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Спорттың бес
түрі бойынша
сайысқа түсті

K
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25жылдығына орай және ауданның азаматтық қорғау
қызметкерлерін дене шынықтырумен және спорттық
жаттығулармен үнемі шұғылдануға дағдылануға,
физикалық дене дайындығын арттыруға тарту,
салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында Батыс
Қазақстан облысы ТЖ департаментінің Бөрлі ауданы
Төтенше жағдайлар бөлімінің ұйымдастыруымен Бөрлі
ауданы Ақсай қаласында құтқарушылар арасында
спартакиада өтті.
Жүлдеге 65 адам таласты. Жарысқа қатысушылар
спорттың бес түрі бойынша сайысқа түсті: үстел үсті
теннисі, волейбол, гір көтеру, арқан тарту және ұлттық
«Асық ату» ойыны.
Жарыс қорытындысы бойынша жүлделі І-ші
орынды Өрт сөндіру және апаттан құтқару жұмыстары
қызметінінің №8 өрт сөндіру бөлімі, ІІ-ші орынды Өрт
сөндіру және апаттан құтқару жұмыстары қызметінінің
№9 өрт сөндіру бөлімі, ІІІ-ші орынды БҚО «Өрт
сөндіруші» ақционерлік қоғамының І жасағы иеленді.
Құтқарушы ардагерлерінен құралған әділқазылар
алқасы сол күні жарыс барысын қорытындылап,
жүлдегерлер дипломдармен, медаль және кубоктармен
марапатталды.      
                               
Батыс Қазақстан облысы
Төтенше жағдайлар департаментінің Бөрлі
ауданы ТЖ бөлімі
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В Уральске пожарные посетили книжную выставку,
посвященную Первому Президенту
Первого декабря Казахстан отмечает
День Первого Президента. Ровно 25 лет
назад на первых всенародных выборах
страна избрала своего лидера – Нурсултана
Абишевича Назарбаева.
В честь этого события сотрудники Службы
пожаротушения и аварийно-спасательных
работ Департамента по ЧС ЗападноКазахстанской области посетили книжную
выставку посвященный к празднованию 25летия Независимости Республики Казахстан
и Дня Первого Президента, которая
проводилась в областной библиотеке имени
Хамза Есенжанова.
На ней были
представлены книги,
периодические издания, фотодокументы,
альбомы,
электронные
издания,
освещающие весь спектр деятельности
Лидера Нации – Первого Президента
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.
В этот важный, исторический для нас
год юбилея Независимости особенно
актуальными являются книги, научные
труды, в которых раскрывается многогранная
деятельность
Первого
Президента
Нурсултана Абишевича Назарбаева, отметила библиотекарь Исламгалиева Лена
Максутовна.
В материалах авторов представлены
книги
отечественных
и
зарубежных
писателей о жизнедеятельности Нурсултана
Абишевича, о его исторической роли в

становлении и развития независимого
Казахстана.
Также много было рассказано о его
любви к книгам. Про книг, которые он
предпочитал читать в детстве, в юношестве.
Благодаря этому сотрудники узнали его не
только как государственного деятеля, но
и как автора великолепных книг, таких как
«Путь Казахстана», «В сердце Евразии»,
«Десять лет равные столетию», «Вехи
жизни». В этих книгах он делится своими
знаниями, опытом, также он пишет о своих

радостях и разочарованиях и о жизненном
пути, наставляя на великие свершения.
В ходе беседы пожарные познакомились
с
биографическими
сведениями
о
Президенте, его неутомимой деятельностью
по
укреплению
государственности
и
международного статуса Независимого
Казахстана.
Группа государственного языка
и информации Службы пожаротушения
и аварийно-спасательных работ
Департамента по ЧС ЗКО

