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ХХI ғасырдағы ұлттық сана туралы:
Ел басы Н. Назарбаев халыққа жолдаған
мақаласында саналы пайымдаулар мен рухани
дамудың қозғаушы күштерін айқындап айта
келіп, қоғамдық сананы қалыптастырмай
елімізде ауқымды қайта жаңғыруларды өткізу
мүмкін еместігін айтты.
Осы жолдауда Ел басы еліміздің болашағы мен
саяси даму жолында кең көлемде өте маңызды
мəселені қозғады. Саяси реформадан бастап
экономикалық жаңғырумен қатар, ұлттық тарихи
мəдениетіміз, салт-дəстүр мен тіл болашағы жəне
білім кемесінің алға жүзуі арқасында əлемдегі
ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу үшін
əрбір Қазақстандықтардың жұмыла іс-əрекет
жасауына шақырып отыр. Туған жеріміздің
тұтастығы мен болашағын айқындайтын саяси
иделогоиялық ұсынымдар тəуелсіз елімізді заман
талабына сай жоғары деңгейдегі білім мен жаңа
технологиялар арқылы дамыту деп түсінуіміз
керек. Елбасы Қазақстан қара алтынмен немесе
сыртқы саясаттағы ірі бастамаларымен ғана
емес, мəдени жетістіктерімізбен де танылуы
керек деп атап көрсетті. Президент тарихымыз
бен мəдениетімізді сақтай отырып, Еліміздің
мықты, əрі жаупкершілігі жоғары Біртұтас Ұлт
болуы үшін адамдардың қоғамдық санасын
өзгертуді ұсынады. Мен қазақстандықтардың
ешқашан бұлжымайтын екі ережені түсініп,
байыбына барғанын қалаймын.
Революциясыз дамыу.
Ел басы Нұрсұлтан Назарбаев Елімізді
революциясыз дамытуға шақырады. 1917 жылғы
оқиғаны еске ала отырып, 100 жылғы оқиға
ұлтымыздың дамуына қалай əсер еткендігін
тармақ – тармақтап айтып берді.
Жер - Ана жаратылғаннан бері шөбінің басы
тұлпардың тұяғымен ғана тапталған даланың

барлық құнары құрдымға кетті. Қазақстанның
көптеген аймақтары экологиялық аймақтарға
айналғандығы туралы айта келіп, Президент
осы тақырыптар бойынша білім саласында
иделогиялық жұмыстарды жүргізуді талап
етіп отыр.
Бағдарламалар, жобалар жəне тағы да
бағдарламалар.
Ел басы ұсынып отырған “Туған жер”
бағдарламасының тереңіне үңілсек, ол тұнып
тұрған патриоттық ұғым. Туған жерге өз
жұмыстарын арнамаған бір де бір мəдениет
майталманы жоқ деп білеміз. Жазылған өлеңдер
əн болып айтылса, əңгіме, дастандар кино болып
таспаланды, салынған суреттер төгіліп күй боп
естілді. Майталмандардың осы жұмыстарын
жалғастыру
енді
қарапайым
халықтың
еншісінде. Өзің туып өскен жерді көгалдандыру,
көркейту, оқыған мектептеріне көмектесу,
аймақтық жоғарғы оқу орындарын қолдау,
жергілікті мұражайлар мен галереялардың
қорын толтыру. Осы жолдауды еліміздің
өзге аймақтарынан басқа аймаққа келген
бизнесмендер, шенеуніктер, интеллигенция мен
жастардың қолдаулары қажет.
“Туған жер” Бағдарламасынан бөлек, біз
халықтың санасына одан да маңыздырақ –
жалпы ұлттық қасиетті орындар ұғымын
сіңіруіміз қажет. Ол “Қазақстанның қасиетті
рухани құндылықтары” немесе “Қазақстанның
киелі жерлерінің географиясы” жобасы. Бұл
рухани дəстүрдің басты негіздерінің бірі.
Идеяның түпкі төркіні Ұлытау төріндегі
жəдігерлер кешенін, Қожа Ахмет Яссауи
кесенесін, Тараздың ежелгі ескерткіштерін,
Бекет ата кесенесін, Алтайдағы көне қорымдар
мен Жетісудың киелі мекендерін жəне басқа
да жерлерді сабақтастыра отырып, ұлт

жадында біртұтас кешен ретінде орнықтыру.
Мəдени маңыздылығы тұрғысынан біздің
Түркістан немесе Алтай – ұлттық немесе
құрлықтық қана емес, жаһандық ауқымдағы
құндылықтар. Міне осылар туристік маршрут
тізіміне енгізілуі қажет. Мұның бəрі тұтаса
келгенде халқымыздың ұлттық бірегейлігінің
мызғымас негізін құрайды. Қазақстанның
қасиетті жерлерінің мəдени-географиялық
белдеуі – неше ғасыр өтсе де бізді кез келген
рухани жұтаңдықтан сақтап, аман алып
шығатын символдық қалқанымыз жəне ұлттық
мақтанышымыздың қайнар бұлағы.
Ол – ұлттық бірегейлік негіздерінің басты
элементтерінің бірі.
“Жаһандағы
замануи
қазақстандық
мəдениет” атты тағы бір бағдарлама. Бұл
бағдарлама БҰҰ-ның алты тілін меңгеру,
мəдени қазыналарымызды əлем жұртшылығына
таныстырудың жаңаша түрлерін ойластыруды
меңзейді. Ол үшін мемлекеттің қолдауымен
Жаңа Қазақстанның ең үздік шығармаларын
шет ел халықтарына таныстыруды іске асыру.
Осы бағдарламаның жұмысына Жазушылар
Одағы мен Ғылым академиясы, университеттер
мен қоғамдық ұйымдар белсене араласуы қажет.
Осылайша, мың жылдық тарихымызда
төл мəдениетіміз тұңғыш рет əлемнің барлық
құрлықтарына жол тартып, басты тілдерінде
сөйлейтін болады.
Бағдарламаның
келесі
тарауы
“Қазақстандағы 100 есім”. Нұрсұлтан
Назарбаев осы жобаның аясында бүгінгі
замандастарымыздың жетістіктерінің тарихына
да назар аударуды ұсынады.
Ел басы əлемде жаңа тарихи циклдың
басталғандығын жəне жаңа дəуірмен бірге келген
жағдайларға бейімделу қажеттігін айтады.

Бірінші
–
ұлттық
код,
ұлттық
мəдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру
болмайтындығын, онсыз жаңғыру дегеніңіздің
құр жаңғырыққа айналуы оп-оңай екендігін,
екіншісі – алға басу үшін ұлттың дамуына
кедергі болатын өткеннің кертартпа тұстарынан
бас тарту қажеттігі.
Мемлекет басшысы өзінің бағдарламалық
мақаласында, қанымызға сіңген көптеген
дағдылар мен таптаурын болған қасаң
қағидаларды өзгертпейінше, біздің толыққанды
жаңғыруымыз мүмкін еместігін атап өтіп,
прагматизмнің маңызды бағыттарын көрсетті.
Өткен жылдардағы апаттар, соның ішінде
экологиялық апат бағалауға келмейтін үлкен
нұқсан келтірді. Сондықтан Нұрсұлтан
Назарбаев нақты мақсаттарға қол жеткізіп, білім
алуға, кəсіби тұрғыдан жетілуге, осы жолда əр
нəрсені ұтымды пайдалану – мінез-құлықтың
прагматизміне назар аударады. Бұл заманауи
əлемдегі бірден-бір табысты үлгі. Бұл ретте
ұлттық бірегейлікті сақтау - басты міндеттердің
бірі. Президент ұлттық салт-дəстүр, əдет-ғұрып,
əдебиет мəңгілікке халықпен қалу керектігін
айтады. Өз өлкесінің тарихын білу жəне
мақтаныш тұту керек жəне пайдалы іс. Тек
біртұтас жəне ұлы ұлтқа қатыстылығы туралы
- əлдеқайда көп нəрсені ұмытуға болмайды. Біз
қазақ, шешен, өзбек болып қала береміз, мейлі
кім болмайық, біз өзімізді қазақстандықтармыз
деп сезінуіміз керек.
Республика көп ауқымды жəне іргелі
жұмысқа кіріскелі жатыр, осы жұмысқа əрбір
адам қатысуға міндетті.
Тек осылай ғана мықты, жəне жауапкершілігі
жоғары біртұтас ұлт болу үшін болашаққа
осылай ғана қадам баса аламыз.
Редакциялық коллегия

