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В Уральске встретили команду «Батыс
West», победителей республиканского
сбора-семинара Юных спасателей
Ранним утром на железнодорожном вокзале представители Департамента по ЧС ЗападноКазахстанской области при участии региональных СМИ встретили команду «Батыс West»,
победителей республиканского сбора-семинара Юных спасателей. Соревнования проводились в
Алматинской области в Скальном городе Комитета по ЧС.
Мероприятие проводилось
в
целях
подготовки
подрастающего
поколения
к чрезвычайным ситуациям природного
и
техногенного
характера,
развития
сотрудничества
между
молодежными
организациями юных спасателей республики
и обучения навыкам правильных действий в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций
и оказания первой медицинской помощи
пострадавшим. Молодые спасатели в возрасте
от 10 до 15 лет продемонстрировали свои
навыки в поисково-спасательных работах,
пожарно-тактической эстафете на земле, воде
и даже при эвакуации условного пострадавшего из полуразрушенного здания. Кроме того, конкурсная
программа включала в себя прохождение психологического тестирования, представление визитной
карточки и полевой газеты.
На соревновании честь нашей области защищала команда «Батыс West», призеры областного
слета юных спасателей 2015 года. Среди начинающих спасателей были не только представители
сильного пола, в составе команды одна девочка. Скидок никаких – наравне с мальчишками она
успешно проходила все этапы.
Сотрудники Департамента поздравили земляков с заслуженной победой в нелегком соревновании,
от души пожелали им дальнейших успехов.

Бейбітшілік пен татулықта 25 жыл
1991 жылғы 16 желтоқсанда «Қазақстан Республикасының
мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Конституциялық заң қабылданды.
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің арқасында әлемдік
қоғамдастықтың мойындаған, заңды ресімделген тәуелсіз мемлекет
мәртебесіне ие болды.
Осы жылы Қазақ елі тәуелсіздігіміздің 25-жылдығын атап өтуде. Бұл
дәуірлік оқиға – халқымыздың сан ұрпағының орындалған армандары
мен үміттерінің нәтижесі. Бұл біздің мемлекетіміз без халқымыз үшін ең
маңызды мейрам. Тәуелді ел ширек ғасырдың ішінде әлемдік қаржылық
дағдарысқа қарсыласып, дамудың тұрақты бағытын таңдап, жоғары
нәтижеге қол жеткізді.
Егемен дамуының 25 жылы ішінде Қазақстан әлемнің ең дамыған 50
елінің қатарына енді, Стратегия – 2030-ды мерзімінен бұрын іске асырды,
Стратегия – 2050, «100 нақты қадам: баршаға арналған қазіргі мемлекет»
Ұлт жоспарын жүзеге асыра бастады.
Бүгін Қазақстан – Тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінің арасында
жаңғырған өзгерістердің көшбасшысы.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төрағалық, Астана саммиті, Ислам
ынтымақтастық ұйымындағы, Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы, Азиядағы өзара ықпалдастық
және сенім шаралары жөніндегі кеңестегі, Еуразиялық экономикалық одаққа төрағалық – бұл
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың жүргізіп отырған саясатының
арқасында қол жеткізген жетістіктер.
Қазақстан өз аумағын белгілеп, оны біртұтас және ажыратылмайтын болып жариялады.
Халықтардың бейбіт өмірі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ядролық қорудан бас тартты.
Қазақстанның тәуелсіздік кезінде табыстары Қазақстан халқының тұрақтылығы, ынтымақшылдығы
мен ұлтаралық келісімі дәлел.
Батыс Қазақстан облысы
Төтенше жағдайлар департаменті
Азаматтық қорғаныс басқармасының бастығы
полковник М.А. Хайрекенов

Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Ильин Ю.В.
представил начальника ДЧС Западно-Казахстанской области
Заместитель
министра
внутренних
дел
Республики
Казахстан
Ильин
Юрий
Викторович прибыл с рабочим
визитом в Западно-Казахстанскую
область. Вместе с ним прибыл
председатель Комитета по ЧС МВД
РК полковник Беккер Владимир
Робертович.
Во время визита заместитель
министра представил личному
составу гарнизона начальника
Департамента по чрезвычайным
ситуациям
ЗападноКазахстанской области генералмайора Джумашева Жасулана

Кдыргужиевича, назначенного приказом министра внутренних
дел РК, ранее занимавшего должность заместителя председателя
Комитета по ЧС МВД РК.
Ильин Ю.В. поблагодарил Кульдикова М.М., который в течение
двух лет возглавлял ДЧС Западно-Казахстанской области, за
плодотворную работу и пожелал успехов на вышестоящей
должности.
Кроме того в ходе визита заместитель министра внутренних
дел Республики Казахстан Ильин Ю.В. и председатель Комитета
Беккер В.Р. ознакомились с материально-технической базой
пожарных
частей
гарнизона,
Оперативно-спасательным
отрядом, также посетили Западно-Казахстанский филиал АО
«Өрт сөндіруші». Проверена готовность и состояние техники
и оборудования, состоящей на вооружении ДЧС области и его
подведомственных подразделений.
Заместитель министра посетил пожарно-технический

центр. Данный музей
примечателен тем, что
отражает славу прошлых
лет
противопожарной
службы области, а также
дает ответы на вопросы по
пожарной безопасности
и находится он в здании
полуторовековой
пожарной части.
Затем
руководство
Комитета ознакомилось с
процессом производства пожарных автомобилей на заводе АО
«Уральскагрореммаш», основным видом деятельности которого
является производство противопожарной техники.

