
Сібір жарасы организмнің ауыр 
улануымен, лимфалық түйіндерінің 
зақымдануымен сипаталатын жіті 
жұқпалы ауруы. Көбінесе терілік түрде, 
сирек ішек, өкпе және септикалық түрде 
өтеді.

Сібір жарасын адамға жұқтырушы көз 
– үй жануарлары (ірі қара мал, қой,ешкі, 
түйе), тамақ өнімдері (ауру жұқтырған 
малдың етін, сүтін пайдалану) арқылы 
ауру жұғады және зақымдалған тері 
мен жанасу жолымен ауру жұғады. 
Жұқпа қоздырғышының резервуары бо-
лып топырақ қызмет етеді. Топырақта 
сібір жарасының микробтары 10-20 жыл 
бойы сақталады, топырақ ошағының 
өмірін сақтайды. Ең үлкен қауіпті 
орналастырылмаған сібір жаралық мал 
қорымдары жанындағы аймақтарда мал-

дарды бағу, сондай-ақ мал өлімінің орын 
алған жайылымдар және мал өліктерін 
рұқсат етілмеген көму жерлері болып та-
былады. Сібір жарасымен көбінесе екпе 
егілмеген жануарлар ауырады.

Ауру малдың қоздырғышы өлер алдын-
да түрлі нәжіспен сыртқа шығады (несеп-
пен, тезекпен, қанды бөлінділерімен), 
өліктің қаны сібір жарасының 
таяқшаларына толы, ол өз алдына жа-
нуардан алынатын өнімдерді жұқтыруға 
әкеледі. Ауру жануардан алынған шикізат 
(жүні,терісі) және одан жасалынған зат-
тар көп жылдарға дейін қауіпті. 

Ауруды адамға жұқтыру қатынасқа түсу 
жолымен жүзеге асырылады (мал етін 
бұзу, теріні өңдеу кезінде және т.б.) және 
спорамен ластанған азық-түліктерді 
тамаққа пайдалану кезінде, сондай 

– ақ шикізат арқылы (ауру малдың 
терісі,жүні,сүйегі). Инкубациялық кезеңі 
2-күннен 14 күнге дейін жүргізеді.

Сібір жарасы ауруының себебі 
төмендегілер болып табылады:

- алдын ала ветиринарлық қараусыз 
ауру малдарды өз ауласында сою, мал 
етін бөлу, терісін алу және ветиринарлық-
санитарлық ережелерді сақтамай өлген 
малдардың өлігін көму;

-ауру малдарды күту кезінде жеке 
гигиенасының ережелерін бұзу;

- ауру малдан алынған еттен тамақ 
дайындау;

- құрылыс агротехникалық гидромелио-
ративтік және басқа жер жұмыстарының 
барысында ауру жұқтырған топырақпен 
қатынасқа түсу.

Сібір жарасының жеке және қоғамдық 

алдын-алу шаралары:
- сібір жарасына қарсы ауыл 

шаруашылық жануарларына екпе жүргізу;
- мәжбүрлі сойылған жағдайда ет 

пен басқа ет өнімдерін сатуға тыйым 
салынады.

Жануарлар сібір жарасынан өлген кез-
де олардың тұтас еті отқа жағылады, ал 
одан алынған өнімдер жойылады. Ауру 
малмен немесе адаммен қатынасқа 
түскен тұлғалар 2 апталық белсенді 
дәрігерлік қараудан өтуі қажет.

ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖҚ РМК 
«Түркістан облысы бойынша 

дезинфекция орталығы» 
филиалының Төле би ауданындағы 

дезинфекциялық секторының 
нұсқаушы дезинфекторы 

Баймедетова Г.Ж.

 Қышыма қотыр (чесотка) терінің 
жұқпалы ауруы. Оны тарататын 
қоздырғыш қышыма қотыр кенесі. Ол 
адамның терісіне жұққан бойда, өзіне 
орын «қаза» бастайды. Ұрғашысы 
адамның терісіне орналасып жұмыртқа 
салады. Үш-төрт күннен кейін онысы 
құртқа (личинка) айналады, бір аптадан 
кейін ересек қотыр кенеге айналады. 

Қышыма қотыры бар адаммен қарым-
қатынас жасағанда, жылдам жұғады. 
Әсіресе отбасы мүшелерінде тез тарай-
ды: төсек орындарын, киім - кешектерін, 
жеке гигиеналық заттарды пайдаланғанда 
жұғады. Қышыма жұқтырған адамдардың 
ең көп саны мектептерде орта және 
жоғары оқу орындарында, яғни күзгі-
қысқы мезгілдерінде тіркеледі. Сондықтан 
тиісті тазалық талаптарын сақтау қажет. 

