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Құрметті кеңеске қатысушылар!
Соңғы екі ай еліміз үшін оңай 

болған жоқ. Дағдарыс әлі толық 
еңсерілмей тұр.

Дегенмен, індеттің шарықтау 
шегінен өттік.

Төтенше жағдай режимін 
қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік 
комиссия ауқымды жұмыс атқарды.

Халықтың денсаулығын сақтау, 
олардың табысын арттыру және биз
несін қолдау үшін 500ге жуық шешім 
қабылданып, жүзеге асырылды.

Енді Төтенше жағдай режимін 
қамтамасыз ету жөніндегі комис
сия Экономикалық өсімді қалпына 
келтіру жөніндегі мемлекеттік комис
сия болып қайта құрылады.

Бүгін бүкіл еліміздегі төтенше 
жағдай режимі аяқталды.

Алайда, кейбір аймақтарда дерттің 
таралуы бәсеңдемей отыр.

Індет толығымен жойылып 
кеткен жоқ. Пандемия халықтың 
денсаулығына әлі де қауіпті.

Сондықтан карантиндік шектеулер 
әр өңірдегі жағдайдың жақсаруына 
қарай біртіндеп алынады.

Соған қарамастан көптеген сала
ның қызметі қалпына келе бастады.

Қазірдің өзінде 1 миллион 100 
мың нан астам азамат жұмысқа 
шықты.

Бүгіннен бастап еліміз бойынша 
дү кендердің біразы ашылады, сән са
лондарының, білім орта лық тары ның, 
тағы басқа нысандардың қызметі қай
та жанданады. Саябақтар ашылады.

Жолаушыларға арналған әуе 
тасымалының жұмысы қалпына 
келеді.

Бұған дейін 6 қаланың әуежайы 
ашылған болатын. Енді оған тағы 7 
қала қосылады.

Көптеген шектеулер алынып тас
талды.

Алайда, күнделікті өмірде сақтық 
шараларын қатаң ұстанған жөн.

Үкімет жаңа санитарлық ереже
лерді дайындап, енгізуі қажет. Шағын, 
орта, ірі компаниялар жаңа ережелер
ге сәйкес жұмыс істеуі керек.

Әлеуметтік арақашықтықты сақ
тау, көпшілік жиналған жерде бет
перде тағып жүру қалыпты жағдайға 
айналуға тиіс.

Облыстар арасындағы көлік қаты
на сына қатысты шектеулер қала 
береді.

Қоғамдық көліктер жартылай 
жүктемемен жұмыс істейді.

Жолаушылардан бетперде тағу та
лап етіледі.

Көшеде топтасып жүретіндер 3 
адамнан аспауы керек.

Мемлекеттік қызметшілердің 50 
пайызы қашықтан жұмыс істей береді.

Жеке кәсіпорын басшылары қанша 
қызметкерді жұмысқа шығаратынын 
өздері анықтауға тиіс.

Жұрттың көбі әлі де үйде отыра 
тұрғаны дұрыс болар еді. Бұл – ең ал
дымен, адамның қауіпсіздігіне байла
нысты мәселе.

Жұмыс орнында әлеуметтік 
арақашықтық және қатаң санитарлық 
режим сақталуы қажет.

Індеттің екінші кезеңі басталып 
кетуі мүмкін.

Сондықтан, өзіміздің аман
саулығымызға, ең алдымен, өзіміз жа
уапты болуымыз керек.

Індет қайта өршіген жағдайда 
Үкімет нақты шұғыл ісқимыл жоспа
рын дайындайды.

Өздеріңізге мәлім, менің тапсыр
мам бойынша елімізде дағдарысқа 
қарсы шаралардың екі топтамасы 
жүзеге асырылуда.

4,5 миллионнан астам адамға 
42500 теңге көлемінде қаржылай 
көмек көрсетілуде.

1 миллионнан астам азаматқа 
азықтүлік пен тұрмыстық заттар 
үлестірілуде.

Коммуналдық төлемдердің тарифі 
төмендетілді.

Оны төлеу үшін аса мұқтаж жан
дар қосымша көмек алады.

2 миллионға жуық азаматтың не
сие төлеу мерзімі кейінге шегерілді.

Қолжетімді несие беру, көктемгі 
егіс науқанын жүргізу, жұмыс 
орындарын ашу және сақтау үшін 
айтарлықтай қаражат бөлінді.

700 мыңнан астам компания мен 
кәсіпкерлер үшін салық жүктемесі 
азайтылды.

Сол арқылы олар 1 триллион 
теңгеге жуық қаржы үнемдеуге мүм
кіндік алды.

Жұмыс барысында олқылық тар
дың болғанын да мойындауымыз ке
рек.

Індет көп таралып, экономикалық 
мәселелер қатты ушығып кеткені рас.

Соған орай, біз дер кезінде шұғыл 
шаралар қабылдадық.

Көптеген мәселе қоғам өкілдерінің 
белсене қатысуы арқылы шешілді.

Бұл «Халық үніне құлақ асатын 
мемлекет» тұжырымдамасын жүзеге 
асырудың маңызды кезеңіне айналды.

Коронавирус пандемиясы әлемдік 
рецессияның басталуына себеп бол
ды.

Тіпті ұзаққа созылатын экономи
калық дағдарысқа да алып келуі әбден 
мүмкін.

Жержерде протекционизмнің 
күшеюі белең алуда.

Экономиканың тұтас салалары 
тоқырауға ұшырап жатыр.

400 миллионнан астам кәсіпорын 
банкрот болудың алдында тұр.

Әлемдегі еңбекке жарамды халық
тың жартысына жуығының табысы 
азайды.

Сарапшылар жаһан экономика
сы соңғы жүз жыл ішінде болмаған 
деңгейге түсетінін болжап отыр.

Осындай жағдайға қарамастан, 
еліміз бірқатар басымдыққа ие болып 
отырғанын  айтқым келеді.

Бізде қаржы резерві жеткілікті 
және мемлекет қарызының көлемі 
мүмкіндігімізге орайлас.

Ең бастысы, біз жаңа ахуал 
жағдайында жұмыспен қамтамасыз 
ету және экономикалық тиімділікті 
арттыру үшін ресурстарды қайда 
жұмсау керектігін білеміз.

Енді дағдарыс кезіндегі және одан 
кейінгі дамудың басымдықтарына 
тоқталып өтейін.

Ең бастысы – барша азаматтардың 
өмірі мен денсаулығын сақтау.

Азаматтардың табысын арттыру.
Бизнесті қолдау және оны дамыту. 

Білім және ғылым жүйесін жетілдіру.
Жуық арада ең өзекті деген мына

дай мәселелерді шешуіміз керек.

Бірінші. Қазақстан экономика
сының өзінөзі қамту деңгейін артты
ру.

Осыған орай еліміздегі қуатты 
шикізат базасы негізінде өнеркәсіп 
саласындағы өңдеудің тың тәсілдерін 
дамыту қажет.

Біз Қазақстан экономикасының 
келешектегі құрылымына жаңа 
көзқараспен қарауымыз керек.

Оның өнеркәсіп, энергетика, 
ауыл шаруашылығы, қызмет көрсету 
сияқты басты салаларының рөлін 
айқын даған жөн.  Басқаша айтқанда,  
шұғыл түрде экономиканың жаңа 
құрылымын қалыптастыруға тиіспіз.

Энергетика секторына айтарлық
тай реформа жүргізу қажет. 

Дағдарыстан кейін бұл сала 
бұрынғыдай болмайды.

Орта мерзімдегі кезеңде «жасыл 
энергетикаға» бет бұру – аса маңызды 
міндет.  

Индустрияландыру үдерісіне қа
тысты ұстанымды қайта қарау қажет.

Экспорттық және ішкі нарық
тардағы нақты мүмкіндіктерді 
айқындауымыз керек.

Бұл ретте алға қойған мақсаттарды, 
әдістәсілдерді белгілеп, ілгерілей 
түскен жөн. 

Мемлекеттік сатып алу мен 
квазимемлекеттік сектордың сатып 
алу жүйелерін тиімді пайдалану – 
экономикалық белсенділікті қалпына 
келтірудің бірденбір жолы.   

Отандық тауар өндірушілерді 
қолдауға бағытталған мемлекеттік 
сатып алудың ерекше тәртібі биылғы 
тамыз айына дейін жалғасады. 

Өз материалымызды және құрал
жабдықты барынша пайдалану биз
несті дамытудың басты талабы болуға 
тиіс.

Инфрақұрылымдық бағдарламалар 
бойынша жергілікті мүмкіндікті пай
далану деңгейін 40 пайыздан 6070 
пайызға дейін жеткізу керек.      

Үкіметтің, әкімдердің және ірі 
компания басшыларының жұмысы, 
көбіне, осы көрсеткіш бойынша баға
ланады.

Азықтүлік қауіпсіздігін сақтау 
– мемлекет қауіпсіздігінің басты 
міндеті. Мұны  қалыптасқан ахуал 
анық аңғартты.  

Сондықтан біз ауыл шаруашылығы 
саласына барынша қолдау көрсете 
береміз.

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ РЕЖИМІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӨНІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК 
КОМИССИЯНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫ ОТЫРЫСЫНДА СӨЙЛЕГЕН СӨЗІ

КАРАНТИНДІК ШЕКТЕУЛЕР ӘР ӨҢІРДЕГІ ЖАҒДАЙДЫҢ 
ЖАҚСАРУЫНА ҚАРАЙ БІРТІНДЕП АЛЫНАДЫ

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ ТАУАРЛАР МЕН 
КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІН БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ ҚЫЗЫЛОРДА 

ОБЛЫСЫНЫҢ ТАУАРЛАР МЕН КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІН 
БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

«10»  мамыр  2020 ж.         №12        Қызылорда қаласы

ШЕКТЕУ ШАРАЛАРЫ, ОНЫҢ ІШІНДЕ 
КАРАНТИННІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 
Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 7-1-бабының           1-тармағының 
13) тармақшасына, 150-бабының 3-тармағына сәйкес   ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

Жүз жасаған қарт жауынгерге Ел 
Президенті ҚасымЖомарт Кемелұлы 
Тоқаевтың құттықтауын жеткізіп, 
бүгінгі ұрпаққа бейбіт заман сыйлағаны, 
жарқын болашақты құруға мүмкіндік 
бергені үшін алғыс білдірді. Сондай
ақ, майдангерді облыстық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Серік Дүйсенбаев 
құттықтап барды.

Өз кезегінде ардагер Мемлекет 
басшысына үнемі көрсетіп отырған 
қамқорлығы мен қолдауы үшін зор 
ризашылығын білдіріп, жастарға жар
қын болашақ тіледі.

– Елдің болашағы жастардың 
қолында. Олар патриот болып, елді 
қорғай білуі керек. Биылғы жыл әлемді 
алаңдатып отыр. Соғыс кезінде жау қай 
жақтан келсе, күшті сол жаққа пайда
ланатынбыз. Ал енді қазір дүниежүзі 
індетпен күресуде. Сондықтан тәртіп 
сақтап, талапқа бағыну керек. Елдің 
бақытты болуы жастардың қолында, – 
деді майдангер. 

Отты жылдардың куәгері Бөрібай 
Құлманұлы 1920 жылы 6 маусымда 
Қызылорда облысы Сырдария ауда
нында дүниеге келген. Еңбек жолын 
қарапайым ауылшаруашылық саласы
нан бастаған. Ұлы Отан Соғысында 

Беларусь, Польша, Германия майданда
рында болған. Ржевск пен Приволжьені 
азат етуге қатысқан.  Ерлік пен батырлық 
танытып, Жеңіске үлес қосқаны 
үшін майдангер «Қызыл Жұлдыз» 
және «Отан соғысы» ордендерімен 
марапатталған. Соғыс аяқталған жылы 
Қытайда және Шығыс Түркістан Респу
бликасында құпия миссия атқарған.

Ол елге оралғаннан кейін облыстық 
ауыл шаруашылығы басқармасында 
қызметте болып, өңірдің әлеуметтік
экономикалық дамуына зор үлес қосты. 
Еңбегі жоғары бағаланып, «Еңбек 
Қызыл Ту» және «Құрмет Белгісі», 
«Құрмет» ордендерімен, сондайақ 
Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет 
грамотасымен марапатталған.

