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Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы».Sb

Осыдан бірнеше жыл бұрын Гүлнар 
отағасынан айырылғанда төрт баламен қалған 
болатын. Бүлдіршіндерді жалғыз өсіру нәзік 
жанға оңай емес әрі баспана басты мәселеге 
айналды. Тұрақты үйі болмағандықтан, бұл 
отбасы пәтер жалдап, соңғы кезде вагонды 
паналаған. Жалғызбасты анаға қолдау керек 
екенін алғашқы болып БАҚ пен әлеуметтік 
желілерде жергілікті тілшілер жазып, 
қайырымды жандар мәселе көтеріп, көмек 
қолын созған болатын. 

Осы жағдайдан кейін, облыс әкімінің 
тапсырмасымен бұл шаңырақ әлеуметтік 
қолдау орталығына уақытша орналастыры-
лып, мұнан кейін көпбалалы отбасыларға 
арналған баспананың кілтіне ие болды. Ра-
мазан айында Гүлнар мен балаларына ел 
ағалары, жанашыр жандар көмек көрсетуде. 
Біз хабарласқанымызда жаңа қонысқа 
көшіп жатқанын айтқан ана барлық тілеулес 
жандарға  алғыс білдірді.

«СБ»  ақпарат.

– Өткен жылдың қорытын
дысымен облыста шағын 
және орта бизнес 418 млрд 
теңгенің өнімін өндірген бол-
са, оның ішінде Қармақшы 
ауданының үлесі шамамен 2,2 
процент ғана. Ша ғын және 
орта бизнесті дамыту, кәсіп
керлікке қолдау көрсету және 
мем лекеттік бағдарламаларды 
халық игілігіне пайдалану өте 
маңызды. «Жұ мыспен қам
тудың жол картасы» мем
лекеттік бағдарламасы бойын-
ша бөлінген қаржыны тиімді 
пайдалану қажет. Бүгінгі күні 
осы бағдарлама аясында ау
данға 3 млрд тенгеден астам 

қаржы бөлінді. Бұл қаржы өз 
орнымен жұмсалуы тиіс. Ау-
данда абаттандыру, көшелерді 
жарықтандыру, әлеуметтік ны-
сандарды жөндеу бағытында 
бар лы ғы 40 жоба іске асуда. 
Сондайақ, 800ге жуық тұрғын 
жұмыспен қам тылады деп 
күтілуде. Басталған жұ мыс
тарды уақытылы және сапалы 
аяқ  та ңыздар, – деп тапсырды 
облыс әкімі.

Мұнан соң өңір басшысы 
ІІІ Интернационал, Жаңажол 
ауылдарында болып, бірқатар 
нысандардың жұ мысын көрді.

Аймақта күріш өсіруде 
Жаңажол, Тұрмағанбет, ІІІ Ин-

тернационал, Ақ жар сияқты 
ауылдардағы шаруа шы     лық тар 
жетістігі өзгелерге үлгі бо лып 
келеді. Айта кету керек, был-
тыр облыстағы тіректі елді ме-
кендер байқа уында Қармақшы 
ауданының ІІІ Ин  тернационал 
ауылы жеңімпаз ата нып, 10 
млн теңге сыйақы алған бола
тын. Ал биыл 90 жылдығын 
тойла  ға лы отырған «Жаңажол» 
ЖШС кү ріш өнім  ділігін артты-
руда үздіктер сапында.

Аталған елді мекендердегі 
көктемгі егін науқанының жұ
мыстарымен  танысқан облыс 
әкімі аудан әкіміне бірқатар 
тапсырма берді.

– Қармақшы ауданында 
биыл 22 920 гектарға егін егу 
межеленген. Көктемгі дала 
жұ мыстарын жүргізуде ау
дан дық әкімдік тарапынан 
қол дау көрсетілу керек. Сон
дайақ қазіргі ахуалға қатысты 
міндетті түрде сани тарлық та
лап тардың сақталуын қа да ға
лаңыз дар, – деді облыс басшы-
сы.

«Алдағы күндері солтүстікбатыс 
циклонының және онымен байланыс
ты фронталды бөліктердің өтуімен 
Қазақстанның басым аймақтарында 

тұрақсыз ауа райы сақталады. Сол
түстік, шығыс және оңтүстікшығыс
тың кей жерлерінде қатты жаңбыр 
жауады. Кей жерлерде найзағай, 

тұман, дауыл, желдің күшеюі 
күтіледі, бұршақ болуы ықтимал. 
Ауа температурасының төмендеуі 
күтіледі, тек республиканың оңтүс
тігінде жоғарылайды» делінген хабар-
ламада.

«СБ»  ақпарат.

Ауа райы болжамы

БӨЛІНГЕН ҚАРЖЫ
ТИІМДІ ЖҰМСАЛУЫ КЕРЕК

Sb
Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы».

Газетіміздің өткен санында хабарлағанымыздай, 
сенбі күні облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың 
жұмыс сапары Қармақшы ауданында жалғасып, 
өңір басшысының төрағалығымен мәжіліс өтті. Онда 
аудан әкімі Мұса Қалдарбеков баяндама жасады. 
Облыс басшысы бірқатар тапсырмалар жүктеді.

Кәсіпкер Динара Тасыбаева осы-
лай етті. Сүйікті ісін табысты кәсіпке 
айналдырып, ел ықыласына бөленіп 
жүр. Тұтынушыларын «Инстаграм» 
әлеуметтік желісі арқылы жинаған 
Динараның арнайы аспаздық білімі 
жоқ. Негізгі мамандығы – бастауыш 
сынып мұғалімі. Алайда ол қосымша 
курстарданақ мол тәжірибе жи-
нап, тіл үйірер дәмділер жасауға 
бейімделіп алды. 

– Әйел адам үй шаруасына 
икемді болуы тиіс. Өзім де ас 
үйде жүріп, тағам дайын-
даудан жалықпаймын. 
Ғаламтор желісіндегі 
рецепттермен танысып, 
көргенбілгенімді жүзеге асыруға 
талпынамын. Әсіресе, дәмді тортты. 
Бірер жыл бұрын осы хоббиді биз-
неске айналдыру жайлы ой келді. 
Өйткені, бұл – тынығуға септесетін 
керемет әдіс. Тек түгесілмейтін қиял, 
таусылмайтын шабыт керек. Бүгінде 
«Тәтті әлем» кондитерлік цехын-
да өнімдерімізді дайындап, арнайы 
дүкенімізде сатылымға шығарамыз. 
Ұялы байланыстың дамыған кезеңі 
болғандықтан, көбіне әлеуметтік 
желі арқылы тапсырыс көп түседі.  
«Медовик», «Вупи пай», «Красный 
бархат» торттарына сұраныс жоғары, 
– дейді кейіпкеріміз. 

Шынында, Динараға тапсырыс 
берсем деп хабарласушылар көп. 
Әсіресе, мереке күндері тұрғындар 
«Тәтті әлемге» ағылады екен. Иісі 
аңқыған шоколад пен ваниль, тәбет 
ашар тәттілер әлемінің жанынан өтіп 
кету де мүмкін емес.

– Жұмыс сәтті жүру үшін қажетті 
құралдардан бөлек, өнімнің  са-
палы болуы маңызды. Сондықтан 
біз кондитерлік жаңалықтармен 
жиі танысып, жаңа қоспаларды 
тәжірибеде қолдануға тырысамыз. 
Түрлі кондитерлік компаниялардың 
кеңесіне де сүйенеміз. Тұтыну
шылардың талғамы биік. Әртүрлі ме-
реке қарсаңында алдын ала дайында-
лып, әйелдер қауымының жұмысын 
жеңілдетуге даярмыз. Қазір 10ға 
жуық адамды жұмыспен қамтып 
отырмын, алдағы уақытта кәсіпті 
одан әрі кеңейту жоспарымда бар, – 
дейді ол. 

Әңгіме барысында талапшыл 
кейіпкеріміздің сүйікті ісіне селқос 
қарамайтынын аңғардық. Ол осы кез-
ге дейін хоббиін кәсіп етуде аянып 
қалмады. Болашақта да мемлекеттік 
бағдарлама көмегіне жүгініп, ісін 
өркендетуді ойлайды.

«ТӘТТІ ӘЛЕМНІҢ»
СӘТТІ ҚАДАМЫ

Тәттіден бас тартатын 
адам жоқ. Оны балалар ғана 
емес, ересектер де сүйсініп 
жейді. Дастарханның сәнін 
келтіріп, тіл үйірер дәмімен 
есте қалатын тағам жасауды 
кәсіп көзіне айналдыруға 
болады.

КӨПБАЛАЛЫ АНАҒА 
БАСПАНА БЕРІЛДІ

Халықаралық отбасы күні қарсаңында төрт баланың анасы 
Гүлнар Қалибаеваға жаңа баспананың кілті табысталды. Осы кезге 
дейін шарасыздықтан вагонды паналаған отбасы «Баламекен» 
жобасы аясында салынған үйдің тұрғындары атанды.

– Өңірде жаңадан коронави-
рус инфекциясын жұқтырған 2 науқас 
анықталды. Оның біріншісі індет 
жұқтырған науқаспен байланыста болған. 

Екінші жағдай  көпбейінді қалалық 
аурухананың фильтр кабинетінен шықты. 
Қазіргі таңда олардың жағдайы тұрақты, 
бақылауда,–деді басқарма басшысы. 

Осы күні аурудан айыққандар саны 
210ға жетті.  Індетті жеңген 5 науқас та 
Қызылорда қаласынан. 

Коронавирус инфекциясын жұқтыр
ғандармен байланыста болған 3474 аза-
мат анықталса, оның тікелей қарым
қатынаста болғаны – 1889, жанама 
қарымқатынаста болғаны – 1585. 

Барлығы 390 сынама алынды. Нәти
жесінде 221і теріс мәнді, екеуі оң мәнді 
болды. Ал 167 сынама зерттелу үстінде.

 
«СБ» ақпарат.

АДАМ АУРУДАН 
АЙЫҚТЫ

Дүйсенбіде  облыста вирус жұқтырғандар саны  248-ге жетті.  Бұл 
туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте 
облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Жақсылық 
Әбдусаметов мәлімдеді. 
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Еріктілер
елмен бірге

Синоптиктер 19-21 мамыр күндеріне арналған ауа райы бол-
жамын жария етті. «Қазгидромет» РМК мәліметінше, алдағы 
күндері еліміздің басым бөлігінде жауын-шашынды болады.

Сабақтастық
үзілмейді

Мұқтаждар қолдаудан 
қалыс қалмайды

Батырхан Шөкеновтің ту
ған күніне орай облыстық 
мә дениет, архивтер және 
құжаттама басқармасының бас
тамасымен және үйлестіруімен 
бірқатар мәдени шаралар 
ұйымдастырылуда. Сондайақ, 
жергілікті «Qyzylorda» телеар-
насында тікелей эфир арқылы 
«Жаңа күн» бағдарламасынан 
арнайы сюжет көрсетілді, кешкі 
эфир мезгілінде көрермендер 
«Сағым дүние» концерті мен 
ұйымдастырылған флешмобты 
тамашалай алды. 