Егер, тазалық- індет тәртібін сақтамаған 
жағдайда қышыманы: моншадан, душтан, 
жатақханадан, пойыздан, мейманхана-
дан, яғни кез келген жерден, жұқтырып 
алуыңыз да мүмкін. Негізінде қышыма 
кенесі бар малдан да адамға жұғатынын, 
ескертеміз.

Қышыма қотыр жұқтырған адамның 
дененің кей тұсы бой бермей дуылдатып, 
әсіресе түнде қатты дуылдап кышиды. 
Теріні үнемі қасығанда оған микробтар 
түсіп, қышымаға терінің іріңді жұқпасы 
қосылып, ауру әрі қарай асқынып кетеді. 
Денесін түрлі түйіншектер, көпіршіктер, 
қанды қабыршақтар, тырнақ ізі баса-
ды. Мұндай жағдай аяқ-қолдың буын 
бүгілістерінен де, саусақ араларынан да, 
тіпті тұла-бойдан да байқалады.

Осындай белгі сезілді дегенше, 

уақыт оздырмай дәрігерге көрінген 
дұрыс. Қышымаға қарсы арнаулы емді 
тері ауруының дәрігері ғана емдейді. 
Қышыма қотырдан аман болудың басты 
жолы тазалықты сақтау керек. Апта сай-
ын моншаға, душқа түскенде орындық 
пен сөрелерді жуып, артынан ыстық су-
мен шаюды ұмытпаған дұрыс Әсіресе 
біреудің киім-кешегі мен жеке заттарын 
пайдаланбаған дұрыс. Қышыма қотырға 
шалдыққан адам ауруханаға жатпай, үйде 
емделсе, оның төсек-орыны, тұтынатын 
заттары басқалардікіне араластырылмау 
керек. Науқастың қолданған іш киімдерін, 
төсек - жаймалары бөлек қалтаға жинай-
ды. Кірлеген киімдерді бөлек жинап, 1-2% 
содалы ұнтақ пен сабынды ерітіндісінде 
қайнатып алып, содан соң жуып аласыз-
дар. Сырт киім тек үтіктеліп қана киіледі. 

Науқас жатқан бөлме 2 пайыздық сабын-
ды-сода ертіндісімен күн сайын сүртіледі. 
Науқасқа күтім жасау кезінде, әсіресе 
жатқан жерін жинастырып болғаннан 
кейін,қолды мұкият түрде сабынмен жуу 
керек. Қышыма қотыр ауруының белгісін 
байқап, күдіктенсеңіз дереу тері ауруы-
мен емдейтін дәрігерге көрініңіз.

Қышыма, қотырдан дәрігерге уақыт оз-
дырмай көрініп, жеке бастың және қоғамдық 
тазалық талаптарын сақтаған адамның тез 
айығатыны жадыңызда жүрсін.

ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖҚ РМК 
«Түркістан облысы бойынша 

дезинфеекция орталығы» 
филиалының Мақтарал ауданындағы 

дезинфекциялық секторының 
у.м.атқарушы нұсқаушы дезинфектор 

Егенбердиева Ж.Р. 

Сібір жарасының алдын алу

Тері қышыма жұқпалы ауруынан сақтану жолдары
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21 октябра под председательством 
Касым-Жомарта Токаева в формате 
видеоконференцсвязи состоялось рас-
ширенное заседание Совета Ассамблеи 
народа Казахстана.

Как считает Президент Касым -Жомарт 
Токаев «Межэтническое согласие напря-
мую влияет на экономику и социальное 
положение людей» (https://akorda.kz/). 
Основными ценностями и идейной осно-
вой общества являются общественная 
стабильность, согласие между этноса-
ми, сохранение единства и дружбы, так 
как именно они высоко ценятся в нашем 
обществе. Для того, чтобы подняться до 
уровня развитого конкурентноспособ-
ного государства, необходимо иметь не 
только развитую экономику, но и цивили-
зованное общество со своей культурой 
и духовными ценностями. Важной сто-
роной в развитии национального само-
сознания является соотношение в нем 

этнических, национальных и общечело-
веческих ценностей.

