
24 МАУСЫМ – СУДЬЯ  ЖӘНЕ СОТ ҚЫЗМЕТКЕРІ КҮНІ
24 маусым Қазақстан судьялары мен сот 
қызметкерлерінің кәсіби мерекесі ретінде ресми түрде 
бекітілуі біз үшін көптен күткен үлкен қуаныш болды. 
Құқықтық мемлекетте барлық қарым-қатынастың заң 
арқылы реттелетіні белгілі. Осыған орай тәуелсіздіктің 
отыз жылында судьялардың мәртебесін нығайтып, 
қызметін жетілдіруге барынша мән берілді. 2000 
жылы қабылданған «Қазақстан Республикасының сот 
жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» заңы 
қоғамдағы үшінші биліктің қызметін нақтылаған ең 
негізгі құжат. Сонымен қатар, соттың мерейін өсіруде 
Қазақстан Республикасы Судьялар одағы қоғамдық 
бірлестігінің де көмегі көп. 1996 жылдан бері 
республика судьяларының съезі әр төрт жыл сайын 
ұйымдастырылып келеді. Бүгінге дейін өткен сегіз 
съездің де көтерген жүгі, шешкен мәселелері ауқымды. 
Одақ тарапынан үздік судьяларды анықтап, үздік 

соттарды даралауға қадам жасалды. Судьялар 
мен сот қызметкерлерінің қоғамдық жұмыстарға 
белсенді араласып, спорт, өнер, шығармашылыққа 
байланысты қабілеттерін шыңдауына мүмкіндік 
берілді. Мұндай сайыстар шын мәнінде жанымызда 
жүрген әріптестерімізді жаңа қырынан тануға, өнерін 
өрістетуіне жол ашты.
Осыдан көріп тұрғанымыздай, судьялар мен 
сот қызметкерлерінің жұмысын жандандырып, 
беделін көтеруге байланысты шаралар бір сәт те 
тоқтамаған. Ал арнайы кәсіби мерекенің белгіленуі 
сала қызметкерлерінің мерейін үстем етері даусыз.

А.Зиада,
Ақмола облысының

Қорғалжын аудандық сотының судьясы 

Ағымдағы жылдың  23-маусымы күні Республика 
бойынша мемлекеттік қызметші және ішкі істер бөлімі 
қызметкерлерінің кәсіби мерекелері аталып өтті. Осы 
орайда Егіндікөл ауданы да мерекені белсене атап 
өтті. Құттықтау сөз кезегін алған аудан әкімі Ерлан 
Қыздарбекұлы баршаны мерекемен  құттықтап, 
еңбектеріне табыс, отбасыларына амандық тіледі. 
Мінсіз қызметі мен ерекше еңбегімен көзге түскен 
біршама қызметшілер Алғыс хат, мадақтамалармен 
марапатталды. Ал, аудандық ішкі істер бөлімінің 
қызметкерлері «Қазақстан полициясына  жыл»  

төс белгісімен марапатталып, жақсы қызметі үшін 
сыйақылармен де мадақталды. 
Салтанатты рәсімнен кейін аудандық мәдениет үйінің 
қызметкерлерінің ұйымдастыруымен мерекелік 
концерт өткізілді. Отан алдындағы борыштарын 
абыроймен атқарып, елі үшін еренбей еңбек етіп 
жүрген мемлекеттік қызметшілер мен ішкі істер бөлімі 
қызметкерлерін мерекелерімен құттықтай  отырып, 
еңбектеріне жеміс, жанұяларына амандық тілейміз!

Мемлекеттік қызметшілер күні

 ГКП на ПХВ «Егиндыкольская районная больница», 
предоставляет следующие  государственные услуги:
1.«Вызов врача на дом»
2.«Запись на прием к врачу»
3.«Прикрепление к медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
4.«Выдача выписки из медицинской карты 
стационарного больного»
5.«Выдача справки с медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
6.«Выдача листа о временной нетрудоспособности с 
медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь»
7.«Выдача справки о временной нетрудоспособности 
медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь»
8.«Прохождение предварительных обязательных 
медицинских осмотров»
9.«Предоставление лекарственных средств, 
специализированных лечебных продуктов, изделий 
медицинского назначения отдельным категориям 
граждан»
10.«Выдача направления пациентам на 
госпитализацию в стационар в рамках 
гарантированного   объема бесплатной медицинской 
помощи через портал Бюро госпитализации»
11.«Выдача справки о допуске к управлению 
транспортным средством»
12.«Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-
курортном лечении»
Для информирования населения о порядке 
оказания государственных услуг в ГКП на ПХВ 
«Егиндыкольской РБ» оформлены стенды,  на 
которых размещены нормативные правовые акты, 
регламентирующие оказание государственных услуг, 
также  на официальных интернет-ресурсах, размещены   
перечень государственных услуг, предоставляемых 
в Егиндыкольской РБ, стандарты, регламенты 
государственных услуг на  государственном и русском 
языках. 
Результаты оптимизации и автоматизации процессов 
оказания государственных услуг –  В ГКП на ПХВ 
«Егиндыкольской  РБ» все государственные услуги 
оказываются согласно стандартам. Так же, имеется 
уголок самообслуживания «egov.kz», где пациенты 
могут сами либо с помощью оператора отправить 
запрос на получение государственной услуги. 