Аварийно-спасательные работы – паводок 2017 г.
Весенний паводок – одно из опасных природных явлений и одна из самых сильных
угроз для населения. Невозможно предсказать все особенности природной стихии. Поэтому
необходима особенная подготовка и правильные действия аварийно-спасательных служб.
В селе Жанажол спасатели обеспечили
доставку сотрудников энергоснабжающего
предприятия
к
разрушенным
линиям
электропередач, в результате чего восстановили
200 метров линий электропередач.

Баянаульский
район,
в
связи
с
географическим местоположением и рельефом
местности – отнесен к одним из самых
паводкоопасных территории Павлодарского
региона.

В село Тендык 29 марта в связи с
осложнением паводковой ситуации была
направлена группа сотрудников оперативноспасательного отряда Департамента по
ЧС. Прибыв на место, спасатели до утра
ликвидировали повреждение дамбы. Для
укрепления гидрологического сооружения
было уложено 600 мешков песка, тем самым не
дали большой воде «пройти» через населенный
пункт.

В селе Кокдомбак сотрудники спасательного
отряда на специальной технике ТРЭКОЛ
обеспечивали доставку школьников в школу и
обратно, в результате чего учебный процесс не
был прерван.
Так одновременно было успешно проведены
аварийно-спасательные работы в нескольких
населенных пунктах.
4 апреля в Баянаульском районе вблизи
населенного пункта Акмектеп на автодороге
республиканского
значения
КалкаманКерней на 101 км произошел размыв участка
автодороги. Всю ночь дорожные организаций
вели восстановительные работы, а для
обеспечения безопасности и перевозки людей
на месте происшествия несли дежурство
спасатели. Они на лодках осуществляли
перевоз
людей,
пока
дорожники
не
восстановили поврежденный участок дороги.
Одновременно
аварийно-спасательные
работы велись на других паводкоопасных
участках по всей территории области.

Круглосуточно проводился мониторинг таяния
и подхода талых вод, отслеживалась ситуация в
каждом населенном пункте
Так, в городе Павлодар, селе Жетекши
проводились работы по отводу воды в степную
зону. В работе были задействованы 24 человека
и 8 единиц техники. В поселке Ленинский на
откачке воды работало 14 человек и 9 единиц
техники. В селе Мойылды также производилась
перекачка талой воды от жилых домов и
хозяйственных построек.
ПОМОЩЬ В ЛИКВИДАЦИИ ЧС
Для оказания помощи по ликвидации угроз
подтоплений были привлечены и подразделения
филиала АО «Өрт сөндіруші» Павлодарской
области.
2 апреля 2017 года дежурный караул
пожарной
аварийно-спасательной
части
(ПАСЧ) филиала АО «Өрт сөндіруші» по охране
объектов ТЭЦ-2 АО «Павлодарэнерго» был
привлечён для откачки воды в районе курортного
поселка Мойылды. За 4 часа бесперебойной
работы было перекачано 576 куб.м талых вод
и угроза подтопления территории населенного
пункта была снята.
3 апреля 2017 на ликвидацию последствий
активного снеготаяния в помощь силам и
средствам Аксуского гарнизона государственной
противопожарной службы было направлено
отделение на АЦ-40 из ПАСЧ по охране АО
«Евроазиатская Энергетическая Корпорация».
На перекачку воды была установлена ПНС110 из пожарной части №11, аналогичную

задачу выполнила и отделение ПАСЧ филиала
АО «Өрт сөндіруші». Спустя несколько
часов угроза подтопления жилых домов была
ликвидирована.
10 апреля на пульт Единой - дежурнодиспетчерской службы Департамента по ЧС
Павлодарской области поступило сообщение,
что в результате резкого таяния снега в селе
Шуга Актогайского района наблюдается
большое скопление талых вод. Имелась угроза
подтопления крайним дворам села.

После получения информации, на место
осложнения паводковой ситуации выехала
оперативная группа. Прибывшие спасатели
организовали откачку талых вод с северозападной стороны села в противоположную
сторону. Дополнительно в село были направлены
силы и средства специализированной пожарной
части № 14 города Экибастуза.
Принятыми мерами ликвидирована угроза
подтопления жилых домов и хозяйственных
построек. Своевременно принятые меры
позволили не допустить подтопление жилых
домов, хозяйственных построек, сохранить
сельскохозяйственное поголовье и самое
важное оказать своевременную помощь всем
гражданам, которые обратились к спасателям.
Материал подготовлен
по оперативным данным ЕДДС
Департаментапо ЧС Павлодарской области
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