Айта кетейік, бүгінде аймақта 
15 ҰОС ардагері бар. Олардың 8і 
Қызылорда қаласында, 3уі Қазалы 
ауданында, 2уі Сырдария ауданында 
болса, Шиелі, Арал аудандарында бір 
ардагерден тұрады. 

Сондайақ, бұл күні облыстағы 
барлық майдангерлерді өңір басшысы 
мен қала, аудан әкімдері құттықтап, 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
құттықтауы тапсырылды.

ЖҮЗ ЖАСАҒАН
МАЙДАНГЕРДІ ҚҰТТЫҚТАДЫ

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы».Sb

Жеңіс күні облыс  әкімі Гүлшара Әбдіқалықова Ұлы Отан 
соғысының ардагері Бөрібай Құлмановтың шаңырағында болып, 
Жеңістің 75 жылдығымен құттықтады.

Жаужүрек
жауынгер

Жыр әлеміндегі
рухты ақын

– Соңғы тәулікте жаңа
дан 1 дерек тіркелді. Науқас 
– Қы зылорда қаласынан. Ол 
қала лық емхананың фильтр 
бөліміне келгенде анықталды, 
– деді ол.

Сондайақ, індет жұқтыр
ғандармен байланыста бол
ғандардың жалпы саны 3261ді 
құрады. Оның ішінде, 1789ы 

жақын қарымқатынаста, 1472
сі потенциалды байланыс та 
бол ған. Науқастардың бар лы
ғы бақылауға алынып, оқ шау
ланған. Қазіргі таңда жағ дай
лары бірқалыпты, ем алуда.

Ал аурудан айыққандар 
саны 161ге жетті. Жексенбі 
күні өңірде  індеттен тағы 2 
науқас емделіп шықты.

Емделушілердің емі толық 
аяқталған соң, екі рет  сына
ма алынып, нәтижесі теріс 
көрсеткіш көрсетуіне орай  
үйлеріне қайтарылды. Індетті 
жеңгендер – Қызылорда қала
сының тұрғыны. Олар енді 14 
күн бойы аймақтық дәрігерлер 
бақылауында болады.

Індеттен айыққан 161 
адамның ішінде Кызылор
да қаласынан – 33, Арал ау
данынан – 4, Қазалыдан 
– 2, Қармақшыдан – 4, Сыр
дариядан –26, Шиеліден – 62, 
Жанакорғаннан 30 адам бар.

«СБ» ақпарат.

161 адам аурудан айықты
Дүйсенбідегі мәлімет бойынша аймақта 

коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 
230-ға жетті. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте  облыстық денсаулық 
сақтау басқармасының басшысы Жақсылық 
Әбдусаметов мәлімдеді.

Илья Ильин басшылық 
қызметке тағайындалды

Жақсы
күндеріміз алда
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ПІКІР-ПАЙЫМ

Біз алдын ала сатып алу шарала-
рын қолға алдық.

Бұған қосымша оффтейк-келісім 
шарттарын енгізіп, «КазАгро» несиесі 
бойынша қарызды қайта құры-
лымдаймыз.

Осы арқылы қаржыландыру 
мүмкіндігін кеңейтеміз.  

Қазақстанда 1 миллион 700 мың-
дай жеке қосалқы шаруашылық бар.

Бірақ, олардың өнімі сауда орын-
дары арқылы ресми түрде сатыл-
майды және өңдеу кәсіпорындарына 
жеткізілмейді. 

Мемлекетке бұдан салық түсіп 
жатқан жоқ. Онда жұмыс істейтіндер 
әлеуметтік тұрғыдан қорғалмаған.

Үкіметке «Атамекен» ұлттық 
кәсіп керлер палатасымен бірлесіп, 
ауылдағы кооперациялық желіні да-
мыту үшін «Егіс даласынан – дүкен 
сөресіне дейін» атты пилоттық жоба-
ны бірнеше өңірде бастауды тапсыра-
мын.  

Содан кейін оның ауқымын 
кеңейтіп, 2021 жылдың ортасына 
қарай толыққанды бағдарлама әзір-
леуге болады. 

Осы бағдарламаны жүзеге асыру 
кезінде «КазАгро» арқылы жылдық 
мөлшерлемесі 6 пайыз болатын жеңіл-
детілген шағын несие беріледі.

Бұл ретте «Даму» қорының кепіл-
дік беру тәсілдерін пайдаланған жөн.  

Сондай-ақ, тұрақты сатып алу 
және сату жүйесін қалпына келтіру 
керек.

Жобаға қатысушыларды оқыту жә-
не олардың аграрлық саладағы құ зы -
ретін арттыру ісін де қолға алу қажет.

Мұның бәрі 2 миллионға 
жуық ауыл тұрғындарының та-
бысын көбейтуге, отандық ауыл 
шаруашылығы кәсіпорындарының 
жүктемесін 53 пайыздан 70 пайызға 
дейін арттыруға мүмкіндік береді.

Сол арқылы әлеуметтік маңызы 
бар азық-түлік өнімдерінің импортын 
азайтуға болады. 

Екінші. Біз «Жұмыспен қамту 
жол картасы» бағдарламасын жүзеге 
асыруға 1 триллион теңгеге жуық 
қаржы бөліп отырмыз. 

Бұл – қомақты қаражат. Оны шағын 
бизнесті несиелеуге де пайдалануға 
болады.

Соның бәрі құзырлы органдардың 
бақылауында болып, толығымен 
мақсатқа сай жұмсалуға тиіс.

Осы күрделі кезеңде қаржы лан-
дырылып жатқан жобалар арқылы ең 
алдымен жаңа жұмыс орындарын ашу 
қажет.

Бұған жұмысшыларды барынша 
көптеп тарту керек. 

Үнемі экономикалық табыс әке ле-
тін немесе адами капиталды дамыта-
тын бастамалар қолға алынуы қажет.

Осыған орай, мектеп, аурухана 
және басқа да нысандар салынып, 
жаң ғырту жұмыстары жүргізілуге 
тиіс.  

Біркелкі нысандардың әр аймақ-
тағы құны өте алшақ болуына жол 
бермеу аса маңызды.

Өкінішке қарай, мұндай жағдай 
бізде көп кездеседі.

Жүзеге асқан жобалардың 
әлеуметтік-экономикалық тиімді-
лігіне талдау жасалады. 

Үшінші. Қолжетімді тұрғын үй 
құрылысы экономиканы дамытуға, 
жұрт ты жұмыспен қамтуға мүмкіндік 
береді.

Сондай-ақ баспана мәселесі 
әлеуметтік қолдау көрсетудің маңыз-
ды факторына айналуы керек.

Елбасының бастамасымен қолға 
алынған «7-20-25» бағдарламасы ипо-
текалық несие беру ісіне және тұрғын 
үй құрылысына тың серпін берді.

Кезекте тұрған азаматтардың 
мәселесін шешу үшін тұрғын үй не-
сие сімен қамтамасыз етуге арналған 
«5-10-20» жаңа жобасын іске асыруды 
тапсырамын.

Осыған орай дағдарысқа қарсы бө-
лінген қаражат есебінен 390 миллиард 
теңге бөлеміз.  

Биыл елімізде бұрын-соңды бол-
маған көлемде тұрғын үй салынады.

Атап айтқанда – 15 миллион шар-
шы метр немесе 150 мың пәтер. 

Азаматтарымыздың тұрғын үй 
жағдайын жақсарту – маңызды 
мәселе.

Шын мәнінде, бұл – Үкімет жұ-
мысындағы стратегиялық басымдығы 
бар бағыттардың бірі.

Сол үшін институционалдық 
құрылымды жаңғырту керек.

Үкімет жыл соңына дейін «Тұрғын 
үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік 
қоғамы негізінде толыққанды даму 
және қолдау институты саналатын 
«Отбасы банкін» құруға тиіс. 

Бұл құрылым тұрғын үй есебін, 
кезекке қою және үй беру тәртібін бір 
орталықтан жүзеге асыратын болады.   

Азаматтарымыздың зейнетақы 
жинағының бір бөлігін баспана алуға 
пайдалануы осы саладағы жүйелі 
өзгерістің жалғасы болмақ.

Мен аталған мәселе бойынша 
бұған дейін тапсырма берген бола-
тынмын.

Бірақ төтенше жағдай режиміне 
байланысты оның орындалуы со-
зылып кетті. Осыған орай шешім 
қабылдайтын кез келді. Оны Үкімет 1 
шілдеге дейін жария етуге тиіс.

Төртінші. Әлеуметтік әділдік үшін 
жалақы мен басқа да кіріс түрлеріне 
қатысты жеке кіріс салығының 
үдемелі өлшемін енгізу мәселесін 
пысықтайтын уақыт жетті.

Үдемелі өлшемге сәйкес жалақысы 
төмен азаматтар салықты қазіргіден аз 
төлейді. 

Ал еңбекақысы жоғары қызмет-
керлердің төлейтін салығы артады.

Мақсатымыз – еңбекақы төлеудің  
мейлінше кең тараған әрі жасырын 
тәсілін «көлеңкеден» шығару.

Егер тиісті салық мөлшері 
қысқаратын болса, жалақыны жасы-
рын төлеудің қажеттілігі болмайды.

Халықтың табысы төмендеген 
қазіргідей жағдайда тұтынушыларға 
несие беру нарығына мониторинг 
жүргізуді жалғастыру маңызды.

Бұл азаматтардың қарызға белше-
сінен батуына жол бермеу үшін керек.

Қаржы нарығын реттеу және да-
мыту агенттігі қарызын төлей алмай 
отырған несие алушылардың ахуалын 
оңалту мүмкіндігін қарастыруға тиіс.

Қарыз алушының жағдайына және 
өнім түрлеріне қарай несие бойынша 
сыйақы мөлшерлемесін есептеу әдісін 
қайта қарау керек.

Азаматтардың мүддесін қорғау 
үшін банктік емес несие ұйымдарына 
бақылау күшейтіледі.

Ал келесі жылдан бастап 
микроқаржы қызметін лицензиялау 
жүйесі енгізіледі.

Еліміздегі әлеуметтік саясаттың 
тағы бір қырына тоқталғым келеді.

Жаңа әлеуметтік төлемге қол 
жеткізу үшін Бірыңғай жиынтық 
төлем талап етілді. 

Аталған әлеуметтік көмекті алған 
азаматтардың 40 пайыздан астамы 
Бірыңғай жиынтық төлемді алғаш рет 
төледі.

Бұлар – шын мәнінде, мемлекеттік 
көмекке мұқтаж жандар. Оларды 
экономикаға барынша тарту қажет. 

Осы азаматтардың өзімен-өзі 
қалып,  қайтадан «көлеңкеге» кетуіне 
жол бермеу қажет.  

Қиын-қыстау кезеңде мемлекеттік 
қолдауға, әлеуметтік көмекке, 
лайықты зейнетақыға, ең алдымен, 
заңды жұмыс істеп, салық төлегендер 
ғана қол жеткізе алады.  

Сондықтан уақытша жұмыссыз 
қалғандармен қатар осындай азамат-
тар да Үкімет пен әкімдердің ұдайы 
назарында болуы керек. 

Нарықтық экономика жағдайында 
кез-келген адам жұмысынан уақытша 
айырылып қалуы мүмкін.

Осыған орай Үкімет еңбек бир-
жасына тіркеуді барынша жеңілдетуі 
қажет.

Сондай-ақ, белгіленген рәсімдерді 
азайтып, жұмыссыздық мәртебесін 
және тиісті жәрдемақы алу уақытын 
қысқартқан жөн.

Бесінші. Ұлттық бизнесті қолдау.
Сұраныс көлемі азайып, актив-

тер мен кепілдегі мүліктің нарықтық 
құны төмендеген жағдайда «Даму» 
қорының несиені кепілдендіру 
мүмкіндігін пайдалану аса маңызды.

Қордың кепілдігі Ұлттық банктің 
айналымдағы қаражатты несиелеу 
бағдарламасы арқылы берілетін займ-
дарды қамтиды. 