Касым - Жомарт Токаев высоко оценил 
«Вклад АНК в вовлечение казахстанцев в 
общественно-политическую жизнь, про-
движение государственного языка и его 
статуса в Казахстане и формирование 
новых форм гражданской активности» 
(https://akorda.kz/). С национальным воз-
рождением самосознания тесно связана 
проблема государ ственного языка. Это 
основной признак этничности Республики. 
Без этого невозможно развитие этнокуль-
туры в целом. Национальное самосозна-
ние и национальный язык взаимосвяза-
ны между собой. Государственный язык 
сегодня неразрывно связан с такими 
понятиями, как культурная целостность, 
которая в ходе модернизации нацио-
нального сознания является важнейшей 
государственной задачей, формирующей 
национальное единство и гражданский 

патриотизм. Национальное сознание и 
государственный язык неразрывно связа-
ны друг с другом. Государственный «Ка-
захский» язык -один из основных культур-
ных символов Независимого Казахстана. 
Государственный язык - главный ключ к 
национальному сознанию. Язык-основа 
нации, основа нашего государства. Это 
основа национального сознания, бытия, 
духовной энергии народа, которая явля-
ется важнейшим атрибутом патриотиче-
ского воспитания молодежи. Язык - наша 
государственная, национальная цен-
ность. Уважение и углубленное восприя-
тие основных ценностей, формирование 
любви к ним – пробуждают казахстанский 
патриотизм 

Как отметил Касым-Жомарт Токаев 
«Гармония разных культур в нашем От-
ечестве - яркое тому подтверждение. Это 
главный принцип и неизменный страте-
гический ориентир нашей консолидации 

в единую нацию» (https://akorda.kz/). Се-
годня в процессе межкультурной и ме-
жэтнической интеграции формируется 
единый казахстанский народ. Казахстан-
ские граждане могут гордиться тем, что 
межнациональные отношения в Респу-
блике развиваются достаточно спокой-
но и это доказывает о цивилизационной 
форме интеграции. Глобализация спо-
собствует повышению жизненных стан-
дартов, а также научно- техническому и 
социальному прогрессу. 

Демонстрация Казахстана как цивили-
зованного общества, имеющего древние 
корни культурного развития, сплочен-
ность и единство общества, провозгла-
шающего межконфессиональное согла-
сие - это один из главных путей наряду 
с экономическими показателями к укре-
плению статуса государства на мировом 
уровне в качестве развитого, демократи-
ческого государства – Лидера.

Доцент кафедры «Истории Казахстана и социальные науки»
Казахской Национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова, 

член НЭГ АНК г. Алматы к.филос.н. Божбанбаев Б.М.

Культурные приоритеты 
в современном казахстанском обществе
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АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА!
Алматы облысы, Панфилов ауданы «Панфилов ауданының қаржы бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі коммуналдық меншік объектілерін 3(үш) жыл мерзімге 
кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға беру бойынша www.gosreestr.
kz Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында тендер өткізетіндігін хабарлайды.

Коммуналдық меншік объектілерін сенімгерлік басқаруға беру Қазақстан Респу-
бликасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 16 қаңтардағы №17 бұйрығымен 
бекітілген Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқаруға беру қағидаларына (бұдан әрі 
– Қағида) сәйкес жүзеге асырылады.

Тендер өткізілу күні мен уақыты: 2021 жылдың 10 қарашасы Нұр-Сұлтан 
қаласының уақыты бойынша сағат 10.00–ден 13-00-ге дейін.

Тендерге қойылады:
«Панфилов ауданы әкімінің аппараты» ММ теңгеріміндегі, Алматы облысы, Пан-

филов ауданы, Жаркент қ., Пащенко көшесі № 14 мекен-жайында орналасқан 
әкімшілік ғимаратты.

Бастапқы бағасы – 5 522 124 теңге.
Кепілдік жарна – 3 313 275 теңге.
Тендер қатысушыларына қойылатын талаптар:
1) Ғимаратты полиграфиялық, типографиялық және газет, журналдардың басы-

лым қызметтерін ұсынуға пайдалану үшін; 
2) Ғимаратты күрделі жөндеуге, типографиялық құрал жабдықтарды алуға және 

іргелес аумақты абаттандыруға 20000000 (жиырма миллион) теңгеден кем емес 
салымдарды жүзеге асыру;

3) Автономды газбен жылыту жүйесін орнату;
4) Ғимаратты 2 жыл ішінде қалпына келтіру;
5) 5-тен кем емес жаңа жұмыс орындарын құру; 
6) Санитарлық-эпидемиологиялық нормаларды және өрт қауіпсіздігін сақтау;
7) Объектіден іс жүзінде айыруға ұшырататын кез келген заңды және жеке 