Развивая международные связи
и приграничное сотрудничество

«Қыс-2016»
Республикалық командалықштабтық жаттығуы
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі
орынбасарының басшылығымен республика
территориясында өтіп жатқан «Қыс-2016»
Республикалық командалық – штабтық оқужаттығуы авариялық құтқару қызметі мен
Азаматтық қорғаныс құрылымдарына жақсы
бір сынақ болды.
Батыс Қазақстан облысында оқу-жаттығуға
Азаматтық қорғаныс бастығы - Батыс
Қазақстан облысының әкімі А.С.Көлгінов
басшылық етті.
Аталған оқу-жаттығудың мақсаты Азаматтық қорғаудың Мемлекеттік жүйесін
ұйымдастыруды жетілдіру, сондай-ақ басқару
органдарын, күштер мен құралдарды қыс
кезеңіндегі төтенше жағдайлар кезінде ісқимылдарға дайындау.
Оқу-жаттығуға
өрт
қызметі,
жедел
құтқару жасағы, медицина апаттар орталығы,
медициналық қызмет, қоғамдық тәртіп қызметі,
сауда қызметі, көліктік қызмет, инженерлік
қызмет, электр желілерінің апаттан құтқару
бригадасы, газ желілерінің апаттан құтқару
бригадалары қатыстырылды.
Оқу-жаттығудың бірінші кезеңінде оқужаттығудың басшысы Азаматтық қорғаныс
бастығы - Батыс Қазақстан облысының әкімі
А.С.Көлгінов шұғыл әрекет ету жасақ құрылымдарының саптық дайындығын тексерді.
Шұғыл және коммуналдық қызметтер
өздерінің
көліктері
мен
жабдықтарын
көрсетіп шықты. Байқауға 128 адамнан және
техниканың 38 бірлігінен құралған 15 ұйым
қатысты.
Облыс әкімі құрылымдардың жеке құрамының жасақталуына, құрал жабдықтармен
қамтамасыз
етілуіне,
сонымен
қатар,
құрал жабдықтардың техникалық жұмысқа
жарамдығына, жеке құрамның функционалдық
міндеттерін білу деңгейіне назар аударды.
Бұдан әрі, штабтың басшылық құрамы

оқу-жаттығудың тәжірибелік кезеңі өтетін №2
оқу-орнына барды.
Екінші кезеңде оқу-жаттығу бірнеше бағыттар бойынша 4 оқу орындарында өткізілді.
Олар: «Зардап шеккендерді қабылдау және
алғашқы медициналық көмек көрсету», «Зардап шеккендерді іздеу және қираған ғимарат
құрастырылымдарын тазалау», «Өрт сөндіру,
қираған ғимараттардан және құрылыстардан
зардап шеккендерді іздеу және құтқару, улы
қалдықтардың жайылып кетуін жою», «Ғимараттың жоғарғы қабатындағы зардап шеккендерге көмек көрсету үшін іздеу-құтқару жұмыстарын жүргізу».
Аталған шараға 12 ұйымнан 123 адам
және 20 техника қатыстырылды.
Алдымыздағы қыстың қандай сынақтар
дайындап отырғаны беймәлім. Сондықтан

Қаратөбе ауданында
«Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес»
тақырыбында дөңгелек
үстел өткізілді

Аудандық «Нұр Отан» партиясы филиалында
«Нұр Отан» партиясы филиалы төрағасының бірінші
орынбасары Н.Ж.Оразовтың төрағалығымен, Қаратөбе
аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің аға инженері
азаматтық қорғау майоры М.Т.Искаковтың, Қаратөбе
ауданының №16 ӨСБ-нің бастығы азаматтық қорғау
аға лейтенанты А.С.Таскиновтың және жеке құрамның
қатысуымен «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес»
тақырыбында дөңгелек үстел отырысы өткізілді.
Қаратөбе аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің
аға инженері азаматтық қорғау майоры М.Т.Искаков өз
кезегінде филиал басшысының орынбасарына аудан
гарнизон бөлімшелерінде сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес жөнінде жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы
ақпарат берді.
Сөз сөйлеушілер сыбайлас жемқорлыққа қарсы
әрекет тек қана мемлекеттік
және құқық қорғау
ұйымдарының күшімен сыбайлас жемқорлық деңгейін
айтарлықтай төмендете алмайтындығын, бұл мәселе
бойынша әрбір қызметкердің нақты ұстанымы қажет
екендігін айрықша баса айтты.
Дөңгелек үстелді қорытындылай келе «Нұр Отан»
партиясы филиалы төрағасының бірінші орынбасары
Н.Ж.Оразов «жүрегі отаным деп соққан әрбір азамат
сыбайлас жемқорлық фактілеріне қарсы тұруға міндетті»
екендігін айтты.
Қаратөбе ауданының ТЖБ-нің аға инженері
азаматтық қорғау майоры М.Т.Искаков