Уважаемые жители 
Егиндыкольского района

Маусымнан бастап 
қазақстандықтар жоғарылатылған 

зейнетақы мен 
жәрдемақы ала бастайды.

2022 жылдың 12 мамырында қабылданған «2022-2024 
жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Заңы шеңберінде 2022 жылдың 1 сәуірінен 
бастап инфляцияның 2022 жылға арналған дәлізін қайта 
қарауды ескере отырып, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 
қорынан (МӘСҚ) төленетін ынтымақты зейнетақы 
мен әлеуметтік төлемдердің мөлшері қосымша 4%-ға 
индекстелді, ал ең төменгі күнкөріс деңгейі (ЕТКД) мен айлық 
есептік көрсеткіш (АЕК) көлемінің өзгеруіне байланысты 
базалық зейнетақы мен жәрдемақы мөлшері 4%-ға 
артты.
Заңға сәйкес 1 сәуірден бастап:
* Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) - 3 180 теңге мөлшерінде;
* Ең төменгі зейнетақы – 48 032 теңге;
* Ең төменгі күнкөріс деңгейі (ЕТКД) - 37 389 теңге;
* Базалық зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшері - 20 191 
теңге.
Маусым айынан бастап зейнетақы мен жәрдемақы алушылар 
ағымдағы жылдың сәуір және мамыр айларының қосымша ақысын 
ескере отырып, төлемдерді жоғары мөлшерде алатын болады.
Жоғарылайтын төлемдердің жалпы саны 6,6 млн-
ды құрады. Зейнетақы мен жәрдемақылар Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасын 
орындау аясында индекстелді.
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О противодействии коррупции в сфере АПК

Под   коррупцией    
понимается    незаконное    
и с п о л ь з о в а н и е 
лицами, занимающими 
о т в е т с т в е н н у ю 
г о с у д а р с т в е н н у ю 
должность, лицами, 

уполномоченными на выполнение государственных 
функций, лицами, приравненными к лицам, 
уполномоченным на выполнение государственных 
функций, должностными лицами своих должностных 
(служебных) полномочий и связанных с ними 
возможностей в целях получения или извлечения 
лично или через посредников имущественных 
(неимущественных) благ и преимуществ для себя 
либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем 
предоставления благ и преимуществ.
Важную роль в вопросах противодействия коррупции 
играют проводимые мероприятия по предупреждению 
возможных проявлений, а также внедрение системы 
превентивных мер.
В Егиндыкольской  районной территориальной 
инспекции КГИ в АПК МСХ РК в  целях профилактики 
коррупционных проявлений разработан план работы  
по противодействию коррупции на 2022 год, ежедневно 
ведется разъяснительная работа по противодействию 
коррупции с регистрацией в журнале о проведении 
инструктажа о недопущении коррупционных 
правонарушений государственными инспекторами. 
Вывешена информация об оказании государственных 
услугах с указанием порядка и сроков исполнения. 
Предоставлена возможность воспользоваться уголком 

самообслуживания. 
Все рабочие процессы фиксируются посредством 
видеонаблюдения. Сотрудники инспекции снабжены 
видеорегистраторами. При оказании государственных 
услуг сотрудниками неукоснительно соблюдаются 
требования Этического кодекса государственных 
служащих Республики Казахстан, нормы 
Административного процедурно-процессуального 
кодекса Республики Казахстан.
В обязательном порядке включается вопрос о 
противодействии коррупции в ходе проведения 
совещаний. Периодически организуются заседания 
по Школе правовых знаний. Проводятся выступления 
и диалоги в рамках проекта «Антикор life». В здании 
территориальной инспекции имеется ящик для 
обращений граждан, а также стенды с номерами 
телефонов доверия.
Борьбу с коррупцией в пределах своей компетенции 
обязаны вести все государственные органы 
и должностные лица, проявлять вежливость 
и корректность при исполнении служебных 
обязанностей, не оказывать предпочтение физическим 
и юридическим лицам, быть независимым от их 
влияния при исполнении должностных обязанностей.
По возникающим вопросам обращаться в 
Егиндыкольскую районную территориальную 
инспекцию КГИ в АПК МСХ РК по адресу: 
с. Егиндыколь, ул. Победы, 7, 2  этаж. 
ел. 8-716-42-2 - 13- 34. 