әрекеттерді, оның ішінде оны кепілге беруді болдырмау; 
8) Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару жөніндегі қызмет туралы есепті жаз-

баша түрде сенімгерлік басқарушының құрылтайшысына жыл сайын ұсыну; 
9) Сенімгерлік басқару кезеңінде жоғарыдағы көрсетілген шарттар орындалмаған 

жағдайда келісім-шарт Құрылтайшы тарапынан бір жақты бұзылатын болады.
Тендер шарттарымен келісуді қамтитын өтінімге: 
тендерге қатысушылар Алматы облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қ., Па-

щенко көшесі № 14 мекен-жайында орналасқан әкімшілік ғимараттын (бұдан әрі 
- Объект) дамытуға арналған бизнес-жоспарды нақты шараларды және Объекті 
сенімгерлік басқаруға беру шарттарын орындау бойынша міндеттемелерді орын-
дау мерзімдерімен ұсынуы қажет. 

Тендерді өткізу тəртібі: 
Қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі және 

тендер басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады.
Тендерге қатысу үшін қатысушы мыналарды: 
1) жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан 

әрі – ЖСН), тегін, атын және әкесінің атын (болған жағдайда);
2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – БСН), толық 

атауын, бірінші басшының тегін, атын және әкесінің атын (болған жағдайда);
3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу 

шотының деректемелерін;
4) байланыс деректерін (пошталық мекенжайын, телефонын, е-mail) көрсете 

отырып, тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелуі қажет.
Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде 

тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді.
Тендерге қатысу үшін кепілдік жарналар мемлекеттік мүлікті есепке алу 

саласындағы бірыңғай оператордың шотына төленеді: Кепілдік жарнаны алу-
шы – “Ақпараттық-есептеу орталығы” АҚ; БСН: 050540004455; ТТК: 171; Кбе:16. 
«Қазақстан Халык банкі» АҚ; есеп – айырысу шоты KZ946017111000000330; БСК: 
HSBKKZKX. Төлем мақсаты: Қатысушының А.Ә.Т., Ж.С.Н. көрсетумен тендерде 
қатысу үшін кепілдік жарна.

Тендерге қатысушы ретінде тіркелу үшін тізілімнің веб-порталында қатысушының 
ЭЦҚ қол қойылған өтінімді тіркеу қажет.

Тендер шарттарымен келісуді қамтитын өтінімге:
1) тендерге қатысушы қол қойған, тізілімнің арнайы бөлінген веб-бетінде 

электрондық конвертке жүктелген баға ұсынысы (объект кейіннен сатып алу 
құқығымен сенімгерлік басқаруға берілген кезде);

2) қатысушының хабарламада көрсетілген талаптарға сәйкестігін растайтын 
құжаттардың электрондық («PDF (Portable Document Format)» форматында ска-
нерленген) көшірмелері қоса беріледі.

Өтінім тіркелгеннен кейін тізілімнің веб-порталы үш минут ішінде:
сенімгерлік басқару шарттары бойынша электрондық деректер базасына кепілдік 

жарнаның түсуі туралы мәліметтердің болуына;
мемлекеттік кірістер органдарының мемлекеттік деректер базасында 2017 жылғы 

25 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан әрі - Салық кодексі) 6-тара-
уына сәйкес салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша кейінге 
қалдыруды беру жағдайларын қоспағанда, қатысушының әлеуметтік төлемдер 
бойынша берешегінің және салықтық берешегінің болмауына автоматты түрде 
тексеру жүргізеді.

Бірыңғай оператордың шотына тендер өткізу туралы хабарламада көрсетілген 
кепілдік жарнаның тендер басталғанға дейін екі сағат бұрын түспеуі және/неме-
се мемлекеттік кірістер органдарының мемлекеттік деректер базасында Салық 
кодексінің 6-тарауына сәйкес салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу 
бойынша кейінге қалдыруды беру жағдайларын қоспағанда, әлеуметтік төлемдер 
бойынша берешек және салықтық берешек туралы мәліметтердің болуы тізілім 
веб-порталының қатысушы өтінімінен бас тартуы үшін негіз болып табылады.

Сенімгерлік басқару шарттары бойынша электрондық деректер базасын-
да бірыңғай оператордың шотына кепілдік жарнаның түсуі және мемлекеттік 
кірістер органдарының мемлекеттік деректер базасында Салық кодексінің 6-тара-
уына сәйкес салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша кейінге 
қалдыруды беру жағдайларын қоспағанда, қатысушының әлеуметтік төлемдер бой-
ынша берешегі және салықтық берешегі туралы мәліметтер жоқ болған жағдайда 
тізілімнің веб-порталы өтінімді қабылдауды жүзеге асырады.