Сонымен бірге, «СЫР 
ШАҢЫРАҒЫ» Youtube кана-
лы мен әлеуметтік желілерде 
«Әуенсаздың шебері» тақыры
бында бейнетаныстырылым 
көр се тіліп, «Сыр самалы» во-
калдыаспапты ансамблі мен 
эстра да әншілерінің «Мәңгі із
дей мін» атты онлайн концерті 
өтуде.

Мұнан бөлек, әрбір ниет 
білдіруші белгілі әншінің 
құрметіне ұйымдастырылған 
«Ба тырдың әндерін бірге 
шырқайық» атты флешмобқа 
қатысуға мүмкіндік алды. «Ха-
бар» телеарнасының эфирінде 
Батырдың репертуарынан 
«Отан ана», «Джулия» және 
«Қайран көңілай» атты үш 
әні шырқалды. Бұл әндерді 
жанкүйелер де бірге теледидар 
алдында орындап, оны бейнеге 
жазып, телеарнаның электрон-
ды поштасына жолдау арқылы 
шараға атсалысты.

«Хабар» телеарнасының 
тіке лей эфиріне НұрСұлтан, 
Ал маты және Қызылорда қала
ларының әншілері қосылды. 
Жер гілікті өнерпаздар Б.Шө
кенов атындағы саябақтан қо
сылып, әншінің танымал ән
дерін орындады.

«СБ» ақпарат.

«Белгілі журналист, таны
мал тележүргізуші Бейсен 
Құран бектің дүниеден өтуіне 
байланысты ауыр қайғы ла
рыңызға ортақтасып, көңіл ай-
тамын. Бейсен Құранбек қазақ 
журналистикасында өзіндік 
орны бар, кәсіби қолтаңбасын 
қалыптастырған азамат еді. 
«Қазақстан» ұлт тық теле
арнасындағы «Айтуға оңай», 

«Қарекет» бағдар ламаларын 
жүргізіп, елдің ыстық ықыла
сына бөленді, халықтың алғы
сын алды. Ол Алматы облыстық 
«Жетісу» арнасының дирек-
торы ретінде білікті басшы, 
ұтқыр ұйымдастырушы екенін 
де көрсете білді. Марқұмның 
топырағы торқа, жатқан жері 
жайлы, иманы саламат бол-
сын!» делінген жеделхатта.

ОБЛЫС ӘКІМІ БАТЫРХАН 
ШӨКЕНОВТЫҢ АНАСЫН 
ҚАБЫЛДАДЫ

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова белгілі 
әнші-композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Батырхан Шөкеновтің анасы Диляра 
Ибрагимқызы Шөкенованы қабылдады. Көзі тірі 
болғанда халықтың сүйікті әншісі күні кеше 58 
жасқа толар еді.  Кездесуде әншінің анасы облыс 
әкіміне Батырхан туралы жарық көрген кітапты 
және әндер жинағын тарту етті.

КОРОНАВИРУС ІНДЕТІНІҢ 
ТАРАЛУ ҚАУПІ
СЕЙІЛГЕН ЖОҚ 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев аза-
маттарды көпшілік жиналатын жерлерде қауіпсіздік 
шараларын сақтауға шақырды. Бұл туралы Twitter 
парақшасында жазды.

«Коронавирус індетіне қар
сы күрестегі оң нәтижеге қа
ра мастан, оның таралу қаупі 
сейілген жоқ. Азамат тар ды 
денсаулықтарына зиян кел
тірмеу үшін, әсіресе, көп ші лік 

жиналатын жерлерде қауіп
сіздік шараларын сақтауға 
шақырамын. Карантин режимі 
жеңілдетілгенімен, әлі де сақ
талуда», – деп жазды Прези-
дент.

ӘЛИХАН СМАЙЫЛОВ – 
ҮКІМЕТ БАСШЫСЫНЫҢ 
БІРІНШІ ОРЫНБАСАРЫ

Кеше Президент Жарлығымен Әлихан Асханұлы 
Смайылов бұрынғы атқарған қызметінен 
босатылып, Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрінің бірінші орынбасары болып 
тағайындалды. 

Сондайақ, Ерұлан Кенже
бекұлы Жамаубаев Қазақстан 
Республикасы Қаржы ми
нистр лігінің жауапты хатшы-

сы қызметінен босатылып, 
Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі қызметіне та
ғайындалды.

БЕЙСЕН ҚҰРАНБЕКТІҢ 
ОТБАСЫНА КӨҢІЛ АЙТТЫ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев белгілі 
журналист, «Жетісу» телеарнасының директоры 
Бейсен Құранбектің қайтыс болуына байланысты 
оның отбасы мен жақын туыстарына көңіл айтып, 
жеделхат жолдады. Бұл туралы Президенттің 
баспасөз хатшысы Берік Уәли Facebook 
парақшасында жазды.

Боксшылар бабына 
енбек
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– Төтенше жағдай кезінде берілген 
жәрдемақы табысынан айырылған 
талай отбасыға көмек болды. Облыс
та оны өтініш бергендердің қаншасы 
алды? 

– 42500 теңгені алу үшін 314 273 
адам жүгінді. Оның 301261-і – өзін-
өзі жұмыспен қамтығандар, 10083-і – 
бірыңғай жиынтық төлемнің белсенді 
қатысушылары, 2929-ы – шағын және 
орта бизнес өкілдері. Нәтижесінде 195 
614 адамға 12,9 млрд теңге көлемінде, 
оның ішінде екінші айда 108799 адамға 
көмек көрсетілді.

Жәрдемақы алу, бірыңғай жиынтық 
төлем жасау, eGov.kz порталымен жұмыс 
жүргізу, компьютері жоқ адамдар үшін 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігі іске қосқан Telegram-
бот каналын жүктеу, оны пайдала-
ну жолдары жөнінде халық арасында 
кеңінен ақпараттық жұмыс атқарылды. 
Өтініш берушінің өз статусын қалай 
тексеруіне, әлеуметтік сақтандыру 
жүйесінің қатысушысы болған 
жағдайда жұмыстан қысқартылған не-
месе өз еркімен шыққан адамдардың 
жұмыспен қамту органдарына элек-
тронды түрде қалай құжат тапсыруға 
болатынын түсіндірдік. Call орталығы, 
басқарманың барлық телефон нөмірлері 
арқылы мамандар сұрақтарға жауап 
беріп отырды.

Төтенше жағдай кезінде мына 
санаттардағы азаматтар әлеуметтік 
көмек алды:

– атаулы әлеуметтік көмек алушы-
лар қатарындағы 6-дан 18 жасқа дейінгі 
балалар;

– 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар; 
– I, II, III топтағы мүгедектер; 
– мүгедек бала тәрбиелеушілер; 
– жұмыспен қамту органдарында 

тіркелген жұмыссыздар.
Наурызда атаулы әлеуметтік 

көмек алатын отбасылардың 6-18 жас 
аралығындағы 16647 баласына 5567 
теңгеден берілді.

Сәуір айында осы көлемдегі 
әлеуметтік көмек: 

– аталған санаттағы 15734 адамға;
– 16 жасқа дейінгі 4312 мүгедек 

балаға;

– мүмкіндігі шектеулі 24 426 адамға;
– мүгедек бала тәрбиелеуші 4918 от-

басына;
– ресми тіркелген 7045 жұмыссызға 

көрсетілді. 
– 42500 теңгені негізсіз алғандар 

арасында ақшаны қайтарып бергендер 
бар ма?

– 42500 теңге бюджеттен емес, 
мемлекеттік сақтандыру қоры есебінен 
төленеді. Оны тағайындайтын 
да, беретін де – сол. Бүкіл төлем 
«Азаматтарға арналған үкімет» корпо-
рациясы арқылы банктерге жіберілді. 
Банктер азаматтардың есепшотына 
аударды. Сондықтан қанша адамның 
ақшаны қайтарғаны туралы ақпарат 
беру біздің құзырымызда емес. Төтенше 
жағдай режимінің тоқтатылуына байла-
нысты 11 мамыр күні сағат 18.00-ден 
бастап 42500 теңгеге өтініш қабылдау 
аяқталды. Бұрын берілген өтінішті 
қарау мәртебесін 42500.enbek.kz сайты-
нан білуге болады.

– Атаулы әлеуметтік көмек 
төлеудің шарты – отбасындағы 
еңбекке жарамды адам жұмыс 
істеуі тиіс. Оған келіспей, көмектен 
қағылған жағдайлар болды ма? 

– Иә, бұл – басты шарт. Отбасының 
еңбекке қабілетті мүшелері жұмыс істеп, 
отбасы алдындағы жауапкершілікті 
сезінуі тиіс. Бірінші кезекте әлеуметтік 
тұрғыдан аз қамтылған отбасындағы 
еңбекке жарамды жұмыссыз азаматтар 
тұрақты жұмыспен қамтылады немесе 
«Еңбек» бағдарламасына тартылады.

Оларға бос, мемлекет субси-
диялайтын жұмыс орындарына, 
қоғамдық жұмысқа орналасуға, жастар 
тәжірибесінен, қайта даярлау курста-
рынан өтуге мүмкіндік беріледі. Биз-
нес ашуға ынталы жандар кәсіпкерлік 
негіздерін меңгеріп, жеңілдікпен микро-
кредит және қайтарымсыз гранттарға 
қол жеткізе алады.

Отбасының еңбекке қабілетті мүшесі 
ұсынылған жұмыстан және жұмыспен 
қамту шараларынан бас тартса, бүкіл от-
басы атаулы әлеуметтік көмек алмайды. 
Барлығы 645 отбасы немесе 3652 адам 
мемлекет қолдауынан қағылды. Олар 
әлеуметтік келісімшартты орындамаған, 

шарт жасасудан бас тартқан, орташа 
жиынтық табысы асып кеткен, жалған 
ақпарат ұсынған, құжаттары толық 
болмаған, учаскелік комиссияның 
тексеруіне рұқсат бермеген, жұмыспен 
қамтудың белсенді шараларынан бас 
тартқан соң осылай болды.

– Облыста атаулы әлеуметтік 
көмек қанша отбасыға тиесілі?

– Есепті кезеңде 45281 адамға (8507 
отбасы) 1643,2 млн теңге көлемінде 
атау лы әлеуметтік көмек тағайындалып, 
оның 1172,6 млн-сы 43975 адамға (8257 
отбасы) төленді. Қазіргі жағдайға бай-
ланысты әлеуметтік көмекті тағайындау 
мерзімі автоматты түрде ұзартылды. 
Есепті кезеңде ол облыс бойынша 8354 
отбасына тағайындалды.

– Көпбалалы отбасыларға мемле
кет қолдауы туралы айтып берсеңіз...

