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аутошеру 
еЛге  ораЛдЫ

ҚоғамдЫҚ  
ҚаБЫЛдауға 
соңғЫ үмітпен 
кеЛетіндер БасЫм

«аҚжайЫҚ»  –  
«ҚЫран»  5:1

Қазақтың қаһарман қызы, Кеңес 
Одағының Батыры Мәншүк Мәметова 
ерлікпен қаза тапқан Ресейдің Невель 
қаласына (Псков облысы) сапар шеккен 
аутошеру сәрсенбі күні өңірімізге орал-
ды. Жолаушыларды соғыс ардагерлері, 
№11 мектеп-интернаты мен №27 мектеп 
оқушылары қарсы алды.

мозайкасы
Жаңалықтар
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Осы ескерткіштің жобасын жү- 
зеге асырған Мәлік Шурин мен  
қолы шебер, өзге ауыл азаматта- 
рына ауыл тұрғындары дән риза. 
Жергілікті бюджеттен бөлінген  
345 500 теңгеге қоса, шаруа 
қожалықтарынан түскен 50 000 
теңге демеушілік қаржы осы ес-
керткішке жұмсалды. Ал Жана-
ма ауылының тумасы, қазір Орал 
қаласында тұратын Алмат Ғалымов 

саябақтың қоршау материалы 
үшін 200 000 теңге беріп, демеу- 
шілігін көрсетті. Ауыл тойхана-
сында тыл ардагерлері мен ауыл 
қарияларына дастарқан жайылып, 
сый-құрмет көрсетілді. Ат бәйгесі 
ұйымдастырылып, аламан бәйге- 
де көрші Базаршолан ауылының 
азаматы Батырхан Қошановтың 
аты озды. 

Жолполдың 
парақшасы ашылды

«ВКонтакте» интернет-сайтында  БҚО ІІД әкімшілік 
полициясы басқармасының (бұрынғы жол поли-
циясы басқармасы) парақшасы ашылды. Оған жол 
қауіпсіздік ережелерін бұзу деректері жөнінде бей-
не-фото материалдарды салуға болады» деп хабар-
лады редакцияға  БҚО ІІД-ның баспасөз қызметі.

Секундына 
18 метр!

«Қазгидромет» РМК «Батыс Қазақстан гид- 
рометеорология орталығының» мәліметі-
не қарағанда, 19-20 мамыр күндері облыс 
аумағының кей жерлерінде солтүстік-батыс-
тан соғатын желдің жылдамдығы 17-22 м/с-
ға, ал Орал қаласында 19-20 мамыр күндері 
солтүстік-батыстан соғатын желдің екпіні 18 
м/с-ға дейін күшейеді. 

 Ұжым басшылары, әсіресе, қалыпты тір-
шілікті қамтамасыз ететін коммуналдық ме-
кемелердің жетекшілері, электр және байла- 
ныс желілерінің барынша тұрақты жұмыс жа-
сауын  қамтамасыз  етуі  шарт.

Төтенше жағдайлар орын алған кезде Орал 
қаласы, Достық даңғылы, 215 мекенжайы бо-
йынша немесе 53-60-91, 54-52-25 телефонда-
ры арқылы Орал қалалық ТЖАК КДҚ кезекші  
диспетчеріне  хабарлау  керек.

Ескерткіш  жаңартылды

«Қазақстан  барысында»
батыстың  қос  баһадүрі 
бақ  сынамақ

ұлы жеңістің 70 жылдығына орай сарытоғай ауылдық 
округінің орталығы – жанамадағы соғыс боздақтары 
мен қатысушыларына арналған ескерткіш жаңартылды. 
онда 38 боздақтың және кейінгі жылдары қайтыс болған 
майдангерлердің есімдері жазылған.
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АҚПАРАТ
 Сейсенбі,  19 мамыр 2015 жыл

Ақжайық аудандық балалар шы-
ғармашылығы орталығынан үйірме же-

текшісі Досжан Бижанов «Халықтық көркем қолөнер және кәсіпшілік», 
үйірме мүшесі Мейірбек Тәжқұранов «Фотография» аталымдары бо-
йынша Ресейдің Орел қаласында өткен ТМД елдері жастарының  Де-
льфийлік ойындарына қатысты. Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған 
бұл айтулы ашық шараға әлемнің 70 елінің өкілдері 28 аталым бо- 
йынша жиналды. Д. Бижанов пен М. Тәжқұранов екеуіне де IV орын 
және дипломант атағы берілді.
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– Жыл басынан бастап холдинг-
пен аймақтары бойынша екі мың-
нан астам баспана тапсырыла бас- 
 тады. Биыл «Бәйтерек» ұлттық хол-
дингі алдында 487 мың шаршы 
метр немесе 9 740 пәтерді тапсы- 
ру міндеттері тұр, олардың 50%-ы 
(немесе 4870 пәтер) жас отбасы-
ларына берілетін болады, – деп 
мәлімдеді «Бәйтерек» холдингі- 
нің басшысы Қуандық Бишімбаев 
ОКҚ  брифингі  барысында.

Мұның алдында ағымдағы жыл-
дың наурыз айында жалпы ауда- 
ны 76.5 мың шаршы метр болатын 
алғашқы 1 357 пәтер холдингпен 
Астана, Алматы, Қостанай, Көкше-
тау және Семей қалаларында са- 
тып алынып, бөлінді. Сәуір айында 

ҚР Президенті жанындағы
Орталық
Коммуникациялар
Қызметі«Нұрлы  жол»  және 

10 мың ПәТеР

елімізде «нұрлы жол» бағдарламасы аясында тұрғын 
үй инфрақұрылымын нығайту бойынша президенттің 
тапсырмасын  жүзеге асыру  жұмыстары қарқын алды. 

Шымкент қаласында «Қазақстан 
ипотекалық компаниясы» ИҰ» 
АҚ-мен салынған тұрғын үй кеше- 
нінде жалпы ауданы 56,2 мың 
шаршы метр болатын 1080 пә- 
терді  бөлу  басталды.  

Аталған қалаларда баспаналы бол- 
ғандар арасында бюджеттік ұйым- 
дардың қызметкерлері, мемлекет- 
тік қызметкерлер, толық емес от- 
басы, әскери қызметкерлер, көп 
балалы отбасылары, мүгедек бала 
тәрбиелеп отырған отбасылары, 
жетім балалар, оралмандар бар. 
Ұсынылатын пәтерлер таза әрлен-
ген және тұруға толығымен да- 
йын  күйінде  тапсырылған.    

Биылғы мамыр айының 6 күнгі 
мәлімет бойынша жалға беріле- 

Зеленов аудандық әкімдігі жақын- 
да Переметный ауылы орталығында- 
 ғы құрметті азаматтар аллеясына 80 түп 
шырша екті. Жеңістің 70 жылдығына 
орайластыра қолға алынған шараға 
аудан орталығындағы барлық меке- 
ме-кәсіпорын ұжымы белсене қатыс-
ты.

– Ауыл ішін көгалдандыру жұмыстары әкімдіктің күн тәртібінен 
түскен емес. Ай бойына сенбіліктер ұйымдастырып тұрамыз. Бүгін 
көшет ектік. Көгалдандыру жұмысы болашақта да өз жалғасын 
таппақ, – дейді Переметный ауылдық округінің әкімі Аян Хала- 
уедин.

тін тұрғын үйдің жалпы алаңы 
306,5 мың шаршы метр болатын  
5 416 пәтердің құрылысы мен олар- 
 ды сатып алу шарты жасалды. 
Оның ішінде Астана, Алматы, Се-
мей, Қостанай, Павлодар, Ақтөбе, 
Шымкент, Көкшетау, Тараз, Қы- 
зылорда және Талдықорған қала-
ларында жалпы алаңы 262,5 мың 
шаршы метр болатын 4 596 пә-
тер пайдалануға берілмек. 2016 
жылы Қызылорда мен Шымкент 
қалаларында жалпы алаңы 44 мың 
шаршы метр болатын 820 пәтер 
пайдалануға беріледі. 

Бағдарламаны іске асырудағы 
бес жыл ішінде 1,483 мың шаршы 
метр немесе 29 мың пәтерді жал- 
ға беруге ұсынылатын болады.

Өз тілшіміз

Зеленов ауданындағы Батурин мектебінің 2-сынып оқушысы 
Айша Залмұқан Ташкентте өткен дойбыдан Азия чемпионаты- 

нан екі күміс, бір қола медаль жеңіп алды. 
Айша чемпионатта дойбының рапид және классика түрінен күміс, 

блицта қолаға қол жеткізді. Белгілі жаттықтырушы, ұстазы Сергей Шер- 
баньнан тәлім алған өрен жуырда Тараз қаласында өткен республи- 
калық дойбы чемпионатынан екі алтын, бір күміс медаль еншіле- 
ген болатын. Бұл – жеті жасар бүлдіршіннің Азия деңгейіндегі тыр-
нақалды табысы.

Айшаның 4-сыныпта оқитын апасы Роза да Азия чемпионатында 
төртінші және бесінші орындардан көрініп жүр.
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Шараны Қазақстан Рес- 
 публикасының 2015- 
2025 жылдарға арнал-

ған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
стратегиясын жүзеге асыру мақ- 
 сатында облыстық ішкі саясат 
басқармасы және ҚР Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы іс-қимыл агент-
тігінің БҚО бойынша департамен- 
ті ұйымдастырды.

«Орал» студенттер альянсы» 
корпоративтік қоры ұйытқы бол-
ған бұл шара дәстүрлі түрде онын-
шы мәрте оздырылып отыр.

Біздің департамент осы акция 
шеңберінде оқу орындарында сы- 
байлас жемқорлыққа қарсы лек-
циялар, семинарлар, форумдар 
мен тренингтер өткізуде. Қаламыз- 
 дың студенттері мен жастары 
әрдайым осындай шаралардың 
бастаушысы болуда. Жоғарғы оқу 

Жемқорлыққа  жол  жоқ

орындарында сыбайлас жемқор- 
лыққа қарсы комиссиялар құрыл-
мақ. Оқу орнының студенттері 
сыбайлас жемқорлық заңнамасы 
немесе жеке басының құқығы бұ-
зылған жағдайда комиссияға не-
месе 14-94 сенім телефонының кө- 
мегіне жүгіне алады. Мамыр айы-
ның 13-23 аралығында оздырыла-
тын акция шеңберінде оқушылар 
және студенттермен кездесулер, 
сауалнамалар жүргізілетін бола-
ды, – деді департаменттің баспа- 
 сөз  хатшысы Мәншүк  Харесова.

