алдын-ала ќам жасап
єлек. Сєтті бастауын тапќан
кєсібі де, алѓа ќойѓан маќсаты
да бар.

Жањабай АХМЕТОВ.
Ќарасу ауданы.



Уаќыт пен кењістікке тєуелді адамзат
ќоѓамыныњ даму тарихында кμшпелі
т‰ркілер елін, жерін ќорѓайтын ±л мен ќыз
тєрбиелеудіњ негізі отбасы, ошаќ ќасы-
нан басталатындыѓына аса мєн берген.

Отбасы тарихи категория ретінде
адамдардыњ μзара тек ќана материал-
дыќ (табиѓи-биологиялыќ, шаруашылыќ-
т±тынушылыќ) ќатынастарымен ѓана си-
патталып ќоймай, сонымен ќатар руха-
ни (ќ±ќыќтыќ, адамгершілік, психология-
лыќ) процестерді де ќамтиды.

Отбасындаѓы тєрбие ќай заманда
болмасын, мањызды мєселелердіњ бірі.
Б‰гінгі педагогикалыќ ќауымныњ алдын-
да т±рѓан маќсат: "Єлеуметтік-педагоги-
калыќ іс-єрекеттіњ принципиалды мєнді
бμліктерініњ бірі – отбасымен ж±мыс"
екендігі белгілі.

Б‰гінгі ѓылыми педагогикада єдеби
термин ретінде орыс тіліндегі "семья"
сμзініњ ќазаќша баламасы ретінде "жан-
±я, отбасы, шањыраќ" лексикондары ќол-
данылып ж‰р. Біздіњ ойымызша, "семья"
сμзініњ ќазаќ тіліндегі дєл де ауќымды
аудармасы "отбасы" болып табылады.
Себебі, отбасы ±ѓымы ќазаќ халќыныњ
байырѓы замандардаѓы отты ќасиет
т±тып, оѓан табынѓан сєбилік дєуірін еске
т‰сіретін наным-сенімініњ, салт-
дєст‰рініњ кμрінісі іспеттес. Ќазаќ халќы
от, отбасы, Отан секілді т‰бірлес ќаси-
етті сμздердіњ негізінде "Отан отбасынан
басталады", "Отан оттан да ыстыќ",
"‡йленеріњде єуелі отауыњды сайла"
деген маќалдарды бекерге шыѓармаѓан.
Осы ќасиетті от лексикасынан μрбіген от-
басы, отаѓасы, от ана, отау, отасу, от алу,
отар, отыѓу, оташы, отын, т.б., дербес ма-
ѓыналы сμз бен сμз тіркестері "ќазаќтыњ
бабат‰рік тілінен б‰гінге жеткен, ілкі да-
мыѓан μркениетін айѓаќтайтын ќоѓам-
дыќ-єлеуметтік тμл терминдік ќатары".

Ж‰сіп Баласаѓ±нидіњ отбасы тєрбиесі
тμњірегіндегі пайымдаулары бірнеше ба-
ѓытта μрбіген. Атап айтќанда, б±лар
мына мєселелерді ќамтиды: отбасы –
мемлекеттіњ бір бμлшегі; отбасыныњ бе-
ріктігі – мемлекет беріктігі; єке мен ше-
шеніњ ±рпаќ алдындаѓы борышы; ±л мен
ќызды тєрбиелеу ерекшеліктері; тєрбие-
ніњ єдіс-тєсілдері; маман да μнегелі
тєлімгерлердіњ аса ќажеттілігі; этностыќ
μзіндік салт-дєст‰рлердіњ тєрбиелік мєні;
тєрбие ісіне б‰кіл адамзаттыќ к±ндылыќ-
тарды пайдалану мєселесі.

Ж‰сіп Баласаѓ±ни отбасыныњ ќоѓам
μмірінде алар саяси-єлеуметтік орнын
μте жоѓары баѓалаѓан. Оныњ ойынша,
мемлекеттіњ к‰штілігі, ќуаттылыѓы, дєу-
леттілігі тек ел билеуші ќайраткерлерге,
єділ зањѓа, ќарулы єскерге ѓана тєуелді
емес, єр отбасыныњ беріктігіне де тура
байланысты. Сондыќтан да ќоѓамдаѓы
тєрбие ісі – мемлекеттік дењгейде шеші-
летін мањызды мєселелердіњ бірі. Б±л
іске бір жаѓынан ел билеуші бектер жау-
апты болса, екінші жаѓынан μскен орта
мен ата-ана, туѓан-туысќандар жауапты.
"¦л мен ќыздыњ μнегесі – ата-ана, бєрі
бізден – д±рыс па, єлде ќата ма?" (1486-
бєйіт), – дегендей, ±рпаќ тєрбиесініњ
тізгіні ата-ананыњ ќолында болатындыѓы
– аталмыш дастанныњ ењ бір μзекті мєсе-
лесі.

Жоѓарыда айтќанымыздай, ойшыл

аќын мемлекеттіњ саяси беріктігі, єскери
к‰ші, байлыќ дєулеті, єлеуметтік рухы єр
отбасындаѓы ахуалѓа байланысты, ал от-
басыныњ тыныштыѓы ошаќ иесі єйелге
тєуелді екендігін кμре біліп, алдымен боз-
балаѓа ќандай єйел алу керектігі туралы
пайдалы аќыл-кењестер айтады. Осы
жерде аќынныњ адам таныѓыштыѓы, μмір
ќалтарыстарын терењ т‰сінетіндігі, адам-
ныњ жан сыры мен мінез-ќ±лќын жетік
білетіндігі ќайран ќалдырады.

Ж‰сіп Баласаѓ±нидіњ ойынша, отба-
сыныњ беріктігі, оныњ болашаќта μркен-
деуі ењ алдымен μмірлік дос болар жаќ-
сы жар тањдауѓа байланысты. Жар тањ-
дау мєселесіне жењілтектікпен ќарау,
к‰нделікті к‰йбењ тіршіліктегі ±рыс-керіс,
‰й шаруасындаѓы икемсіздік, жан-
сезімніњ соќырлыѓы, нєпсі тежеусіздігі
сияќты келењсіз кеселдер отбасыныњ
шањыраѓын шайќалтатын негізгі себеп-
тер болып табылады.

Ж‰сіп Баласаѓ±нидіњ пікірінше, жастыќ
шаќта адам с±луќ±мар сезімнен аса ал-
май, тек кμрікті с±лу єйел кμздейді. Ал,
сырты с±лу ќыздыњ ішкі жан д‰ниесі де
с±лу болып кездесуі μте сирек к±былыс.
С±лу ќызѓа ‰йленгендер ж‰ре келе єйелін
кім кμрінгеннен ќызѓанып, уаќытын ‰немі
μз єйелін ќорѓаштап к‰зетумен μткізеді.
Сμйтіп, с±луѓа ‰йленген адам к‰зетшініњ
кейпін киіп, ќандай сорѓа тап болѓанын
μзі де байќамай ќалады: "С±луќ±мар,
с±луды ањсап сор ќума, ќызыл ж‰зді сар-
ѓайтпа, Ћєм ќор ќылма" (4485-бєйіт).

Ал, кейбіреулер "ќатын алма, ќайын
ал" деген баѓытты ±станып, бай жерден
єйел алуды ойлайды. Ондай адамдар
к‰ндердіњ к‰нінде сол єйелдерініњ ашса
– алаќанында, ж±мса – ж±дырыѓында бо-
лып, жалтаќтап єйелініњ аузына ќарау-
мен к‰нін μткізеді. Соныњ салдарынан ол
‰йдегі отбасыныњ басшысы кім екендігін
айыру да ЌИЫН болады: "Ей, тыњдаушы
бай єйелден ‰міткер, ќ±лы болып ќалма
оныњ, білікті ер" (4491-бєйіт).

Кμрінгенге кμзін с‰зіп ќарамайтын,
ерініњ кμзіне шμп салмайтын, аќ ниетті,
єдепті, пєк, ±ятты ќалыњдыќты табу
ќиынныњ ќиыны. Сондыќтан аќын:
"Ќайын алма, алсањ наѓыз ќатын ал,
адамшылдыќ сіњген асыл затына" (600-
бєйіт), – деп μсиет айтады.

Табиѓатынан мансапќор, елге билік
ж‰ргізуге ќ±мар адамдар єулетті де атаќ-
ты отбасында μскен ќызѓа ‰йленуге ±мты-
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лады. Кμбінесе, ондай отбасында μскен
ќыздар д±рыс тєрбие кμрмеу салдары-
нан т±рмысќа шыќќаннан кейін к‰йеу-
лерініњ жігерін к±м ќылып, еркектіњ на-
мысын ќор етеді. Сμйтіп, бай єйел алѓан
адам байлыќтыњ ќ±лы болып, атаќты
жердіњ ќызына ‰йленген жігіт биліктіњ
ќ±лына айналады.

Ж‰сіп Баласаѓ±ни осындай терењ пай-
ымдаулардан кейін ќыздардыњ жалпы
сипаттарына тоќталып, ќандай єйел алу
керектігініњ кейбір шарттарынан оќыр-
манды хабардар етеді. Содан кейін,
аќын "єйел алсањ с±луды алма, бай єрі
атаќты жерден шыќќан ќызды да алма,
алсањ тек аќылды єйел ал" деп, наќты
кењес береді. Аќылды єйел ѓана шын
маѓынасындаѓы с±луѓа айналып, к‰йеуі-
ніњ ќолын байлыќќа да, атаќќа да жеткі-
зеді. Ѓ±лама-ѓалым аќылды єйелге
‰йленген жігіт аќылдылыќ, одан туындай-
тын жан мен тєнніњ с±лулыѓы, баќ-дєу-
лет, атаќ-дєреже сияќты, барлыѓы тμрт
ќасиетке ие болып, ќолына баќыт к±сын
ќондырады деп ой т‰йеді.

Аќынныњ пайымдауынша, д‰ниеде
аќылды єйелге ќол жеткізу μте ќиын, со-
нымен ќатар аќылды єйелдер оњайлыќ-
пен табыла да бермейді. Сондыќтан
єйел іздегенде ењ алдымен текті єулет-
тен, кμргенді отбасынан іздеген д±рыс.
¤зі ±ятты, пєк, жібек мінезді, ізгі ќылыќ-
ты, тіпті т±рмысы тμмен ортадан шыќќан
ќызѓа ‰йленсењ де опыќ жемейсіњ. Есік
кμрген, шалдуар мінезді, ќулыќ-с±мдыќќа
жаќын жаман єйел еркекке ешќашан да
абырой єпермейді. Осындай ой-толѓам-
дарынан кейін ойшыл аќын тек аќылды
єйелге ѓана ‰йленуге кењес беріп, сон-
дай єйелді сабырлылыќпен іздеу ке-
ректігін айта кетеді: "Аќылды єйел ізде –
іздесењ сен егер, есті болса, тμрт ќ±бы-
лањ тењелер" (4502-бєйіт). Біз б±л жерде
М±хаммед пайѓамбардыњ "Сен дінге се-
нетін єйелге ‰йлен, олай етпесењ ќатты
μкінесіњ" (225-хадис) деген діндарлыќты
бірінші орынѓа ќоятын талабын ќазіргі
жастардыњ ескеруі ќажет деген ойдамыз.

Жаман єйелдіњ еріне, тіпті, б‰кіл
ќоѓамѓа тигізер кесірі туралы ±лы ойшыл-
дардыњ сμздері мен халыќ арасына та-
раѓан маќал-мєтелдер, ќанатты сμздер,
ой-пікірлер кμп-аќ. Мысалы, Ќорќыт ата
єйелдерді тμрт т‰рге бμледі: "Оныњ бірі
– ниеті ќураѓан єйел, екіншісі – ынсап-
сыз єйел, ‰шіншісі –- ‰йдіњ ќ±ты болѓан
єйел, тμртіншісі – кесір єйел. Єйел біткен-
ніњ ењ жаманы осы". Ќорќыт ата отбасы-
ныњ ќ±ты болѓан єйелдерді ењ алѓашќы
м±сылман єйелдер Айша мен Фатима-
дан бата алѓан єйелдер екендігін айтып,
ондай єйелдердіњ мыњдап μсуін тілейді.

Єйел алуѓа ќатысты ойларын ±лы
Абай да Ќорќыт ата мен  Ж‰сіп  Баласа-
ѓ±нидіњ жолын ±станып: "Жасаулы деп,
малды деп байдан алма, кедей ќызы
арзан деп ќ±марланба. Ары бар, аќылы
бар, ±яты бар, ата-ананыњ ќызынан
ѓапыл ќалма", – деген μлењ жолдарымен
жастарѓа терењ ой тастаѓан.

Сонымен, Ж‰сіп Баласаѓ±ни де, хакім
Абай да жастарды жар тањдау мєселесі-
не аса байыптылыќпен, шыдамдылыќ-
ден, сабырлылыќпен ќарауѓа шаќыра-
ды. Тіпті, екеуі де "кμріп алѓан с±лудан
кμрмей алѓан текті артыќ" деген халыќ
даналыѓын ±станып, ата-ана тєрбиесін
кμрген текті жерден шыќќан ќызѓа ‰йлен-
ген жігіттіњ мањдайыныњ баѓы ашыла-
тындыѓын айтады.

Ќазаќ халќы жаман, кесірлі єйелдер
туралы "Бір єйелдіњ кесірі ќырыќ есекке
ж‰к болар", "Екі єйел алѓан еркектіњ дауы
‰йінде, жаман єйел алѓанныњ жауы ‰йін-
де", "Ер жігітті м±ќалтар – μтпес пышаќ,
шабан ат, шайпау ќатын" деген маќал-
дар шыѓарып, "Ќыз кезінде бєрі жаќсы,

жаман ќатын ќайдан шыѓар" деп, жар
тањдау мєселесінде бозбалаларды мей-
ілінше абай болуѓа бейімдейді.

Кμпті кμрген кμне кμз, нєзік ж‰ректі
аќынныњ назарынан мєњгі μлмес махаб-
бат мєселесініњ єр т‰рлі ќырлары да тыс
ќалмаѓан. Ж‰сіп Баласаѓ±ни отбасыныњ
іргетасын ќалайтын мєселелердіњ ењ не-
гізгілерініњ бірі деп махаббат сезімін са-
найды. Ѓашыќтардыњ бір-біріне деген
ынтыќтыѓы, жан сырларын іштей т‰сіні-
суі дастанда μте кμркем суреттелініп,
ќазіргі жастарды нєзік сезімге баулуѓа
μлшеусіз μнеге бола алады. "Ѓашыќты
ѓашыќтардыњ μњі айтар... кірпігі айтар
жанды μртеген тілектей" (1901, 1902-
бєйіттер) деген жолдар ±лы Абайдыњ
"Ѓашыќтыњ тілі – тілсіз тіл, кμзбен кμр де
ішпен біл" немесе "Махаббатсыз – д‰ние
бос, хайуанѓа оны ќосыњдар" деген ма-
хаббат туралы толѓаныстарын еріксіз
еске т‰сіреді.

