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КИЕЛІ МЕКЕН
Шиелі ішіне кірмес бұрын осылайша Оқшы атаға 

бұрылдық. Бұл – Сыр өңірінде үлкен зиярат кешені. 
Қазақтың жеті әулиесі, сөзге шешен датқалары, би-
батырлары жатыр. Алдымен шырақшы Әбдіназар 
ағаның бастауымен қыпшақтан шыққан  Бала би, ар-
тынша Досбол датқа, Асан Қайғы, Ғайып ата, Қыш 
ата, Есабыз, Оқшы ата кесенелерін тамашалап, 
абыздар туралы тағылымды әңгіме естідік. Ал енді 
Оқшы атаның өзіне келетін болсақ, ол кісі өз зама-
нында қару-жарақ дайындайтын ұста болған екен. 
Ерекше дарынға ие кісі деп дәріптеледі. Қожа Ах-
мет Ясауидің заманында өмір сүрген деген дерек те 
бар. 

ЫНТЫМАҚТЫ ЕЛДІҢ ЫРЫСЫ МОЛ

Мұрат Әбенов: – Гүлшара 
Наушақызы, біреулер саясаткер 
әйелдерге тән ерекшеліктерді 
олардың артықшылығы деп санаса, 
кейбірі оларды кемшіліктерге 
жатқызады. Мысалы, жұмсақтық 
пен мейірімділік, бір жағынан, 
әлсіздік деп саналады, екінші 
жағынан – бұл қызметте үлкен плюс. 
Эмоционалдық, кәсібилік, «әйел 
логикасы» – бұл екіұштылықпен 
бағаланатын сипаттамалар. Сіздің 
ойыңызша, саясаткер әйелдердің 
басты артықшылығы қандай? 
Гүлшара Әбдіқалықованың саясат-
та болуының бес себебін атасаңыз...

Гүлшара Әбдіқалықова: – 
Біріншіден, әйел әрдайым мәміле-
гер, соғысты емес бейбітшілікті 
қалайды. Биліктегі әйел бүгінгі 

әлемге жетісе бермейтін  қажет-
тілікті енгізе алуы мүмкін, ол 
– бітімгершілік күш. Кез келген 
қарапайым әйел бейбітшілік пен 
тыныштықты сақтау үшін қажетті 
шаралардың барлығын қолданады 
және әйел әрқашан келісім орната 
алатынына сенімдімін. 

Екіншіден, әйелдер сыбай-
лас жемқорлыққа оншалықты 
бейімделмеген болып есептеледі. 
Дегенмен, шындығына келгенде, 
зерттеулерден оқығанымдай, бұл 
үшін ерлер мен әйелдер арасын-
да тепе-теңдік болуы керек. Егер 
ұжымдағы әйелдер саны белгілі бір 
деңгейге жетсе, онда бұл сыбайлас 
жемқорлыққа әкелуі мүмкін деп са-
налады.

Үшіншіден, ер азаматтарды 

сынағым келмейді, алайда, әйел-
дердің еңбекқорлығы басымырақ. 
Әйел әрқашан ортақ игілік үшін 
артығырақ жұмыс істеуге әзір әрі 
ер адамдарға қарағанда төзімдірек. 
Мұны ғылым дәлелдеп қойған. 
Дүниежүзілік экономикалық 
форум  ның есебі бойынша, біз 
орта есеппен ақы төлен бейтін 
үйдегі шаруаны қоса алған да, ер 
адамдарға қарағанда күніне 50 
минутқа және  жылына 39 күнге 
артық жұмыс жасайды екенбіз.

Төртіншіден, әйелдер тек үй 
шаруасындағы әйел ретінде ғана 
емес, өздерін көрсетуге мүмкіндік 
алса, олардың өмірінде көп нәрсеге 
қол жеткізуге деген ынта пайда 
болады, өзін дәлелдей түседі.

Бесіншіден, әйелдер ер адам-

дарға қарағанда әлеуметтік мәсе-
лелерді жақсы түсінуге қабілет-
тірек. Белгілі бір саланы сеніп 
тапсырған кез келген әйел, әсіресе, 
саясатта жүргені оған жоғары 
жауапкершілікпен қарайды. Егер 
әйел саясаткер адамдармен кез-
десуге барса, онда ол барлық 
проблеманы  жүрегінен өткізеді. 
Бұл – табиғатына тән құбылыс. 
Әйелдер ең өткір, ауыр әлеуметтік 
проблемаларға назар аударуға 
мүмкіндік беретін ерекше 
қасиеттерге ие. Сол себепті де, әйел 
саясаткерлер өздерін әлеуметтік, 
мәдени салаларда жүзеге асыруға 
тырысады, өйткені, қазіргідей 
айтқанда, «икемді салаларда» 
олар өздерінің әйелдік, аналық 
ерекшеліктерін көрсете алады.

Мұрат Әбенов: – Осы 
тұрғыда Қызылордадағы жағдай 
қызықты болып тұр. Көптеген 
адам Қызылорданы отбасылық 
дәстүрлі құндылықтар дамыған 
аймақ деп бағалайды. Қалай десек 
те, әйелдерге көшбасшы рөлі 
бар деп қарай бермейді. Шын 
мәнінде, сіз әкімсіз, бұған дейін 
елордада үлкен лауазымдарды 
атқардыңыз, жақында сенатор – 
әйелді сайладыңыз, праймеризде 
жүздеген қатысушылардың ішінен 
әйел адам жеңімпаз атанды, ҮЕҰ 
көшбасшылары да – әйелдер. Бұл 
жағ дайлардың тоғысуы ма, әлде 
стереотиптерге байланысты баға-
лан бай келген нақты әлеует пе?