Қазақстан, Ресей және Германия жас өрт сөндірушілерінің
ІІІ халықаралық слеті
Батыс Қазақстан облысының Орал өңірінде
17 және 28 шілде аралығында Қазақстан, Ресей
және Германия жас өрт сөндірушілерінің ІІІ
халықаралық слеті болып өтті.
Халықаралық жас өрт сөндірушілер слетінің
басты мақсаты балаларда қауіпсіздік мәдениетін
тәрбиелеу, мемлекеттер арасында осы саладағы
ынтымақтастық пен ұзақ мерзімді әрітестікті
орнату, сондай-ақ жастарды патриоттық және
адамгершілік тәрбиелеу болып табылады.
Халықаралық слет – балалармен және
жас өспірімдермен жұмыс жасаудағы ірі ісшаралардың бірі. Осындай Халықаралық
ерікті жас құтқарушылардың кездесулері
өрт
сөндіруші
мамандығының
беделін
арттырып, балаларда ұжымшылдық қасиетін
қалыптастырады, жұмыстың әдіс-тәсілдерімен
алмасуға
жағдай
жасайды.
Слеттің
қатысушылары осы күндер аралығында

еліміздің тарихымен, қазақстандықтардың
өмір сүру тіршілігімен және салт-дәстүрімен
танысты.
Мемлекеттер арасындағы өзара ісқимылды қалыптастыру, өскелең ұрпақтың
қарым-қатынасы халықаралық қатынасты
ұйымдастыру
туралы
ұсыныс
білдіру
арқасында мүмкін болды. 2012 жылы Саратов
облысы Мемлекеттік өртті қадағалауының
85-жылдық мерейтойына Батыс Қазақстан
облысы Төтенше жағдайлар департаментінің
делегациясы барған кезінде әдіс-тәсілдерімен
алмасу, қауіпсіз мінез-құлықты қалыптастыру,
өскелең
жастарды
оқыту
мақсатында
үш жақты жас өрт сөндірушілер слетін
ұйымдастыру туралы ұсыныс жасалды. Атап
өтсек, Фазылов Жарқын Сайлауовичтың ерен
еңбегінін арқасында Орал қаласының жас
өрт сөндірушілері 2014 жылы Германияда
өздерінің алғашқы Халықаралық слетіне,
одан кейін 2015 жылы Саратов облысындағы
«Березка» лагерінде екінші слетке барып
қайтты.
Он күн бойына созылған слет кезінде
үш елдің командалары түрлі жарыстар мен
конкурстарда сайысқа түсті. Балаларды әр
күннен жаңа әсерлер күтіп, әр күнде біреулер
қуаныш сезімін бастан кешірсе, біреулер
жеңілістің ащы дәмін сезді.
«Құтқарушы күні» Атоян атындағы
стадионда өрт сөндіру-құтқару спортының
элементтері бар ресейлік, неміс және
қазақстандық
жасөспірімдер
жарысы

болып өтті. Жарыс өрт эстафетасынан өту,
жауынгерлік қанат жаю және альпинисттік
өтуден құралды. Өрт сөндіру-құтқару спорты
- бұл адам өмірін құтқару спорты. Оған өрт
сөндіру тәжірибесінде қолданылатын түрлі
тәсілдердің кешені кіреді. Өрт сөндіру-құтқару
спортындағы әрбір сайыс өрт сөндірушінің
шынайы
жауынгерлік
дайындығының
элементтері бар жаттығуларды орындаумен
тікелей байланысты болса, ал спортсмендер
пайдалатын техникалық құралдар өрт сөндірутехникалық құрал-саймандарынан алынған.
Сонымен қатар жас өрт сөндірушілер
волейбол мен футбол ойнады. Жарыс әсерлі
өтті. Спорттық жарыс барысында балалар
одан әрі бірігіп, әрібір қатысушы жетекшілік
рухын және жеңіске деген ұмтылысын
көрсетті. Барша іс-қимылдың үйлесімдігі,
қайсарлық және өртті сөндірудегі батылдық көрермендерді қызу қуанышқа бөледі.
Жүлделі орындар келесі ретпен бөлінді:
жалпы командалық есепте бірінші орынды
Қазақстанның балалары иеленді. Қорытынды
есеп бойынша екінші орынды - Ресей өкілдері,
үшінші – Германиядан келген қонақтар
иеленді.
Үш елдің жас өрт сөндірушілері достық үйін,
өрт-техникалық орталығын, тарихи-өлкетану
мұражайын және батыс қазақстандықтардың
сүйікті демалыс орны – Шалқар көлін көріп
қайтты. Сонымен қатар олар ипподромға
барып қатты, мұнда қазақтың ұлттық ойындары
көрсетіліп, жылқы тізгіндеуге мүмкіндік