Ж‰сіп Баласаѓ±нидіњ пікірінше, таяќ-
тыњ екі ±шы болѓанындай махаббат
сезімініњ де лєззаты мен азабы ќатар
ж‰реді: тєтті ќайда болса – ащы сонда.
Яѓни, μмірде ‰немі жаќсылыќ, ќызыќ
д‰ние бола бермейді. К‰н мен т‰нніњ, жаз
бен ќыстыњ ауысуындай тіршілікте жаќ-
сылыќ та, жамандыќ та кезектесіп келіп
жатады. Сондыќтан ѓашыќтыќ сезімніњ
ыстыѓына к‰йіп, суыѓына тоњѓан адам
ѓана баянды баќытќа ќолын жеткізе ала-
ды. Біраќ, кейбіреулер ѓашыќтыќтыњ
жμні осы екен деп ќ±лай беріліп, кμзсіз
тєндік соќыр сезімге жиі бой алдырып,
с‰йіспеншілік мєселесінде жаќсы мен
жаманды айыра алмайтындай к‰йге
±шырайды. Осы жаѓдайды аќын былай-
ша суреттейді: "Кμздіњ ќ±рты – с‰йікті μњді
бір кμру, кμњіл ќ±рты –- ањсарымен бірге
μлу. С‰йгеніњніњ ш±наќтыѓы байќалмас!
С‰йкімді боп т±рар міні с‰йгенніњ" (1293,
533-бєйіттер).

Ќашанда бір-біріне ќ±лай ѓашыќ бол-
ѓан, кμргенді єрі тєрбиелі екі жас ќ±рѓан
отбасында д‰ниеге келген балалардыњ
болашаѓынан зор ‰міт к‰туге болатынды-
ѓына Ж‰сіп Баласаѓ±ни кєміл сенеді.
"‡йлену оњай, ‰й болу ќиын" екендігін,
яѓни, μмір зањына сєйкес ер мен єйел
бас ќосып, бір шањыраќ астында тіршілік
кешу мєселесініњ μте мањыздылыѓын
ѓ±лама Ж‰сіп те, одан тоѓыз ѓасырдан
кейін μмір с‰рген ±лы Абай да аса кμре-
генділікпен пайымдап жастарѓа келелі
аќыл-кењестерін айтып кеткен. Ќай за-
манда болмасын "Халыќ єрдайым ба-
ќытты отбасын ту кμтерген, себебі, отба-
сы – баќыттыњ кілті".

"Ќ±тты білік" дастанындаѓы отбасы
тєрбиесініњ кейбір ќырларын Айтолды
уєзірдіњ ќайтыс болар алдында баласы
¤гділмішпен ќоштасарда оѓан μзініњ
соњѓы μсиетін айту сєтінен аныќ байќауѓа
болады. Айтолды ±лынан єкесініњ жолын
±стап, ата-бабалар дєст‰рін жалѓастыру-
дыњ мањызын т‰сінудіњ, μзініњ μткен μмір
жолынан,  тар  жол тайѓаќ кешуінен, тат-
ќан таѓдыр тауќыметінен ѓибрат алуды
μтінеді. Оныњ μлер алдындаѓы ењ негізгі
μсиеттерініњ бірі – μзі ќалай баласын
тєрбиелі ќылып μсірсе, баласыныњ да
μз ±рпаќтарын дєл солай тєрбиелі етіп
μсіруін μтінуі (120-128-бєйіттер).

2.ЌОНАЌ КЕЛСЕ –
Ќ¦Т КЕЛЕДІ

Дастанда айтылатын баланы т±лѓа
етіп ќалыптастыратын ќасиеттердіњ бірі
– ќонаќжайлылыќ. Т‰ркі этносы кμп ха-
лыќтардан аса ќонаќжайлыќ ќасиетімен
ерекшелінеді. Олар μздері ішіп жемей,

Тілеген АХМЕТОВ,
Ќостанай мемлекеттік педагогикалыќ институтыныњ

проректоры,  педагогика   ѓылымдарыныњ кандидаты,
доцент.

1.ЖАЌСЫ ЖАР –
Ж¦МАЃЫЊ
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тамаѓыныњ ењ дємдісін, мал етініњ ењ
кєделі м‰шелерін ќонаќтарына саќтайды.
Ќонаќты "ќ±дайы ќонаќ" деп, к‰н мен
т‰нніњ ќай мезгілінде келсе де, ќабаќ шыт-
пай ќарсы алып, ќонаќтыњ аузына барын
тосып, жайылып жастыќ, иіліп тμсек бола-
ды.

Ќазаќтыњ т‰сінігінше: "Ќонаќ болу ‰шін,
оныњ таныс болуы, діндес, тењдес болуы
шарт емес. Єрбір жолаушы кез келген
ќазаќ ‰йінде ќонаќасыны "бμлінбеген
еншім" деп талап етуге еркі болѓан". Ќазаќ
халќы ежелден "‰йге ќонаќ келсе – ќ±т ке-
леді, береке байлыќ болады" деп сенген.

Сондыќтан олар "Ќонаќ келсе ет пісер,
ет піспесе бет пісер" деп, дастарханнан
дєм ‰зілмеуді, ќонаќќа берер сый-сияпа-
тыныњ таусылмауын тілеген. ¤йткені,
"Дала адамдарыныњ т‰сінігі бойынша,
сый-сияпат жасаспай, достыќ ќ±ру м‰мкін
емес". Кез келген ќазаќ ‰йіне келген ќона-
ѓына ќалаѓанын беріп, шыѓарып салып,
сый-сияпат кμрсетуді достыќтыњ, татулыќ-
тыњ, араласудыњ белгісі деп санаѓан.

Ќонаќ к‰тудіњ, ќонаќќа барудыњ этика-
сы ел арасында ќатты дєріптелініп, соѓан
ќарап адамныњ тєрбиелік дењгейі аныќ-
талып отырѓан. Халыќтыњ осындай ќонаќ-
жайлыќ ќасиетініњ т‰п тμркінін "Ќ±тты білік"
дастаныныњ ќонаќќа бару салт-дєст‰ріне
арналѓан  тарауларынан  айќын кμруге
болады.

Ж‰сіп Баласаѓ±ни ќонаќќа бару, ќонаќ
шаќыру сияќты меймандостыќ ќасиет-
терді μте жоѓары баѓалайды. Оныњ ойын-
ша, б±л салт-дєст‰р – адам тіршілігініњ
негізгі бір бμлшегін ќ±райтын μмір кμрінісі.
Ќонаќ болудыњ, ж±ртты шаќырудыњ неше
т‰рлі себептері бар. Мысалы, кісі шаќыру,
неке ќию, с‰ндет, шілдехана сияќты той-
лармен ќатар, ќазаѓа байланысты бері-
летін ас-су рєсімдері секілді алыс-жаќын
адамдардыњ, туыстардыњ аќ дастархан
басында жиналуын ќамтиды.

Аќынныњ ойынша, шаќырѓан жердіњ
бєріне бара беруге де болмайды. Аѓай-
ын-досыњ, туыс-бауырыњ шаќырса, барып
мауќыњды басасыњ, кμрші-кμлеміњ не жа-
ќыныњ шаќырса, кμњіліњді кμтересіњ. Се-
бебі, олардыњ саѓан деген пейілі аќ, сен
де μз жаѓыњнан олардыњ жандарын жа-
дыратып, кμњілдерін сергітуге тырысасыњ.

Ќонаќта ашќараќтанба, ќанша ќарныњ
тоќ болса да дємнен алып отыр, ыстыќ
асты ‰рлеме, кісі алдындаѓы асќа ќол соз-
ба. Осындай ќонаќта болу этикасын б±зѓан
адам – наѓыз кісініњ ќоры. Зауыќпен, ша-
мамен, мейірленіп жеген ас сіњімді бола-
ды. Дерттіњ дені ауыздан еніп, алдын ал-
маса денеге дендейді. Ыстыќ пен суыќ
асты тењестіріп ішіп, тамаќты тєбеті кел-
генде жеген адамныњ дені сау болады.
Міне, денсаулыќќа байланысты аќынныњ
психологиялыќ-педагогикалыќ ережелері
осындай.

Егер ќонаќ шаќыратын болсањ жаќсы-
лап дайындал. ‡й ішініњ, тμсек-орынныњ,
ыдыс-аяќтыњ тазалыѓын тексеріп, мейман
мейірленіп жейтіндей етіп астыњ дємін
келтіріп  пісірген  жμн.  Т±з-дємге  шаќыр-
ѓанда адамдарды алыс-жаќын, туыс-бμтен
деп бμлуге болмайды.

Дємніњ алдында барлыќ адам бірдей.
Дємнен ‰лкен кісі болмайды. Ќонаќ аз оты-
рып, кμп сынайды. Ќонаќ к‰туде салт-
дєст‰рді, єдет-ѓ±рыпты білудіњ мањызы
зор. ‡лкен аста еттіњ м‰шелерін д±рыс та-
рата білудіњ μзі де μнер. Астан кейін шы-
рын, жеміс-жидек, миуа, тєтті ќ±рмалар
±сынып, шамањ келсе, меймандарѓа жыр-
тыс жыртып, сый-сияпат беру де жμн жо-
сыќты білгендікті кμрсетеді.

Ќонаќты ‰йде ќалай ќарсы алудан бас-
тап, оны шыѓарып салуѓа дейінгі рєсім-
дерді осылайша егжей-тегжейлі суреттей
келіп, аќын ќонаќќа баратын адамдарды
да, ‰йіне мейман шаќыратын кісілерді де
тμрт топќа бμледі. Бірі – к‰ллі шаќырудан
ќалмайтын, не берсењ соны ішіп-жей бе-
ретін ас талѓамастар. Екіншісі – μзі ќонаќќа
барѓанымен, ‰йінен басќаѓа дєм таттыр-
мас сарањдар. ‡шіншісі – шаќырѓанѓа бар-
майтын, μзі де ‰йіне ешкімді келтірмейтін
томаѓа-т±йыќ жандар. Ж‰сіп Баласаѓ±ни
ондай адамдарды: "Тірі μлік – ол. Тіріге
оны санама, тіршілікте араласпа, ќарама"
(4668-бєйіт) – деп, оларды μлікке тењеп,
шенеп-мінеп, єжуалайды. Ал, тμртіншісі –
μзі ќонаќќа барудан ќашќаќтаѓанымен,
‰йіне мейманды жиі шаќырып, ол ‰шін
мал-м‰лкін аямайтын жомарт ж‰ректі
кісілер. Аќын осындай кісілерді адамныњ
асылы деп дєріптейді де, солардан ‰лгі
алуѓа шаќырады.

4 аќпан 2015 жыл 7
  ЕЛ ІШІ – ¤НЕР КЕНІШІ

Айбек
       КЄДІР¦ЛЫ

  ¤НЕРДІЊ ШЫЊЫНА  ¤НЕРДІЊ ШЫЊЫНА  ¤НЕРДІЊ ШЫЊЫНА  ¤НЕРДІЊ ШЫЊЫНА  ¤НЕРДІЊ ШЫЊЫНА
           ЌОЛ СОЗЃАН

шырќаѓанда  кμрермендер  ќосыла
кететін. Балалар ер жеткенше екеуі
ќол ±стасып ж‰ріп, талай сахнаныњ
сєнін жарастырѓан.  Осыдан тμрт-бес
жыл б±рын сол кезде 11-сыныпта
оќитын  Бейбарыс  пен 4-сыныптаѓы
Айж±лдыз, Томирисініњ  томаѓасын
сыпырып, μнер сахнасында т±сауын
кесті. Содан бері Ќашќынбаевтар-
дыњ отбасылыќ  ансамблініњ  дањќы
алыстарѓа  кетті. Б±л к‰нде Бейба-
рыс Тойшан Ахмет Байт±рсын±лы
атындаѓы  Ќостанай мемлекеттік
университетініњ 1 курс  студенті.
Облыс кμлеміне танымал єнші. "Єке
кμрген оќ жонады, шеше кμрген тон
пішеді" деген халќымыздыњ ќашан-
даѓы бойына сіњген асыл ѓадетін
Ќашќынбаевтардыњ єулетінен ізде-
сек  асылыќ етпес. Бейбарыс– об-
лыстыќ "Тањѓы ж±лдыз", "Музы-
кальный капель" байќауларыныњ
бірнеше д‰ркін лауреаты. Облыстыќ
"Наследники победы" байќауыныњ
жењімпазы жєне "Ќостанай єуен-
дері" фестивалініњ бас ж‰лдегері.

"Айќайлаѓанныњ  бєрі єнші
емес..." деген сияќты, Бекарыстыњ
дауысында ж‰ректіњ ќылын шер-
тетін ерекше бір єуезді ‰н басым.
Оны μзге єншілерден ерекше-
лендіріп т±ратыны да осынысы.

– Єнші болуды бала к‰німнен ар-
мандадым, аѓа,– деп аѓынан жарыл-
ды Бекарыс,– Б±ѓан енді ата-анам-
ныњ ыќпалы болѓан шыѓар. ¤йткені,
біздіњ кішкентай кезімізде екеуі
єдемі ж±п ќ±рып,  аудандыќ, облыс-
тыќ  дєрежедегі т‰рлі байќауларѓа
ќатысатын. Соныњ шет жаѓасын
кμріп μскен соњ ба, біздіњ де μнерге

Ел ішіне жиі сапарлап
шыќќанда ќойын дєпте-
рімізге т‰ртіп алатын
жєйттер аз кездеспейді.
Бір жолы  Ќамысты ауда-
ныныњ "Алтынсарин"
ауылына барѓан сапары-
мызда б±рын  естімеген
ерекше дауыстыњ иесін
жолыќтырдыќ.  Ќара-
пайым ѓана ауыл баласы.
Біраќ, туа бітті ‰лкен
сахна ‰шін жаратылѓан
жандай кμрінді бізге.

– Ойпырым-ай,  мы-
нау  бір   болайын деп
т±рѓан бала ѓой, – деп
тамсанды єлгі жерде
т±рѓандардыњ бірі.