Қазақстан Республикасы ішкі
істер органдары қызметкерлерінің
сыбайлас жемқорлыққа қарсы
стандарттары
1. Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары
қызметкерлерінің
сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы
стандарттары полиция, қылмыстық-атқару жүйесі,
азаматтық қорғау қызметкерлері, əскери қызметшілер мен
мемлекеттік əкімшілік қызметшілер (бұдан əрі - қызметкер)
үшін құнды жəне моральдық сыбайлас жемқорлыққа
қарсы бағыт-бағдарлар жүйесін құру арқылы ішкі істер
органдарындағы сыбайлас жемқорлықтың кез-келген
көріністеріне төзбеушілік атмосферасына қол жеткізуге
бағытталған.
Өзінің
күнделікті
қызметінде
ішкі
істер
органдарының қызметкері:
1) Қазақстан Республикасы Президентінің саясатын
ұстануы жəне оны кезең-кезеңмен қолданысқа енгізуі;
2) заңдылықтың қағидаттарын, Қазақстан Республикасы
Конституциясының, заңдары мен өзге де нормативтік
құқықтық актілерінің талаптарын басшылыққа алуы,
сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы қатаң сақтауы;
3) жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтарын,
бостандықтары мен заңды мүдделерін сақтауды жəне
қорғауды қамтамасыз етуі;
4) қоғам мен мемлекеттің игілігі үшін жұмыс істеуі,
өздерінің іс-əрекеттерімен мемлекеттік биліктің беделін
нығайтуы, ішкі істер органдарының атына кір келтіретін ісəрекеттерді жасауға жол бермеуі;
5) мүдделердің жанжалы туындағаны, қызметтік
міндеттерді орындау кезіндегі жеке қызығушылығы
туралы, сыбайлас жемқорлық жүріс-тұрысқа жəне
сыйлықтар алуға бейімділігі туралы тікелей немесе тура
басшысына баяндауы;
6) қызметтік міндеттерін орындау кезінде жеке жəне
(немесе) пайдакүнемдік қызығушылықтарды басшылыққа
алмауы;
7) маңызды қызметтік шешім қабылдауға ықпал етуі
мүмкін өзара қарым-қатынастардың белгіленген тəртібін
бұзатын заңсыз өтініштермен əріптестері мен басшыларына
жүгінуден аулақ жүруі;
8) басқа да адамдарды сыбайлас жемқорлық құқық
бұзушылықтар жасауға бейімдемеуі жəне мұндай ісəрекеттерді көтермелемеуі;
9) əріптестеріне, басшылары мен өзге де лауазымды
адамдарға сыйлықтар бермеуі;
10) қызметтік өкілеттіктерді орындаумен байланысты
сыйлықтар алмауы;
11) мүліктік жəне мүліктік емес игіліктер мен
басымдықтарды алу мақсатында таратуға жатпайтын
қызметтік жəне өзге де ақпаратты пайдаланбауы;
12) егер жақын туысқандық жəне отбасылық қарымқатынастардағы адамдар (əке-шешелері, жұбайылары,
аға-інілері, апа-сіңлілері, балалары) тікелей қарамағында
немесе
бақылауында
болса,
оларды
лауазымға
тағайындаудан бас тартуы;
13) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауда,
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды ашуда
белсенділік танытуы;
14) сыбайлас жемқорлықтың белгілі болған фактілері,
оның ішінде материалдарды тездетіп қарағаны үшін қандай
да бір пайда алуға бейімділігі не болмаса əуре-сарсаңға
салу туралы басшылыққа дереу баяндауы;
15) орындау үшін алған өкімнің заңдылығына
күдіктілігі туралы тура немесе тікелей басшысына дереу
жазбаша түрде хабарлауы;
16) егер тікелей басшысының өзі мүдделер жанжалына
тартылған болса, жоғары тұрған басшылыққа жүгінуі;
17) жоғары құқықтық сыбайлас жемқорлыққа қарсы
мəдениетті ұстануы жəне əріптестерінен талап етуі;
18) туындауы мүмкін мүдделер жанжалының, сыбайлас
жемқорлық құқық бұзушылықтардың жəне олардың
салдарларының себептері мен жағдайларын жою жөніндегі
шараларды ұдайы негізде қабылдауы;
19) кірістер алумен байланысты кəсіпкерлік жəне
(немесе) өзге де қызметті жүзеге асыруда біреуге көмек
көрсетуден бас тартуды ұстануы;
20) үшінші адамдардың мүдделерін білдіруден немесе
қамқорлық жасаудан, сондай-ақ олардың атынан ісəрекеттер жасаудан аулақ жүруі;
21) басқа мемлекеттік органдардың, ұйымдар мен
кəсіпкерлік субъектілерінің қызметіне заңсыз араласуды
жүзеге асырмауы;
22)
материалдық-техникалық,
қаржылық
жəне
ақпараттық қамтамасыз ету құралдарын, сондай-ақ өзге де
мемлекеттік мүлікті жəне қызметтік ақпаратты қызметтік
емес мақсаттарда пайдаланбауы тиіс.
Мемлекеттік қызметтер көрсету, лицензиялықрұқсат функцияларын іске асыру жəне халыққа өзге де
қызмет көрсету кезінде қызметкерлерге:
1) мемлекеттік қызметтер тұтынушысы ретінде
халықтың сұрау салуларын негізге ала отырып, көрсетілетін
мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру жөніндегі
шараларды ұдайы негізде қабылдау;
2) мемлекеттік қызметтер, лицензиялар мен рұқсат
құжаттарын алуға арыздарды қарау кезінде əуре-сарсаңға
салу фактілеріне жол бермеу, оларды белгіленген
мерзімдерде беру;
3) мемлекеттік қызметтер, лицензиялар мен рұқсаттар
алуға келген арыз иелерімен қызметтік емес қарымқатынастарға түспеу;
4) құқық бұзушылықтар жəне (немесе) қылмыстар
жасауға бейімделуге əрекеттер жасау туралы басшылыққа
баяндау;
5) «бір терезеден беру» қағидасын сақтау, мемлекеттік
қызметтер, лицензиялар немесе рұқсат құжаттарын алуға
келген арыз иелерімен тікелей байланысты барынша азайту;
6) мемлекеттік қызметтер көрсету, лицензиялар немесе
рұқсат құжаттарын алу үшін бекітілген тізбеге кірмейтін
қосымша құжаттарды ұсынуды талап етпеу жəне сұратпау;
7) мемлекеттік қызметтер көрсету туралы қарау үшін
қабылданған арыздар туралы, сондай-ақ оларды қарау
дəрежесі туралы мəліметтерді автоматтандырылған
ақпараттық жүйелеріне (олар болған жағдайда) уақтылы
енгізу ұсынылады.
Қоғамдық тəртіпті жəне жол қауіпсіздігін қамтамасыз
ету, əкімшілік жəне өзге де бұзушылықтарды анықтау,
сондай-ақ жедел-алдын алу іс-шараларын жүзеге асыру
кезінде қызметкерлерге:
1) азаматтармен қарым-қатынас жасау кезінде өзін
таныстырудан (қызметтік куəлігін көрсете отырып, өзінің
лауазымын, атағын жəне тегін айту) жалтармау;
2) өзі үшін немесе үшінші адам үшін заңсыз
материалдық пайда алу мақсатында арандату сипатындағы
кедергілер немесе өзге де жағдайлар жасамау;
3) қызметтік міндеттерін орындау жəне алдын алу
іс-шараларын жүргізу кезеңінде техникалық құралдар
бар болған жағдайда қоршаған ортадағы жағдайды,
азаматтардың іс-əрекеттерін, оның ішінде ІІО қызметкерінің
өзінің барлық іс-əрекеттерін аудио-бейнежазбаға жазу, өз
қарауы бойынша аудио-бейнежазба құралдарын сөндірмеу,
сондай-ақ жазбаны өшірмеу;
4) қызметкерлердің іс-əрекеттері мен талаптары
азаматтарға түсінікті болуы үшін қажетті шараларды
қабылдау;
5) Əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодекстің
басқа да нормалары бойынша əкімшілік құқық
бұзушылықтарды қасақана дұрыс сараламау фактілеріне
жол бермеу;
6) əкімшілік құқық бұзушылық белгілері табылған
жағдайда кез-келген себептер бойынша əкімшілік
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жауапкершілікті жасыру жəне оған тартпау фактілерін
болдырмау;
Сотқа дейінгі тергеулерді жəне қылмыстарды ашу,
тергеу жəне жолын кесу жөніндегі жедел-іздестіру ісшараларын жүзеге асыру кезінде қызметкерлерге:
1) сотқа дейінгі тергеу материалдары бойынша оң
шешім қабылдағаны үшін, сондай-ақ жедел-іздестіру
іс-шараларын жүргізу барысында пара алуға бейімдеу
жағдайлары туралы басшыға дереу хабарлау;
2) сотқа дейінгі тергеу жəне жедел-іздестіру ісшараларын жүргізу барысында белгілі болған мəліметті
таратпау;
3) шешіміне мүдделі материалдар бойынша өзін-өзі
шеттету туралы тікелей басшысына өтініш жасау;
4) құжаттар мен өзге де дəлелдемелерді жасыруға жол
бермеу;
5) адамдарды жауапкершіліктен жəне сот төрелігінен
жалтаруға жол бермеу жəне ықпал етпеу;
6) адамдардың есірткі құралдарын, психотроптық
заттарды немесе алкогольдік ішімдіктерді алуына көмек
көрсетпеу;
7) жедел-іздестіру қызметін жүргізуге бөлінген
бюджеттік қаражатты мақсатты пайдалануды қамтамасыз
ету;
8) жедел-іздестіру іс-шаралары мен сотқа дейінгі
тергеулерде дəлелдемелерді бұрмалау фактілеріне жол
бермеу ұсынылады.
Қылмыстық жəне əкімшілік жазаларды орындауды
ұйымдастыру кезінде қызметкерлерге:
1) жазасын өтеп жатқан адамдардың туған-туыстарымен
жеке не болмаса қандай да бір қарым-қатынастарда болмау;
2) қамауда ұстау жəне бас бостандығынан айыру
орындарына тыйым салынған заттарды бергені үшін
заңсыз сыйақы алуға бейімдеу жағдайлары туралы тікелей
басшылығына хабарлау;
3) қамауда ұстау жəне бас бостанддығынан айыру
орындарында жазасын өтеп жатқан адамдардың
пайдалануға тыйым салынған заттарды пайдалану
фактілерінің жолын кесу, сондай-ақ олардың кіру тəсілдерін
анықтау;
4) қызметкердің жазасын өтеп жатқан адамдармен
қызметтік емес қарым-қатынастары туралы тікелей
басшылығына баяндау ұсынылады.
Азаматтық қорғауды қамтамасыз ету жəне төтенше
жағдайларды жою кезінде қызметкерлерге:
1) жеке не болмаса үшінші адамдардың мүдделеріне
сеніп тапсырылған өрт жəне арнайы техниканы, жабдықтар
мен керек-жарақтарды авариялық-құтқару жəне шұғыл
жұмыстарды жүргізумен байланысты емес жұмыстарға
пайдалану фактілеріне жол бермеу;
2) төтенше жағдайдың себептерін анықтау кезінде жеке
қызығушылыққа жол бермеу не болмаса оны туындауының
объективті себептерін жасыру мақсатында үшінші
адамдардың мүдделері үшін əрекет жасамау;
3) авариялық-құтқару жəне шұғыл жұмыстарды жүргізу
кезінде бөтеннің мүлкін ұрлау фактілеріне жол бермеу;
4)
жанар-жағармай
материалдарының,
тауарматериалдық бағалы заттардың жұмсалуына жəне есептен
шығарылуына ұдайы бақылауды жүзеге асыру ұсынылады.
Ішкі істер органдарының құзыретіне кіретін заңды
жəне жеке тұлғаларды тексеруді ұйымдастыру кезінде
қызметкерлерге:
1) жеке мүдделеріне жəне үшінші адамдардың
мүдделеріне тексерістерге бастамамашылық жасауға жол
бермеу;
2) тексерілетін субъектілердің есебінен тексеріс ісшараларын алып тастау;
3) тексерілетін субъектілерге заңсыз талаптар қоймау,
тексеріске жатпайтын өтініштермен жүгінбеу;
4) тексерісті жүзеге асыру кезінде тексеріске жататын
қажетті ақпаратты тексерілетін субъектіге ұсыну;
5) Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексі
140-бабының 3-тармағында көзделген жағдайларды
қоспағанда, тексеріс аяқталған күні жүргізілген тексерістің
нəтижелері туралы актімен тексерілген субъектіні
таныстыру;
6) жеке жəне (немесе) пайдакүнемдік мүдделерде
кəсіпкерлік қызметтің субъектілеріне қолдау көрсетпеу;
7) тексерістерді жүзеге асыру кезінде тексеріліп жатқан
кəсіпкерліктің субъектілерінен тексеріске жатпайтын
құжаттарды талап етпеу ұсынылады.
Қызметкерлерді іріктеу жəне орналастыру жөніндегі
кадр жұмысын ұйымдастыру кезінде басшылар мен
қызметкерлерге:
1) меритократия қағидасын басшылыққа алу;
2) жоғары тұрған лауазымға тек ішкі істер органдарының
кадрлық резервінде тұрған адамдар қатарынан ғана
тағайындау;
3) қызметкерлерді лауазымға тағайындауға арналған
материалдарды қараудың белгіленген мерзімдерін сақтау
жəне бақылау;
4) ішкі істер органдарына қызметке қабылдау
кезінде ІІО қызметкеріне жүктелетін негізгі міндеттерді,
тыйымдарды жəне шектеулерді түсіндіру;
5) қызметкерлер қызметтік тұрғын үй алуда мүдделерін
заңсыз білдіру не болмаса қамқорлық көрсетуге жол бермеу;
6) нақты тұру мəніне тексеріс жүргізу арқылы
қызметкерлерге тұрғын үй өтемақысына бөлінген
бюджеттік қаражатты мақсатты пайдалануды қамтамасыз
ету ұсынылады.
Барлық деңгейдегі басшылар қарамағындағылармен
қарым-қатынастарда:
1) рулық, жерлестік жəне жеке сенімділік белгілері
бойынша
кадрларды
іріктеу
жəне
орналастыру
жағдайларына жол бермеу, меритократия қағидаттарын
сақтауды қамтамасыз ету;
2) қарамағындағы қызметкерлердің міндеттері мен
қызметтік өкілеттіктерінің көлемін нақты айқындау;
3) қарамағындағы қызметкерлердің арасындағы еңбек
жүктемелерін тең бөлмеуге жол бермеу;
4) қарамағындағыларының қызмет нəтижелерін бағалау,
сондай-ақ көтермелеу жəне жазалау шараларын қолдану
кезінде əділеттілік пен объективтілік таныту;
5) қарамағындағыларға нақты орындалмайтын немесе
олардың қызметтік міндеттеріне кірмейтін, сондай-ақ
заңнамаға қарама-қайшы келетін өкімдер бермеу;
6) қызметтік емес сипаттағы мəселелерді шешу кезінде
қарамағындағыларының қызметіне ықпал ету үшін қызмет
бабын пайдаланбау;
7) қарамағындағы қызметкерлерді сыбайлас жемқорлық
құқық бұзушылықтар жасауға мəжбүрлемеу;
8) қарамағындағы жəне басқа да қызметкерлердің
тарапынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың
нормаларын бұзу фактілеріне жол бермеу жəне жолын кесу;
9) қарамағындағы қызметкер өзінің қызметтік
міндеттерін орындау барысында туындайтын мүдделер
дауын реттеу бойынша жан-жақты шараларды уақтылы
қабылдау;
10) сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі жанжақты шаралар қабылдау;
11) қарамағындағылардың сыбайлас жемқорлық
құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен
жағдайларды жою;
12) қарамағындағылармен құмар ойындарға қатысудан
аулақ жүру;
13) қарамағындағыларды қызметтік емес немесе жеке
тапсырмаларды орындау үшін тартуға жол бермеу;
14) өзінің мінсіз жүріс-тұрысымен қарамағындағы
қызметкерлерге үлгі көрсету ұсынылады.
Басшы оның қарамағындағы қызметкерлердің
арасында осы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды сақтауын қамтамасыз етеді жəне сыбайлас
жемқорлыққа қарсы жұмысты ұйымдастырады.