берілді. Жедел-құтқару жасағына барып
шыққан слеттің соңғы күні балаларда естен
кетпес әсер қалдырып, олардың назарына ең
жаңа сүңгуір жабдықтары, техника, қайықтар
ұсынылып, кинологиялық есеп өз дағдыларын
көрсетті.
Осындай
халықаралық
кездесулер
мемлекеттер
арасындағы
ынтымақтықты
бекітуге септігін тигізеді, өрт сөндіруші
мамандығының беделін арттырып, тәжірибе
алмасуға жағдай туғызады, - деп бірауыздан үш
елдің жас өрт сөндірушілері атап өтті.
Ал
командалардың
өкілдері
мұндай
жарыстардың өткізілуі жастарда өрт сөндіруші
мамандығына құрметті,өртке қауіпсіз жүріс тұрыс
мәденитетін тәрбиелеп, кәсіби бағдарлады
деген ортақ пікірге келді.
Барлық қатысушылар келесі жылы кездесуге
сенім білдірді.
Қазіргі уақытта Қазақстандық топ 2017
жылы Германия жерінде болатын төртінші
жас өрт сөндірушілер слетіне дайындықтарын
бастап кетті. Кім біледі, мүмкін болашақта жас
өрт сөндірушілердің біреуі осы мамандыққа өз
өмірін арнайтын шығар.
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На Карачаганакском месторождении
проведено комплексное учение

15 сентября в Западно-Казахстанской области на
Карачаганакском
нефтегазоконденсатном
месторождении
прошли комплексные учения по ликвидации крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций по теме: «Действия органов управления,
сил и средств аварийно-спасательных служб при ликвидации
последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций на
объектах Карачаганакского месторождения». В них приняли
участие руководящий состав, силы и средства КПО, областные
службы гражданской защиты, комиссия по предупреждению
и ликвидации ЧС Бурлинского района, жители населенного
пункта Жарсуат, находящиеся в зоне возможного химического
заражения, филиала «Профессиональной военизированной
аварийно-спасательной службы», филиала АО «Өрт сөндіруші».
Крупномасштабные учения были разбиты на несколько
этапов. Как отметил заместитель начальника Департамента
по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области
подполковник
Ахметжанов
А.К.,
главная их цель –
сделать вывод о
готовности местных
специалистов
к
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
на
обслуживаемой
территории.
На
Карачаганакском
месторождении, которое разрабатывает КПО б. в., вопросам
безопасности уделяется особое внимание, и аварийноспасательная работа здесь поставлена в соответствии с
современными требованиями, - отметил подполковник
Ахметжанов А.К.
На первом учебном месте участникам учений была
продемонстрирована специальная техника и оборудование,
находящиеся на вооружении спасательных служб месторождения.
Особый интерес участников вызвали автомобили экстренного
реагирования, оснащенные по последнему слову техники,

передвижная станция экологического мониторинга, автомобиль
скорой медицинской помощи.
Самой впечатляющей стала демонстрация горящего
газонефтяного фонтана на скважине. Сотрудники аварийного
реагирования месторождения и аварийно-спасательных сил
филиала «Профессиональной военизированной аварийноспасательной службы», АО «Өрт сөндiрушi», Службы
пожаротушения и аварийно-спасательных работ» отрабатывали
действия при ликвидации нефтяного фонтана на скважине.
Естественно, показательные выступления проводились на
специальной площадке
с использованием действующего
макета скважины. Как говорят сами спасатели, тушение
горящего газоконденсата, дело очень непростое. Операция по
ликвидации подобной аварии может длиться несколько недель
и даже месяцев. И сложность не в самом тушении огня, а в
закупоривании буровой скважины.
Фонтанирующая горящая скважина всегда нагнетает вокруг
себя высокую температуру, поэтому спасателем, прежде всего,
необходимо ее понизить. Для этого первым делом они создали
вокруг водяную завесу из специальных стволов, которые
распыляют воду на очень мелкие капли. В то же время с
помощью дистанционно управляемого крана на муфту скважины
было навернуто защитное оборудование, перекрывшее фонтан,
и вскоре огонь был полностью потушен.
Заключительным этапом учений акиматом Жарсуатского
населенного пункта совместно с отделом аварийного
реагирования КПО, ОВД района и службами гражданской
защиты района
проводилось оповещение и
эвакуация
жителей населенного пункта, попадающего в зону возможного
химического заражения.
Отмечен хороший уровень подготовки и обучения населения
п. Жарсуат и уверенные действия акима Жарсуатского сельского
округа, который, опираясь на законы и нормативно-правовые
документы, грамотно организовал работу по оповещению и
эвакуации населения в безопасную зону. Также организаторами
учений отмечена высокая активность населения, знание правил
и порядка действий при возникновении возможной чрезвычайной
ситуации на месторождении.
По легенде учений, из-за увеличения зоны заражения
создалось угроза населенным пунктам, расположенным на