Г.Амангельдинов    
руководитель Егиндыкольской

РТИ КГИ в АПК МСХ РК

Бескомпромиссная борьба с коррупцией является 
одним из основных приоритетов государственной 
политики. Чтобы установить верховенство закона и 
построить настоящее правовое государство, прежде 
всего, нужно искоренить коррупцию. Коррупция как 
социальное явление продолжает существовать в 
настоящее время практически во всех странах мира, 
независимо от политического развития, в том числе и в 
Казахстане, различается лишь масштабами. Коррупция 
тормозит процесс социально экономического развития, 
строительства рыночной экономики, привлечения 
инвестиций. Негативно воздействует на политические 
и общественные институты демократического 
государства, представляет собой серьезную угрозу 
будущему развитию страны. Борьба с коррупцией 
определена в качестве одного из основных приоритетов 
государственной политики в Казахстане.  Для 
Казахстана преодоление коррупции является одним 
из главных направлений государственной политики, 
приоритетность которого четко обозначена. Президент 
Казахстана, говоря о борьбе с коррупцией, неоднократно 
подчеркивал, что без участия общества нельзя 
победить коррупцию. положений, так и в повседневной, 
практической работе по борьбе с коррупцией. Но 
прежде чем призывать к противостоянию какому-либо 
негативному явлению, последнее необходимо четко 
и конкретно определить, разобраться в причинах и 
механизме этого зла. В современном мире работа по 
усилению борьбы с коррупцией ведется непрерывно и 
постоянно совершенствуется. В мире нет уникального 
набора механизмов борьбы с коррупцией, который 
оптимален для всех стран. Специфика наборов 
методов по борьбе с коррупцией, принимаемых 
каждой страной, уникальна и зависит не только от 
политической и экономической стабильности, но и 
от обычаев и традиций, религиозных особенностей 
и уровня правовой культуры, а также от площади 
занимаемой территории, плотности, численности 
населения. В условиях модернизации экономики и 
масштабных социальных преобразований в Казахстане 
была все более очевидна потребность в целостной 
антикоррупционной стратегии, тесно увязанной с 
современной социально-экономической политикой 
государства. 
Одним их важных мер станет декларирование 
государственными служащими не только своих 
доходов, но и расходов. В дальнейшем такое 
декларирование будет распространено на все 
население, что окажет положительное влияние на 
соблюдение законности и обеспечение прозрачности в 
системе государственной службы.
    

Управление государственных доходов по 
Егиндыкольскому району

«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін 
бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына 

қарамастан « Егіндікөл ауылының №1 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ 
құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау» 

мемлекеттік қызметті көрсету стандарты

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы- «Егіндікөл 
ауылының №1 жалпы орта білім беретін мектебі» 
КММ (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші)
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті ұсыну 
тәсілдері- 
1) www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы 
(бұдан әрі – портал) арқылы;
2) көрсетілетін қызметті беруші арқылы жүзеге 
асырылады.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің мерзімі- 
Көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсырған сәттен бастап, сондай-ақ портал арқылы 
жүгінген кезде - бір жұмыс күні.
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру 
ұйымдарына оқудың күндізгі  нысанына қабылдау 
үшін – күнтізбелік жылдың 20 тамыздан кешіктірмей.
1 сынып үшін күнтізбелік жылдың 1 тамызына дейін, 
10 сынып үшін күнтізбелік жылдың 15 тамызына дейін.
4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны - 
Электронды (ішінара автоматтандырылған) / қағаз 
түрінде
5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижелері- 
Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті 
алушының «жеке кабинетіне» ағымдағы жылдың 
1 қыркүйегінен бастап орта білім беру ұйымына 
қабылдау және оқуға қабылдау туралы хабарлама 
алады, құжаттардың толық емес пакетін ұсынған кезде 
- бас тарту себебін көрсете отырып, дәлелді бас тарту 
туралы хабарлама келеді.
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезінде көрсетілетін 
қызметті алушыдан алынатын төлем мөлшері және 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда оны алу тәсілдері- Тегін.
7. Жұмыс кестесі-
1)  демалыс және мереке күндерін қоспағанда, 
дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, белгіленген 
жұмыс кестесіне сәйкес сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.
2) портал – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты 
техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы 
(көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, Кодекске сәйкес демалыс және 
мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау 
және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижелерін 
беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).
8. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
құжаттардың тізбесі - порталға:
1) ата-аналардың немесе басқа заңды өкілдердің 
1-қосымшасының нысанына сәйкес өтініш; 2) «Денсаулық 
сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық 
құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін 
атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-
175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 148139 болып тіркелген) 
бекітілген № 065/у нысанды денсаулық жағдайы туралы 
анықтама және «Бала денсаулығы паспорты» 026/у-3 