Шара барысында студенттер 
«Жемқорлыққа жол жоқ!» деп ұран-
датып, арнайы дайындалған түр- 
лі түсті тақтайшалар арқылы 14-94 
сенім телефонын бейнеледі.

Нұрбек ОРАЗАЕВ,
«Орал өңірі»

Суретті түсірген 
 Темірболат ТОҚМАМБЕТОВ

таяуда «нұр отан» партиясы ғимаратының алдында 
жүзге тарта белсенді студенттердің қатысуымен «таза 
сессия» тақырыбында флеш-моб өтті.

Жемқорлық – індет, оны жою – міндет!

Көгалдандыру  
жұмысы  жалғасуда

– Отбасы – адамзаттың аяулы 
ұясы. Отбасында сәби дүниеге 
келіп, адам болып қалыптасады. 
Сондықтан қазақта «Ұяда не көр-
сең, ұшқанда соны ілерсің» де-
ген жақсы сөз бар. Отбасында 
тыныштық, ынтымақ болса, қоғам 
да солай орнайды. Ал кітап – адам-
заттың ақыл-ойының жиынтығы. 
Кітапты отбасы болып оқу – үлкен 
жақсылықтың бастауы. Кітап әле-
мінде елеусіз жүрген Николай 
Александрович Рубахин деген жа-
зушы бар. Ол 84 жасына дейін 250 
мың кітап оқыса, оның 230 мыңы 
үйінің кітапханасында сақталған. 
Өзі қайтыс болғаннан кейін бе-
йіті кітап пішінінде салынып, оған 
өзі айтқандай, «Әділеттілік пен 
ақиқаттың жолындағы ең мықты 

облыстық  қазақ  драма  театрында Хамза есенжанов 
атындағы балалар  және  жасөспірімдер  кітапханасы- 
ның ұйымдастыруымен    «ақ жайық өңірінің оқырман 
отбасы – 2015» байқауы өтті. 

қару – кітап жазу» деп жазылған. 
Кітапты оқу, білім алу арқылы өр- 
кениетті қоғам құрамыз. Үлгі-өне-
ге көрсетер оқырман отбасы-
мыз көбейе берсін, - деді шарада  
сөз алған облыстық мәдениет, 
мұрағат және құжаттама басқар-
масының  басшысы Дәулеткерей 
Құсайынов. 

Байқауға қалалық орталықтан-
дырылған кітапхана жүйесінен  
және облыстың аудандарынан үз- 
дік деп танылған жеті отбасы қа- 
тысты.  Байқаудың бірінші бөлімін-
де әр жанұя өздерінің  қолөнер 
туындылары мен салт-дәстүрден 
мәлімет беретін  көрмемен таныс-
тырды. Кейін оқырман отбасылар 
әлем халықтарының шығарма же- 
лісінен үзінді оқып, ертегілер-

ден қойылым көрсетті. Байқауда 
ақжайықтық Тәженовтер «Зейін-
ді отбасы», оралдық Ізғалиевтер 
«Өнерлі отбасы», сырымдық Жұ- 
башевтар «Білімді отбасы», шың-
ғырлаулық Волошиндер «Креа-
тивті отбасы»  аталымын иеленсе, 
бөкейордалық Еркінғалиевтер  III, 
зеленовтық Алиповтар отбасы II, 
жәнібектік Метекесовтар (сурет-
те) I орынды жеңіп алды. Мем- 
лекеттік тілді еркін меңгерген  
шыңғырлаулық Волошиндер от- 
басына «Орал өңірі» газеті редак-
циясының атынан ынталандыру 
сыйлығы табыс етілді. Жас ұрпақ- 
ты оқу мәдениетіне тәрбиелеп, 
отбасылық оқуды жаңғыртуға ар-
налған шара  жыл сайын дәстүрлі 
түрде  өткізіле  бермек. 

Гүлсезім  БИЯШЕВА,
«Орал өңірі»

Суретті түсірген  
Темірболат ТОҚМАМБЕТОВ

Кітапты  көп  оқитын  
отбасылар  
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ҚоғАм

Өткен сенбіде п. атоян 
атындағы стадионда ұлы 
жеңістің 70 жылдығы 
құрметіне медицина қыз-
меткерлерінің арасында об-
лыстық спартакиада өтті.

Дәстүрге айналған бұл спар-
такиада жылдан-жылға құлашын 
кеңге жайып келеді. Спартакиа-
дада дәрігерлер қауымы көңілді 
сөре, жеңіл атлетика, шағын фут-
бол, дартс, арқан тарту секілді 
спорт түрлерінен командалық 
және жеке сайыстарда бақтарын 
сынады.

Спартакиадаға қатысушылар-
ды құттықтап және спорттық бә-
секелеріне бақ тілеп, облыстық 
денсаулық сақтау басқармасының 
басшысы Қамидолла Ирменов сөз 
сөйледі.

Темірлан – биылғы оқу жы- 
лының түлегі. Сабаққа ал-
ғыр бұл оқушы «Алтын бел- 

гіден» үміткер. Оның арманы –  
Л. Гумилев атындағы Еуразиялық 
ұлттық университетіне оқуға тү- 
сіп, сәулет өнері мамандығын мең- 
геру. Бұл арманының орындала- 
рына сеніміміз зор. Себебі, Те- 
мірлан бала кезден өнерді серік 
етіп келеді. Аудандық, облыстық, 
республикалық байқауларда бір- 
неше мәрте жеңімпаз атанды. 
Атап айтар болсақ, Ұлы Жеңістің 
65 жылдығына арналған аудандық 
слеттегі плакаттар байқауында, ау- 
дандық «Жайық толқыны» өлке- 
тану фестивалінде жүлделі орын-
дар алды. 2012 жылы «Туған өлке-
мізді қорғауға үн қосамыз» атты 
облыстық фоторепортаждар са-
йысында, «Жасыл жерімізді сақ-
таймыз» атты плакаттар байқа- 
уында жүлделі орындарға ие бол-
ды. 2013 жылы «Жайық толқыны» 
өлкетану фестивалінің аудандық 
кезеңінде бас жүлде алып, облыс-
тық сайыста арнайы аталымға қол-
жеткізді. Былтыр «Өнерлінің өрісі 
кең» атты IV республикалық пле-
нэр-шеберлері сайысында және 
«Пленэрлік кескіндеме» аталымы 
бойынша жеңімпаз атанды. «Ба- 
лалар әлемді бейнелейді» атты 
ЮНЕСКО жобасына белсене қатыс-
қаны үшін сертификатпен мара-
патталды.

«Ұстазы жақсының ұстанымы 
жақсы» демекші, Темірланның мұн-
дай жетістіктерге жетуіне ұстазы 
Нұртас Таңатаровтың еңбегі ерен. 
Бұл бағытта мектеп басшысы Ұл-
мекен Мұратова да көп тер төгіп 
жүр.

Темірланға сәтті сапар тілей 
отырып, болашақта елінің елеулі, 
халқының қалаулы азаматы бо-
луына, қазақ өнерінің өркендеуіне 
сүбелі үлес қосуына тілектеспіз. 

Әлия АСАТАЕВА,
Шаған орта  

мектебінің мұғалімі,
Теректі  ауданы

Талабы таудай 
Темірлан

Қазақта «Өнерлі бала 
сүйкімді» деген мәтел бар. 
міне, осындай өнерлі, он 
саусағынан бал тамған 
оқушымыздың бірі - 
темірлан шамрат.

Ақжелеңділер  спартакиадасы
- Командалардың жарысқа де-

ген қызығушылығы артып келеді. 
Біздер өз мекемеміздің намысын 
қорғау үшін бірнеше ай бұрын 
дайындалдық. Әсіресе, жас меди-
цина қызметкерлеріміздің спорт- 
тық шараларға белсенділігі жоға-
ры, - дейді «Ақжайық аудандық 
ауруханасы» мекемесінің дирек-
торы Дархан Хайрушев.

Спартакиада қорытындысын-
да жалпыкомандалық есеп бо- 
йынша Бөрлі аудандық орталық-
тандырылған аурухананың (АОА)  
ұжымы  бірінші орынды иеленсе, 
облыстық психикалық денсаулық 
орталығы ІІ орын және Тасқала  
АОА үшінші орындарды бөлісті. 

«Ең үздік ұран» аталымын Қазта-
лов АОА командасы жеңіп алды. 
Бөрлі АОА командасының жан-
күйерлері де марапаттан тыс 

қалмады, оларға естелік сыйлық-
тар табыс етілді. 
Темірболат ТОҚМАМБЕТОВ,

«Орал өңірі»

«нұр отан» партиясы-
ның облыстық филиалы-
ның кезекті қоғамдық 
қабылдауы «Әділет 
кеңес береді» атты 
республикалық акция ая-
сында ұйымдастырылды. 
Қоғамдық қабылдауды 
облыстық әділет депар-
таменті басшысының 
орынбасары Хамидолла 
Құсдәулетов бастаған 
тәжирибелі мамандар және 
БҚо бойынша адвокат-
тар алқасының адвокаты 
Қоңырбай сейдазимов, 
«алимент төлемдерін 
өндіру жөніндегі аумақтық 
бөлімі» филиалының сот 
орындаушысы райымбек 
ищанов өткізді. 

Қоғамдық қабылдауда Орал 
қаласының тұрғыны, зейнеткер 
Дәріжан Иманғалиева өзінің 11 
жылдан бері бюджеттік ұйымның 
қызметкері ретінде үй кезегінде 
тұрғанын, Орал қалалық әкімді-
гінің тұрғын үй бөлімі басшылы-
ғының үй кезегінен шығарайын 
деп жатқанын айтып, кеңес сұра-
ды. Білікті адвокат Қ. Сейдазимов 
зейнеткерге азаматтардың тұр-
ғын үй кезегіне түрлі санаттар бо-
йынша қойылатынын, сондықтан 
оның кезектен шығарылмай, тек 
санатының ауысуы мүмкіндігін 
ескертті. Бұл жайында қала бас-
шылығына жазбаша арыз түсіруге 
кеңес берілді. 