– Көпбалалы отбасыларды қолдау, 
әлеуметтік жағынан аз қамтылған 
отбасыларға атаулы әлеуметтік 
көмек көрсету, әлеуметтік жағдайы 
төмен отбасылардың балаларына 
тағайындалатын кепілдендірілген 
әлеуметтік пакеті мемлекеттік көмек 
болып есептеледі. 

Көпбалалы (төрт немесе одан да көп 
кәмелетке толмаған баласы бар) отба-

сылар табысына қарамастан жәрдемақы 
алады. Ол бала санына қарай саралана-
ды. 

Төрт балалы – 16,03 АЕК немесе 44 
531 теңге;

Бес балалы – 20,04 АЕК немесе 55 
671 теңге;

Алты балалы – 24,05 АЕК немесе 66 
811 теңге;

Жеті және одан көп баласы бар 
отбасыларға – 28,06 АЕК немесе 77 951 
теңге.

«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік 
көмек туралы» заңға сәйкес жан ба-
сына шаққандағы орташа табысы 
кедейлік шегінен аспайтын ел аза-
маттары, оралмандар, босқындар, 
шетелдіктер мен Қазақстанда тұрақты 
тұратын, азаматтығы жоқ адамдар атау-
лы әлеуметтік көмек алуға құқылы. 
Отбасының орта есеппен жан басына 
шаққандағы айлық табысы облыста 
белгіленген кедейлік шегінен (2020 
жылдың ІІ тоқсанындағы кедейлік шегі 
– 19978 теңге) аспаған жағдайда кез кел-
ген адам мемлекеттік атаулы әлеуметтік 
көмек алуға үміткер бола алады. 

– Ендігі сұрақ, біз мүмкіндігі 
шектеулі жандар үшін кедергісіз орта 
құра алдық па?

– Кедергісіз орта құру бағытында 
жұмыс атқарылып жатыр. Мақсатқа 
жетуде қоғамның әрбір мүшесіне 
жауапкершілік жүктеледі. Бүгінгі 
күні облыста мүмкіндігі шектеулі 30 
мыңнан астам адам бар. 2020 жылы 
осындай жандардың өмір сүру сапасын 
жақсартуға бөлінетін қаражат көлемі 
1,5 есе артты. Мүгедектерді оңалтудың 
1860 жеке бағдарламасы әзірленіп, 
өткен жылдың есепті кезеңімен 
салыстырғанда оның 10346-сы орын-
далды. 1178 балаға 266 әлеуметтік 
қызметкер үйден арнаулы әлеуметтік 
қызмет көрсетіп келеді. 

Қызылорда қаласы мен Арал, 
Қазалы, Жалағаш, Шиелі ауданда-
рында тірек-қимыл жүйесі бұзылған, 
психоневрологиялық патология-
сы бар 126 бала күндізгі стационар 
жағдайындағы қызметпен қамтылды. 
Қармақшы, Сырдария, Жаңақорған 
аудандарында күндізгі бөлімшелер 
жұмыс істеп тұр. 151 бала үшін биыл 
республикалық бюджет есебінен 90,2 
млн теңге бөлінді. Қазіргі уақытта об-
лыс орталығы мен аудандарда 132 бала 
аталған қызмет түрімен қамтылып отыр.

2017 жылдан бастап ерекше 
қажеттілігі бар балаларды иппотерапия-
мен оңалту шаралары қолға алынды. 
Оны дәрігер қорытындысымен рұқсат 
берілген жағдайда дауна, аутизм, тіл 
мүкістігі және тағы басқа ауру түрлеріне 
шалдыққан балалар алады. «Кемтар ба-
лаларды әлеуметтік және медициналық-
педагогикалық түзеу арқылы қолдау 
туралы» заңда жергілікті өкілетті 
органдардың шешімімен жеке оқыту 
жоспары бойынша үйде оқытылатын 
және тәрбиеленетін мүгедек балаларға 
жұмсалған шығын үшін тоқсан са-
йын 9 айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде материалдық көмек көрсету 
қарастырылған.

– Жеңіс күні қарсаңында қабыл
данған Ардагерлер туралы заңның 
артықшылығы неде? Қанша қызыл
ор далық оның шарапатын көре ала
ды?

– Заңда ардагерлер қатарына екінші 
дүниежүзілік соғыстан бөлек, өзге 
мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс 
қимылдарына қатысушылар қосылды. 
Олар – Ауғанстандағы ұрыс қимылына 
қатысқан әскери қызметшілер, 1992-
2001 жылдар аралығында тәжік-ауған 
шекарасында ТМД-ның сыртқы шека-
расын күзетуді күшейтуге, 1968 жылы 
Чехословакиядағы жанжалды, Таулы 
Қарабахтағы этносаралық жанжал-

ды реттеуге атсалысқандар, Ирактағы 
бітімгершілік операцияларына қатысқан 
ұлттық контингент.

Заң аясында ардагерлерге арналған 
жәрдемақы көлемі артты. Ұлы Отан 
соғысы ардагерлері мен оларға 
теңестірілгендер салықтың 11 түрінен 
босатылады. Жеке тұрғын үй салу 
үшін бірінші кезекте жер учаскесін 
алу құқығы, коммуналдық тұрғын 
үй қорының үйлеріндегі өзі тұрып 
жатқан пәтерді меншігіне беру, тех-
никалық-кәсіптік және жоғары оқу 
орындарына оқуға түсу кезіндегі 
артықшылықтар, кепілдік берілген ар-
наулы әлеуметтік қызметтер көлемін 
бірінші кезекте алу және тағы басқа 
жеңілдіктер қарастырылған. Басқа мем-
лекеттер аумағындағы ұрыс қи мыл-
дарының ардагерлері ретінде әскери 
қызметшілерге 4,8 АЕК (2020 жылы 
– 13334 теңге) мөлшерінде арнаулы 
мемлекеттік жәрдемақы төленеді.

Социалистік Еңбек ерлері, оның 
ішінде Ұлы Отан соғысына қаты-
сушыларды ескергенде үш дәрежелі 
«Еңбек даңқы» ордендерінің иегерлері 
енді Қазақстанның Еңбек ерімен бірдей 
мөлшерде жәрдемақы алады. Бұл 
дегеніміз – 138,63 АЕК немесе 385 114 
теңге. 1988-1989 жылдары Чернобыль 
атом электр стансасындағы апат зар-
дабын жоюға қатысқандарға төленетін 
арнаулы мемлекеттік жәрдемақы 4,8 
АЕК-ке (2020 жылы – 13 334 теңге) 
дейін өсті. 

Бұрынғы заңнамаға сәйкес мем-
лекет жеңілдігі мен кепілдіктерін 
қызылордалық 169 мың ардагер алып 
келген болатын. Жаңа заң бойынша 
олардың саны 180 мыңнан асып отыр. 

– Әлеуметтік қолдау мәселесімен 
жүгінетіндерге сіздің мекеме 
қаншалықты ашық? 

– Біздің басқарма – халықпен тікелей 
байланыста болып жұмыс істейтін 
мекемелердің бірі. Мұнда жас баладан 
қарт кісіге дейін келеді. Мүмкіндігі 
шектеулі азаматтар да бар. Ол кісілер 
тек проблемалық сұрақтармен жүгінеді. 
Жеке қабылдау жұмыс күндері жұмыс 
уақытында үздіксіз жүргізіледі. 
Басқарманың әлеуметтік желілердегі 
парақшасы, менің жеке блогым – 
барлығы ашық және жариялы. Төтенше 
жағдай кезінде call орталықтарының 
телефон нөміріне тыным болған жоқ. 

Әңгімелескен 
Назерке САНИЯЗОВА,

«Сыр бойы».

МҰҚТАЖДАР ҚОЛДАУДАН 
ҚАЛЫС ҚАЛМАЙДЫ

Төтенше жағдай режимі тұсында халықтың белгілі 
санаттағы бөлігіне үздіксіз қолдау көрсетілді. Сындарлы 
кезеңнің сынағынан өту үшін билік жұртшылыққа барынша 
жәрдемдесті. Бұл жөнінде облыстық жұмыспен қамтуды 
үйлестіруі және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының 
басшысы Талғат Дүйсебаевпен сұхбаттастық. 

«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  

            
«17»  мамыр  2020 ж.                        № 13                        Қызылорда қаласы

«Халық денсаулығы және денсаулық 
сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Рес-
публикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі 
Кодексінің 7-1-бабының           1-тар мағының 
13) тар мақ шасына, 150-ба бының 3-тарма-
ғына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Халықтың тыныс-тіршілігін қал пына 
келтіру мақсатында эконо миканың жеке-
леген салалар бойынша қызметін шектеу 
шараларын кезең-кезеңмен жеңілдетуді 
жүзеге асыру үшін Қызылорда облысының 
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 
10 мамыр 2020 жылғы «Шектеу шаралары, 
оның ішінде карантиннің кейбір мәселелері 
туралы» №12 қаулысына келесі өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілсін:

3 тармақты келесі мазмұндағы 2-1) 
тармақшасымен толықтырылсын:

«2-1) шектеу шараларынан, оның ішінде 
карантиннен кезең-кезеңмен төр тінші және 
бесінше жеңілдету ке зен дерінде жұмысты 
қайта бастайтын салалар мен объектілердің 
тізбесін толықтыруды;»

3 тармағының 8-2) және 9 тармақ-
шаларын алып тастауды;

4 тармағының 1) тармақ ша сын дағы 
«діни мақсаттағы объектілердің», «бөлек 
тұрған сауда үйлері», «фитнес клубтар», 
«тренажер залдары», «спорт кешендері», 
«бассейндер», «жылжымайтын мүлік 
жөніндегі агенттіктер», «сауналар»,  
«көрме лер және басқа да осындай қызмет 

көрсету сала сындағы объектілер» деген 
сөздерді алып тастауды; 

4 тармағының 2) тармақшасы «рұқсат 
етуді жалғастыруды» деген сөздерден 
кейін «, 25 мамырдан бастап сағат 10.00-
ден 22.00-ге дейін рұқсат етуді;» деген 
сөздермен толықтырылсын; 

4 тармағы мынадай мазмұндағы 
5-1) және 5-2) тармақшаларымен толық-
тырылсын:

«5-1) күшейтілген санитариялық-дезин-
фекциялық режиммен және үстелдер ара-
сында кемінде 2 метр арақашықтықтың 
сақталуын және келушілер саны бір мезетте 
30 адамнан асырмау талабымен, қоғамдық 

тамақтандыру объектілерінің жұмысына 
рұқсат етуді;

5-2) күшейтілген санитариялық-
дезинфекциялық режиммен және үстелдер 
арасында кемінде 2 метр арақашықтықты 
сақтай отырып, жазғы алаңы бар ашық ауа-
да жұмыс істейтін қоғамдық тамақтандыру 
объектілерінің жұмысына рұқсат етуді.».