Антикоррупционные стандарты
сотрудников органов внутренних
дел Республики Казахстан
1. Антикоррупционные стандарты сотрудников органов
внутренних дел Республики Казахстан направлены на
достижение атмосферы нетерпимости к любым проявлениям
коррупции в органах внутренних дел путем создания системы
ценностных и моральных антикоррупционных ориентиров
для сотрудников полиции, уголовно-исполнительной
системы, гражданской защиты, военнослужащих и
административных государственных служащих.
В своей ежедневной деятельности сотруднику органов
внутренних дел предписывается:
1) быть приверженным политике Президента Республики
Казахстан и последовательно претворять ее в жизнь;
2)
руководствоваться
принципом
законности,
требованиями Конституции, законов и иных нормативных
правовых актов Республики Казахстан, строго соблюдать
антикоррупционное законодательство;
3) обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и
законных интересов физических и юридических лиц;
4) работать на благо общества и государства, своими
действиями
укреплять
авторитет
государственной
власти, не допускать совершения действий, способных
дискредитировать органы внутренних дел;
5) докладывать непосредственному или прямому
руководителю о возникновении конфликта интересов,
личной заинтересованности при исполнении служебных
обязанностей, о склонении к коррупционному поведению и
получению подарков;
6) не руководствоваться личными и (или) корыстными
интересами при исполнении служебных обязанностей;
7) воздерживаться от обращения к коллегам и
руководителям с неправомерными просьбами, нарушающими
установленный порядок взаимоотношений, которые
могут оказать влияние на принятие ими беспристрастного
служебного решения;
8) не склонять других лиц к совершению коррупционных
правонарушений и не поощрять такие действия;
9) не дарить коллегам, руководителям и иным
должностным лицам подарки;
10) не принимать подарки в связи с исполнением
служебных полномочий;
11) не использовать служебную и иную информацию,
не подлежащую распространению, в целях получения или
извлечения имущественных и неимущественных благ и
преимуществ;
12) отказаться от назначения на должность, если она связана
с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью
лицам, состоящим в близких родственных и семейных
отношениях (родители, супруги, братья, сестры, дети);
13) проявлять активность в противодействии коррупции,
в раскрытии коррупционных правонарушений;
14) незамедлительно докладывать руководству об
известных фактах коррупции, в том числе о склонении к
получению какой-либо выгоды за ускоренное рассмотрение
материалов либо фактов волокиты;
15) незамедлительно в письменной форме сообщать
прямому или непосредственному руководителю о
сомнениях в правомерности полученного для исполнения
распоряжения;
16) обращаться к вышестоящему руководству, если
непосредственный руководитель сам вовлечен в конфликт
интересов;
17) поддерживать и требовать от коллег соблюдения
высокой правовой антикоррупционной культуры;
18) на постоянной основе принимать меры по
устранению причин и условий возможного возникновения
конфликта интересов, коррупционных правонарушений и их
последствий;
19) воздерживаться от оказания содействия комулибо в осуществлении предпринимательской и (или) иной
деятельности, связанной с извлечением доходов;
20)
воздерживаться
от
представления
или
лоббирования интересов третьих лиц, а равно совершения
действий от их имени;
21) не осуществлять неправомерное вмешательство в
деятельность других государственных органов, организаций
и субъектов предпринимательства;
22) не использовать в неслужебных целях средства
материально-технического, финансового и информационного
обеспечения, а также иного государственного имущества и
служебной информации.
При оказании государственных услуг, реализации
лицензионно-разрешительных
функции
и
ином
обслуживании населения сотрудникам рекомендуется:
1) на постоянной основе принимать меры по повышению
качества оказываемых государственных услуг, ориентируясь
на запросы населения как потребителя государственных
услуг;
2) не допускать фактов волокиты при рассмотрении
заявлений на получение государственных услуг, лицензий и
разрешительных документов, выдавать их в установленные
сроки;
3) не вступать в неслужебные отношения с заявителями
на получение государственных услуг, лицензий и
разрешений;
4) докладывать руководству о попытках склонить к
совершению правонарушения и (или) преступления;
5) соблюдать принцип «одного окна», минимизировать
непосредственный контакт с заявителем на получение
государственных услуг, лицензий или разрешительных
документов;
6) не требовать и не запрашивать предоставления
дополнительных документов, не входящих в утвержденный
перечень для оказания государственных услуг, получения
лицензии или разрешительных документов;
7) своевременно вносить в автоматизированные
информационные системы (при их наличии) сведения
о принятых к рассмотрению заявлениях об оказании
государственных услуг, а также о статусе их рассмотрения.
При обеспечении общественного порядка и дорожной
безопасности, выявлении административных и иных
правонарушений, а также осуществлении оперативнопрофилактических мероприятий, сотрудникам рекомендуется:
1) не уклонятся при обращении с гражданами от
представления (называть свою должность, звание и
фамилию с предоставлением служебного удостоверения);
2) не создавать препятствия или иные условия
провокационного характера в целях извлечения незаконной
материальной выгоды для себя или третьих лиц;
3) при наличии технических средств, производить
аудио-, видеозаписи окружающей обстановки, действий
граждан, в том числе всех действий самого сотрудника
ОВД в период исполнения служебных обязанностей и
профилактических мероприятий, не выключать по своему
усмотрению средства аудио-, видеозаписи, а также не
удалять запись;
4) принимать необходимые меры для того, чтобы
действия и требования сотрудников были понятными для
граждан;
5) не допускать фактов умышленной неправильной
квалификации
административных
правонарушений
по другим нормам Кодекса Республики Казахстан об
административных правонарушениях;
6) при обнаружении признаков административного
правонарушения
исключать
факты
укрытия
и
непривлечения к административной ответственности по
любым причинам;
При осуществлении досудебных расследований и
оперативно-розыскной деятельности по раскрытию,

