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Шиелі ауданы Ш.Қодаманов ауылындағы 
«Төңкеріс және К» шаруа қожалығы ұзақ 
жылдан бері күріш өсірумен айналысады. 
Жылма-жыл мол өнімге негіз қалап, табыстан 
тау тұрғызып жүр. Сол жарасымды үрдіс биыл 
да жалғасын тапты.

Қожалық мүшелері 1000  гектарға күріш ек-
кен болатын. Бүгінде сол алқаптың басым бөлігіне 
орақ салынып, біршама аумағын бастырып үлгерді. 
Әзірге өнім гектарына 60 центнерден айналып отыр. 

– Күздің әр күні жылға азық екенін білеміз. 
Берекелі мезгілдің әрбір сәтін қалт жібермеуге көңіл 
бөліп отырмыз. Еңбеккерлер күрішті орып, оны жи-
нау бағытында тиянақты тірлігімен көзге түсіп келеді. 
Ала жаздайғы еселі еңбегіміз еш кеткен жоқ. Әр гек-
тардан мол өнімге негіз қаланды. Шаруашылықта 
100-ге тарта адам еңбек етеді. Жылма-жыл күріштің 
«Лидер», «Янтарь» сорты егіледі. Ендігі кезекте 
жергілікті сорттарды сынақтан өткізу жоспарда тұр, 
– деді қожалық төрағасы Бауыржан Көпеев. 

Аталған құрылымда биыл күріштен өзге бидай, 
мақсары, жоңышқа егуге мән берілген. Биыл 200 
гектардан астам бидай, осынша көлемде мақсары, 
500 гектардан астам жоңышқа жиналды. Жылма-
жыл машина-трактор паркін жаңалауға назар ауда-
рылуда. Американдық «John Deere» комбайны егінді 
шашпай-төкпей жинауға үлкен септігін тигізіп отыр. 
Қожалық мүшелері биыл минералдық тыңайтқышқа, 
суға субсидия алды. Сондай-ақ, жеңілдетілген жа-
нармай игілігін көрді. Дала қосында дүбірлі еңбек 
көрігін қыздырған диқандар күріш орағын жақын 
күндерде толық аяқтайды. 

Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының 
5 қазандағы мәліметі бойынша өңірде 81847 гек-
тар күрішке орақ салынған. Оның 71974 гектары 
бастырылды. Әр гектарынан орташа есеппен 56 
центнерден өнім жиналуда.

«СБ» ақпарат

Өткен сенбіде Астана даң-
ғылы (Е.Көшербаев көшесі мен 
А.Иманов көшесінің аралығы) 
бойында таңғы сегіз ден бастап, 
дәстүрлі ауыл  шаруашылығы 
өнім дерінің жәрмеңкесі өтті. 
Жаңақорған ауданының еңбек-
керлері 284 тонна табиғи таза 
өнімді арзан бағада халыққа 
ұсынды. 

Аудан мен елді мекендерден 

83 көлікпен ауыл шаруашылығы 
өнімі  жеткізілді. Онда 120 тон-
на картоп, 10 тонна асқабақ, 8 
тонна ақ күріш бар. Өнімдер 
нарықтық бағадан 10-15 про-
центке төмен сатылды. Ет 
өнімдері жоғары сұранысқа ие 
болды. Кәсіпкерлердің әкелген 
800 келі еті әп-сәтте сатылып 
кетті. Ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің жәрмеңкесі көптің 

көңілінен шықты. Тұрғындар 
қыстың қамына кірісіп, азық-
түлік қорын  молынан алды. 
Молшылық болған жәрмеңкеге 
арнайы келген қала тұрғыны 
Самат Артықбаев  та ауыл 
сыбағасынан  алып үлгеріпті. 

– Азанғы сегіз шамасын-
да келдім. Адам қарасы көп. 
Өнімнің бәрі бар, тез өтіп ке-
туде. Баға қолжетімді. Мен де 
қысқа қамданып,  картоп, пияз, 
асқабақ, сәбіз және дәмі тіл 
үйіретін қауын-қарбыз алдым. 
Балаларым қуанып қалатын 
болды. Жылда осы уақытта 
азық-түлік мерекесін күтеміз. 
Бұл дағдыға айналған. Себебі, 
бақша дақылдарын молынан 
алып, қыстан шығамыз, – деді 
ол. 

Сонымен қатар бұл күні 
Қызылорда қаласының шаруа-
лары да  С. Толыбеков көшесінің 
("Тағзым" алаңының алды) бой-
ында жәрмеңке ұйымдастырды. 
Жергілікті халық жәрмеңке 
болатынын алдын ала естіген. 
Мұнда таңсәріден бастап халық 
көп жиналды. Тауарөндірушілер 
өнімдерін 67 көлікпен әкелген, 
130 тонна өнімді сөреге 
шығарып, базар бағасынан 10-
15 процентке төмен саудалады. 

Тұтынушыларға 73,2 тонна 
картоп пен көкөніс, 3,4 тонна 
ет, 14,5 ақ күріш, 13 мың дана 
жұмыртқа, 1 тонна сүт өнімдері 
ұсынылды. 

Әлеуметтік маңызы бар 
өнімдер молынан сатылды.

Жобаны жүзеге асыру үшін 
облыс әкімі жанындағы Өңір -
лік үйлестіру кеңесінің оң қо ры -
тындысы шығып, сәйкес «Серпін» 
аграрлы-индустриал ды аймағынан 
1 гектар жер телімі рәсімдел ген 
болатын. Жобаның негізгі ғи ма-
ратының құрылысына және қа-
жет ті құрал-жабдықтар сатып алу-
ға 38 млн теңгеден астам қаржы 
жұм са лып, 2017 жылы толық іске 
қосылды. 

– Ел экономикасын дамыту 
ауыл ды түлетуден басталады. Сол 
себепті елде жаңа жұмыс орын-
дарын ашу, заманауи үлгідегі 
кәсіптерді қолдау, жастарға тың 
серпін, бағыт-бағдар  беру  бас-

ты ұстаным болуы керек. Бір ғана 
кәсіпкерлікті дамыту арқылы біз 
үш бірдей мәселені шеше ала-
мыз. Салық базасын нығайтып, 
жаңа жұмыс орындарын ашып, 
жұмыссыздық көрсеткішін төмен-
детеміз. Бұл ретте отбасына 
күнделікті апарар табысы бар 
адамның қоғам өміріне көзқарасы 
да жөнді болмақ. Сондықтан осы 
саланың дамуына күш салып, 
жаңа идеяларды жүзеге асыру 
бағытында жұмыс істейтін бо-
ламыз. Өзім басқарып отырған 
«Өркен Әлем» киім тігу цехының 
жұмысын одан әрі кеңейтіп, 
жұмыссыз жандардың екі қолына 
бір күрек табуына жәрдемдесеміз. 

Одан бөлек, қазір электр энер-
гиясын үнемдейтін лампалар-
ды шығаруды жоспарлап отыр-
мыз, – дейді серіктестік басшысы 
Жақсылық Өзденбаев.

Айта кетейік, өткен жылы 
өндіріс ғимараты кеңейтіліп, 
Оңтүстік Кореядан каска дайын-

дауға қажетті құрал-жабдықтар 
алынды. Сондай-ақ, қосымша 20 
адам жұмысқа тар тылды. Қазір 
«Өркен Әлем» ЖШС 45 адам-
ды тұрақты жұ мыспен қамтыған. 
Биыл, көк тем-қыс айларындағы 
пандемия өршіген уақытта 
серіктестіктің жеке қара жаты 

есебінен 18500 дана медициналық 
маска тігіліп, аудан халқына тегін 
таратылды.

Қазір шекара әскери қызметіне 
4840 дана броньді кеудеше-
ге тап  сы  рыс алынып,  жұмыс 
жүргізілуде.

Жалағаш ауданы

Бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан 
«Арал сервистік дайындау орталығы» 
ЖШС «Тауарлы балықты өсіру және 
тереңнен өңдеу кешенін кеңейту» жо-
басын жыл басында қолға алған еді. 
Жылына 4500 тонна балық өңдеуге 
қауқарлы, 50-ден астам жұмысшысы бар 
серіктестік балық аулау, сақтау, өңдеу, 
сату жұмыстарымен айналысады. Ре-
сей, Польша, Германия, Грузия, Қытай 
елдеріне өз өнімін экспортқа шығарып 
отыр. Мекеме басшысы Әділбек 
Әйімбетов бізге жаңа жоба жайлы айтып 
берген еді. 

– Біздің зауыт бұрынғы «Арал рыб-
пром» ізімен 2009 жылы құ рылған. 2010 
жылы алғашқы өнімі шы ғып, соңғы он 
жыл ішінде өнім кө ле  мі 17 есеге артты. 
Теңіздегі 5 учас ке, қосымша көлдерден 
балық ауланып, дайындалған өнімді шет 
елдерге шы ғарып отырмыз. 2012 жыл-
дан бері «Еврокод» белгісін алып, көрші 
мемлекеттерге жіберудеміз. Алда жо-
спарымыз көп. Мына қолға алған жоба 
арқасында тоғандар салып, қосымша 
цех пен жұмысшыларға жатақхана 
тұрғыздық. Арал қаласындағы балықты 
тереңінен өңдеу цехына 640 тонна балық 
сақтайтын мұздатқыш камерасы салын-
ды. Бастысы, балық түрлерін көбейтіп, 
зауыт жұмысын жандандыра беру, – 
дейді Әділбек Әйімбетов. 

Биылдан бастап дайын өнім экспорт-

тайтын зауыт өз мүмкіндігін кеңейтуде 
қомақты қаржы алып, жобаның 
біршама жұмыстары атқарылған. Мы-
салы, цех жұмысы ұлғайып, Бөген 
ауылдық округіндегі мұздату цехы 
және жатақхана іске қосылған. Зауыт 
басшысының айтуынша, енді Қарашалаң 
ауылына жақын «Домалақ» көлінен 
балық аулау шаруашылығын құрып, 
Қамбаш жағасынан туристік орталық 
тұрғызылмақ.

«ӨРКЕН ӘЛЕМНІҢ» ЖҰМЫСЫ ӨРГЕ БАСЫП КЕЛЕДІ

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb

Жалағаш ауданындағы «Өркен Әлем» ЖШС филиалы 2015 жыл-
дан бері жұ мыс істейді.

Серіктестіктің жұмысы арнайы киімдер дайындауға 
бағытталған.  Кәсіпкерлік нысан 2017 жылы «СТ-KZ» сертификатын 
алып, 810 дана броньді кеудеше және 240 дана арнайы киім 
(противоосколочный костюм) дайындады. Ал 2018 жылы 5630 
дана броньді кеудеше және 2 125 дана каскаға арналған бүркеме 
тікті. Өткен жылы шекара әскерлеріне 5000 дана броньді 
кеудешеге, 11000 дана каскаға арналған бүркемеге, тағы басқа 50 
дана арнайы киімге  тапсырыс алынып, толық орындалды.

АУЫЛДАҒЫ
МАКАРОН ЦЕХЫ 

Қармақшы ауданындағы 
Тұрмағамбет ауылында макарон 
цехы  ашылды. «Тұрмағамбет» 
серіктестігі өндірісті іске қосуға 
7 млн 700 мың теңге жұмсаған.

Тәулігіне 1 жарым тонна өнімнің 
5 түрін шығаратын цехта 5 адам 
жұмыспен қамтылып отыр. Олар 
Тараз қаласынан келген арнайы 
мамандардың көмегімен біліктілігін 
арттырған. Цех заманауи техникамен 
жабдықталған, өнім алдағы уақытта 
облыс халқын қамтитын болады.

ЖАСТАРДЫ 
ҚОЛДАУҒА 
АРНАЛҒАН 

Мемлекеттік жастар саясатын 
жүзеге асыру мақсатында «SYR 
JASTARY-2025» жол картасы 
әзірленді.

Құжат 5 бағыт, 21 индика-
тордан тұрады. Оған жастардың 
белсенділігін арттыру, сапалы білім 
алуы, жұмысқа орналастыру, баспана-
мен қамту, бос уақытын тиімді өткізу 
секілді мәселелер енгізілген. Барлығы 
Мемлекет басшысының Жолдау-
ында айтылған міндеттер. Мәселен, 
«Қолжетімді әрі сапалы білім» бе-
руге сәйкес Жол картасы арқылы 
алдағы 5 жылда жалпы білім беретін 
мектептердің 95 проценті кеңжолақты 
интернет желісіне қосылады.

Ғылыми қызметке тартылған 
жастар саны да артып, жас 
ғалымдардың ғылыми жобалары биз-
нес қауымдастық өкілдері тарапынан 
қаржыландырылады.

ЗИЯТКЕРЛІК 
САЙЫСЫ ӨТТІ

Қазақстан халқы 
Ассамблеясының «Қазақтану» 
республикалық ғылыми-ағарту 
жобасы аясында «Сөз маржаны» 
облыстық зияткерлік байқауы 
ұйымдастырылды. 

Сайысқа қаладағы өзге ұлт 
өкілдері қатысып, «Кім тапқыр?», 
«Қайым айтыс», «Құпия сөз», «Бала-
ма мағына», «Тіл өнері»  кезеңдерінде 
белсенділік танытты.

Сайыс нәтижесінде жүлделі 
І орынды №198 орта мектебінің 
оқушысы Луиза Садиги, ІІ орын-
ды №7 мектеп-лицейінің оқушысы 
Мұхаммедәли Гафуров иеленсе, ІІІ 
орын №7 мектеп-лицейінің оқушысы 
Ильяна Кимге бұйырды. Жеңімпаз 
жастарға Алғыс хат пен арнайы 
сыйлықтар табысталды.

ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ 
СӨЙЛЕСТІ

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев Тәжікстан Президенті Эмомали Рах-
монмен телефон арқылы сөйлесті.