Тізілімнің веб-порталы автоматты түрде тексеру нәтижелері бойынша тізілімнің 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ГУ «Отдел финансов Панфиловского района» Алматинской области, Пан-

филовского района объявляет о проведении тендера по передаче объектов ком-
мунальной собственности в доверительное управление с правом последующего 
выкупа сроком на 3 (три) года на веб-портале Реестра государственного имуще-
ства www.gosreestr.kz

Передача объектов коммунальной собственности в доверительное управление 
осуществляется в соответствии с Правилами передачи государственного имуще-
ства в доверительное управление, утвержденными Приказом Министра нацио-
нальной экономики Республики Казахстан от 16 января 2015 года №17 (далее - 
Правила).

Дата и время проведения тендера: тендер состоится 10 ноября 2021 года с 10.00 
до 13-00 часов по времени города Нур-Султан.

На тендер выставляется: административное здание, расположенное по адресу, 
Алматинская область, Панфиловский район, город Жаркент, улица Пащенко, №14, 
находящееся на балансе ГУ «Аппарат акима Панфиловского района».

Начальная цена –5 522 124 тенге.
Гарантийный взнос –3 313 275 тенге.
Тендерные условия:
1) Использовать здание для предоставления полиграфических, типографских 

услуг и издания газет, журналов; 
2) Осуществить вложения не менее 20000000 (двадцать миллионов) тенге в ка-

питальный ремонт здания, приобретение современного типографического обору-
дования и благоустройство прилегающей территории;

3) Установка автономной газовой системы отопления;
4) Восстановление здания в течении 2-х лет;
5) Создание не менее 5 новых рабочих мест; 
6) Соблюдение санитарно – эпидемиологических норм и пожарной безопасности;
7) Не совершать любые юридические и фактические действия, влекущие за со-

бой фактическое отчуждение Объекта, в том числе передачу его в залог; 
8) Ежегодное предоставление учредителю доверительного управления отчета 

о деятельности по доверительному управлению государственным имуществом в 
письменной форме; 

9) В случае не выполнения тендерных условий за время доверительного управ-
ления договор со стороны Учредителя будет расторгнут в одностороннем порядке.

К заявке, содержащей согласие с условиями тендера необходимо приложить:
участники тендера должены представить бизнес-план развития Объекта с кон-

кретными мероприятиями и сроками исполнения обязательств по выполнению ус-
ловий передачи административного здания, расположенного по адресу, Алматин-
ская область, Панфиловский район, город Жаркент, улица Пащенко, №14 (далее 
- Объект) в доверительное управление.

Порядок проведения тендера:
1) Регистрация участников тендера производится со дня публикации извещения 

и заканчивается за два часа до начала тендера.
Для участия в тендере или закрытом тендере участнику необходимо предвари-

тельно зарегистрироваться на веб-портале реестра с указанием:
1) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: индивидуального 

идентификационного номера (далее – ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии);
2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее – БИН), 

полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руко-
водителя;

3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантий-
ного взноса;

4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, e-mail).
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня 

изменяет данные, внесенные на веб-портал реестра.
Для участия в тендере гарантийный взнос вносится на следующие реквизиты 

единого оператора в сфере учета государственного имущества: получатель АО 
«Информационно-учетный центр»; БИН: 050540004455; КНП: 171; Кбе: 16. Наи-
менование банка: АО «Народный банк Казахстана», ИИК: KZ946017111000000330; 
БИК: HSBKKZKX. Назначение платежа: Гарантийный взнос для участия в элек-
тронном тендере с указанием Ф.И.О, ИИН участника.

Для регистрации в качестве участника тендера необходимо на веб-портале рее-
стра зарегистрировать заявку, подписанную ЭЦП участника.

К заявке, содержащей согласие с условиями тендера, прилагается:
1) ценовое предложение, подписанное участником тендера, загружаемое в элек-

тронный конверт на специально отведенной веб-странице реестра;
2) электронные (сканированные в формате «PDF (PortableDocumentFormat)» ко-

пии документов, подтверждающие соответствие участника требованиям, указан-
ным в извещении.