расследованию
и
пресечению
преступлений,
сотрудникам рекомендуется:
1) незамедлительно информировать руководителя о
случаях склонения к получению взятки за положительное
решение по материалам досудебного расследования, а также
в ходе оперативно-розыскных мероприятий;
2) не распространять сведения, ставшие известными в
ходе досудебного расследования и оперативно-розыскных
мероприятий;
3) обращаться к непосредственному руководителю о
самоотводе по материалам, в исходе которых он может быть
заинтересован;
4) не допускать сокрытия документов и иных
доказательств;
5) не допускать и не способствовать уклонению лиц от
ответственности и правосудия;
6) не содействовать в получении лицами наркотических
средств, психотропных веществ или алкогольных напитков;
7) обеспечить целевое использование бюджетных
средств, выделенных на проведение оперативно-розыскной
деятельности;
8) не допускать фактов фальсификации доказательств
в оперативно-розыскной деятельности и досудебных
расследованиях.
При организации исполнения уголовных и административных наказаний, сотрудникам рекомендуется:
1) не состоять в личных либо каких-либо иных
отношениях с родственниками лиц, отбывающих наказание;
2) сообщать непосредственному руководству о случаях
склонения к получению незаконного вознаграждения за
передачу в места содержания под стражей и лишения
свободы запрещенных предметов;
3) пресекать факты использования в местах содержания
под стражей и лишения свободы предметов, запрещенных к
использованию лицами, отбывающими наказание, а также
выяснять способы их проникновения;
4) докладывать непосредственному руководству о
фактах неслужебных отношений сотрудника с лицами,
отбывающими наказание.
При обеспечении гражданской защиты и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, сотрудникам рекомендуется:
1) не допускать фактов использования вверенной
пожарной и специальной техники, оборудования и
снаряжения в личных интересах или интересах третьих
лиц, не связанных с проведением аварийно-спасательных и
неотложных работ;
2) не допускать личной заинтересованности при
выяснении причин возникновения чрезвычайной ситуации
либо не действовать в интересах третьих лиц, с целью
укрытия объективных причин его возникновения;
3) не допускать при проведении аварийно-спасательных
и неотложных работ фактов хищения чужого имущества;
4) осуществлять постоянный контроль за расходом
и списанием горюче-смазочных материалов, товарноматериальных ценностей.
При организации проверок юридических и
физических лиц, входящих в компетенцию органов
внутренних дел, сотрудникам рекомендуется:
1) не допускать инициирование проверок в личных
интересах и интересах третьих лиц;
2) исключить проверочные мероприятия за счет
проверяемых субъектов;
3) не предъявлять к проверяемым субъектам незаконные
требования, не обращаться с просьбами, не относящимися к
предмету проверки;
4) при осуществлении проверки предоставлять
проверяемому субъекту необходимую информацию,
относящуюся к предмету проверки;
5) знакомить проверяемого субъекта с актом о
результатах проведенной проверки в день ее окончания, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи
140 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;
6)
не
оказывать
протекцию
субъектам
предпринимательской деятельности в личных и (или)
корыстных интересах;
7) при осуществлении проверок не истребовать у
проверяемых субъектов предпринимательства документов,
не относящихся к предмету проверки.
9. При организации кадровой работы по подбору и
расстановке сотрудников, руководителям и сотрудникам
рекомендуется:
1) руководствоваться принципом меритократии;
2) назначать сотрудников на вышестоящую должность
исключительно из числа лиц, состоящих в кадровом резерве
органов внутренних дел;
3) соблюдать и контролировать установленные сроки
рассмотрения материалов на назначение сотрудников на
должность;
4) при приеме на службу в органы внутренних дел
разъяснять основные обязанности, запреты и ограничения,
налагаемые на сотрудника ОВД;
5) не допускать неправомерного представления либо
лоббирования интересов в получении сотрудниками
служебного жилья;
6) обеспечивать целевое использование бюджетных
средств, выделенных сотрудникам на компенсацию жилья,
путем проверок на предмет фактического проживания.
Руководителям всех уровней в отношениях с
подчиненными рекомендуется:
1) не допускать случаев подбора и расстановки кадров
по признакам родства, землячества и личной преданности,
обеспечивать соблюдение принципов меритократии;
2) точно определять задачи и объем служебных
полномочий подчиненных сотрудников;
3) не допускать неравномерного распределения
трудовой нагрузки между сотрудниками, находящимися в
подчинении;
4) проявлять справедливость и объективность при
оценке результатов деятельности подчиненных, а также
применении мер поощрений и взысканий;
5) не отдавать подчиненным явно невыполнимые или
выходящие за рамки их служебных обязанностей, а также
противоречащие законодательству распоряжения;
6) не использовать служебное положение для оказания
влияния на деятельность подчиненных при решении
вопросов неслужебного характера;
7) не принуждать подчиненных сотрудников к
совершению коррупционных правонарушений;
8) не допускать и пресекать факты нарушения норм
антикоррупционного
законодательства
со
стороны
подчиненных и других сотрудников;
9) своевременно принимать исчерпывающие меры
по урегулированию конфликта интересов, возникшего у
подчиненного сотрудника в ходе выполнения им своих
служебных обязанностей;
10)
принимать
исчерпывающие
меры
по
предупреждению коррупции;
11) устранять причины и условия, способствующие
совершению подчиненными коррупционных правонарушений;
12) воздерживаться от участия в азартных играх с
подчиненными;
13) не допускать привлечения подчиненных для
выполнения неслужебных или личных заданий;
14) своим безупречным поведением подавать пример
подчиненным сотрудникам.
Руководитель обеспечивает соблюдение настоящих
Антикоррупционных
стандартов
и
организует
антикоррупционную работу среди подчиненных им
сотрудников.
Разработано в соответствии со статьей 10
Закона «О противодействии коррупции»:
Департаментом собственной безопасности
совместно со службами МВД РК
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апрель