Мемлекет басшысы Президент Эмомали 
Рахмонды туған күнімен құттықтап, бауырлас 
Тәжікстан халқының игілігі үшін атқарып келе 
жатқан жауапты мемлекеттік қызметінде табысқа 
жете беруіне тілектестік білдірді. 

Қасым-Жомарт Тоқаев  Эмомали Рахмонның 
екі ел арасындағы дәстүрлі достықты және 
ынтымақтастықты нығайтуға қосқан үлесін атап 
өтіп, жоғары деңгейдегі белсенді саяси диа-
лог қазақ-тәжік халықтарының стратегиялық 
серіктестігін одан әрі тереңдетуге септігін тигізе 
беретініне сенім білдірді. 

 

КҮН ТӘРТІБІН 
ТАЛҚЫЛАДЫ

Палата Төрағасы Мәулен Әшімбаевтың 
төрағалық етуімен өткен Сенат Бюросының 
отырысында депутаттар палатаның алдағы 
отырысының күн тәртібін талқылады және 
Мәжілістен келіп түскен заң жобалары ко-
митеттерге бөлініп берілді.

Депутаттар алдағы Сенат отырысында 
«Қазақстан Республикасы мен Украина ара-
сындағы қылмыстық істер бойынша құқықтық 
көмек туралы шартты ратификациялау туралы» 
заң жобасын қарайтын болды.

Бюро мүшелері Әлеуметтік-мәдени даму және 
ғылым комитеті отырысының қорытындысы 
бойынша ақпаратты тыңдады, онда депутаттар 
еліміздегі медициналық қызметтердің сапасы, 
қолжетімділігі және даму келешегі мәселелерін 
талқылаған болатын. Сенаторлар Қаржы және 
бюджет комитеті мүшелерінің «Төртінші дең-
гейдегі бюджет және жергілікті өзін-өзі бас қару-
дың қаржылық тұрақтылығы: проблемалар және 
оларды шешу жолдары» тақырыбы бойын ша 
дөңгелек үстелге дайындық аясында Ақмола об-
лысына сапарының нәтижелерін жеке талқылады.

ЖОЛАУШЫЛАР 
ҚАТЫНАСЫН ЖАҢАРТУ 
МҮМКІНДІГІ

ЕЭК Кеңесінде ЕАЭО елдері арасында 
карантин жағдайында жолаушылар 
қатынасын жаңарту мүмкіндігі талқыланды. 
Бұл шара Қазақстан тарапының бастамасы 
бойынша ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің 
премьер-министрлері орынбасарларының 
қатысуымен бейнеконференция 
байланысы режимінде өткен Еуразиялық 
экономикалық комиссия Кеңесінің отырысы 
барысында іске асырылды. 

Қазақстандық делегацияны ҚР Премьер-
Министрінің бірінші орынбасары Ә. Смайы-
лов басқарды. Кеңес мүшелері карантин ша-
ралары жағдайында ЕАЭО елдері арасындағы 
жолаушылар қатынасын қалпына келтіру 
мүмкіндігін талқылады. Қатысушы елдер 
азаматтардың қозғалысы бойынша бірыңғай 
өлшемдерді әзірлеуі қажет. ЕЭК-та санитарлық-
эпидемиологиялық жағдайдың дамуын ескере 
отырып, бұл мәселе қосымша зерделенеді. 

Кеңес мүшелері пандемия кезінде қарқынды 
дамып келе жатқан интернет-сауда тақырыбын да 
қозғады. Экономиканың осы сегментін реттеуді 
пысықтау қажет.  Интеграциялық кеңістік 
шеңберінде электрондық сауданы енгізудің 
ашық шарттарын белгілеу жөніндегі жұмыс 
жалғастырылады. 

ЖӘРМЕҢКЕДЕ БӘРІ БАР

Sb Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»

Қызылорда қаласында аудандардың кеңейтілген 
ауылшаруашылық жәрмеңкесін өткізіп, базар бағасынан 
10-15 процент арзан өнімдермен қамтамасыз ету дәстүрі 
қалыптасқан. Жәрмеңке маусымында әр сенбі сайын 
шаруалар өз өнімдерін әкеліп, жергілікті тұрғындарға азық-
түлік мерекесін ұйымдастыруда.

АҚ КҮРІШІ 
ЖАЙҚАЛҒАН АЛҚАП КЕШЕН КЕҢЕЙЕ ТҮСТІ

Теңізді өлке десек, еске түсетіні – алдымен балық. Қуаныштысы, шеткері 
жатқан аудан осы үдеден шығып келеді. Мұнда 9 балық зауыты жұмыс 
істесе, оның төртеуінде «Еврокод» белгісі бар. Жылына 12 мың тоннадан 
астам өнім шығуда. 2000- жылдардың басындағы есеппен салыстыра 
қарасақ, балық аулау 20 есеге артқан.

Ұрпақ тағдыры 
тәрбиеге тәуелді

Адастырмас
алты қағида

ЖОЛДАУ

Дәулескер күйші, 
дәріпті өнер иесі

Раушанның 
әсемдік рәуіші
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ДҮНИЕ-ДҮРМЕК

Көрші елдегі 
Парламент 
сайлауы

Өткен жексенбіде 
Қырғызстанда Парла-
мен сайлауы өтті. Жо-
горку Кенешке өту үшін 
16 партия бақталасты.  
Кейбір партия осыдан 
небәрі жарты жыл 
бұрын құрылған. 

«Депутат болуға ұмтыл
ған үміткерлердің көбін ха
лық білмейді. Сол себеп тен 
жұрттың бұл сайлаудағы 
бел сенділігі әдеттегіден тө
мен болуы мүмкін» деп 
бол жам айтқан еді сарап
шы лар. Сайлау – мемле
кет тік билік институттарын 
қалыптастыратын ма ңыз
ды демократиялық про цесс 
болғандықтан, би лік тің қан
дай болатыны азамат тардың 
тікелей жауапкерші лігінде 
екенін де айтты. 

Маңызды саяси дода ін
дет дендеп тұрған кезде өт
кізілгендіктен, ең алдымен 
денсаулық қауіпсіздігі басты 
орында болды. Орталық сай
лау комиссиясы бұқаралық 
ісшаралар өткізуге шектеу 
салды. Сол себептен сай
лаушылармен кездесулер 
мен партиялардың бағдар
ла маларын талқылау онлайн 
өтті. 

Қырғыз Республикасы
ның Сайлау және рефе
рен думдар өткізу жөнін
де  гі орталық сайлау 
ко  мис  сиясының төрағасы 
Нұр жан Шайл дабеков Жо
гор ку Кенешке депутат
тар сай  лауының алдын ала 
мәлі  меттерін жариялады. 
Мә   селен, 7% межені 4 пар
тия ең серді: «Биримдик» 
– 24,53%, «Мекенім Қыр
ғызстан» – 23,9%, «Қыр
ғыз стан» – 8,74%, «Бу тун 
Қыр ғызстан» – 7,09%. Қыр
ғыз станның Орталық сайлау 
комис сиясынан мә лім еткен
дей, сағат 23.20дағы жағдай 
бойынша сай лаушылардың 
1 млн 938 мың 454і немесе 
56,2%і дауыс берді. 2475 
сайлау учаскесінің 2416нда 
дауыстар саналды. 59 уча
скеден мәліметтер алынба
ды, олардың 45і шет мем
лекеттерде орналасқан. ОСК 
Жогорку Кенеш депутатта
рын сайлау қорытындысын 
дауыс беруден кейін 20 
күннен кешіктірмей жария
лайтын болады.

Германиядағы 
бірігу күні 

Германия халқы бұл 
күндері ұлттық мере-
ке – Бірігу күнін атап 
өтіп жатыр. 1990 жылы 
3 қазан күні ГФР мен 
ГДР болып екі бөлінген 
неміс халқы қайта 
біріккен. Биыл атаулы 
күнге 30 жыл толып 
отыр. 

Мерейтойға орай бас ты 
салтанатты шара Потс дам 
қаласында өтті. Оған Пре
зидент Штайнмайер мен 
канцлер Ангела Меркель 
қатысты. Бірақ індетке бай
ла нысты шағын концерт 
пен көрмелер ғана ұйым дас
тырылды. Адамдар негізінен 
түрлі безендіру мен стендтер 
қойылған ЕХРО павильонда
рына жиналды. Қалада Гер
мания тарихын бейнелейтін 
мониторлар қойылған. 

Жұртшылық бір ұлтты 
екіге жарған қабырғаны 
құлатып, бауыр болып өмір 
сүріп жатқанына 30 жыл то
луын нағыз мереке деп есеп
тейді. Естеріңізге салсақ, 
1989 жылы қарашаның 
9нан 10на қараған түні екі 
Гер манияны бөліп тұрған 
әйгілі «Берлин қабырғасы» 
құлатылды. Ал 1990 жылы 3 
қазанда Германия халқы қос 
республиканың бірігуін атап 
өтті.  «Берлин қабырғасы» 
ГДР мен ГФРді ғана емес, 
шығыс пен батыстың қара
мақайшылығының, капита
лизм мен социализмнің 
кү ресін көрсетер нышанға 
ай налды. Қабырғаның құ
лауы Германияның бөліну 
процесін тоқтатудың басы 
болды. Немістер бұл Гер
мания ғана емес, бүкіл әлем 
үшін мәні зор тарихи оқиға 
деп санайды. 

Германия 1991 жылдың 
31 желтоқсанында Қазақ
стан ды тәуелсiз ел ретiнде 
таныса, 1992 жылдан бас
тап дипломатиялық қарым
қатынастар орнады.

Білімді, бай болу, күшті 
болу секілді құндылықтарды 
қалыптастыру және бұл көз
қарастарды дамыту үшін ал
ты қағида ұсынылады. Бі
рін ші қағида бойынша ХХІ 
ғасырдың ұрпағы терең бі
лімді болуы қажет. Шынын да 
да, білімді адам өзін «білім
дімін» деп санай алмайды. 
Та рихымызға қарасақ, хал
қы мыздың көптеген ұлы да
налары жоғары білімді бол
маса да, рухы бай болған. 
Демек, қазіргі таңда адамның 
білімімен қатар, рухани дүние
танымы да дұрыс болуы ке
рек. Білімді адам жоғары оқу 
орнын бітірген немесе бір
неше дипломы бар азаматтар 
емес. Жоғары білім алу ба
рысында шала немесе теріс 
оқу деп түсінетін қоғамға жат 
құбылыстар пайда болып, еп
тілік тек мансапқұмарлыққа 
әке луі мүмкін қаупі бар. Бі
лімді адам отбасы, жеке ба
сын ойлап қана қоймайды, ол 
қоғам дамуы үшін қызмет ат
қарады.

Екінші қағида бойынша 
жас буынды ерінбей ең бек 
ету ге бейімдеу қажет. Ғы лы 
ми түсіндірмелерде ең бек же
ке адамның және қоғам ның 
қажеттіліктерін қанағат тан
дыруға бағытталған мақсат
ты, саналы қызмет ретінде 
дә  йектеледі. Еңбек ету бары
сында адам ең алдымен таби
ғатты игереді, өзгертеді және 
қажеттіліктеріне сай бейім
дейді. Ал экономикалық ка
тегория ретінде еңбек өндіріс 
факторларының бірі болып 
табылады. Білім және тәр
бие беру процесінде еңбек
тің маңыздылығына ерекше 
мән берілуі керек. Отанға 
қыз  мет ету, басқа ұлт өкіл де
рімен достық пен ынты мақ
тастықта өмір сүру, тыным
сыз әрі қажырлы еңбек, 
адам  гершілікке шақыратын 
шы  ғар маларды оқыту жас ұр
пақ ты рухани байыта түседі. 
Осы арқылы біз жастарды ерін
бей еңбек ету табыстың басты 

құпиясы екенін түсіндіре ала
мыз.

Үшінші қағидада айқын
дал ғандай, кез келген істі кә
сіби дағды арқылы жүзеге 
асы ру қажет. Қазіргі шарттар
да кәсібиліктің, адамның кә
сіби өзінөзі анықтауының 
шы найы еркіндігі идеяларын 
жүзеге асыруға ықпал ететін 
объективті және субъективті 
факторлардың рөлі артып ке
леді. Кәсіби дағды – күрделі 
әрекеттерді түрлі шарттарда 
жүйелі, тиімді және сенімді 
орындаудың көрсеткіші. Пси
хология ғылымында бұл 
ұғым маманның қоғамда қа
лыптасқан стандарттар мен 
та лаптарға сай келетін құн
дылық құрылымдарын игеру 
деңгейі ретінде сипаттала ды. 
Сондықтан кәсіби дағды ны 
жеке тұлға, еңбек су бъек тісі 
және ұжымның ажы рамас 
кө рінісі ретінде қарас тырға
ны мыз жөн. Жастар бойын
дағы жеке тұлға, қызмет және 
шығармашылықтың кәсі би 
дағ дысына ерекше мән беруі
міз қажет.

Төртінші қағидаға сәйкес 
темірдей тәртіп және жоғары 
жауапкершілік баршамыздың 
бойымызда болуы керек. Ра
сында да, табысқа жету үшін 
білім, дағды және қаржымен 
қатар, темірдей тәртіптің бол
ғаны да маңызды. Өзінөзі 
тәр тіпке тәрбиелеу кез келген 
бастамадағы табыстың мін
детті құрамдас бөлігі. Сон
дықтан келешекті армандау ба
рысында баршамыздың жеке 
стратегиялық жоспарымыз 
жүзеге асады. Жаңа бастама
ларды ілгерілету үшін жоғары 
жауапкершіліктің болғаны да 
маңызды. Біз жоғары жауап
кершілікті тәуелділік ретінде 
емес, шешімдерді қабылдау, 
ел тұрақтылығын сақтау сын
ды қоғамдық маңызды құбы
лыстарға тікелей немесе жана
ма ықпал ету деп түсінгеніміз 
дұрыс.