После регистрации заявки веб-порталом реестра в течение трех минут произво-
дится автоматическая проверка:

на наличие сведений о поступлении гарантийного взноса в электронной базе 
данных по договорам доверительного управления;

на отсутствие в государственной базе данных органов государственных дохо-
дов сведений о задолженности участника по социальным платежам и налоговой 
задолженности, за исключением случаев предоставления отсрочки по уплате на-
логов и (или) плат в соответствии с главой 6 Кодекса Республики Казахстан «О на-
логах и других обязательных платежах в бюджет» от 25 декабря 2017 года (далее 
– Налоговый кодекс).

Основанием для отклонения веб-порталом реестра заявки участника является 
не поступление за два часа до начала тендера гарантийного взноса, указанного в 
извещении о проведении тендера, на счет единого оператора и/или наличие в го-
сударственной базе данных органов государственных доходов сведений о задол-
женности по социальным платежам и налоговой задолженности, за исключением 
случаев предоставления отсрочки по уплате налогов и (или) плат в соответствии с 
главой 6 Налогового кодекса.

Веб-портал реестра осуществляет принятие заявки в случае наличия в электрон-
ной базе данных по договорам доверительного управления сведений о поступле-
нии гарантийного взноса на счет единого оператора и отсутствии в государствен-
ной базе данных органов государственных доходов сведений о задолженности 
участника по социальным платежам и налоговой задолженности, за исключением 
случаев предоставления отсрочки по уплате налогов и (или) плат в соответствии с 
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Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының «Қызылорда 
облыстық тері – венерология диспансері» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кəсіпорнына бақылау кеңесінің 
мүшесі лауазымдық қызметіне Қызылорда облысының денсаулық сақтау 
басқармасы конкурс жариялайды.

Конкурс өткізілетін күн: конкурсты өткізу туралы хабарландыруды 
жариялағаннан бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннің аяқталуына дейін.

Конкурс өткізілетін орны: Қызылорда облысының денсаулық сақтау 
басқармасы,мекенжайы: Қызылорда қаласы, Абай даңғылы, 27 №212 бөлме.

Кəсіпорын атауы, орналасқан жері, пошталық мекен жайы жəне байла-
ныс телефоны: «Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының 
«Қызылорда облыстық тері – венерология диспансері» ШЖҚ КМК, индексі 120012,

Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, З.Шүкіров көшесі №7А «Б» байланыс 
телефоны: 8 (7242) 23-55-17, e-mail: korda_okvd@mail.ru

Негізгі қызметі: Қызылорда облысы тұрғындарына үздіксіз медициналық көмек  
көрсету.

Бақылау кеңесіне сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар жоғары 
білімінің болуы, сондай-ақ төмендегі мынадай талаптарының бірінің:

1) денсаулық сақтау немесе ұйым бейіні бойынша және (немесе) экономика/
қаржы және(немесе) бизнес және (немесе) құқық саласында кемінде 5 жыл жұмыс 
тәжірибесінің;

2) денсаулық сақтау немесе ұйым бейіні бойынша және (немесе) экономи-
ка/қаржы және (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласындағы басшылық 
қызметтекемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесінің;

3) денсаулық  сақтаужәне (немесе) экономика және (немесе) бизнес және (не-
месе) құқық  саласындағы  қоғамдық  бірлестіктердің  мүшесі.

Конкурсқа  қатысуға  ниет  білдірген  тұлға конкурс өткізу туралы ха-
барландыруда көрсетілген мерзімде комиссияға мынадай құжаттарды 
ұсынуы  тиіс:

1) Конкурсқа  қатысу туралы  өтініш;
2) Мемлекеттік  және  орыс тілдеріндегі  түйіндеме;
3) Еркін  нысанда  жазылған өмірбаян;
4) Үміткердің  жеке басын куәландыратын  құжаттың  көшірмесі;
5) Жоғарғы білімі туралы құжаттың  көшірмесі;
6) Еңбек кітапшасының (ол болған кезде) немесе еңбек шартының көшірмесі, не 

соңғы жұмыс  орнына қабылданған және еңбек шартының  тоқтатылғандығы тура-
лы бұйрықтардың  көшірмесі;

7) Қазақстан Республикасы Бас прократурасы Құқықтық статистика және ар-
найы есепке алу комитетінің аймақтық бөлімшелерінен соттылығы және сыбай-
лас жемқорлық құқық бұзушылықтары жоқ екендігі туралы берілген растайтын 
құжаттар.Үміткер конкурстық өтінімнің түпнұсқасын «Түпнұсқа» деп белгіленген 
конвертке салып жапсырады. Бұл конвертте үміткердің аты, жөні, тегі және ме-
кен жайы көрсетілуі тиіс. Күнделікті республикалық газет жарияланады аптасына 5 
рет қолданылады және барлық Қазақстан бойынша. Қажетті құжаттар Қызылорда 
қаласы, Абай даңғылы, 27-үй, мекен-жайы бойынша Қызылорда облысының 
денсаулық сақтау басқармасына тапсырылуы тиіс.