В Павлодарском регионе области начался
пожароопасный период
К

аждой весной природные богатства нашей республики
подвергаются большой
опасности – появляется
угроза возникновения
лесостепных пожаров.
Чаще всего, в этом виноват сам человек: происходит несанкционированное сжигание сухой травы, стерни на полях,
уборка садовых участков и, как следствие,
сжигание мусора и травы. Кроме того, население начинает массово выезжать на природу, не
соблюдая на отдыхе правила противопожарной
безопасности.
Большинство пожаров в этот период происходит из-за неосторожного обращения граждан с
огнем и детской шалости. Отсутствие должного
контроля за детьми и халатность самих взрослых – именно эти факторы приводят к большой
беде. Огонь, быстро распространяясь по сухой
траве, перебрасывается на различные построй-

ки, транспорт, дачные и садовые домики, нанося огромный материальный ущерб и угрожая
жизни людей. Кроме того, огонь представляет
огромную угрозу национальному богатству нашей страны - уникальным лесным массивам.
Чтобы сохранить их, а также предотвратить
опасность жизни людей, необходимо неукоснительно соблюдать ряд несложных правил:
- заблаговременно очищайте территорию,
прилегающую к жилью и садоводческим участкам, от сухой травы и мусора;
- не допускайте свалки мусора на территории
жилых построек, а также вблизи лесных массивов;
- не сжигайте мусор у жилых домов, на дачных участках и в лесных массивах;
- в пожароопасный период ограничьте выезд
в лес, не разводите костры и не используйте
открытый огонь, не бросайте тлеющие окурки;
- всячески пересекайте игры детей с огнем;
- сжигание сухой травы и прошлогодней
листвы производите в специально отведенных
местах и под пристальным контролем;

- не оставляйте не затушенный костер. Его
необходимо тщательно залить водой или засыпать песком.
«Если возгорание все-таки произошло, то на
начальной стадии его можно ликвидировать
водой или накрыв мокрой скатертью, одеялом,
любым другим плотным несинтетическим материалом, при возможности - воспользоваться
огнетушителем соответствующего класса. Но
когда пламя уже распространилось, нужно как
можно быстрее позвонить по телефону «101»
и кратчайшим и самым безопасным путем покинуть опасную зону. Сотрудники государственного пожарного контроля Департамента
по ЧС Павлодарской области еще раз напоминают, что безответственность, халатность, несоблюдение правил пожарной безопасности
могут обернуться большой бедой и нанести
непоправимый ущерб природным богатствам
нашей страны.
Управление контрольной и
профилактической работы
в области пожарной безопасности

Орманды өрттен қорғаңыздар!
К

өп жылдар бойы өз бетімен бой көтеріп
жайқалып өскен немесе адам қолымен
отырғызылған жасыл желекті – орман бірнеше сағаттың ішінде отқа оранып жойылып кетуі мүмкін. Орман өртінен кейінгі көрініс жан
түршігетіндей: көрікті демалыс орындары қара
күйе ағаш бағандары мен формасыз құлаған
ағаш үйінділеріне айналады. Орман əр жылы
əр түрлі белсенділікпен жанады, бұл тек ауарайының қолайсыздығынан ғана емес. Орман
өрттері əр-түрлі себептермен болады. Олардың
басым көпшілігі – сөндірусіз қалдырылған от,
тұтанған темекі қалдықтары мен шырпы, құрғақ шөпті жағу болып табылады. Жаз мезгілінің
басы мен орта кезі орман үшін өте қауіпті мезгіл,
ыстық та аңызақ, соңы қатты желге айналған.
Былтырғы жылғы шөпті өсімдіктер, түскен
жапырақтар əбден кеуіп жану материалдарына айналады. Жыл өткен сайын өрттен келетін
залал ұлғайып барады. Өрт қауіпті мерзімде
мемлекеттік орман қоры аумағында жас қылқан

жапырақты орман отырғызылған жерде, бұрын
болған өрт орындарында, бүлінген орман учаскелерінде, жарылған ағаш қалдықтары мен дайындалған ағаш отындары бар орман ішіндегі
ағаш кесетін жерде, кеуіп қалған шөпті өсімдіктер орындарында, сондай-ақ ағаштардың ұшар
басы маңында от жағуға тыйым салынады; аңшылық құрғанда оталғыш немесе бықсығыш
материалдардан оқтын қолдануға, жанармай
заттарын сүрткен материалдарды арнайы қарастырылмаған жерлерде тастауға, іштен жанатын
қозғалтқыш істеп тұрған кезде отынды бакқа
құюға, қозғалтқыш қуат көзі жүйесінің ақауы
бар машинаны қолдануға, сондай-ақ жанар май- ашық жерлерде, шалғында, жайылымда, орылмен жүретін машиналардың жанында темекі ған егістің орнында жағуға тыйым салынады.
шегуге немесе ашық түрде от қолдануға тыйым
Павлодар облысы
салынады. Мемлекеттік орман қоры жерлерінТөтенше жағдайлар департаменті
де жəне орман қорына, сондай-ақ қорғау жəне
Өрт қауіпсіздігі саласындағы
жасыл отырғызуларымен тікелей іргелесіп жатбақылау жəне профилактикалық
қан учаскелерде құрғақ шөпті, тал-шыбықтарқызмет басқармасының
ды, бұталарды орман алаңында, орман ішіндегі
бас маманы А. Аскарова