Оның мөлшері – 600 миллиард 
теңге.  Қажет болған жағдайда көлемі 
ұлғая түсетінін еске салғым келеді. 

Қаржы нарығын реттеу және да-
мыту агенттігі экономиканы несиелеу 
көлемін арттыру үшін пруденциялық 
шектеулерді қысқарту және 
өтімділікке қысым көрсетуді азайту 
шараларын қабылдады. 

Бұл банк секторында шамамен 600  
миллиард теңгені үнемдеуге мүм кін-
дік берді. Аталған қаражат ел эконо-
микасын дамыту үшін жұмсалуға тиіс.

Уақытша пруденциялық қосым ша 
шаралар әзірлеу керек. Сол арқылы 
банктердің экономиканы несие-
лендіру мүмкіндігін арттырамыз.

Микро және шағын кәсіпкерлік 
саласына да ерекше көңіл бөлу қажет.

Бұл сала өкілдеріне банктердің 
стандартты өнімдерін пайдалану үшін 
қатаң шектеу қойылып отыр. 

Осыған байланысты «Бизнестің 
жол картасы» бағдарламасы аясында 
шағын бизнес үшін арнайы шаралар 
қарастыруды тапсырамын.

Үкімет пен «Атамекен» бұған 
бөлінетін қаражат көлемін айқындауға 
тиіс.

Банктер мен басқа да қаржы 
ұйымдары бірқатар салаға қатысты 
несиені қайтару мерзімін шегерді.

Жеңілдік берілген мұндай сала-
лардың тізімі кеңейтіледі. Бұл – биз-
нес ті қолдаудың тағы бір нақты шара-
сы.

Бұған сауда, өңдеу өнеркәсібі, 
көлік және қойма, қонақ үй және 
тамақ тану, ақпарат және байланыс, 
білім және денсаулық сақтау салала-
ры енгізілуге тиіс.  

Өңдеу өнеркәсібіне басымдық 
бере отырып, экономиканы әртарап-
тандыру әрдайым негізгі міндетіміз 
болады. 

Бұл сектордағы ұзақ мерзімге 
арналған жобаларды жүзеге асы-
ру үшін Қазақстанның даму банкіне 
қосымша қаржы бөлу қажет. 

Сонымен қатар өндірушілердің 
кеңейтілген міндеттемелері бойын-
ша  жиналған қаражат есебінен Өнер-
кәсіпті дамыту қорын құруға болады. 

Оның жұмысы бизнесті қол-
жетімді несиемен қамтамасыз етуге 
бағытталады.

Мұндай несие өңдеу ісімен айналы-
сатын болашағы зор кәсіпорындарға 3 
пайыздан аспайтын мөлшерлеме бо-
йынша беріледі.

Алтыншы. Шетел капиталы 
үшін бәсекелестік артқан кезде әрбір 
қаржыгермен тікелей жұмыс істеуге 
баса мән беру қажет.

Әр инвесторға арналған жекелеген 
қолдау шаралары қолға алынуы керек.

Сол шараларды басымдылығына 
және тұтас экономикаға тигізетін 
нақты әсеріне қарай қабылдаған жөн. 

Осы маңызды жұмыс барысында 
Үкімет басымдығы бар салалардағы 
стратегиялық инвесторлар үшін бүкіл 
инвестициялық заңнаманың тұрақ ты-
лық режимін қамтамасыз етуге тиіс.

Біз инвестиция тартып, қор 
нарығын дамыту үшін «Астана» 
халықаралық қаржы орталығының 
әлеуетін тиімді пайдалануымыз керек.

Бұл мемлекеттік активтерді 
жекешелендіру барысында аса 
маңызды болмақ.

Сонымен қатар бизнестегі дау-да-
майлар кезінде отандық кәсіпкерлер 
үшін ағылшын құқығының басымдығы 
мен «Астана» халықаралық қаржы 
орталығының арбитражын пайдалану 
мүмкіндігін қамтамасыз ету қажет. 

Ұлттық компанияларымызға 
тиесілі жекелеген құрылымдарды 
шетелдік заңнаманың аясынан «Аста-
на» халықаралық қаржы орталығының 
құзырына біртіндеп көшіруді бастаған 
жөн.

Егер өз компанияларымыз бас-
қа ел заңнамасының құзырында бо-
луды қалап жатса, шетелдік инвес-
торлардың сеніміне ие бола алмаймыз.

Үкімет, Сыртқы істер министрлігі 
және шет елдердегі өкілдіктер «Аста-
на» халықаралық қаржы орталы ғы-
ның инвестициялық салықтық рези-
денттігі жөніндегі бағдарламасын 
на си хаттауға күш жұмылдыруы 
қажет.

Орталық әкімшілігі 2025 жылға 
дейінгі жаңа стратегияны әзірлеуде.

Қазіргі күрделі жағдайда 
инвесторлардың, бизнестің  ұлттық 
валютаға және ақша-несие саясатына 
деген сенімі аса маңызды болмақ.  

Осыған байланысты ұлттық 
валютаға қатысты алып-сатарлықты 
азайтудың мәні зор.

Бұл – Ұлттық банктің және 
Қаржы нарығын реттеу және дамыту 
агенттігінің міндеті.

Жетінші. Өкінішке қарай, біз 
кәсіпорындардың бәрін және барлық 
жұмыс орнын сақтай алмаймыз.

Әрбір бизнестің де тұрақтылығын 
қамтамасыз ету мүмкін емес. Бұл – 
бүкіл әлемге тән жағдай. 

Сондықтан төтенше жағдай 
режимінің енгізілуі одан көбірек 
зардап шеккен экономика секторла-
ры үшін форс-мажор болғанын заң 
жүзінде мойындау керек.

Бұл ретте жеке кәсіпкерлер мен 
шағын бизнес өкілдері сотқа жүгінген 
кезде төтенше жағдай режимі форс-
мажор ретінде мойындалуға тиіс.

Сонымен қатар осы күрделі 
кезеңде кәсіпкерлердің экономикалық 
белсенділігін қолдап, жекеменшік пен 
бәсекелестікті қорғау аса маңызды.

Биылғы 1 қазанға дейін заңды 
тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге 
қатысты банкроттық рәсімдерді бас-
тауды тоқтата тұруды тапсырамын.

Бұл алаяқ кредиторлардың қысым 
жасауына жол бермеу үшін керек.

Келесі мәселе. Осыған дейінгі дағ-
дарыстардың  салдарынан банк тердің 
ба лансында экономикалық айналым-
нан шығып қалған активтер саны 
көбейді.

Банктер тұралап қалған активтерді 
сату үшін нақты жоспар әзірлеп, соған 
жауапты қызметкерлердің жұмысын 
бақылауды және бағалауды күшейтуі 
керек.

Қаржы нарығын реттеу және 
дамыту агенттігі қатердің алдын 
алуға бағытталған қадағалау шара-
сы арқылы банктердің қиындыққа 
тап болған активтерге қатысты 
жұмысына мониторинг жүргізуді 
және бақылауды күшейту қажет.

Тұралап қалған активтердің өрке-
ниетті нарығын құру – жүйелі шешім.

Секьюритизация мен сақтан-
дырудың қарапайым әрі оңтайлы 
тетігін қалыптастыру керек.

 
***

Азаматтарды қолдау мен бизнесті 
дамытуға арналған осы және басқа 
да шараларды жүзеге асыру үшін 
Экономикалық өсімді қайта қалпына 
келтіру жөніндегі кешенді жоспар 
әзірленіп жатыр.

Бұл жоспар жуық арада бекітіледі.
Мемлекеттік органдар оны жүзеге 

асырудың барлық жолдарын мұқият 
пысықтауы қажет.

Сондай-ақ, олар өздерінің орынсыз 
әрекеттері арқылы бұл шаралардың 
маңыздылығын жоққа шығаруға жол 
бермеуі керек.

Дағдарыстың күрделі кезеңін 
қалай еңсеретініміз, елімізді және 
экономиканы одан әрі дамуға қалай 
бейімдейтініміз осыған байланысты.

Біз дағдарыс салдарынан әлемдегі 
ахуалдың және ұлттық экономиканың 
түбегейлі өзгергенін анық көріп отыр-
мыз.

Қазіргі ахуал мен факторлар, 
алдағы өзгерістер 2025 жылға дейінгі 
стратегиялық даму жоспарының жаңа 
нұсқасында ескерілуге тиіс.  

Жоспарда экономиканы және мем-
лекетті басқару ісін барынша жандан-
дыратын  институционалдық және 
құ ры лымдық реформалар қамтылуы 
қажет.

 
Құрметті әріптестер!
Бұл дағдарыс медицина, білім 

беру, әлеуметтік қорғау жүйесі 
салаларының өте маңызды екенін 
бүкіл әлемге көрсетіп берді.

Бізге денсаулық сақтау жүйесінің 
сапасын жақсарту, медицина 
мекемелерін технологиялық тұрғыдан 
толық қайта жабдықтау, дәрігерлердің 
құзыретін арттыру үшін түбегейлі 
өзгерістер қажет.

Осы саланы төтенше ахуалдың кез 
келген жағдайында жедел әрекет ету-
ге бейімдеу керек. 

Халық арасына жұқпалы аурудың 
таралуын бақылау, телемедицинаны 
және қашықтан диагностика жасау 
жүйесін енгізу әдістері әзірленуге 
тиіс.

Ұлттық санитарлық-эпидемио-
логиялық қызметті барынша күшейту 
қажет.

COVID-19 және соған ұқсас 
індеттер бір жолғы құбылыс емес 
екенін аңғардық.

Сондықтан біз бұған іс-жүзінде 
ғана емес, ғылыми тұрғыдан да 
әрдайым дайын болуымыз керек.

Үкімет беделді ғалымдар мен 
сарапшыларды жұмылдырып, 
Биологиялық қауіпсіздік жөніндегі 
кеңес құруға тиіс.

Білім беру ісін барынша оңтайлы 
еткен жөн. 

Студенттер мен оқушыларды 
қашықтан оқытудың хаттамалары мен 
әдістемелерін әзірлеу қажет.

Еліміздегі барлық оқу орындарын-
да цифрландыру ісін аяқтау керек. 

Қашықтан оқытудың заманауи 
технологиясын жылдам енгізген аб-
зал.

Білім беру бағдарламаларының 
мазмұнын қайта қарап, оны қол же-
тімді және интерактивті етуіміз қажет.

Ал, педагогтарды даярлау мәселесі 
жаңа талаптарды ескеру арқылы 
жүзеге асырылуға тиіс.

Мемлекеттік басқару жүйесін 
қайта құру ісі еліміздің Стратегиялық 
жоспарының маңызды бағытына ай-
налады.

Қалыптасқан жағдайды пандемия-
дан кейін қайта електен өткізу арқылы 
жаңа әдістер енгізілетін болады.

Қашықтан жұмыс істеу форма-
ты маңызды мемлекеттік шешімдер 
қабылдау кезінде заманауи техноло-
гияны қолданудың қажеттігін және 
тиімділігін дәлелдеді.  

Орныққан жұмыс тәсілі ретінде 
Үкіметтің, министрліктердің, 
әкімдіктердің түрлі жиындарын 
қашықтан өткізуді ұсынамын.

Қажетсіз рәсімдерді, келісімдер 
мен кеңестерді, уақыт пен қаражатты 
шығындайтын басқа да шараларды 
жою керек. Мұндай жұмыс тәсілінің 
қажеті жоқ. Шешімді жылдам қабыл-
дап, ең бастысы, оны орындау керек.   

Індеттен кейінгі кезеңде де баста-
машылдық көрсетіп, жауапкершілік 
та ныту, белсенділік сақтау өте 
маңызды.

Бізге ахуалдың өзгеруіне қарай 
шұғыл шешім қабылдайтын тиімді әрі 
ыңғайлы мемлекеттік аппарат керек.

Мемлекеттік институттарды да-
мыту реформалары жалғаса береді.

Халыққа арналған Жолдауымды 

жүзеге асыру барысында олардың 
құрылымдарына реформа жүргізіп, 
мақсат-міндеттерін нақтылау ісі қолға 
алынды.