есеп нысаны, Қазақстан Республикасының Денсаулық 
сақтау министрінің міндетін атқарушының 2003 
жылғы 24 маусымдағы № 469 бұйрығымен бекітілген 
№ 026/у-3 нысан (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2423 болып тіркелген);
3) баланың 3х4 см өлшеміндегі цифрлық фотосуретi.
- көрсетілетін қызметті берушіге:
1) ата-аналардың немесе басқа заңды өкілдердің 
1-қосымшасының нысанына сәйкес өтініш;
2) жеке басын растайтын құжаттың түпнұсқасы 
(түпнұсқасы сәйкестендіру үшін қажет, ол көрсетілетін 
қызметті алушыға қайтарылады);
3) денсаулық жағдайы туралы анықтама («Денсаулық 
сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық 
құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін 
атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-
175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 148139 болып 
тіркелген) бекітілген № 065/у нысанды денсаулық 
жағдайы туралы анықтама және «Бала денсаулығы 
паспорты» 026/у-3 есеп нысанын толтыру және жүргізу 
жөніндегі Нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 
м.а. 2003 жылғы 24 маусымдағы № 469 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 2423 болып тіркелген) бекітілген № 026/у-
3 нысан;
4) баланың 2 данада 3х4 см өлшеміндегі фотосуретi.
9.Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген мемлекеттік қызметтер көрсетуден бас 
тартуы-1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған құжаттардың 
және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) 
анық еместігін анықтау;
 2) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті ұсынған құжаттарының 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2018 жылғы 12 қазандағы № 546 бұйрығымен 
бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 17553 тіркелген) Бастауыш, 
негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы 
білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын 
білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік 
қағидаларында белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;
10.  Мемлекеттік қызметтерді, оның ішінде 
электрондық нысанда және Мемлекеттік корпорация 
арқылы ұсыну ерекшеліктерін ескеретін өзге де 
талаптары- Құжаттар топтамасын тапсыру үшін 
күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 15 (жиырма) минут.
Қызмет көрсетудің ең ұзақ мерзімі 15 минуттан 
аспайды.
Көрсетілетін қызметті алушы ата-анасының (заңды 
өкілдерінің) ЭЦҚ болған жағдайда портал арқылы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті электрондық 
нысанда алуға мүмкіндігі бар.

Повышенную пенсию и пособия 
казахстанцы начнут получать с июня. 
Также в июне они получат доплаты за 

апрель и май

12 мая вышел закон, в рамках которого с 1 апреля с 
учетом пересмотра коридора инфляции на 2022 год 
размеры солидарных пенсий и социальных выплат из 
Государственного фонда социального страхования 
(ГФСС) проиндексированы дополнительно на 4%. 
Размеры базовой пенсии и пособий также повышены 
на 4% в связи с изменением величины прожиточного 
минимума и месячного расчетного показателя. Всего 
будет увеличено порядка 6,6 млн выплат. Пресс-
служба НАО «ГК «Правительство для граждан. 
Согласно закону с 1 апреля установлено:
месячный расчетный показатель (МРП) – в размере 
3180 тенге;
минимальная пенсия – 48 032 тенге;
прожиточный минимум (ПМ) – 37 389 тенге;
минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 
20 191 тенге.
Пенсии и пособия были проиндексированы в рамках 
исполнения поручения Главы государства Касым-
Жомарта Токаева.
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Решение 
Егиндыкольского районного маслихата от 06 июня 2022 года № 7С20-3

«Об установлении повышенных на двадцать
 пять процентов должностных окладов и

 тарифных ставок специалистам в области 
социального обеспечения и культуры, являющимся гражданскими служащими и 

работающим в сельской местности»

В соответствии с пунктом 9 статьи 139 Трудового кодекса Республики Казахстан,  
подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»  
Егиндыкольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Установить повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и 
тарифные ставки специалистам в области социального обеспечения и культуры, 
являющимся гражданскими служащими и работающим в сельской местности за счет 
бюджетных средств, по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, 
занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникнувшие с 1 января 2022 года.

Секретарь Егиндыкольского  
районного маслихата                                     Б. Абилов 

(зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 
от 09 июня  2022 года № 28411)

Егіндікөл аудандық мәслихатының 
2022 жылғы 06 маусымдағы № 7С20-3 

«Азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жерде 
жұмыс істейтін әлеуметтік қамсыздандыру және мәдениет саласындағы  

мамандарға жиырма бес пайызға жоғарылатылған 
лауазымдық айлықақылар мен тарифтік 

мөлшерлемелерді белгілеу туралы» шешімі

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 139-бабының 
9-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
6-бабы 1-тармағының 15) тармақшасына сәйкес Егіндікөл аудандық мәслихаты 
ШЕШТІ:
1.Азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс iстейтiн 
әлеуметтiк қамсыздандыру және мәдениет саласындағы мамандарға бюджет 
қаражаты есебiнен қызметтiң осы түрлерiмен қалалық жағдайда айналысатын 
азаматтық қызметшiлердiң айлықақыларымен және мөлшерлемелерімен 
салыстырғанда жиырма бес пайызға жоғарылатылған лауазымдық айлықақылар 
мен тарифтiк мөлшерлемелер белгiленсін.
2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған 
құқықтық қатынастарға қолданылады.