Әділдік пен әділеттілік 
қа сиеті – бесінші қағиданың 

бас ты түсінігі. Әділеттілік 
– қауіп сіздік пен еркіндік се
кілді қоғамның негізгі құнды
лықтарының бірі. Сонымен 
қатар, ол қоғамның даму көр 
сет кіштеріндегі құнды лық
тарда маңызды рөл атқа ра ды. 
Бұл қоғамның нақты әлеу
меттіксаяси құрылымын қа
лып тастыратын ресми және 
бейресми нормаларды әзір
леумен байланысты. Сон
дықтан Антика дәуірінде әді
лет тілікті түсіндірген мына екі 
көзқарас қазіргі таңда да өзекті: 
қоғамды тең ұстау – қоғамның 
барлық мүшелерінің алдын 
ала белгіленген шарттарға, 
ең алдымен заң алдындағы 
теңдігі; қоғамда бөліп тарату 
– белгілі бір қоғам алдындағы 
үлестіруге қатысушылардың 
ең бегіне, рөліне және шама
сына сәйкес түрлі игіліктерді 
бөлу.

Алтыншы қағидаға сәйкес 
баршамызға адалдық, ұқыпты
лық, тиянақтылық қажет. Не
гізінен адалдық адамның бас
ты қасиеттерінің бірі болуы 
тиіс. Әділдік, табандылық, 
қабылданған міндеттемелерге 
жоғары жауапкершілік секіл
ді адамгершілік қасиетті 
қам титын адалдық ұғымы 
ісәре кеттің дұрыстығына се
нім ділік, қоғам алдындағы 
қызметі дұрыс екенін таныта
тын шынайылықты қамтиды. 
Ұқыптылық болса, кез келген 
ресурстарды үнемді жұмсауға 
әкелетін және бағытталатын 
әрекеттер жүйесі болып табы
лады. Осы ұқыптылық арқылы 
біз өміріміздің сапасын жақ
сар та аламыз. Кез келген әре
кет терде тиянақтылықты бас
ты ұстаным ретінде қабылдау 
экономикалық қатынастардағы 
қажеттіліктерге жедел жауап 
табуға мүмкіндік береді.

Ұлттың жаңа болмысы 
ар қылы елімізде «Жауапты 
мемлекет – жауапты қоғам 
– жауапты адам» жүйесінің 
қалыптасуына толықтай негіз 
бар. Ол үшін әрбір азамат 
мә  селенің маңызын тү сі  ніп, 
қоғам болып бірле се жұ
мыс атқарғанда ғана оң нәти
жеге жете алатынды ғы мыз ды 
ұғынуы қажет.

Ботагөз ПАРИДИНОВА,
 философия магистрі, 

Қызылорда «Болашақ»
 университетінің аға 

оқытушысы

Адастырмас алты қағида
Мемлекет басшысы биылғы Жолдауында еліміздің 

дамуы үшін қажетті 11 бағытқа ерекше тоқталғаны 
мәлім. Халқымыздың алдағы даму жолындағы ұлттың 
жаңа болмысын қалыптастыру өте маңызды. Сондықтан 
ХХІ ғасырда ел тұрғындары терең білімді болуы қажет. 
Әсіресе ақпараттық технологиялар жоғары дамыған 
қазіргі қоғамға ұлт сапасын арттыру өзекті болып санала-
ды.

Ісшараға құқық қорғау 
органдарының басшылары, 
сондайақ құқық қорғау жүйе
сін реформалау жөніндегі жұ
мыс тобының мүшелері қа тыс
ты.

Полиция тергеушісі мен 
прокурор пилоттық жобаның 
тәжірибеде қолданылуын көр
сетті.

Бұл жоба адам құқықтары 
мен бостандықтарына қатыс
ты сотқа дейінгі тергептек
серу органдарының негізгі 
ше шімдерін келісу бойынша 
прокурордың өзіне жүктелген 
міндеттерін орындаудың 
элект рондық форматын көз
дейді.

Осыған дейін екі өңірде 
– Павлодар және Шығыс Қа
зақстан облыстарында пи

лот тық жоба сынақтан өт
кізілді. 1 қазаннан бастап жо ба 
республиканың барлық ай
мағында іске қосылды.

Жобаның мәні тергеушінің 
ісәрекетті саралау, қайта сара
лау, сондайақ тергеуді тоқтату 
туралы шешімін сотқа дейінгі 
тергептексерудің бірыңғай 
тізілімінде электрондық түрде 
қалыптастыруда болып табы
лады.

Прокурор онлайн режи
мінде олардың заңдылығын 
белгіленген мерзімде тексеру
ге, бұзушылықтар анықталған 
жағдайда ден қою шараларын 
қабылдауға міндетті.

Мұндай модель іс жүр гізу 
құжаттарын дайындау уақы
тын және тергеу мерзім дерін 
қысқартады.

Бұдан басқа, қылмыстық 
процеске қатысушыларға қа
былданған процестік шешім
дерді қашықтан қадағалауға, 
келіспеген жағдайларда оларға 
уақытылы шағым жасауға 
мүмкіндік беріледі.

Бас Прокурор бұл жаңа
лықтар алдын ала проку рор
лық қадағалауды қамтамасыз 
етуге және адал азаматтардың 
қылмыстық қудалау шеңберіне 
тартылуын болдырмауға ба
ғытталғанын атап өтті.

Кездесу қорытындысы бо
йынша Ерлан Қошанов ат
қарылып жатқан жұмыстардың 
маңыздылығын атап өтіп, осы 
жылдың соңына дейін Жобаны 
сынақтан өткізуді аяқтауды, 
нормативтікқұқықтық база
ны дайындауды және 2021 
жылғы 1 қаңтардан бастап 
Мемлекет басшысының Қа
зақстан халқына Жолдауында 
көрсетілген тапсырмаларын 
іс ке асыруға кірісуді тапсыр
ды.

Қазақстан 
Республикасының 

Бас Прокуратурасы

Пилоттық жоба таныстырылды
2 қазанда Бас прокуратурада Қазақстан Республикасы 

Президенті Әкімшілігінің Басшысы Ерлан Қошанов және 
Президент көмекшісі – Қауіпсіздік Кеңесінің Хатшысы 
Әсет Исекешевтің қатысуымен Мемлекет басшысының 
2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы 
Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» Жолдауында берілген тап-
сырмаларды орындау аясында жүзеге асырылып жатқан 
пилоттық жобаның таныстырылымы өтті.

«Nur Otan» праймеризі пар
тия Төрағасы, Қазақстанның 
Тұңғыш Прези денті – Елба
сы Нұрсұлтан Назар баевтың 
тапсырмасымен еліміздің пар
тиялықсаяси даму тарихын
да алғаш рет респуб ли калық 
партияішілік сайлау ау қымында 
өтті.

Аймақ басшысы праймериз 
халықаралық тәжірибеде пар
тияның белсенді мүшелері мен 

көшбасшыларын айқындайтын 
тиімді тетік екенін айтты.

– Алғаш рет праймериз XIX 
ғасырда Америка Құрама Штат
тарында сынақтан өткізі ліпті. 
Партияішілік іріктеу барысын
да  белсенді, ел болашағын 
ойлайтын азаматтардың өзін 
көрсетуіне мүмкіндік туды. 
Прай мериз ойдағыдай өтуде. 
Об лыс бойынша  43 мыңнан ас
там партия мүшесі бар, екі күн

нің өзінде олардың 80 проценті 
дауыс берді, – деді облыс әкімі. 

Аймақ басшысы А.Тоқма
ғамбетов атындағы мәдениет 
үйінде орналасқан №13 дауыс 
беру орнына келіп, лайықты деп 
таныған азаматтарға веб портал 
арқылы онлайн дауыс берді. 

Айта кету керек, облыс бо
йынша 485 үміткер бақ сына
ды. Облыстың қалалары мен 
ау дандарында дауыс беруге 
ар налған 133 орын белгіленді. 
Олардың 103де дауыс беру 
онлайн форматта, ал интернет 
желісінің жылдамдығы төмен 
елді мекендердегі  30 дауыс 
беру орнында қағаз бюллетень
дер арқылы жүргізілді.

Облыс 
әкімі 
таңдау 
жасады

– Біз 20162020 жылдарға 
арналған инвестициялық 
бағ   дарламаның нәтиже сін
де қа ланың шет аймақта
рын  дағы жалаңаш сымдар
ды оқ шауланған сымға 
ау ыс тырдық. Одан бөлек, 
қа зір электр энергиясын ком

мер циялық есепке алудың 
авто мат тандырылған жүйесі 
қол ға алынды. Бұл жүйеде 
тұр ғын электр энергиясының 
көр сеткішін смартфон арқы
лы ғана көре алады. Бұған 
дейін айласын асырып, электр 
энергиясын ұрлайтын пы

сы қайлардың да амалы қал
майды. Тұрғын үйлерге жә
шік орнатылып, есептегіш 
құрал сонда қойылады. Аузы 
құлыпталып, оған пломба ба
сылады. Ал егер төлем жа
самай, қарызы көбейіп кет
кендер болса, ол орталық 
та рату пунктінен автоматты 
түр де ажыратылады. Бұл 
қон дырғы пилоттық жоба 
ре  тінде орындалып жатыр. 
Осыны қолданысқа енгізуге 
біз 135 млн теңге қайтарым
сыз грант алдық, – дейді Қы
зылорда электр тарату то
раптары компаниясы АҚ 
бас қарма төрағасы Мұхитжан 
Кәрімбаев.

Бұған дейін қаланың шет 
аймақтарында тұрғындар 

өз кү шімен электр энергия
сын тар татын. Бұл желілер 
желді, дауылды күндері шы
дас бермей, елді әбігерге сал
ды. Десе де, қазір желілерді 
жаңғырту жалаңаш сымдарды 
оқшауланған сыммен ау ыс
тырудан басталды. Ал қол
дан қойылған бағаналар бұл 
сапаға жауап бере алмайды.

– Біздегі өзекті мәселе – 
тұрғындар тұрғызған баға
налар. Сымды жаңалау үшін 
алдымен бағананы стандартқа 
сай ету керек. Қазір бұл 
мәселе де шешіліп келеді. 
Қаланың шет аймақтарының 
көпшілігі мен қала іргесіндегі 
саяжайлар қазір жаңарған же
ліні қолданып отыр. Алдағы 
уақытта электр энергиясын 

автоматты есептеуіш құра лын 
қаланың басқа да аумақтарына 
орнатпақпыз. Осы күні «Рис
маш» ауданы ау мағында 
орталық тарату пункті өзінің 
тиімділігін дә лелдеп тұр. Бұл 
маңайда бір неше әлеуметтік 
нысан және көптеген жеке 
тұрғын үй секторы осы жерден 
электр энергиясын тұтынады, 
– дейді М.Кәрімбаев.

Айта кетейік, бүгінде 
5669 абонент осы автоматты 
қондырғыға енгізілген. Ал 
биыл инвестициялық бағ дар
лама негізінде 4 жылға бө
лінген 5,1 млрд теңге де толық 
игерілуге жақын. Десе де, 
аймақ қазынасынан да бөлініп 
жатқан қаржы аз емес.

Электр желілері жаңартылуда
Қызылордада электр желісінің 69 проценті көнерген. 

Бұған дейін шаһардың «Шанхай» бөлігіндегі желілер 
жаңғыртылған болатын. Сонымен қатар, бірнеше елді 
мекендер де жаңа желінің жемісін көріп отыр. ҚР 
Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополиялар-
ды реттеу комитетінің облыс бойынша департаменті 
атқарылған жұмыстар төңірегінде баспасөз турын 
ұйымдастырды.

Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы»Sb

Сенбі күні облыс әкімі, «Nur Otan» партиясы облыстық 
филиалының төрағасы Гүлшара Әбдіқалықова праймериз 
үміткерлеріне өз таңдауын жасады.

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»Sb

Олардың қатарында рес
публикалық «Хабар 24», 
«Ха бар» телеарналарының 
мен шікті тілшілері Рай
хан Тәжібаева мен Нұрлан 
Жақыпбеков, облыстық «Сыр 
бойы» газетінің аға тілшісі 
Айнұр Батталова, «Кызылор
динские вести» газетінің аға 
тілшісі Айнагүл Манабаева, 
«Кyzylordanews.kz» ақпарат 
агенттігінің бас редакторы 
Нұрсұлтан Мықтыбай, «Сыр 
медиа» ЖШС фототілшісі 
Нұрболат Нұржаубай және 
өзге де әріптестеріміз бар. Об
лыс әкімінің орынбасары Пре
зидент Жарлығымен бекітілген 
марапатты табыстай отырып, 
коронавируспен күресте елеулі 
еңбек етіп, жемісті жұмыс көр
сеткен жандарға алғыс білдірді.

Жиын еменжарқын пікір 
алмасу түрінде өрбіді. 

– Мемлекет басшысы 2020 
жылғы 1 қыркүйектегі Жол
дауында қоғамдық салаға қа
тысты ұлттың жаңа болмысын 
қа лыптастырудың өзектілігіне 
ба сымдық беріп, негізгі бағыт
тарды айқындады, – деді 
С.Ахмет. 

Мәдениет саласында күні 

бүгінге дейін онлайн форматта 
10 мыңға тарта мәдени шара 
ұйымдастырылды. «Жұмыспен 
қамтудың жол картасы  2020» 
бағдарламасы аясында 22 жоба 
жүзеге асырылуда. Мемлекет 
қорғауындағы 545 тарихимә
дени мұра объектісінің 6да 
қазба жұмысы жүргізілді. 
Сырбойылық өнер иелерінің 
тәуелсіздіктің 30 жылдығына 
арналған тартуы да бар. Ата
улы датаға байланысты рес
публикалық ақындар айтысы 
мен республикалық суретшілер 
симпозиумын өткізу межелен
ген. 