Кейбір функциялардың қайта-
лануы, жекешелендіруді жалғастыру, 
квазисектордың сатып алу жүйесіне 
отандық кәсіпкерлердің қол 
жетімділігі сияқты мәселелерді толық 
шешуіміз қажет.

Электронды үкімет тұжырым дама-
сының мәнін қайта қарап, кеңес алу, 
анықтама алу, өтініш беру жөніндегі 
рәсімдерді онлайн режиміне толық 
көшіру керек. 

Ал «egov» жүйесінің тілі халық 
үшін әрдайым қарапайым әрі түсінікті 
болғаны жөн.

Бизнес пен мемлекеттің қарым-қа-
тынасы толықтай цифрлық фор матқа 
ауысып, беттеспейтін жүйеге көшеді.

Осыған байланысты мемлекеттік 
қызмет көрсету және қолдау шарала-
рына қатысты барлық үдерісті цифр-
ландыру ісін аяқтаймыз.

Экономиканы және қоғамды 
цифрландырудың барлық үдерісіне 
тың серпін беру маңызды.

 
Құрметті әріптестер!
1 мамыр күні Өзбекстан Респуб-

ликасындағы Сардоба су қоймасы 
бөгетінің бұзылуы салдарынан Түр-
кістан облысында су тасқыны болды.

Бұл – техногенді сипаттағы 
төтенше жағдай.

Мақтаарал ауданына қарасты 5 
ауылдың 1 мыңнан астам тұрғын үйін 
су басып қалды.

Сондай-ақ, 9 елді мекенді су басу 
қаупі туындады.

Шұғыл қабылданған шаралардың 
арқасында су тасқынының әрі қарай 
таралуына жол бермедік.

Қазір су тасқынының зардаптарын 
жою, тазалау жұмыстары жүргізілуде.

Қоғамдық тәртіп пен тұрғын-
дардың дүние-мүлкінің сақталуын 
қамтамасыз ету басты назарда.

 Біз ауданның күнделікті тіршілігін 
қайта қалпына келтіру үшін қажетті 
шаралар қабылдаймыз.

Жалпы күзге дейін қираған 
үйлердің орнына жаңа тұрғын үйлер 
салынады.

Зардап шеккен әрбір адамға 
100 мың теңге көлемінде өтемақы 
төленеді. 

Мал шығыны, тасқынның ауыл 
шаруашылығы алқаптарына тигізген 
зияны өтеледі.

Жалпы, зардап шеккен ауылдардың 
әрбір азаматы қамқорлықсыз 
қалмайды. Оларға жәрдем береміз.

Зардап шеккен ауданға көмектесіп 
жатқан азаматтардың бәріне 
ризашылығымды білдіремін.

Тасқын болған жерде әкімдік, 
сондай-ақ, Қорғаныс министрлігі, 
Ұлт  тық ұлан мен Төтенше жағдай 
жөнін дегі комитет бөлімшелері жә-
не по  лиция қызметкерлері жұмыс 
істеуде.

Отандық және шетелдік ірі биз-
нес өкілдері де зардап шеккен 
тұрғындарға айтарлықтай көмек 
бергенін ерекше атап өткен жөн. 

Мұндай азаматтарды халқы-
мыздың шынайы патриоттары, 
тілеулестері деуге болады.

Баршаңызға алғыс айтамын!
Қазақстандықтар бұл жолы да бір 

жеңнен қол, бір жағадан бас шығара 
білді.

Біз бірге болсақ, барлық қиын-
дыққа төземіз.

Кез келген міндетті орындауға 
мүмкіндігіміз жетеді.

 
***

Біз күрделі кезеңді бастан 
өткерудеміз.

Халқымыздың бекем бірлігі 
бәрімізге күш-қуат береді.

Жұмыла көтерген жүк жеңіл.
Біз бұған дейін талай сынақтан 

сүрінбей өттік. Бұл қиындықты да 
еңсереміз деп сенемін.

КАРАНТИНДІК ШЕКТЕУЛЕР ӘР ӨҢІРДЕГІ ЖАҒДАЙДЫҢ 
ЖАҚСАРУЫНА ҚАРАЙ БІРТІНДЕП АЛЫНАДЫ

Мемлекет басшысы өз сөзінде 
халықтың кірісін сақтауға, 
әлеуметтік және экономикалық 
тұрақтылықты қамтамасыз етуге 
бағытталған мемлекеттік қолдау 
шаралары іске асырылғанын, 
яғни төтенше жағдай кезінде 
«Халық үніне құлақ асатын мем-
лекет» тұжырымдамасын жүзеге 
асырудың маңызды кезеңіне 
айналғанын жеткізді.

Президент ең бастысы, бар-
ша азаматтардың өмірі мен 
денсаулығын сақтау екенін 
тағы да атап өтіп,  сонымен 
бірге Қазақстан экономика-
сы жағдайын да назардан тыс 
қалдыруға болмайтынын  айт-
ты. Үнемі экономикалық табыс 
әкелетін немесе адами капитал-

ды дамытатын бастамалар қолға 
алынып, соған орай, мектеп, ау-
рухана және басқа да нысандар 
салынып, жаңғырту жұмыстары 
жүргізілуге тиіс деді. 

Осы орайда сәуір айының 
соңында карантин кезеңінің 
жеңілдетілуіне байланыс ты бі-
рін ші кезекте жұмысқа кірісетін 
салалар қатарында құрылыс 
саласы да болғанын еске са-
лып өткім келеді.  Сол уақытта  
«Әбу-Сер» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі ұжымы 
тоқтап қалған құрылыс 
жұмыстарын бастап кеткен бо-
латын. Біздің ұжым өткен жылы 
Жалағаш кентінде 150 орындық 
аудандық аурухана құрылысын 
бастағаны белгілі. Осы ны-

санда сәуір айының аяғында 
барлық санитарлық нормаларды 
сақтай отырып, жұмысты қайта 
бастадық. Күні кешеге дейін ны-
сан басында 120-ға жуық адам 
жұмыс істеді. Бұл – нысан басын-
да жұмыспен қамтылғандардың 
шамамен 60 проценті. Енді, міне, 
құрылысшылар саны 200-ден 
асып, 100% қамтып отырмыз.

Бекітілген жоспар бойын-
ша аурухана құрылысы 2021 
жылдың басында аяқталуы тиіс. 
Алайда, біз өз мүмкіндігімізді 
есептеп, биылғы жылдың 
желтоқсан айына дейін барлық 
қаржыны игеріп, нысанды 
толығымен өткізуді жоспар-
лап отырмыз. Мұнан бөлек 
Қызылорда қаласында сол 
жағалауда 50 пәтерлік тұрғын 
үй құрылысын жүргізудеміз. Ол 
мамыр айының соңына дейін 
пайдалануға беріледі.

Президент Мақтаарал ау-
данында су тасқынының зар-
даптарын жойып,  ауданның 
күнделікті тіршілігін қайта 

қалпына келтіру үшін қажетті 
шаралар жасалып жатқанын да 
жеткізді. Қазақстандықтар бұл 
жолы да бір жеңнен қол, бір 
жағадан бас шығара білгенін 
ерекше атап өтті. 

Мемлекет басшысы көпте-
ген шектеулер алынып тас-
талғанмен, күнделікті өмірде 
сақтық шараларын қатаң ұстану 
жағына баса назар аударды.  
Өзіміздің аман-саулығымызға, 
ең алдымен, өзіміз жауапты бо-
луымыз керек. Бұл жай айтыла 
салған сөз емес. Өйткені індеттің 
таралуы әлі де болса әлемде 
бәсеңдемей отырғаны анық. 
Індеттің екінші кезеңі басталып 
кетуіне жол берілмеуі тиіс. Көбі 
кетіп, азы қалды деп білеміз. Ең 
бастысы – індет жұқтырып ал-
мау. «Төзім тілекке жеткізеді» 
деген аталы сөзге тоқтағанымыз 
абзал! Жақсы күндеріміз алда!

Ибрагим ӘБУБӘКІРОВ,
«Әбу-Сер» ЖШС 

директоры.

ЖАҚСЫ КҮНДЕРІМІЗ АЛДА
Қауіпті індетке байланысты елімізде енгізілген 

төтенше жағдай мерзімі аяқталды. Соған байланысты 
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төтенше жағдай 
жөніндегі мемлекеттік комиссияның қорытынды 
отырысында сөйлеген сөзімен мұқият танысып 
шықтық.

Алайда бұл пандемияның әлі де болса 
қауіпті екені, оның түбегейлі жойылмағаны 
көңілді алаңдатады. Сондықтан Прези денттің 
тапсырмасына сәйкес, карантиндік шаралар әр 
өңірде әрқалай жалғасады.

Мемлекет басшысы отырыста елімізде 
көптеген тұрғындарға көмек көрсетіліп 
жатқанын, бұл алдағы күндері де жалғаса 
беретіндігін жеткізді.

Ешкім де назардан тыс қалмайтынын 
мәлімдеді.

Сондай-ақ, Түркістан облысындағы апатқа 
байланысты да атқарылып жатқан шараларға 
тоқталды.

Шынын айту керек, Президент Қасым-
Жомарт Кемелұлының бүгінгі мәлімдемесі 
көңілге сенім ұялатты.

«Сақтықта қорлық жоқ» демекші, әзірге 
кім-кімде болмасын сақтанып жүргені абзал. 
Себебі бұл індет әлі де таралуын тоқтатқан 
жоқ. Барлығымыз естіп-біліп отырғандай, күн 

сайын науқастардың саны артып келеді. Де -
генмен, барлығы жақын арада аяқталып, халық 
бұрынғыдай жайма-шуақ күндерге же тіп, өз 
істеріне бейқам кірісетін уақыт та жетер.

Президент бүгінгі Төтенше жағдай 
режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемле-
кеттік комиссияның қорытынды отырысын-
да көптеген шектеулер алынып тасталғанын, 
біршама кәсіпкерлік нысандар жұмысын бас-
тап, саябақтар ашылғанын айтты.

Осы орайда, басты байлық денсаулық екенін 
ескеріп, сақтық шараларын естен шығармауға 
шақырамын. Күнделікті вирус тарға қарсы 
құралдарды пайдаланып, өз денсаулығымызды 
өзіміз қадағалай білейік.

Бахытжан САЙЛЫБАЕВ,
облыстық қоғамдық кеңес төрағасы,

М.Мәметова атындағы Қызылорда 
педагогикалық жоғары колледжінің 

директоры.

ЕЛ КӨКЕЙІНДЕГІ САУАЛДАРҒА
ЖАУАП БЕРІЛДІ

Елімізде төтенше жағдай режимі аяқталды деген жаңалықты естіп, 
куанып қалғанымыз рас. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
бүгін Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік 
комиссияның қорытынды отырысында індеттің шарықтау шегінен 
өткенімізді айтты.
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«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт жастары» және аудандық 
басылымдарға хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 
70-00-52  телефон ы арқылы байланысуға болады.  
E-maіl: smjarnama@mail.ru

Украинаның Одесса, Ти-
располь, Қырым жағалауы, 
Румыния, Болгария, Венгрия 
мемлекеттерін неміс-фашист 
режимінен босатады. «За от-
вагу», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «Қызыл 
Жұлдыз», «За победу над Гер-
мании» орден-медальдарымен 
марапатталды. Одан бөлек, 
Жеңістің 20, 25, 30, 40 жыл, 
«Қарулы күштерге 50, 60, 70, 
жыл» және I дәрежелі «Ұлы 
Отан соғысы» медальдары мен 
ордендерінің иегері. Майданда-
старымен түскен суреттерінде 
батарея командирі болып 
жүрген уақыты көрсетілген.

Салмақты, сөзін жүйе мен ай-
тып, мысалмен кел тіруді жөн 
көретін. Ха лыққа ынтымақтық, 
біршілік, жақсылыққа, бір-
біріне көмек тесуге уағыздап, 
соған шақы ратын еді.

Өнердің (оның ішінде күй, 
ән, жыр, терме) біраз түрлерін 
зерттеп, оларды Алтын қорға 
жеткізуге және сақталуына ат-
салысты. Өзі де атақты Мұзарап 
жыраудың әндері мен күйлерін 
таспаға түсіріп, Тұрмағамбет 
дамолланың «Шаһнама» даста-
нынан «Зуһак» дастанын жыр-
лап, олардың мәтініндегі сөздер 
мен терминдерді араб тілінен 
қазақшаға аударып отыратын. 