– Дауысы ерек екен,
б±л кім μзі? – дейді ауыл
т±рѓындары бір-біріне.
Бізді де осындай бір
єуестік жењді де,  жас
єншіні терењірек танып-
білуге ќ±марттыќ.

 Шындыѓында, хас та-
ланттар осындай шаѓын
ауылдардан шыѓады емес
пе. "Сіз тілші болсањыз
міне осы жігітті жазса-
њызшы,– деді меніњ
ќасымда т±рѓан Сабыр
есімді ауыл азаматы. Несі
бар, жазсаќ жазармыз...

 Одан бері де бірталай
уаќыт μткен. "Тамаѓында
бриллианты бар" бозбала
туралы бейтаныс ауыл
азаматыныњ айтќаны
ойда жоќта сап етіп есіме
т‰сті.

Ќамыстылыќ Бекарыс
Тойшан μнерлі отбасы-
ныњ т±њѓышы екен. Оныњ
єкесі   Досбол Ќашќын-
баев  μзініњ  аќадал  ењбе-
гімен  елге  ќалтќысыз ќызмет етіп
ж‰рген жайсањ жан кμрінеді. Бейнелі
т‰рде айтсаќ, наѓыз сегіз ќырлы μнер
иесі.  Спортпен де ш±ѓылданады,
μнерге де етене жаќын. Біз μзі ѓана
емес, б‰кіл отбасы болып μзі т±ра-
тын μњірдіњ абыройын асќаќтатып
ж‰рген азамат. Жары Эльмира екеуі
алтын асыќтай тμрт бала тєрбиелеп
μсіріп, оларды да μнер мен спортќа
баулыды.  Б±л енді μнегелі отбасы
иелерініњ  о баста ата-анасынан да-
рыѓан ќасиет екендігі  даусыз.  Ќарт
Торѓайдыњ даласынан т‰леп ±шќан
ерлі-зайыптылар  μз бойларындаѓы
ізгі ќасиеттерін балаларыныњ бойы-
на сіњіре біліпті. Балалары да ата-ана
тєрбиесін аќтап, μмірден μз жолын
табуѓа талпынып келеді.

– Меніњ μнердегі жолым сазгер
Болат Хамзин атындаѓы музыкалыќ
мектептен басталды,– дейді Дос-
бол.– Сонда бес жыл оќыдым. Одан
кейін  білімімді  одан  єрі  ќарай же-
тілдіре  т‰сейін деп Арќалыќтаѓы
музыка училищесіне т‰стім. Осы-
ныњ бєрі  меніњ  μміріме  азыќ  бол-
ды. ¤нердегі алѓашќы ќадамымды
±штаѓан Жанкелдин ауданына
шексіз  ќарыздармын.

Досбол Тойшан±лыныњ μзі аудан-
дыќ,  облыстыќ  байќаулардыњ
бірнеше мєрте жењімпазы, кєсіби
домбырашы. Єлбетте, шын μнер
иесініњ бар ѓ±мыры ізденіссіз бол-
майтыны б±лжымас ќаѓида. Соныњ
нєтижесі  болар,  2000 жылы  ерлі-
зайыпты Ќашќынбаевтар алѓаш рет
‰лкен сахнаѓа дуэт айтып шыќќан
еді.  Досбол мен Эльмира ќосыла  єн

деген ыќыласымыз ауды.
¤зімнен кейінгі ќарындас-
тарым Айж±лдыз бен Томи-
рис те μздерініњ жастыѓы-
на ќарамай, аудандыќ, мек-
тепішілік байќауларда же-
њімпаз атанып ‰лгерді.

Жоѓарыда Ќашќынбаев-
тар μздерініњ отбасылыќ
ансамблін ќ±рѓанын айт-
тыќ. ‡йелмелі-с‰йелмелі
балаларын жетектеп μнер-
діњ ауласына отау тіккен от-
басыныњ ќол жеткізген аз-
кем жетістіктерін тілге
тиек еткенніњ артыќтыѓы
жоќ. 2001 жылы Досбол мен
Эльмираныњ облыстыќ
білім департаменті, білім
жєне ѓылым ќызметкер-
лерініњ кєсіподаќтар  коми-
теті   ±йымдастырѓан  байќ-
ауда   жењімпаз   атанѓаны
μз алдына, кейінгі  тμрт-бес
жылда   Ќашќынбаевтар от-
басылыќ ансамблініњ  енш-
ілеген  жеке  табысы  таѓы
ќомаќты.  2010 жылы Лиса-
ков ќаласында μткен "Дала
єуендері" байќауында жењ-
іске жеткен. Одан кейін
араѓа жыл салып аудан мен
облыстыќ  "Мμлдір  б±лаќ"
байќауында таѓы олжа сал-
ды. Сол жылы Ќостанайда,
"Тањѓы ж±лдыз" байќауын-
да таѓы топ жарды. Жітіќа-
ра ќаласында μткен аймаќ-
тыќ отбасылар байќауын-
да Ќашќынбаевтар єулеті
жењімпаз деп танылды.

Д.Ќашќынбаевтыњ отба-
сы  шалѓай μњірдегі μнердіњ
μріс  алуына  себепші   бол-
ѓан  осындай азды-кμпті же-
тістіктері ‰шін аудан єкімі-
ніњ Алѓыс хатымен мара-
патталыпты. Айтпаќшы,
былтыр μткен облыстыќ

"Мерейлі отбасы" байќауында олар
облыс єкімініњ арнайы дипломымен
аталып μтілген. Сол жолы сахна
‰стінде  аймаќ басшысы Н±ралы Са-
дуаќасов Досболдыњ ќолын алып
т±рып: "Ќазаќтыњ μнерін   дамыта-
мын   десењдер,   м±нымен тоќталып
ќалмањдар. Ол сендердіњ ќолдарыњ-
нан келеді",–деп аѓалыќ тілегін айт-
ќан еді.

Осындай   μнерлі отбасында тєр-
биеленген  жеткіншектерді ќалай
дєріптесе де жарасымды.

– Бейбарыс єн десе ішкен асын
жерге  ќоятын  талантты да, талапты
бала.  ¤зініњ   сыњѓырлаѓан  єсем  да-
уысымен б‰кіл ж±ртшылыќты μзіне
баурап,  μлењ  айтып аудандыќ, об-
лыстыќ сайыстарѓа ќатысып, ж‰л-
делі  орындарѓа, маќтау ќаѓаздары-
на  ие болып ж‰р.  Ал, кішкентай Ай-
ж±лдыз  пен  Томирис те μз сынып-
тастарыныњ  алды,– дейді Ќамысты-
даѓы  №2 ќазаќ мектебініњ директо-
ры Алма Ысќаќова, – Айж±лдыз
аудандыќ "Єнім болып ќалыќта –
еркіндігі елімніњ" атты байќауда ењ
алѓаш μнер табалдырыѓын аттаѓа-
нында-аќ   кμрермендердіњ ќошеме-
тіне бμленді.

Облыстыњ шалѓай бір ауданында
т±рса да μнер атты ±лы кμшке ілес-
кен біз білетін жарќын істері осын-
дай.

 Ќамысты ауданы.

СУРЕТТЕРДЕ:СУРЕТТЕРДЕ:СУРЕТТЕРДЕ:СУРЕТТЕРДЕ:СУРЕТТЕРДЕ:  жас  єнші Бек-  жас  єнші Бек-  жас  єнші Бек-  жас  єнші Бек-  жас  єнші Бек-
арыс  Тойшан  μнерлі  ќарындаста-арыс  Тойшан  μнерлі  ќарындаста-арыс  Тойшан  μнерлі  ќарындаста-арыс  Тойшан  μнерлі  ќарындаста-арыс  Тойшан  μнерлі  ќарындаста-
рымен.рымен.рымен.рымен.рымен.

 Суреттер отбасылыќ м±раѓат-Суреттер отбасылыќ м±раѓат-Суреттер отбасылыќ м±раѓат-Суреттер отбасылыќ м±раѓат-Суреттер отбасылыќ м±раѓат-
тан алынды.тан алынды.тан алынды.тан алынды.тан алынды.



84 аќпан 2015 жыл

Єкімдіктіњ 2015 жылѓы 19 ќањтардаѓы № 14 ќаулысымен бекітілген

"Ќостанай облысы єкімдігініњ мемлекеттік сєулет-
ќ±рылыс баќылауы басќармасы" мемлекеттік мекемесі

туралы ереже

ралы ереже бекітілсін.
2. Осы ќаулы алѓашќы ресми жарияланѓан

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

Облыс  єкімі     Н.САДУАЌАСОВ.
Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi

мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде 2015 жылѓы 27
ќањтардаѓы № 5339  болып  тіркелген.

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

1. Ќоса беріліп отырѓан "Ќостанай облысы
єкімдігініњ мемлекеттік сєулет-ќ±рылыс баќы-
лауы басќармасы" мемлекеттік мекемесі ту-

Ќостанай облысы єкімдігініњ 2015 жылѓы 19 ќањтардаѓы № 14 ќаулысы

"Ќостанай облысы єкімдігініњ
мемлекеттік сєулет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы"
мемлекеттік  мекемесі туралы ережені бекіту туралы

1) зањнамада белгiленген тєртiппен ќабыл-
дау жєне мемлекеттік ќабылдау комиссияла-
рыныњ ж±мысына ќатысу;

2) "Ќазаќстан Республикасындаѓы мемле-
кеттік баќылау жєне ќадаѓалау туралы" Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Зањына сєйкес салы-
нып жатќан объектілерге тексеру ж‰ргізу;

3) салынып жатќан (салынуы белгіленген)
объектілер мен кешендердіњ мониторингін
Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кіметі белгіле-
ген тєртіппен ж‰ргізу;

4) сєулет, ќала ќ±рылысы жєне ќ±рылыс
ќызметі саласындаѓы зањнаманыњ белгіленген
нормаларын, мемлекеттік нормативтік талап-
тарды, шарттар мен шектеулерді жол берілген
б±зушылыќтар мен ауытќуларѓа байланысты
б±зушыларѓа зањнамада кμзделген шаралар-
ды ќолдану туралы шешімдер ќабылдау;

5) Ќазаќстан Республикасыныњ ќолданыс-
таѓы зањнамасымен кμзделген μзге де функ-
цияларды ж‰зеге асыру.

17. Ќ±ќыќтары мен міндеттері:
1) зањнамамен белгіленген тєртіппен сот-

тарда ќ±ќыќтар мен м‰дделерін ќорѓауды
±йымдастыру жєне ж‰зеге асыру;

2) салынып (реконструкцияланып, ке-
њейтіліп, жањѓыртылып, к‰рделі жμндеуден
μткізіліп) жатќан объектілер мен кешендерге
кедергісіз бару жєне оларда ж‰ргізіліп жатќан
ќ±рылыс-монтаж ж±мыстарын жедел инспек-
циялауды ж‰ргізу;

3) Ќазаќстан Республикасыныњ ќолданыс-
таѓы зањнамасына сєйкес μзге де ќ±ќыќтары
мен міндеттерін ж‰зеге асыру.

3. Мемлекеттік органныњ ќызметін ±йым-
дастыру

18. "Ќостанай облысы єкімдігініњ мемле-
кеттік сєулет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы"
мемлекеттік мекемесіне басшылыќты Басќар-
маѓа ж‰ктелген міндеттердіњ орындалуына жєне
оныњ функцияларын ж‰зеге асыруѓа дербес
жауапты болатын басшы ж‰зеге асырады.

19. "Ќостанай облысы єкімдігініњ мемле-
кеттік сєулет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы"
мемлекеттік мекемесініњ басшысын Ќостанай
облысыныњ єкімі ќызметке таѓайындайды жєне
ќызметтен босатады.

20. "Ќостанай облысы єкімдігініњ мемле-
кеттік сєулет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы"
мемлекеттік мекемесі басшысыныњ Ќазаќстан
Республикасыныњ зањнамасына сєйкес ќыз-
метке таѓайындалатын жєне ќызметтен боса-
тылатын орынбасары болады.

21. "Ќостанай облысы єкімдігініњ мемле-
кеттік сєулет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы"
мемлекеттік мекемесі басшысыныњ μкілеттігі:

1) ќолданыстаѓы зањнамаѓа сєйкес "Ќоста-
най облысы єкімдігініњ мемлекеттік сєулет-
ќ±рылыс баќылауы басќармасы" мемлекеттік
мекемесініњ ќызметкерлерін ќызметке таѓай-
ындайды жєне ќызметтен босатады;

2) бірінші ќол ќою ќ±ќыѓы бар;
3) міндеттемелер мен тμлемдер бойынша

ќаржыландыру жоспарын бекітеді;
4) белгіленген тєртіппен енгізілген μзгері-

стерді ескере отырып, бекітілген ќаржыланды-
ру жоспарына сай олардыњ маќсатты пайда-
ланылуы жμніндегі ашыќ лимиттерге сєйкес
бюджеттік ќаражаттыњ д±рыс жєне тиімді
ж±мсалуына баќылауды ж‰зеге асырады;

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

"Ќостанай облысы єкімдігініњ мемлекеттік
сєулет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы" мем-
лекеттік мекемесініњ басшысы болмаѓан кезењ-
де оныњ μкілеттіктерін ќолданыстаѓы зањнамаѓа
сєйкес оны алмастыратын т±лѓа орындайды.

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

4. Мемлекеттік органныњ м‰лкі

23. "Ќостанай облысы єкімдігініњ мемле-
кеттік сєулет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы"
мемлекеттік мекемесініњ зањнамада кμзделген
жаѓдайларда  жедел  басќару  ќ±ќыѓында
оќшауланѓан м‰лкі болу м‰мкін.

"Ќостанай облысы єкімдігініњ мемлекеттік
сєулет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы" мем-
лекеттік мекемесініњ м‰лкі оѓан меншік иесі бер-
ген м‰лік, сондай-аќ μз ќызметі нєтижесінде
сатып алынѓан м‰лік (аќшалай кірістерді ќоса
алѓанда) жєне Ќазаќстан Республикасыныњ
зањнамасында тыйым салынбаѓан μзге де
кμздер есебінен ќалыптастырылады.

24. "Ќостанай облысы єкімдігініњ мемле-

1. Жалпы ережелер

1. "Ќостанай облысы єкімдігініњ мемлекеттік
сєулет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы" мем-
лекеттік мекемесі мемлекеттік сєулет-ќ±рылыс
баќылау жєне ќадаѓалау саласында басшы-
лыќты ж‰зеге асыратын Ќазаќстан Республи-
касыныњ мемлекеттік органы болып табыла-
ды.