За 25 лет независимости Казахстан
приобрел на внешнеполитической арене
значительный авторитет среди многих
государств. За эти годы мы сумели войти
в число 50-ти развитых стран мира, с
успехом
реализовали
Стратегию-2030,
осуществляем Стратегию-2050, План нации
«100 конкретных шагов: современное
государство для всех».
Более 180 стран мира за этот период
стали нашими партнерами во многих сферах
управления.
Одним из важных вопросов сотрудничества на сегодняшний день является обеспечение безопасности граждан. В этих целях,
с Правительствами многих стран мира подписаны Соглашения о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Буквально в текущем году в марте месяце Министр внутренних дел Республики
Казахстан Калмуханбет Касымов и Министр
по чрезвычайным ситуациям Российской
Федерации Владимир Пучков подписали
протокол об активизации сотрудничества,
в частности в сфере предупреждения ЧС
трансграничного характера. Как отметил
глава МВД РК, взаимодействие между министерствами имеет большую правовую базу,
что дает возможность оперативно решать
все вопросы.
Протокол об активизации сотрудничества между министерствами предполагает
активизацию сотрудничества двух стран по
вопросам прогнозирования, предупреждения и ликвидации последствий стихийных
бедствий, проведение регулярных встреч
и консультаций для обмена опытом и выработки комплексного подхода к вопросам

реагирования на ЧС, а также усиление
взаимодействия в целях предупреждения
чрезвычайных ситуаций трансграничного
характера.
На протяжении многих лет Департаментом по ЧС Западно-Казахстанской области
ведется взаимовыгодное сотрудничество
с 5-ю приграничными областями Российской Федерации. С главными управлениями
МЧС Саратовской, Самарской, Оренбургской, Астраханской и Волгоградской областей подписаны Планы взаимодействия
на случай предупреждения и ликвидации
трансграничных чрезвычайных ситуаций.
На постоянной основе проводятся встречи по вопросам пожарной безопасности,
паводковой обстановки, организуются совместные учения с главными управлениями
МЧС РФ по Саратовской и Оренбургской областям. Кроме этого, в паводкоопасный период с ними налажен взаимообмен прогнозной
и оперативной информацией о состоянии
наполняемости и сбросах с Ириклинского и
Варфоломеевского водохранилищ, прохождения паводка по трансграничным рекам
Урал, Чаган, Большой и Малый Узени.
Расширяются и международные связи.
В 2013 году в рамках пожарно-технической
конференции, которая проходила в г.Саратов
руководством Департамента по ЧС ЗКО
было достигнуто соглашение об участии команды юных пожарных г.Уральска в международных соревнованиях и слетах юных пожарных между тремя регионами: г.Уральск
Республика Казахстан, земля Гессен Германия, г.Саратов РФ. И вот уже в 2014 году
по приглашению Ассоциации юных пожарных земли Гессен наша команда приняла
участие в международном слете, который

проходил в палаточном лагере под городом
Мюнхен в Германии. А в 2015 году сборная
команда юных пожарных в том же составе
показала отличные результаты и заняла
первое место в соревнованиях, которые
проводились в рамках второго международного трехстороннего Слета, проходившем в
г.Саратов Российской Федерации.
В июле 2016 года наша область принимала юных пожарных из Германии и России.
Третий международный слет проходил на
базе туристско-оздоровительного комплекса «Евразия» областного центра детского и
юношеского туризма и экологии Управления
образования ЗКО. Слет включал в себя много интересных ознакомительных мероприятий, а также соревнований с элементами
пожарно-спасательного спорта. Гости отметили высокий уровень организации слета и
увезли массу положительных впечатлений о
нашем крае.
Западно-Казахстанская команда юных
спасателей «Батыс – West», неоднократно
занимавшая первые места в рамках соревнований «КАЗСПАС», в 2016 году от Республики Казахстан участвовала в 14-м международном слете юных спасателей в Республике Беларусь.
Данные мероприятия способствуют
тому, что все больше и больше ребят хотят
связать свою жизнь с профессией спасателя и пожарного. Многие наши выпускники
обучаются также и в высших учебных заведениях системы МЧС России.
Международные связи способствуют
укреплению престижа нашей профессии.
Начальник ИАО ДЧС ЗКО
Арефина Елена