Батыс Қазақстан облысы
Шыңғырлау ауданында кешенді
оқу-жаттығу өткізілді
Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданында «Төтенше жағдайларды алдын алу
және жою іс-қимылдарына азаматтық қорғау мемлекеттік жүйесі аудандық аумақтық
кіші жүйесі басқару органдары, күштері мен құралдарының дайындығы» тақырыбында
кешенді оқу-жаттығу өткізілді. Аталған оқу-жаттығу төтенше жағдайлардың салдарын
жою бойынша іс-шараны жүзеге
асыру мақсатында аумақтық кіші
жүйені дайындау үшін өткізіледі.
Оқу барысында ауданның шұғыл
әрекет ету жасағы, азаматтық
қорғау
құралымдарының
дайындығы тексерілді.
Оқу
шеңберінде
аудан
сипатымен, енгізілу тәртібінің
шешілуінің қайта қаралуы мүмкін
болатын құтқару жұмыстары
мен басқа да кезек күттірмейтін
жұмыстар
бойынша
және
тіршілікпен
қамтамасыз
ету
объектілерінде
кездесетін
апаттарды жоюға байланысты шешім орындалды. Азаматтық қорғау қызметі- өртке
қарсы қызмет, радиациалық-химиялық қорғау қызметі, жануарлар мен өсімдіктерді
қорғау қызметі, медициналық қызмет және тағыда басқалары сараман барысында
мүмкін болатын төтенше жағдайларды жою сұрақтары бойынша өзара іс-қимылдарды
орындады.
«Баршаның назарына!» дабылы бойынша әрекет ету тәртібін білу төтенше
жағдайлар туындаған кезде маңызды рөл атқарады. Соған байланысты оқу
барысында аталған дабыл бойынша іс-қимыл жөнінде сарамандық жаттығу өткізілді.
Зардап шеккендерге алғашқы
медициналық
және
білікті
медициналық көмек көрсету
ерекше назарға алынды.
Оқу
басшылары
оқу
барысында
жүргізілген
мақсаттар мен міндеттерге қол
жеткізілгендігі жөнінде дабылы
берілді. Оқу-жаттығу
барлық
басқару
органдары,
арнайы
қызмет құралымдары, ұйымдар,
халықтың
жұмылдырылуымен
ұйымдастырылған
түрде
өткізілді.
Кеңесте кешенді оқу-жаттығу
бойынша қорытындыда Төтенше жағдайларды жою салдары бойынша азаматтық
қорғау мемлекеттік жүйесі аудандық аумақтық кіші жүйесі басқару органдарының ісқимылдарына жоғары баға берілді.
Батыс Қазақстан облысы
Төтенше жағдайлар департаментінің
Азаматтық қорғаныс басқармасы

приграничной территории Оренбургской области Российской
Федерации, для чего были использованы возможности командноштабной машины Департамента, благодаря которой в режиме
видеоконференцсвязи с Центром управления в кризисных
ситуациях МЧС России по Оренбургской области отработаны
вопросы взаимодействия с российскими коллегами.
По итогам учения отмечено, что личный состав подразделений
ЗКФ АО «Өрт сөндіруші», филиала «Профессиональной
военизированной аварийно-спасательной службы» показал
хорошие навыки ведения аварийно-спасательных работ. На
достаточном уровне отработаны вопросы взаимодействия при
ликвидации открытого фонтана. Руководящий и обслуживающий
персонал КПО знает порядок действий в случае объявления
сигналов тревоги. Система оповещения населения и
обслуживающего персонала КПО находится в технически
исправном состоянии.
Впервые ход учения контролировался и осуществлялся
через командно-штабную машину Департамента по ЧС
ЗКО, в онлайн режиме по системе видеоконференцсвязи
информировались
Республиканский
кризисный
центр,
кризисный центр Департамента, главный кризисный центр КПО
б.в. и Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по
Оренбургской области, в части касающиеся вводной о возможном
распространении ядовитого облака на приграничную территорию
Российской Федерации.
В целом, органы управления, силы и средства, привлекаемые
для ликвидации аварий на месторождении, оценены как «готовы
к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций».

Техникалық қызмет қызметкерлерінің
республикалық семинары
Өрт
сөндіру
қызметінің
техникалық
жарықтандырылуы - өртке қарсы қызмет гарнизоны
қызметінің сапасын жеделдігін қамтамасыз ететін
негізгі сәттердің бірі. Өндірісті дамыту және заманауи
технологияны ендіру өрт-техникалық жарақтарының
жақсаруына және өртке қарсы қызмет автопракінің
жаңа, көпбейінді өрт сөндіру машиналарымен
жаңаруына оң әсер етеді. Техникалық құралдарды
және жаңа технологияларды тиімді пайдалану өрт
кезінде материалдық және адам шығынын төмендетуге,
оның жетістікті сөндірілуі және құтқару жұмыстарын
жүргізуге әсер ететін негізгі факторларының бірі болып
табылады.
Орал қаласында өткен сминар-кеңестің негізі
тақырыбы: «Өрт сөндіру автомобильдерін техникалық
мүмкіндіктерін жетілдіру және жаңалау. Жарақтағы
инновациялық технологияларды қолдану». Шараға
Астана және Алматы қалалары облыстық Өрт сөндіру
және авариялық-құтқару жұмыстары қызметінің
техникалық
қызмет
қызметкерлері,
Төтенше
жағдайлар комитетінің өкілі, «Уральскагрореммаш»
АҚ жетекші конструкторшылары және басшылары
қатысты. Оралдық «Уральскагрореммаш» жөндеу
заводы өрт сөндіру және авариялық-құтқару қызмет
бөлімшелері үшін өрт сөндіру техникасын жеткізу
мәселесі бойынша комитетпен бірлесіп қызмет етеді.
Зауыттың көпжылдық тарихында, бүгінгі таңда өртке
қарсы қызметте кең қолданылатын бірнеше өрт сөндіру
машинасы шықты.
«Уральскагрореммаш»
АҚ
директорының