2. Осы қаулының орындалуын бақы-
лауды өзіме қалдырамын.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бас-
тап күшіне енеді.

Қызылорда облысының Бас 
мемлекеттік санитариялық дәрігері 

А.АБДИКАИМОВА.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ БАС МЕМЛЕКЕТТІК САНИТАРИЯЛЫҚ ДӘРІГЕРІНІҢ 10 МАМЫР 2020 ЖЫЛҒЫ «ШЕКТЕУ ШАРАЛАРЫ,
ОНЫҢ ІШІНДЕ КАРАНТИННІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ» №12 ҚАУЛЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ

Үшінші кезең (11 мамырдан бастап)
1. Көлемі 500 шаршы метрге дейін бөлек 

тұрған азық-түлік емес тауарларды сататын 
нысандар (сағат 10:00-ден 17:00-ге дейін);

2. Отырғызу орындардың санына сәйкес 
шектеулермен қалаішілік (кентішілік)қоғам-
дық көліктер (сағат 07:00-ден 21:00-ге дейін);

3. Қоғамдық моншалар (сағат 10:00-ден 
20:00-ге дейін), бір мезетте:

- көлемі 100 шаршы метрге дейін 5 адам-
нан артық емес;

- көлемі 100 шаршы метрден жоғары 20 
адамнан артық емес.

4. Мәдениет нысандарының жұмысы (кө-
рер мендердің қатысуынсыз 30 жұмысшыдан 
аспауы тиіс);

5. Спорт нысандарының жұмысы (спорт-
шы лардың жаттығуы 30 адамнан аспауы тиіс);

6. Сағат жөндеу шеберханалары, химия-
лық тазалау, фотосалондар, жарна малық 
агенттіктер, сондай-ақ сұлулық салондар 
(барлық қызмет түрлері)(сағат 10:00-ден 17:00-
ге дейін);

7. Мал базарлары (аптасына бір күн, сағат 
17:00-ден 22.00-ге дейін);

8. Құрылыс материалдары базарлары 

(сағат 10:00-ден 18:00-ге дейін);
9. Жұмыспен қамту орталықтары (сағат 

10:00-ден 17:00-ге дейін).

Төртінші кезең (18 мамырдан бастап)
1. Балабақшалардың кезекші топтары;
2. Мәдениет нысандарының жұмысы 

(көрермендердің қатысуынсыз 50 жұмыс-
шыдан аспауы тиіс);

3. Спорт нысандарының жұмысы (спорт-
шы лардың жаттығуы 50 адамнан аспауы тиіс);

4. Халыққа қызмет көрсету орталықтары 
(алдын ала жазылу бойынша сағат 10:00-ден 
17:00-ге дейін);

5. Ломбардтар (сағат 10:00-ден 17:00-ге 
дейін);

6. Көлемі 500 шаршы метрден асатын 
бөлек тұрған азық-түлік емес тауарларды сата-
тын нысандар және базарлар (сағат 10:00-ден 
17:00-ге дейін);

7. Қоғамдық тамақтану объектілері 
(келушілер саны бір мезетте 30 адамнан аспа-
уы тиіс,сағат 10:00-ден 20:00-ге дейін);

8. Санитариялық талаптарға сәйкес жазғы 
алаңдары бар таза ауада қызмет көрсететін 
қоғамдық тамақтану объектілері (сағат 10:00-
ден сағат 20:00-ге дейін);

9. Қонақ үйлер;
10. Азық-түлік тауарларын сататын 

дүкендер (сағат 10:00-ден 22:00-ге дейін);
11. Қалаішілік такси қызметі(сағат 07:00-

ден 23:00-ге дейін);
12. Туристік фирмалар, авиа және темір 

жол кассаларының жұмысы (сағат 10:00-ден 
17:00-ге дейін);

13. Жеке құрылыс жұмыстарын жүргізу;
14. Жолаушылар вагондарын жөндейтін, 

техникалық қызмет көрсететін «Қазақстан 
темір жолы» ҰК» АҚ өңірлік құрылымдық 
бөлімшелері мен мердігерлік ұйымдар;

15. Темір жол вокзалы шаруашылығы 
және меншік нысанына қарамастан облыс 
орталығынан шығатын темір жол жолаушы та-
сымалдаушы компаниялар;

16. Стандарттау және сертификаттау 
қызметі (сағат 10:00-ден 17:00-ге дейін);

17. Қаржылық қызметтер және 
сақтандыру саласындағы қосалқы қызметтер 
(коллекторлық компаниялар, мүлікті бағалау-
шы және жылжымайтын мүлікке қызмет 
көрсететін ұйымдар, сағат 10:00-ден 17:00-ге 
дейін);

18. Ғимарат көлемінің 30 пайызын ғана 
толтыра отырып, санитариялық нормаларды 
сақтаумен діни құлшылық жасау нысандары 
(сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін).

 
Бесінші кезең (25 мамырдан бастап)
1. Балалар түзету (коррекция) кабинеттері 

(сағат 10:00-ден 17:00-ге дейін);
2. Санитариялық талаптарды қатаң сақтай 

отырып сауда ойын-сауық орталықтары (фуд-
корттар, балалардың ойын алаңдары мен ки-
нотеатрлардан басқа, сағат 10:00-ден 21:00-ге 
дейін);

3. Фитнес клубтар, тренажерлік залдар, 
бассейндер (келушілер саны бір мезетте 20 
адамнан аспауы тиіс, сағат 10:00-ден 21:00-ге 
дейін);

4. Сауналар (сағат 10:00-ден 21:00-ге 
дейін);

5. Қоғамдық тамақтану объектілері 
(келушілер саны бір мезетте 30 адамнан аспа-
уы тиіс, сағат 10:00-ден 22:00-ге дейін);

6. Санитариялық талаптарға сәйкес жазғы 
алаңдары бар таза ауада қызмет көрсететін 
қоғамдық тамақтану объектілері (сағат 10:00-
ден сағат 22:00-ге дейін).

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢМЕН ІСКЕ ҚОСЫЛАТЫН САЛАЛАРДЫҢ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАРДЫҢ 
ТІЗІМІ
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«Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің әдеп кодексі» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2015 жылғы 
29 желтоқсандағы №153 Жарлығымен қа
былданған. Бұл кодекс мемлекеттік қыз
меткерлердің қызметтегі және күнделікті 
өмірдегі жүрістұрыстарының жаңа стан
дартын айқындады. Соған сай  мемлекеттік 
органдарда  әдеп жөніндегі уәкіл енгізілген.

Әдеп жөніндегі уәкіл – қызметтік әдеп 
нормаларының сақталуын және мемлекеттік 
қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ісқимыл туралы заңнамасы мен ҚР Мем
лекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін 
бұзушылықтардың профилактикасын қам
тамасыз ету қызметін жүзеге асыратын, 
сондайақ өз функциялары шегінде мем
лекеттік қызметшілер мен азаматтарға кон
сультация беретін мемлекеттік қызметші. 

Әдеп жөніндегі уәкіл мемлекеттік 
қызметшілерге белгіленген шектеулерді 

қадағалау мәселелері бойынша кеңес 
береді, жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарастырып, ұжымдағы қарым
қатынас мәдениетін қалыптастырады.

Сонымен қатар, қызметшілердің құқық
тары бұзылған жағдайда, оларды қорғау 
және қалпына келтіруге бағытталған шара
лар қолданады. 

Кез келген жұмыстың нәтижесі ұжымда 
қалыптасқан қарымқатынас мәдениетіне 
байланысты. Осыған орай, кодексте басты 
назар мемлекеттік органдарда моральдық
психологиялық ахуал қалыптастыруға 
бөлінген.

Инспекцияда моральдықпсихология
лық жайкүйін анықтау мақсатында жылы
на  2 мәрте мемлекеттік қызметшілермен 
анонимді сауалнамалар жүргізіледі. Сауал
нама қорытындысы ұжымдағы моральдық
психологиялық ахуалдың негізгі индика
торы болып табылады, ол бойынша тиісті 

ұсынымдар енгізіліп, нақты шешімдер 
қабылданады.

ҚР АШМ  Ветеринариялық бақылау 
және қадағалау комитетінің Қызылорда 
облыстық аумақтық инспекциясының әдеп 
жөніндегі уәкілі Гульнар Шакизадақызы 
Адилова, мемлекеттік қызметшілер мен 
басқа да азаматтарды қабылдауды аптаның 
сәрсенбі, жұма күндері сағат 8.30дан 
18.00ге дейін, түскі үзіліс 12.30дан 14.00
ге дейін жүргізеді. Байланыс мәліметтері: 
Қызылорда қаласы, М.Шоқай көшесі, 
150Е, жұмыс тел.: 8(7242)246770, ұялы 
тел.: 87072826867.

Г.АДИЛОВА, 
ҚР АШМ Ветеринариялық бақылау 

және қадағалау комитетінің 
Қызылорда облыстық аумақтық 

инспекциясының бөлім басшысы.

Ж.А: – Құрметті Қазеке, 
ғұмырыңыздың сегізінші белесіне 
жақындаған ғалым ретінде 
Сіздің өмірден түйгеніңіз көп. 
Жақсыны да, жаманды да сана 
тезінен өткізе білесіз. Қазақтың 
кеше өзіміз білетін ХХ ғасырда 
басынан өткізген қасіреті – талай 
жылдарға жүк болатын зұлмат. 
Салыстырмалы түрде алғанда 
қазақтың мұңсыз, жайма-шуақ 
өмір сүрген кезеңдері қандай 
еді?  Бүгінгі дағдарысты қалай 
сипаттар едіңіз?

Қ.Қ: – Иә, күтпеген қиындық
тарға кезіктік. Сауалыңның бірін ші 
бөлігінен бастасам, тым ұзағы рақ 
кететін сыңайым  бар. Қысқаша 
айтқанда, жоңғар шапқыншы лы 
ғынан бергі уақыт тағы 400 жыл 
ішіндегі кезеңде халқымыздың 
жалпы тыныштықта өмір сүргені 
ғасырға да жетпейді. Осы жылдары 
қоғамдық форма циялар бірнеше рет 
өзгерді. «Мың өліп, мың тірілген» 
қазақ кеше тәуелсіздігіне 15 млнға 
жуық адам мен жетті. Саны қазақтан 
көп ха лықтардың тәуелсіздігін ала 
алмай жүргенін ескерсек, бұл – біз 
үшін бақыт. Кейде мен ойлаймын, 
бәлкім, бұл бақыт сан жылдар 
көрген қасіретіміздің өтеуі шығар 
деп.