Сол уақытта қызмет атқара 
жүріп, тұрғын үй салысуға 
қатысты. Кішіпейіл, артық сөзі 
жоқ, тіршілікке мығым адам еді. 
Сыр сүлейлерінің бірі Әлиакбар 
атамыздың 

– Зайыр, Запа, Бөрібай,
Оларда сөздің кені бай.

Ал десең ала жөнеледі
Кәжденбек мінген торы-

дай – деген сөзі қандай кісі 
болғанын көрсетеді.

1946 жылы жазықсыздан 
кінәлі болып, інісінің ор-
нына 10 жылға сотталады. 
И.Сталин 1953 жылы қайтыс 
болған соң амнистияға ілініп, 
1954 жылы Магадандағы ал-
тын кен орнынан елге орала-
ды. Сол уақыттан 1975 жылы 
зейнеткерлікке шыққанға дейін 
қызмет атқарды. 

Ардақты анамыз Жұпар 
Махмутқызы Махмутова 40 
жылдан астам ұстаздық қыз-
мет атқарды. Бірін-бірі сый-
лап өткен ата-анамыздың үл-

гілі тіршілігі, сыйластығы, 
ел ге қамқорлығы және өнегесі 
кейінгі ұрпаққа тәлім болары 
сөзсіз. 

Сәтбай РАХАТОВ.
Қармақшы ауданы.

Әкем Зайыр Рахатұлы 1939 жылы Қызыл Армия 
қатарына шақырылып, 1941 жылы Латвия және 
Польша мемлекеттерінің шекарасында зениттік 
артиллерия батареясы командирі болып тұрғанда 
соғыс басталды. Маршал Ф.Толбухин басқарған 
3-Украина майданында артиллерия батареясының 
командирі болып қызмет етеді. 

ЖАУЖҮРЕК 
ЖАУЫНГЕР

Қызылорда облысы әкімдігінің
2020 жылғы «___»___________ № _____ қаулысымен

бекітілген

2020 жылға арналған тұқым шаруашылығын дамыту бағыттары бойынша субсидиялар көлемдері

Көрсеткіш Барлық 
қажеттілік,
мың теңге

Бірегей 
тұқымдары,
мың теңге

Элиталық
тұқымдары,
мың теңге

Бірінші
көбейтілген 
тұқымдары,
мың теңге

Бірінші
ұрпақ 

будандары,
мың теңге

Элиталық 
көшеттер,
мың теңге

Жергілікті бюджет 138600 12 500  126 100  - - -
Республикалық 
бюджет

258975 - 52 753  179 162  11 000  16060

Барлығы 397575 12 500  178 853  179 162  11 000  16060

ЖОБА

2020 жылға арналған тұқым шаруашылығын дамыту бағыттары 
бойынша субсидиялар көлемдерін бекіту туралы

«Өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы 
мен сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруа-
шылығы министрінің 2020 жылғы 30 наурыздағы 
№107 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 20209 нөмірімен 
тіркелген) сәйкес Қызылорда облысының 
әкім  дігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған 2020 жылға арналған 
тұқым шаруашылығын дамыту бағыттары бойынша 
субсидиялар көлемдері бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан 
туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда 
облысы әкімінің орынбасары Б.Д.Жахановқа жүк-
телсін. 

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен 
бастап қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
                  әкімі                                                            Г. Әбдіқалықова.

1. Қызылорда облысының ау-
мағында коронавирустық инфек-
цияның таралуының алдын алу және 
халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету мақсатында 2020 жылдың 3 
сәуірінен бастап енгізілген шектеу 
шаралары, оның ішінде карантинді 
эпидемиологиялық жағдай тұрақтан-
ғанға дейін ұзартуды жалғастыруды.

2. Кәсіпкерлік субъектілері мен 
кәсіпорындарға санитариялық-де-
зин фекциялық іс-шаралар жөнін-
дегі нұсқаулық осы қаулының қо-
сымшасына сәйкес бекітілсін.

3. Қызылорда облысының әкім-
дігіне:

1) халықтың тыныс-тіршілігін 
қалпына келтіру мақсатында эконо-
миканың жекелеген салалар бо-
йынша қызметін шектеу шарала-
рын кезең-кезеңмен жеңілдетуді 
жү зеге асыруды, үшінші кезеңнің 
басталуы 2020 жылғы 11 мамыр-
дан, төртінші кезеңді 18 мамыр-
дан, бесінші кезеңді 25 мамырдан  
бастап эпидемиологиялық жағдай 
тұрақтанғанға дейін жүзеге асыруды 
жалғастыруды;

2) шектеу шараларынан, оның 
ішінде карантиннен кезең-кезеңмен 
жеңілдету кезінде жұмысты қайта 
бас тайтын салалар мен объектілердің 
тізбесін бекітуді;

3) көктемгі далалық жұмыстарды, 
табиғатты қорғау, ветеринариялық 
жұмыстарды жүргізуге, ауыл шар-
уашылық, оның ішінде бал ара ша р-
уашылығы іс-шараларына тар тылған 
тұлғалардың көліктерін мем лекеттік 
тіркеуді растайтын куәліктері (ша-
руа қожалығы, фермер қожалығы, 
жауапкершілігі шектеулі серіктестік, 
ауыл шаруашылығы та уарын өн-
діруші, несиелік серік тестік және 
шаруашылық жүр гізу құқығындағы 
мемлекеттік ком муналдық кә сіп-
орын), жеке куә ліктері, сондай-ақ 
жұмысшылар үшін қызмет орны-
нан анықтама (мөрмен расталған 
еркін үлгідегі анықтама) ұсынған 
жағдайды қоспағанда, жеке көліктің 
және азаматтардың (оның ішінде 
жаяу тәртіппен) облыс, қала, ау-
дан және ауылдық аймақ ішіндегі 
қозғалысын шектеуді ұзартуды; 

4) қала, аудан орталықтарындағы 
қоғамдық көліктің жұмысына кү-
шейтілген санитариялық-дезинфек-
циялық режиммен сағат 07.00-ден 
21.00-ге дейін рұқсат етуді, бұл 
ретте жолаушылар саны көліктегі 
орындық санынан аспауы тиіс;

5) авариялық-құтқару, жедел 
медициналық жәрдем, инкасса-
тор лардың үздіксіз жұмысын және 
қол жетімділігін қамтамасыз етуді 
ескере отырып, карантиндік аймаққа 
кіру/шығу пункттерінің жұмысын 
жалғастыруды.

Осы орайда көрсетілген санат-
тағы көлік құралдары бойынша рұқ-
сатты «жасыл дәліз» қағидасы бо-
йынша жүзеге асыруды;

6)  карантиндік аймақтар қала 
бо йынша, аудан мен елді мекендер 
арасында орналастырылған блок-
бекеттердегі жүріп-тұруды шектеуді 
жалғастыруды;

7) Қызылорда облыстық поли-
ция департаменті, Ұлттық ұлан 
сарбаздарын тарта отырып (келісім 
бойынша), карантиндік аумақтарды 
патрульдеуді жалғастыруды;

8) Қызылорда қаласына/қала-
сынан Нұр-Сұлтан және Алматы 

қалаларынан ішкі тұрақты авиа-
рейстерді жаңарту;

8-1) Қызылорда облысының әкі-
мімен келісілген үкіметтік, жүк, 
транзиттік және чартерлік рейстерді 
қоспағанда, халықаралық жолау-
шылар авиарейстеріне тыйым са-
луды эпидемиологиялық жағдай 
тұрақтанғанға дейін ұзарту;

8-2) жүк тасымалдарын қоспа-
ғанда, темір жол көлігінде жолау-
шылар тасымалына тыйым са-
луды эпидемиологиялық жағдай 
тұ  рақтанғанға дейін ұзарту;

 9) азық-түлік және құрылыс зат-
тары базарларын қоспағанда, азық-
түлік емес тауарлар базарларының, 
автомобиль және киім-кешек базар-
ларының жұмысын тоқтата тұруды 
жалғастыруды;

10) бір отбасы мүшелерін қос-
пағанда, көшелерде және өзге де 
қоғамдық орындарда үш адамнан 
артық топпен жиналуды шектеуді 
жалғастыруды;

11) бетперделік режимін және 
әлеуметтік қашықтықты сақтай оты-
рып (1,5 метрден кем емес) аулаға 
шығуға рұқсат етуді (3 адамнан 
аспайтын топтар немесе бір жанұя 
мүшелері);

12) шектеу шаралары, оның 
ішінде карантин кезінде ұжымдық, 
жанұялық (туылған күн, үйлену 
тойы, құдалық, ауызашар, басқа 
да дәстүр мен әдет-ғұрып шарала-
ры, т.б ) барлық жиындарға, көрші, 
туған-туыстарға қонаққа баруға ты-
йым салуды жалғастыруды.

4. Қала, аудан әкімдіктері, «Ата-
мекен» өңірлік кәсіпкерлер палата-
сына:

1) күшейтілген санитариялық-
дезинфекциялық режиммен шектеу 
шараларынан, оның ішінде каран-
тиннен кезең-кезеңмен жеңілдету 
кезінде жұмысты қайта бастай-
тын салалар мен объектілердің 
тізбесін қоспағанда, діни мақсаттағы 
объектілердің, білім беру,  бөлек 
тұрған сауда үйлері, фитнес-клубтар, 
тренажер залдары, спорт кешендері, 
бассейндер, жылжымайтын мүлік 
жөніндегі агенттіктер, компьютерлік 
және интернет клубтар, букмекерлік 
және лото мото конторалар, би-
льярд клубтары, спа-орталықтар, 
студиялар, сауналар, көрмелер және 
басқа да осындай қызмет көрсету 
саласындағы объектілер, тәуліктік 
пәтерлер мен үйлерді жалға беру 
және алу, үй-жайлардағы балалар 
ойын алаңдарының қызметтерін 
тоқтатуды жалғастыруды;

2) штаттық режимде жұмыс жа-
сайтын дәріханаларды қоспағанда,

азық-түлік гипермаркеттері, оп-
томаркеттер, супермаркеттер, мини-
маркеттер, дүкендер, бірінші кезек-
те қажетті тауарлар (шаруашылық 
және гигиеналық тауарлар) сауда-
сы жұмысына күшейтілген сани-
тариялық-дезинфекциялық режим-
мен сағат 10.00-ден 20.00-ге дейін 
рұқсат етуді жалғастыруды;

3) елді мекендерден саяжай алап-
тарына (қала сыртындағы үй)  кіруге/
шығуға рұқсат беруді;

4) қала және аудан әкімдігі бел-
гілеген орындарда жеке және заңды 
тұлғаларға  бетперделік режимді жә-
не әлеуметтік қашықтықты сақтай 
отырып (1,5 метрден кем емес) кү-
шейтілген санитариялық-дезин фек-
циялық режиммен тұқымдарды және 
көшеттерді сатумен айналысуға рұқ-
сат беруді; 

5) мейрамханалардың, дәмхана-
лар дың, асханалардың және басқа да 
қоғамдық тамақтану объектілерінің 
жұмысын «клиенттерге дейін жет-
кізу» қағидаты бойынша сағат 10.00-
ден 22.00-ге дейін күшейтілген 
санитариялық-дезинфекциялық ре-
жиммен рұқсат етуді жалғастыруды.

5. Меншік нысанына қарамастан 
қызметті шектеуді жеңілдетуге 
бекітілген тізімдегі объектілердің 
басшылары осы қаулымен бекітілген 
Нұсқаулыққа сәйкес санитариялық-
дезинфекциялық режимді күшейте 
отырып, эпидемияға қарсы және 
алдын алу шаралардың сақталуын 
қамтамасыз етсін.

6. Қала, аудан әкімдіктері, Қы-
зылорда облыстық полиция депар-
таментіне коронавирустық инфек-
цияның эпидемиялық тәуекелі бар 
адамдардың үй карантині режи мін 
сақтауын бақылауды және прови-
зорлық, карантиндік және инфек-
циялық стационарларда адамдарды 
күзетуді жалғастыруды.