орынбасары Ж.А.Бердашев өзінің алғысөзінде өрт
сөндіру техникасы өндірісін жетілдіру жүйесі және
техникалық құралдар сапасын көтеру бойынша
конструктивті ұсыныстар қабылдау үшін аталмыш
кездесулердің үлкен пайдасы бар екендігін баса

айтты.
Семинар шеңберінде Алматы және Астана
облыстық техникалық қызмет өкілдері өндірістік
цехты аралап шығуға, техниканың және өзгеде

шығарылатын өнімнің дайындалу үрдісін және
жинақталуын, сондай-ақ толғандырған сұрақтарын
қоюға және ұсыныстар енгізуге мүмкіндік алды Отырыс
барысында зауыт конструкторшылары жаңадан
енгізілген жоспарларымен ортақтасып, комитет
өкілдері өз алғыстарын білдірді. Зауыт басшылығы
барлық ескертулер мен ұсыныстар назардан қалмай
өрт сөндіру техникасын дайындау барысында және
шығаруда ескерілетінін айтты.
Аталмыш
семинар
шеңберінде
гарнизон
жарағында тұрған техника байқауы, сондай-ақ №4 өрт
сөндіру бөлімінің өндірістік-жөндеу базасы,
35
автомобильге тұрақ боксы, бөлімше жарағындағы
оқу полигонында
инновациялық технологияны
практикалық көрсетуімен көрсетілім жүргізілді.
Аталмыш семинарда республика қалалары және
облыстары аумағында шығарылатын техниканың
техникалық көрсеткіштерін және пайдаланылуын
жақсарту бойынша қабылданатын шаралар және
өндірісті одан әрі дамыту, жеткізілетін өрт сөндіру
автомобильдерінің сапа мониторингі, техниканы
пайдалану үрдісінде туындайтын өзекті мәселелер
бойынша мәселелер талқыланды.
					
Батыс Қазақстан облысының ТЖ департаменті
Өрт сөндіру және авариялық-құтқару
жұмыстары қызметінің
Мемлекеттік тіл және ақпарат тобының
инспекторы Сайран Мәмбетова
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Республиканың өркендеуіне
арналған 100 қадам

В Западно-Казахстанской
области объявлен
«Месячник пожарной
безопасности
в отопительный период»
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«100 нақты қадам» Ұлт жоспарын ұстана отырып, біз Қазақстан Республикасының азаматтық
қорғау ортасында сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне жол бермеу және профилактика, азаматтардың
конститутциялық құқықтарын қорғау бойынша Елбасының тапсырмаларын толыққанды іске асырып
келеміз.

За 8 месяцев 2016 года на территории Западно-Казахстанской
области произошел 391 пожар, из них 265 зарегистрировано в жилом
секторе, что составило 67,7% от общего количества произошедших
пожаров, 46 пожаров произошло в многоэтажных благоустроенных
домах.

Бұл бағыттағы негізгі қадам бұл 2015 жылғы 23 қарашада Қазақстан Республикасының «Қазақстан
Республикасының мемлекеттік қызмет туралы» заңын қабылдау болды. Оның «базалық» нормалары
ҚР «Құқық қорғау қызметі туралы» заңымен қарастырылған ерекшеліктермен ішкі істер органдары
қызметкерлеріне де қатысты. Осы нормативтік-құқықтық актіге сәйкес, маңсаптық өсу дағдыларға және
кәсіби дайындыққа сәйкес мүмкін болады.

На пожарах в жилом секторе погибло 5 человек, 16 человек получили
травмы различной степени. Материальный ущерб от пожаров в жилом
секторе составил 8 млн. 291 тыс. тенге.

Сонымен қоса, мемлекеттік қызметшілердің қызметтегі және қызметтен тыс бос уақыттағы әрекеттеріне
талаптар да қарастырылған. Сондықтан Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 2015 жылғы
29 желтоқсандағы Мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексі (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп
қағидалары) бекітілген. Ол мемлекеттік органдарға азаматтардың сенімдерін нығайтуға, мемлекеттік
қызметте жоғарғы мәдениет қарым-қатынасын құруға және әдіпсіздіктің алдын алуға бағытталған.

В целях недопущения гибели людей, а также стабилизации
обстановки с пожарами в жилом секторе на территории ЗападноКазахстанской области объявлен месячник по пожарной безопасности
в жилом секторе.

