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Шахматы - это
спорт ума

CMYK
Оперативное отреагирование, быстрое и эффективное принятие решений
сотрудников при чрезвычайных ситуациях поможет спасти жизнь многих
людей. Поэтому наряду с физической подготовкой военнослужащих очень
важно постоянное развитие логического мышления.
Одним из методов развития навыков логического мышления, принятия
быстрого и правильного решения, являются шахматы.
Шахматы способны развивать творческое мышление, интеллект, улучшать
память. Здесь важным является правильное принятия решения, а так же ответ
за них. В данном спорте основное место занимает тактическое мышление,
которое будет влиять на результат поединка. А так же шахматы воспитывают
работоспособности, самоорганизацию и стремлению, которые являются
самыми главными качествами пожарного-спасателя.
В целях обеспечения должного профессионального мастерства и
физической подготовленности военнослужащих, сотрудников органов
гражданской защиты, а также пропаганды развития спорта среди сотрудников
Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области в
честь празднования Дня спасателя проводил турнир по шахматам.
В турнире наряду с личным составом Департамента и сотрудниками
подведомственных подразделений участвовал заместитель начальника
Департамента А.Ахметжанов.
По результатам проведенного турнира 1 место занял старший мастер
тылового обеспечения ПЧ №4 Баймагамбетов Руслан Гайсиевич, 2 место
- старший инженер СПЧ №2 ГУ «СПиАСР» ДЧС ЗКО майор гражданской
защиты Аблукатаев Аскар Мустажанович, 3 место - старший пожарный ПЧ
№4 ГУ «СПиАСР» ДЧС ЗКО сержант гражданской защиты Агелеуов Саламат
Муратович.
Группа государственного языка и информации
Департамента по ЧС Западно-Казахстанской области

Қауіпсіздік шаралары сақталуы керек
Ел аумағында «Қыс-2016» Республикалық командалық-штабтық оқу жаттығулары өтті. Соған сай бас
қосқан аудандағы төтенше жағдайлар бөлімі мен өзге де
құрылымдар, басқарма-кәсіпорындар қыстан қымтырылмай шығудың жолдарын пысықтап, төтенше жағдайға
жол бермеу және алдын-алу шаралары жайында кеңесті.
Сырым ауданында «ДЭУ-39» мекемесінде аудандық
шұғыл әрекет ету жасағының саптық байқауы өткізілді.
Саптық байқауға аудандық шұғыл әрекет жасағының 38
техникасы мен 64 адам қатысты. Жасақтың дайындық
жұмысымен аудан әкімі А.Шыныбеков, аудан әкімінің
орынбасары Т.Төреғалиев, Сырым аудандық ТЖБ бастығы
азаматтық қорғау майоры Ғ.Жасталап танысты.
Оқу жаттығу жоспарына сай алдымен олардың
дайындығы, төтенше жағдай орын алған кездегі ісәрекеттері толық тексерістен өткізілді. Техникалардың
сақадай-сайлығы,
бұл
саладағы
мамандардың
біліктіліктері іс жүзіндегі жағдайға сәйкес әрекет етуі толық
қадағаланды. Оқу жаттығу өз мақсатына жетті. Аудандық
шұғыл әрекет жасағы алдағы қыстың қаһарлы күндеріне
сақадай-сай.

Мекеме-кәсіпорындардың қысқы дайындықтарын
тыңдаған аудан әкімі Абат Шыныбеков әр іске
жауапкершілікпен қарауды, қысты ұйымшылдықпен өткізуді
тапсырды. Жылдың қыс мезгіліне ауданымыз қаншалықты
дайын екендігін уақыт көрсетеді.
Батыс Қазақстан облысы
Төтенше жағдайлар департаменті
Сырым аудандық ТЖБ

И снова в гости к спасателям
В связи с празднованием Дня
создания служб ЧС к спасателям
пришли ученики 2 класса областной
специализированной школы №8 для
одаренных детей.
Целью «Дня открытых дверей»
является – разъяснить детям требования правил пожарной безопасности, а так же объяснить, что
предупреждение пожара – является
обязанностью каждого гражданина.
Стало хорошей традицией для
оперативно – спасательного отряда
и пожарных частей Департамента
проводить День открытых дверей
для учащихся учебных заведений,
специалистов работающих в сфере
гражданской
защиты
государственных учреждений и организаций.
Экскурсия по пожарной части
захватила внимание детей с самого
начала.
Детям показали первоочередные
действия
при
чрезвычайных
ситуациях,
на
какие
номера
экстренных
служб
необходимо
звонить при пожаре или стихийных
бедствиях.
Очень понравилось детям, как
работала кинологическая собака по
кличке «Марей», которая находила
условных
пострадавших
под
завалом, в лабиринте и в других
труднодоступных местах.