7. Қала, аудан әкімдіктері, Қы-
зылорда облыстық полиция де-
партаменті, «Атамекен» өңірлік 
кә  сіпкерлер палатасы, аумақтық та-
уарлар мен көрсетілетін қызметтер-
дің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармалары кезең-кезеңмен же-
ңіл дету кезінде мониторингтік 
топ пен жұмысты қайта бастайтын 
және жұмыс жасап тұрған объек-
тілерде шектеу шаралары мен са ни-
тариялық-дезинфекциялық ре жим 
талаптарының бұзылуы анық талған 
жағдайларда орын алған талап 
бұзушылықтар жойылғанға дейін 
Қазақстан Республикасының заң-
намасына сәйкес объектілердің қыз-
метін тоқтата тұруға шараларды қа-
былдауды.

8. Қала, аудан әкімдіктері, ау-
мақтық мемлекеттік органдар, құқық 
қорғау және арнайы органдарына 
қамтамасыз етуді:

1) медициналық ұйымдарда, 
қарт тар мен мүмкіндігі шектеулі 
тұлғаларға арналған медициналық-
әлеуметтік нысандарда, сәбилер 
үй лерінде, балалар үйлерінде, әлеу-
меттік оңалту орталықтарында, мүм-
кіндігі шектеулі балаларға арналған 
интернаттық үлгідегі оқу орында-
рында карантин және санитарлық 
дезинфекциялық режимді сақтауды;

2) қызметті жүзеге асыратын 
бар лық нысандардағы күшейтілген 
санитарлық-дезинфекциялық ре-
жим ді (қолды залалсыздандыруға 
ар налған санитайзерлерді орнату, 
беткі қабаттарды күніне екі реттен 
кем емес өңдеу, дезинфекциялық 
құралдарды пайдалана отырып 
ылғалды тазалау, желдету);

3) жуу және дезинфекциялау 
құралдарын қолдана отырып, қоғам-
дық көліктің әрбір рейс алдында, 
әуежай, темір жол және автовок-
залдарды, супермаркеттер, базар-
лар, қоғамдық көлік аялдамаларын 
(күніне кемінде екі рет), спорт 
снарядтарын, балалар және спорт 
алаңдарын, көше орындықтарын, 
бан коматтарды, банк терминалдары 
мен POS-терминалдарды залалсыз-
дандыруды.

9. Қармақшы ауданының әкім-
дігі, Қазақстан Республикасы Пре-
зидентінің «Байқоңыр» кешенін дегі 
Арнаулы өкілінің қызметін қам-
тамасыз ету басқармасы, Қызылорда 
облысының полиция департаменті  
«Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 

халықаралық автомобиль жолында 
енгізілген блок-бекеттерде Байқоңыр 
қаласы, Төретам кенті және Ақай 
ауылдық округіне кіру/шығудың 
тоқтатылуын жалғастыруды.

10. Қызылорда облыстық ішкі 
саясат басқармасы және қала, ау-
дан әкімдіктеріне коронавирусты 
инфекцияның профилактикасы бо-
йынша Қызылорда облысындағы 
шектеу шаралары, оның ішінде ка-
рантин туралы интернет-ресурстар 
мен әлеуметтік желілерде жадына-
малар тарату, хабарландырулар, ин-
фографика, видеороликтер, жүгіртпе 
жолдары арқылы және т.б. арқылы 
жаппай түсіндірме жұмыстарының 
жүргізілуін қамтамасыз етуді.

11. Екінші деңгейдегі банктер-
ге, «Қазпошта» АҚ филиалына, 
айыр бастау пунктеріне, пошта лық, 
коммуналдық, телекоммуника ция-
лық қызмет көрсететін кәсіп орындар 
мен ұйымдарға:

1) банктердің ғимараттары мен 
мекемелерінде, бөлімшелерінде, 
тө лем қабылдайтын орындарда, 
кас  саларда, жұмыспен қамту орта-
лық тары  қызметкерлер мен клиент-
тердің (пирометрлермен, қашықтық 
термометрмен) температурасын 
өл шеуді міндетті түрде сақтауды, 
ке зектерде (1,5 метрден кем емес) 
ара қашықтықты сақтауды, бет пер-
делік режимді, санитариялық-де-
зинфекциялық талаптар мен ере  же-
лерді қатаң сақтай отырып, халықты 
тиісінше қабылдауды ұйым дас ты-
руды жалғастыруды; 

2) үй-жайлардың ішінде және 
іргелес аумақта, оның ішінде бан-
коматтар, кассалар жанында ұйым-
дастырылмаған кезектердің болуына 
жол бермеуді жалғастыруды.

12. Қызылорда облысының тұр-
ғындары мен қонақтары эпиде-
миологиялық ахуал тұрақтанғанша 
қоғамдық және адамдар көп жина-
латын орындарда бетперде киюге 
міндетті.

13. Барлық мемлекеттік орган-
дардың, ведомстволардың, меншік 
нысанына қарамастан мекеме, 
ұйым дардың, кәсіпорындардың қыз-
мет керлері Қазақстан Республика-
сы Бас мемлекеттік санитариялық 
дәрігерінің қолданыстағы қаулы-
лары талаптарының сақталуын қам-
тамасыз етсін.

14. Қала, аудандардың Бас мем-
лекеттік санитариялық дәрігерлері 
аумақта енгізілген шектеу шарала-
ры, оның ішінде карантиннің мер-
зімін ұзартуды және қалыптасқан 
эпидемиологиялық жағдайды ескере 
отырып, халықтың тыныс- тіршілігін 
қалпына келтіру мақсатында эконо-
миканың жекелеген салалар бо-
йынша қызметін шектеу шараларын 
кезең-кезеңмен жеңілдетуді жүзеге 
асыруды қамтамасыз етсін.

15. «Карантиндік шараларды 
күшейту туралы» Қызылорда об-
лы сының Бас мемлекеттік сани-
тариялық дәрігерінің 2020 жылғы 
28 сәуірдегі №11 қаулысының күші 
жойылсын.

16. Осы қаулының орындалуын 
бақылауды өзіме қалдырамын.

17. Осы қаулы қол қойылған 
күнінен бастап күшіне енеді.

Қызылорда облысының
Бас мемлекеттік 
санитариялық 
дәрігері  А. Абдикаимова.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ ТАУАРЛАР МЕН 
КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІН БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ 

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ТАУАРЛАР МЕН КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ МЕН 
ҚАУІПСІЗДІГІН БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ»РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

ҚАУЛЫСЫ  
Ұжымдарда кез келген корпоративтік 

іс-шараларға, қызметкерлердің көпшілік 
іс-шараларға қатысуына тыйым салына-
ды.

Жұмыскерлердің жұмысқа кіруі 
кезінде – қолды осы мақсаттарға 
арналған тері антисептиктерімен (оның 
ішінде орнатылған дозаторлардың кө-
ме гімен) немесе дезинфекциялау су-
лықтарымен өңдеу мүмкіндігін қам-
тамасыз етеді және осы гигиеналық 
про цедураның сақталуын бақылауды 
белгілейді.

Жоқ болу себептерін анықтау 
арқылы жұмысқа шығуға күнделікті мо-
ниторинг жүргізуді қамтамасыз етеді, 
ЖРВИ, тұмау және басқа да вирустық 
ауруларға ерекше назар аударылады. 

Қызметкерлерді жеке қорғаныш 
құ ралдарымен (халат, маска, қолғап) 
қамтамасыз етеді, маскаларды дұрыс 
пайдалану және кәдеге жарату арқылы 
олардың киілуін бақылайды.

Ауаны зарарсыздандыру (мүмкінді-
гін ше) мақсатында медицина лық ме-
кемені (денсаулық сақтау пунктін) және 
адамдар жаппай жиналатын орындарды 
кварцтау режимін қамтамасыз етеді.

Медициналық мекемені қажетті 
медициналық жабдықтармен және дәрі-
дәрмектермен (термометрлермен, шпа-
тельдермен, маскалармен және т.б.) 
қамтамасыз етеді.

Медициналық мекеменің (денсау-
лық сақтау пунктінің) медицина қыз-
мет керлерін ЖҚҚ-мен (қорғаныш 
дә режесі жоғары маскалар немесе рес-
пираторлар (респиратор N95 неме-
се FFP2, FFP3 стандарты бойынша), 
қолғаптармен; көзілдірікпен немесе 
бетті қорғауға арналған экрандармен, 
таза, стерильді емес, ұзын жеңді суға 
төзімді халатпен (немесе суға төзімді бір 
рет қолданылатын костюм немесе суға 
төзімді комбинезон), резеңке етік не-
месе қонышы ұзын резеңке бахилалар) 
және дезинфекциялау құралдарымен 
қамтамасыз етеді.

Үй-жайларда температуралық ре-
жим  нің оңтайлы параметрлерінің сақта-
луын бақылайды, жұмыс үй-жай ларын 
тұрақты (әрбір 2 сағат) желдетеді.

Жұмыскерлердің жеке және қоғам-
дық гигиена ережелерін сақтауын: үнемі 
қолды сабынмен жуу немесе дәретханаға 
әрбір барғаннан кейін, жұмыс күні 
ішінде тері антисептиктерімен өңдеу 
режимін бақылайды және талап етеді.

Есік тұтқаларын, ажыратқыштарды, 
тұтқаларды, сүйеніштерді, байланыс 
беттерін (жұмыскерлердің үстелдері 
мен орындықтарын, ұйымдастыру 
тех ни касы), көпшілік пайдаланатын 
орындарды (тамақ ішетін, демалатын 
бөлмелер, дәретхана бөлмелері, спорт-
пен айналысуға арналған бөлмелер мен 
жабдықтар және т. б.) дезинфециялауға 
назар аудара отырып,  үй-жайларды 
дезинфекциялау құралдарын қолдану 
арқылы сапалы жинауды, барлық үй-
жайларда – жиілігі әр 2 сағат сайын 
өңдеуді жүргізеді.

COVІD-19 тудырған коронавирустық 
инфекцияға күдік анықталған кезде 
күдіктіні бөлек бөлмеге оқшаулайды, 
жедел медициналық жәрдем дәрігерлері 
мен халықтың санитариялық-эпидемио-
логиялық саламаттылығы саласындағы 
аумақтық орган эпидемиологтарының 
келуін күтеді және олардың өкім-
дерін орындайды. Ауырған адамды 
эвакуациялағаннан кейін ҰСО фи-
лиалының күшімен қорытынды дезин-
фекциялау жүргізіледі.

COVID-19 кезінде эпидемияға және 
алдын алуға қарсы іс-шаралар мәселелері 
бойынша барлық қызметкерлерді толық 

қамтумен нұсқама жүргізуді қамтамасыз 
етуді.

Тұрмыстық қатты қалдықтар жи-
найтын орын және оның аймағын таза 
ұстауды, уақытылы қалдықтарды шы-
ғарып отыруды қамтуды.

Объектіге іргелес аумақты тәулігіне 
кемінде 1 рет дезинфекциялау құрал-
дарымен өңдейді.

Өз қаражаты есебінен немесе 
эпидемиологиялық көрсетілімдер бо-
йынша санитариялық-эпидемиология-
лық қызметтің лауазымды адамдарының 
қаулылары бойынша дезинфекциялық, 
дезинсекциялық және дератизациялық 
іс-шараларды жүргізеді.

Жіті респираторлық инфекциялар 
(жоғары температура, жөтел, мұрынның 
бітелуі) белгілері бар персонал жұмысқа 
жіберілмейді.

Араларында кемінде 1,5 метр қа-
шықтықты сақтай отырып, 5 адамнан 
артық кезектің пайда болуына жол 
бермейді, бір мезгілде қызмет көр сеті-
летін келушілердің санын шектейді.

Эпидемиологиялық ахуал тұрақтан-
ғанша күшейтілген дезинфекциялау 
режимін жүргізеді.

Үй-жайларды жүйелі түрде желде-
теді.

Объектіге іргелес аумақ таза 
ұсталады.

Жоғарыда көрсетілген тармақтардың 
сақталуын қамтамасыз ететін жауапты 
қызметкерлерді бекітеді.