Әрине, өзекті мәселе ретінде сыбайлас жемқорлық қалып отыр. Осыған байланысты 2015 жылдың
18 қарашасында Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа-қарсы әрекет ету туралы» заңы
қабылданған. Заңның талаптарына сәйкес, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат құқықбұзушылықтың бұл
түріндегі субъектіге емес, қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәртіпті қалыптастыруға бағытталған.

В целях недопущения пожаров в многоэтажных домах инспекторским
составом, совместно с руководителями КСК проводятся рейды по
квартирам многоэтажных домов и жителям вручаются инструкции по
соблюдению правил пожарной безопасности в быту.

Барлық жаңа нормативтік-құқықтық актілер мемлекеттік қызметшілермен, сонын ішінде өрт сөндіру
бөлімдерінің жеке құрамымен де зерделенді.

Для противопожарной пропаганды с маломобильным
населением, инвалидами и пожилыми людьми, составлены списки и
адреса проживания этих лиц.
Во время рейда по адресам, где проживают люди данной категории,
специалисты напоминают об основных правилах пожарной безопасности.
Особое внимание уделяются тому, что нельзя использовать
неисправные розетки, выключатели и удлинители, а также использовать
для дополнительного обогрева своих квартир и домов самодельные
электронагревательные приборы. Специалисты проводят с пожилыми
людьми противопожарный инструктаж и раздают листовки-памятки с
правилами пожарной безопасности, а также отвечают на интересующие
их вопросы.

Сонымен қатар Президент полицияның әрекетіне азаматтардың арыздарын қарау бойынша қоғамдық
кеңестер жүйесін құру есебімен жұмыстың айқындылығын қамтамасыз етуді тапсырды. Мұндай өзгерістер
азаматтық қорғау органдарына да қатысты. Елбасының ұлттық құқық қорғау органдары жүйесінің болашақ
мамандарында теориялық және тәжірибелік білімдерін қамтамасыз ететін құрылымды бағыттауға
құзіретті кеңінен қолдану ұсынысы толықтай заңды болып келеді.
А. Бисенова,
Батыс Қазақстан облысы ТЖД
кадр жұмысы бөлімі нің бас маманы
азаматтық қорғау майоры

Елдің болашағына арналған Жолдау

Места проживания неблагополучной категории граждан находятся
в зоне особого внимания. Так, инспекторским составом в первую очередь
посещаются дома, где проживают неблагополучные, малоимущие,
многодетные семьи. Кроме того, пристальное внимание уделяется
гражданам, злоупотребляющим спиртным, ведущих асоциальный образ
жизни, склонные к нарушению правил обращения с огнем. В ходе таких
рейдов сотрудники проводят разъяснительные беседы с семьями, дают
рекомендации по соблюдению противопожарной безопасности, вручают
памятки, где подробно описаны правила пожарной безопасности
и способ вызова экстренных служб, а также
проводят беседы на
предмет соблюдения требований и правил пожарной безопасности в
отопительный период.

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев 2015 жылғы 30 қарашада «Қазақстан қазіргі
кезеңнің кең ауқымында: өсу, реформалар, даму» атты кезекті жолдауын жариялады. Қазіргі таңда
барлық ұйымдар мен мекемелерде аталған Жолдауды түсіндіру, талқылау іс-шаралары жүргізілуде.
Біздің еліміздің тәуелсіздігіне 25 жыл толу орайына жарияланғаны қуанарлық жағдай болды.

Вся работа в жилом секторе направлена на то, чтобы предупредить
возможный пожар, не допустить гибели людей на пожарах, ведь самое
ценное - это человеческая жизнь.

Болашаққа жол жеңіл болмайтынын түсінуіміз маңызды. Барлық әлемдік экономиканы қыспаққа
алған жаhандық дағдарыс жолға қиын кедергі келтіреді. Ел басы бізді қазақстандықтарды орын алған
қиындық жағдайларға қарамастан, қол сілтемей жаңа инновациялық әдістемелерге, жаңа заңнамаларға
сәйкес әрекет етуге шақыруда (2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 80 Заң енгізілген).

Уважаемые жители! Напоминаем о необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности! Контролируйте состояние электропроводки
и розеток в доме, не оставляйте без присмотра включенные
электробытовые приборы, электрообогреватели и топящиеся печи!
Главный специалист отдела государственного пожарного
контроля Управления контрольной и профилактической
деятельности
в области пожарной безопасности
ДЧС ЗКО майор гражданской
защиты Т. Темиргалиев

25 жыл ішінде жас мемлекетің атқарылған жұмыстар өте көп. Бұл бірінші кезекте кеңес одағынан тыс
дүние жүзінің біздің мемлекетімізді мойындауы, жас мемлекетіміздің өмірінде маңызды оқилар және
экономикасының өсуі.
Ел басы Жолдауы атының өзі көп нәрсені білдіреді. Біз жаңа дәуірде, басқа заманда өмір сүреміз.
Бізді қоршаған ортаның тоқтаусыз өсуі, орнында тұрмағаны ақиқат, демек бізге осы өмірде сүрушілерге
де талпынатын нарсе бар. Біз заманауи өмір шындығында оның дамуында қарқынында өмір сүруіміз
қажет.