Өңірде дене шынықтыру жә
не спортпен жүйелі шұғылдану
шылар қатары 30,2 процентке 
артып, 244 мыңнан асты. Қы
зылорда қаласында байдарка 
және каноэ есу базасының құ
ры лысмонтаж жұмысы жүр
гізі луде. Қала және аудандар да 
8 жаттығу, стритбол алаңы пай
далануға берілді. Мемлекеттік
жекеменшік әріптестік аясында 
биыл жоспарлы 12 жобаның 5і 
іске қосылды. «Нұрсәт» теннис 
орталығының 4 жабық теннис 
корты жыл соңына дейін салы
нып бітпек. 

Спорт үйірмелері мен сек
цияларына қатысушы 14 пен 29 
жас аралығындағы тұрғындар 
үлесін 2025 жылға қарай 20,8
ден 22,8ге арттыру көзделіп 
отыр. 

– Ал 6 мыңға жуық жастың 
алдағы 5 жылда «Жасыл ел», 
«Жас құрылысшылар» еңбек 
жа сақ тары қатарында еңбек 
етуі үйлестіріледі. NEET сана
тын да ғы жастардың үлесін осы 
ара лықта 7,8 процентке дейін 
төмендету көзделуде, – деді об
лыс әкімінің орынбасары. 

Серік Әбжәліұлы күрделі 
кезеңде бетперде тағу, әлеу
меттік ара қашықтықты сақ тау, 
антисептик пайдалану күн
делікті дағ дыға айнал ғанын 
атап өтті. Сөйтсе де, халықты 
әлі де той, ас беру, мерекелік 
кештерді барынша шектеуге, 
жақындарымыздың денсау
лығына, қауіпсіздігіне ерек ше 
мән беруге шақырды. 

Кездесуде БАҚ өкілдері 
медиа кеңістігінің өткір мәсе
ле лерін барынша қозғап, ұсы
ныспікірлерін жеткізді. Атап 
айт қанда, ақпараттың ашық
тығы мен оған қол жеткі зу  дегі 
кедергілер, сонымен қатар, 
әлеу меттік желілерде журна
лис тердің мүмкіндігін пайдала
ну, тә лімдіктағылымдық мәні 
бар жобалар әзірлеу және тағы 
басқа жайттарды қозғады. 

Облыс әкімінің орынбаса
ры сынескертпелердің ешбірі 
елеусіз қалмайтынын, мұндай 
кездесулер тұрақты түрде өтіп 
тұратынын айтты. 

Журналистермен жүздесу

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb

Кеше облыс әкімінің орынбасары Серік Ахмет 
республикалық және жергілікті ақпарат құралдарының 
басшыларымен және өкілдерімен кездесті. Кездесуде 
алдымен пандемия жағдайында халыққа жедел әрі нақты 
ақпарат таратып, алғы шепте болған журналистер «Халық 
алғысы» медалімен марапатталды. 
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2020 жылғы 1 қаңтардан 
бастап қаржы нары ғы ның 
рет телмейтін қатысушы ла
ры есеп тік тіркеу ден өтіп, 
бар лық қа жетті есептерді 
тап сыруы тиіс. Мұны қалай 
жасау керектігі туралы Қа
зақстан Республикасы Ұлт
тық Банкінің Қызылорда 
фи лиалында айтылды. 

Тиісті заң онлайн-кредит-
теу компанияларының, кредит-
тік серіктестіктердің және лом-
бардтардың қызметін реттеу 
үшін әзірленді. Бүгінгі күні 
өңірде 10 микроқаржы ұйымы, 
8 кредиттік серіктестік және 5 
ломбард ресми тіркелген. Олар-
дың барлығы 2020 жылдың 1 
қаңтарынан бастап "ҚР кей бір 
заңнамалық актілеріне қар  жы 
нарығын реттеу мен да мы  ту 
және микроқаржылық қыз-
мет пен салық салу мәселе-
лері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы" 
жаңа заңның күшіне енеді.

Осылайша, бұрын реттел-
меген қаржы нары ғының қаты-
сушылары жаңа қадағалау 
органы – Қаржы нарығын рет-
теу және дамыту агенттігінің 
реттеу саласына түсті. Ин-
тернет арқылы несие беретін 
несиелік серіктестіктер, лом-
бардтар жә не онлайн несие 
берушілер есеп тік тіркеуден 
өтуге міндетті болды.

Микроқаржы қызметін 
жү зеге асыратын ұйымдарға 
келе сілер жатады:

- сомалары мен мерзімдері 
бойынша шектеусіз өз қаты-
сушыларына микрокредиттер 
бе ретін кредиттік серіктестік-
тер; 

- Жеке тұлғаларға жеке 
пай далануға арналған жылжы-
малы мүлік кепілімен 1 жылға 
дейінгі мерзімге 8 000 АЕК-тен 
аспайтын мөлшерде микрокре-
диттер беретін ломбардтар; 

- жеке және заңды тұл-
ғаларға қамтамасыз етумен 
не қамта масыз етусіз 20 000 
АЕК-тен ас пайтын мөлшерде 
ми крокре диттер беретін мик-
ро қаржы ұй ымдары.

Микроқаржы қызметіне 
қойылатын талаптар: 

- пруденциалдық норматив-
терді және өзге де сақталуға 
міндетті нормалар мен ли мит-
терді, оларды есептеу әдісте-
месін сақтау міндеттемесі; 

- жоғары органы бекіткен 
микрокредиттер беру қағи-
далары болған кезде ғана ми-
крокредиттер беруге міндетті;

- микрокредит беру туралы 
шарт жасасудың белгіленген 
тәр тібін сақтау (мазмұнына, 
рә сімде луіне, міндетті шартта-

рына қойылатын талаптар); 
-  микрокредиттер бойынша 

кредиттік досье жүргізу; 
- "Қылмыстық жолмен 

алын ған кірістерді заң дасты-
ру ға (жы лыстатуға) және тер-
роризмді қаржы ландыруға қар-
сы іс-қимыл туралы" Заңның 
талаптарын сақтау (қаржы 
мо ниторингі субъектілері 
ретінде); 

- Ұлттық Банктің норматив-
тік құқықтық акті лерінің та-
лаптарына сәйкес бухгалтерлік 
есеп жүр гізуді және қаржылық 
есептілікті қалыптастыруды 
жү зеге асыру;

- Ұлттық Банкке белгіленген 
тізбеге, нысандарға, мерзімдер 
мен тәртіпке сәйкес қаржылық 
және өзге де есептілікті ұсы-
нуға. Нормативтік құқықтық 
ак тілерге1  сәйкес келесі тоқсан 
сайынғы есептілік нысандары 
көзделген:

- микроқаржы ұйымдары – 
11 нысан (тоқсан сайын, есеп
ті тоқсаннан кейінгі айдың 
20 (жиырмасыншы) күнінен 
кешіктір мей); 

- кредиттік серіктестіктер – 
7 нысан (тоқсан сайын, есепті 
тоқсаннан кейінгі айдың 25 
(жиырма бесінші) күнінен 
кешік тірмей); 

- ломбардтар – 7 нысан 
(тоқ сан сайын, есепті тоқ сан
нан кейін гі айдың 25 (жи ыр
ма бе сін ші) күнінен кешік
тірмей). 

Жоғарыда көрсетілген есеп-
терді мерзімінде ұсынбағаны 
үшін әкімшілік жауапкершілік 
қарастырылған. 

Кредиттік серіктестіктер 
мен ломбардтардан есеп ті лік-
ті электрондық форматта қа-
был дау "қаржылық реттеуші 
ста тистикалық көрсеткіш тер" 
ААЖ-да іске асырылды. Ба-
лама ретінде кредиттік серік-
тестіктер мен ломбардтардан 
есептілікті рес понденттің же-
ңіл  детілген авторизациясы бар 
веб-сервис арқылы қа былдау 
әзірленді, ол Қазақстан Рес-
публикасы Ұлттық Банкінің 
сайтында қолжетімді (https://
frsi.nationalbank.kz/). Ол үшін 
электрондық цифрлық қол-
таңба қажет.

Есептік тіркеуден өту мә-
се лелері бойынша Қаржы 
на ры ғын реттеу және дамы-
ту агенттігінің Қызылорда 
қала сын дағы өңірлік өкілдер 
бас қармасына, қаржылық 
есептілік мәселелері бойын-
ша – ҚР Ұлттық Банкінің Қы-
зылорда филиалына жүгіну 
қа жет. Сұрақтар туын даған 
жағ  дайда 551523 нөміріне қо-
ңырау шалуыңызға болады.

Тіркеу және есептер: реттелмейтін 
қаржы нарығына қатысушыларға 

арналған жаңа ережелер

1 14.11.2019 ж. №192 «Пруденциялық нормативтердi және микроқаржылық 
қызметті жүзеге асыратын ұйымның сақтауы мiндеттi өзге де нормалар мен 
лимиттердi, оларды есептеу әдістемесін бекіту туралы»;

28.11.2019 ж. №222 «Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның 
есептілік тiзбесiн, нысандарын, ұсыну мерзiмдерiн және оны ұсыну қағидаларын 
бекіту туралы»;

28.11.2019 ж. №224 «Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның 
пруденциялық нормативтердi және сақталуы мiндеттi өзге де нормаларды және 
лимиттердi орындауы туралы есептіліктің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзiмдерiн 
және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы».

Бағамдап қарар болсақ, қыл-
мыс әлемі тым жасарып келеді. 
Бұрын тек үлкендер баратын 
қылмысты қазір кіші де жасайтын 
болды. Әсіресе, кейінгі жылдары 
өрімдей жастардың көз көріп, 
құлақ естімеген қылмыстарға ба -
руы, олардың бойында тағы лық 
пен қатыгездіктің белең алуы 
бүгінгі күні көз үйрен ген кө-
рініске айналып бара жатқандай. 
Жасөспірімдер небір қылмыстар 
жасай отырып, тек өз жеке басы-
на ғана зиян келтірмейді, ең алды-
мен отбасы қатты қасірет шегеді, 
туыстарына, айналасына, жалпы 
қоғамға зиянын тигізеді. Осының 
бәрін біле отырып, бұл мәселеге 
бейжай қарау, болашаққа алаң-
дамау мүмкін емес. «Бала тәр-
биесі басты байлығың, кешіксең, 
көретінің қайғы-мұң» деп кезінде 
дана Абай бекер айтпаған. Тәр-
бие уысымыздан шығып кетті 
ме, мүмкін, бала тәрбиелеу тех-
нологияларын өзгертуіміз керек 
шығар. Әлде осы құбылыстың 
бәрін саралау, талдау өз деңге-
йінде емес пе? Сұрақ көп, оның 
жауабын жан-жақты іздеу, осы 
мәселеге атүсті қарай алмайтын 
баршамыздан талап етіледі. 

Сондықтан басты назар кә-
ме  летке толмағандар қыл мыс 
жа сағаннан кейін емес, жас өс-
пі рім дер арасындағы болуы ық-
тимал қылмыстардың неғұрлым 
алдын алуға, оны болдырмауға 
бағытталуы керек. Ал, бұл өз 
кезегінде отбасы, білім ошақтары, 
құқық қорғау саласы, бүкіл қоғам 
болып біріккенде ғана іске аса-
ды. Біз осы сөзді бұрыннан да 
айтып келеміз, бірақ, нәтижесі 
көңіл көншітерлік деңгейде емес. 
Қылмыс орын алғаннан кейін ба-
рып қана, оның себебін біріміз-
бірімізден көріп әлек боламыз. 
Сондықтан да, қылмыстың әлеу-
меттік те, психологиялық та се-
беп-салдарына алдын ала үңіл-
геніміз дұрыс болады. Әрине, 
жасөспірімдердің келеңсіз әре-
кеттерге баруына себеп те көп: 
оқуға, еңбекке ынтасыздық, бос 
уақытты қаңғырумен өткізу, құ-
мар ойындарға, есірткіге, ішім-
дікке, оңай олжа табуға әуестік, 
тағысын тағылар. Ал, оның түпкі 
себебі неде?

Құқық бұзушылыққа, қыл-
мыс қа көбіне толық емес, жай сыз 
отбасынан шыққан балалар бара-
ды дейміз. Бірақ, байқасаңыздар, 
соңғы уақытта толық, ауқатты 
отбасынан шыққан балалардың 
да қылмысқа баруы жиілеп 
кетті.  Мұның басты себебі, кей 
ата-аналар өз перзенттерінің ал-
дын дағы  жауапкершілігін бала-
ларының материалдық қажет-
ті лігін толық қамтамасыз ету 
ғана деп түсінеді. Олардың жү-
ріс-тұрысы мен мінезінің қалып-
тасуына дер уақытында, өз дең-
гейінде бақылау жасамайды, өз 
парызы мен жауапкершілігіне 
бей қам қарайды. Мұнан бөлек, 
ересектер арасындағы құқық 
бұ зушылықтың да жасөспірім-
дер ге кері әсері болатынын 
ұмыт  пауымыз керек. Өйткені, 
жас  өспірімдік шақ – адамның 
әр нәр сені көргісі, білгісі келіп 
тұра тын еліктегіш, албырт шағы, 
яғни, сын сағат. 

Балалар көбіне қылмысқа 
же ке өзі емес, топ болып бара-
ды. Сосын сол топтан бөлінгісі 
кел мейді және топ ішіндегі бе-
делі үшін олар қай нәрсеге де 
дайын болады. Сол ортада таң-
ға жайыптар, кереметтер жа сап, 
көзге түскісі, өзін-өзі көр сет кісі,  
танымал болғысы келе ді. Олар-
дың достық туралы түсі нігі бас-
қаша қалыптасады, қоғам дағы 
жаңалық, жақсылыққа еш қызық-
пайды, өз әлемдері өздеріне қы-
зық.