Егіндікөл аудандық 
мәслихатының хатшысы                    Б. Әбілов 
(2022  жылғы  09 маусымда  Нормативтік кұқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің  
тізілімінде  № 28411  болып  тіркелген)

Ақмола облысы Егіндікөл ауданының әкімдігі шаруа 
қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін 10 
жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) 
құқығын беру бойынша  конкурсты қайталап өткізеді.

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдау Егіндікөл ауданы, 
Егіндікөл ауылы, Победа көшесі, 6 мекен-жайы бойынша 2022 
жылғы 27 шілдесінен бастап 2022 жылғы 16 тамызын қоса 
алғандағы кезеңде жүзеге асырылады.

Конкурстың қорытындысын шығару күні, уақыты және орны: 
2022 жылғы 17 тамыз сағат 11.00-де, Егіндікөл ауылы, Победа 
көшесі, 6, 2-қабат, мәжіліс залы.

ХАБАРЛАМА

лот №
Жер учаскесінің орналасқан 

жері
Жер учаскесінің берілу мақсаты Жер учаскесінің қысқаша сипаттамасы 

(алқаптардың құрамы мен түрлері) Алаңы (га) Бонитет 
балы

Топырақ 
сипаттамасының 

сапасы

Сумен қамтамасыз 
етілуі

Өңірдің ауыл 
шаруашылық 
мамандануы

Буревестник ауылы ауыл шаруашылығы өндірісін, шаруа қожалығын 
жүргізу

Жайылымдар, оның ішінде 243  га табиғи , 
түбегейлі жақсартылған 58 га 301 11 күңгірт-күрең 

топырақ Суландырылмаған мал шаруашылығы

Егіндікөл 
ауылы

ауыл шаруашылығы өндірісін, шаруа қожалығын 
жүргізу Егістік 50 27 күңгірт-күрең 

топырақ Суландырылмаған өсімдік шаруашылығы

Егіндікөл 
ауылы

ауыл шаруашылығы өндірісін, шаруа қожалығын 
жүргізу Егістік 75 30 күңгірт-күрең 

топырақ Суландырылмаған өсімдік шаруашылығы

Қоржынкөл ауылы ауыл шаруашылығы өндірісін, шаруа қожалығын 
жүргізу

Жайылымдар, оның ішінде 30 га табиғи , 
түбегейлі жақсартылған 420 га 450 20 күңгірт-күрең 

топырақ Суландырылмаған мал шаруашылығы

Қоржынкөл ауылы ауыл шаруашылығы өндірісін, шаруа қожалығын 
жүргізу

Жайылымдар, оның ішінде 108 га табиғи , 
түбегейлі жақсартылған 342 га 450 118

күңгірт-күрең 
топырақ Суландырылмаған мал шаруашылығы

Жалпы аумағы 1 326 га, соның ішінде 125 га егістік, 381 га табиғи жайылым, 820 га түбегейлі жақсартылған 

Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар беріледі:
1) конкурсқа қатысуға арналған өтінім;
2) конкурстық ұсыныс.
Конкурсқа ұсыныстар мыналарды қамтуы тиіс:
1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл 
шаруашылығы дақылдарын өсіру алаңы, ауыл шаруашылығы мал 
басы, қолданылатын Агротехнология, ауыл шаруашылығы техникасы 
мен технологиялық жабдықтардың, ауыл шаруашылығы саласындағы 
білікті мамандардың болуы, ашылатын жұмыс орындарының саны);
2) шаруашылық ішіндегі жерді абаттандыру бойынша  орналастыру 
жобасын жасау және игеру және ауыл шаруашылығы 
инфрақұрылымын дамыту жөніндегі іс-шараларды орындау бойынша 
міндеттемелер;
3) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ұтымды пайдалану 

ережелерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасының жер 
заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес 
ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алқаптарының құрылымын 
әртараптандыру жөніндегі индикативтік көрсеткіштерді орындау, 
ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық 
және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер.
Инвестициялар сомасында өнімді сақтау және қайта өңдеу объектісін 
салуға, ауыл шаруашылығы жануарларын ұстауға арналған үй-жай 
салуға, технологиялық жабдықтарды сатып алуға бағытталған қаражат 
есепке алынбайды. Ең жоғары балл алған қатысушы жеңімпаз деп 
танылады.
Конкурсқа қатысуға өтінімде ҚР Жер кодексінің 43-1-бабының 
9-тармағында байланыстырылған мәліметтер болуы тиіс. 
Өтінімде өтініш берушінің жұбайының (зайыбының) шетелдік 