Өмір – жалпы, күрделі феномен. 
Бұрынғылар мұны жақсы айтып 
кеткен. Ұлы Мағжан «Сұм өмір 
абақты ғой саналыға» депті. Сол 
Мағжандар күресті ғой. Өліп кетем 
деп ойлаған жоқ. Кезінде ізгі ниеті 
іске аспаса да, арманы орындалмаса 
да оны бүгінгі ұрпақ игілікке 
жаратып жатыр. Демек, Абай 
айтпақшы, «Құдайдың бары да, сөзі 
де рас». Демек, Алла қарасты, ал біз 
оны қаншалықты дәрежеде қадірлеп, 
қастерлеп отырмыз? Әңгіме, міне, 
осы сауалдың төңірегінде болуы 
тиіс деп ойлаймын.

Әдетте, біз пенденің басын 
қиындық бұлты торлағанда оны 
бөлісе отырып, «Сізге Алланың 
жіберген сынағы бұл. Берік 
болыңыз, ақырын күтіңіз» деп 
сабыр болуға шақырамыз. Қазіргі 
бүкіл әлем жұртшылығы бастан 
кешіп отырған індетке байланысты 
жағдай Алланың бүкіл адамзатқа 
жіберген сынағы болуы керек деп 
ойлаймын. Бүкіл әлемді жаратушы 
– Алла. Сондықтан бұл қасірет жеке 
мемлекеттер мен ұлттарды емес, 
бүкіл әлемді шарлады. Алла жер 
мен көкті, жанжануарларды, жыл 
мезгілдерін, табиғатты, адамды 
бірбірімен үйлесімді етіп жаратты. 
Қазақта «құдай шебер» деген сөз 
осыны меңзейді. Мұны Жүсіп 
Баласағұн: «Қалады да, жаратты 
бар болмысты, «Бол» деді де, бірден 
бәрін болғызды» деп жырлады. 
Құран аятында: «Саған не қайғы 
келсе де Алла тағаланың рұқсатымен 
келеді», бастарыңа келген бәле
жәле қолдарыңмен істегендеріңнің 
кесірінен, бірақ Алла тағала оның 
бәрін кешіреді» делінген.

Біз бұл сынақтан өтеміз. Бірақ 
қиналып өтеміз. Осыған дейін нені 
дұрыс істемедік? Өтпелі дәуірде 
барлығы бола береді. Тез байығандар 
болды. Барлар мен жоқтардың 
арасындағы айырмашылық жер 
мен көктей деңгейде қалыптасты. 
Батыс иелігіндегі әлемді билеген 
трансұлттық корпорациялар өз 
дегендерін өзге жұртшылыққа әмірін 
жүргізіп жатыр. Енді жаңа жағдайда 
біз, Тәуелсіздігін жаңа алған тәуелсіз 
мемлекет, қандай болуымыз керек? 
Біз, әрине, алпауыттармен арпалыса 
алмаймыз. Бірақ ол біз ендігі әлемде 
жойылып кетеміз деген ұғымды 

білдірмейді. Аман қаламыз, өз 
орнымызды табамыз деген үмітпен 
өмір сүруіміз керек.

Ж.А: – Ғалымдар, саясаткер-
лер пандемиядан кейін әлем 
өзгереді деген пікір айтады. Бұл 
орайда пікірлер қарама-қайшы-
лығы көп. Қалай өзгереді? Біз 
нені басшылыққа алуымыз ке-
рек? АҚШ-тың бұрынғы прези-
денті Франклин Рузвельт: «Сая-
сатта, өмірдегі құбылыста ештеңе 
кездейсоқ болмайды. Егер бола 
қалған жағдайдың өзінде оны 
осылай болуға тиіс деп қабыл-
дауымыз керек» депті...

Қ.Қ: – Философия ұғымы осыған 
меңзейді. Рузвельттің билігіндегі 
АҚШ екінші дүниежүзілік соғыста 
бейтарап саясат ұстағысы келді. 
Бірақ Гитлердің одақтасы Жапония 
оның қытығына тиіп, Тынық 
мұхитындағы әскери базаларын 
бомбалап, күлталқан етті. Руз
вельт осыдан кейін Жапонияға 
қар сы соғыс жариялады. Соғыста 
Англиямен, Кеңес Одағымен бірге 
жеңіске жетіп, кейін бүкіл әлемге 
билігін жүргізді. Міне, әлем 80 
жыл өткеннен кейін осы үстемдікті 
жоюға талпыныс жасайды деген 
үміт бар. Өйткені АҚШтың әлемді 
ұзақ жыл билептөстеуі жақсылыққа 
әкелген жоқ. Мағмұд Қашқари: 
«Ақылмен арыстанды ұстауға 
болады, ал күшпен тышқан да ұстай 
алмайсың» депті. Ал сол АҚШтың 
байырғы президенті Бенджамин 
Франклин: «Тәжірибе мектебі 
– өте қымбатқа түсетін мектеп, 
бірақ ақымақтар үшін одан басқа 
үйренетін мектеп жоқ» деген екен. 
Енді ойланып көріңіз. Тәжірибе 
мектебі дегенде Франклин үлкен
үлкен қателіктерге ұрынып барып 
жөнге келу деген ұғымды айтып 
отыр. Ал қазіргі АҚШ қайтақайта 
әр нәрсеге ұрына берсе құрып бітеді. 
Күшке үнемі сене беруге болмайды.

Менің ойымша, дерттен кейінгі 
әлемдік өмірді реформалау өте 
ұзаққа созылуы мүмкін. Себебі 
халықаралық экономикалық, қар жы 
институттарын қайта құру жөнінде 
көп әңгіме айтылуда. Әлем жұрт
шылығы олардың барлығы АҚШ
тың ықпалымен жүретінін айтады. 
Бірақ олардың қолынан келетін 
дәрмен жоқ. Біріккен Ұлттар Ұйы
мында дауыс бергенде АҚШ жағына 
қарай ойыса кетеді. Бүкіл әлемге 
Батыс түгелімен ықпал жүргізіп 
отыр десе де болады.

Қазақстанның жаңа әлемдегі 
ор ны қандай? Бізде, өзің білесің, 
жаратқан иеміздің берген жақсы
лығы көп. Қазір мұнайдың жай
күйіне алаңдайтындар бар. Иә, алаң
даймыз, бірақ қазақ мұнан өткен 
зорлық пен қорлыққа шыдаған 
жоқ па еді?! Әлеуметтік желілерді 
қосып қалсақ, жатқан түңілу. Жақсы 
жақтарымыз бар ғой, социализмнен 
капитализмге өткен 30 жыл ішінде 
халық бірдеңеге қол жеткізген шы
ғар. Қол жеткізбесе анау оң түс 
тіктегі көкөніс өндірушілер «өні
мімді сатып алыңдар» деп жар салар 
ма еді!? Бұл нені білдіреді? Қазақ 
жұмыс істеп жатыр.

Ж.А: – Өзекті тақырыпты 
жалғастырғым келеді. Дағдарыс-
тан біршама қиналып шығамыз. 
Әлем экономикасының тұрақта-
луы 1,5-2 жылға созылуы ықти-
мал. Сарапшылардың пікірін-
ше, мұнай бағасы 2020 жыл 
соңына қарай көтеріледі. Бірақ 
оншалықты жоғары болмайды – 
42-45 доллар шамасында қалып-
тасуы мүмкін. Көптеген елдер 2020 
жылды ауыр қорытындылайды. 

Халықаралық валюта қоры 
әлем экономикасы 2020 жылы 
9 триллион доллар жоғалтады 
деген цифрды алға тартуда. 
Салыстырмалы түрде айтсақ, 
АҚШ-тың 2019 жылғы ішкі 
жалпы өнімі 23 трлн долларды 
құраған болатын.

Сарапшылар пандемиядан 
кейін бірқатар елдер оқшаулануы 
мүмкін дегенді айтады. Бірақ бұл 
әп-сәтте мүмкін емес, сонымен 
бірге оңай іске аса қоятын 
тірліктің қатарына жатпайды.

Қазақстанда жыл сайын 13-
14 млн тонна астық өндіріледі. 
Біз ұнды экспорттаудан әлемдегі 
санаулы мемлекеттердің қатары-
на қосыламыз. Сол сияқты алтын, 
уран қоры жөнінен жетекші орын-
дамыз. Атакәсіп – малға деген 

көзқарас өзгере бастады. Қа-
зақстан Орта Азиядағы транзит 
көлігінен көп пайда табатын 
бо лады. Осылардың барлығы 
мұ най кірісінің жоғалтқанын 
тол  тырады деген пікірлер айты-
луда. Қазақстан жаңа кезеңде 
динамикалық бағытта өз ұстаны-
мына көптеген өзгерістер енгізеді 
деп ойлаймын.

Қ.Қ: – Ойыңды жалғастырғым 
келеді. Қазақ – жақынын қиын кезде 
далаға тастамайтын халық. Байлық 
адамдардың арасындағы қатынасты 
ажыратса, кедейлік оларды жақын
дастыра түседі. Жоқшылық, яғни 
материалдық қиындық адам дар
дың бірбіріне көмек қолын созуға 
итермелейді, мейірмандыққа жете
лейді. «Біз біргеміз» деген девиз 
сөзіміздің дәлелі бола алады. 
Дағ дарыс халқымызды үнем шіл
дікке, ысырапсыздыққа, құнт
тылық қа, барды бағалай білу ге, 
нанның қадірін сезінуге дағды
ланды рады деп ойлаймын. Бұған 
дейін еңбектері онша елене бер
мейтін ұстаздар, ақ халатты абзал 
жандар, өнер қайраткерлері, тәртіп 
сақ шылары, жазушылар мен жур
налистер халықтың басына түскен 
ауыр кезеңде өздерінің жанқиярлық 
еңбектерімен ерекше көзге түсті.

Қазақтың қарабайыр даңғойлы
ғын пайдаланып, қыруар қаржыға 
кенелетін фонограммамен өлең ай
татын әншілер мен жұрттан жалына 
қол шапалақ тілейтін асабаларға 
шектеу қойылды. Жанды дауыспен 
айтатын әншілер мен жыршылар 
халық құрметіне бөленуде. Оқушы
лар мен студенттер, ұстаздар қазіргі 
жоғары ақпараттық технологияны 
пайдалануға машықтанып, он лайн 
режимімен білім алуды тоқ тат
пай жетілдіре түсуде. Бұл – үрдіс 
дамыған көптеген елдерде бұ
рыннан да бар дүние. Қысқасы, біз 
дағдарыстан кейін өзгеруге тиіспіз 
деп ойлаймын. Біздің қалауымыз 
емес, бұл – өмірдің қалауы.

Коронавирус індетіне шалдыққан 
көптеген мемлекеттерге қарағанда 
Қазақстандағы адами шығынның 
аз болуы мемлекетіміздің атқару
шы органдарының дұрыс ұйымдас
тырушылық әрекеттерінің жоғары 
дәрежеде екенін көрсетті.

Ж.А: – Қалай ойлайсыз, бізге 
қазір ертеңгі күнге деген сенімді 
жоғалтпау барлығынан маңызды 
сияқты. Сеніммен бірге жанкешті 
еңбек ғана қиындықты жеңе 
алатынын түсінгеніміз абзал...