2. "Ќостанай облысы єкімдігініњ мемлекеттік
сєулет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы" мем-
лекеттік мекемесініњ ведомстволыќ баѓыныс-
ты ±йымдары жоќ.

3. "Ќостанай облысы єкімдігініњ мемлекеттік
сєулет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы" мем-
лекеттік мекемесі μз ќызметін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Конституциясына жєне зањда-
рына, Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті
мен ‡кіметініњ актілеріне, μзге де нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерге, сондай-аќ осы Ережеге
сєйкес ж‰зеге асырады.

4. "Ќостанай облысы єкімдігініњ мемлекеттік
сєулет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы" мем-
лекеттік мекемесі ±йымдыќ-ќ±ќыќтыќ нысанын-
даѓы зањды т±лѓа болып табылады, мемлекеттік
тілде μз атауы бар мμрі мен мμртањбалары,
белгіленген ‰лгідегі бланкілері, сондай-аќ Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањнамасына сєйкес
ќазынашылыќ органдарында шоттары болады.

5. "Ќостанай облысы єкімдігініњ мемлекеттік
сєулет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы" мем-
лекеттік мекемесі азаматтыќ-ќ±ќыќтыќ ќаты-
настарѓа μз атынан т‰седі.

6. "Ќостанай облысы єкімдігініњ мемлекеттік
сєулет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы" мем-
лекеттік мекемесі егер зањнамаѓа сєйкес осы-
ѓан уєкілеттік берілген болса, мемлекеттіњ аты-
нан азаматтыќ-ќ±ќыќтыќ ќатынастардыњ тара-
пы болуѓа ќ±ќыѓы бар.

7. "Ќостанай облысы єкімдігініњ мемлекеттік
сєулет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы" мем-
лекеттік мекемесі μз ќ±зыретініњ мєселелері
бойынша зањнамада белгіленген тєртіппен
"Ќостанай облысы єкімдігініњ мемлекеттік сєу-
лет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы" мемле-
кеттік мекемесі басшысыныњ б±йрыќтарымен
жєне Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасын-
да кμзделген басќа да актілермен ресімделетін
шешімдер ќабылдайды.

8. "Ќостанай облысы єкімдігініњ мемлекеттік
сєулет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы" мем-
лекеттік мекемесініњ ќ±рылымы мен штат са-
ныныњ лимиті ќолданыстаѓы зањнамаѓа сєйкес
бекітіледі.

9. "Ќостанай облысы єкімдігініњ мемлекеттік
сєулет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы" мем-
лекеттік мекемесініњ орналасќан жері: 110000,
Ќостанай ќаласы, Єл-Фараби дањѓылы, 65.

10. Мемлекеттік органныњ толыќ атауы "Ќос-
танай облысы єкімдігініњ мемлекеттік сєулет-
ќ±рылыс баќылауы басќармасы" мемлекеттік
мекемесі.

11. Осы Ереже "Ќостанай облысы єкімдігі-
ніњ мемлекеттік сєулет-ќ±рылыс баќылауы
басќармасы" мемлекеттік мекемесініњ ќ±рыл-
тай ќ±жаты болып табылады.

12. "Ќостанай облысы єкімдігініњ мемле-
кеттік сєулет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы"
мемлекеттік мекемесініњ ќызметін ќаржылан-
дыру облыстыќ бюджеттіњ ќаражаты есебінен
ж‰зеге асырылады.

13. "Ќостанай облысы єкімдігініњ мемле-
кеттік сєулет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы"
мемлекеттік мекемесіне кєсіпкерлік субъекті-
лерімен "Ќостанай облысы єкімдігініњ мемле-
кеттік сєулет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы"
мемлекеттік мекемесініњ функциялары болып
табылатын міндеттерді орындау т±рѓысында
шарттыќ ќатынастарѓа т‰суге тыйым салына-
ды.

2. Мемлекеттік органныњ миссиясы,
негізгі міндеттері, функциялары, ќ±ќыќта-
ры мен міндеттері

14. "Ќостанай облысы єкімдігініњ мемлекеттік
сєулет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы" мем-
лекеттік мекемесініњ миссиясы: Ќостанай об-
лысыныњ аумаѓында сєулет-ќ±рылыс баќы-
лауы саласындаѓы мемлекеттік саясатты да-
мытуѓа жєне жетілдіруге жєрдемдесу.

15. Міндеттері:
1) Ќостанай облысыныњ аумаѓында мем-

лекеттік сєулет-ќ±рылыс баќылауын жєне ќада-
ѓалауын ж‰зеге асыру;

2) Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасы-
мен кμзделген μзге де міндеттерді ж‰зеге асы-
ру.

16. Функциялары:

контроля акимата Костанайской области".
2. Настоящее постановление вводится в

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

      Аким области       Н.САДУАКАСОВ.
Зарегистрировано в Реестре государствен-

ной регистрации   нормативных  правовых   ак-
тов  27 января 2015 года под  № 5339

В соответствии со статьей 27 Закона Рес-
публики Казахстан от 23 января 2001 года "О
местном государственном управлении и са-
моуправлении в Республике Казахстан" аки-
мат Костанайской  области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о го-
сударственном учреждении "Управление госу-
дарственного архитектурно-строительного

Постановление акимата Костанайской области от 19 января  2015 года №14

Об утверждении Положения о государственном
учреждении "Управление государственного архитектурно-
строительного контроля акимата Костанайской области"

Утвержден постановлением акимата Костанайский области от 19 января
2015 года № 14

Положение
о государственном учреждении  "Управление

государственного архитектурно-строительного контроля
акимата Костанайской области"

ствляется за счет средств областного бюдже-
та.

13. Государственному учреждению "Управ-
ление государственного архитектурно-строи-
тельного контроля акимата Костанайской об-
ласти" запрещается вступать в договорные
отношения с субъектами предприниматель-
ства на предмет выполнения обязанностей,
являющихся функциями государственного уч-
реждения "Управление государственного ар-
хитектурно-строительного контроля акимата
Костанайской области".

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

14. Миссия государственного учреждения
"Управление государственного архитектурно-
строительного контроля акимата Костанайской
области": содействие развитию и совершен-
ствованию государственной политики в сфе-
ре архитектурно-строительного контроля на
территории Костанайской области.

15. Задачи:
1) осуществление государственного архи-

тектурно-строительного контроля и надзора на
территории Костанайской области;

2) осуществление иных задач, предусмот-
ренных законодательством Республики Казах-
стан.

16. Функции:
1) участие в установленном законодатель-

ством порядке в работе приемочных и госу-
дарственных приемочных комиссий;

2) проведение проверок строящихся
объектов в соответствии с Законом Респуб-
лики Казахстан "О государственном контроле
и надзоре в Республике Казахстан";

3) ведение мониторинга строящихся (наме-
чаемых к строительству) объектов и комплек-
сов в порядке, установленном Правитель-
ством Республики Казахстан;

4) принятие решений о применении к нару-
шителям предусмотренных законодательных
мер в связи с допущенными нарушениями и
отклонениями от норм законодательства, го-
сударственных нормативных требований, ус-
ловий и ограничений, установленных в сфере
архитектурной, градостроительной и строи-
тельной деятельности;

5) осуществление иных функций, предус-
мотренных действующим законодательством
Республики Казахстан.

17. Права и обязанности:
1) организовывать и осуществлять в уста-

новленном  законодательством порядке защи-
ту прав и интересов в судах;

2) беспрепятственно посещать и проводить
оперативное инспектирование проводимых
строительно-монтажных работ на строящих-
ся (реконструируемых, расширяющихся, мо-
дернизируемых, капитально ремонтируемых)
объектах и комплексах;

3) осуществлять иные права и обязанности
в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Казахстан.

3. Организация деятельности государ-
ственного органа

18. Руководство государственным учреж-
дением "Управление государственного архи-
тектурно-строительного контроля акимата Ко-
станайской области" осуществляется руково-
дителем, который несет персональную ответ-
ственность за выполнение возложенных на
Управление задач и осуществление им своих
функций.

19. Руководитель государственного учреж-
дения "Управление государственного архитек-
турно-строительного контроля акимата Коста-
найской области" назначается на должность и

1. Общие положения

1. Государственное учреждение "Управле-
ние государственного архитектурно-строи-
тельного контроля акимата Костанайской об-
ласти" является государственным органом
Республики Казахстан, осуществляющим ру-
ководство в сфере государственного архитек-
турно-строительного контроля и надзора.

2. Государственное учреждение "Управле-
ние государственного архитектурно-строи-
тельного контроля акимата Костанайской об-
ласти" не имеет подведомственных организа-
ций.

3. Государственное учреждение "Управле-
ние государственного архитектурно-строи-
тельного контроля акимата Костанайской об-
ласти" осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией и законами Рес-
публики Казахстан, актами Президента и Пра-
вительства Республики Казахстан, иными нор-
мативными правовыми актами, а также насто-
ящим Положением.

4. Государственное учреждение "Управле-
ние государственного архитектурно-строи-
тельного контроля акимата Костанайской об-
ласти"  является юридическим лицом в орга-
низационно-правовой форме государственно-
го учреждения, имеет печати и штампы со сво-
им наименованием на государственном язы-
ке, бланки установленного образца в соответ-
ствии с законодательством Республики Казах-
стан счета в органах казначейства.

5. Государственное учреждение "Управле-
ние государственного архитектурно-строи-
тельного контроля акимата Костанайской об-
ласти" вступает в гражданско-правовые отно-
шения от собственного имени.

6. Государственное учреждение "Управле-
ние государственного архитектурно-строи-
тельного контроля акимата Костанайской об-
ласти" имеет право выступать стороной граж-
данско-правовых отношений от имени государ-
ства, если оно уполномочено на это в соот-
ветствии с законодательством.

7. Государственное учреждение "Управле-
ние государственного архитектурно-строи-
тельного контроля акимата Костанайской об-
ласти" по вопросам своей компетенции в ус-
тановленном законодательством порядке при-
нимает решения, оформляемые приказами
руководителя государственного учреждения
"Управление государственного архитектурно-
строительного контроля акимата Костанайской
области" и другими актами, предусмотренны-
ми законодательством Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численности
государственного учреждения "Управление
государственного архитектурно-строительно-
го контроля акимата Костанайской области" ут-
верждаются в соответствии с действующим
законодательством.

9. Местонахождение государственного уч-
реждения "Управление государственного ар-
хитектурно-строительного контроля акимата
Костанайской области": 110000, город Коста-
най, проспект Аль-Фараби, 65.

10. Полное наименование государственно-
го органа – государственное учреждение "Уп-
равление государственного архитектурно-
строительного контроля акимата Костанайской
области".

11. Настоящее Положение является учре-
дительным документом государственного уч-
реждения "Управление государственного ар-
хитектурно-строительного контроля акимата
Костанайской области".

12. Финансирование деятельности государ-
ственного учреждения "Управление государ-
ственного архитектурно-строительного конт-
роля акимата Костанайской области" осуще-

кеттік сєулет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы"
мемлекеттік мекемесіне бекітілген м‰лік ком-
муналдыќ меншікке жатады.

25. Егер зањнамада μзгеше кμзделмесе,
"Ќостанай облысы єкімдігініњ мемлекеттік сєу-
лет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы" мемле-
кеттік мекемесі μзіне бекітілген м‰лікті жєне
ќаржыландыру жоспары бойынша μзіне
бμлінген ќаражат есебінен сатып алынѓан
м‰лікті μз бетімен иеліктен шыѓаруѓа немесе

оѓан μзгедей тєсілмен билік етуге ќ±ќыѓы жоќ.
5. Мемлекеттік органды ќайта ±йымдас-

тыру жєне тарату

26. "Ќостанай облысы єкімдігініњ мемле-
кеттік сєулет-ќ±рылыс баќылауы басќармасы"
мемлекеттік мекемесін ќайта ±йымдастыру
жєне тарату Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-
намасына сєйкес ж‰зеге асырылады.



94 аќпан 2015 жыл

освобождается от должности акимом Коста-
найской области.

20. Руководитель государственного учреж-
дения "Управление государственного архитек-
турно-строительного контроля акимата Коста-
найской области" имеет заместителя, который
назначается на должность и освобождается от
должности в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

21. Полномочия руководителя государ-
ственного учреждения "Управление государ-
ственного архитектурно-строительного конт-
роля акимата Костанайской области":

1) назначает на должности и освобождает
от должностей работников государственного
учреждения "Управление государственного
архитектурно-строительного контроля акима-
та Костанайской области" в соответствии с
действующим законодательством;

2) имеет право первой подписи;
3) утверждает план финансирования по обя-

зательствам и платежам;
4) осуществляет контроль за правильным

и эффективным расходованием бюджетных
средств в соответствии с открытыми лимита-
ми по их целевым назначениям, согласно ут-
вержденным планам финансирования с уче-
том внесенных в установленном порядке из-
менений;

5) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с законодательством Республики
Казахстан.

Исполнение полномочий руководителя го-
сударственного учреждения "Управление го-
сударственного архитектурно-строительного
контроля акимата Костанайской области" в
период  его отсутствия осуществляется ли-
цом, его замещающим в соответствии с  дей-
ствующим  законодательством.

22. Руководитель определяет полномочия

своего заместителя в соответствии с действу-
ющим законодательством.

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

ление государственного архитектурно-строи-
тельного контроля акимата Костанайской об-
ласти" может иметь на праве оперативного
управления обособленное имущество в слу-
чаях, предусмотренных законодательством.

Имущество государственного учреждения
"Управление государственного архитектурно-
строительного контроля акимата Костанайской
области" формируется за счет имущества,
переданного ему собственником, а также иму-
щества (включая денежные доходы), приоб-
ретенного в результате собственной деятель-
ности и иных источников, не запрещенных за-
конодательством Республики Казахстан.

24. Имущество, закрепленное за государ-
ственным учреждением "Управление государ-
ственного архитектурно-строительного конт-
роля акимата Костанайской области", относит-
ся к коммунальной собственности.

25. Государственное учреждение "Управ-
ление государственного архитектурно-строи-
тельного контроля акимата Костанайской об-
ласти" не вправе самостоятельно отчуждать
или иным способом распоряжаться закреплен-
ным за ним имуществом и имуществом, при-
обретенным за счет средств, выданных ему
по плану финансирования, если иное не уста-
новлено законодательством.