Қаншама себеп-салдар іздесек 
те, мұны шешудің түрлі жолын 
ұсынсақ та, айналып келгенде, 
отбасы тәрбиесі алдыңғы кезек-
те. «Ұяда не көрсең, ұшқанда 
соны ілесің» деп халқымыз бе-
кер айтпаған. Себебі, отбасының 
бала тәрбиесіндегі қателіктері 
қоғамдық тәрбиедегі қателіктерге 
ұласып, одан әрі шиеленісіп, 
ақы ры түрлі келеңсіздіктерге 
апа  рады. Сондықтан да, бала 
тәр  бие сіндегі ата-ананың жауап-
кершілігіне ерекше мән беріліп, 
ата-ана ретінде жіберген қателігі 
үшін ол заң алдында жауап бе-
ретіндей болуы керек. 

ҚР Мемлекеттік хатшысы 
Қ.Көшербаев өзінің «Құндылық-
тар құлдырамасын...» атты ма-

қа ласында әлемдегі қазіргі жағ-
дай адамдардың санасының 
сіл кініп, рухани қозғалысын та-
лап ететінін айтқан. Соған сай 
басты мақсат – қоғамдық сананы 
өзгерту өзектілігін, халқымыз 
үшін маңызды еңбек, денсаулық, 
білім сынды үш мұраты жай-
лы айта келіп, жаһандану за-
манында ұлт ретінде сақталып 
қалу үшін отбасындағы ұрпақ 
тәрбиесіне ерекше мән береді. 
«Өнегелі отбасынан тәрбие алған 
өскелең ұрпақ қана атамекенін 
ардақтап, Отанын қастерлей 
алады» дейді. Қоғамда болып 
жатқан небір қайшылықтар мен 
келеңсіздіктердің басым бөлігі 
осы отбасы тәрбиесіне байланыс-
ты екендігін меңзейді. 

Сонымен қатар әлеуметтік 
қиындықтар мен психологиялық 
қиындықтар да баланы қылмысқа 
итермелейді. Алаңдайтын бір 
мәселе – қоғамда қазір ажырасу 
көп. Мұндайда бала көбіне анада 
қалады, ал, ана осы сәтте үлкен 
депрессияға түседі. Күйзеліс бі-
реуде тез аяқталса, енді біреу-
лерде жылдарға созылады. Бала 
өзімен-өзі қалады. Ажырасу 
кезінде бала психикасы үлкен 
соққы алады. Себебі, балаға әке-
шешесі бірдей, екеуі де қымбат. 
Олар екеуінің арасындағы себепті 
түсінгілері келмейді, мұны ата-
ана да сол кезде емес, кейін 
ұғынады, көп жағдайда өкініп те 
жатады. Осы құбылысқа сара-
лап қарайтын болсақ, иә, көбіне 
себебін әлеуметтік мәселеге әке-
ліп тірейміз: жұмыссыздық, қар-
жылай тапшылық, баспанасыз-
дық, тағы басқалар. Десек те, 
бұлар негізгі себеп емес сияқты. 
Біздің қазақ дәстүрінде үйленер 
ұлды әкесі, әулеттегі аға, жез-
делері, қалыңдық болар қызды 
анасы, жеңгелері дайындайтын. 
Олар екі жасқа болашақ от басы 
болудың қыр-сырын, кезде се-
тін қиындықтарды жауапкер ші-
ліктерін, міндеттерін, парызда-
рын үйрететін. Қазір мұның бірде 
біреуі жоқ. Шындыққа келгенде, 
екі жас отбасылық өмірге еш 
дайындықсыз қадам басады. Со-
сын кездескен қиындықтар ал-
дында дәрменсіз болады. Кіш-
кентай проблемалар келе-келе 
үлкейіп, отбасы шырқы бұзыла 
береді. Сондықтан осы мәселеге 
біз бүгін ерекше алаңдауымыз ке-
рек, ертең кеш болады. 

«Баланы бұзуға, түзеуге се-
беп болатын бір шарт – жас 
күнде көрген өнеге» дейді Алаш 
ардақтысы Жүсіпбек Аймауы-
тов. Қазақ отбасының ықылым 
заманнан келе жатқан өзіне тән 
ерекшеліктері бар еді, олар: от-
басы мүшелерінің арасындағы 
ерекше ізгілік, бауырмалдылық, 
жарасымды сыйластық, үлкенге 
құрмет, кішіге ізет жасай білу, 
әу леттің өзіндік жақсы дәстүр-
лерін жалғастыру. Қазір осы 
құн дылықтар барлық отбасынан 
табыла ма? Жоқ, жаһанданумен 
бірге олар да жұтылып бара 
жатқандай.

Өкінішке қарай, бүгінде біздің 
кейбір аналарымыз биліктен та-
лап етудің жолы осы екен деп, 
тек айқайға басатын болды. «Ел 
боламын десең, бесігіңді түзе» 
дейтін қағиданы басшылыққа 
алар болсақ, сол киелі бесік иесі 
– аналарымыз бейәдеп емес, са-
бырлы, парасатты  болса дейміз. 
Өйткені, бала үшін алдымен ана-
сы үлгі.      

Тағы бір айтатын мәселе – 
жасөспірімдер арасындағы құқық 
бұзушылықпен, оның алдын алу-
мен күресетін ювеналды поли-
ция қызметкерлерінің біліктілік 
деңгейін, жауапкершілігін барын-
ша арттыру керек. Шиеленіскен 
істі шешу, жасөспірімдермен 
про филактикалық шара барысын-
да олардың кәсіби де, адами да 
әлеуеттерінің жетіспей жататы-
ны  шындық. Негізі құқық қорғау 
орындарының жасөспірімдермен 
жұмыс істейтін саласындағы ма-
мандарында тек диплом ғана 
емес, сонымен қатар заңды жақсы 
білумен бірге әділдік, адалдық,  
жан-жақтылық, адамгершілік, па-
расаттылық, көрегенділік сынды 
қасиеттер керек. Бұл да ойлана-
тын мәселе. 

Жер-жаһанға танылғанымыз-
бен, жаһанданудың біздің мента-
литетімізге мүлде жат, келеңсіз 
тұстары да өмірімізге дендеп 
енді. Әлемде осы кезге дейінгі 
соғыс, экология, діни экстремизм, 
терроризм сынды проблемаларға 

қазір педофилизм де қосылып 
отыр. Иә, бұл бұрыннан да ан-
да-санда қылаң беріліп қалатын 
құбылыс болатын, бірақ, соңғы 
кезде елімізде жиілеп кетті. Осы 
құбылыстың қоғамда дендеп ке-
туінің себептері зерттеліп, түбі 
қайдан шығатыны айтылып жүр. 
Белгілі психологтардың  пікір-
леріне сүйенер болсақ, егер 
ана сы жүкті кезінде ішімдікке, 
есірт кіге, темекіге құмар бол-
са, оның миы зақымданып, ол 
баланың кейбір нейрондарын 
бұзатындығы айтылады. Соны-
мен қатар бала күнінде сексуал-
ды қысым көргендер, психосоққы 
алғандар, жүре келе пайда болған 
әйел алдында өзін көрсете алмау 
сенімсіздігі оларды осы қадамға 
жетелейтін факторлар қатарына 
жатады екен. 

Мұндай азғындар өз құрбан-
дарын таңдауда да белгілі бір кри-
терийлерге сүйенеді. Олардың 
уысына тез түсетіндер, әсіресе, 
толық емес отбасында дүниеге 
келгендер, бейтаныс адамдарға 
тез алданатындар, өзіне көңілі 
толмайтындар, отбасы тарапынан 
мейірім көрмейтіндер, яғни, ата-
ана махаббаты жетіспейтіндер, 
отбасында сыйластық жоқтар, 
мүгедектер, жетім, тым ұял шақ-
тар. Ғалымдардың зерттеуі бо-
йынша педофилдар тұйық келеді, 
көбіне жалғыз жүреді, көпшілік 
ортаны қалай бермейді, ойға ал-
ған жоспарын орындамай жаны 
саябыр таппайды. Статистикаға 
қарасақ, педофилдардың 30 про-
центі өз туыстары, 60 проценті 
баланы жақсы танитындар, 10%-
і мүлде танымайтындар болады 
де ген болжам бар. Әрине, бұл 
нақты сараптама бола қоймас, 
десек те ойланатын жағдай. Пе-
дофилияны туабітті не жүре келе 
пайда болатын психологиялық 
ауытқу деп қарайтын болсақ, осы 
бағытта жұмыс істейтін кәсіби 
мықты мамандар қажет-ақ. Мұны 
тек психологиялық ауытқу деп 
қана қарауға да болмайды, бұл 
аса ауыр қылмыс, зұлымдық, де-
мек, осы қылмыспен айналыса-
тын құрылымдағы мамандардың 
да аса білікті болуы ауадай қажет. 
Себебі, нақты анықталғанынан 
бөлек, өгей әке, ағадан, тағы басқа 
жақындарынан көрген қорлығын 
қорқып айта алмай жүрген қанша 
бала жүр арамызда...

Қазір біздің заңымызда мұн-
дай қылмысқа барғандарды тек 
ұзақ мерзімге темір торға қа-
маумен шектелеміз. Соңғы кез-
де кастрация әдісін де қолданып 
жатырмыз. Бірақ, мұның бәрі де 
проблеманы түбірімен жоя ал-
масы сөзсіз. Он екіде бір гүлі 
ашылмаған бейкүнә сәбидің ба-
қытты балалығын ұрлап, бү кіл 
тағдырына балта шапқан қыл-
мыскерге бұл жаза да аз. Ай-
туға көп уақыт сияқты болып 
көрінгенмен, бұл жылдар да 
сыр ғып өте шығады, бостан-
дық қа шыққан зұлымның сол 
тір лігіне қайта көшпесіне кім 
кепіл? Неге мұндай адамды мем-
лекет соншама жыл асырау ке-
рек? Дәл осы қылмысқа келгенде 
гуманистіктен тапқан пайдамыз 
шамалы. Сондықтан әлемнің бір-
неше елінде қолданылып жатқан 
өлім жазасының енгізілгенін қа-
зір жұртшылық қалап отыр. 

Сонымен бірге елдегі бүкіл 
педофилдардың аты-жөні нақты 
анықталған ақпараттық база бо-
луы қажет, халық біліп, олардан 
сақтана жүруі керек. Мұндай 
тәжірибе Түркия мемлекетінде 
бар және нәтижесіз де емес. 
Осыған орай Мемлекет басшы-
сы да өзінің «Жаңа жағдайдағы 
Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» ат-
ты халыққа жаңа Жолдауын да 
«Біз кәмелеттік жасқа толмаған 
балаларға қатысты жыныстық 
си паттағы әрекеттері үшін қыл-
мыстық жазаны едәуір қатаң дат-
тық. Алайда, бұл проблема әлі де 
ушығып тұр. Мұндай қыл мыс-
керлер рақымшылық алу жә не 
мерзімінен еркін босану құқы-
ғынан айырылып, мейлінше қа-
таң жазалануы керек» деп нақты 
атап көрсетті. 

Жарайды, қанша қатаң жа -
за ланғанмен де, олардың өз гер -
месі анық және жазасын өтеп 
шыққанмен де қайтала май ты-
ны на кепілдік жоқ. Сондықтан 
олар ды сол түрмеде емдеу, са-
уықтыру керек. Мәліметтерге, 
зерттеулерге сүйенсек, оларды 
мінез-құлқына, жүріс-тұрысына, 
тағы басқа бел гілеріне қарай 

кей жағдайда анықтауға да бо-
лады екен. Олай болса, алдын 
ала мықты психиаторлар жұмыс 
жүргізсе қалай болады? Бәлкім, 
белгілі бір орталықтарға тіркеу 
қажет болар. 

Негізі бұл проблемамен жан-
жақты күресу керек, ұрпағы мыз-
дың амандығы үшін, мүмкін, мен-
талитетіміздегі «Ұят болады ның» 
да тігісін жатқызып, балалардың 
жыныстық сауаттылығына ата-
ана, оқу орындары болып мән 
беруіміз қажет шығар. Мыса-
лы, балаға есі кіре бастағаннан 
көшеде өзін қалай ұстау керек-
тігін, бейтаныс адаммен әңгіме-
леспеу, еріп кетпеу, алданбау 
қа жеттігін жиі айтып отырсақ. 
Мұның бәрі де қатып қалған ой 
емес, қайтсек, өмірге дендеп еніп 
бара жатқан проблемадан құ-
тылудың жолындағы пікір ғана 
екенін жұртшылық та түсінер, ой 
қосар. 

Қоғамдағы осындай келеңсіз 
көріністердің белең алуына ті-
келей әсері бар және бәрімізді 
ойландыратын тағы бір жайт 
бар. Ол ғаламторға, оның ішінде 
әлеуметтік желілерге деген тә-
уелділік. Бұл көрініс те қазір 
ға ламдық проблемаға айналып 
отыр. Сан түрлі әлеуметтік желі-
лердің жеке адамға ғана емес, 
жалпы қоғамға, мемлекетке ық-
палы күннен-күнге артып бара-
ды. Тіпті, билік өкілдерінің өзі 
кейде осы желіге алаңдап, ондағы 
жөнді де, жөнсіз талаптар мен 
пікірлердің жетегінде кетіп бара 
жатқанын көріп, естіп отырмыз. 
Төртінші өнеркәсіптік рево-
люция кезеңінде ғаламтордың, 
әлеуметтік желілердің пайдасы 
да орасан. Адам өзіне қа жет-
ті мә ліметтерді тез таба алады, 
жа  ңалықтардан жылдам ха бар-
дар болып отырады, шығар ма-
шылығын жарнамалайды, биз-
несін дамытады, т.б. Сонымен 
қа тар зияны да жетерлік, алтынға 
ба лайтын уақытымызды жоғал-
тып жатқанымызды сезе бер-
мей міз, тек дайын ақпарат пай-
даланып, жалқауға айналып 
ба  ра жат қандаймыз. Әлеуметтік 
же ліге тәуелділік туған-туыс-
тар  мен қарым-қатынасқа да кері 
әсерін тигізуде. Ересек адам-
дардың өзін еріксіз баурап алып 
жатқан әлеуметтік желі ал дын-
да бала ларымыздың тіпті қау-
қарсыз екені түсінікті жағдай. 
Небір бүлдіргі ақпараттар мен 
ұлттық болмысымызға мүлде жат 
бейәдеп дүниелер ғаламторда 
өріп жүр.