Ел басының 2015 жылғы 30 қарашадағы жолдауында «Қиындық кезеңі бізге жеңу болады, біз міндетті
түрде жаңа жаhандық дағдарысты жеңеміз, бұл үшін бізде бірыңғай бостандықпен ауызбіршілігіміздің
мықты дәстүрі бар. Біз Қазақстанды жаңа даму мәрелеріне жеткіземіз!» деп белгіленген. Маңызды бұл
сөздер бүгін бізге демеу беруде, сонымен қатар қыйындықтардан арылуға, Отанымыздың аманшылығы
және бейбітшілігі үшін адал еңбекке жетелеуде.
Батыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің
Төтенше жағдайларды жою бөлімінің бастығы
азаматтық қорғау майоры Н.А. Кажкенов

В Уральске прошла акция «Мы должны знать правила пожарной безопасности!»
В целях проведения пропаганды безопасности жизнедеятельности среди населения, поднятия престижа работы пожарных и спасателей, сотрудники Департамента
по ЧС Западно-Казахстанской области в крупнейшем торгово-развлекательном комплексе «Сiti Center» совместно с Альянсом студентов Западно-Казахстанской области
провели акцию «Мы должны знать правила пожарной безопасности!». Аналогичная акция проведена в излюбленном месте отдыха горожан – развлекательном центре
«Галактика». Посетители были проинформированы о противопожарных мерах, которые необходимо знать
и неукоснительно соблюдать.
Противопожарную акцию провели сотрудники Управления контрольно-профилактической деятельности
в области пожарной безопасности Департамента по ЧС Западно-Казахстанской области, волонтерами
выступили студенты. Как отмечают организаторы, место проведения профилактического мероприятия
выбрано неслучайно: огнеборцы постарались охватить как можно больше количество людей, а в торговоразвлекательных комплексах всегда много посетителей.
По словам Самал Габдуллиной – представителя студенчества, подобные мероприятия помогают
воспитать у жителей культуру безопасности жизнедеятельности, напомнить о правилах поведения в
чрезвычайных ситуациях, а также рассказать о работе пожарных и спасателей.
В соблюдении правил безопасности помогут специальные памятки, которые студенты вручили уральцам.
В них описаны частые причины пожаров, действия в случае возникновения пожара и номера вызова
экстренных служб 101 и 112.
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Казталов ауданының ТЖ
бөлімінің қызметкерлері
«Мектепке жол» акциясына
қатысты

Уральские спасатели помогают
собрать в школу детей из
малоимущих и социально
незащищенных семей

Ежегодно в преддверии учебного года по всей республике проходит благотворительная акция
«Дорога в школу», посвященная Дню знаний. Цель благотворительной акции - оказание поддержки
школьникам из малообеспеченных, многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей и профилактика непосещаемости школы по социальным причинам.
Первое сентября должен стать праздником для всех школьников без исключения. Подготовить
ребенка к школе – дело затратное,
а для многодетных семей и
семей, оказавшихся в сложной
жизненной
ситуации,
порой
трудноразрешимое.
Спасатели
Оперативноспасательного
отряда
Департамента по ЧС ЗКО в
таком важном деле не остались
в стороне и оказали помощь
в подготовке к школе двоим
школьникам - брату и сестре ученикам 2 и 1 класса СОШ им. М.
Ауэзова пос. Чапаево Акжаикского
района. На собранные средства
были приобретены канцелярские
принадлежности, школьный рюкзак для старшего брата и комплект спортивной одежды для
первоклашки. Не осталась без внимания и самая младшенькая в семье, ей спасатели вручили
пакет шоколадных конфет и фруктов.
Руководитель спасательного подразделения №6 Марат Кабакаев от имени коллектива
поздравил детей с началом учебного года, пожелал им отличной учебы и хорошего настроения.
Оперативно-спасательный отряд
Департамента по чрезвычайным ситуациям
Западно-Казахстанской области

«Қазақстан – 2050» стратегиясында көзделген балалардың
өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі жаңа әлеуметтік саясатын
іске асыру мақсатында және 1 қыркүйек білім күні қарсаңында
Казталов ауданы Казталов ауылы аудандық мәдениет үйі алаңында
«Балаларға бірге көмек берейік» атты мектепке жол акциясы
өтіп, аталмыш акцияға Казталов ауданының ТЖБ қызметкерлері
қатысты.
Мектеп ұжымы, аудандық мекемелер мен ұйымдарының
өкілдерін қарсылап алып, қонақтардың назарына мектеп
оқушылардың шығармашылық ұжымы дайындаған жарқын
музыкалық бағдарламасы ұсынылды.
Жақын арада ел ішінде жаңа оқу жылының басталуы жөнінде халықты хабарлайтын мектеп
қоңырауының үні соғылады! Әрбір оқу орында осы күннен бастап жаңа оқу жылы – ерекше,
салтанатты, парасаты мереке. Күш – білімде! Оқу – бұл адамның аса зор қажеттіліктерінің бірі.
Оқыңдар, біздің елімізді біліммен нәрлендіріңдер! – деп Казталов ауданының ТЖ бөлімінің бастығы
азаматтық қорғау майоры А.Насипов атап өтті.
Сондай ақ, бөлімнің қызметкерлері балаларды жаңа оқу жылының басталуымен құттықтап,
оларға ашық аспан, барлық бастамаларына сәттілік тіледі. Содан кейін ТЖ бөлімінің және
Казталов аудандық №19 өрт сөндіру бөлімі қызметкерлері атынан төрт аз қамтылған жанұялардың
балаларына көмек көрсетіп мектеп формасын және оқу құралдарын табыс етті. Мектеп ұжымы,
оқушылар және ата – аналар сөз сөйлеп келген қонақтарға көмектері үшін рахмет айтып шығарып
салды.
БҚО ТЖД Казталов ауданы
ТЖ бөлімінің бастығы
азаматтық қорғау майоры
А. Насипов