Қолды жуу және дезинфекциялау 
реті

Қымбат бұйымдарды шешіп қояды.
Қолды жылы сумен сулау (43°С).
Қолды сабындап, 30 секунд бойы 

қарқынды үйкелеу.
Қолды мұқият жуу;
Қолды кептіреді.
Қажет болған жағдайда қолды 

жуғаннан кейін дереу дезинфекциялау 
керек. 

Қайта ластануды болдырмау  және 
гигиеналық емес заттарды ұстамау ке-
рек.

Қолда сағат,  білезіктер және басқа да 
әшекейлердің болуына жол берілмейді. 

Қолда инфекциялар, жарақаттар мен 
жаралар болмауы тиіс, өйткені қолды 
жуу кезінде патогенді бактериялардың 
бұл көздері кетпейді. 

Қолды қашан жуу және 
дезинфекциялау керек

Дененің жалаңаш бөліктерін ұста-
ғаннан кейін.

Жөтелуден, түшкіруден кейін, қол 
орамалын немесе бір рет қолданылатын 
сулықты пайдаланғаннан кейін.

Лас жабдықпен немесе ыдыспен 
жұмыс істегеннен кейін.

Басшылықтың міндеттері 

Персоналдың жеке гигиена қағи-
даларын орындауы үшін тиісті жағ-
дайлар мен ресурстарды қамтамасыз 
ету.

Персоналды оқыту. 
Жеке гигиена қағидаларын сақтаудың 

қаншалықты маңызды екенін көрсете 
отырып, персоналды ақпараттандыру.

Барлық персоналда ауру симптом-
дарының (диарея, қызба, құсу, сарғаю) 
болуын және жеке гигиенаның кез 
келген сақталмау жағдайларын үнемі 
бақылау. 

Ауру симптомдары бар жұмыскер-
лерді жұмысқа жіберуді шектеу немесе 
жұмыстан шеттету.

Қызылорда облысының Бас мемлекеттік
санитариялық дәрігерінің 2020 жылғы 10 мамырдағы

 № 12 қаулысына  қосымша

Кәсіпкерлік субъектілері мен кәсіпорындарға 
санитариялық-дезинфекциялық іс-шаралар 

жөніндегі нұсқаулық

1-бет. 



– Мектептерде аттестат та
быс тау мен соңғы қоңырау ша
расы 34 маусым күндері ашық 
аспан астында өтеді. Онда адам 
саны шектеліп, санитарлық нор
малар қатаң сақталуы тиіс, –  
деді Е.Тоғжанов. 

Оның айтуынша, 3,3 млн 
оқушы және колледждер мен 
ЖООлардың 1 млн студенті 
үшін оқу жылының соңына дей
ін қашықтан оқыту режимі сақ
талады. 

Сондайақ ұлттық бі рың ғай 
тес ті леу ге қатысу үшін өтініштер 
10 мамырға дейін ent2020.
testcenter.kz сайтында онлайн 
қабылдануда. Интернет жылдам
дығы төмен немесе мүлдем жоқ 
жерлерде тұратын оқушылар
мен орталық мамандары тікелей 
байланысып, тіркеу үшін көмек

тесіп жатыр деп хабарлайды 
Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым  ми нис тр  лігінің бас
пасөз қызметі.  

18 жасқа толмаған тұлға
лардың дербес деректерін жи
науға және өңдеуге келі сімді 
олардың заңды өкілдері бе
ретінін айта кеткен жөн.

Қазіргі күні 125 000нан 
астам талапкер тестілеуге қаты
суға өтініш білдірді.

Техникалық қолдау үшін 
Ұлттық тестілеу орталығының 
8 8000 80 71 77 нөмірі бойынша 
Callcenter жұмыс істейді. Cон
дайақ, info@testcenter.kz қолдау 
қызметі және ҰТОның әлеу
меттік желідегі парақшалары 
арқылы хат жолдауға болады.

«СБ» ақпарат.

Алайда вирустың таралу қаупі мен 
қазақстан дықтардың өмі рі мен денсау
лығына алаңдау шылықтың сақта луына 
байланысты халыққа қызмет көрсету 
орталықтарының жұмыс тәртібін өз
герту туралы шешім қабылданды.

Өзгерістер ХҚОда көрсетілетін 
мемлекеттік қызмет түрлерін, оларды 
ұсыну форматын да қамтиды. 

Енді қызылордалық тар ХҚОда 
электронды форматта қолжетімсіз, тек 
«қағаз» жүзінде көрсетілетін қызмет
тер мен egov.kz арқылы рәсімделген 
өтініштердің нә ти жесін ала алады.

ХҚОға бару үшін 1414 байланыс 
орталығы немесе egov.kz сайтындағы 
арнайы сервис ар қылы кезек уақытын 
алдына ала броньдау қажет болады.

Бұл азаматтардың ХҚОда көптеп 
жиналуын болдырмайды және вирусты 
жұқтыру қаупін жояды, осы ретте қыз
мет алушылар да өз уақытын үнемдей
ді. Алдын ала броньдаусыз еш қызмет 
көрсетілмейді.

Азаматтар электронды форматқа 
аударылған және egov.kz порталында 
қолжетімді барлық мемлекеттік қыз
меттің 80 пайыздан астамын тек өздігі
нен немесе бұрын ғыдай ХҚО ғимарат
тарында емес, әкімдіктер жанындағы 
кеңселерде, оқу орындарында, меди
циналық ұйымдарда және т.б. жерде 
орналас тырылатын өзінеөзі қыз мет 
көрсету секторларында ала алады.

Онлайн қызметтерді жылдам әрі 
ыңғайлы алу үшін азаматтар 1414 
нөміріне хабарласа алады, онда ХҚО 
операторлары кеңес беретін болады.
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Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы».Sb

Жыр әлеміндегі 
рухты ақын

Сыр топырағында өнері 
шалқыған суретші де, ел билеген 
басшы да, ақын-қаламгерлер де дү-
ниеге келген. Жырымен елді тербет-
кен сондай жандардың бірі – ақын 
Әнес Нарымбетов көзі тірі болғанда 
90 жасқа толар еді.

Әнес Нарымбетов 1930 жылы 15 мамырда 
Қазалы ауданы Өркендеу кеңшарында шаруа от
басында дүниеге келген. Болашақ ақынның бала
лық шағы соғыс алдындағы аштықжоқшылық 
пен соғыс лаңы, соғыстан кейінгі тапшылыққа 
тұспатұс келеді. Еңбекке ерте араласқан ол 
тыр нақалды өлеңдерін 1946 жылдан бастап 
жаза бастаған.

Ақынның еңбек жолы 1951 жылы Қазалы 
автобазасында жүргізушіліктен бастау алады. 
19541959 жылдарда Бірліктегі МТСта, 1959
1960 жылдары «Бозкөл» елді мекенінде жұмыс 
істеп, еліне елеулі үлесін қосты. Бұдан кейінгі 
жылдары да яғни, 19641969 жылдары аудан
дық ДОСААФ комитетінде оқытушы, 19691984 
жылдары Қазалы автобазасында жолаушылар 
таситын жүргізуші болып жұмыс істеп, та
лай жолаушылардың алғысына бөленген. 1984 
жылы аудандық жолаушылар автоколоннасы, 
жолаушылар автотранспорт кәсіпорны болып 
өзгергенде де 35 жыл бойы үздіксіз жүргізуші 
болып еңбек еткен. Қандай жұмыс жасаса да  
қаламын қолынан тастамай, жанына серік етті.

Ақынның «Қармақ», «Әупілдек», «Сапар 
сазы», «Қызғыш құс», «Қарлығаштар» жыр жи
нақтары мен  «Жайма батыр» сықақ жинағы жа
рық көрді. Оның шығармашылығы елді сүюге, 
туған жерді құрметтеуге шақырды. Қай өлеңін 
алсақ та патриоттық тәрбиенің басым екендігін 
аңғарасың. Мәселен, бір ғана «Қайдасың сұлу 
Сырым, айбынды Арал» өлеңінде: 

Сырды айырып ежелгі анасынан,
Аралды да айырып баласынан.
Күрсінеді көк теңіз сұры қашып
Шаңы шығып, айырылып санасынан, – деп 

теңіздің тартылуы бір ғана жердің емес, елдің 
қасіреті екенін айтып, оның көз алдында қурап, 
тартылып жатқанын  күңіреніспен жырлайды, 
оған бейжай қарамауға үндейді. 

Әнес Нарымбетов – ақын ғана емес, шәкірт 
тәрбиелеген ұстаз. Оның мектебінен шыққан 
шәкірттер жетерлік. Солардың бірі Алмагүл 
Қаржаубаева ұстазы туралы «Өзі қандай ту
рашыл, табанды болса, жырларынан да сондай 
жігер мен қайраттың лебі есіп тұратын. Жалған
дыққа жаны қас, шындықты пір тұтатын тұлға
лы ақын еді» деп пікір білдіреді. Мұның өзі 
ақын келбетінің, болмысының көркем екенін 
көрсеткендей. 

Өр рухты, қайсар ақынның бір ерекшелі
гі – балалар әдебиетіне қосқан үлесі. Балалар
ды өлең жолдарымен ғана емес, «Сатып алған 
ақыл», «Жарлының шапаны», «Алтын табақ», 
т.б ертегілері арқылы да баурап, олардың бо
йына адамгершілік, батылдық, адалдық сыйлау
ға ұмтылды.

 Ақынның жыр әлемінде қалдырған мұрасы 
– сарқылмас қазына. Оның жырлары әлі талай 
ұрпақты тербейтіні сөзсіз. Ал  оны дәріптеу, 
елге жеткізу – кейінгі ұрпақтың парызы.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ, 
«Сыр бойы».Sb

Ішкі суларда,  "өзен-теңізде" 
жүзетін және палубалы шағын 

көлемді кемелер иелерінің 
назарына

Қазақстан Республикасының 
2004 жылғы 6 шілдедегі №574 «Iшкi 
су көлiгi туралы Заңының» 16бабы 
2тармағына сәйкес, ішкі суларда, 
"өзентеңізде" жүзетін және палубалы 
шағын көлемді кемелер сыныптауға, 
техникалық куәландыруға жатады. 

Кемелердiң техникалық қауiпсiздi
гiн қамтамасыз ету үшiн "Қазақстан 
кеме қатынасының тіркелімі" РМҚК 
кемелерді ақысыз негізінде куәлан
дыруды жүзеге асырады. Бұл ретте 
кеме иелері "Қазақстан кеме қатына
сының тіркелімі" РМҚК мекемесіне 
(Шығыс Қазақстан облысы, Семей қа
ласы, Б.Жамақаев  к.138, тел. 8(7222) 
563314, e.mail: registr2006@mail.ru) 
өтініштерін ұсынулары қажет.

Сұрақтар бойынша Қызылорда 
облысы бойынша көліктік бақылау 
инспекциясына хабарласуға болады. 
Мекенжайымыз: Кызылорда қала
сы, Әуезов к. 24А, телефон: 290015, 
e.mail: ktk.kzl@mail.ru.

«Қызылорда облысы бойынша 
көліктік бақылау инспекциясы» 

РММ.

"Өрлеу" БАҰО АҚ филиалы Қызылорда 
облысы бойынша педагогикалық қызметкер
лердің біліктілігін арттыру институтының 
ұжымы институттың аға оқытушысы Жұбау
ова Жанар Рзабекқызына жұбайы

Әлімжан Дарханбекұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ор
тақтасып, көңіл айтады.

***
ШЖҚ МКК №6 қалалық емханасының 

ұжымы емхананың жедел медициналық көмек 
бөлімінің шақыртуларды қабылдау және олар
ды бригадаға жеткізу жөніндегі мейірби
кедиспетчері

Кауханова Кенжегул Маменовнаның
қайтыс болуына байланысты марқұмның от
басы мен туғантуыстарына қайғыларына ор
тақтасып, көңіл айтады.