5. Реорганизация и упразднение госу-
дарственного органа

26. Реорганизация и упразднение государ-
ственного учреждения "Управление государ-
ственного архитектурно-строительного конт-
роля акимата Костанайской области" осуще-
ствляются в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

ламасы" шењберінде микрокредиттер беру"
мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет регламентiн
бекіту туралы" ќаулысыныњ (Нормативтік
ќ±ќыќтыќ  актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 5207 болып тіркелген, "Єділет"
аќпараттыќ-ќ±ќыќтыќ ж‰йесінде 2014 жылѓы 25
желтоќсанда жарияланѓан) к‰ші жойылды деп
танылсын.

2. Осы ќаулы ќол ќойылѓан к‰нінен бастап
ќолданысќа енгізіледі.

Облыс  єкімі     Н.САДУАЌАСОВ.

"Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілер туралы" 1998
жылѓы 24 наурыздаѓы Ќазаќстан Республика-
сы Зањыныњ 40-бабыныњ 2-тармаѓына, Ќазаќ-
стан Республикасы ‡кіметініњ  2014 жылѓы 28
маусымдаѓы  № 728 "¤њірлерді дамытудыњ
2020 жылѓа дейінгі баѓдарламасын бекіту тура-
лы"  ќаулысыныњ  4-тармаѓына сєйкес Ќоста-
най облысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ќостанай облысы єкімдігініњ 2014 жылѓы
29 ќазандаѓы  № 530 "Моноќалаларды дамы-
тудыњ 2012-2020 жылдарѓа арналѓан баѓдар-

Ќостанай облысы єкімдігініњ 2015 жылѓы 26 ќањтардаѓы № 25 ќаулысы

Єкімдіктіњ 2014 жылѓы 29 ќазандаѓы  530 "Моноќалаларды
дамытудыњ 2012-2020 жылдарѓа арналѓан баѓдарламасы"

шењберінде микрокредиттер беру" мемлекеттік
кμрсетілетін ќызмет регламентiн бекіту туралы"

ќаулысыныњ к‰ші жойылды деп тану туралы

ламента государственной услуги "Предостав-
ление микрокредитов  в рамках программы
"Развитие моногородов на 2012-2020 годы"
(зарегистрировано  в Реестре государствен-
ной регистрации нормативных правовых ак-
тов под  № 5207, опубликовано 25 декабря 2014
года в информационно-правовой системе
"Єділет").

2. Настоящее постановление вводится в
действие со дня подписания.

  Аким области       Н.САДУАКАСОВ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Зако-
на Республики Казахстан от 24 марта 1998 года
"О нормативных правовых актах",
пунктом  4  постановления Правительства Рес-
публики Казахстан от 28 июня 2014 года № 728
"Об утверждении Программы развития регио-
нов до 2020 года" акимат Костанайской  облас-
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановле-
ние акимата Костанайской области от 29 ок-
тября 2014 года № 530 "Об утверждении рег-

Постановление акимата Костанайской области от 26 января 2015 года №25

О признании утратившим силу постановления акимата от
29 октября 2014 года № 530 "Об утверждении регламента

государственной услуги "Предоставление микрокредитов
в рамках программы "Развитие моногородов на 2012-2020

годы"

"Ќарасу ауданы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесі (Ќара-
су ауданы, Ќарасу ауылы, А. Иса-
ќов кμшесі, 73, аныќтамалар ‰шін
телефон:    8-714-52-21-5-76, факс:
8-714-52-21-5-76, электронды пош-
та: karasu@kostanay.gov.kz) бос
єкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымѓа
орналасуѓа конкурс жариялайды:

Негізгі ќызметкердіњ бала баѓу
демалысы кезењіне "Ќарасу ауда-
ны єкімдігініњ дене шыныќтыру
жєне спорт бμлімі" мемлекеттік
мекемесініњ бас маманы,  санаты
Е-R-4, лауазымдыќ    жалаќысы
ењбек   еткен    жылдарына     бай-
ланысты  56376 тењгеден  76235
тењгеге дейiн.

Ќызметтiк мiндеттерi: Аудандыќ
дењгейде спорттыњ т‰рлері бойын-
ша жарыстарды μткізу. Аудандыќ
ќ±рама командарларыныњ спорттыњ
єр т‰рлері бойынша даярлауын жєне
оларды облыстыќ жарыстарында
ќатысуын ќамтамасыз ету. Аудан-
дыќ арнайы оќу-спорт орындарыныњ
ќызметін ‰йлестіру. Спорт разряд-
тары мен санаттарды иемдену
жμніндегі ж±мыстарды ±йымдасты-
ру. Аудандыќ спорт-кμпшілік іс-ша-
ралардыњ к‰нтізбелік жоспарын
єзірлеу, бекіту жєне іске асыру.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар: педагогика-

лыќ (дене шыныќтыру), мемлекеттік
жєне жергілікті басќару, туризм. Мем-
лекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќты
лауазымныњ функионалдыќ баѓыты-
на сєйкес салаларда екі жылдан кем
емес ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдай-
да ортадан кейінгі педагогикалыќ
білімі (дене шыныќтыру), мемле-
кеттік жєне жергілікті басќару, туризм
барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Ќазаќстан
Республикасындаѓы жергiлiктi
мемлекеттiк басќару жєне  μзін-μзі
басќару    туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы" Зањдарын,
осы санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалардаѓы
ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан
Республикасыныњ нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін, "Ќазаќстан –
2050" Стратегиясы: ќалыптасќан
мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі. Осы санаттаѓы
лауазымдар бойынша функционал-
дыќ міндеттерді орындау ‰шін
ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республика-

сы Мемлекеттік ќызмет істері
Агенттігі Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы
19 наурыздаѓы №06-7/32 б±йрыѓы-
мен бекітілген Бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымѓа орналасуѓа кон-
курс жєне конкурс комиссиясын
ќалыптастыру ќаѓидалары (б±дан єрі
– Ќаѓидалар)  негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар ±сынылсын:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа
сєйкес нысандаѓы μтініш;

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

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшірме-
лері;

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
шекті мєннен тμмен емес нєтиже-

"Ќостанай облысы бойынша Тексеру
комиссиясы" ММ "Б" корпусыныњ бос мем-
лекеттік єкімшілік лауазымына орналасуѓа
конкурс жариялайды (1 - бірлік).

Сапаны баќылау жєне ќ±ќыќтыќ ќамтама-
сыз ету бμлімініњ бас маман-зањгері,  санаты
"D-4", 1 бірлік, лауазымдыќ жалаќысы ќызмет
атќарѓан жылдарына байланысты 71 751  тењ-
геден 96 735 тењгеге дейін.

Негізгі функционалдыќ міндеттері:
мекеменіњ  зањды жєне басќа  ќызмет

т‰рлері жμніндегі мєселелерін ќарау жєне
оныњ ќ±ќыќтыќ м‰дделерін ќорѓау; ќ±ќыќ
ќорѓау органдарына жіберілген баќылау ма-
териалдарын ќарау нєтижелерініњ монито-
рингін ж‰ргізу, жєне оларды ќ±ќыќ ќорѓау
органдарымен салыстыру; б±йрыќтардыњ,
шарттардыњ, баќылау актілерініњ, б±зушылыќ-
тар тізбелерініњ (жиынтыќ тізбелердіњ), ќоры-
тындылар жєне ќаулылардыњ (±сынымдар-
дыњ) жобаларына ќ±ќыќтыќ сараптама ж‰ргізу;
наразылыќ-талап ж±мысты ж‰зеге асыру;
єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќтар жμнінде хат-
тамалар жасау; μз ќ±зыры шегінде мемлекеттік
органдарда соттарда жєне ±йымдарда Тек-
серу комиссиясыныњ м‰ддесін ±сыну.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын
талаптар:

жоѓары: ќ±ќыќ (ќ±ќыќтану).
Ж±мыс тєжірибесі келесі талаптардыњ

біріне сєйкес болуы тиіс:
1) мемлекеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем

емес;
 2) осы  санаттаѓы  наќты лауазымныњ

функционалдыќ баѓытына сєйкес салаларда
ж±мыс μтілі екі жылдан кем емес;

 3) жоѓары оќу орындарынан кейінгі білім
баѓдарламалары бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті жанындаѓы білім беру
±йымдарында мемлекеттік тапсырыс не-
гізінде немесе шетелдіњ жоѓары оќу орында-
рында шетелде кадрлар даярлау жμніндегі
республикалыќ комиссия бекітетін басым ма-
мандыќтар бойынша оќуды аяќтауы;

4) ѓылыми дєрежесініњ болуы.
Ќазаќстан  Республикасыныњ  Конститу-

циясын,  "Ќазаќстан Республикасыныњ Пре-
зиденті туралы" Ќазаќстан Республикасыныњ
конституциялыќ зањы, "Мемлекеттік ќызмет
туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Єкімшілік рєсімдер туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн
ќарау тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсеті-
летін ќызметтер туралы", "Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ жергілікті мемлекеттік басќару
жєне μзін-μзі басќару туралы" Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ   зањдарын,  осы санаттаѓы
наќты лауазымныњ мамандануына сєйкес
салалардаѓы ќатынастарды реттейтін Ќазаќ-
стан Республикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан – 2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања саяси баѓыты
стратегиясын білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бойынша фун-
кционалдыќ міндеттерді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

Конкурс "Бос єкімшілік мемлекеттік лауа-
зымѓа орналасуѓа конкурс μткізу жєне кон-
курс комиссиясын ќалыптастыру ќаѓидала-
рын бекіту туралы" Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі Тμраѓасы-
ныњ 2013 жылѓы 19 наурыздаѓы №06-7/32
б±йрыѓымен бекітілген бос єкімшілік мемле-
кеттік лауазымѓа орналасуѓа конкурс μткізу
ќаѓидалары (б±дан єрі – Ќаѓидалар)  негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысуѓа ќалайтын азаматтар
ќоса берілген ќ±жаттары кμрсетіле отырып,
ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа салынѓан мынадай
ќ±жаттарды "Ќостанай облысы бойынша Тек-
серу комиссиясы" ММ-не ±сынады:

1) осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосымшаѓа сєйкес
нысандаѓы μтініш;

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

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ нотариалды
куєландырылѓан кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын ќ±жаттыњ но-
тариалды куєландырылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ
саќтау министрлігініњ 2010 жылѓы 23 ќараша-
даѓы № 907 б±йрыѓымен бекітілген (Ќазаќстан
Республикасыныњ Нормативтік ќ±ќыќтыќ ак-
тілердіњ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсан-
да   № 6697 болып тіркелген) нысандаѓы ден-
саулыѓы туралы аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде уєкілетті
орган белгілеген шекті мєннен тμмен емес
нєтижемен тестілеуден μткені туралы ќолда-
ныстаѓы сертификат (не болмаса нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі).

Ќажетті  ќ±жаттар  конкурс  μткізу  туралы
хабарландырудыњ  соњѓы жарияланѓан
к‰нінен  бастап  10 ж±мыс к‰ні ішінде
110000, Ќостанай облысы, Ќостанай ќ., Єл-
Фараби 65, Бизнес орталыѓы ѓимараты, 10
ќабат, 1004 кабинеті мекенжайы бойынша
±сынылуѓа тиіс, аныќтама ‰шін телефон 54-
00-76, факс-53-45-51, электрондыќ пошта-
revkom@kostanay.kz

 Азаматтардыњ ќолма-ќол тєртіпте неме-
се пошта арќылы ќ±жаттарды ќабылдау мер-
зiмiнде берген ќ±жаттары конкурстыќ комис-
сияныњ  ќарауына  ќабылданады. Конкурсќа
ќатысу ‰шін ќ±жаттарын электрондыќ   пошта
арќылы берген азаматтар, ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын єњгімелесу басталѓанѓа дейін бір
ж±мыс к‰н б±рын кешіктірмей береді.

Ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын ±сынбаѓан жаѓ-
дайда, т±лѓа єњгімелесуге жіберілмейді.

Ќ±жаттардыњ толыќ емес пакетін ±сыну
оларды конкурстыќ комиссияда ќараудан бас
тартуѓа негіз болып табылады.

Єњгімелесуге жіберілген кандидаттар, оны
єњгімелесуге жіберу туралы оларды хабардар
еткен к‰нінен бастап 5 ж±мыс к‰ні ішінде
"Ќостанай облысы бойынша Тексеру комис-
сиясы" ММ-де  μтеді.

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

Конкурс комиссиясыныњ отырысына бай-
ќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы
Парламентініњ жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хат депутаттарыныњ, Ќазаќстан Республика-
сы зањнамасында белгіленген тєртіпте аккре-
диттелген б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ,
басќа мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдардыњ),
коммерциялыќ ±йымдардыњ жєне саяси
партиялардыњ μкілдері, уєкілетті органныњ
ќызметкерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комиссиясыныњ
отырысына ќатысу ‰шін т±лѓалар єњгімелесу
басталуына бір ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін ке-
шіктірмей "Ќостанай облысы єкімдігініњ ќ±ры-
лыс басќармасы" ММ кадрлар ќызметіне
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар "Ќостанай
облысы єкімдігініњ ќ±рылыс басќармасы" ММ
кадрлар ќызметіне  жеке басын куєландыра-
тын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа тие-
сілілігін растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќала-
рын немесе кμшірмелерін ±сынады.

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

мен тестілеуден μткені туралы ќол-
даныстаѓы сертификат (немесе  но-
тариалды куєландырылѓан кμшір-
месі).

Кμрсетілген ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландыру соњ-
ѓы жарияланѓан сєтінен бастап 10
ж±мыс к‰ні ішінде Ќостанай облы-
сы, Ќарасу ауданы, Ќарасу ауылы,
А.Исаќов кμшесі, 73 мекенжайы бой-
ынша "Ќарасу ауданы єкімініњ аппа-
раты" ММ ±сынылуы ќажет.

Азаматттар жоѓарыда санамала-
нѓан, ќ±жат тігілетін м±ќабада орна-
ластырылѓан ќ±жаттарды ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде
бере алады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќ±жатта-
рын электрондыќ т‰рде хабарланды-
руда кμрсетілген электрондыќ пошта
арќылы берген азаматтар, ќ±жаттар-
дыњ  т‰пн±сќаларын  єњгімелесу
басталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰ні
б±рын кешіктермей береді.