УЧС города Уральска приняли участие
в республиканской акции «Дорога в школу»

Сегодня собрать ребенка в школу – очень недешевое
мероприятие. Многим семьям нужна помощь.
В целях оказания поддержки детей из малообеспеченных и
многодетных семей во время подготовки к началу учебного года и

предупреждения неявки детей в школу по социальным причинам
сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям города
Уральска Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗападноКазахстанской области приняли участие в благотворительной
акции «Дорога в школу» и помогли собраться в школу
второкласснику Сергею.
О том, что жительница поселка Желаево, одна воспитывающая
двоих детей, просит помощи собрать ее сына Сергея во второй
класс, сотрудники УЧС узнали в рамках взаимодействия с
Управлением образования города Уральска.
Сотрудники Центра внешкольной работы поселка Желаево
в актовом зале учебного заведения организовали встречу
сотрудников с данной семьей. Кроме них присутствовали
еще две малоимущие семьи, для детей которых также были
приготовлены подарки.
Майор гражданской защиты Протопопова Ольга и старший
лейтенант гражданской защиты Мулдашев Самат поздравили
детей с Днем знаний, пожелали им отличной учебы, чтобы в

Образовательная миссия детского фонда ООН
«Unicef» в Уральске
Представительством детского фонда ООН «Юнисеф» в Казахстане в рамках проекта по снижению риска бедствий
в средних общеобразовательных учреждениях были переданы учебные пособия в город Уральск. Среди них имеются
пособия для учителей на казахском и русском языках, доступные обучающие книги для старших и младших классов,
к которым прикреплены диски с видеоматериалами, увлекательная
детская игра «Рискланд» позволяющая обучить детей навыкам по
действию в различных чрезвычайных ситуациях, различные буклеты
в которых расписано: «Как действовать при землетрясении, пожаре,
наводнении, селе, оползне и низких температурах?», «Основные
обязательства в отношении детей в ходе гуманитарных акций».
Сотрудники управления гражданской обороны Департамента по
чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области во главе
с начальником управления Хайрекеновым М.А. провели встречу с
учителями и учениками средней общеобразовательной школы №
20, в ходе которой объяснили, как соблюдать правила безопасности
в
повседневной
жизнедеятельности,
выполнять
мероприятия
гражданской обороны, как защититься от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и продемонстрировали обучающий фильм. Перед началом учебного года в
торжественной обстановке вручили школе весь раздаточный и обучающий материал переданный от детского фонда
ООН «Юнисеф».
Дети – будущее нашей страны, поэтому обучить детей правилам безопасности – важнейшая задача государства,
Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел, детского фонда ООН «Юнисеф».

будущем они смогли поступить в Кокшетауский технический
институт и стать достойными офицерами нашей Республики.
Слова благодарности были высказаны преподавателями
и родителями. Преподаватели своими силами организовали
небольшой концерт и по окончании от имени директора Центра
внешкольной работы Шарафутдинова З. сотрудникам УЧС города
Уральска было вручено благодарственное письмо.
Но самое важное – это было видеть счастливые глаза
ребенка! Сергей переступил порог школы, и для этого у него есть
все необходимое – портфель с полным набором канцелярских
принадлежностей, спортивный костюм.
Главный специалист УЧС города Уральска
Департамента по ЧС Западно-Казахстанской области
майор гражданской защиты
Протопопова Ольга

Коррупции – нет!
В здании районного филиала партии «НурОтан» был проведен круглый
стол на тему «Борьба с коррупцией». В рамках проекта «Преступлениям стоп»
партии «НурОтан» начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Жанибекского
района
Департамента
по
ЧС
Западно-Казахстанской
области Серик Алтаев и
начальник районной пожарной
части
№
20
Жаксылык
Есентаев
ознакомили
участников круглого стола
о проводимой работе в
вверенных подразделениях.
Первый
заместитель
председателя
районного
филиала партии «НурОтан»
ознакомил
участников
круглого стола с основными
положениями программы по борьбе с коррупцией на 2015-2025 годы. Наряду с
этим в работе круглого стола приняли участие председатель совета ветеранов
отдела внутренних дел района Бекет Алипкалиев, старший помощник прокурора
района Аслан Кабдрахимов, старший инспектор по кадровой работе отдела
внутренних дел района Бауржан Урахаев.
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