Интересным и увлекательным
для детей было увидеть вездеход
«Трэкол», пожарной машины. А
так же, познакомились с учебным
полигоном спасателей.
Ребятам в доступной форме
рассказали о пожарной технике и
пожарно-техническом вооружении.
Подобные экскурсии сотрудники
ДЧС проводят регулярно с целью
ознакомления детей с профессией
пожарных, с требованиями, которые
предъявляют к людям, связавшим
с ней свою жизнь. Ведь увлечение

профессией пожарного, интерес к
противопожарным знаниям может
стать стимулом для развития
серьезного отношения к собственному
поведению,
препятствием
для
бездумных игр с огнем.
Дети
получили
огромное
удовольствие, много положительных
эмоций, а главное – знания.
Группа государственного языка и
информации
Департамента по ЧС ЗападноКазахстанской области

«Абайлаңыз – өрт!»

Законы нужно знать
22 ноября 2016 года Юридической группой Департамента по
чрезвычайным ситуациям организовано и проведено семинар-совещание на
темы: «Применение административного законодательства при проведении
проверок органами гражданской защиты», «Изучение правил приема и
регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а
также ведения Единого реестра досудебного расследования», утвержденных
приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19.09.2014 года
№ 89» с инспекторским составом Департамента и районными отделами по
чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.
На семинар были приглашены представители Управления правовой
статистики и специальным учетам по Западно-Казахстанской области при
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (далее – УКПС и СУ ГП РК)
– Бусурманов Руслан Мусагалиевич, Жакупов Азамат.
С докладом по теме занятия выступила главный специалист
Юридической группы ДЧС ЗКО Ельтаева Г.П.
На семинар-совещании представителями прокуратуры было детально
разъяснены требования Правил ведения ЕРДР.
В ходе занятия до инспекторского состава были доведены основные
принципы и направления административного законодательства в сфере
проведения проверок, приведены конкретные реальные примеры по фактам
нарушения законодательства.
Личный состав Департамента принял активное участие в данном
мероприятии.

БҚО ТЖД Өрт сөндіру және авариялық-құтқару
жұмыстары
қызметінің
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өрт
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«Абайлаңыз – өрт!»
өрт-сауықтыру
ісшарасын
өткізді.
Аталған іс-шараның
мақсаты тұрғындар

БҚО ТЖД Өрт сөндіру және авариялық-құтқару
жұмыстары қызметінің мемлекеттік тіл және
ақпарат тобы

Юридическая группа Департамента по ЧС ЗКО

Редакциялық топтың құрамы:
БҚО Төтенше жағдайлар департаментінің, «Өрт сөндіру
және авариялық құтқару жұмыстары қызметі» ММ, «Жедел
құтқару жасағы» мамандары.
Меншік иесі:
Қазақcтан Республикасы Ішкі істер
министрлігінің Төтенше жағдайлар
комитеті Батыс Қазақстан облысының
Төтенше жағдайлар департаменті

Байланыс телефондары: 54-50-13
Редактор
C.Бахтиярова – БҚО ТЖД мемлекеттік тіл және ақпарат тобы