Жарамсыз деп есептелсін

Жалғасов Нұрбек Серікұлының атына 
Қызылорда қаласы мамандандырылған күзет 
қызмет басқармасынан 2018 жылы берілген 
№026811аймақ төсбелгісінің жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***«Сырдария1» кредиттік серіктестігі» 
ЖШС 2020 жылдың  16  мамыр  күні сағат  
11.00де  Қызылорда қаласы, Қонаев көше
сі, №10 А ғимаратында серіктестіктің жал
пы  жиналысы өткізілетінін хабарлайды. 

Күн тәртібінде:
1. «Сырдария1» КС» ЖШС құрылтай

шыларының үлестерін сату, шығару және 
азайту, көбейту, жаңадан  қабылдау, не
сие лимитін бөлу, Жарғылық капиталын 
бекіту және осы өзгерістерді серіктестік
тің Жарғысына, Құрылтай шартына енгізу, 
Әділет басқармасына тіркеу;

2. Серіктестіктің құрылтайшыларын 
одан әрі қаржыландыруға «Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚдан 20.04.2046 жылға 
дейін ашылған несие желісін ұлғайтып, 
несие желісін бекіту және кепіл мүлікпен 
қамтамасыз ету мақсатында міндеттеме
лерді орындау үшін серіктестіктің депозит
тік шотындағы қаражатын кепілге қоюды, 
сот рәсімінсіз сату құқығына және акцепсіз 
шығыстан шығару құқығына келісім беру;

3. Серіктестіктің 04.03.2020 және 
30.03.2020 жылы өткізілген Басқарма жина
лысының қорытындысымен құрылтайшы
лардың үлестерін сату, қатарынан шығару, 
үлестерін азайту, көбейту жаңа қабылдау, 
өзгерістерді (толықтыруларды) жалпы жи
налыста қайта бекітуді, Жарғыға, Құрылтай 

шартына енгізуді, Әділет басқармасына тір
кеу;

4. Серіктестіктің 2020 жылдың 1 мамы
рынан бастап бюджет пен штат кестесіне өз
герістер мен толықтырулар енгізуді бекіту;

5. Серіктестіктің балансындағы 550 
шаршы метр жер учаскесін, офистік орг
техникаларды  және KIA Sorento  көлікті 
«Аграрлық несие корпорациясы» АҚдан 
кепілден босатып сатуға келісім беру тура
лы;

6. Серіктестіктің 2019 жылғы қаржы 
есебіне тәуелсіз аудитордың тексеру қоры
тынды  есебін талқылау  және бекіту тура
лы;

7. Серіктестіктің 2019  жылғы  қаржы  
есебіне  серіктестік ревизорының   тексе
ру  қорытынды  есебін  талқылау немесе 
жаңадан серіктестік ревизорын сайлау және 
бекіту  туралы;  

8. «ҚР Қаржы нарығын реттеу және да
мыту агенттігі» РММнің  есептік  тіркеуге 
қажетті ішкі   ережелерін, т.б. бекіту;

9. «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ  
арқылы несиелендіруді рәсімдеудің жаңа 
басылымдағы  шарттары мен ережелерін, 
т.б. бекіту. 

«Сырдария-1» кредиттік серіктестігі» 
ЖШС әкімшілігі.

ХабарландыруҰБТ-ға ҚАТЫСУ ҮШІН ӨТІНІШТЕР 
ОНЛАЙН ҚАБЫЛДАНУДА

15 мың теңге 
кімдерге тиесілі?

Алдын ала жазылу 
арқылы халыққа 
кызмет көрсетіледі

Қызылорда облысында 
Халыққа қызмет көрсету ор-
талықтары төтенше жағдай 
тәртібін қамтамасыз ету 
жөніндегі штаб шешімімен 
11 мамырда іске қосылуы 
жоспарланды.

– Илья өзінің спорттық 
мансабында қазақстандық 
жанкүйерлерді толағай та
быстарымен қуантты. Қан
шама әлемдік додаларда 
топ жарды. Тұңғыш Прези
дент – Елбасы  Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев жер
лесімізге «Сен – чемпи
онсың. Сен – біздің баты
рымызсың» деп айтқан 
болатын. Даңқты жерлесіміз 
жастарға үлгі болып, қан
шама өреннің спортқа ке
луіне әсерін тигізді. Мұн
дай толайым табыстары 

үшін Ильяға алғыс айта
мыз. Жаңа қызметте жоғары 
жетістіктер тілейміз. Жи
наған біліміңді, тәжірибеңді 
Қызылорда облысы спор
тын дамытуға жұмсайды 
деп сенім артамыз. – деді 
Серік Әбжәліұлы.   

Қазақстандық жанкү
йер лерге Илья Ильин
нің спорттық табыстары 
жақсы таныс. 1988 жылы 
24 мамыр да Қызылорда 
қаласында дүниеге кел
ген ол 20052009 жылдар 
аралығында Қорқыт ата 

атындағы Қызылорда мем
лекеттік университетінде 
білім алды. Университеттің 
магис тратурасын бітіріп, 
пе да гогика ғылымдарының 
ма гис трі атанды.

Толағай тұлғалы талант 
9 жасында жасөспірімдер 
арасында ел чемпионы атан
са, 13 жасында Қазақстан 
ауыр атлетикасы тарихында 
спорт шебері атағын иелен
ген ең жас спортшы болды. 
Ересектер арасындағы жа
рысқа алғаш 17 жасында 
қатысып, онда ең жас әлем 
чемпионы ретінде Гиннес
тің рекордтар кітабына енді. 
Илья Ильин 2005, 2006, 
2011, 2014 жылдары Әлем 
чемпионы атағына қол жет
кізді. Осы жеңістеріне орай 
мемлекеттік наградамен ма
рапатталған. Сондайақ, ол 
– бүгінде ауыр атлетикадан 
ҚР еңбек сіңірген спорт ше
бері, ҚР еңбек сіңірген жат
тықтырушысы.

– Бұл шешімді қабылдау 
маған оңайға соққан жоқ. 
Мен Токио Олимпиадасына 
қатысуды алдыма мақсат ет
кен едім. Дегенмен аталған 
додада белгілі себептерге 
байланысты ке йінге шегеріл
ді. Сондықтан мен спортшы 
ретінде карьерамды аяқтап, 
енді аталған салада қызмет 
атқаруды дұрыс деп сана
дым. Осылайша, спорт са
ласында менеджмент мәсе
лесін жанжақты меңгерсем 
деймін. Келешекте бапкерлік 
қыз метке келуім де мүмкін. 
Оны уақыт көрсете жатар. 
Қазіргі ең басты міндетім 
– жаңа қызметте өзімнің қа
білетімді жанжақты көрсете 
білу, – деді Илья Ильин.

Даңқты спортшы Әлем 
және Қазақстан Республи
касының ең үздік спортшы
сы атанды. 2008 жылы оған 
«Қызылорда облысының 
Құрметті азаматы» атағы 
берілді.

Илья Ильин басшылық 
қызметке тағайындалды

Кеше ауыр атлетикадан төрт дүркін әлем 
чемпионы Илья Ильин Қызылорда қаласын-
дағы «Мұз айдыны» спорт кешеніне директор 
қызметіне тағайындалды. Жаңа басшыны 
ұжымға облыс әкімінің орынбасары  
Серік  Ахмет таныстырды. 

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы».Sb

Облыстық энергетика және 
тұрғын үйкоммуналдық шаруа
шылығы басқармасынан хабар
лағандай, өтініштер Қызылорда 
қаласы мен аудандарда төмендегі 
call орталықтары арқылы қабыл
данады:

Қызылорда қаласы: 400700 
телефон нөмірі немесе 15.epd.kz 
сайты;

Арал ауданы: 22224;
Қазалы ауданы: 79135;
Қармақшы ауданы: 22762;
Шиелі ауданы: 43266;
Жаңақорған ауданы: 21017;
Сырдария ауданы: 22001.
Жалағаш ауданы: 32232.
15 мың теңге төтенше жағ дай 

уақытында карантинге жа былған 
өңірлерде тұратын азаматтардың 
жекелеген санаттарына беріледі.

ҚР Индустрия және инфра
құры лымдық даму министрлі
гінің хабарлауынша,  Мемле
кет басшысы  ҚасымЖомарт 
 Тоқаевтың  тапсырмасын орын
дау мақсатында карантин режимі 
кезеңінде коммуналдық қызмет
терді жеткізушілердің шығын
дарын өтеу ережесіне өзгерістер 

мен толықтырулар енгізілді. 
Ол бойынша белгілі бір санат

тағы адамдармен бірге тұратын 
отбасы мүшелеріне коммуналдық 
қызметтер үшін төлемдерді өтеу 
бойынша нормалар енгізілген. 
Атап айтқанда,  І, ІІ, ІІІ топ мү
гедектері, Ұлы Отан соғысының 
мүгедектері мен қатысушылары, 
Ұлы Отан соғысының мүгедектері 
мен қатысушыларына теңестіріл
ген адамдар; мүгедек балаларды 
тәрбиелеп отырған отбасылар; 
көпбалалы отбасылар; ең төменгі 
және одан төмен зейнетақы ала
тын зейнет керлер, жалғызбасты 
зейнеткерлер; мемлекеттік неме
се қоғамдық міндеттерді, әскери 
қызметті орындау кезінде, ғарыш 
кеңістігіне ұшуды дайындау не
месе жүзеге асыру кезінде, адам 
өмірін құтқару кезінде, құқық 
тәртібін қорғау кезінде қаза тап
қан (қайтыс болған) адамдардың 
отбасылары; атаулы әлеуметтік 
көмек алатын азаматтар.

Бұл тізімде 123 мыңнан астам 
қызылордалық бар. Мемлекет 
көмегін алғысы келетіндер өз 
өтінішінде жеке сәйкестендіру 

нөмірін, әлеуметтік мәртебесін, 
есепшот дерегін көрсетуі тиіc. 
Бірақ ол басқа әлеуметтік төлем
дер сияқты тұрғындардың емес, 
бірден коммуналдық қызмет көр
сетуші мекемелердің есепшотына 
аударылады. Түбіртектегі сома 15 
мыңнан кем болса, төлем келесі 
мерзімге шегеріледі. Коммунал
дық қызметтің бір бөлігін өтегені 
бойынша сома түбіртекте көр
сетіледі. 

Елімізде шамамен 1 млн 600 
мың адамға көмек беру көздел
ген. Мемлекет сәуір және мамыр 
айларында жарық, су, жылу, газ 
пайдаланғандағы шығынды төлеп 
береді. Яғни көмекке мұқтаж әр 
адамға 30 мың теңгеден тиесілі. 

Құрылыс және тұрғын үй ком
муналдық шаруашылығы істері 
комитетінен белгілі болғандай, 
егер адам өз бетінше өтініш бере 
алмаса, онда оны жақын ада
мы жүзеге асыра алады. Ондай 
жағдайда қандай да бір құжат 
талап етілмейді. 15 мың жалда
малы пәтерде тұратындарға да 
берілуі мүмкін. Өйткені жергілік
ті әкімдіктерге олардың атына 
шоттары бойынша төлем жіберу
ге мүмкіндік беріліп отыр. 

Бұдан басқа, коммуналдық 
қыз меттерді төлеу бойынша 
төлемдерді жергілікті бюджет
тен өтеген жағдайда әкімдіктер
ге алушылардың санатын, өтеу 
шарттары мен тәртібін анықтау 
бойынша мүмкіндік берілді.

Қызылордада коммуналдық қызмет ақысы есебін-
дегі 15 мың теңге бойынша өтініштер 5 мамырдан 
бастап қабылданып жатыр. Ол үшін қайда және кім-
дер хабарласа алатыны белгілі болды. 

«НұрАйдын» ЖШСның (БСН: 
090940015244) Жарғысы (мемлекеттік және 
орыс тілінде), заңды тұлғаны мемлекеттік тір
кеу туралы куәлігінің (2009 жылдың 23 қыр
күйегіндегі  мем. тіркеу №78351933ЖШС, 
мемлекеттік және орыс тілінде) түпнұсқалары 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есеп
телсін.

Қазақстан мектептерінде соңғы қоңырау 
шарасы 3-4 маусым күндері өтеді. Бұл туралы 
ҚР Премьер-Министрінің бірінші орынбасары 
 Ералы Тоғжанов онлайн брифингте мәлімдеді.