Єњгімелесуге жіберу туралы
‰міткерлерді хабарландыру к‰нінен
5 ж±мыс к‰ні ішінде ‰міткерлер
єњгімелесуді "Ќарасу ауданы єкімініњ
аппараты" ММ μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін оныњ
отырысына байќаушыларды ќатыс-

тыруѓа жол беріледі.
Конкурс комиссиясыныњ отыры-

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

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына бір
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Ќарасу ауданы єкімі аппараты-
ныњ кадрлармен ж±мыс бμлімінде
тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓалар
Ќарасу ауданы єкімі аппаратыныњ
кадрлармен ж±мыс бμліміне жеке
басын куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін,±йымдарѓа тиесілілігін
растайтын ќ±жаттардыњ т‰пн±сќала-
рын немесе кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
жμніндегі шыѓыстарын (єњгімелесу
μтетін орынѓа жєне кері жол ж‰рісі,
т±рѓын ‰йлік орын-жайын жалдау,
т±ру, байланыстыњ барлыќ т‰рлерін
пайдалану) μз ќаражаты есебінен
ж‰ргізеді.
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Ќостанай облысы бойынша "Даму"
кєсіпкерлікті дамыту ќоры" АЌ ¤Ф   аукцион

μткізілетіні туралы хабарлайды

№1 лот: "Kia Sorento" автомобилі, кроссовер,
2010 жылы шыѓарылѓан, двигатель кμлемі 2349
текше см.

Беріліс ќорабы – механика, отын т‰рі – бензин.
Бастапќы (алѓашќы) баѓасы: 1 784 133 (бір мил-

лион жеті ж‰з сексен тμрт мыњ бір ж‰з отыз ‰ш)
тењге.

¤ткізілетін к‰ні: 2015 ж. 16 аќпан саѓ. 10.00, ме-
кенжайы: Ќостанай ќ., Єл-Фараби д-лы, 65.

 Кепілдік жарна: 89 206,65 (сексен тоѓыз мыњ
екі ж‰з алты) тењге 65 тиын.

Кепілдік жарнаны тμлеу аукционныњ баста-
луына 1 (бір) к‰н ќалѓанѓа дейін кешіктірмей
ж‰ргізіледі жєне мына деректемелерге аудару
жолымен енгізіледі:

Ќостанай облысы бойынша "Даму" кєсіпкерлікті
дамыту ќоры" АЌ ¤Ф

БИН 020641000525
ИИК KZ65319М010000393635
"БТА Банк" АЌ
БИК ABKZKZKX
КБЕ 15
Аукционѓа ќатысуѓа μтінім ќабылдау жєне ны-

санмен танысу мына мекенжай бойынша:
Ќостанай ќ., Єл-Фараби д-лы, 65, каб. №204.
¤тінімді беру жєне нысанмен танысу мерзімі:
ж±мыс к‰ндері саѓ. 9.00-ден 18.00-ге дейін, жа-

рияланым к‰нінен бастап 16.02.2015 ж. дейін.
Сауданы μткізу єдісі: аѓылшын (бастапќы баѓа-

ны μсіре отырып).
Аныќтама ‰шін телефон: 8(7142) 54-15-83, бай-

ланыс т±лѓасы: Бекпасов Арман.

"Арќалыќ ќаласы єкімініњ ап-
параты" мемлекеттік меке-
месініњ  бірыњѓай конкурстыќ
комиссиясы   "Арќалыќ ќала-
сы єкімдігініњ ішкі саясат
бμлімі" мемлекеттік меке-
месініњ бас маманы, санаты
Е-R-4, бос мемлекеттік єкім-
шілік лауазымѓа орналасуѓа
конкурс жариялайды, лауа-
зымдыќ жалаќысы ќызмет ат-
ќарѓан жылдарына байланыс-
ты 56375 тењгеден 76235 тењ-
геге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлімніњ ќ±зырына кіретін с±раќ-
тар бойынша ќала єкімі μкім-
дерініњ, шешімдерініњ, дайын-
дау. Ќазаќстанныњ 2050 жылѓа
дейінгі даму стратегиясыныњ
негізгі приоритеттерін насихаттау
жєне халыќќа жеткізу ж±мыста-
рын ж‰ргізу. Саяси партиялар,
діни бірлестіктер, кєсіби одаќтар,
‰кіметтік емес ±йымдармен
ж±мыс. Мемлекеттік тапсырысты
орындау жєне μткізу бойынша
жергілікті б±ќаралыќ аќпараттар
ќызметтерімен ‰йлестіру ж±мы-
сын атќару. Єлеуметтік зерттеу-
лер μткізу, ќоѓамдыќ пікірді тал-
дау, сауалнамалар ж‰ргізу, тал-
дамалыќ материалдарды даяр-
лау. Ведомствоаралыќ комис-
сиялар мен кењестер отырыста-
рыныњ хаттамалары мен шешім-
дер жобаларын, облыс єкімі ап-
паратына жєне облыстыќ ішкі
саясат басќармасына аќпарат-
тарды дайындау. Ќала, ауыл
жєне ауылдыќ аймаќ дењгейінде
ќоѓамдыќ-саяси т±раќтылыќты,
азаматтыќ, діниаралыќ жєне эт-
носаралыќ келісімді, ќоѓамдыќ
процесстерін демократияланды-
руын жєне ќоѓамныњ шоѓырлан-
дыруын ныѓайтуѓа баѓытталѓан
мемлекеттік саясатын іске асыру.
Мемлекеттік єлеуметтік тапсы-
рыс бойынша ж±мысын іске асы-
ру. Бμлім басшылыѓы аныќтаѓан
басќа да ж±мыстарды орындау.

Конкурсќа ќатысушыѓа ќойы-
латын негізгі талаптар:

Жоѓары (гуманитарлыќ, педа-
гогикалыќ, зањгерлік).

Мемлекеттік ќызмет μтілі бір
жылдан кем емес немесе осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ фун-
кционалдыќ баѓытына сєйкес
салаларда екі жылдан кем емес
ж±мыс μтілі бар болѓан жаѓдайда
ортадан кейінгі білімі (гуманитар-
лыќ, педагогикалыќ, зањгерлік)
барларѓа р±ќсат етіледі.

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

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

Конкурс Ќазаќстан Республи-
касыныњ мемлекеттік ќызмет
істері агенттігі Тμраѓасыныњ 2013
жылѓы 19 наурыздаѓы № 06-7/32
б±йрыѓымен бекітілген Бос мем-
лекеттік єкімшілік лауазымѓа ор-
наласуѓа конкурс μткізу жєне кон-
курс комиссиясын ќалыптастыру
ќаѓидалары (б±дан єрі – Ќаѓида-
лар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін
ќажетті ќ±жаттар:

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

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен осы
Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа сєй-

кес нысанда толтырылѓан сауал-
нама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ
нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмелерi;

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

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

6) Ќазаќстан Республикасы
азаматыныњ жеке куєлігініњ
кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру
сєтінде уєкілетті органмен белгі-
ленген шекті мєннен тμмен емес
нєтижемен тестілеуден μткені
туралы ќолданыстаѓы сертифи-
кат (немесе нотариалды куєлан-
дырылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарланды-
руды соњѓы жарияланѓан
сєттен бастап 10 ж±мыс к‰ні
ішінде "Арќалыќ ќаласы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік
мекемесіне мына мекенжайѓа:
Арќалыќ ќ., Абай дањѓылы, 29,
807 кабинет, аныќтама теле-
фоны  8 (71430) 7-02-32, факс
7-02-01, электрондыќ мекен-
жайы: arkalyk@kostanay.gov.kz,
b.mukusheva@kostanay.gov.kz
±сыну ќажет.

Азаматтардыњ ќолма-ќол
тєртіпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімін-
де берген ќ±жаттары (ќоса бері-
лген ќ±жаттары кμрсетіле отырып
ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа салынѓ-
ан) конкурстыќ комиссияныњ
ќарауына ќабылданады. Конкур-
сќа ќатысу ‰шін ќ±жаттарды элек-
трондыќ пошта арќылы берген
азаматтар ќ±жаттардыњ т‰п-
н±сќасын єњгімелесу басталѓанѓа
дейін бір ж±мыс к‰ні б±рын кеші-
ктірмей ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген кан-
дидаттар оны кандидаттарды
єњгімелесуге жіберу туралы ха-
бардар ету к‰нінен бастап 5 к‰н
ішінде "Арќалыќ ќаласы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік мекеме
μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысы-
ныњ ашыќтылыѓы мен объек-
тивтілігін ќамтамасыз ету ‰шін
оныњ отырысына бойынша бай-
ќаушыларды ќатыстыруѓа жол
беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ оты-
рысына байќаушылар ретінде
Ќазаќстан Республикасы Парла-
ментініњ жєне барлыќ дењгейдегі
мєслихат депутаттарыныњ, Ќазаќ-
стан Республикасы зањнамасын-
да белгіленген тєртіпте аккредит-
телген б±ќаралыќ аќпарат ќ±рал-
дарыныњ, басќа мемлекеттік
органдардыњ, ќоѓамдыќ бірлес-
тіктердіњ (‰кіметтік емес ±йымдар-
дыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќыз-
меткерлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс ко-
миссиясыныњ отырысына ќаты-
су ‰шін т±лѓалар єњгімелесу бас-
талуына 1 ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа
дейін кешіктірмей персоналды
басќару ќызметіне (кадр ќызмет-
іне) тіркеледі. Тіркелу ‰шін т±лѓа-
лар персоналды басќару ќызме-
тіне (кадр ќызметіне) жеке басын
куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесін, ±йымдарѓа ти-
есілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірме-
лерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
шыѓындарын (єњгімелесу μтетiн
жерге келу жєне ќайту, т±ратын
жер жалдау, байланыс
ќызметiнiњ барлыќ т‰рлерiн пай-
далану) μздерiнiњ жеке ќаражат-
тары есебiнен ж‰ргiзедi.

ЖЄРМЕЊКЕ!

7 аќпанда саѓат 9.00-де Спорт сарайында тауар
μндірушілер баѓасымен ауыл шаруашылыќ

жєрмењкесі μтеді. Ќосымша аќпарат тел.: 575 - 773.

РФ АО "Фонд развития предпринимательства
"Даму" по Костанайской области

информирует о проведении аукциона:

Лот №1: Автомобиль "Kia Sorento", кроссовер,
2010 года выпуска, объем двигателя 2349 см. куб,
коробка передач – механика, тип топлива – бен-
зин,

Начальная (стартовая) цена: 1 784 133 (один
миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи сто
тридцать три) тенге

Дата проведения: 16 февраля 2015 г. в 10.00
часов по адресу: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 65

Гарантийный взнос: 89 206,65 (восемьдесят
девять тысяч двести шесть) тенге 65 тиын;

Оплата гарантийного взноса производится не
позднее 1 (одного) дня до начала аукциона и вно-
сится путем перечисления на реквизиты:

РФ АО "Фонд развития малого предпринима-
тельства" "Даму" по Костанайской области

БИН 020641000525
ИИК KZ65319M010000393635
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX
КБЕ 15
Адрес для принятия заявок на участие в аук-

ционе и для ознакомления с объектом: г.Коста-
най, пр.Аль-Фараби, 65, каб.№204

Срок подачи заявок и ознакомления с объек-
том:

в рабочие дни с 9.00 до 18.00, с даты публика-
ции до 16.02.2015 г.

Метод проведения торгов: английский (на по-
вышение стартовой цены);

Справки по телефонам: 8 (7142) 54-15-83, кон-
тактное лицо: Бекпасов Арман

¤ткен аптада ЌР ІІМ Ќылмыс-
тыќ атќару ж‰йесі комитетініњ  УК
161/11 т‰зету мекемесінде  сот-
талушылардыњ ата-аналарымен
ќоѓамдыќ баќылау комиссиясы
μкілдері шаќырылып, ашыќ есік
к‰ні μтті.

Жыл сайын м±ндай ашыќ есік
к‰ні ќандай да бір мерекеге орай
±йымдастырылады. Ал б±л жолы
ЌР Ќылмыстыќ-атќару жєне Ќыл-
мыстыќ Кодекстеріне енгізілген
μзгерістерге байланысты
μткізіліп отыр.

– Жазасын μтеушілермен
олардыњ туыстары μздерін тол-
ѓандырып ж‰рген бірќатар сауал-
с±раќтарын ќойып жатыр. Ашыќ
есік к‰ніне келушілер сотталушы-
лардыњ жай-к‰йімен, ішер ас,
к‰нделікті тірліктерімен танысуѓа
м‰мкіндік алды. УК 161/11 т‰зету
мекемесі б±рын ќоныс колония-

мєзірімен де танысып шыќты.
Вера Безкоровайная,
жазасын μтеушініњ єжесі:
– Б±л жерде барлыќ жаѓдай

жасалѓан екен. Кітапхана, акт
залы, сотталушылардыњ ж±мыс
істейтін орындарына дейін ќарап
шыќтым. Єрбір жазасын μтеу-
шініњ бостандыќќа шыќќан соњ
μмірін оњ жаќќа μзгертуіне ‰лкен
себеп болады.

Ш±ѓа
      ЌОЊЌАБАЙ

Ашыќ есік к‰ні
сы деген атаумен
белгілі болса, ќазір
б±л ќауіпсіздігі
тμмен мекеме деп
аталады. М±нда жа-
засын μтеушілер
‰шін барлыќ жаѓдай
жасалѓан. Мекеме-
де 4 мыњ кітаппен
ќамтылѓан кітапха-
на, клуб ж±мыс
істейді. Асхана,
д‰кен, дєрігерлік
бμлім, монша, кір
жуатын орын бар, – деді УК 161/
11 т‰зету мекемесініњ аѓа инспек-
тор-психологы Е.Марченко.

Ашыќ есік к‰нінде жазасын
μтеушілердіњ жаќындарымен
ќоѓамдыќ ќабылдау комиссиясы
м‰шелері т‰зету мекемесініњ ішкі
μмірімен танысуѓа м‰мкіндік
алды. Олар сотталушылардыњ
бμлмелерінен бастап, асхана,
жуынатын орындар мен д‰кенді
аралап кμрді. Тіпті асханадаѓы ас

 Ќостанай облысы бойынша
кємелетке толмаѓандардыњ
істері жμніндегі мамандандыры-
лѓан ауданаралыќ сотында
ашыќ есік к‰ні μтті. Іс-шараѓа
ќаламыздаѓы экономикалыќ кол-
ледж студенттері мен оќытушы-
лары ќатысты. Ашыќ есік к‰нінде
сот тμрайымы А.Жєнібекова мен
судья Ж.Метаев студенттерді
ќызыќтырѓан сауалдарѓа жауап
берді. Сондай-аќ, шара бары-
сында сот ж‰йесіне енгізілген ин-
новациялыќ технологиялар тура-
лы, "сот кабинеті" аќпараттыќ
ж‰йесін ќолдану туралы с±раќ-
тар да талќыланды.