арасында қауіпсіздік мәдениетін, өрт кезіндегі қауіпсіз
жүріс-тұрысты насихаттау мен дамыту, өрт қауіпсіздігі
қағидалары туралы білімді бекіту, сонымен қатар
өрт сөндірушілер жұмысының беделін арттыру және
талапкерлерді Көкшетау техникалық институтына түсуге
үгіттеу болып табылады.
Жиналғандардың алдында алғы сөзбен Кадр
жұмысы бөлімінің психологі азаматтық қорғау капитаны
Саида Мұхамбетжанова сөз сөйлеп, облыстағы өрттің
жай-күйімен таныстырып, тұрғындарды өрт қауіпсіздігі
қағидаларын қатаң сақтауға шақырды.
Бұдан әрі өртке қарсы тақырыпта тақырыптық
викторина өткізілді. Танымдық викторинаның сұрақтары
қарапайым болған жоқ, алайда осыған қарамастан қала
тұрғындары сұрақтарға жауап бере алды, ал ең белсенді
қатысушыларға естелік сыйлықтар табысталды.
Осыдан кейін жас өрт сөндірушілер командасы
мен еріктілер бірігіп флешмоб және «Барша әлемнің
адамдары» атты әнің орындады. Өрт сөндіру ісінің
жас білгірлері профилактикалық іс-шараларды өткізуге
белсене қатысып, өрт қауіпсіздігін насихаттауға өз үлесін
қосып жатқанын атап өткен жөн.
Іс-шара соңында №1 мамандандырылған өрт сөіндіру
бөлімінің аға инженері азаматтық қорғау лейтенанты Гизат
Ғилымов азаматтық қорғау органдарында қызмет ету үшін
жоғары білімі бар білікті мамандарды әзірлейтін бірден-бір
оқу орны Көкшетау техникалық институты туралы үгіттеу
сөз сөйлеп, келіп түскен барлық сұрақтарға жауап берді.
Сондай-ақ қызметкерлер жоғарғы оқу орнында оқудың
келешегі туралы түсіндірді. Сауда орталығына келушілерге
КТИ-дегі оқу туралы нақты ақпараты бар жүздеген дана
парақшалар таратылды.
Ұйымдастырушыларға қатысқан қалалықтар алғысын
білдіріп, өрт қауіпсіздігі саласында көптеген құнды және
маңызды мәлімет алғанын атап өтті.

Мекен-жайымыз:
«Жайық құтқарушысы.
Уральский спасатель»
090001,
Орал қаласы,
Еуразия даңғылы, 90
Е-mail:
ps_dchs_zko@emer.kz

Газет Батыс Қазақстан облысы Төтенше
жағдайлар департаментінде терілді.
«Полиграфсервис» ЖШС беттеліп,
баспаханасында басылды. Орал қ. Л.Толстой
к., 27/6. Тел. 8 (711 2) 50-51-46, 51-41-99.
Таралымы: 1000 дана, 4 баспа бет.
Газет тоқсанына бір рет шығады.
Газет тегін жарияланады.
Газет ҚР Байланыс және ақпарат
министрлігінде 2011 жылғы 7 ақпанда
тіркеліп, № 11434-Г куәлігі берілген.

Құтқару жолындағы
қызметке 15 жыл
Батыс Қазақстан облысы Төтенше
жағдайлар департаментінің Жеделқұтқару жасағы өзінің құрылғанына
15 жыл толу мерейтойын, сонымен
қатар
Облыстық
Суда
құтқару
қызметінің құрылғанына 20 жыл толу
мерейтойын атап өтті.
Салтанатты
шара
алдында
жасақтың орталық базасында облыс
әкімінің орынбасары Б.О. Әзбаев, қала
әкімі Н.Т. Төреғалиев және өзге де
шақырылған қонақтар болып, оларға
құрал-жабдықтар,
автотехникалар
мен жүзу құралдары көрсетілді.
Көрсетілім
аяқталған
соң
делегация облыстық филармония
ғимаратында өткен салтанатты ісшараға қатысты. Филармония фойесінде орналастырылған жасақтың
құрылу тарихынан, құтқарушылардың
күнделікті өмірінен, сонымен қатар
қоғамдық өмірдегі жетістіктерінен
сыр шертетін стенділерді қонақтар қызығушылықпен қарап, тамашалады.
Салтанатты
іс-шараға
жасақ
қызметкерлері отбасы мүшелерімен
қатысты, жасақ ардагерлері қонақ
ретінде шақырылды. Құтқарушыларды
мерекемен құттықтауға БҚО ТЖДнің, өрт сөндіру қызметінің бөлініс
басшылары, қала ұйымдары мен
кәсіпорындарының
басшылары,
бұқаралық ақпарат құралдарының
журналистері келді.
Іс-шара
басталмас
бұрын
жасақтың құрылу және даму тарихын,
құтқарушылардың күнделікті өмірін
бейнелейтін бейнеролик көрсетілді.
Салтанатты іс-шараны облыс
әкімінің орынбасары Б.О. Әзбаев