Қоғамдық қабылдауда қала-
ның кірісі аз азаматтары да кеңес 
алды. Бірінші топтағы мүгедек 
Нұржамал Зұлқашеваның қызы 
Самал Мазанованың айтуынша, 
анасы «Қазақ соқырлар қоға-
мы қоғамдық бірлестігінің оқу-
өндірістік кәсіпорны» ЖШС-дан 
жұмыс істеген кезінде ауданы 42 
шаршы метрлік пәтер алған. «Қа-
зір сол пәтерде екі отбасы болып 
тұрамыз. Табыстың аздығынан 
пәтерді жекешелендіре алмадық. 
Анам 2007 жылы Орал қалалық 
әкімдігіне үй кезегіне тұрды, 

одан еш өзгеріс жоқ. Бүгінде ана-
мыз жұмыстан қысқарып қалды, 
енді бізге пәтерді босатыңыздар 
деп жатыр», - деген жас қыз екі 
көзге ерік берді. Хамидолла Құс-
дәулетов Самалдан өткен жылы 
қалалық әкімдіктің жалға беріле-
тін үйден пәтер беріледі деге-
нінде анасының табысы жетпеге-
нін, отбасының өзге мүшелерінің 
табысының ескерілмегенін сұрап 
білді. Сондай-ақ Н. Зұлқашеваға 
соқырлар қоғамының оқу-өнді-
рістік кәсіпорны басшысының 
оны үй алғанша және өз қалауы 
бойынша тұрғылықты жерін ауыс-
тырмайынша пәтерден шығар-
майтынына берілген кепілдік ха-
тымен де танысты. Көзі көрмейтін 
мүгедек ананың қызы Самалға 
анасының атынан сенімхат алып, 
осы мәселе бойынша шұғылдану-
ға бағыт-бағдар берілді. Анасы 
Н. Зұлқашеваның бірінші топтағы 
мүгедек ретінде БҚО бойынша  
адвокаттар алқасы кеңсесіне ба-
рып, адвокаттың тегін көмегіне 
жүгіне алатыны айтылды.

Еңбек ардагері, қарт ана Да-
риға Досымғалиева 16 жылдан 
бері мүгедек ретінде екі бөлме-
лі пәтерге кезекте тұрады. Тағ-
дырдың жазуымен қарты мен ұлы 
қайтыс болған. «Әкімдіктегілер 
маған тіркеуде жалғыз өзіңіз бол-
ғандықтан, кезегіңіз келгенде бір 
бөлмелі аласыз дейді. Оған келіс-
пеймін, немерелерім өсіп келеді, 
соларды қалада оқытсам деймін. 
Кезекте 42-ші болып тұрмын», -  
деді ол. Заңгерлер әжейге 18 жас- 

қа толған немересін отбасы мүше- 
сіне қосуды сұрап, қалалық әкім-
дікке арыз жазуға кеңес берді. Со-
нымен қатар еңбек ардагері Кө- 
шім ауылындағы келіні Б. Батыро-
ваға қайтыс болған ұлы Н. Баты-
ровтың атындағы үйін оның атағы-
на аударуға тегін көмек көрсетуді 
сұрады. Қабылдауды өткізушілер 
мәліметтерді жазып алып, тегін 
көмек көрсетілетінін жеткізді.

- Үй кезегінде тұрғандарға пә-
тер «Тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі» желісі бойынша ұсыныла-
ды. Сондықтан сол банктен шот 
ашып, соған 200 мыңдай ақша 
салып қойыңыз. Тұрғын үй бөлімі 
пәтерге кезегіңіз келді деп банкке 
жолдама бергенде, алдымен соны 
сұрайды. Есепшоты болмай, са-
нын соғып қалғандар баршылық. 
Айына бір рет екінші аптаның сәр-
сенбісінде «Тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі» АҚ-ның облыстық 
филиалы басшылығы қабылдау 
жүргізеді. Соған келіңіз, - деді ақ 
шашты анаға қоғамдық қабылдау 
бөлмесінің меңгерушісі Гүлжан 
Мұқтарқызы. Меңгерушінің ай-
туынша, айына бір рет аптаның 
бірінші дүйсенбісінде азаматтар-
ды қоғамдық қабылдауда рес-
публикалық заңгерлер одағы қо- 
 ғамдық бірлестігінің мүшесі Ай-
ман Оңаева қабылдап, заңгерлік 
тегін кеңес береді. 

Қоғамдық қабылдауда болған 
партияның Тасқала аудандық фи-
лиалы төрағасының бірінші орын-
басары Думан Ғазез кеңес сұрай 
келді. Оның айтуынша, тасқала-

лық зейнеткер Г. Қапанованың үй 
құжаттарын рәсімдеуде салықты 
артық төлеген. Бір зейнетақыға 
қарап отырған Г. Қапанованың 
артық төленген салығын қайтару 
жолдары түсіндірілді. Зеленов ау-
данындағы Рубежка ауылының 
тұрғыны Татьяна Капралова 1929 
жылы туылған анасының тыл ар-
дагері мәртебесін ала алмай, та-
лай табалдырықты тоздырғанын 
айта келді. Ал қоғамдық қабыл-
дауда оралдық Сәния Искариева 
өзінің үй кезегінде 15 жыл тұрып, 
кезегі келгенде бір бөлмелі жа-
тақханасы барлығынан үй ала ал-
май жүргеніне налыды. 12 шар-
шы метрлік бөлмеде үш қызымен 
тіркелген ананың үй жағдайын 
жақсартуға құқылы екендігі ай-
тылып, тиісті кеңестер берілді. 

«Нұр Отан» партиясы БҚО фи-
лиалы қоғамдық қабылдау бөлме- 
 сінің меңгерушісі Гүлжан Мұқтар-
қызының айтуынша, қабылдауға 
тұрғын үй кезегі, үй салуға жер 
алу мәселелері бойынша келе-
тіндер басым. Тиісті сатылардан 
өтіп, заңды көмек-қолдауын көре 
алмай торығып келетіндер де 
аз емес. Олардың барлығы «Нұр 
Отан» партиясының қабылдауына 
қолдау көрсек, кеңес алсақ деген 
соңғы үмітпен келетін көрінеді. 
Акция шеңберінде қоғамдық қа-
былдауда болып, дұрыс бағыт-бағ-
дар алған 10 азамат заңгерлердің 
қабылдауынан «қанаттанып» шық-
қандай көрінді. 

Гүлбаршын ӘЖІГЕРЕЕВА,
«Орал өңірі»

Қоғамдық  қабылдауға 
Соңғы үміТПен келеТіндеР бАСым 
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Орал қаласындағы М. Мә- 
метова мұражайының 
директоры Светлана Бек-

тенова бастаған құрамында сегіз 
адамы бар топ 5 мамыр күні Орал 
қаласынан аттанған болатын. Са-
мара, Тольятти, Пенза, Ульяновск 
қалалары арқылы 3 мыңға жуық 
шақырымды артқа тастап, Невель 
шаһарына жеткен. Олар Кеңес 
Одағының Батыры, жерлесіміз 
Мәншүк Мәметованың зиратына  
барып  тағзым  еткен.

– Біздің жолымыз болды деп 
есептеймін. Невель қаласының тұр - 

ғындары Мәншүк Мәметова ту- 
ралы жақсы біледі екен. Шеруге 
қатысып, батыр апамыздың басы-
на барып тағзым етіп, жатқан жері-

Әлемдегі бір-бірімен ке- 
ліспей жатқан мемле-
кеттерді көріп отырып,  

Қазақстанның бірлік пен достық- 
та алға басқаны бізді үлкен қуа-
нышқа бөлейді. Біз, Қазақстан хал-
қы, елімізді мекендеген барлық 
ұлт пен ұлыстың салт-дәстүрі мен 
мәдениетін сақтап қала алдық. Ті-
легі бір біртұтас халық болып, бей-
бітшілікте өмір сүрудеміз. Еліміз- 
дің тәуелсіздігі, қазақ  хандығының 
550 жылдығы, Жеңістің 70 жыл- 
дығы, Қазақстан халықтары Ассам- 
блеясының 20 жылдығы, ҚР Конс-
титуциясының қабылдануына 20 
жыл толмағы, міне, осының бар-
шасы отандастарымыз үшін ор- 
тақ мерей, - деді ол. 

Қазақтың қаһарман қызы, кеңес одағының Батыры 
мәншүк мәметова ерлікпен қаза тапқан ресейдің невель 
қаласына (псков облысы) сапар шеккен аутошеру сәрсенбі 
күні өңірімізге оралды. жолаушыларды соғыс ардагерлері, 
№11 мектеп-интернаты мен №27 мектеп оқушылары 
қарсы алды. 

Шараға жиналған көпшілік жа- 
уынға қарамай оқу орны студент-
тері әзірлеген концертті тама-
шалады. Оля Расторгуева «Қазақ- 
стан жері» атты әнді орындады.  
«ҚазИИТУ» ғылыми-білім кешенін-
де 14 ұлт-ұлыстың перзенттері 
білім алуда. Бұл туралы аталмыш 
кешеннің ректоры, техника ғылым-
дарының докторы, профессор  
Сайранбек Ахметов сүйсіне әңгі- 
меледі.

– «ҚазИИТУ» ғылыми-білім ке-
шенінде 14 мыңға жуық студент 
бар. Оқу орны жанынан бұдан екі  
жыл бұрын ашылған «Достық» 
клубы жергілікті ассамблеяның 
«ҚазИИТУ»-дағы филиалы секілді, – 

деді ректор. – Әр ұлт өкілдерінің 
салт-дәстүрлері мен мәдениеті 
концерттік бағдарламаларда на- 
сихатталуда. Ол жастар, бір жағы-
нан, «Нұр Отан» партиясының 
«Жас Отан» жастар ұйымының бір-
ден-бір көмекшісі. Екі бағыттың 
бір жерге шоғырланып, бірге жұ- 
мыс жасауы оқу орнындағы тәр-
бие жұмысының алға басуына көп 
септігін тигізеді. Студенттерді ас- 
самблея мүшелерімен үнемі кез- 
дестіріп, достық, ынтымақ бағы-
тында тәрбиелеу олардың бола-
шақта жақсы маман болуына ық-
пал етеді деп ойлаймын, – деді  ол.  

Бұдан соң Қазақстан халқы Ас- 
самблеясы БҚО филиалы хатшы-
лығының меңгерушісі  Ғайса Қа-
пақов сөз сөйлеп, ассамблея мен 
оқу орнының арасындағы байла- 
ныстың әлі де нығая беретініне, 
болашақта елдің бірлігі жолында 
иық тіресіп жұмыс істейтіндеріне 
сенім білдірді. Этномәдени орта-
лықтардың жетекшілері В. Шохи- 
на, Д.  Саратов еліміздегі татулық- 
тың Елбасы саясатынан бастау 
алып жатқанына тоқталды. «Дос-
тық» студенттер клубының әзір-
байжан және неміс этномәдени 
орталықтарының  басшылары Рай- 

са Шахгулари мен Алексей Ша-
гиев, «Көркем» би ансамблі және 
«Ару аналар» ансамблі өнер көр- 
сетті. Олар орындаған ән мен би 
достықты ту етуі, халықты  бір-
лік пен ынтымаққа шақыруымен 
құнды.