барлық жаттығулар кезінде азаматтық
қорғау құрылымдарының облыс аумағында
болуы ықтимал төтенше жағдайларды
жою әрекетіне дайындығы, соның ішінде,
құтқару-іздестіру жұмыстарын жүргізу, зардап
шеккендерге психологиялық және алғашқы
медициналық көмек көрсету, коммуналдық
қызметтердің тіршілікті қамтамасыз ету
жүйесіндегі аварияларды қалпына келтіру, өрт
сөндіру, адамдарды уақытша орналастыру
аудандарына
эвакуациялау,
жылыту
пункттерін ашу, азық-түлік беру және алғашқы
керек-жарақтарды
беру
жұмыстарының
деңгейі тексерілді.
Оқу-жаттығудың келесі кезеңінде жолдың
жанындағы күртік қарға малтығып қалған
жүк машинасын сүйреп шығару және зардап
шеккендерге алғашқы медициналық және
психологиялық көмек көрсету, қауіпсіз жерге
орналастыру жұмыстары жүргізілді.
Жаттығудың бұл түріне 10 техника және
25 адамнан құралған өрт сөндіру және
авариялық-құтқару жұмыстары қызметі, жол
және көпірлер қызметі, жедел-құтқару жасағы,
медицина апаттар орталығы, аралас жол
көлігі, әкімшілік полиция жұмылдырылды.
Практикалық
іс-шаралар
аяқталған
соң Төтенше жағдайлар департаментінде
облыстық төтенше жағдайлар комиссиясының
отырысы және онлайн тәртібінде ТЖ алдыналу және жою комиссиясының төрағалары
мен министрлік жедел топтары жетекшілерінің
баяндамаларын тыңдау өткізілді.
Оқу-жаттығу нәтижелері азаматтық қорғау
қызметтері, сондай-ақ тіршілік ету объектілері
қысқы кезеңге дайын екенін дәлелдеді.
Батыс Қазақстан облысы
Төтенше жағдайлар департаментінің
Мемлекеттік тіл және ақпарат тобы

Предупреждение чрезвычайных
ситуаций в осенне-зимний период
О недопущении чрезвычайных ситуаций в осеннезимний период говорили в Департаменте по ЧС ЗападноКазахстанской области в ходе круглого стола.
Традиционные проблемы Западно-Казахстанской области
в осенне-зимний период – гибель детей и рыбаков вследствие
выхода на тонкий лед, несоблюдение правил пожарной
безопасности в быту, отравление угарным газом в связи с
наступлением отопительного сезона, увеличение дорожнотранспортных происшествий при ухудшении погодных
условий.
В заседании круглого стола приняли участие представители
заинтересованных областных управлений, департаментов,
организаций и СМИ.
В ходе обсуждения участники круглого стола внесли
действенные предложения по недопущению чрезвычайных
ситуаций. Так, например, представитель рыбной инспекции
руководитель отдела Ниязов А.Т. предложил проводить
совместные рейды по местам подледного лова рыбы на
водных акваториях области.
Представитель областного Управления образования
довел до участников о порядке отмены учебного процесса
при неблагоприятных погодных условиях. Областное
управление внутренней политики – служба информации
обязалась проконтролировать своевременную публикацию статей по
предупреждению ЧС на районных газетах. На круглом столе принято
решение о заключении Меморандума между областным управлением
молодежной политики и Департаментом по ЧС по привлечению
волонтеров на пропагандические работы по предупреждению ЧС.
Областное управление здравоохранения поддержало предложение по
размещению видеороликов направленных на предупреждение ЧС на

видео мониторах установленных на подведомственных объектах.
В заключение мероприятия начальник отдела предупреждения
ЧС капитан противопожарной службы М.Отаров поблагодарил
приглашенных за конструктивный диалог, отметив, что в протокол
заседания будут внесены соответствующие предложения.
Отдел предупреждения ЧС
Департамента по ЧС Западно-Казахстанской области
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Ликвидация
трансграничных ЧС – дело
международного масштаба!