Саяжай кооперативтері мен бағбандық
бірлестіктерінің өрт қауіпсіздігі

Қ

ар еріп, күннің жылынуына
байланысты Павлодар облысы аумағындағы бау-бақшаларды
жинастыру жұмыстары бастлады.
Азаматтар жылда қыстан кейін
аумақты қоқыстан, өткен жылдың
ескі шөптерінен тазартады. Көбі-

несе өрт қауіпсіздік ережелерін бұзып, өзіне жəне көршілеріне қауіп
төндіретінін түсінбей далада от
жағып қоқысты жандырады. 2013
жылы Павлодар облысы аумағындағы саяжай кооперативтері мен
бақ шаруашылығы бірлестіктерінде 137 өрт болып 33 милионнан аса
материалдық шығын келтірілді.
Өрт болуының басты себептері
тұрғындардың от қолданғанда
абайсыз болуы.
Өрт мемлекеттік бақылау басқармасы саяжай кооперативтері аумағында өрттерді болдырмау үшін
саяжай мен бақ үйлерінің қолдануын басталар алдында төмендегідей шараларды орындау қажет
екенін естеріңізге түсіреді:
- саяжайдағы үйлердің айналасын қоқыс жəне басқа жанғыш материалдардан тазартып, оларды арнай бөлінген алаңда жинап, содан

кейін шығарып отыру қажеттігін;
- тоқ өткізгіштер жəне электр
жабдықтарынын, жылу аспаптарының түзу болуын мұқият тексеру жəне оларды пайдалану кезінде
сақтық шараларының орындалуын.
Əрбір саяжайдағы үйдің жанында суы бар бөшке немесе өрт
сөндіргіш болуын;
- Өрт сөндіруге арналған су көздеріне апаратын жəне жақындау
жолдарының еркін өтуді қамтамасыз етуін. Əр 20 учаскеге өртке
қарсы қалқаншалар орнатылу қажет. 25 м 3 кем емес өртке қарсы
су сыйымдылықтарымен жабдықтау керек. Өрт болдырмау үшін
отты пайдаланғанда абайлау керек. Еденге сөнбеген сіріңкенің
шиін, темекінің қалдығын тастауға, электр аспаптарын қараусыз
қалдыруға болмайды. Электр жүйесіне бірнеше электр аспапта-

рын қосуға, қолдан жасалған тоқ
кернеуінен сақтағыш құралдарын
пайдалануға болмайды. Саяжайдағы үйдің маңайына алау жағуға,
сөнбеген көмір жəне күл шығаруға
болмайды.
Саяжай кооперативтерінің бастықтарын саяжай иелерінің өмірі
мен мүлкі көбіне сіздердің қолданатын шараларыңызға байланысты екенін тағы да естеріне саламыз. Сондықтан да өрттердің
алдын алу мақсатында келесі істерді атқару қажет: саяжайдағы
үйлердің өрт қауіпсіздігін тексеру;
саяжай үй иелерінің арасында өрт
қауіпсіздігінің қағидаларын үйретуді ұйымдастыру; өрт болған
жағдайға адамдарға хабар жеткізу
үшін дыбысты сигналды орнату
жəне өрт сөндіруге жетерлік су болуын қамтамасыз ету; кез келген
өрт сөндіру ережелерінің бұзу жағдайына тыйым салу.
Павлодар қаласының
Төтенше жағдайлар
басқармасы
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ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ
КОПЕЕВ МАШХУР ЖУСУП
(1858-1831)

В

идный казахский поэт и
публицист, этнограф
и просветитель Машхур Жусуп Копеев
родился в 1858 г. на
территории волости
Кызылтау,
нынешнего Баянаульского
района Павлодарской
области. Подлинное
его имя — Жусуп. Народ прозвал его Машхур ("знаменитый") за
публикации, которые
были широко известны в его родных краях.
До 15 лет Жусуп обучался в медресе хазрета Камара, после чего в 1872 г. он едет в
другие районы Северного и Центрального
Казахстана, чтобы собирать произведения
устного народного творчества. Он посетил известные всему Казахстану места: Караоткел,
Атбасар, Кызылжар, ознакомился с жизнью,
бытом и фольклором родов и племен, населявших эти края. Уже тогда он показал себя вдумчивым и наблюдательным поэтом, умеющим

точно охарактеризовать и передать увиденные
события и явления жизни.
В 1872 г. Машхур Жусуп поступил в медресе Кокельдаш в Бухаре и получил по его окончании высшее по тем временам мусульманское духовное образование. После окончания
медресе он несколько лет проработал учителем в родных краях. В 1887-1890 гг. с целью
углубления образования и знания восточных
языков Машхур совершил путешествие в
Среднюю Азию, жил в Туркестане, Ташкенте,
Самарканде, Бухаре, где встречался со многими учеными и поэтами, в том числе с академиком В.В.Радловым. Жусуп Копеев в это время
писал статьи и стихи, которые печатались в
Казани. Хорошо известными были его книги
"Наша жизнь", "Кому принадлежит Сарыарка", "Увиденное за долгую жизнь". Машхур
написал поэмы "Короглы", "Ер Көкше", "Ер
Саин", "Чертов торг" и другие.
Всю свою жизнь Машхур Жусуп Копеев
посвятил делу просвещения казахского народа, улучшения его жизни. Просветительство
Копеева ярко проявилось в его участии в распространении среди казахов новой методики
обучения и нового алфавита ("усули жадит"),
созданного на основе староарабской письменности. Он сам обучал детей и молодежь грамоте, используя для этой цели книги, изданные
новым шрифтом.

Блестящее знание арабского и персидского
языков,
природный
поэтический
дар,
великолепное знание культуры и истории
родного народа, способности аналитического
характера помогали ему глубже и яснее,
чем многим современникам, понимать суть
происходящих событий и явлений, оценивать
их, соразмеряя со своими просветительскими
воззрениями.
М.Копеев был не только поэтом, но и
собирателем народного фольклора. Он оставил
богатое наследие собраний генеалогий
казахских родов и племен, которые отличаются
подробностью сведений и событий, связанных
с происхождением того или иного рода.
В 2006 г. в урочище Ескельды (в
Баянаульском районе) над могилой Машхур
Жусупа был воздвигнут мавзолей. Последний
приют Машхур Жусупа построен по проекту
известных архитекторов Бека Ибраева и
Садвакаса Агинтаева.
К
культовому
сооружению
ведет
добротная лестница с 73 ступеньками,
символизирующими возраст Машхур-Жусупа.
В первом пролете – 13 ступенек, затем идет
ровная площадка, остальные марши уже по 12
ступеней, тоже разделенные площадками.
В этом кроется глубокий смысл – согласно
казахскому летоисчислению Машхур-Жусуп
прожил шесть мушелей (промежуток жизни