Еліміздің іргесі бұзылмауы, көп 
ұлтты халықтың тату-тәтті өмір сү- 
руі – Елбасы жүргізіп отырған са- 
рабдал саясаттың арқасы. Биыл 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
20 жылдығына орай ұйымдасты- 
рылған «Менің Қазақстаным» по-
йызы бір ай сапарда болып, елді  
мекендерді аралап, 22 сәуірде 
Астана қаласына оралғаны бел- 
гілі. Пойыздың құрамында мәде-
ниет, спорт қайраткерлері, ауыл 
 шаруашылығы, медицина, құқық, 
әлеуметтік сала мамандары бол-
ды. Олардың ішінде осы «ҚазИИТУ» 
ғылыми-білім кешенінде құрыл-
ған, бүгінде еліміз ғана емес, ре- 
сейлік көрермендерді де өнерімен 
тамсандырып жүрген  «жайдар-
маншылардың» «ҚазИИТУ» құра- 
масы да болды. «Бұл өнерлі жас- 
 тар – біздің мақтанышымыз», – дей-
ді  оқу  орнының  басшылары. 

– Қазақстан халқы Ассамблея- 
сы 1995 жылдың 1 наурызында Ел-

басының бастамасымен ашылған 
еді. Осы арада республикадағы 
саяси, қоғамдық жұмыстарға бел- 
сене араласып келеді. Бұрын  сай-
лау «Нұр Отан» партиясы арқы- 
лы жүзеге асатын болса, биыл та-
рихымызда бірінші рет Қазақстан 
халқы Ассамблеясының бастама-
сымен кезектен тыс Президент 
сайлауын өткіздік. Бұл ассамблея-
ның саяси жүйемізде өз орнын 
белгілегенін айғақтайды. Біз бүгін- 
гі бағдарлама аясында қаладағы 
этномәдени орталық мүшелері-
мен жұмысымызды талқылап, бо- 
лашаққа тың жобаларды белгі-
леп және студенттер мен магис- 
транттардың арасында пікір алма- 
суды мақсат еттік. Бұл кездесудің 
студенттер үшін тәрбиелік маңы- 
зы зор деп ойлаймын. Біз облыс-
тағы ассамблея мүшелерімен жиі 
кездесу және атқарылып жатқан 
жұмыстар арқылы ұлтаралық ке- 
лісім мен достықты нығайта түсе-
міз деп ойлаймыз, – деді өз сөзін- 
де Сайранбек Мақсотұлы.  

Шара соңында қатысушылар 
достығымыз нығая берсін деген ақ 
тілекпен көкке ақ көгершіндерді 
ұшырды.    

Ұлдай САРИЕВА,
«Орал өңірі»

нен топырақ алып келдім. Енді 
оны  аудандағы мұражайға тапсы-
рамын. Сонымен қатар Мәншүк 
Мәметова жайлы деректерге бі- 
раз қанықтым, - дейді  бөкейорда-
лық 10-сынып оқушысы Ерсұлтан 
Толаған.  

Мұражай қорына  Невель қала-
сынан алып келген заттарды ау-
тошерушілер жиналған қауымға 
таныстырды. Немістің каскасы, оқ- 
тың қалдықтары т.б соғыс кезі- 
нен сыр шертетін дүниелер мұра-
жай қорын толықтырды. Шара со-
ңында аутошерушілер соғыс ар- 
дагерлерімен бірігіп, өздерімен 
ала келген қайың ағашын мұра- 
жай ауласына отырғызды.
Темірболат ТОҚМАМБЕТОВ

«Қазииту» ғылыми-білім кешенінде Қазақстан 
халқы ассамблеясының 20 жылдығына орай 
«Қазақстан – менің отаным!» атты мәдени 
шара өтті. оған  Қазақстан халқы ассамблеясы 
БҚо филиалы төрағасының орынбасары, хатшы- 
 лық меңгерушісі  ғайса Қапақов, ассамблея мү- 
шелері д. саратов, В. шохина, Ф. Баюканский 
бастаған  облысты мекендеген ұлт өкілдері мен әже-
лерден құрылған «ару аналар» ансамблі қатысты. шараны 
«Қазииту» ғылыми-білім  кешенінің құрылтайшысы, 
академик ақсерік Әйтімов құттықтау сөз сөйлеп ашты. 

Береке-бірлікке  дәнекер

–

Аутошеру
елге  оралды
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Осының алдындағы турда Ақ-
тауда «Каспийден» 1:2 есебімен 
ұтылып қалғандықтан болар, 
оралдықтардың бапкері Сергей 
Волгин команда құрамына біраз 
өзгерістер енгізді. Бұл жолы ол 
Николай Забродин, Иван Антипов, 
Еркін Тапалов, Руслан Хайыров 
сынды жергілікті футболшылар-

«Ақжайық»  –  «Қыран»  5:1
ды бірден ойынға қосты. Әсіресе, 
19 жасар И. Антипов бапкердің 
де, жанкүйерлердің де сенімін ақ-
тай білді. Оң қапталда әдемі ойын 
өрнегін көрсетіп, қорғаушыны 
сан соқтырған ол алдымен Ни-
колай Забродинге дәл пас берді. 
Одан кейін Орал футболының 
тағы бір түлегі Алексей Мальцев 
И. Антиповтың пасын сәтті пайда-
ланып, қонақтардың қақпасына 
екінші допты баспен енгізді. Екін- 
 ші таймда алғы шепте ұшқырлық 

пен шеберлік танытқан А. Маль-
цев тағы екі гол соғып, хет-трик- 
тің авторы атанды. 

Кездесу барысында словения-
лық легионер Марушко Матиц 
биылғы біріншіліктегі бесінші до-
бын соқса, қонақтардан Жансерік 
Қалдыбай бір ғана голмен жауап 
берді. 

Бұл матч «бөтендерсіз» де ба-
тысқазақстандық команданың та- 
 бысты ойнай алатынын көрсетті. 
Қазақстан футбол федерациясы-

ның президенті Ерлан Қожаға-
пановтың алдағы жылы бірінші 
лигада легионер болмайтынын 
мәлімдеуі тегіннен-тегін емес. 
Мұндай талап, сөз жоқ, қазақстан-
дық ойыншылардың тынысын 
ашып, оларға көбірек мүмкіндік 
беру ниетінен туындап отыр. Ең 
бастысы, қыруар қаржыға шеттен 
ойыншы шақырғанша, жергілікті 
футболшыларға сенім көрсетіп, 
олардың шеберліктерін ұштай бі-
лу болса керек. 

Осы турдан кейін 10 ұпаймен 
төртінші орынға көтерілген «Ақ-
жайық» бірінші лигадағы әзірге  
ең көп гол (16) соққан команда 
екенін айта кетейік. Чемпионат 
көшін 16 ұпаймен Семейдің «Спар-
тагы» мен Өскеменнің «Востогы» 
бастаса, биылғы маусымда жақсы 
қырынан көрінген Теміртаудың 
«Болаты» (13 ұпай) үшінші орында 
келеді. Оралдықтар келесі ойы-
нын 24 мамырда Алматыда көш 
соңындағы командалардың бірі 
ЦСКА-мен өткізеді.

Ғайса БӘЙМЕН

мамырдың 16-сы күні 
қаладағы «жастар» 
стадионында Қр 
президентінің жүлдесі 
үшін қазақ күресінен жыл 
сайын дәстүрлі түрде 
ұйымдастырылатын 
«Қазақстан барысы» 
турнирінің облыстық 
іріктеу кезеңі мәреге 
жетті. Биылғы жарыс 
Қазақ хандығының 
550 жылдығына 
арналғандығын да баса 
айтуымыз керек. 

Турнирдің ашылу салтанатын-
да сөз сөйлеген облыс әкімінің 
бірінші орынбасары Арман Өте-
ғұлов ұлттық күресті ұлықтауға 
мемлекеттік деңгейде мән беріліп 
отырғандығын жеткізіп, боз кілем 
төріне көтерілетін балуандарға 
әділ белдесу, жарқын жеңіс тіледі. 

«Қазақстан барысы» турнирінің 
Жайық өңіріндегі іріктеу кезеңіне 

12 ауданнан 12 балуан және об-
лыс орталығы - Орал қаласынан 
екі балуан, барлығы 14 шебер 
жіберілді. Облыстық қазақ күре-
сі федерациясының президенті 
Қаймен Есендияровтың айтуынша, 

елімізде ұлттық күрес жыл өткен 
сайын қанатын кеңге жайып ке-
леді. «Қазақ күресінің ерекшелігі 
сол – мұнда босаңсуға, уақыт со-
зып жүріп алуға жол жоқ. Мұқият 
болмасаң, қарсыласың санаулы 
секундтың ішінде айласын асы-
рып, атып ұруы мүмкін. Тіпті есеп 
басымдығымен еркін ұтып жат- 

қан балуанның өзі абайламаса, 
әдіске түсіп, жеңіліп қалуы ғажап 
емес. Сондықтан кез келген ба-
луан қорғаныс пен шабуылды қа-
тар ұштастыруы тиіс», - дейді ол.

Жалпы, турнирге келген ба-
луандардың салмағы 82 келіден 
жоғары, жасы 18-34 жас аралы-
ғында болуы қатаң ескерілді. 

Жарысты ұйымдастырушылар 
да қарап қалмай, боз кілем ма-
ңына алтыбақан құрып, қазақы 
киіз үй тігіп, ою-өрнекпен әдіптеп 
тастапты. Бұл жерден ер қанаты 
– жүйрік тұлпар, қорадағы қой 
күзетіне де, аңшылыққа да бірдей 
ыңғайлы қазақы төбет табылып, 
көрерменнің көзін қуантатын 
көрініске айналды. Кілемге шы-
ғатын балуандар осы киіз үйдің 
ішінде дайындалды. 

Сайыс алдында жеребе тарты-
лып, балуандар кілемге қасқыр 
терісін иыққа асып шықты. Ере-
же бойынша жеңген балуан қар-
сыласының қасқыр терісін өзі  
алып кетіп отырды. Әр белдесу  
аса тартысты жағдайда өтті. Жан-
күйерлер де өздері ұнатқан ба- 
луандарына дем беруден шарша-
мады.

«Қазақстан  барысында»
бАТыСТың ҚоС бАһАдүРі бАҚ СынАмАҚ

Турнир қорытындысында сы-
рымдық белді балуан, бұған дейін 
де «Қазақстан барысы» турнирінің 
республикалық кезеңіне облыс 
атынан қатысып қайтқан 34 жасар 
Еділ Үсенов жеңімпаз атанды. Оған 
150 мың теңге сыйақы тапсырыл-
ды. «Ақтық бәсеке өте тартысты 
өтті. Қарсыласым Олжас та мық-
ты жігіт. Былтыр республикалық 
кезеңде сәтсіздікке ұшырадым. 
Дегенмен биыл сол кеткен есені 
қайтаруға тырысатын боламын», 
- деді Еділ жарыс соңында берген 
шағын сұхбатында. 