Қ.Қ: – Жаратылыста біз біл
мейтін сырлар көп. Өмірде болған 
жағдайды айтайын. Мәшһүр Жү
сіпке бала көтермей жүрген бір 
әйел: «Тұмар жазып беріңіз, септігі 
тиер ме екен», – деп өтініпті. 
Тұмарды алған әйел екі ұлды болып, 
оны қастерлеп сақтапты. Қартайып 
өлерінде тұмарды балаларына тап
сырып жатып, осы тұмарды алған 
соң олардың дүниеге келгенін 
айтыпты. Бірнеше жылдан соң екі ұл 
тұмарды ашып оқыса, ондағы дұға 
араб қарпімен жазылған «Я, Алла, 
мені Мәшһүр етіп жаратқаның рас 
болса, осы әйелге бала бер», – деген 
сөздер екен.

Сенімнің күші деп, міне, осыны 
айт! Ертедегі Шығыс ғұламасы Әбу 
Сайд Әбу Қайыр: «Тоқырап қалған 
ой мен ұшқары пікірден қаш, бетіңді 
тағдырың боларлық ойларға бұр» 
депті. Ойға жетелейтін ұлы сөз.

Әңгімелескен 
Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,

«Сыр бойы».

Қазыбай Құдайбергенов: 
«БІЗ ТОҚЫРАП 
ҚАЛҒАН ОЙДАН 
АРЫЛУЫМЫЗ КЕРЕК»

Бүкіл әлемді жайлаған дерт қалыптасқан шаруашылық 
жүйесін қожыратып, адамзаттың тіршілік-көзқарасын 
жаңа арнаға бұра  бастады. Қазір біздің өмірге қатысты 
үйреншікті дағдымыз өзгеріп, көп нәрсені байыптан 
өткізуге ден қойылды. Әлем қайда барады? Қазір 
қандаймыз? Ертеңіміз қандай болады? Осы сауалдарға 
жауап іздеген біз белгілі ғалым, профессор Қазыбай 
Құдайбергеновке жолығып, әңгіме-сұхбат құрған едік.

Дәулет атамның әкесі Жағыпар 
ескіше оқу оқып, ел арасында діни са
уатымен танылған кісі екен. Кезінде 
Қартаң молдадан дәріс алып, Жалағаш 
жеріндегі Дәулет Назар ақынға шәкірт 
болған көрінеді. Дәулет атам 1930 жылы 
ауылдық жердегі мектеп табалдырығын 
аттап, білім алып жатқанда ел ішінде 
дүрбелең басталып кеткен екен. 

– Әліппені енді танып келе жатқан 
бетім еді. Солақай саясаттың сойылын 
соққан белсенділер әкемді қудалауға 
түсірді.  Ол  «қожамолда» деген атақ
қа ілініп, қуғынға түсті. Одан кейін 
Мәмбет ағамнан үйде оқыдым. 1932 
жылдың күзінен жағдай да қиындай ба
стады. Ашаршылық ел ішіне жайыла 
бастады. Ондай мүшкіл жағдай біздің 
отбасының да басынан айналып өткен 
жоқ. Ашаршылықтан бұрын қуғындау 
жанымызға қатты батты. Сол себепті 
1932 жылы желтоқсанда отбасымыз 
Ташкентке жол тарттық. Әкешешем екі 
қарындасым, інім және мені қасына ертті. 
Сол жерде жездеміз Мұханбетжан деген 
кісінің үйіне барып, бір жетідей болдық. 
Онда көп тұрақтай алған жоқпыз. Сол 
кісінің сілтеуімен пойызға отырып, Бе
говат деген станцияға дейін жеттік. 
Одан әрі Тәжікстанның Қорғантөбе 
деген аймағындағы Қазантерек деген 
қыстаққа жаяу бардық. Әкемнің діни 
сауаттылығын байқаған ауыл тұрғын
дары оны сол ауылдың имамы етіп 
қойды. Бұл жақта аш болған жоқпыз, 
абыройымыз да жоғары болды. Алайда 
елде отбасымен қалған Мәмбет ағамды 
анам сағынып жылай берді. 1935 жылдың 
қараша айында елге қайта бет бұрдық. 
Десе де жол ұзақ, туған топыраққа 1936 
жылдың көктемінде ашығып әрең жеттік. 
Көктемнен бастап үйдегі үлкендер қауын, 
қарбыз, жүгері, асқабақ еге бастады. 
Күзге дейін көп ашықтық, қиыншылық 
көріп зорға жеттік, – дейтін еді атам.

Басқа түскен қиындықтарға қара
мастан, Жағыпар атам балаларының 
оқы ғанын қалады.  Дәулет атам сол 
жылы Аламесектегі интернатта оқуын 
жал ғастырды. Ал 1937 жылдың күзінде 
ол кісі Қызылорда қаласындағы 1 Май 

мектебіне ауысып, онда жеті сыныптық 
білім алды. Одан кейін Қызылордадағы 
педагогика училищесіне оқуға түсті. 
1941 жылдың жазында науқастанып, ау
руханада 1 жыл емделеді. 1942 жылы 
сырқатынан айығып, есепші мамандығын 
алады. Сол жылы сәуірден бастап Жам
был атындағы колхозға есепші болды. 
1943 жылы қаңтарда армияға шақыру 
алады. Сөйтіп, қаңтардың аяғында Орал 
әскери округіндегі 59атқыштар полкінде 
6 айлық сержанттық оқуды бітіріп, 
қолына қару ұстады. Елге 1947 жылдың 
қаңтарында оралған. 

Ардақты ақсақал зейнетке шыққаннан 
кейін де уәлі сөзімен елді ұйытып, жас 
ұрпақ тәрбиесіне үлкен үлес қосты. 
Өмірінің соңғы күніне дейін Ақжарма 
ауылындағы «Басапа имам» мешітінде 
имам болып, ауыл тұрғындарын адам
гершілікке, имандылыққа шақырудан бір 
шаршаған емес. 1992 жылы «Қадірменді 
ауыл ақсақалы»  атағы берілді. Ұлы Отан 
соғысына қатысқаны үшін 1985 жылы 
«Отан» орденімен, «Жеңіс», «Лениннің 
100 жылдығы» сияқты көптеген медаль

дармен марапатталды. Атамыз сексенге 
таяған шағында өмірден өтті. 

Кітап оқуға құштарлығы ерекше 
еді. Өмір бойы кітаптан қол үзбей, өзін
өзі жанжақты дамытумен айналысты. 
Ағайынға ақылкеңесін айтып отыратын, 
көңілі кең, жүрегі таза жан еді. Ақындығы 
да бар болатын. Ауылдағы әрбір шара сол 
кісінің батасымен, өлеңімен басталатын.  
Ұрпақ тәрбиесіне ерекше көңіл бөлетін 
еді. Ешкімге зекіп ұрысқанын көрген 
емеспіз. Кейбіріміздің ісімізге көңілі 
толмаған сәтте «Тұқымың жайылғыр» 
дейтін. Ол сөздің мәні терең екенін өсе 
келе түсініп отырмыз. 

Атам мен әжем ұлағатты ұрпақ өсірді. 
Әжем Ханшайым – 13 құрсақ көтеріп, 
10 бала тәрбиелеп өсірген Батыр ана. Ол 
кісілерден өрбіген 3 ұл, 7 қыз қазіргі таңда 
өсіпөнген жандар, түрлі салада қызмет 
жасайды. Әжем өте мейрімді, ақылды 
жан болатын. Көзкөргендер менің ол 
кісіге қатты ұқсайтынымды айтады. 
Қызымның есімін әжемнің құрметіне 
Ханшайым қойдым. 

Адамның ғұмыры әрбір пендеге үлкен 
сынақ секілді. Сол бір уақытты кім қалай 
өткізе алады? Өлшеулі өмірде жарқын 
ісімен елдің есінде мәңгі қалған жайсаң 
жандар ешқашан ұмытылмайды. Мен 
атам, әжем жайында осылайша үлкен 
тебіреніспен толғана аламын. 

Қазақтың «Адам ұрпағымен мың 
жасайды» деген тәмсілі бар емес пе? 
Тәрбиелік сөздің тереңіне үңіліп көрген 
адам бұл нақылдың бекерден бекер 
айтылмағанын ұғады. Аяулы жандар 
ұрпақ тәрбиесіне ерекше мән берді. От
басында адамгершілік пен адалдықтың 
ақ жалауын желбіретті. Сол ізгі өнегеден 
нәр алған бүгінгі ұрпағы әрбір үйдің 
тұтқасын ұстап, қазақы салтты берік 
ұстанып келеді. Өздері де ұлағатты ұл, 
көрегенді қыз тәрбиелеп өсірді. Бұл ата
ана қанымен, өнегесімен берілген тәлім
тәрбиенің мәуелі жемісі емес пе? Осы
лайша ұрпақ тәрбиесінің сабақтастығы 
үзілмей келе жатыр.

Гүлсім РОМАНҚҰЛОВА.

Әулеттің әзиз ақсақалы атанған нағашы 
атам Дәулет Жағыпарұлының өткен өмір жо-
лына көз салып көрсеңіз, қаншама соқпақты 
жолдардан өтіп, сүреңсіз жылдардың 
сарсаңына тап болғанын аңғару қиын емес. 
Өткен ғасырда қазақ баласының басынан 
өткен зұлматтың тақсыретін де тартты. 
Одан кейін майдан даласында да жеңісті 
жақындату жолында ұйқысыз талай түндерді 
өткізді, ашқұрсақ жүрсе де алдағы күндерде 
арайлы таңның ататынынан үміт үзген жоқ. 

САБАҚТАСТЫҚ 
ҮЗІЛМЕЙДІ

Әдеп сақтау – мемлекеттік қызметшінің басты міндеті

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2020 жылғы 10 мау
сымда 2006 жылғы үлгідегі номиналы 500 теңгелік банкноттардың  
қатар айналысы кезеңінің аяқталатынын еске салады.

Қатар айналыс кезеңінде 2006 жылғы үлгідегі номиналы 500 
теңгелік банкноттар заңды төлем құралы болып табылады және 
төлемдер мен ақша аударымдарының барлық түрлері бойын
ша Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қабылдануға 
міндетті.

2020 жылғы 10 маусымға дейін қоса алғанда ескі үлгідегі 
банкноттарды төлем құралы ретінде қабылдаудан бас тартуға жол 
берілмейді. Заңды төлем құралы болып табылатын банкноттар мен 
монеталарды қабылдаудан бас тарту Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 206бабын бұзуға әкеп 
соқтырады.

Ескі және жаңа үлгілердегі банкноттардың қатар айналысы 
кезеңінде 2006 жылғы үлгідегі номиналы 500 теңгелік банкнот
тарды қабылдаудан бас тарту фактілері туындаған жағдайда, тиісті 
шаралар қабылдау үшін Ұлттық Банктің аумақтық филиалына 
өтініш жасау қажет.