Департаментом по чрезвычайным ситуациям
Западно – Казахстанской области проведены
командно – штабные тренировки по отработке
совместных действий на приграничных территориях
при реагировании на чрезвычайные ситуации зимнего
периода с Главными Управлениями МЧС России
по Саратовской и Оренбургской областей.
Западно – Казахстанская область граничит с пятью
областями Российской Федерации и подтверждена
возникновению
различных
трансграничных
чрезвычайных ситуаций.
По территории области проходят автомобильные
дороги международного сообщения «Самара Шымкент», «Уральск – Таскала – Озинки РФ», на
которых в зимнее время при неблагоприятных
погодных условиях образуются снежные заносы.
По замыслу тренировки на приграничных
территориях в районе пункта пропуска «Таскала
автомобильная» и «Сырым автомобильная» из – за
сильной метели, гололеда и снежного заноса скопился
автомобильный транспорт, а также пассажирские
автобусы сообщением Уральск – Саратов и Самара
– Уральск.
По поступлению информации Управлением
ЕДДС в оперативном порядке к месту чрезвычайной
ситуации были направлены спасатели, силы и
средства АО «КазАвтоЖол», патрульные автомобили
местной полицейской службы, бригады скорой
медицинской помощи. В ликвидации чрезвычайной
ситуации были задействованы силы и средства
аварийно – спасательных служб и служб гражданской
защиты в количестве 44 человек и 14 единиц
техники.
В порядке взаимодействия между Департаментом
и Главными управлениями МЧС России информация
о скоплении автомобильного транспорта на
приграничной территории была передано старшему
оперативному дежурному ЦУКС по Саратовской и
Оренбургской областей.
В ходе командно – штабной тренировки
Управлением ЕДДС был организован взаимообмен
информацией по имеющим средствам связи,
откорректированы Планы взаимодействия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Дополнительно отработаны с пограничной службой
вопросы упрощенного пересечения государственной
границы аварийно – спасательными службами и
формированиями при ликвидации чрезвычайных
ситуаций на приграничных территориях.
По итогам командно – штабной тренировки
поставленные цели и задачи были достигнуты.
Тумангалеев Р.Э.,
офицер Управления гражданской обороны
ДЧС ЗКО

Оралда Тәуелсіздік күнінің
25 жылдығына арналған
самбо күресі болып өтті
Қазақстан
Республикасы Тәуелсіздігі күнінің
25 жылдығын мерекелеу
қарсаңында Батыс Қазақстан облысының өртке қарсы қызмет гарнизонының
бөлімшелері
арасында
самбо бойынша жарыс
өткізілді. Спорттық шара
өртке
қарсы
қызмет
органдары қызметкерлеріне арналуына сәйкес
кәсіби шеберлігі мен дене
дайындығын тиісті қалыпта
ұстау, қажетті моралдықерікті мінезді қалыптастыру
және денсаулықты нығайту,
сонымен қатар қызметкерлер арасында спорттың
дамуын насихаттау мақсатында өткізілді.
Жарысты алғы сөзбен Өрт сөндіру және авариялыққұтқару жұмыстары қызметі бастығының орынбасары
азаматтық қорғау полковнигі Дамир Ермағамбетов
ашып, өз сөзінде барлық қызметкерлерді келе жатқан
Тәуелсіздіктің 25 жылдығымен құттықтап, Отанға
қызмет міндетін абырой мен қадір-қасиетпен атқаруға
шақырды. Олардың жұмысы - халықтың саулығы
және тұрақтылық пен өркендеудің кепілі.
Спорттық шараға Өрт сөндіру және авариялыққұтқару жұмыстары қызметінің 10 бөлімшесінің
командасы қатысты. Қатысушылар саны 37 адамды
құрап, олардың арасында өрт сөндірушілер,
қарауылдардың және өрт сөндіру бөлімдерінің
командирлері бар.
Қызу тартыс, әсерлі де әділ ойын нәтижесінде
жалпыкомандалық есепте бірінші орынды №4 ӨСБ,
екінші орынды №5 МӨСБ, үшінші орынды №2 ӨСБ
иеленді.
Батыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар
департаменті Өрт сөндіру және авариялыққұтқару жұмыстары қызметінің мемлекеттік тіл
және ақпарат тобы