азаматтығы туралы мәліметтер көрсетілуге тиіс. Жеке 
тұлғалардың,шаруа қожалықтарының өтінімдерінде өтініш беруші 
осы ауданда,ауылда, кентте қанша уақыт тұратыны көрсетілуі қажет.
Конкурстық ұсынысты конкурсқа қатысушы жабық конвертте, 
нөмірленген беттерімен тігілген түрде басылған немесе өшірілмейтін 
сиямен жазылған, соңғы беті: жеке тұлғалар (немесе сенім білдірілген 
тұлға) үшін – қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін – 
бірінші басшының (немесе сенім білдірілген тұлғаның) қолымен 
және мөрмен (ол болған жағдайда) расталуымен ұсынады.
Конкурсты өткізу тәртібі туралы мәліметтер мен қосымша ақпаратты 
Ақмола облысы, Егіндікөл ауданы әкімдігінің Ғаламтор-ресурсынан 
алуға болады. http://egin.akmo.gov.kz/ немесе 87164221510 телефоны 
арқылы.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Акимат Егиндыкольского района Акмолинской области проводит 
конкурс по предоставлению права временного возмездного 
землепользования (аренды) для ведения крестьянского хозяйства, 
сельскохозяйственного производства сроком на 10 лет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 27 июля  2022 года по 
16 августа 2022 года включительно по адресу: Егиндыкольский район, 
село Егиндыколь, улица Победы, 6. 

Дата, время и место подведения итогов конкурса: 17  августа  2022 
года, 11-00 часов, по адресу: Егиндыкольский район, ул. Победы, 6, 2 
этаж, зал заседаний.

№ лота

Месторасположение 
земельного участка

Земельный участок предоставляется 
для: Краткая характеристика зем. 

участка 
(состав и виды угодий)

Площадь 
(га)

Балл 
бонитета

Качества 
характеристик почв Водообеспеченность Сельскохозяйственная 

специализация региона

1
Село Буревестник Ведение сельскохозяйственного 

производства, крестьянского хозяйства
Пастбища, в том числе  243 га 
естественные, 58 га коренного 
удучшенияя.

301 11
Темно-каштановые 

почвы Не обводненные Растениеводство

2 Село Егиндыколь Ведение сельскохозяйственного 
производства, крестьянского хозяйства Пашня 50 27 Темно-каштановые 

почвы Не обводненные Растениеводство

3 Село Егиндыколь Ведение сельскохозяйственного 
производства, крестьянского хозяйства Пашня 75 30 Темно-каштановые 

почвы Не обводненные Растениеводство

4
Село Коржинколь Ведение сельскохозяйственного 

производства, крестьянского хозяйства
Пастбища, в том числе 30 
га естественные, 420 га 
коренного улучшения.

450 20
Темно-каштановые 

почвы Не обводненные

5
Село Коржинколь Ведение сельскохозяйственного 

производства, крестьянского хозяйства
Пастбища, в том числе 108 
га естественные, 342 га 
коренного удучшенияя.

450 18
Темно-каштановые 

почвы Не обводненные Животноводство

Общая площадь 1326  га, в том числе, 125 га пашни,  381 га пастбища естественные, 820 га пастбища к.у.

Для участия в конкурсе подаются следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе;
2) конкурсное предложение;
Конкурсное предложение должно содержать:
1) бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания 
сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных 
животных, применяемые агротехнологии, наличие 
сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, 
квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, 
количество создаваемых рабочих мест);
2) обязательства по составлению и освоению проекта 
внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприятий по 
развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;
3) обязательства по исполнению требований земельного 

законодательства Республики Казахстан, включая Правил 
рационального использования земель сельскохозяйственного 
назначения, выполнению индикативных показателей по 
диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных 
культур в соответствии со специализацией региона, соблюдению 
научно-обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных 
требований.
В сумме инвестиций не учитываются средства, направленные 
на строительство объекта хранения и переработки продукции, 
строительство помещения для содержания сельскохозяйственных 
животных, приобретение технологического оборудования. Участник, 
набравший наиболее высокий балл, признается победителем.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения, указанные 
в пункте 9 статьи 43-1 Земельного кодекса РК. В заявке должны быть 

указаны сведения об иностранном гражданстве супруга (супруги) 
заявителей. В заявках физических лиц, крестьянских хозяйств 
необходимо указать какое время заявитель проживает в данном районе, 
селе, поселке.
Конкурсное предложение представляется участником конкурса в 
закрытом конверте, отпечатанное или написанное несмываемыми 
чернилами в прошитом виде с пронумерованными страницами, где 
последняя страница заверяется: подписью участника – для физических 
лиц (или доверенного лица) и подписью первого руководителя (или 
доверенного лица) и печатью (при ее наличии) – для юридических лиц.
Сведения и дополнительную информацию о порядке проведения 
конкурса можно получить на интернет-ресурсах акимата 
Егиндыкольского района, Акмолинской области,  http://egin.akmo.gov.kz/  
или по тел.: 87164221510 . 
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Сообщи о невыдаче фискального чека ККМ 
и  получи  вознаграждение