Осылайша, 2020 жылғы 10 маусымға дейін 2006 және 2017 
жылғы үлгідегі номиналы 500 теңгелік банкноттар айналыста бо
лады және заңды төлем құралы болып табылады.

2020 ЖЫЛҒЫ 10 МАУСЫМҒА ДЕЙІН

2006 ЖЫЛҒЫ ҮЛГІСІ         2017 ЖЫЛҒЫ ҮЛГІСІ
                

2020 жылғы 10 маусымнан кейін (кезең аяқталған соң):
 екінші деңгейдегі банктер қатар айналыс кезеңі аяқталған 

күннен бастап 12 ай ішінде ескі үлгідегі банкноттарды қабылдайды 
және қолданыстағы ақша белгілеріне айырбастайды;

 Ұлттық Банктің филиалдары екінші деңгейдегі банктердің 
қабылдау және айырбастау мерзімі аяқталған соң тағы 3 жыл 
ішінде ескі үлгідегі банкноттарды қабылдайды, сондайақ оларды 
жаңа үлгідегі ақша белгілеріне айырбастайды.

Осылайша, 2020 жылғы 10 маусымнан кейін 2006 жылғы 
үлгідегі номиналы 500 теңгелік банкноттар заңды төлем құралы 
болып табылмайды. Сонымен бірге, 2017 жылғы үлгідегі номина
лы 500 теңгелік банкноттар айналыста болады және төлемдердің 
барлық түрлері бойынша Қазақстан Республикасының бүкіл 
аумағында көрсетулі құны бойынша, сондайақ банк шотына есеп
ке алу және аудару үшін қабылдауға, барлық банктер мен Ұлттық 
пошта операторы шектеместен ұсақтауға және айырбастауға 
міндетті болып қала береді.  

2020 ЖЫЛҒЫ 10 МАУСЫМНАН КЕЙІН

     2006 ЖЫЛҒЫ ҮЛГІСІ                    2017 ЖЫЛҒЫ ҮЛГІСІ
            

    

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ 
Қызылорда филиалы.

Ескі үлгідегі 500 теңгелік банкноттардың 
қатар айналысы кезеңінің аяқталуы туралы 

ҚРҰБ Төрағасының қолымен ҚРҰБ Төрағасының қолысыз

ҚРҰБ Төрағасының 
қолымен

ҚРҰБ Төрағасының 
қолысыз



Төтенше жағдай режимі 
енгізілгелі бері барлық қоғам-
дық шаралар ерекше форматқа 
көшіп, жұртшылық онлайнның 
тиімді тұсын сезіне бастады. 
Бұл тұста да еріктілердің ең-
бегі айқын байқалды. Волон-
терлық негіздегі бастамаларды 
қашықтан жүзеге асыру бойын-
ша арнайы шаралар жоспары 
бекітіліп, әлеуметтік желілер-
де жарқын жобалар іске қо-
сылды. Соның ішінде облыс
тық еріктілер штабы «Bilim» 
бағытының жетекшісі Талғат 
Меңдібаев электронды оқулық 
платформалары арқылы «ҰБТ
ға дайындық», «Математика 
онлайн» шеберлік сабақтарын 
өткізуді қолға алды. Бұл бастама 
көптің көңілінен шыққаны сөз-
сіз. Себебі, логиканы дамытып, 
есепті «шемішкеше» шағуға 
үйреткен шараға  атааналар дән 
риза болды. Бұдан бөлек, қай-
ырымды жастардың әлеуметтік 
азықтүлік тауарларымен қамта-
масыз етуде үлесі бар. Олар аз 
қамтылған, жалғызбасты көпба-

лалы аналарға, қарттарға мүм-
кіндігінше көмек көрсетуде. Ай-
мақтағы тосқауыл бекеттерінде 
 күнітүні қызмет етіп жүрген 
бүгінгі күннің батырлары – ме-
дицина, полиция, әскери сала 
қызметкерлеріне де қол созуға 
жұмылды. Жақында еріктілер 
бұл игі ісін қайта жандандыр-
ды. Қалаға кіреберіс жерлерде 
орналасқан өткізу бекеттерінде 
болған олар 200ге жуық адамға 
 асауқат таратты. Қасиетті ай-
дағы сауапты іске жас кәсіпкер, 
қаладағы «Esperanza» кафесінің 
және «Ауыл базары» ауыл ша-
руашылығы өнімдері дүкенінің 
директоры Ниязбек Нұржігіт 
қолдау танытқан екен.

– Облыстық еріктілер шта-
бының мүшелері келіп, ұсыныс 
тастағанда қуандым. Себебі, 
осындай шараға атсалыссам деп 
жүргенмін. Барлық сақтық ша-
раларын сақтай отырып, ойдағы 
істі іске асырдық. Бұл – індет 
уақытында халыққа бірлесіп 
көрсеткен көмегіміз. Себебі, 
қазір «Біргеміз!» сөзін іспен 

дәлелдейтін кез, – дейді жас 
кәсіпкер. 

Бастапқыда атаанасының 
қамқорлығынсыз қалған бала-
ларға көмектесіп, жалғыз тұра-
тын қарттардың үйін тазалап, 
азықтүлігі мен дәрідәрмегін 
жиған еріктілер тобы тұрғын 
үй салып беру ісін де қолға 
алғанын айту керек. Мәселен, 
жуырда «Жаңарған Жаңақорған 
жастары» қоғамдық қоры-
ның еріктілер тобы баспанаға 
мұқтаж 2 отбасыға қуаныш 
сыйлаған. Үшінші үйдің іргесін 
қалап та үлгеріпті. Қоғамдық 
қор төрағасы Еркінбек Айнақо-
жаевтың айтуынша, алғашқы 
жылы жалғызбасты ана Ақзила 
Исамаметоваға баспана берілсе, 
былтыр жаңа тұрғын үй кілті 
екінші топ мүгедегі, жалғыз-
басты ана Анар Беласароваға  
табысталған. Бұл істе аудан 
тұрғындарының белсенділігі 
ерекше. Асар әдісі арқылы әр-
бір азамат өзінің қолында бар 
дүниені баспана салуға әкеп 
берген. 

Волонтерлар жақында «Сыр 
жұртынан Мақтаралға көмек» 
қайырымдылық керуенімен бір-
ге жолға шығып, тасқын судан 
зардап шеккен ағайынға да қол-
дау танытып қайтты. Түркістан 
облысының әкімі Өмірзақ 
 Шөкеевке сырбойылықтардың 
ыстық сәлемін жеткізіп, апаттан 
зардап шеккен ағайынмен бірге 
екенін, алдағы уақытта да біздің 
тараптан қолдау толастамайты-
нын айтты. Бірбіріне болысып, 
көмек қолын созған жастардың 
кең пейілі мен жомарттығы өз-
гелерге үлгіөнеге.
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SERGEK
18 МАМЫР – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МУЗЕЙ КҮНІЕРІКТІЛЕР 

ЕЛМЕН БІРГЕ
Біздің өңірде бұл істе қарқын бар. Сыр во-

лонтерлары төтенше жағдай уақытында түрлі 
бағыттағы жобаларға атсалысуда. Олар қысыл-
таяң шақта тұрғындарға қол созып, індетке 
қарсы тұруға бағытталған шараларға атсалы-
сып жүр. Қазіргі күнге дейін қала аумағында, 
барлық аудан көлемін қамти отырып, тұрғын-
дарға 41736 дана бетперде, 10 000 үнпарақша 
мен 1000-нан астам антисептикалық құрал 
таратып үлгерген. Елге көмек көрсетуді азамат-
тық парыз санаған жастар  бұл игі істі алдағы 
уақытта да жалғас тырмақ ниетте.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы».Sb

«Музей түні» акциясы 
елімізде жыл сайын дәстүрлі 
түрде өтіп келеді.  Бұл шара 
– мәдени құндылықтарды, 
халқымыздың тарихын, мәде-
ниетін, салтдәстүрін замана-
уи форматта танытып, музей 
қызметін, ондағы экспонаттар 
мен жәдігерлерді кеңінен на-
сихаттауды мақсат тұтқан. 

Талай ғасырлық тарихын 
таныпбілуге құмартқандар 
үшін шаралар әлеуметтік 
желі лердегі парақшаларда 
жүр гі зілді. Өткеннің өнегесін 
қазіргі күннің қазынасына ай-
налдыруды мақсат еткен мұн-
да бұл күні ауқымды шаралар 
жүзеге асырылды.  Айталық, 
«Музей педагогикасы», «Му-
зейлер ше жіресінің шеруі» 
тақырыбында лекция тыңдал-
са, «Адамзат қоғамындағы 
музейлердің орны мен маңы-
зы» атты баяндама жасалды. 
Сонымен бірге «Музей та-
рихы» атты жылнамалық бей-
нетаныстырылым көрсетілді. 
«Музейге саяхат» тележобасы 
бойынша залдарға шолу экс-
курсиясы жүргізілді. «Сурет 
салып үйренейік» шеберлік 
сабағы жас суретшілердің 
қызығушылығын оятты. 
Ал, «Музей – тарихи құн-
дылықтар ордасы» шарасында 
«Ақмешіт» музейінің экспо-
зициясына шолу экскурсиясы 

ұйымдастырылды. Сондайақ, 
осы күні «Музейге сый» ак-
циясы, «Музей – өлкенің та-
рихы, халықтың қазынасы» 
атты интеллектуалды сайысы 
өтіп, «Қасиетті нысандар ше-
руі» атты онлайн челленджіне 
жалғасты.  Бағдарлама бары-
сында көрермендер назарына 
аймағымыздың көрікті жер-
лері мен тарихи орындарына 
арналған экскурсия  виртуал-
ды тұрғыда ұсынылып, тама-
шаланды.

Тарихтан сыр шертетін, 
санғасырлық құнды дүни-
енің киелі мекеніне айналған  
облыс тық тарихиөлкетану 
музейі Қазақ ССР Жоғары 
Кеңесі Президиумы ұйымдас
тыру комитетінің 1939 жылы 7 
ақпандағы қаулысымен құрыл-
ды. 1980 жылы облыстық атқа-
ру комитетінің шешімімен екі 
қабатты ғимаратқа көшіріл-
ді. Қазір облыстың ең үлкен 
ғылымизерттеу және мә-
денинасихаттық орталығы 
болып табылады. Бүгінде  4 
бөлім, 11 экспозициялық зал 
халыққа қызмет көрсетуде. 
Облыстық музейге қарасты 11 
филиал  бар. Қорда мазмұнды, 
бірегей әрі құнды 138932 экс-
понат сақталған. Жыл өткен 
сайын құнды жәдігерлермен  
толығып, рухани игіліктің 
жаршысына айналып келеді.

Музей күні онлайн 
форматта өтті

Халықаралық музей күні мерекесіне орай об-
лыстық тарихи-өлкетану музейі онлайн форматта 
танымдық шаралар мен «Музей түні» акциясын 
өткізді. 