 ¤ткен жылы арнайы прокурор-
лардыњ ќатысуымен ќоѓамдыќ
пікір туѓызѓан 14 ќылмыстыќ іс тер-
гелді.  33 т±лѓаѓа ќатысты ќозѓал-
ѓан ќылмыстыќ істердіњ 25-і поли-

Аудандыќ сотта

К‰ш кμрсеткені ‰шін сотталды
ция ќызметкерлеріне ќатысты.
Азаптау фактісі бойынша 5 адам
ќылмыстыќ жауапкершілікке тар-
тылды. Мєселен, ¦зынкμл аудан-
дыќ соты ¦зынкμл аудандыќ ішкі

істер бμлімініњ ‰ш ќызметкері Аза-
мат Баймаѓамбетовке к‰ш кμрсет-
кені ‰шін бас бостандыѓынан ай-
ырды.

Ш±ѓа АЊСАЃАНЌЫЗЫ.

КФ РГП на ПХВ «Казаэронавигация» Министерства по инвести-
циям и развитию РК сообщает об утере документов:

1) Решение о легализации недвижимого имущества № 542 от
04.01.2007г.

2) Постановление акимата  г. Костанай №1550 от 19.06.2008г.
выданные на КФ РГП на ПХВ «Казаэронавигация» Министер-

ства транспорта и коммуникаций РК на адрес г.Костанай, Аэро-
порт. Считать недействительными.
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«Алтынсарин ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мә-
дениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі (бұдан әрі конкурсты ұйымдастырушы) 
құқықтық нормативтік актілерді ресми жариялауға 
құқық алу үшін тендер жолымен конкурс өткізеді.

Конкурстық іріктеу Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2002 жылғы 11 қазандағы № 1118 «Құқықтық 
нормативтік актілерді ресми жариялау үшін құқық 
алуға конкурс өткізу ережелерін бекіту туралы» 
қау лысы негізінде аудандық мәслихаттың құқықтық 
нормативтік шешімдерін, аудан әкімдігінің құқықтық 
нормативтік қаулыларын және аудан, селолық округ-
тар,әкімінің құқықтық нормативтік шешімдерін ресми 
жариялауға құқық беру мақсатымен өткізіледі.

Конкурс мына мекенжайда өткізіледі: Қазақстан 
Республикасы, Қостанай облысы, Алтынсарин ауда-
ны, Обаған а., Ленин көш., 4, 3 қабат, Алтынсарин 
ауданы әкімдігінің ғимараты. Конкурстық өтінімдерді 
қабылдау 2014 ж., 20 наурыз, сағ. 11-де аяқталады.

Конкурстық іріктеуге конкурстық іріктеу шартына 
жауап беретін, конкурстық өтінім уақытылы берген 
және осы ереженің 12 тармағына сәйкес талапқа сай 
рәсімделген құжаттарды берген мерзімдік баспа ба-
сылымдары жіберіледі.

Конкурстық іріктеуге тілек білдірген тұлға конкурс-
тық өтінім қабылдау мерзімі аяқталғанша конкурсты 
ұйымдастырушыға конвертке салынған төмендегі-
дей құжаттарды  мемлекеттік және (немесе) орыс 
тілдерінде беруге тиіс: 1) өкілетті орган белгілеген 
үлгідегі конкурстық өтінім, оған ұсынылған құжаттар 
тізімі қоса беріледі; 2) конкурстық іріктеуге қатысушы-
ның ұсыныстары.

Конверттерді және басқа құжаттарды ашу іріктеу 
конкурсына қатынасушының немесе оның өкілінің қа-
тысуымен 2014 ж. 6 наурыз сағ. 11.00-де жоғарыда 
көрсетілген мекенжайда жүзеге асырылады.

Конкурстық комиссия конкурстық іріктеу қорытын-
дысын конверт ашылған сәттен он күнтізбелік күннен 
асырмай шығарады.

Конкурсты ұйымдастырушының банктік деректе-
мелері: «Алтынсарин ауданы әкімдігінің ішкі саясат, 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ, ЖСҚ  
KZ86070103KSN3902000, БСҚ KKMFKZ2A, СТН 
390200210975, «Қазақстан Республикасы Қаржы Ми-
нистрлігі қазынашылық комитеті» ММ.

Қосымша ақпарат және  анықтаманы  мына теле-
фондар бойынша алуға болады:  8 (71445) 34-2-41, 
8 (71445) 34-1-82.

Государственное учреждение «Отдел внутренней 
политики, культуры и развития языков акимата Ал-
тынсаринского района» (далее организатор конкурса) 
проводит конкурс путем тендера на получение права 
официального опубликования нормативных право-
вых актов.

Конкурсный отбор проводится на основании по-
становления Правительства Республики Казахстан от 
11 октября 2002 года №1118 «Об утверждении Правил 
проведения конкурса на получение права официально-
го опубликования нормативных правовых актов» (далее 
Правила) в целях предоставления права на официальное 
опубликование нормативных правовых решений район-
ного маслихата, нормативных правовых постановлений 
акимата района и нормативных правовых решений акима.

Конкурс будет проводиться по адресу: Республи-
ка Казахстан, Костанайская обл., Алтынсаринский р-н, 
 с.Убаганское, ул. Ленина, 4, 3 этаж, здание акимата Ал-
тынсаринского района. Окончательный прием конкурсных 
заявок производится до 11 часов 20 марта 2014 г.

К участию в конкурсном отборе допускаются перио-
дические печатные издания, отвечающие объявленным 
условиям конкурсного отбора, своевременно подавшие 
конкурсную заявку, и представившие надлежащим обра-
зом оформленные документы в соответствии с пунктом 
12 настоящих Правил.

Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурс-
ном отборе, обязано до истечения окончательного срока 
приема конкурсных заявок представить организатору кон-
курса в запечатанном конверте следующие документы на 
государственном и (или) русском языках: 1) конкурсную 
заявку, установленной уполномоченным органом формы, 
к которой прилагается опись представляемых документов; 
2) предложения участника конкурсного отбора.

Вскрытие конвертов и других документов конкурсной 
комиссией будет произведено в присутствии участников 
конкурсного отбора или их представителей по вышеука-
занному адресу 6 марта 2014 г, в 11.00 часов. 

Итоги конкурсного отбора конкурсной комиссией будут 
подведены в срок не более десяти календарных дней со 
дня вскрытия конвертов.

Банковские реквизиты организатора конкурса: 
ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и раз-
вития языков акимата Алтынсаринского района», 
ИИК  KZ86070103KSN3902000, БИК KKMFKZ2A, РНН 
390200210975, ГУ «Комитет Казначейства Министерства 
Финансов Республики Казахстан».

Дополнительную информацию и справки можно полу-
чить по телефонам: 8 (71445) 34-2-41, 8 (71445) 34-1-82.

«Қостанай облысы әкімдігінің жұ-
мыспен қамтуды үйлестіру және әлеу-
меттік бағдарламалар басқармасы» ММ 
(110000, Қостанай қаласы, Қасымқанов 
көшесі, 34, 308 кабинет, анықтама теле-
фоны: 501-611, факс: 500-902, электрон-
дық мекенжайы: social@kostanay.gov.kz) 
бос әкімшілік мемлекеттік лауазымына 
орналасуға конкурс жариялайды:

Басқарма басшысының орынбасары, 
Д-0-2 санаты, лауазымдық жалақысы ең-
бек өтіліне байланысты 125 564 – 169 767 
теңге аралығында.

Қызметтік міндеттері: Жетекшілік ететін 
бөлімдердің жұмысына басшылық жасайды, 
олардың қызметтік міндеттері мен лауазым-
дық нұсқаулықтарды орындауына бақылау 
жасайды. Басқарма қызметкерлеріне әдіс-
темелік және практикалық көмек көрсетеді. 
Өткізілетін семинарларды ұйымдастырады. 
Бекітілген графикке сәйкес азаматтардың 
қабылдауын жүргізеді. Әлеуметтік төлем-
дер және қаржылық мәселелер бойынша 
тиісті комитеттермен, басқармалармен, ве-
домстволармен, қоғамдық бірлестіктермен 
өзара қарым-қатынас жасайды.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар:

Жоғары экономикалық білім (экономист, 
бухгалтер, қаржыгер).

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың 
біріне сәйкес болуы тиіс:

1)  Мемлекеттік қызмет өтілі үш жылдан 
кем емес;

2) Жоғары оқу орындарынан кейінгі білім 
бағдарламалары бойынша Қазақстан Рес-
публикасы Президентінің жанындағы білім 
беру ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс 
негізінде немесе шетелдің жоғары оқу орын-
дарында мемлекеттік Шетелде кадрлар 
даяр лау жөніндегі республикалық комиссия 
бекітетін басым мамандықтар бойынша оқу-
ды аяқтаған жағдайда мемлекттік қызмет 
өтілі бір жылдан кем емес немесе ғылыми 
дәрежесінің болуы;

3) Мемлекеттік органдарда басшылық 
немесе өзге лауазымдарда жұмыс өтілі бір 
жылдан кем емес;

4) Осы санаттағы нақты лауазымның 
функционалдық бағыттарына сәйкес сала-
ларда жұмыс өтілі төрт жылдан кем емес, 
оның ішінде басшылық лауазымдарда бір 
жылдан  кем емес. Қазақстан Республика-
сының Конституциясын, Қазақстан Респуб-
ликасының «Қазақстан Республикасының 
Президенті туралы», «Қазақстан Республи-
касының Үкіметі туралы» Конституциялық 
заңдарын, Қазақстан Республикасының 
«Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 
«Әкімшілік рәсімдер туралы», «Нормативтік 
құқықтық актілер туралы», «Жеке және заң-
ды тұлғарлардың өтініштерін қарау тәртібі 
туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тер туралы» заңдарын, осы санаттағы нақты 
лауазымның мамандануына сәйкес сала-
лардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерін, «Қазақстан - 2050» Стратегиясы: 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағы-
ты стратегиясын білуі. 

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

Конкурс «Бос әкімшілік мемлекеттік лау-
азымға орналасуға конкурс өткізу және кон-
курс комиссиясын қалыптастыру қағидала-
рын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төраға-
сының 2013 жылғы 19 наурыздағы №06-7/32 
бұйрығымен бекітілген Бос әкімшілік мемле-
кеттік лауазымға орналасуға конкурс өткізу 

қағидалары негізінде жүргізіледі.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар: 
1) Осы қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес 

нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен осы Қағидаларға 

3-қосымшаға сәйкес нысанда толтырылған 
сауалнама;

3) Білімі туралы құжаттардың нотариалды 
куәландырылған көшірмелері; 

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 
нотариалды куәландырылған көшiрмесi;

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының 
жеке куәлігінің көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті 
мәннен төмен емес нәтижемен тестілеу-
ден өткені туралы қолданыстағы сертифи-
кат (немесе нотариалды куәландырылған 
көшірмесі).

Көрсетілген құжаттар «Қостанай облысы 
әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар басқар-
масы» ММ (Қостанай қаласы, Қасымқанов 
көшесі, 34, 308 кабинет) конкурсты өткізу 
туралы хабарламаны жариялау күнінен 
кейін 10 жұмыс күні ішінде ұсынылуы керек.  

Конкурстық комиссияның қарастырылуы-
на азаматтармен мерзімінде қолма-қол не-
месе пошта бойынша берілген (қоса беріліп 
отырған құжаттар көрсетілуімен папкіге са-
лынған) құжаттар қабылданады. Конкурста 
қатысу үшін электрондық пошта бойынша 
құжаттарды тапсырған азаматтар құжат-
тардың телнұсқаларын әңгімелесу баста-
луына дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей 
тапсырады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер оны 
әңгімелесуге жіберу туралы хабарландыру 
күнінен бастап 5 жұмыс күні ішінде «Қоста-
най облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы»  ММ-де өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының 
ашықтылығы мен объективтілігін қамтама-
сыз ету үшін оның отырысына байқаушы-
ларды қатыстыруға жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына бай-
қаушылар ретінде Қазақстан Республикасы 
Парламентінің және барлық деңгейдегі мәс-
лихат депутаттарының, Қазақстан Республи-
касы заңнамасында белгіленген тәртіпте 
аккредиттелген бұқаралық ақпарат құрал-
дарының, басқа мемлекеттік органдардың, 
қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес 
ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың 
және саяси партиялардың өкілдері, уәкілетті 
органның қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясы-
ның отырысына қатысу үшін тұлға әңгіме-
лесу өткізілуі басталуына дейін бір жұмыс 
күнінен кешіктірмей персоналды басқару 
қыз метінде «Қостанай облысы әкімдігінің 
жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеу-
меттік бағдарламалар басқармасы» ММ  
тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар персонал-
ды басқару қызметіне «Қостанай облысы 
әкімдігінің білім басқармасы» ММ  жеке ба-
сын куәландыратын құжаттың көшірмесін, 
ұйымдарға тиесілілігін растайтын құжат-
тардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін 
ұсынады.

Конкурсқа қатысуға шығындар (өткізілуі 
орнына және кері қайтуына жүру, үй-жайын 
жалдауға, тұруына, барлық түрдегі байла-
ныс қызметтерімен пайдалануына) азамат-
тар өз қаражаты есебінен төлейді.

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Қарасу ауданы әкімінің аппараты» мем-
лекеттік мекемесі (Қарасу ауданы, Қарасу 
ауылы, А. Исақов көшесі, 73, анықтамалар 
үшін телефон: 8-714-52-21-5-76, факс: 8-714-52-
21-5-76, электронды пошта: karasu@kostanay.
gov.kz) бос әкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымға 
орналасуға конкурс жариялайды:

«Восток ауылдық округі әкімінің аппара-
ты» мемлекеттік мекемесінің жетекші маманы,  
санаты Е-G-4, лауазымдық    жалақысы   еңбек   
еткен жылдарына байланысты 48047 теңгеден  
64704 теңгеге дейiн.

Қызметтiк мiндеттерi: Қосалқы шару-
ашылықтың бары туралы жеке тұлғаларға 
анықтама беру, мемлекеттік қызмет көрсету жұ-
мыстарын жасау мен ұйымдастыру. Шаруашылық 
кітаптарын жүргізу, жеке шаруашылықтар мен 
халық есебімен әр ауланы аралау жұмыстарын 
жасау мен ұйымдастыру. Ішкі саясат, мәдениет, 
білім, денсаулық қорғау және тілдерді дамыту 
мәселелері бойынша жұмыстар.  Округ  аумағын-
да тұратын азаматтардың құжаттандырылуын 
бақылау. Мемлекеттік орган басшылығымен ұй-
ғарылған өкілеттерді жүзеге асыру.  