 Управление государственных доходов по 
Егиндыкольскому району сообщает о проведении 
акции «Гражданский контроль – требуй чек»  среди 
населения Республики Казахстан.  
Лицам, сообщившим о не выдаче фискального чека 
ККМ, в соответствии с поручениями Главы государства 
об активизации в период действия моратория 

инструментов саморегулирования, общественного 
контроля, возобновлена акция «Гражданский контроль 
– требуй чек» по выявлению фактов невыдачи 
фискальных чеков. 
В акции «Гражданский контроль – требуй чек» 
может принять участие любой желающий. Все 
направленные обращения будут рассмотрены 
органами государственных доходов. Сообщить о 
фактах нарушения невыдачи фискального чека 
можно  скачав бесплатное мобильное приложение 
«WIPON CASHBACK» с App Store и Play market и 
получить вознаграждение (1000 тенге за минусом 
ИПН) на баланс телефона,  в случае подтверждения 
факта нарушения невыдачи фискального чека. 
Для идентификации сведения о предпринимателе 
покупатель может считать информацию с QR-кода, 
размещенного в кассовой зоне предпринимателя. 
Комитет государственных доходов призывает всех 
граждан Республики Казахстан выразить свою 
гражданскую позицию, проявить нулевую терпимость 
к нарушению закона и активно участвовать в 
акции «Гражданский контроль – требуй чек».

«Алтын астық» аудандық газетіне 
2022 жылға жазылу жалғасуда

Біздің газетке жазылуды кез-келген «Қазпошта» 
АҚ бөлімшесінде  рәсімдеуге болады. Басылымға  
жазылудың жартыжылға бағасы -1592 теңге. 
Газеттің шығу мерзімі - аптасына бір рет, дүйсенбі 
күндері. Газеттің электрондық нұсқасына жазылуды 
редакцияның бухгалтериясында рәсімдеуге болады.
Сіз газеттің шығарылымын PDF форматында өзіңіздің 
электрондық поштаңыздың мекен-жайына газетті 
баспаханаға тапсыру кезінде ала-аласыз. Газеттің 
электрондық нұсқасына жазылымның бағасы -1000 
теңге. Газеттің жартыжылдық жазылымын редакциядан 
алу (Победа көшесі,7) -1300 теңге.
Жазылымның бұл нұсқасын Сіз редакцияның
бухгалтериясында рәсімдей аласыз.
Егер де сіз біздің  газетке жазылып, ол сізге 
келмесе немесе барлық нөмірлері бірдей келмесе, 
осы факт туралы «Алтын астық» редакциясына: 
2-13-69 телефоны бойынша хабарласуыңызды өтінеміз.
Газет мемлекеттік және орыс тілдерінде жарық көреді. 
Сіз біздің газеттен өзіңізге қызықты әрі пайдалы 
мәліметтер аласыз, аудан жаңалықтарын білетін 
боласыз,өзіңіздің және әріптестеріңіздің фотосуреті 
мен материалдарын көре аласыз! Біздің газет 
Егіндікөл ауданының тыныс- тіршілігіне немқұрайлы 
қарамайтын барлық жандар үшін үлкен сүйіспеншілікпен 
шығарылады.

Влияние пыли  на  организм человека

Источники пыли могут быть самые разные. Она 
появляется в результате выветривания почвы, 
выбрасывается из кратеров вулканов при извержениях, 
содержится в выхлопных газах автомобилей и других 
транспортных средств и даже в океанских брызгах. 
Наша домашняя пыль может включать так же пыль 
из космоса, попадающую на планету вместе с 
метеоритными дождями.
К естественной органической пыли можно отнести 
цветочную пыльцу, грибки, споры, шерсть животных и 
волосы людей.
Производственная пыль в основном состоит из отходов 
от сжигания минерального и органического топлива 

– нефти, газа, угля, дерева и сажа, содержащаяся 
в выхлопах двигателей внутреннего сгорания. При 
отливке и обработке металлов образуется абразивная 
и металлическая пыль, при обработке древесины – 
древесная.
Немалую часть в составе пыли занимает коммунально-
бытовая пыль. Сюда можно отнести резиновую пыль 
от истирающихся об асфальт и бетон автомобильных 
шин. При этом истираются не только колеса, но и само 
дорожное покрытие. Тучи такой пыли, как правило, не 
поднимаются выше четвертого этажа наших домов. Так 
же к коммунально-бытовой пыли относятся волокна из 
натуральных и искусственных тканей. Все это кружит в 
воздухе и попадает в наши квартиры.
Пыль – загадочная штука. Сколько ни убирай ее, она 
все равно накапливается.
К настоящему времени в домашней   пыли квартир 
найдено свыше 150 видов  клещей, 
В домах современной постройки, где мы страдаем от 
большой сухости воздуха, пыльные клещи почти или 
совершенно отсутствуют - им требуется повышенная 
влажность. Поэтому, кстати, они не боятся влажной 
уборки, но их число уменьшается после сухой.
Лучший способ уменьшить запыленность квартиры - 
сквозняк.
«Эликсира жизни» человечество пока не придумало. 
Рекомендации медиков сводятся, в основном, к 