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».Sb

Теннистен төрт турнир 
кейінге шегерілді

Әйелдер теннис қауымдастығы (WTA) шілде 
айын дағы төрт турнирге байланысты ресми мәлім-
деме жасады.

Коронавирус індетінің алдын алу мақсатында Швеция, Швей-
цария, Румыния және Латвиядағы турнирлер өткізілмейді. Басқа 
жарыстарға қатысты қандай шешім қабылданатыны жайлы ке
йінірек хабарланады.

Головкин жекпе-жекке 
қашан шығады?

Орта салмақта жұдырықтасатын қазақстандық 
боксшы Геннадий Головкин биыл екі жекпе-жек 
өткізеді деп жоспарланып отыр. 

«Промоутер Эдди Хирннің сценарийі бойынша, тамызда 
 Головкин польшалық Камил Шереметамен жекпежек өткізеді, 
ал мексикалық Сауль «Канело» Альварес қыркүйекте британия
лық Билли Джо Сондерспен жұдырықтасады. Егер Головкин мен 
«Канело» қарсыластарын жеңсе, олардың өзара трилогиясы жел-
тоқсанда болмақ», – деп жазады talkSPORT редакторы Майкл 
Бенсон.

Боксшылар 
бабына енбек

Бокстан Қазақстан ерлер құрамасы 25 мамыр 
мен 12 маусым аралығында Алматы қаласында 
оқу-жаттығу жиынын өткізуді жоспарлап отыр. 
Оған шақыру алған былғары қолғап шеберлері 
қатарында қызылордалық Қамшыбек Қоңқабаев 
та бар. 

Бұл елімізде коронавирус инфекциясына байланысты жария-
ланған төтенше жағдай режимінен кейінгі алғашқы оқужаттығу 
жиыны болады. 

«Жаттығу жұмыстары арнайы физикалық дайындық бағдар-
ламасы негізінде жүргізіледі. Төтенше жағдай кезінде боксшы-
лар онлайн негізде жаттығу жасады. Төтенше жағдай режимінің 
жеңілдетілуіне байланысты қазір белсенді түрде жаттығу жүр-
гізуде. Олар 25 мамырдағы оқужаттығу шарасына әзірлігін 
пысықтау да. Алдағы уақытта Украина, Ресей, Өзбекстан құра-
маларымен бірлескен оқужаттығу жиындарын өткізу жоспар-
ланып отыр. Сондайақ, күз мезгілінде Қазақстан біріншілігін 
ұйымдас тыру ойластырылуда» деді ұлттық құраманың бас бап-
кері  Ғалымбек Кенжебаев.

«СБ» ақпарат.

Қызылорда облысы бойынша «Мем-
лекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» 
АҚ филиалы (МӘСҚ) 2020 жылдың І 
тоқсанында 21 108 алушыға жалпы со-
масы 1,9 млрд теңге әлеуметтік төлем-
дер жүргізді, оның ішінде:

 еңбекке қабілеттіліктен айырылу 
жағдайына арналған әлеуметтiк төлем 
бойынша 148 940,4 мың теңге сомаға 2 
935 адам;

 асыраушысынан айырылу жағ
дайына арналған әлеуметтiк төлем бо
йынша 148 464,3 мың теңге сомаға 2 
216 адам;

 жұмысынан айырылу жағдайына 
арналған әлеуметтiк төлем бойынша 64 
124,04 мың теңге сомаға 1 424 адам;

 жүктiлiкке және босануға, жаңа 
туған баланы (балаларды) асырап алуға 
байланысты кірісінен айырылу жағдай-

ларына арналған әлеу меттiк төлем бо
йынша 720 280,4 мың теңге сомаға 2 
484 адам;

 Бала бiр жасқа толғанға дейiн оның 
күтiмiне байланысты кірісінен айырылу 
жағдайына арналған әлеу меттiк төлем 
бойынша 908 883,0 мың теңге сомаға 12 
049 адам әлеуметтік төлем алды.

Қазақстан Республикасының Пре
зиденті ҚасымЖомарт Кемел ұлы 
 Тоқаевтың елімізде төтенше жағдай 
(ТЖ) енгізілу кезеңінде шағын, орта 
және ірі кәсіпкерлік субъектілерін 
қорғау (карантин режимі енгізілген) 
жөніндегі тапсырмасын орындау мақса-
тында, 2020 жылдың 1 сәуірінен бастап 
кірісінен айырылуы жағдайына 42 500 
теңге мөлшерінде әлеуметтік төлем 
жүргізілуде. 

Бұл ретте, мемлекеттік органдар мен 
ұйымдардың, ұлттық басқарушы хол-
дингтер, ұлттық холдингтер мен ұлт-
тық компаниялардың жұмыскерлеріне 
аталған төлем төленбейді. 

Қызылорда облысы бойынша 42 500 
теңге әлеуметтік төлем тағайындауға 
200 722 өтініш түсті, жалпы сомасы 8,1 
млрд теңге сомаға, барлығы 191,6 мың 
адамға тағайындалды.

Осылайша, ТЖ кезеңінде МӘСҚ 
қаржысы есебінен халыққа айтарлықтай 
әлеуметтік көмек көрсетілді. Жұмыс бе-
рушілер олар үшін МӘСҚ уақытылы 
әлеуметтік аударымдар төлеген міндетті 
әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қаты-
сушылары аталған төлемді уақытылы 
және толық көлемде алды. 

Сонымен қатар, біздің өңір бо
йынша 5 758 мың адамға әлеуметтік 
төлем тағайындаудан бас тартылды.

Бас тартудың негізгі себептері:
 ТЖ енгізілгенге дейін соңғы 12 ай 

ішінде МӘСҚ әлеуметтік аударымдар-
дың түспеуі;

 екі және одан да көп жұмыс 
берушіден табыс алуы, оның ішін-
де кәсіпкерлік қызметті қоса алған-
да, еңбек немесе кәсіпкерлік жұ-
мысын жалғастырған (оның ішінде 
қашықтықтан жұмыс істеген) немесе 
төленетін демалыс берілген/ төленетін 
жұмыстарының бірі тоқтап тұрған 
жағдайда;

 алушылардың бюджеттен зейне-
тақы төлемдері мен жәрдемақы, сон-
дайақ МӘСҚ әлеуметтік төлемнің 
басқа да түрін алуына байланысты бо-
лып отыр.

42 500 теңге әлеуметтік төлем ТЖ 
кезеңінде кірісінен айырылуы жағда
йына тағайындалады. 

Осыған байланысты, аталған 
төлемді тағайындауға өтініш бергенде 
ТЖ кезеңінде кірісінің болмауы тура-
лы жалған ақпарат бергені үшін әрбір 
азамат жауапты болады. 

Біздің өңір бойынша 1886 адам 
аталған төлемді ТЖ кезеңінде кіріс
терінің болуына байланысты өз ерік-
терімен қайтарды.

Тұтастай алғанда, Қызылорда облы-
сы бойынша «МӘСҚ» АҚ филиалының 
6 қызметкер ТЖ кезеңінде халықты 
әлеу меттік қолдауға өз үлестерін қос
ты. 

Жалпы экономикалық және әлеу
меттік тәуекелдер аяқ астынан болуы 
мүмкін, сондықтан сақтандырылған 
адам жұмыс істемейтін адамдарға қа-
рағанда  басымдыққа ие болады. Егер 
жұмысқа тұрғанда әрбір азамат ресми 
түрде еңбек шартын жасаса, онда жұ-
мыс беруші автоматты түрде өзінің 
қаржысы есебінен МӘСҚ әлеумет-
тік аударымдар төлейтін болады және 
әлеу меттік тәуекелдер туған жағдайда 
аталған азаматтар мемлекеттен тиісті 
әлеуметтік көмек алатын болады. 

Сонымен қатар, «Мемлекеттік әлеу
меттік сақтандыру қоры» АҚ www.
gfss.kz сайтынан міндетті әлеу меттік 
сақтандыру жүйесі туралы толық ақпа-
рат алуға болады. 

Қызылорда облысы бойынша 
«МӘСҚ» АҚ филиалы.

Табысынан айырылғандарға 
әлеуметтік төлем

Медицина қызметкерлеріне 
1555,4 млн теңге үстемеақы

«Әлеуметтік медициналық сақ
тандыру қоры» КЕ АҚ Қызылор-
да облысы бойынша филиалының 
директоры Бақыт Исмаханбетов-
тың айтуынша, ағымдағы жылдың 
сәуіртамыз айларында COVID19 
ко ро на вирусы таралуының алдын 
алу және инфекция жұқтырған нау
қас тарды емдеуге өңірге 291,7 млн 
теңге бөлінді. Сондайақ, осы ке-
зеңде эпидемияға қарсы шараларға 
тартылған медициналық немесе ме-
дициналық емес ұйымдардың қыз-
меткерлеріне 1555,4 млн теңгеден 
астам үстемеақы қарастырылған. 
Жалпы, Қызылорда облысына қатер-
лі індетпен күреске шамамен 2 млрд 
теңге бөлінді.

Еске салайық, Мемлекет бас-
шысы індетпен күрес жүргізетін 
медицина қызметкерлерін қолдау 

міндетін жүктеді. Үкімет қа-
зақстандық дәрігерлер үшін 
төлем мөлшерін бекітті. Қау-
лыға сәйкес, эпидемияға қар-
сы ісшараларға тартылған 
медицина қызметкерлеріне 
212 мыңнан 850 мың теңгеге 
дейін қарастырылған.

Қауіптілігі аса жоғары 
– жансақтау бөлімшелерін 
қоса алғанда, инфекциялық 
стационар дәрігерлері, орта 
және кіші медицина қызмет-
керлері. Үстемеақы 20 ең 
төменгі жалақыны құрайды 

(жалақының ең төменгi мөлшерi – 
850 мың теңге).

Қауіптілігі жоғары – провизор-
лық стационарлар мен жедел жәрдем 
дәрігерлері, орта және кіші медици-
на қызметкерлері. Үстемеақы 10 ең 
төменгі жалақы – 425 мың теңге.

Қауіптілігі орташа – карантиндік 
стационар дәрігерлері, орта және 
кіші медицина қызметкерлері, са-
нитарлық дәрігерлер (мемлекеттік 
қызметкерлер), жедел жәрдем жүр-
гізушілері және т.б. үстемеақы 5 ең 
төменгі жалақы немесе 212,5 мың 
теңгені құрайды.

«Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» КЕАҚ 

Қызылорда облысы бойынша 
филиалының 

халықты ақпараттандыру 
және өтініштерді қарау бөлімі

Облыс әкімдігі мен облыстық мәслихат, «Nur Otan» партиясының облыстық 
филиалы, облыстық қоғамдық және ардагерлер кеңесі белгілі инженерқұрылыс-
шыгидротехник

Виктор Морозовтың
қайтыс болуына байланысты ағайынтуыстарына қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.