Анықтама үшін байланыс телефоны: 8 (7242) 40-01-51 (3008), 23-53-41.

Управление здравоохранения Кызылординской области объявляет кон-
курсна занятие должности члена наблюдательного совета коммунального 
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Кызылор-
динский областной кожно-венерологический диспансер»  управления  здра-
воохранения  Кызылординской  области»

Дата проведения конкурса: по истечению 30 (тридцати) календарных дней со-
дня объявления проведения конкурса.

Место проведения конкурса: Управление здравоохранения Кызылординской 
области, адрес: город Кызылорда, проспект Абая 27, кабинет 212.

Наименование предприятия с указанием местонахождения, почтового адре-
са, телефона: КГП на ПХВ «Кызылординский областной кожно – венерологический 
диспансер» управления здравоохранения Кызылординской области»,индекс120012, 
Кызылординская область, город Кызылорда, ул.З.Шукурова 7А контактные телефо-
ны: 8 (7242) 23-55-17, e-mail: korda_okvd@mail.ru

Основная деятельность: оказание скорой и неотложной медицинской помощи-
на селению Кызылординской области.

Требования к лицам, избираемым в наблюдательный совет, включает на-
личие высшего образования, а также одного из следующих требовании:

1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организа-
ции и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права не менее 5 лет;

2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю органи-
зации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на руководящей 
должности не менее 3 лет;

3) членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) 
экономики и (или) бизнеса и (или) права.

Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе представляет ко-
миссии следующие документы:

1) Заявление об участии в конкурсе;
2) Резюме на государственном и русском языках;
3) Автобиографию, изложенную в произвольной форме;
4) Копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
5) Копию документа о высшем образовании;
6) Копию трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора либо выпи-

скииз приказов о приеме и прекрашении трудового договора с последнего место 
работы;

7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных право-
нарушений, выданные территорияльными подразделениями Комитетапо право-
вой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры  Республики  Ка-
захстан.

Кандидат запечатывает оригинал конкурсной заявки в конверт, пометив его: 
«Оригинал». На этом конверте должны быть указаны фамилия, имя, отчество и 
адрес кандидата.

Ежедневная республиканская газета публикуется 5 раз в неделю и распростра-
няется все территории Республики Казахстан.

Необходимые документы предоставляется в управление здравоохранения Кы-
зылординской области по адресу: город Кызылорда, проспект Абая, 27.

Телефоны для справок: 8 (7242) 40-01-51 (3008), 23-53-41.

веб-порталында көрсетілген қатысушының электрондық мекенжайына өтінімді 
қабылдау не өтінімнен бас тарту себептері туралы электрондық хабарлама 
жібереді.

Қазақстан Республикасының заңдарына немесе құрылтай құжаттарына 
сәйкес жүзеге асырылуы тендердің шарты болып табылатын қызмет түрлерімен 
айналысуға мүмкіндігі жоқ тұлға тендерге қатысушы болып табылмайды.

Өтінімдер, өтінімдерге қоса берілген тендерлік және баға ұсыныстары, 
қатысушылар құжаттарының электрондық (сканерленген) көшірмелері тізілімнің 
веб-порталында сақталады және тендер өткізу туралы хабарламада қатысуға 
шақыруда көрсетілген күн мен уақытқа дейін жүктеу және қарау үшін қолжетімсіз 
болады.

Өтінімдерді ашу тендер өткізу туралы хабарламада қатысуға шақыруда 
көрсетілген тендердің күні мен уақыты келгенде тізілімнің веб-порталы арқылы ав-
томатты түрде жүргізіледі.

Құрылтайшы тізілімнің веб-порталында тендерге жіберілген қатысушыларды 
айқындау мақсатында өтінімдерді, сондай-ақ оларға қоса берілетін құжаттардың 
электрондық (сканерленген) көшірмелерін қарайды. 

Қатысушы хабарламада көрсетілген талаптарға сәйкес келмеген кезде 
құрылтайшы себебін көрсете отырып, қатысушыны тендерге жібермейді.