ашып, өз сөзінде жасақ қызметіне оң
баға беретінін айта келіп, сөз соңында
құтқарушыларға алғыс хаттар табыс
етті. Екінші болып сөз алған Орал
қаласының әкімі Н.Т.Төреғалиев те
құтқарушылардың еңбегін ерекше
бағалап, бірқатар құтқарушыға құрмет
грамотасын табыстады.
Азаматтық қорғау мемлекеттік
жүйесінде бірнеше жыл еңбек еткен
құрметті ардагерлер де назардан
тыс қалмады. Ардагерлер атынан
сөз алған Ардагерлер кеңесінің төрағасы Е.Д. Машанов мерекелік медальдарды табыс етті.
Қалалық
мәслихат
хатшысы
А.У.Әубекеров жасақ ұжымына құттықтау сөзін арнады.
Салтанатты іс-шара соңында
жасақ басшысы А.О. Килишев сөз
алып, барлық қатысып отырған

Спасатели глазами детей

В октябре сотрудники Оперативно-спасательного отряда Департамента
по чрезвычайным ситуациям ЗКО совместно с Центром дополнительного
образования «Өркен» управлением образования Акимата области провели конкурс рисунков среди учащихся 5-8 классов школ области. ЗападноКазахстанские школьники рисовали спасателей.
Конкурс детских рисунков «Я – будущий спасатель!» приурочен к
празднованию Дня спасателя Казахстана и 15-летия со дня образования
Оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО.
В конкурсе участвовало 69 работ. Каждая работа индивидуальна, были
использованы различные техники выполнения работ, это рисунки карандашом, акварелью, гуашью, цветными мелками и фломастерами.
В состав экспертной комиссии вошли сотрудники Оперативноспасательного отряда и представители Областного управления образования,
которым решение о победителях далось непросто. «Многие рисунки отличались красотой и интересной техникой выполнения. Но были работы, выполненные с особым пониманием и раскрытием темы. Поэтому определяя победителей, мы ориентировались не только на художественные способности
детей, но и на идею, которую вложил участник в свою работу», - отметил
Нурсултан Амангелдиулы, заместитель руководителя отряда.
Первое место в конкурсе занял рисунок «Я спасатель» Ерсайын Аружан,
ученица 6 класса Узункольской
средней общеобразовательной
школы Джаныбекского района
Западно-Казахстанской области,
2 и 3 места достались ученикам
Детской художественной школы
им.С.Гуманова г.Уральска Калелову Марату («Наводнение») и
Гохгальтер Екатерине («Спасение на воде»).
Большое спасибо ребятам
за их прекрасные и искренние
работы.
Оперативноспасательный отряд
Департамента по
чрезвычайным ситуациям
Западно-Казахстанской
области

қонақтарды қолдау көрсеткендері үшін
және жасақ базасының материалдықтехникалық дамуына қосқан үлестері
мен БАҚ қызметкерлеріне көптеген
жылдар
бойы
жасақ
қызметін
бұқараға жариялап жүргендері үшін
алғысын білдірді.
Салтанатты шара аяқталған соң
облыстық филармония әртістері мен
құтқарушылардың бірлесе дайындаған концертін тамашалады.
Концерт аяқталғаннан кейін де
қонақтар алған әсерлерімен бөлісіп,
тарқамай ұзақ тұрды.
Батыс Қазақстан
облысы Төтенше жағдайлар
департаментінің
Жедел-құтқару жасағының бас
құтқарушысы А. Салихов