Турнирде екінші орын мен 70 
мың теңге сыйақы зеленовтық  
жас спортшы Олжас Сүлейме-
новке бұйырды. Үшінші орын жә-
не 50 мың теңге сыйақы шыңғыр-
лаулық Ерлан Мұсағалиевке тиді. 
Сондай-ақ осы үш спортшыға да 
арнайы белдік тапсырылды. Ең 
бастысы – биыл Астанада өтетін 
«Қазақстан барысы» республика-
лық турниріне Батыс Қазақстан 
облысы атынан Еділ мен Олжас ба-
ратын болды.      

Тоқтар ҒАБДІРЕШҰЛЫ,
«Орал өңірі»

Бірінші лига командалары 
арасында футболдан Қазақ-
стан чемпионатының кезекті 
турында оралдың «ақжайы-
ғы» өз алаңында шымкент-
тің «Қыранын» қабылдап, 
5:1 есебімен жеңіске жетті.
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Барлық конкурсқа қатысушыларға қо- 
йылатын жалпы біліктілік талаптары:

Е-R-1 санаты үшін: жоғары білім. Жұмыс 
тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәй- 
кес болуы тиіс:

1)  мемлекеттік қызмет өтілі үш жылдан кем 
емес;

2)  мемлекеттік органдарда басшылық неме-
се өзге лауазымдарда жұмыс өтілі бір жылдан 
кем емес;

3) осы санаттағы нақты лауазымның функ- 
ционалдық бағыттарына сәйкес облыстарда 
жұмыс өтілі 4 жылдан кем емес, оның ішінде 
басшылық лауазымдарда бір жылдан кем емес.

Е-R-4 санаты үшін: жоғары білім. Мемлекет-
тік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы 
санаттағы нақты лауазымның функционалдық 
бағытына сәйкес облыстарда екі жылдан кем 
емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан 
кейінгі білімі барларға рұқсат етіледі.

Е-G-4 санаты үшін: жоғары немесе ортадан 
кейінгі білім не орта техникалық техникалық 
немесе кәсіптік білім.

Е-R-1, Е-R-4. E-G-4 санаттары үшін: Осы 
санаттағы нақты лауазымның мамандануына 
сәйкес облыстардағы қатынастарды реттей-
тін Қазақстан Республикасының нормативтік-
құқықтық актілерді білу, «Қазақстан – 2050» 
cтратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» стратегиясын білуі. Мемле-
кеттік тілді білу, компьютерде жұмыс істей 
білу. Осы санаттағы лауазымдар бойынша 
функционалдық міндеттерді орындау үшін 
қажетті басқа да міндетті білімдер.

«Б» корпусы бойынша мемлекеттік әкімші- 
лік лауазымдарының санаттарының үлгілік 
біліктілік талаптарын бекіту туралы Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агент-
тігі төрағасы бірінші орынбасарының 2008 
жылғы 9 қаңтардағы №02-01-02/5 бұйрығымен 
бекітілген. (Қазақстан Республикасы Әділет ми-
нистрлігінде 2008 жылғы 10 қаңтардағы №5084 
болып тіркелген).

Әкімшілік мемлекеттік қызметкерлердің 
лауазымдық жалақылары

Санат
Еңбек сіңірген жылдарына 

байланысты
min max

Е-R- 1 109548 147986
Е-R- 4 56375 76235
E-G-4 48047   64704

1. Ауданның ветеринария бөлімінің бас-
шысы, Е-R-1 санаты.

Функционалдық міндеттері: Ветерина-
рия саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру; Ауданда ветеринария саласындағы 
аумақтық бағдарламаларды дайындау, бе- 
кітуге ұсыну, орындалуын қамтамасыз ету. 
Жануарлардың аса қауіпті және жұқпалы ау-
руларына қарсы ветеринариялық іс-шара-
лар жоспарын жасақтау және орындалуын 
қамтамасыз ету. Ауыл шаруашылығы жану-
арларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шара-
ларды өткізуді және дерекқорды жүргізуді 

ұйымдастыру. Ветеринарлық талаптарға сәй- 
кес мал қорымын салуды ұйымдастыру жә- 
не оларды күтіп ұстауды қамтамасыз ету; 
Қазақстан Республикасының ветеринария 
саласындағы заңнамасында белгіленген тәр- 
тіппен ветеринариялық есепке алуды және 
есептілікті жүргізуді, жинақтауды, талдауды 
жүзеге асыру. Халықтың арасында ветерина-
рия мәселелері бойынша ағарту жұмыстарын 
ұйымдастыру. Бөлімнің тоқсандық, жылдық 
жұмыс кестесін құрып, оның ұтымды жүзеге 
асырылуын ұйымдастыру, басшылық ету.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар: Ветеринария мамандықтары бо-
йынша.

2. Аудандық сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс бөлімінің бас маманы, «E-R-4»

Функционалдық міндеттері: Аудан  аума- 
ғында күрделі жөндеу, құрылыс, қала құры- 
лысы саласындағы мемлекеттік саясатты жү- 
зеге  асыруға  қатысады. Құрылыс  және  қала  
құрылысы саласында мемлекеттік, қоғамдық  
және жеке  мүддені  қорғау  мәселелері  жөнін- 
де республикалық және аумақтық мемлекет- 
тік жобаларды сараптау бөлімшелерімен, мем- 
лекеттік сәулет-құрылыс инспекциясымен  
және лицензиялау органдарымен өзара бай-
ланыста жұмыс атқару. Заңнамаларда белгі-
ленген тәртіппен құрылыс объектілерін іске   
қосуға, өз құзыреті  шегінде мемлекеттік сатып  
алуға  комиссия  мүшесі  ретінде  қатынасады. 
Бөлім басшысының тапсырмалары мен нұсқау- 
ларын  орындайды.

Осы лауазымның функционалдық бағыт- 
тарына сәйкесті Қазақстан Республикасы Үкі- 
метінің,  облыс  және аудан  әкімдерінің  шешім-
дері мен өкімдерінің,  облыс, аудан  әкімдіктері  
қаулыларының орындалуын бақылайды.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар: Техникалық  ғылымдар және  техно-
логиялар, сәулет  немесе  инженер-құрылысшы  
мамандықтар  бойынша.

3. Жамбыл ауылдық округі әкімі аппа- 
ратының жетекші маманы, E-G-4 санаты.

Функционалдық міндеттері: Ауылдық 
округ әкімі аппаратының бюджеттік бағдар- 
ламаларын  әзірлеп, ұсыну;  Ауылдық округ 
әкімі аппаратының   жылдық  шығыс  жобасын  
әзірлеу  және бекітуге  ұсыну;  Ауылдық округ 
әкімі аппаратындағы бухгалтерлік есептерді 
жүргізу;

«Бюджет кодексі», «Мемлекеттік сатып алу 
туралы» Заңдардың  орындалуын ұйымдастыру 
және бақылау; Бекітілген кесте бойынша 
уақтылы қызметкерлердің еңбекақыларын  
есептеу, төлеу. Салық және бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдерді уақтылы аудару. 
Ауылдық округ аппараты бойынша жанар-
жағармайдың материалдық есебін жүргізу. 
Инвентаризация жүргізу. Қаржының мақсаты 
және тиімді жұмсалуын қадағалау; Төлемдер 
жөніндегі шарттардың талаптарын орында-
луын жүзеге асыру.  Бағдарламалар бойын-
ша шығыстар төлемінің төлем құжаттарын 
дайындау. Бюджеттік шоттар бойынша ақша 
қозғалысын есепке алу және операцияны 
көрсету. Бюджеттік шоттағы ақша қалдығын 

№4-20 нысанымен салыстыру. Қазынашылық-
Клиент бағдарламалары кешендерін дұрыс пай-
далануды қамтамасыз ету. Ауылдық округ әкі- 
мі аппараты мемлекеттік мекемесінің мемле- 
кеттік сатып алу жұмыстарын арнайы веб- 
порталға орналастыру жұмыстарымен айна- 
лысу; Жергілікті өзін-өзі басқару функция- 
ларын іске асыруға бағытталған ақша түсім- 
дер мен шығыстарының жоспарын жа- 
сақтау; Берілген коммуналдық мүліктің сақ- 
талуын қамтамасыз ету және коммуналдық 
мүлікті жалға беру  жұмыстарын ұйымдастыру; 
Кіріс көздерін қалыптастыру; Өзінің функ- 
ционалдық міндеттері бағытында Үкімет, об-
лыс, аудан әкімдігінің қаулыларының  және  
басқа  да тапсырмаларының  орындалуын   
қамтамасыз ету.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар: Әлеуметтік ғылымдар, экономи-
ка және бизнес (экономика, есеп және аудит, 
қаржы) мамандықтары бойынша.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар: 
Өкілетті орган белгіленген нысандағы өтініш; 
Өкілетті орган белгіленген нысандағы сауална-
ма 3х4 фотосымен; Білімі туралы құжаттардың 
нотариалдық куәландырылған көшірмелері; 
шетелдік оқу орнын бітірген білімі туралы  
құжаттарын нострификациялау (тану)  қажет)  
Еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариал- 
дық куәландырылған көшірмесі; ҚР Денсаулық 
сақтау министрлігінің 2010 жылғы 23 қара- 
шадағы №907 бұйрығымен бекітілген (ҚР-ның 
нормативтік-құқықтық актілердің тізілімінде 
2010 жылы 21 желтоқсанда №6697 болып тір-
келген) нысандағы денсаулық туралы белгі-
ленген анықтама, ҚазақстанРеспубликасыазам
атының жеке куәлігінің көшірмесі, құжаттарды 
қабылдау сәтінде шекті мәннен төмен 
емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы 
қолданыстағы сертификат (немесе нотариатты 
куәландырған көшірмесі).

Құжаттарды қабылдау мерзімі конкурс  
өткізу туралы хабарландыру соңғы жариялан- 
ған күннен бастап 10 жұмыс күнінің ішінде,  
көрсетілген мекенжай бойынша сәйкесті мем-
лекеттік органға тапсырылуы тиіс. Конкурс 
комиссиясының қарауына құжаттарды қабыл- 
дау мерзімінде азаматтардың өздері әкеліп  
берген немесе поштамен жіберілген (қоса 
тіркелген құжаттардың тізбесі көрсетілген 
құжат тігілетін папкада орналастырылған) құ- 
жаттары қабылданады. Сонымен қатар құжат- 
тарды көрсетілген электрондық мекенжай- 
ға электронды түрде бере алады, бірақ 
құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу бастал- 
ғанға дейін бір жұмыс күні бұрын кешіктірмей 
беру керек.

Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар одан 
кандидаттарды әңгімелесуге жіберу туралы 
хабардар ету күнінен бастап бес жұмыс күні 
ішінде конкурс жариялаған аудан әкімі аппа- 
ратында өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашық- 
тылығы мен объективтілігін қамтамасыз ету  
үшін оның отырысына байқаушыларды қа-
тыстыруға жол беріледі. 

Ақжайық ауданы әкімі аппараты, 090100,  Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Чапаев ауылы, Қонаев көшесі, 70-үй, 29-бөлме, 
анықтама телефондары: 8 (71136) 91-8-23, 91-2-44, эл.мекенжай: akimakzhaik@inbox.ru. 

Бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға орналасуға конкурс жариялайды:

Батыс Қазақстан облысы Бөкей ордасы 
ауданының білім беру бөлімінің «Т. Масин 

атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» 
коммуналдық  мемлекеттік мекемесі төмендегі 

азаматтық қызметшінің бос лауазымын иеленуге 
ашық конкурс жариялайды:

Шағын орталық тәрбиешісі (уақытша) – 1 бірлік
Лауазымдық міндеттері: Балалардың денсаулығын 

сақтау мен қорғау қызметін қамтамасыз ету, тәрбиеші 
қызметінің денсаулық сақтау функциясын атқару. Мектеп-
ке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға мін-
детті стандартының талабына, жас ерекшелік топтарының 
үлгілік оқыту жоспары бойынша оқу қызметінің кес-
тесіне сәйкес педагогикалық процесті жүзеге асыру, 
пәндік-дамытушылық ортаны қалыптастыру, балалардың 
шығармашылығына (ойындық, танымдық, қозғалыс, 
көркемөнер, еңбекке баулу және т.б.) жетекшілік ету. 
Дамуында ауытқу байқалатын балалармен түзеу қызметі 
саласында еңбек ететін мамандармен бірлесе жұмыс 
жасау; жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, оқу-
әдістемелік әдебиеттерді зерделеу негізінде және топтағы 
балалардың жеке талаптарын ескере отырып, тәрбие-
білім беру жұмыстарын жоспарлау.

Тәрбиелеудің инновациялық технологиясын және 
оқытудың отандық және шетелдік ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының, авторлық шығармалардың негізінде 
педагогикалық қызметтің жаңа бағыттарын зерделеумен 
және оны жұмыс барысында қолданумен шұғылдану.

Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Консти-
туциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, 
Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы тілдер туралы», «Жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» заңдарын және басқа да нормативтік-
құқықтық актілерін, білім беруді дамытудың бағыттары 
мен келешегін айқындайтын нормативтік-құқықтық ак-
тілерді, жеке санитария мен гигиенаны, жас ерекшелік-
тер психологиясы мен педагогика негіздерін, мектеп-
ке дейінгі білім беру мәселелері бойынша әдістемелік 
құжаттарды, алғашқы медициналық көмек көрсетудің  
ережелерін, еңбекті қорғаудың және қауіпсіздік техника-
сын, санитариялық ережелерді.

Біліктілікке қойылатын талаптар: педагогика 
мамандығы бойынша жоғары немесе арнаулы орта білім. 

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар тізімі:
- Конкурстық комиссия төрағасы атына қоса берілетін 

құжаттардың тізбесі көрсетілген конкурсқа қатысу туралы 
өтініш;

- Жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
- Толтырылған кадрларды есепке алу жөніндегі жеке 

парақ (нақты тұратын мекенжайы мен байланыс телефон-
дары көрсетілген);

- Лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес 
білімі туралы құжаттардың көшірмелері;

- Еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
- Білімі туралы құжаттарының көшірмелері;
- Алдын ала медициналық куәландырудан өткені тура-

лы құжат.
Құжаттар хабарландыру жарияланған сәттен бастап 15 

күнтізбелік күн ішінде мына мекенжайға тапсырылуы тиіс:
Батыс Қазақстан облысы, Бөкей ордасы ауда-

ны, Бисен ауылдық округі, Жиекқұм ауылы, Т. Ма-
син атындағы жалпы білім беретін орта мектебінің 
қабылдау бөлмесі. Телефон: 87114050169, эл.мекен- 
жай: T.Masin@mail.ru 

техникалық және кә- 
сіптік білім беру ұйым- 
дары студенттері ара-
сында «кәсіби маман -  
2015» атты электргаз  
дәнекерлеуші маман- 
дығы бойынша кәсіби 
шеберлік байқауы өтті.

- Дәстүрлі өтетін бұл байқау- 
дың басты мақсаты – колледж 
студенттерінің білім-біліктерін же- 
тілдіре түсу. Бүгінгі таңда электр-
газ дәнекерлеуші мамандығына 
деген сұраныс артып келеді. Осы 
мамандықты таңдап, қыр-сырын  
меңгерген жас мамандар бола- 
шақта өз ісінің шебері атанары 
сөзсіз. Өңіріміздегі 38 колледж- 
де 22 мыңнан астам қыз-жігіт білім 
алуда. Біздің міндетіміз оларға бел-
гілі бір кәсіби білім беріп, өмірде 
өз жолдарын табуға ықпал жасау, 
- дейді облыстық білім басқармасы 
басшысының орынбасары Нұрлан 
Сабиров.

Байқауға қатысушылар «Өзін- 
өзі таныстыру», «Шебер қолдар»,  
теориялық және практикалық 

бөлімдерде сынға түсті. Нәтиже- 
сінде Орал политехникалық кол- 
леджінің студенті Марс Мақсат 
бірінші, Самара техникумынан 
қатысқан Александр Фролов 
екінші орынды жеңіп алды. Ал 
үшінші орынды зеленовтық Вла-
димир Полкунов пен индуст- 
риалды колледж студенті Еламан 
Мырзағалиев өзара бөлісті. 

Бөкей ордасы аудандық коллед- 

Дәнекерлеушілер  додасы

жінен қатысқан Арыс Жұмаға- 
зиев «Тапқырлығы үшін», Ақсай  
техникалық колледжінің шәкірті 
Ерболат Темьяров «Шебер қолдар», 
жаңақалалық Мейрім Ермекқа- 
лиев «Мамандығын насихаттаудың 
үздігі» аталымдары бойынша үздік 
танылды.

Нұрбек  ЗӘКӘРИЯҰЛЫ,
«Орал өңірі»

Ернар  ерледі!
 Ернар самбо, дзюдо күресімен айналысады. Ақсай қаласында 

өткен облыстың бірнеше дүркін чемпионы Ж. Қисметовті еске алу- 
ға арналған турнирде 55 келі салмақта бірінші орын алып, 100 мың 
теңге сыйақыға ие болды. Төрт белдесуін басымдықпен ұтқан жас 
балуан ақтық сында ақсайлық әріптесінен айласын асырды. Белдесу 
аяқталуға 30 секунд қалғанда, әдемі әдіс жасап, таза жеңді. 

 Бізге Оралдағы Ернардың бапкері Нариман Бекқалиевпен теле-
фон арқылы тілдесудің сәті түсті. «Ернар – талантты бала. Сабағын да 
оқиды, жаттығуда да аянбай тер төгеді. Ән де салады» , – деді білікті 
бапкер.

Жеңісті  жолың  жалғасып,  жерлестеріңе  жұғысты  болсын,  Ернар!

Адақ  ТАНАБАЙҰЛЫ,
Шыңғырлау  ауданы

Өзі төгілтіп ән салатын әрі 
балуандық өнердің қыр-сыры-
на қанығып жүрген жас қыранды 
білгіңіз келе ме? танысыңыз, 
оның есімі - ернар жүсіпов. 
орал қаласындағы спорт- 
қа дарынды балаларға 
арналған мектептің оқу- 
шысы, шыңғырлаудың 
перзенті.
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Телефондар:

Қаратөбе ауданының тұрғыны болған 
бірімізге адал жар, бірімізге сүйікті  әке және 
аға  Тұрақ Садықұлы Есенғалиевтің бақилық 
болғанына 24 мамырда 40 күн болады.

Адал жар, аяулы әке, асыл арман,
Сағыныш сізге деген басылар ма?!
Көз жұмдың, дүниеден өттің ерте,
Тағдырдың жазғанына шара бар ма?!

Сағына еске алушылар: зайыбы Мәншүк, іні-келіндері 
Марат-Моншақ, Максим-Қорлан, Қабен-Гүлсара, 

қарындасы Айжан-Төлеп, балалары Серік-Гүлмира, 
Жаслан-Ләззат, Жомарт, Бекболат, Нұрлан, Сәуле, 

Бақытханым, Гүлбақыт

Тайпақ ауданы Базартөбе ауылының тұрғы- 
ны болған абзал дос, адал жолдас Бақыт 
Ихсанов арамызда тірі жүрсе, 21 мамыр күні 70 
жасқа толар еді.

Тумысынан еңбекқор, жауапкершілігі мол, 
үнемі елдің аманатын арқалап, ақ сөйлеп, адал 
жүретін жан еді. Қысқа ғұмырында дүние-
байлыққа қызықпай, дос-жолдас жинаған, еліне 
елеулі, халқына қалаулы Бақыт бауырымызды 
өзінің туған күнінде сағынышпен еске аламыз. 
Оның жатқан жері жайлы, топырағы торқа, рухы 
пейіште болсын.

Еске алушы жолдастары: Құбайдолла-Нұрсұлу, 
Қанапия-Рысқаным, Сүйіндік-Сұлу, Мұхсин-Салима, 

Танзила, Гүлбаршын

Орал қаласының тұрғыны болған Марат 
Мақсотұлы Истайкин тірі болса, 19 мамыр 
күні 50 жасқа толар еді. Біздің дұғамыз қабыл 
болып, алдың бейіш, артың нұр, иманың жолдас 
болсын.

Адал жар, аяулы әке асылдар ма,
Сағыныш сізге деген басылар ма.
Көз жұмдың дүниеден өттің ерте,
Тағдырдың жазғанына шара бар ма?!

Еске алушылар: зайыбы Қамажай, 
қыз-күйеу баласы, бала-келіні Эльдар-Венера, Қанат-

Гүлнара, Гүлнәз, Әди, Жанэль, Раяна

Мемлекеттік-құқықтық сектор- 
дың бас маманы, Е-R-4 санаты  
/№1-9 0-15-3/, лауазымдық жалақы- 
сы қызмет өткерген жылдарына 
байланысты 56 375,56 теңгеден  
76 235,14 теңгеге дейін.   