Президент өз Жолдауында 
бү кіл әлем сияқты Қазақстан-
ның да интернеттегі түрлі ғай-
баттаулардан қорғана алмай 
отырғандығын, салдарынан оқыс 
оқиғалардың орын алып жат-
қан дығын айта келіп, азамат-
тар ды, әсіресе, балаларды ки-
бер  буллингтен қорғау жөнін дегі 
заң  намалық шараларды қабыл-
дауды тапсырды. Бала санасына 
кері әсерін тигізетін ақпараттық 
өнімдерді жария етуге тыйым 
салу керек дейміз. Бұл оңай жү-
зеге аса қоятын шаруа емес 
сияқ ты. Сондықтан отбасында 
ба лалардың әлеуметтік желіні 
пайдалануына белгілі бір шектеу-
лер қою керек. Баласының қандай 
әлеу меттік желіде отырғаны, не 
көріп жатқаны үнемі ата-ана на-
зарында болғаны дұрыс, демек, 
көп мәселе ата-анада. 

Қазір ата-аналардың басым 
бөлігі өздерінің бала тәрбие-
леудегі жауапкершілігін оларды 
киіндіру, тамақтандыру, қажетті 
бір-екі қосымша орталықтарға 
апару, талаптарын орындау  ғана 
деп түсінеді. Осымен олардың 
тәрбиелері тәмам. Күні бойы 
ата-ана жұмыста, кешке балала-
рымен бір-екі тілге келеді, бірге 
тамақтанады. Сосын ата-ана да 
әлеуметтік желіде отырады, ба ла 
өз әлемімен қалады. Тіпті кіш-
кентай сәбилерінің өзін мазаны 
ала бермеуі үшін қолына ұялы 
телефон, планшет ұстата са лады. 
Дәл осы көріністің қа зір кез кел-
ген отбасында болып жатқаны, 
өкінішке қарай, ащы шындық. 
Адам өзінің ерік-жі ге рін балалық 
шақтан бастап, әлеу меттік желіге 
емес, ақылға, санасына, параса-
тына бағындыру керек. 

Тағы да Абайға жүгінер бол-
сақ, «Бұрынғы ата-бабалары мыз-
дың бұл замандағылардан артық 
екі мінезі бар екен: ол – елбасы, 
топ басшыларына тоқтай біле-
тіндігі мен намысқойлығы» дей-

ді. Тереңінде ақылман адам ның 
сөзіне тоқтау, бірін-бірі тың-
дай білу, арлы, намысты болу 
тү сініктері жатыр. Мұны неге 
айтып отырмыз, себебі, қа зір 
әлеу меттік желілерде де, өмір де 
де мәселенің байыбына бармай 
арандату, ушықтыру, сабыр сыз-
дық, әдепсіздік, жағдайды тек 
айқаймен шешем деген пиғыл 
көп. Оны да бүгінгі әлеуметтік 
қи ыншылықтармен ақтауға ты-
рысамыз.

Әлеуметтік желідегі түрлі 
фейктер, яғни, қоғамдық пікір-
лер мен көңіл күйді бұрма-
лаушылықпен көрсету – кез кел-
ген уақытта бұрқ ете қалатын 
қауіпті отпен ойнау. Әсіресе, 
аза маттардың саяси санасы мен 
мінез-құлқын әлеуметтік басқа-
рудың жасырын тәсілі – саяси ма-
нипуляция да белең алып келеді. 
Фейктердің ХХІ ғасырдың ең 
басты қауіп-қатерлерінің бірі 
екенін ЮНЕСКО да мақұлдап 
отыр. Бұл қауіппен күрестің нә-
тижесіздігінен де бүкіл әлемде 
күт пеген келеңсіз жағдайлар 
орын алуда. 

Жаһандық пандемия кезінде 
бұған көзіміз әбден жетті. 
Адам дар алғашында вирустың 
табиғатын, оның таралу қаупін 
толық түсінген жоқ. Сондықтан 
әлеуметтік желіде жалған ақ-
параттар тараған кезде, жұрт-
шылық әбігершілікке, байбаламға 
бой алдырды. Мысалы, біреулер 
ұшақтың шаңды ізін вирус тара-
тып жатыр десе, енді біреулер бұл 
ауру мүлде жоқ деді. Ал, үшінші 
біреу бұл адамдарға чип салудың 
саясаты деп шулады. Сондықтан 
кім пікір жазса да, әсіресе, белгілі 
блогерлер мен қоғамдық пікір 
көшбасшылары, елдің ой ын сан-
саққа жүгіртпей, өз жаз ғанына 
аса жауапкершілікпен қа рауы ке-
рек.

Осы тұста тағы бір айта ке-
тетін мәселе – қазір әлеуметтік 
же лілерде мемлекеттік қызмет-
керлердің сыбайлас жемқор лық-
пен, парамен ұсталып жатқаны 
туралы  құзырлы орган жиі ашық 
ақпарат беруде. Әрине, ол дұ-
рыс та, халық білуі керек. Бұл 
бір жағынан, сыбайлас жем қор -
лықпен күрес саласының нәти-
желі жұмысын да көрсетеді. 
Бі рақ, осы мәліметтер халық 
ара  сында мемлекеттік қыз  мет-
керлер шетінен сыбай лас тық-
пен айналысып жатыр деген 
пікір қалыптастырып отыр. Сол 
себепті халықтың билікке деген 
сенімі азайып барады. Ал, сол па-
раны беретін кімдер?  Өзіміз емес 
пе? Мүмкін, пара берушілердің 
де атын атап, түрін түстеу ке-
рек шығар. Себебі, олар да заң 
бұ зып отыр ғой. Демек, бұл мә-
селеге біржақты емес, жан-жақты 
қарайтын уақыт келген сияқты. 

Ең өкініштісі – әлеуметтік 
же лідегі негізсіз, ресми емес, 
аран дату, кейбір топтардың өз 
мүд десін көздеп, ушықтыру мақ-
са тындағы пікірлерге таразыла-
май, сараптамай, тез еріп кете 
беретін болдық. Осы тұста ақ па-
раттық сауаттылығымыз да же-
тіспей жататын сияқты. Осыған 
орай әлеуметтік желідегі қандай 
да бір келеңсіз, алыпқашпа пі-
кірге сол мәселеге қатысты құ-
рылымдар, құзырлы органдар 
дер кезінде қалың жұртшылыққа 
түсінікті тілмен дұрыс ақпарат 
беріп отырса дейміз. Өйткені көп 
жағдайда желі қолданушылары 
осындай ресми жауап ала алмай-
ды. Түсінбестік туындап, жағдай 
ушығып, проблема тереңдей тү-
седі. 

Біздің ата-бабаларымыз 
қиын  дықтың небір түрін көрген: 
со  ғысты да, ашаршылықты да, 
жұтты да. Соның бәрінде сабырға 
келген, шүкіршілік еткен, әсіресе, 
аналарымыз жоқтан бар жасап, 
шаңырақтың шайқалмауын, ел-
дің бірлігін сақтап, ағайынның 
алауыздығына жол бермеген. Ел 
басына күн туған сәттерде хал-
қымыз ешуақытта мейірімге, 
па   расаттылыққа негізделген 
ада   ми қарым-қатынастарын жо-
ғалт   паған.

Әлемге әйгілі Қытай ойшылы 
Конфуций өз халқына қалдырған 
қасиетті қағидасында «мемлекет-
те басқарушы мен әр қызметкер, 
отбасында оның әрбір мүшелері 
өздерінің орындарын білсе, ел де 
тепе-теңдік, тыныштық сақта-
лады» деген екен. Ал, тыныштық 
болған жерде адамдар да алаңсыз, 
бақуатты өмір кешеді. 

Қазіргі әлемді жайлаған індет 
пен дағдарыс жағдайында Мем-
лекет басшысы өз Жолдауында 
айтқандай, терең білім, еңбек, 
кәсіби дағды, темірдей тәртіп пен 
жауапкершілік, әділдік, адалдық, 
ұқыптылық, тиянақтылық қана 
жас ұрпақты бағытынан адастыр-
май, ұлтымызды жаңа сапаға 
көтере алады.  

Бүгінгідей ақпарат, жасанды 
интеллект, роботтар заманында 
ұлттық құндылықтардың жойы-
лып кетпей, сақталуына барынша 
үлес қосу – әрбіріміздің адами 
және рухани парызымыз. 

Б.САЙЛЫБАЕВ,
педагогика ғылымдарының 

докторы, профессор.
М.Мәметова атындағы 

Қызылорда педагогикалық
жоғары колледжінің 

директоры

ҰРПАҚ ТАҒДЫРЫ
ТӘРБИЕГЕ
ТӘУЕЛДІ

Еліміз тәуелсіздігін алып, тарих қойнауында қалған рухани 
құндылықтарымыз қайта жаңғырып, күллі жаһанға танылсақ та, бүгінгі 
қоғамда шешуін таппай жатқан проблемалар баршылық. Қазір қоғамды 
ерекше алаңдатып отырған мәселенің бірі – жасөспірімдер арасындағы 
құқық бұзушылық, қылмыс. 

БҮГІНГІ КҮННІҢ КҮРКІРІ

15 қыркүйектен бері елімізде 
емханаға тіркеу науқаны жүріп 
жа тыр. Ол екі айға жалғасады. Қы-
зылорда қаласындағы №6 ем ханаға 
науқан басталғалы 337 адам тір-
келген. Медициналық ұй ым есебін-
дегі жалпы адам са ны 67 мыңнан 
асады. Облыс тық денсаулық сақтау 
басқар масы мен «Әлеуметтік меди -
ци  налық сақ тандыру қоры» КЕ 
АҚ об лыстық филиалы ұйым дас-
тырған баспасөз турында дәстүрлі 
шараның, сонымен қатар биыл то-
лық іске қосылған міндетті әлеу-
меттік сақ тан дыру жүйесінің тиім-
ділігі туралы сөз болды. 

Дегенмен, азаматтар жыл 
соңына дейін бұрын өзі бе кі тіл-
ген емханада қызмет алуды жал-
ғастыра береді. Емхананы бір-
неше жағдайда, атап айтқанда, 
тұр ғылықты жері бір айдан астам 
уақытқа өзгерсе, емханада қайта 
ұйымдастыру жұмысы жүргізіліп, 
МӘМС ая сындағы қызмет көр-
сету шілер қатарынан шығып кет се, 
ауыстыруға құқылы. Одан бө лек, 
кез келген қазақстандық жы лына 
бір мәрте ерікті таңдау жасай ала-
ды. Дегенмен, есепке алынған адам 
санының шамадан тыс көп болуына 
байланысты БМСК ұйымы азамат-
ты тіркеуден бас тартуы мүмкін. 

– Науқанға орай бізде өзі-
не-өзі қызмет көрсету бұ ры  шы 
ұйым дастырылған. Ке  лу шілер 
төл құжаты мен элек тронды циф-
рлы қолтаң ба  сын қоса ұсынады. 
Сақтан ды ру мәр тебесіне қара мас-
тан, барлық аза мат тегін меди ци-
налық көмектің ке пілдік бе рілген 
көлемінде ем алу ға құқылы. Ал 
жоспарлы емдеуге жатқызу, бе -
йінді мамандардың қабыл да у ын да 
болу, қымбат бағалы тек серу лерден 
өту жә не жоғары тех  но логиялық 
ем алу үшін МӘМС жүйе сінің қа-
тысушысы болуы қажет, – деді 
емхананың бас дә рігері Жаннат 
Қожарипова. 

Сала мамандары емхана-

ны тұр ғы лықты жерге мейлінше 
жақын маңнан таңдауға кеңес 
береді. Өйткені бұл медицина 
мамандарының науқасты үнемі 
қадағалап, тіпті үйіне ба рып көмек 
көрсетуі үшін ың ғайлы. 

Бүгінде 8 мыңнан астам қы-
зыл ордалық ешқандай алғаш қы 
меди циналық-санитарлық көмек 
ұйым дарында тіркелме ген. Алайда, 
қор филиалының директоры Бақыт 
Исмаханбе т ов статистика әлі де 
жіті зерт теуді қажет ететінін атап 
өтті. Тізімді сүзгіден өткі зіп жа-
ңалаған жағдайда бұл цифр едәуір 
кемуі мүмкін. Әлгі 8 мыңның 600-
ден көбі – аталған емханаға қарасты 
аумақ тұр ғындары. Ж.Қожарипо-
ваның айтуынша, түгендеу жұмысы 
кезінде соның тең жартысынан 
астамы шет елге көшіп кеткен бо-
лып шықты. Тағы біраз адам басқа 
өңірлерге қоныс аударып, өзге ем-
ханаларда медициналық көмек алу-
да. 

Тегін медициналық көмек-
тің кепілдік берілген көмегі 
сақ тандырылу мәртебесіне қа-
рамас тан, кез келген адам үшін 
қолжетімді. Ал одан тыс қосымша 
қызмет түрлері МӘМС пакетіне 
тиесілі. 