Что такое менингит?
Для чего нужно нам знать об этом

Менингит – острое инфекционное заболевание, 
для которого характерно воспаление оболочек 
головного мозга. Заболевание может быть 
первичным (болезнь поражает головной мозг 
сразу) и вторичным (менингит развивается 
вследствие занесения инфекции из другого очага).
Основная   причина первичного менингита – заражение 
менингококковой инфекцией. Симптомы менингита: у 
взрослых менингит обычно начинается остро. Первые 
симптомы менингита могут напоминать сильную 
простуду с выраженным интоксикационным синдромом: 
высокая температура тела до 40 С, озноб, мышечные и 
суставные боли, слабость. Симптомы острого менингита: 
основной признак менингита – головная боль без четкой 
локализации. Больные говорят: «Болит вся голова». С 
развитием заболевания болевой синдром нарастает, 
боль становится невыносимой, распирающей, 
усиливающейся при любых движениях, громких звуках 
и ярком свете. У больных часто отмечается спутанность 
сознания. Сильная тошнота, рвота, которая не приносит 
облегчение. Первичный менингит менингококковой 
этиологии сопровождается появлением сыпи.
При легкой форме заболевания появляются 
мелкоточечные темно-красные высыпания, которые 
разрешаются в течение нескольких дней. Для тяжелой 

формы менингита характерно появление крупных 
красных пятен и кровоподтеков, сохраняющихся на коже 
не менее недели. Если происходит поражение черепных 
нервов, то у больного может развиться косоглазие. 
Менингеальные симптомы в разной степени выявляются 
у всех больных. Обычно у больных определяется 
напряжение затылочных мышц. Больные испытывают 
сильную боль при попытках привести голову к груди и 
разогнуть ноги в коленях.
Больные лежат на кровати в определенной позе, 
облегчающей состояние. Обычно больные лежат на 
боку, голова сильно запрокинута назад, руки прижаты к 

поддержанию экологии среды обитания: пища, вода, 
воздух. Воды и пищи человек потребляет около 3-х 
килограмм в сутки, а вот воздуха - более 20 килограмм. 
По разным оценкам, на вдыхаемый воздух приходится 
не менее половины получаемых нами загрязнений. 
Каждому знакомо необыкновенное чувство «лёгкости» 
дыхания солнечным утром в лесу: то, что мы 
называем «свежий» воздух. Научные исследования 
подтверждают, что ощущения нас не обманывают. 
Тот воздух, который мы называем свежим, является и 
максимально полезным для здоровья, полноценным. 
Чем же отличается от него воздух наших квартир, 
учреждений и улиц городов?  Он сильно «разбавлен» 
выбросами промышленных предприятий, выхлопными 
газами автомобилей, другой техники и просто пылью, 
содержащими практически все элементы таблицы 
Менделеева в виде различных химических соединений; 
некоторые из них ещё и активны.
Таким образом, открывая форточку, вместо чистого 
воздуха, мы получаем поток этакого «коктейля», 
который в комнате смешивается с домашней пылью.
По оценкам экологов, домашний воздух в 4-6 
раз «грязнее» и в 8-10 раз токсичнее наружного. 
Впечатляет?

А.Сеилова,
начальник Егиндыкольского районного отделения 
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груди, а ноги согнуты в коленях и приведены к животу 
(«поза легавой собаки»). Диагностика и лечение врач 
устанавливает диагноз без затруднений, поскольку 
симптомы менингита очень специфичны. Для 
уточнения диагноза, а также выявления возбудителя 
менингита, выполняется спинномозговая пункция. 
Лечение менингита осуществляется только в 
стационаре.
Профилактика: избегание контакта с людьми, больными 
менингитом; после контакта с больным менингитом 
необходимо обратиться к врачу для назначения 
профилактического курса приема препаратов; ношение 
одноразовых медицинских масок во время эпидемий 
инфекционных заболеваний; соблюдение правил 
гигиены (мытье рук перед едой, после посещения 
общественных мест); поддержание нормального 
иммунного статуса организма. Менингит – это 
очень тяжелое и смертельно опасное заболевание, 
которое требует оказания квалифицированной 
медицинской помощи. Самолечение 
недопустимо!

Н. Колесник 
лаборант бактериологической лаборатории 

Егиндыкольского районного отделения                                                                             

Будь здоров