Функционалдық міндеттері:  
Құқықтық мәселелерді қарау кезін- 

де сотта және өзге органдарда  мемле-
кеттік мекеменің мүддесін белгіленген 
тәртіпте білдіру, мемлекеттік мекеме  
қызметінде заңдылықты сақтауды қам- 
тамасыз ету, бөлімнің құқықтары мен 
мүдделерін қорғау (заңды тұлға ретін-
де).

Басшылыққа қол қоюға ұсынылатын 
құжаттарды (бұйрық, нұсқаулық, келі- 
сімшарт және т.б құжаттардың жобасы) 
дайындау және заңнама талаптарына 
сәйкестігін қамтамасыз ету;

Өкімдік, ұйымдастырушылық-құқық- 
тық құжаттардың жобаларын дайын- 
дауға қатысу, құжаттардың, соның 
ішінде, мемлекеттік сатып алу бойын-
ша құжаттардың заңды түрде сауатты 
ресімделуіне бақылау жасау.

Бөлімге түсетін нормативтік акті- 
лердің жүйелі есепке алынуын және 
сақталуын ұйымдастыру;

Қолданыстағы заңнамаларды на-
сихаттау бойынша шаралар дайындау 
және құқықтық оқытуды жүзеге асыру;

Құқықтық мәселелер бойынша 
қызметкерлерге кеңес беру, түсіндіру, 
анықтамалар беру;

Келісімді міндеттердің тиісті мерзім-
де орындалуын бақылау;

Мемлекеттік мекеме атынан сотқа 
талап арыздар беру;

Заңды және жеке тұлғалардың өті- 
ніштерімен жұмыс.

Конкурсқа қатысушыларға қойы- 
латын талаптар:  «Құқық» (құқықтану, 
құқық қорғау қызметі)    мамандықтары 
бойынша жоғары кәсіптік немесе орта-
дан кейінгі білім.     

Жұмыс тәжірибесі келесі талап- 
тардың біріне сәйкес болуы тиіс: 

жоғары білім;
Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан 

кем емес немесе осы санаттағы нақты 
лауазымның функционалдық бағытына 

сәйкес облыстарда екі жылдан кем 
емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда 
ортадан кейінгі білімі барларға рұқсат 
етіледі.

Қазақстан Республикасының Консти-
туциясын, Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасының Прези- 
денті туралы», «Қазақстан Респуб- 
ликасының Парламентi және оның 
депутаттарының мәртебесi туралы», 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі 
туралы» Конституциялық заңдарын, 
Қазақстан Республикасының «Мем-
лекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 
«Әкімшілік рәсімдер туралы»,  «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн 
қарау тәртiбi туралы» Заңдарын, осы 
санаттағы нақты лауазымның маман-
дануына сәйкес облыстардағы қаты- 
настарды реттейтін Қазақстан Респуб- 
ликасының нормативтік-құқықтық ак- 
тілерін, «Қазақстан – 2050» Страте- 
гиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты стратегиясын білуі.

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

Конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар: 

- өкілетті орган белгілеген нысанда- 
ғы өтініш;

- 3х4 үлгідегі суретпен өкілетті орган 
белгілеген нысандағы толтырылған са- 
уалнама;

- бiлiмi туралы құжаттардың нота- 
риалдық куәландырылған көшiрме- 
лерi немесе өзге де заңдарда белгі-
ленген тәртіппен куәландырылған кө- 
шірмелері /мемлекеттік қызметшілер 
тапсыратын құжаттарды олар жұмыс 
істейтін мемлекеттік органдардың кадр 
қызметі куәландыра алады/;

- еңбек қызметін растайтын құжат- 
тың нотариалдық куәландырылған кө- 
шiрмесi немесе өзге де заңдарда белгі-
ленген тәртіппен куәландырылған кө- 
шірмелері /мемлекеттік қызметшілер 
тапсыратын құжаттарды олар жұмыс 
істейтін мемлекеттік органдардың кадр 
қызметі куәландыра алады/;

- Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің 2010 жылғы 23 
қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітіл-
ген (Қазақстан Республикасының нор-
мативтік-құқықтық актілердің тізілімін- 
де 2010 жылы 21 желтоқсанда №6697  
болып тіркелген) нысандағы денсаулы- 
ғы туралы анықтама;

- Қазақстан Республикасы азаматы- 
ның жеке куәлігінің көшірмесі;

- құжаттарды тапсыру сәтінде уәкі- 
летті органмен белгіленген шекті мән- 
нен төмен емес нәтижемен тестілеуден 
өткені туралы қолданыстағы сертифи-
кат; 

- қабылдау мерзімі конкурс өткізу ту-
ралы хабарландыру соңғы жарияланған 
күнінен бастап 10 жұмыс күнінің ішін-
де, көрсетілген мекенжай бойынша 
сәйкесті мемлекеттік органға тапсы-
рылуы тиіс. Конкурс комиссиясының 
қарауына құжаттарды қабылдау мер-
зімінде азаматтардың өздері әкеліп 
берген, поштамен немесе электрондық 
адресіне жіберілген (қоса тіркелген 
құжаттардың тізбесі көрсетілген құжат 
тігілетін папкада орналастырылған) 
құжаттары қабылданады.

Құжаттардың толық емес пакетін 
ұсыну конкурс комиссиясының олар-
ды қараудан бас тартуы үшін негіз 
болып табылады. Конкурсқа қатысу 
үшін құжаттарды электрондық пошта 
арқылы берген азаматтар құжаттардың 
түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға 
дейін бір жұмыс күн бұрын кешік-
тірілмей береді. Осы құжаттардың 
түпнұсқасы берілмеген жағдайда, тұлға 
әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Әңгімелесуге жіберілген кандидат-
тар оны кандидаттарды әңгімелесуге 
жіберу туралы хабардар ету күнінен 
бастап бес күн ішінде конкурс жа- 
риялаған Орал қаласының тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолау- 
шы көлігі және автомобиль жолдары 
бөлімінде өтеді.

Аталмыш лауазымдарға орнала-
сатын үміткерлер үшін көтермеақы 
шығындары, тұрғын үй және жеңілдік- 
тер берілмейді.

«Б» корпусы бойынша бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға орналасуға конкурс туралы хабарландыру
«Орал қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ: 090000, Орал қаласы, Фрунзе көшесі, 127а- үй, 2-қабат, 15-кабинет, анықтама үшін 
телефондар: 8-(7112) 506272, факс 8-(7112) 512899, электрондық адресі: ujkdx_uralsk@mail.ru 

бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдарға орналасуға конкурс жариялайды.

Жарамсыз деп танылсын
Ақсай қаласы, Комсомольский көшесі, 1А мекенжайында орналасқан 

18.10.2011 жылы берілген кадастрлық нөмірі 08-129-002-1180 жер 
телімінің №0215677 мемлекеттік актісінің жоғалуына байланысты жа-
рамсыз деп танылсын.

Жарамсыз деп танылсын
Жетікөл ауылдық округіндегі Талғат Сабитович Сапиев жетекшілік 

ететін “Әділ-2” шаруа қожалығының серия 03915 №0053343 санды 
куәлігі (05.10.2004 жылы берілген) жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп танылсын.

Түзету
«Орал өңірі» газетінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі №51 санында 

жарияланған «Қазталов ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік меке-
месі бойынша «Б» корпусының  бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдар- 
ға орналасуға ашық конкурстың 3-тармағындағы Қазталов ауданының 
ауыл шаруашылығы бөлімінің бас маманына үміткерлерге қойылатын 
талаптарды «техникалық ғылымдар және технологиялар немесе ауыл 
шаруашылығы ғылымдары немесе инженер-механик мамандықтары 
бойынша жоғары  немесе ортадан кейінгі білім» деп түзетіліп оқылсын. 
Әрі қарай мәтін бойынша.

Облыстық ішкі сая- 
сат басқармасының 
қолдауымен БҚО жас- 
тар қауымдастығы 
бірлестігі нашақор- 
лық пен наркоқыл-
мыстың алдын алу 
мақсатында балалар  
ауылында әлеуметтік-
психологиялық тре-
нинг өткізді.   

Шараның басты мақсаты мек-
теп оқушылары, соның ішінде 
ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балалар ауылының тәр- 
биеленушілеріне нашақорлық пен  
қылмыстың зиянын түсіндіру 
болды. Шара барысында жастар 
қауымдастығы мүшелері мен 
психолог мамандар балалар ауы- 

Нашақорлыққа   қарсылық

лының тәрбиеленушілеріне  дәріс  
оқып, қызықты ойындар арқылы 
аталған індеттің зардабын түсін- 
дірді.

Нашақорлық  пен есірткі қыл- 
мысын болдырмауға бағытталған 
шараларды өңіріміздегі білім  

ошақтары мен мекеме-кәсіп- 
орындарда кезең-кезеңмен өткізу 
жоспарлануда.

 Нұрбек ОРАЗАЕВ,
«Орал өңірі»



кеРуен САРАй
Сейсенбі,  19 мамыр 2015 жыл8 oral_oniri@inbox.ru

Құттықтаймыз!
Құрметті асыл жар, әке, ата АйТУғАн! 
Батырлардың ұрпағының бірісің,
Сондықтан да әрдайымда ірісің,
Дос-жолдастың ардақтысы Айтуған
Ұрпағыңның табынатын пірісің.
Сіздің іздегеніңіз ізгілік, жасағаныңыз 

жақсылық, айтатыныңыз ақиқат екенін 
көріп өскен біздерге, сіздің өмір жолыңыз 
өнеге, тағдыр  жолыңыз тағылым.

   Сіздің төменде де, төрде де, өзгерме- 
ген, сөзге ермеген, жас кезде де, бас 
кезде де, бауырмал да байыпты, халыққа 
жақын болғаныңызды мақтан тұтамыз. 
Қатардағы мұғалімнен, жастар жетекшісі, білім, әлеуметтік, мәдениет 
салаларында директор болған қызметтерде сенім жүгін ақтап, негіз- 
сіз жапа шеккеніңізде мойымай, өз қадір-қасиетіңізді сақтай отырып, 
ақтың отын ақымақ сөндіре алмайды деп, жақсылықты жақтай оты- 
рып, тура да тұрлаулы, әділ де көпшіл, қамқор әке, мейірбан ата бола 
жүріп, бейнетіңізбен, ақ адал еңбегіңіздің арқасында зейнет жасына 
шыққаныңызбен, ұл-қыздарың, немере-жиендерің шын балалық 
жүрекпен құттықтаймыз!