МӘМС жүйесі қалтаға сал мақ 
түсірмейтінімен тиімді. Бас пасөз 
туры кезінде біз барған «Q Med» 
клиникасының директоры Раушан 
Базарбай бұрын пациент тер 350 
мың теңгеге дейін шығындалғанын 
айтты. 

Бүгінде облыс халқының 80 
процентке жуығы МӘМС қаты-
сушылары қатарында. Сақ-
тандырылмаған адамдар саны 
147 мыңнан жоғары. Әркім өзінің 
мәртебесін элект рондық үкімет 
порталы, қор дың ресми сайты, 
Telegram-дағы SaqtandyryBot және 
«Qoldau 24/7» мобильді қосым-
шасы арқылы біле алады.

«СБ» ақпарат

ТІРКЕЛУ мен САҚТАНДЫРУ 
ТИІМДІЛІГІ



Sb4 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyikz№150 (20026) 6 қазан, сейсенбі  2020 жыл

ҚЫЛМЫС ХРОНИКАСЫ

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

қабылдау бөлмесі тел/факс: 8/7242/ 70-00-36, 40-11-10 (1002)

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

қабылдау бөлмесі – тел: 8/7242/ 40-02-17, 40-11-10 (1007)

Бас редактордың орынбасары – 40-11-10 (1053)
Жауапты хатшы – 70-00-81 (1037) 

Бөлімдер:
руханият және ақпарат – 40-11-10 (1039, 1040)
экономика – 40-11-10 (1038, 1033)
әлеумет және саясат – 40-11-10 (1034)
жарнама – 70-00-52, 40-11-10 (1058) 
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38 
компьютер орталығы және корректорлар – 40-11-10 
(1036, 1035)

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті 
жүйесі» талаптарына сәйкес сертификатталған. 
Авторларға қаламақы тапсырыс  бойынша 
төленеді, қолжазба өңделеді және 
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Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

Газет редакцияның компьютер орталығында теріліп, беттеліп,
«ASU» баспа үйі» ЖШС сенімгерлік басқаруындағы 
«Сыр медиа» ЖШС баспаханасында басылды. 
Тел.: 8/7242/ 40-06-68. 
Газеттің таралымы бойынша 
8/7242/ 70-14-08 телефон нөміріне хабарласуға болады.

Сан сала

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

– Бұрындары косме то логияға қатысты ар-
найы курс тардан қалмайтынмын. Шаштараз 
ісінде шың дал дым. Бір сөзбен айтқанда, талмай 
іздендім. Соның нәтижесінде осы салаға төселдім. 
Қазір шаш қиып, бояймын, тұтынушының ой-
ынан шығуға барымды саламын. Салонда өзім 
секілді 10-нан астам маман бар, олар бет әрлеу, 
тырнақ әсемдеу қызметтерін көрсетеді. Мұнда 
келушілердің барлық қызмет түрін жоғары 
бағалайтыны және шеберлерге үлкен сенім ар-
татыны қуантады. Биыл сұлулық индустриясын-
да жүргеніме – 5 жыл. Нәзік жандарға сұлу лық 
сыйлаудың өзі бір ғанибет деп біле мін, – дейді 
Раушан.

Шынында, сұлу лық сало нына барған жан ең 
бірінші ойындағыдай шаш үлгісін жаңарт қысы 
немесе бет-әлпе тін жасартқысы келеді. Ол үшін 
клиент қандай салонға баратынын өзі таңдайды. 
Көңілінен шықса, сол жердің тұрақты клиентіне 
айналады, шықпаса басқа салон іздейді. 
Сондықтан тұтынушының таңдау еркін жаулап 
алу үшін салондар да барын салып жатады. Біз 
барған сәтте ішінің әсемдігі көз тартатын, барлық 
құрал-жабдықтары заманауи технологиямен 
жабдықталған, мұнтаздай таза ғимаратқа келу-
шілер қатары қалың екенін байқадық. Бесаспап 
мамандар маникюр, педикюр, шаш қию, бояу, 
бет әрлеу жұмыстарын сапалы жасауда. Олардың 
барлығы келушілерді жылы қарсы алып, ізетпен 
шығарып салуға дағдыланған.

– Клиенттер күнібұрын жазылады. Қызмет 
көрсе тетін баға прейскурантта жазулы тұрады, 
барлығы қолжетімді. Қысқасы, біз сән әлеміне 
енген жаңалықтан құр қалмауға тырысамыз, – 
дейді кейіпкеріміз.

Ғалам сұлулыққа құмар, әлем әдемілікке 
асық. Сон дықтан да бұл сала жыл өткен сай-
ын жандана берері сөзсіз. Талапты да талант-
ты жас болашақта мемлекет ұсынған тиімді 
мүмкіндіктерді пайдалана отырып, шаштараз 
ашуды да ойлайтынын айтты. Мақсаты – бала 
кездегі арманына қанат бітіріп, бизнестен бе-
реке табу. Біз Раушанға қарап, талай белесті 
бағындырарлық ынтаны байқадық. Іштей риза 
болып, «адам шын ниеттенсе, қолынан келмейтін 
дүние жоқ» деген пікірге қосылдық.

Тарихқа жүгінсек, Қазақ-
станда қорғаныс өнеркәсібі 
кеңестік кезеңде құрылған. 
Рес публика аумағында қарулы 
күштердің көптеген саласына 
қарулар мен түрлі жабдықтар 
дайындайтын қорғаныс өнер-
кәсібіне қарасты 50 шақты 
кәсіп орын орналасқан бо-
латын. Аталған саланың ірі 
орталықтары Алматы, Петро-
павл, Орал және Өскемен 
қалаларында шоғырланды. 
Мұнан бөлек, Семей жеріндегі 
сынақ алаңы мен бірқатар 
комбинаттар ядролық қару 
өндірісінде маңызды орын 
алды. Ал Қызылорда облысын-
да әлемдегі ең алғашқы ғарыш 
кешені – Байқоңыр айлағы ор-
наласты. 

Одақ тараған жылдары 
Қазақ станның қорғаныс өнер-
кәсібі саласы біраз тоқырауға 
ұшырады. Бұл Кеңес Одағының 
жоспарлы экономикасының 
салдары еді. Әскери-теңіз 
флоты үшін құрал-жабдықтар 
шығарып келген қазақстандық 
кәсіпорындардың өнімдерін 
өткізу мүмкіндігі болма-
ды. Өз елімізде оларға 
сұраныс болған жоқ, ал дай-
ын өнімдерді басқа елдер-
ге сата алмады. Сондықтан 
Тәуелсіз Қазақстанның алдын-
да еліміздің қорғаныс өндірісін 
қайта құру міндеті тұрды. 

Қазақстанда бұл саланы 
дамыту үшін қорғаныс өн-
дірісі кәсіпорындарының жұ-
мы сын үйлестірумен айна лы-
сатын «КЕМПО» (Қазақ стан 
қорғаныс кешенінің электро-
тех никалық және машина 
жасау кәсіпорындарының 
мем ле кеттік корпорациясы) 
кор порациясы құрылды. Бұл 
құрылым 2005 жылға дейін 
жұмыс істеді. Қазір қор-
ғаныстық-өнеркәсіптік кешен-
нің (ҚӨК)  орталық ядросы 
ретінде 2003 жылы құрылған 
және жиырмадан астам ма-
шина жасау кәсіпорындарын 
топтастырған «Қазақстан Ин-
жиниринг» Ұлттық компания-
сы жұмыс жүргізіп келеді. 

2016 жылы 6 қазанда 
Қазақстан Үкіметінің құры лы-
мында Қорғаныс және аэро-
ғарыштық өндіріс министрлігі 
пайда болды. Бұл дата сондай-
ақ қорғаныс өндірісі қыз-
меткерлерінің кәсіби мере-
кесі болып бекітілді. Аталған 
министрліктің қорғаныс өн-
дірісі саласындағы  міндет-
тері мен өкілеттілігі 2019 
жылы Индустрия және инфра-

құрылымдық даму ми нистр-
лігіне ауысты рылған мен де, 
мереке күні өзгертілген жоқ.

Бүгінде еліміздің қорға-
ныстық-өнеркәсіптік кешеніне 
8 мыңнан аса жұмыс орнын 
қам тамасыз етіп отырған 40-
тан астам кәсіпорын кіреді. 
Еліміздің қорғаныс өнеркәсібін 
дамытудағы басым бағыт – 3D 
секілді жаңа технологиялар-
ды, ақпараттық технологиялар 
мен композиттік материалдар-
ды пайдалана отырып, жоғары 
технологиялық әскери техни-
ка мен қару түрлерін шығару 
және енгізу. 

Қазақстанның қорғаныс-
тық-өнеркәсіптік кешеніне 
қарасты кәсіпорындар жыл сай-
ын халықаралық «Армия» фо-
румына қатысып, экспорттық 
потен циалға ие өнімдерін – 
қарулар мен әскери техниканың 
жаңа түрлерін таныстырып 
келеді. Соңғы өткен форумда 
еліміздің кәсіпорындары 120-
дан жаңа үлгілердің тұсау-
кесерін жасады. Мысалға, 
«КАЭ» ЖШС-на қарасты 
электрон ды-оптикалық өнім-
дер шығаратын зауыт тепло-
визиялық приборлар мен 
радиобайланыс құралдарына 
арналған инфрақызыл линза-
лар апарса, Киров атындағы 
зауыт полигонға арналған уни-
версалды қондырғылардың 
жаңа түрлерін, «Семей инжи-
ниринг» кәсіпорны Т-72 танкі 
және БМП мен БТР-80 техни-
калары базасына орнатылған 
танктерге қарсы қолданылатын 
модернизацияланған және кон-
вер сиялық техникалар, сондай-
ақ жөндеу-эвакуа ция лық және 
барлау-бақылау машиналары 
макеттерін ұсынды. Ал «Ты-
ныс» АҚ авиация өндірісіне 
арналған жабдықтар мен жаяу 
әскерлерге арналған бронжи-
лет, шлем, қорғаныс плиталары 
секілді өнімдерді көрсетті.

Еліміздің қорғаныс 
кәсіпорындары ұжымдарының 
үйлесімді жұмыстары маман-
дардың бірнеше буынының 
ой-санасындағы ғылыми 
және конструкторлық бірегей 
жетіс тіктерді сақтауға және 
арттыруға мүмкіндік туғызып 
келеді. Қазақстанның қорғаныс 
қабілеті мен күш-қуатын және 
ұлттық қауіпсіздігін нығайтуға 
атсалысып жүрген барлық 
білікті мамандар – инженер-
лер мен конструкторлар  және 
зауыт жұмысшылары мен 
ардагерлері мақтан тұтуға 
әбден лайық.

Оның балалық шағы Арал ауда-
нына қарасты Көне Бөген ауылында 
өтті. Жастайынан қолына домбыра-
сын ұстап, ауыл сахнасын жыр мен 
күйге бөледі. Есейген кезінде де дом-
быра өмірлік серігіне айналды.

– Менің балалық шағым соғыстан 
кейінгі жылдары өтті. Ол кез бірде 
бар, бірде жоқ  уақыт болатын. 
Қоңырқай күй кешсе де,  жұрттың 
өнерге деген құштарлығы, көңілі 
бөлек еді. Сол құштарлық маған 
шабыт беріп, осы өнерге деген ын-
тамды, сүйіспеншілігімді арттырды, 
– деп бастады әңгімесін Байнияз аға.  

Талантты жан көрсек, “кімнен 
дарыған?” деп тегін сұрайтын 
әдетіміз бар емес пе? Әкесі Дидар 
Тілепов – Бөген мемлекеттік балық 
аулау базасының балықшысы. Қолы 
қалт етсе болды жыраулардың 
мақамына салып, домбыра тартып, 
балаларын жырмен сусындатып 
өсірді. Өз ағалары Нағымаш пен 
Ақнияз да аудан көлеміне танымал 
өнерпаз болған. Анасы Орынбикенің 
бауырлары Тілеулес, Тілеуберген, 
Тілеужандар да елге белгілі жыр шы-
домбырашылар. Ту ған інісі Сайлау 
да өмірінің соңы на дейін дирижер 
болып еңбек етті. Осындай отбасы-
нан шыққан Байнияз аға да өнердің 
өріне самғады. 

Б.Тілепов мектеп бітірісімен 
Шымкент қаласындағы киномеха-
никтер даярлайтын №38 кәсіптік-
техникалық училищеге түсті. 
Онда халық аспаптар оркестрінде 
көркемдік жетекші болды әрі ор-
кестр мүшелеріне домбыра үйретті. 
Өнерпаздың бұл еңбегі жетістікке 
жетелеген  алғашқы қадамдарының 
бірі болатын. Өйткені, өзі жетекшілік 
еткен оркестр облыстық байқауда  
жеңіс төрінен көрініп, училище 
директорының мақтау грамотасын 
иеленді. 