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар: 

Жоғары немесе ортадан кейінгі білім, не  тех-
никалық  орта білім  немесе кәсіби білім: ауыл 
шаруашылығы, гуманитарлық, мемлекеттік және 
жергілікті басқару, экономикалық, заңгерлік, бух-

галтерлік, қаржылық.
Қазақстан Республикасының Конституция-

сын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік 
қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы», «Қазақстан Республикасындағы 
жергiлiктi мемлекеттiк басқару және  өзін-өзі    
басқару    туралы», «Жеке және заңды тұлғалар-
дың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы», «Мемле-
кеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңдарын, 
осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына 
сәйкес салалардағы қатынастарды реттейтін Қа-
зақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қа-
лыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стра-
тегиясын білуі. Осы санаттағы лауазымдар бой-
ынша функционалдық міндеттерді орындау үшін 
қажетті басқа да міндетті білімдер.

Конкурс Қазақстан Республикасы Мемле-
кеттік қызмет істері Агенттігі Төрағасының 2013 
жылғы 19 наурыздағы №06-7/32 Бұйрығымен 
бекітілген Бос әкімшілік мемлекеттік лауазымға 
орналасуға конкурс және конкурс комиссиясын 
қалыптастыру қағидалары (бұдан әрі — Қағида-
лар)  негізінде өткізіледі. 

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар ұсы-
нылсын: 

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

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

3) білімі туралы құжаттардың нотариалды 

куәландырылған көшірмелері;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нота-

риалды куәландырылған көшірмесі;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 
бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасы-
ның нормативтік құқықтық актілердің тізілімінде 
2010 жылғы 21 желтоқсанда №6697 болып тір-
келген) нысандағы денсаулығы туралы анықта-
ма;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куәлігінің көшірмесі;

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

Көрсетілген құжаттар конкурстың өтетіндігі 
туралы хабарландыру соңғы жарияланған сәті-
нен бастап 10 жұмыс күні ішінде Қостанай об-
лысы, Қарасу ауданы, Қарасу ауылы, А.Исақов 
көшесі, 73 мекенжайы бойынша «Қарасу ауданы 
әкімінің аппараты» ММ-не ұсынылуы қажет. 

Азаматттар жоғарыда санамаланған, құжат 
тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттарды 
қолма-қол тәртіпте немесе пошта арқылы құжат-
тарды қабылдау мерзімінде бере алады. 

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

Әңгімелесуге жіберу туралы үміткерлерді 

хабарландыру күнінен 5 жұмыс күні ішінде 
үміткерлер әңгімелесуді «Қарасу ауданы әкімінің 
аппараты» ММ-де өтеді.  

К о н к у р с  к о м и с с и я с ы  ж ұ м ы с ы н ы ң 
ашықтылығы мен объективтілігін қамтамасыз 
ету үшін оның отырысына байқаушыларды қа-
тыстыруға жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына байқа-
ушылар ретінде Қазақстан Республикасы Пар-
ламентінің және барлық деңгейдегі мәслихат 
депутаттарының, Қазақстан Республикасы заңна-
масында белгіленген тәртіпте аккредиттелген 
бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа да мем-
лекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің 
(үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық ұй-
ымдардың және саяси партиялардың өкілдері, 
уәкілетті органның қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының 
отырысына қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу 
басталуына бір жұмыс күні қалғанға дейін кешік-
тірмей Қарасу ауданы әкімі аппаратының кадр-
лармен жұмыс бөлімінде тіркеледі. Тіркелу үшін 
тұлғалар Қарасу ауданы әкімі аппаратының кадр-
лармен жұмыс бөліміне жеке басын куәландыра-
тын құжаттың көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін 
растайтын құжаттардың түпнұсқаларын немесе 
көшірмелерін ұсынады.

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

Бүгінде: — «Менің балам, ком-
пьютерден бас алмайтын болып-
ты» — деген әңгімені ата-аналар-
дың аузынан жиі еститін болдық. 

Барымыз да, бағымыз да ба-
лаларымыз  деп бағалап, бүгінде 
олардың бетін қақпайтын болып  
барамыз. Бала тәрбиесінде ненің 
пайдасы бар, ненің зиян екені-
не бас қатырмайтындығымыз 
және бар. Мәселен, балалар-
дың «компьютербасты» болып 
бара жатқандығы... Бұрынғылар 
«балалы үй — базар, бүгінгілер 
компьютерсіз үй — қу мазар» де-

геннің кебін киіп жүр. Жарайды, 
бұған да көнейік, бірақ көнбісті-
гімізден мүйіз шықса кәні?..

Әрине, бұл тұрғыда әр үйдің 
әні басқаша айтылып жүр, жыры 
да жырым-жырым. Компьютерге 
қолы жеткендер оны әрдайым 
әдет қылса, ал әлі жетпегендер 
әлек болады. Тағы бір таңқал-
майтын болған жәйт, тіпті, бесік-
тен белі шықпаған сәбилер де 
сенсорлы телефондарды еркін 
еңсеріп, оны ұйықтап қалғанша 
екі қолынан тастамайтын болған. 
Ал, ата-аналардың баласының 

бұл қылығына басы ауырмайды, 
қайта қуанып, балам, бәрін біліп 
алады деп мақтанышпен масай-
райды. Алақандарынан заманауи 
техниканы тастамайтын балала-
рын «ардағым» деп арқасынан 
қағып, «білгішім» деп басынан 
сыйпайды. Бірақ, бұл дүние-
лердің бәрі балаларға зиян екен-
дігін неге зейінімізге түймейміз? 
Бұдан үйдегілердің өзі бейхабар 
болса, оны бала қайдан білсін? 
Денсаулығын дендеп алар бұл 
дертті әдетке айналдырған бала 
ертең қалай әдепті болмақ? 

Жалпы, тәрбие – тал бесік-
тен басталады. Сондықтан, 
қолымыз ды мезгілінен кеш сер-
меп жүрмесек болғаны...

Руслан ӘЛКЕЕВ.
Сарыкөл ауданы.

  Айтайын дегенім...

Балалар да «компьютербасты»  
болып бара ма?
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А  – аќылы жарияланым.

Айаруѓа кμмек ќажет!

диа студиясы) иеленсе, "‡здік ќорѓаушы" бо-
лып Данияр С±лтан ("Ќазаќстан-Ќостанай")
танылды. Жартылай ќорѓаныста шебер ойын
кμрсеткен жас отандыќ Абылайхан Есімов жи-
налѓан ж±рттыњ ќошеметіне ие болды. Тур-
нирде тμрт доп соќќан Болат Ќалиев (ЌМУ
медиа-студиясы) пен осы жолдардыњ авто-
ры ("Ќостанай тањы") "‡здік шабуылшы" атан-
ды.

– Футбол ойнап бір серпіліп ќалдыќ. Осын-
дай игі бастамалар журналистер арасында
спортты дамытуѓа м‰мкіндік туѓызады. Алдаѓы
уаќытта да жалѓасын табады деп сенеміз, –
деді жарысќа ќатысушы єріптесіміз Бауыржан
Бμгенбай.

Айтпаќшы турнирді БАЌ μкілдерініњ μздері
±йымдастырды.  Олар ойын соњында естелік
суретке т‰сті.

Ќасќырбай ЌОЙШЫМАНОВ.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Рудный ќалалыќ оќушылар
мен жастар сарайында "Жаќ-
сылыќ періштелері" деген атпен
ќайырымдылыќ концерті μтті.
Б±л жолы т±рѓындар ќаланыњ
кμптеген іс-шараларын ж‰ргізіп
ж‰рген белгілі мєдениет ќызмет-
кері, "MIX BAND" тобыныњ
орындаушысы Берік Ќозылов-
тыњ Айару есімді екі айлыќ ќызы-
на кμмек ќолын созып отыр.
Айару неѓ±рлым ќауіпті санала-
тын туа біткен цитомегаловирус-
тыќ инфекция ауруына шалдыќ-
ќан. Б‰гінде оныњ μмірін саќтап
ќалу ‰шін Ќостанай облысыныњ
мыќты дєрігерлері к‰ресуде.
Алайда єр ампуласы 70 мыњ
тењге т±ратын ќымбат вакцина-
ларды алуѓа ќарапайым адам-
ныњ ќалтасы кμтере бермейтіні
рас. Шараны ±йымдастырушы,
мєдениет ошаѓыныњ кμркемдік
жетекшісі Марина Дубовиктыњ

ЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ – ЌАСТЕРЛІ ЌАСИЕТЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ – ЌАСТЕРЛІ ЌАСИЕТЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ – ЌАСТЕРЛІ ЌАСИЕТЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ – ЌАСТЕРЛІ ЌАСИЕТЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ – ЌАСТЕРЛІ ЌАСИЕТ

Шањѓышылар
шыќты сайланып...

Ќостанай ќаласындаѓы
М.Хєкімжанова атындаѓы
№20 орта мектебінде 1-4
сынып  оќушылары
ата-аналарыныњ арасында
шањѓыдан жарыс болып μтті.

– ¤зіњіз білесіз, ‰стіміздегі 2014-
2015  оќу жылы μњірімізде отбасы
мен мектептіњ  арасындаѓы  μзара
ќарым-ќатынас жылы деп жариялан-
ѓанын. Єрине, мектепте  ата-ана,
мектеп,  оќушы ‰штік одаѓы бірлесе
ж±мыс атќарса, саналы тєртіп пен
сапалы білім μз нєтижесін берері
сμзсіз. Сондыќтан да 1-4 сынып
оќушылары  ата-аналарыныњ ара-
сында шањѓыдан  сайыс ±йымдас-
тырдыќ. Біріншіден, ата-аналар ара-
сында тыѓыз ќарым-ќатынас орнату
болса, екіншіден, салауатты μмір
салтын насихаттау, – деді бізге мек-
теп директорыныњ тєрбие ісі
жμніндегі орынбасары Жансая  Ис-
майлова.

айтуынша, μз єріптестерін ќол-
дауѓа ќаланыњ барлыќ шыѓар-
машылыќ ±жымы ниет білдірген.
Сондыќтан концерт ‰ш к‰нге со-
зылып отыр. Ине шаншар орын
болмаѓан оќушылар мен жастар
сарайыныњ сахнасында єнші-би-
шілермен ќатар "Надежда" ха-
лыќтыќ циркі, "Дебют" шоу-ба-
леті, "Фиеста", "Жасмин", "Ле
флер" ансамблдері, "Лес чудес"
театры мен "Леди совершен-
ство" сєн студиясы μнер кμрсетті.
"Ынтымаќ болмай, іс оњбас" де-
мей ме? Сері жігіт Беріктіњ от-
басына кμмек ќолын созам деу-
шілерге мєдениет сарайында
арнайы жєшік орнатылѓан. Біз,
μз кезегінде, Айарудыњ емі сєтті
μтіп, кμп ±замай ата-анасыныњ
ќасына оралсын деген тілек
білдіреміз.

Ќуаныш
СЕЙДОЛЛА¦ЛЫ.

ШАЃЫН ФУТБОЛШАЃЫН ФУТБОЛШАЃЫН ФУТБОЛШАЃЫН ФУТБОЛШАЃЫН ФУТБОЛ

Г‰лназым
    САЃИТОВА

Шањѓы  жарысына  барлыѓы он
алты ата-ана ќатысты. Жарысты мек-
тептегі денешыныќтыру пєнініњ м±ѓа-
лімдері Ќ.Шєйкенов, Ч.Серікбаев
±йымдастыра отырып, ењ алдымен
жарыс баѓдарламасымен танысты-
рып, ќауіпсіздік ережелерін
т‰сіндірді. Ата-аналар топ болып
сайысќа т‰сті.  Жарыс барысында
ата-аналар  бірін-бірі  дауыстап
кμтермелеп, ќолпаштап отырды.
Тартысты μтті.  Нєтижесінде  бірінші
орынѓа 2-сынып ата-аналары,
екінші  орынѓа 1-сынып жєне 3-сы-
нып ата-аналары ие болды. Ал,
‰шінші орынды 4-сынып оќушыла-
рыныњ ата-аналары жењіп алды.
Шањѓы жарысы барысында  єйелдер
арасында  ‰шінші сынып ата-анасы
Махаббат Ќапышева, ерлер арасын-
да  екінші сынып оќушысыныњ ата-
анасы  Н±рлан Ермаѓамбетов   озыќ
шыќты.  Єдеттегідей, жарыс ќоры-
тындысында жењімпаздар грамота-
лармен марапатталды.

СУРЕТТЕ: жарыстан кμрініс.

                         ЖурналистерЖурналистерЖурналистерЖурналистерЖурналистер
                                                                                               алаалаалаалаалањњњњњѓѓѓѓѓа шыќтыа шыќтыа шыќтыа шыќтыа шыќты

Оѓан "Ќазаќстан-Ќостанай" телеарнасы,
ЌМУ медиа-студиясы, облыстыќ "Ќостанай
тањы" газеті жєне ќонаќ ретінде "Жас Отан"
командалары ќатысты. Турнирдіњ басты маќ-
саты – б±ќаралыќ спортты дамыту, БАЌ
μкілдері арасында салауатты μмір салтын
ќалыптастыру екендігін айта кеткен жμн.

Алѓашќы ойында ЌМУ медиа-студиясы
"Жас Отан" ЖЌ ќ±рамасын 3:1 есебімен жењді.
Ж±мыстыњ к‰йбењ тірлігінен бас алмайтын
тμртінші билік μкілдері ойын алањына шыѓып,
μздеріне тєн жылдамдыѓы мен дєлдігін кμрсе-
те білді. Газет тілшілері екінші матчта телеар-
на жігіттерініњ ќаќпасына жауапсыз тμрт доп
соќты. Барлыќ ќарсыластар бір-бірімен айна-
лым ж‰йесі бойынша кездесті.

Тартысты μткен турнирдіњ ќорытындысын-
да ЌМУ медиа-студиясы  бірінші орынды
жењіп алды. Сондай-аќ, жекелеген футбол-
шылар да ж‰лдесіз ќалѓан жоќ. "‡здік ќаќпа-
шы" атаѓын Амангелді Шμрентаев (ЌМУ ме-

А.Байт±рсынов
атындаѓы Ќостанай
мемлекеттік
университетініњ
"С±њќар" спорт
кешенінде БАЌ
μкілдері арасында
шаѓын футболдан
турнир болып μтті.
Шара ¦лы Жењістіњ
70 жылдыѓына
арналды.
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