Құтқарушы – ғасыр мамандығы

Хамза Есенжанов атындағы облыстық балалар және жасөспірімдер
кітапханасында қазан айында өткен Құтқарушылар күніне орай дөңгелек
үстел өткізілді. Шараның басты мақсаты аталған мереке қарсаңында
оқушыларға болашақ мамандықтарын таңдауға бағыт-бағдар беру,
құтқарушы мамандығының қыр-сырымен таныстыру болды. Шараға
Төтенше жағдайлар департаментінен: сүңгуірлер, өрт сөндірушілер, жедел
құтқару жасағының құтқарушылары, сонымен қатар Орал индустриалдық
колледжінің І курс студенттері және №1, №22, №40 жалпы орта білім
беретін мектептердің 8-9 сынып оқушылары және кітапханашылар қатысты.
Дөңгелек үстел барысында «Мамандық» және «Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі»
тақырыбындағы кітап көрмелері шығарылып, сондай-ақ шолу жасалды.
Қай уақытта болсын, құтқарушы мамандығының мәртебесі биік. Төтенше
жағдайлар кезінде бұл қызметкерлер өрт және басқа да апат кезінде
адамдарға бірінші болып көмекке келеді. Кездескен қиындықтарға қарамай,
өз өмірін қатерге тігіп, зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетеді.
Құтқарушылар басқа адамдардың өмірін құтқаратын батыл жандар.
Бұл мамандыққа кездейсоқ адамдар келмейді, өйткені, құтқарушы
мамандығы жақсы физикалық дайындықты, жүйке бекемділігін, төзімділікті,
тасып-тулаған апат алдында қорқынышты жеңе білу қабілеттілігін және
әрине, мінсіз абырой-беделді талап етеді.
Аталмыш кейіпке сәйкес болу үшін арнайы білімі болуы қажет. Осы
жөнінде құтқарушылар кездесу барысында әңгімелеп, балаларды абыройлы
мамандықты тандап, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше
жағдайлар комитетінің Көкшетау техникалық институтына түсуге шақырды.
Шара барысында оқушылар мен студенттер аталған мамандық иелерімен
түрлі ой-пікірлер алмасып, атқарып жүрген қызметтерінің қиын да қызықты
тұстарымен қанықты.
Мамандар оқушыларға төтенше жағдай болған жағдайда, алдын алу
шаралары туралы кеңестер беріп, тәжірибе жүзінде көрсетті. Сонымен қатар,
оқушыларға әр түрлі ситуациялық сұрақтар қойылып, соған байланысты
практикалық жұмыстар өткізілді. Оқырмандар көкейлерінде жүрген
сұрақтарына мамандардан толық жауап алды.
Батыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің
Мемлекеттік тіл және ақпарат тобы

Я б в спасатели пошел...
В Западно-Казахстанской области на базе Оперативноспасательного отряда Департамента по ЧС стартовал слет
юных спасателей. Уже пятый год подряд юные спасатели
из разных районов подтверждают титул сильнейших в
области. Ребята увозят со слета не только дипломы,
кубки, медали и ценные подарки, но и незабываемые
впечатления от встречи с друзьями-единомышленниками,
от возможности не на словах, а на деле проявить
полученные в клубах и на уроках знания, умения и навыки
правильно действовать в экстремальных ситуациях.
В каждой команде по 10 ребят, обязательное условие
– наличие в команде девочки-спасателя. Участники будут
не только боролись с чрезвычайными ситуациями, но и
показали мастерство поиска по заданным координатам, в
оказании первой помощи. Цели и задачи слета – подготовка
учащихся к безопасной жизнедеятельности, обучение
действиям в случае возникновения ЧС, привитие навыков
пользования средствами пожаротушения, пропаганда
здорового и безопасного образа жизни, были выполнены
в полном объеме. В слете принимали участие 8 команд
средних общеобразовательных школ области.
На торжественном открытии участников слета
приветствовал заместитель начальника Департамента
подполковник Ахметжанов А.К. Пожелав юным спасателям
успехов в состязании, отметил, что победители
прошлогоднего слета – команда «Батыс West», в

очередной раз подтвердила свое звание сильнейшей
команды Казахстана и по итогам соревнований заняла
первое в республиканском сборе-семинаре Юных
спасателей, проходившем в Скальном городе Комитета
по ЧС «Астана».
Открытие областного слета началось традиционно
с приветствия, где участники показали свои домашние
заготовки: «Визитную карточку» о своем районе. Свою
творческую натуру ребята проявили в оформлении
стенгазеты и в конкурсе песен, команды также
продемонстрировали свой уровень строевой подготовки.     
Мероприятие проводится на территории учебнотренировочной и центральной базы Оперативноспасательного отряда. Здесь же юные спасатели
были задействованы на технических этапах: «Скала»,
«Переправа»,
«Лабиринт»,
«Форд»
и
боевое
развертывание. Команды провели поисково-спасательные
работы в условиях природной среды.
По итогам соревнований жюри, состоящее из
сотрудников Департамента и Управления образования,
вынесли следующее решение:
І место присудили команде из Зеленовского района,
ІІ место – за командой юных спасателей из Казталовского
района, на ІІІ месте – команда из Каратюбинского
района.
Группа государственного языка и информации
Департамента по ЧС Западно-Казахстанской области