в 12 лет), однако первый мушель наступает в
13-летнем возрасте. (По более понятному для
современных казахстанцев календарю получается 1857–1931 годы). Восхождение к могиле великого человека не отнимает много сил, а
это очень важно, если учесть, что большинство паломников – люди в годах. Предусмотрена
даже лавка для отдыха.
По
бокам
лестницы
установлены
мраморные стелы со стихами Машхур-Жусупа.
Позолоченная входная дверь украшена
инкрустацией и художественной резьбой – это
произведение искусства от мастера-зергера
Кырыма Алтынбекова. В архитектуре мавзолея
соединены исламский и тюркский стили, он
разделен на две просторные залы – гурхана и
зиратхана.
Первая предназначена для молитв и
отдыха посетителей. В степи мазары служили
также укрытием от непогоды и ночлегом для
путников. На дверях, ведущих в следующий
зал, начертаны суры из Корана. Здесь покоится
прах
Машхур-Жусупа.
Девятитонное
гранитное
надгробие
напоминает
древнетюркское. У изголовья кулпытас, на
котором высечены имена предков покойного
до седьмого колена.
Портал история Казахстана
e-history.kz

История ликвидации одной техногенной аварий

О

дним из крупных событий техногенного характера, в которых ковался опыт и
умения коллектива сотрудников Департамента
по ЧС, стала ликвидация на территории Павлодарского химического завода крупного очага
ртутного загрязнения. В советское время этот
завод был крупнейшим на территории СССР
предприятием по производству хлора и каустической соды ртутным методом.
После закрытия производства в 1993 году
возник вопрос об утилизации ртутных отходов,
но на это требовались огромные деньги, а их в

нашей молодой республике не было. Вопрос не
решался, и произошло то, чего все опасались:
ртуть начала испаряться и загрязнять атмосферу в городе. В 1999 году акимом города было
принято решение об объявлении чрезвычайной
ситуации техногенного характера.
Все работы по организации и проведению
работ по ликвидации очага ртутного загрязнения были возложены на Управление по ЧС г.
Павлодара, в то время, возглавляемое Нурмагамбетовым Талгат Каирбековичем (в настоящее время заместитель председателя Комитета
по ЧС МВД РК).
За короткий срок был проведен целый комплекс демонтажных и демеркуризационных
работ. Строительными организациями Павлодара в три смены
были полностью разобраны и
вывезены на полигон захоронения железобетонные и металлические конструкции бывшего
цеха ртутного производства.
Газоспасательной службой
совместно со специалистами
СЭС был проведен сбор жидкой
ртути с поверхности бывшего
цеха. Однако даже захороненная ртуть может угрожать жиз-

ни и безопасности людей. Поэтому в рамках
международного проекта ТНКО-2 Коперникус
консорциумом казахстанских и европейских
университетов и компаний проведено двухгодичное исследование распространения ртутного загрязнения в районе северной промышленной зоны г. Павлодара, после которого была
выработана система мер по изоляции ртути.
За период с 2002 по 2004 годы вокруг четырех основных ртутных очагов загрязнения
из бентонитовой глины были возведены противофильтрационные завесы методом «стена
в грунте», достигающие глубины до 12-20м,
общей протяженностью более трех с половиной километров. Почва, загрязненная только
в поверхностных слоях, была извлечена и перемещена внутрь захоронений, ограниченных
противофильтрационной завесой. Очаги ртутного загрязнения также были изолированы от
воздействия атмосферы специальными глиняными экранами. Все здания и сооружения,
контактировавшие с ртутью, были демонтированы, а строительные конструкции уложены в
могильник, расположенный непосредственно
на территории завода.
Весь комплекс демеркуризационных мероприятий на Павлодарском химзаводе был выполнен на территории СНГ впервые и аналогов
не имеет до настоящего времени.

Из архива пресс-службы Департамента по
ЧС Павлодарской области
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Əрбір адам салқын сумен байланысты төтенше жағдайға тап болуы
мүмкін, ол: балық аулауда, аң аулауда, серуендеуде, су қоймаларын өту
кезінде, сапарда жəне т.б. жағдайларда кездеседі. Көктем кезінде табиғат адамдарға деген рақымшылығын танытпайды. Ол селқостық пен
білмеушілікті, олақтылық пен жігерсіздік байқатқанды кешірмейді.
Салқын ауа райы кезінде əрбір су айдыны қауіпті болып келеді.
Тəжірибелі жəне дені сау адам қатты салқынданудан саналы сағаттар
мен минуттар ішінде жан тапсырады. Салқындау кезінде жылы қан тері
үстіне тез бағыт алып, аяқ жəне қол бөліктеріне жетіп, кері қайтқанда

Производство, поставка
пожарно-технической продукции
Филиал: г. Павлодар, ул. Ломова, 160,
тел.: 50-46-01, 50-46-30

салқын болады жəне қалтырау əсеріне əкеліп соғады. Дене жылуын қалпына келтіру үшін қан ағысының жылдамдығын арттыру қажет. Дене
жылуы бар кезінде қан тез арада жылынып дененің қалыпты жылынуына əкеледі, бірақ бұл тұста ағза қанды жылыта алмай, басқа механизмдерді іске қосады.
Ойында сақтаңыз: салқын мезгілде жылудың 70% адамның басынан шығарылады. Бұл мүшеде жылуды көптеп жоғалтып алу мүмкін.
Аяқ тоңбау үшін басынды жылы ұста.
Есте сақта: дірілдемеген зардап шегушіні сылауға немесе қималдатуға тыйым салынады, бірінші нəтиже бұл салқын қанның перифириядан орталық зонаға, бас миының, жүректің тонуына əкеледі. Бұл тұста
«Құтқару кезіндегі өлім» атты нəтижеге алып келеді.

Перезарядка огнетушителей,
огнезащитная обработка строительных
материалов и конструкций зданий
Филиал: г. Павлодар, ул. Ломова, 160,
тел.: 50-46-01, 50-46-30

Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ:
À.À. Äëèìîâ, Ê.Õ. Àñêàðîâà,
À.Ê. Íàñûðîâà, Ì.Ê. Ñàãèíàåâà, Ã.À. Åãîðîâà,
Ñ.À. Èñêàêîâ, Ñ.Ã. Ñûòíèê

Мұзды шок – (0...+4 г.радусы) күтпеген жерде салқын суға түскен
кезде байқалады. 5-6 минут бойы салқын суда болған жағдайда жүрек
соғуын тоқтатады. Суда болған кезде ағзаның жылуынан айырылып
қалмау үшін бас пен мойынды су бетінде ұстауға тырысыңыз.
Есте сақтаңыз: судың нөлден төмен температурасы, ауадағы минусты градустан қауіпті. Сіңір тартылудан қорықпаңыз! Олар жанға
қатты батқанмен, өлтіретін жағдайға əкелмейді. Бұл жағдайды болдыртпау үшін тоңған мүшені қолмен жəне аяқпен қозғалту қажет, сіңір
тартылуына шалдыққан жерді инемен шыншып алу керек.

Подготовка работников негосударственных
противопожарных служб. Обучение рабочих
и служащих мерам пожарной безопасности.
Филиал: г. Павлодар, ул. Ломова, 160,
тел.: 50-46-01, 50-46-30
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Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû è èíôîðìàöèè ÐÊ

Ақсу қаласы құтқару бөлімшесінің
басшысы Ə.Смайылов

- Охрана от пожаров органи заций и объектов
(предупреждение и тушение пожаров);
- Проведение аварийно-спасательных, газоспасательных работ;
Филиал: г. Павлодар, ул. Ломова, 160,
тел.: 50-46-01, 50-46-30

Ãàçåòà ñâåðñòàíà è îòïå÷àòàíà
â ÒÎÎ «Äîì ïå÷àòè».
Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí, ã. Ïàâëîäàð,
óë. Ëåíèíà, 143. Òåë.: +7 (7182) 61-80-31
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