Тізілімнің веб-порталы құрылтайшы тендерге жіберген тендерге қатысушылардың 
баға ұсыныстарын автоматты түрде ашу және салыстыру нәтижелері бойынша 
жеңімпазды анықтайды.

Объект үшін ең жоғары баға ұсынған қатысушы жеңімпаз болып танылады.
Объектіні кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға беру бойынша 

тендерге немесе жабық тендерге қатысушылар ұсынған бағалар сәйкес (тең) 
болған жағдайда өтінімді бұрын тіркеген қатысушы жеңімпаз болып танылады.

Тендер өткізу туралы қосымша ақпаратты төмендегі мекен-жайы:
Алматы облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қаласы, Масанчи к-сі, 17А, «Пан-

филов ауданының қаржы бөлімі» ММ. 8(72831)5-14-43, 5-25-44 телефоны, www.
gosreestr.kz сайты арқылы және 8(7282)24-59-17 («АЕО» АҚ аумақтық бөлімшесі) 
телефоны арқылы алуға болады.

главой 6 Налогового кодекса.
По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на 

электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное 
уведомление о принятии заявки либо причинах отклонения заявки.

Лицо, которое в соответствии с законами Республики Казахстан или учредитель-
ными документами не может заниматься теми видами деятельности, осуществле-
ние которых является условием тендера или закрытого тендера не является участ-
ником тендера или закрытого тендера.

Заявки, тендерные и ценовые предложения прилагаемые к заявкам, электронные 
(сканированные) копии документов участников хранятся на веб-портале реестра и 
не доступны для загрузки и просмотра до времени и даты, указанных в извещении о 
проведении тендера или в приглашении на участие в закрытом тендере.

Вскрытие заявок производится посредством веб-портала реестра автоматиче-
ски по наступлению даты и времени тендера, указанных в извещении о проведе-
нии тендера.

Заявки, а также прилагаемые к ним электронные (сканированные) копии доку-
ментов рассматриваются учредителем на веб-портале реестра, в целях определе-
ния участников, допущенных к тендеру.

При несоответствии участника требованиям, указанным в извещении, учреди-
тель не допускает участника к тендеру, с указанием причины.

Веб-портал реестра по результатам автоматического вскрытия и сопоставления 
ценовых предложений участников тендера, допущенных к тендеру учредителем, 
определяет победителя.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект.
В случае совпадения (равенства) цен, предложенных участниками тендера, по-

бедителем, признается участник, ранее зарегистрировавший заявку.
Адрес организатора аукциона: Алматинская область, Панфиловский район, 

г.Жаркент, ул.Масанчи, №17А, ГУ «Отдел финансов Панфиловского района».
Дополнительную информацию о проведении тендера можно получить по теле-

фону: 8(72831) 5-14-43, 5-25-44 или ознакомиться на сайте www.gosreestr.kz и получить 
по телефонам: 8 (7282) 24-59-17, (региональное представительство АО «ИУЦ»).

Меншік иесі: «Сатып Алу 
Ақпарат» ЖШС

Мерзімді баспасөз 
басылымдарын жəне (немесе) 

ақпарат агенттіктерін 
есепке алу туралы 

№KZ78VPY00015212 куəлігін 
24 қыркүйек 2019 ж. ҚР 
Мəдениет жəне Ақпарат 

министрлігі Ақпарат жəне 
мұрағат комитеті берген.

Бас редактор: Тұрсынбеков А.Н. 
Газет “Алматы Болашақ” АҚ 

баспаханасында басылды. Алматы қ-сы, 
Мұқанов к-сі 223В, тел.: 378-42-00.

Жарнама жəне хабарландыру 
қабылдау (редакция 

мекенжайы): 
ҚР, индекс: 050002, Алматы қ-сы, 
Жібек жолы 50, «Квартал» БО, 4 

қабат, 404 кеңсе. 
Тел: 8 (727) 273-83-81

                   8 (708) 983-36-71
Прием рекламы и объявлений 
(адрес редакции): РК, индекс: 

050002, г. Алматы, 

ул. Жибек Жолы 50, 
4 этаж, 404 офис.

Тел: 8 (727) 273-83-81
                   8 (708) 983-36-71

E-mail: 150240018148@mail.ru
Газет аптасына 5 рет шығады 
(Дүйсенбі, Сейсенбі, сəрсенбі, 

бейсенбі, жұма). 
Жазылу индексі: 64750

Таралым 1 500 дана.

       ҚПАРАТ 
         ЙДЫНЫА