Байнияз ағаның еңбек жолы 
1967 жылы балықшыларға мә-
дени қызмет көрсететін Мәдениет 
кемесінде киномеханик болудан 
басталды. “Мәдениет кемесі” де-
генге таңырқаған боларсыз? Алғаш 
естігенде мен де таңданысымды 
жасыра алмадым. Дәл осы кемеге 
1968 жылы басшылыққа келген ол 
аттай 7 жыл басқарып, балықшылар 
көгін көктем етті. Өнер ұжымына, 
білікті де талантты басшыға де-
ген балықшы қауымның ықыласы, 
сүйіспеншілігі мен құрметі күн са-
нап артты. Әсем әуен, күмбірлеген 
күймен теңіз тарландарына қызмет 
еткен Байнияз аға талантымен ғана 
емес, ұйымдастырушылық қабіле-
тімен, білікті басшылығымен таныл-
ды. Осылайша, 1975-1976 жылдары 
мәдениет үйінің әдіскері болды. Көп 
ұзамай аудан басшылығы аудандық 
мәдениет үйінің директоры 
қызметіне тағайындап, оны он төрт 
жыл бойы басқарды. Осындай жау-
апты қызметтерде жүріп Мәскеуде 
өткен халық шаруашылығы 
көрмесінде өнер көрсетіп, Қазанғап 
атын дағы ұлт аспаптар оркестрінде 
бас домбырашы болды. Мұ нан соң 
Қызылорда облысы еңбекшілерінің 
Қарақал пақ стандағы мәдениет пен 
өнер апталығына қатысып, лауреат 
атанса, оркестр ұжымы Қарақалпақ 
АССР Жоғарғы кеңесінің құрмет 
грамотасын иеленді. 1990-2010 жыл-
дар аралығында аудандық мәдениет 

және тілдерді дамыту бөлімінің 
бас маманы қызметін атқарды. 
Бұл кезде де осы бөлімге қарасты 
клубтық мекемелер мен кітапхана 
мамандарының білімі мен біліктілігін 
арттыруда, оларды қайта даярла-
уда өзінің тәжірибесімен бөлісіп, 
білгенін кейінгі жастарға үйрет ті. 
Еңбекке етене араласа жүріп, білімін 
шыңдауды да ұмыт паған өнер иесі 
Шымкент қала сындағы мәдени-
ағарту инс  ти  тутын сырттай оқып 
бітірді. 

Бір басында бірнеше өнер 
тоғысқан жанның бойынан тек 
күйшілікті ғана емес, әншілік, 
режиссерлік, сценарист, актерлік 
қабілетті де көруге болады. Оған 
дәлел де жоқ емес. Мәселен, 
М.Дүзеновтің “Аралдың алтын 
балығы”, Ғ.Мүсіреповтің “Қозы 
Көрпеш-Баян сұлу”, М.Әуезовтің 
“Еңлік-Кебек”, Ә.Тәжібаевтың “Той 
боларда”, С.Адамбековтің “Ах, 
жүрегім”, Қ.Мұхамеджановтың 
“Бөлтірік бөрік астында”, 
Қ.Шаңғытбаев пен К.Байсейітовтің 
“Беу, қыздар-ай!” спектакльдерінде 
басты рөлдерді сомдап, көрер мен 
көзайымына айналды. Сондай-ақ, 
мәдениет үйі жанынан ұйымдасқан 
көркемөнер-үгіт бригадасының 
репертуа рын жаңартып, кеңейту, 
ең бек, соғыс ардагерлерімен 
кез десу кешін ұйымдастыру, 
театрландырылған көріністерге 
режиссерлік ету де Байнияз ағаның 
мойнына жүктелген. Бұл жұмысты 
да жауапкершілікпен атқарды.  

– Өнердің кез келген түрі жа-
ныма жақын. Сонау 1972 жылы 
“Халық театры” атағын алу үшін 
драма ұжымдарының республикалық 
байқауына М.Дүзеновтің “Аралдың 
алтын балығы” атты спектаклін да-
йындап, басты рөлді сомдадым. 
Бағымызға орай сәтті шығып, өзім 
лауреат атансам, ауданға “Халық те-
атры” атағын алып қайттық. Кейін, 
Аманөткел, Қызылжар ауылдық 
мәдениет үйі драма ұжымдарының 
“халықтық” атақ алуына атсалы-
стым, – дейді ол.

Б.Тілеповтің аудандық мә дениет 
үйі жанынан Нұр туған Кенжеғұлұлы 
атындағы жырау-термешілер 
мектебі мен З.Шүкіров атындағы 
шығар машылық бірлестіктерді 
ұйым дастырып, жас өнерпаздарды 
баулуының өзі үлкен өнеге. Бекбо-

сын Қайрақбаев, Хамза Тоқмамбетов, 
Үмбетәлі Сапаров, Жанұзақ сын-
ды жыраулардың мақамын таспаға 
түсіріп, оны үйретіп, шәкірт бойына 
ізгілік нұрын сепсе, терме арқылы 
тереңдікке баулыды. 

Жаңашылдыққа жаны құмар 
Байнияз аға үнемі ізденіп, ты-
нымсыз еңбек етті. Өнер жолын-
да жасаған өрелі істері биік беле-
стерден көрсетті. Сондай еңбектің 
нәтижесінде дүниеге келген игі 
бастамасының бірі – 1985 жылы 
“Тамаша” әзіл-сықақ отауының 
құрылуы. Мәдениет үйі жанынан 
ашылған бұл театр елді күлкімен 
көмкеріп қана қоймай, астарлы ой, 
мағыналы көзқарас қалыптастыруға 
ұйтқы болды. 

Қазақтың атадан балаға мұра бо-
лып қалған әндерін, жыр-термелерін 
кейінгі ұрпаққа жет кізу, оны на-
сихаттау – өнерге жа нашыр әрбір 
адамның, оның ішінде өнерпаздың 
мін   деті. Бұл ретте Байнияз Тілепов-
тің еңбегі ұшан-теңіз десек,  артық 
айтпағандығымыз болар. Жоғарыда 
жыршы-тер ме шілердің мектебін 
ашып, шығармашылық бірлестік-
тер дің жұмысының жандануына 
атсалысқанын ерекше атап өт тік. 
Одан бөлек, енді бір қыры – осы 
өнердің отын өшірмей жас тарға 
үйрету, өнерлі жандарды елге таныту 
жолында ансамбль құруы еді. Оның 
өзі бір тарих. 

Жетпісінші жылдары Аралда 
бір көше тұрғындарынан құралған 
“Ақтолқын” ан самблі дүниеге келді. 
Жас өнерпаздардан тұратын ансамбль 
Сыр өңірін бойлай сонау Балқашқа 
дейін барып, балықшыларға концерт 
қойды. Мұнан кейін мәдениет үйі жа-
нынан “Сәукеле” атты фольклорлық 
қыздар ансамблі құрылды. Бұл ан-
самбль де облыстық, республикалық 
байқауларда бақ сынап, жүлделі 
орындардан көрінді. Мұның 
барлығының басында білікті басшы, 
қабілетті  ұйымдастырушы Б.Тілепов 
болды. Осындай тәжірибесінің 
арқасында болар, бір кездері жұрт 
Байнияз ағаны “ансамбль құрудың 
шебері” деп те атаған. 

Ал Тілеповтердің нағыз 
отбасылық ансамблі 1995 жылдан 
бері халыққа қызмет көрсетіп келеді. 
Өнер қонған шаңырақта бәрі өнерпаз. 
Інісі Сайлау республикаға танымал,  
Қазанғап атындағы халық аспаптар 
оркестрінің көркемдік жетекшісі әрі 
дирижері еді. Өмірінің соңына дейін 
аудан халқына қазақ өнерін наси-
хаттап, қырық жылдан астам уақыт 
үздіксіз еңбек сіңірді. Балалары Ар-
ман, Қараман, Еламан, Бақытгүл, 
Гүлбағым, келіндері Жазира, Гүлназ, 
немерелері Қарақат, Айқоңыр, 
Асқар, Адия, Нұрдәулет түгелдей 
биші-әнші, енді бірі суретші. Бір от-
басыдан шыққан бұлардың барлығы 
да өнер додаларында   бақ сынап, биік 
белестерді бағындырған. Жары Ма-
рия – өнерпаздарды бәйгеге дайын-
дайтын ұйымдастырушы ғана емес, 
әулетті  ұйыстырып, отбасының 
берекесін келтіріп отырған жан. 

Шағын ғана ауданды өнер 
мекеніне айналдырған мәдениет 
майталманының осы еңбегі бүгінде 
лайықты бағасын алды. ҚР Мәдениет 
министрлігінің құрмет грамота-
сын, ҚР “Конституциясының 10 
жылдығы”, Қазақстан ардагер-
лер қауымдастығының “Батыр 
шапағаты” және “Мәдениет май-
талманы” медалін, ҚР “Мәдениет 
қайраткері” атағын иеленді. Байни-
яз аға зейнетке шықса да, аудандық 
“Ұлағат” ардагерлер ансамблін 
басқарып, жетекшілік етуде. Түрлі 
мәдени шаралардың бастауында 
жүр ген ол кейінгі жастарға әлі талай 
дүниелерді ұсынып, ел мен жерді 
жырға бөлемек. 

Sb
Мейрамкүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы»

Сыр өңірінде Байнияз Тілеповтің есімі етене таныс. Мәдениет 
саласында өзіндік із қалдырып, елдің мақтанышына айналған ол 
– атақты күйші, елі сыйлаған бірегей өнерпаз. Жуырда мәдениет 
саласының қайраткерімен тілдесіп, әңгімелесудің сәті түсті. Байнияз 
аға жылы қарсы алды. Оның өнер жолында атқарған жұмыстарын, 
жетістіктерін тізбектегенде  жүзінен өнерге жан-тәнімен берілген 
нағыз жанашыр жан екенін аңғару қиын емес...

БҮГІН – ҚОРҒАНЫС ӨНЕРКӘСІБІ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ КҮНІ

ҚАУІПСІЗДІК 
ҚЫЗМЕТІНДЕГІ 
ҚҰРЫЛЫМ

Бұл мереке  2016 жылы Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті-Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
Жарлығымен Қорғаныс және аэроғарыш өндірісі 
министрлігі құрылғаннан кейін ресми түрде бекітілді.

Раушанның 
әсемдік рәуіші

Кейіпкеріміз Раушан Болатбек тәуекелі көп 
кәсіпте шыңдалушылар қатарынан. Талабы 
мен талғамының, қабілеті мен қарымының 
арқасында іскерлігін дәлелдеп жүрген ол қала 
орталығындағы «Orken S» сұлулық салонының 
өркендеуіне үлес қосып келеді. Ең бастысы, 
тұтынушылар дән риза. Нақты істе нәтиже бар.
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Мал иелері тек соңғы мал ұр -
лы  ғынан кейін ғана аудандық по  -
лиция бөліміне арызданған. По  лиция 
қызметкерлері үш жыл қа тарынан орын 
алған қылмысты ашу бағытында жедел 
іске кірі седі. Нәтижесінде  ма л ұрлап, 
пайда тапқандар қол ға түсті.

– Қазір Қылмыстық кодекстің 
188-бабы 3-бөлігі 1-тармағымен және 

188-1 бабы 3-бөлігі 1-тар мағымен 
сотқа дейінгі тергеп-тек серу амал-
дары жүргізіліп жа тыр. Екі күдіктіге 
қатысты ау дан дық сот 2 айға  «күзетпен 
ұстау» бұлтартпау шарасын қол дан ды. 
Қазір полицейлер қалған азаматтардың 
қылмысқа  қа тыс тылығын тексеруде, 
– деп ха барлайды облыстық полиция 
департаментінің баспасөз қызметі.

МАЛ ҰРЛАДЫ ДЕП АЙЫПТАЛДЫ
Аралдық 6 азамат мал ұрлады деп айыпталуда. Дереккөзге жүгінсек, 

2017-2018 жылдары және биыл шілде, тамыз айларында олар алдын ала 
сөз байласу арқылы 28 бас жылқы, 4 бас өгіз, 7 бас сиыр, барлығы  39 бас 
малды ұрлап, сатып жіберген.

– Тез арада хабарлама бойынша 
жүргізілген жедел-іздестіру шаралары ба-
рысында полиция қызметкерлері Тартоғай 
ауы лы маңында жылқыларды, жайылып 
жүрген жерінен тауып егесіне табыстады. 
Тексеру кезінде қараусыз қалған жылқылар 

күнделікті бағы тынан адасқаны анықталды. 
Мал иесі қызылордалық полицейлерге 
алғысын білдірді, – дейді облыстық поли-
ция департаментіндегілер.

«СБ» ақпарат

17  ЖЫЛҚЫНЫ 
ИЕСІНЕ ТАУЫП БЕРДІ

23 қыркүйек күні ОПД Шиелі аудандық полиция бөліміне жергілікті 
тұрғыннан Жаназар батыр ауылының «Ашы құдық» деген жерде өрісте 
жайылып жүрген 17 бас жылқысының жоғалғаны туралы шағым түсті.

ІШКІ СУЛАРДА,  "ӨЗЕН-ТЕҢІЗДЕ" ЖҮЗЕТІН ЖӘНЕ ПАЛУБАЛЫ 
ШАҒЫН КӨЛЕМДІ КЕМЕЛЕР ИЕЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шілдедегі №574 "Iшкi су көлiгi ту-
ралы" Заңының 16-бабы 2-тармағына сәйкес, ішкі суларда, "өзен-теңізде" жүзетін 
және палубалы шағын көлемді кемелер сыныптауға, техникалық куәландыруға 
жатады. 

Кемелердiң техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн "Қазақстан кеме 
қатынасының тіркелімі" РМҚК (Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, 
Б.Жамақаев к.138, тел.: 8(7222)563314, e.mail:registr2006@mail.ru) кеме иелерінің  
өтініштері негізінде куәландыруды жүзеге асырады. 

Қызылорда облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы, тел.: 29-00-15, 
e.mail: ktk.kzl@mail.ru

ДӘУЛЕСКЕР КҮЙШІ, 
ДӘРІПТІ ӨНЕР ИЕСІ

Қызылорда облысының әкімдігі мен 
мәслихаты, «Nur Otan» партиясының облыстық 
филиалы, облыстық Қоғамдық кеңес және 
облыстық Ардагерлер кеңесі жазушы, пу-
блицист, мемлекет және қоғам қайраткері, 
Қазақстанның Халық жазушысы, Қазақстан Жа-
зушылар одағының мүшесі Әбдіжәміл Кәрімұлы 
Нұрпейісовке жұбайы

Ажар Керешқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.