Халқыңыздың ұлттық рухын асқақтатар ой-пікірлеріңіздің ұсақ- 
талмай, ұлт тағдыры туралы ойларыңыздың төмендемей, әрқашан 
асқақтай беруін тілейміз.

Жалғастырып Ұлы Бөкей даласын,
Ұштастырып бір-бірімен барасың.
Осы ғана қылығыңмен дарасың,
Осы ғана мінезіңмен қызыл сөзге қаласың.
Атың шықсын аға осы даңқыңмен,
Өрлей берсін ұрпақтарың салтымен.
Өрге шығып,ылдиға да түссең де,
Бақыттысың осы отырған халқыңмен – 

деп сарайақтас ақын ініңіз Закария аға айтқандай, сіз бізбен, біз сіз- 
бен бақыттымыз.

     

 Ізгі тілекпен: жүрегі жомарт зайыбыңыз Балдай, 
ұл-келіндеріңіз Азамат-Алтынай, Айбек-Әлия, Айдос-

Айгерім, қыз-күйеу балаңыз Гүлмира-Нұрлан,  
немере-жиендеріңіз

Орал қаласының “№1 олимпиадалық 
резевтің мамандандырылған балалар мен 
жасөспірімдер мектебі” МКҚК директоры 
Қанат Дүйсенұлы РАхМЕТОВ!

Сізді 55 жас мерейтойыңызбен шын 
жүректен құттықтай отырып, мен бүгін 
үлкен тебіреніс, кең пейілді дархан жүзді 
ақ ниетіммен қуанышыңызды бөлісе 
отырып, өзіңізбен мақтанамын! Қазақ елін 
өркендету жолындағы еңбегіңізге толағай 
табыс, зор денсаулық тілеймін. Қазақ елінде 
тұрақтылық, жаңару және өркендеу бола 
берсін.

Сізге зор құрметпен: Асқар Әбубәкіров Орал қаласы 
спорт ардагерлері басқармасының мүшесі, “Ел 

ардақтысы” медалінің иегері

18  мамыр  -   Халық- 
аралық музейлер күні 
ретінде 1978 жылдан 
бері әлемнің 150-ден 
астам елінде аталып 
келеді. жеткіншектер-
ді өткен игі істердің 
нәрімен сусындатудың 
қайнар көзінің бірі – 
мектеп мұражайы.

Облыстық балалар-жасөпірім- 
дер туризмі және экология ор- 
талығы  жастарға  патриоттық 
тәрбие беруде мектеп музей-
леріне аса көңіл бөліп отыр. 
Тағылымды шежіресі, тәлім алар 
өнегесі, үлгілі  тарихы бар мектеп- 
тің өткенін түгендеу жұмысы  ұр- 
пақтар сабақтастығын нығайтады. 
Сондай-ақ жас ұрпақтың бойын-
да  мақтаныш сезімін, аға ұрпаққа 
еліктеушілік қасиеттерін туында-
тады, патриоттыққа тәрбиелейді. 

Ауыл тарихы туралы мәлімет 
жинақтауда оқушы музей жетек-
шісімен, ата-аналарымен бірлесе 
жүріп жұмыс атқарады. Өз әке- 
сі-анасы және ата-әжелері оқыған 
білім ордасы болса, шәкірттердің 
қызығушылығы артады. Өз ту- 
ғандары арқылы мектеп, ұстаз- 
дары мен ауылының ардақты 
адамдарының ұлағатты істері ту-
ралы мағлұматтарға қаныға түседі.

Облыс көлеміндегі 230-дан 
астам мектептің 100-ден аста-
мында мектеп музейлері ұйым- 
дастырылған. Соның ішінде Ақ- 
жайық, Бөрлі, Зеленов, Қазта- 
лов, Теректі аудандарындағы  мек-
теп  мұражайларын ерекше  атап 
өтуге болады. 

Біздің өлке - тарихи тұлғалар мен 
оқиғаларға толы, өзгеше табиғаты 
мен өзіндік тарихы  бар, қойнауы  
қазынаға бай өңір. Әрбір мектеп 
музейлері өзінің атауына  тарихта, 
өнерде, ел қорғауда атағы  қалған  
бір-бір тұлғаны алса, содан кейін 
ауыл, мектеп, ұстаздарымен ата-
бабасы тарихын көрсетсе, бір-бірін 
қайталамауына болады. Мысалы, 
Қаратөбе ауданы  - өнер ордасы, 
Бөкей ордасы, Жаңақала ауданда-

ры - күйшілер мен батырлардың 
атамекені, Бөрлі, Шыңғырлау -  
кеншілер, Сырым елі – Сырым 
батыр мен ақын Қадырдың  
туған топырағы... Сол сияқты 
әр ауданның қайталанбас тари-
хи тұлғалары жетерлік. Музей 
экпозициясын құрастырудың  
өз жүйесі, өз заңдылықтары 
бар. Музей мамандары құрас- 
тырып, қазіргі заман талабы-
на сай әр ауданда ашылған  
мұражайларда тәжірибелі музей 
мамандары жұмыс жасап ке-
леді. Мектеп мұражайларының 
көпшілігіне  тән кемшілік  – экс-
позиция жасақтау кезінде   музей 
мамандарының көмегін қажет ет-
пеуі. Экспозиция ауқымы дұрыс 
пайдалану, түпнұсқа жәдігер мен  
қосымша жәдігерді орналастыру, 
хронологиялық мерзіміне қарай 
беру жақтары сақталмайды. Осы 
мақаланы жазудағы мақсатым – 
мектеп музейлерінің дұрыс жол- 
ға қойылуына  аз да болса көмек 
беру. Мектеп музейлерінің орны 
20-25 оқушы - үйірме мүшелерінің   
жинаған жәдігерлер мен жұмыс 
жасауға, тақырыптық сабақ, ай- 
тулы даталарға арналған іс-
шара, кездесу  кештерін  өткізуге 
мүмкіндік бере алатындай болуы 
қажет. Мектеп музейінің жетек-
шісі тарих, әдебиет пәндерінің 
мамандары болуы шарт. Мек-
теп музейлерінің жетекшілеріне 

қосымша ақы төленуі тиіс. Олар 
облыстық өлкетану музейінде  іс-
тәжірибеден өтулеріне толық 
мүмкіндік бар. 

Биыл облыстық балалар мен 
жасөспірімдер туризмі және эко-
логия орталығындағы балалар  
туризмі тарихы музейінің экспози-
циясы жаңартылып қайтадан ашыл-
ды. Құрылғанына 2015 жылы 28 
сәуірде  55 жыл толған орталықтың 
тарихы, жарқырап көрініс табуы- 
на демеушілік көрсеткен «Дара»  
фирмасының ұжымына жасөспі- 
рімдердің алғысы шексіз екені  айт-
паса да түсінікті.

ХІХ ғасырдың бірінші жарты- 
сында тұңғыш ашылған мектеп  
жанынан бастау алған  Батыс Қазақ- 
стан облыстық тарихи-өлкетану 
музейі де бір кезде оқушылар- 
дың қолымен құралғанын білеміз. 
Тәуелсіз Қазақстанның өркенде- 
ріне елінің ежелгі тарихынан бас- 
тап өз ауылының, өз ата-бабасы- 
ның, өзінің алтын ұя мектебінің 
тарихын жинап, зерттеп төл му-
зейлерін өздері ашатын міндет 
жүктеліп отыр. 

Сара  ТАНАБАЕВА, 
«Балалар  туризмі  

тарихы»  музейінің  
жетекшісі, 

ҚР  мәдениет  қайраткері

Мектеп   музейі   –  тарихтың   өзі, 
                 ТАғылымның  көзі

жуырда талдықорған қаласында ұлы жеңістің 70 
жылдық мерейтойына арнап мүгедек-спортшылар ара-
сында пауэрлифтингтен республика чемпионаты өткен 
болатын. сол жарысқа өңірімізден барған мүмкіндігі 
шектеулі спортшылар жүлдемен оралды.

«Аталған сайысқа өңір намысын қорғауға 6 спортшы қатысты.  
Бәрі де жақсы нәтиже көрсетті. Бір спортшымыз  бірінші, екеуі екінші 
орынды иеленді. Республиканың барлық өңірлерінен келген спорт-
шылар арасынан командалық есепте төртінші орынды иелену – жақсы  
жетістік», - деді облыстық мүгедектер қоғамының төрағасы Жұмажан 
Қожжанов.

Республикалық жарысқа алғаш қатысып, мүгедек әйел спорт- 
шылардың арасынан пауэрлифтингтен жүлделі екінші орын алған 
Сандуғаш Баймұханова спортпен шұғылданғанына алты ай болса да, 
осындай жетістікке жеткенін мақтан тұтатынын, бұдан бұлай да спорт-
тан қол үзбейтіндігін айтты. 

Нұрбек ЗӘКӘРИЯҰЛЫ,
«Орал өңірі»

Жүлдемен  оралды «Сәулеттіктер»   –   жеңімпаз! 

Олимпиадаға Тасқала ауданындағы «Сәулет»  мек-
теп-лицейінің 11-сынып оқушылары Бауыржан Идри-
сов, Ханабил Абатов, Еркебұлан  Аспендияр,  Есен Есе-
налиев, Сүйіндік  Киматов  қатысып,  жеңімпаз атанып 
келді. 

- Олимпиадада  қазақ тілі, математика, физика,  хи-
мия  пәндерінен   тест тапсырмаларын орындадық. 55 
оқушы қатысқан  білім сайысында біздер алғашқы бес-
тіктен көріндік.  Біздің   жеңіс тұғырынан көрінуімізге  
үлес қосып, дайындаған қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі Б. Кулшариева, математика пәнінің  
мұғалімі М. Құрманиязова, химия пәнінің мұғалімі   

Ж. Гумарова, физика пәнінің  мұғалімі А. Дүйсенова 
сынды ұстаздарымызға алғысымыз шексіз, - дейді  Ба-
уыржан Идрисов.  

Жеңіспен оралған жас жеткіншектерге алдағы 
уақытта да тек сәттілік тілейміз!

Айғаным БЕКЕНТАЕВА,
Тасқала ауданы

жақында орал қаласында  XII облыстық 
а. тайманов атындағы техникалық олим-
пиада  өтті.  «дарын»  қосымша білім беру 
орталығында ұйымдастырылған бұл  олим-
пиада оқушылардың  жаратылыстану-ма-
тематика пәндері бойынша білім сапасын 
арттырып, жоғары сынып оқушыларын ин-
женерлік-техникалық мамандықтарға бе- 
йімдеу және кәсіптік бағдар беруді мақсат 
етеді.  