Гүлшара Әбдіқалықова: – 
Бұл әлеует екеніне сенімдімін. 
Әрине, әйелге Ауыл шаруашылығы 
министрі немесе Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрі 
болу оңай емес. Бірақ, білікті әйел 
кез келген саланы игеріп, басқара 
алады. Мұның бәрі оның кәсіби 
деңгейіне байланысты. Кез келген 
адам кез келген саланың қандай да 
бір мектебінен өтпесе, оны басқара 
алмайды. Сондықтан, көбінесе 
әйелдер саясатқа өздерінің еңбек 
тәжірибесіне сүйеніп, көбіне 
әлеуметтік саладан келеді. 

Кейбіреу әйел көшбасшы бола 
алмайды деуі мүмкін! Алайда, 
бұл жерде де адамның жеке 
қасиеттері үлкен рөл атқарады. 
Мысалы, Маргарет Тэтчер, өзінің 
нәзіктігін жұмыста қаталдығымен 
және табандылығымен тамаша 
үйлестірді. Ол нағыз көшбасшы 
болды және жағдайға ерлерге 
тән прагматикалық көзқарасы 
болған. Ең алдымен, ол балалар 
денсаулығын, тамақтану жүйесін 
қамтамасыз етті. Бұл дені сау 
британдықтардың жаңа ұрпағын 
өсіруге мүмкіндік берді. 

ТАТАР ЭТНОСЫНЫҢ МӘДЕНИ КҮНІ
«Достық үйінде» татар этномәдени бірлестігінің 

ұйымдастыруымен және облыстық Қазақстан халқы 
ассамблеясының қолдауымен татар этносының 
мәдени күні өтті. Шараға «Қоғамдық келісім» КММ 
директорының міндетін атқарушы Азамат Мүкеев, 
бірлестік белсенділері мен ардагерлер қатысты.

Осы күні атаулы мерекелерге арналған көрме 
ұйымдастырылды. 

 – Күнделікті жұмысымыздың басты мазмұны – қоғамдағы 
достық пен келісімді нығайту, жалпы рухани адамгершілік 
құндылықтарды насихаттау, өскелең ұрпақты патриотизм 
рухында тәрбиелей отырып, ортақ үйіміздің болашағы үшін 
жоғары жауапкершілікте болу, – деді бірлестік жетекшісі Га-
лия Гизатуллина.

Сондай-ақ, ол өңір дамуына сүбелі үлес қосқан та-
тар этносының мүшелеріне облыстық Қазақстан халқы 
ассамблея сы хатшылығының меңгерушісі Жағыпар 
Тәжмахановтың Алғыс хатын табыстады.

ТҮЛЕКТЕР ПУЛЫ ТӘЖІРИБЕ БӨЛІСЕДІ
 Облыста «Болашақ» бағдарламасы мен ҚР 

Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару 
академиясы түлектерінің арнайы пулы құрылды.

Түлектер пулы шетелде және академияда алған білімі мен 
тәжірибесін мемлекеттік қызметшілермен бөлісетін болады. 
Бұл туралы ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің облыс 
бойынша департаменті мен академияның облыстық филиалы 
бірлесіп ұйымдастырған онлайн кездесуде айтылды.

Шеберлік сабақтары академияның облыстық филиалы 
базасында жүзеге асырылады. Бүгінде өңірде «Болашақ» 
бағдарламасының – 6, Президент жанындағы Мемлекеттік 
басқару академиясының  20 түлегі мемлекеттік органдарда 
қызмет етеді.

«ҚАМЫСҚАЛАДАН – ҚЫЗЫЛОРДАҒА»
«Ақмешіт» музей филиалында «Қамысқаладан 

– Қызылордаға» тақырыбында фотокөрме 
ұйымдастырылды.

Қызылорданың Қазақ АКСР-нің астанасы болғанына 95 
жыл толуына орай өткен көрмеде келушілер екіғасырлық та-
рихы бар іргелі қаланың кешегісіне көз жүгіртті. Астананың 
Орынбордан Ақмешітке көшірілуіне қатысты тың деректер-
мен танысты.

Ұйымдастырушылардың айтуынша, көрмеге музей 
қорындағы архивтік материалдар, ХІХ ғасырдағы қазақ 
батырларының бес қаруы  қойылған.

Шиелі ауданында орналасқан мемлекет қарауындағы ескерткіштер 
саны – 48. Оның ішінде республикалық маңызы бар үшеу болса, соның 
бірі – Оқшы ата мазары. Біз әдейілеп соққан киелілердің мәңгілік мекені 
жергілікті халықтан бөлек, әр өңір, тіпті өзге мемлекеттерден келетін 
қонақтардың қызығушылығын оятқан тарихи орын еді.

Кездесуде эколог-жазушы аймақ 
бас шысының Сырдария өзеніндегі 
су тапшылығына байланысты күріш 
алқаптарын азайтып, ауылшаруашылық 
саласын әртараптандыру жобасын 
қолдайтынын жеткізді. 

– Жақында сіздің республикалық 
теле арналарға берген сұхбатыңызды 
көрдім. Онда су тапшылығына байла-
нысты суды көп қажет ететін күріш 
алқаптарын азайтып, ауыл шаруашылық 
саласын әртараптандыру қажет екендігін 
айттыңыз. Бұл жоба – өте дұрыс шешім. 
Қазіргі таңда Сырдария өзенінде су өте 
аз мөлшерде, күріш алқаптары сол су-
дың теңізге жетуіне мүмкіндік бермеуде. 

Сон дықтан суды үнемдеу арқылы Арал 
теңізін қалпына келтіруге жұмыс жасаған 
абзал, – деді эколог-жазушы.

Аймақ басшысы Арал теңізін сақтап 
қалу және қайта қалпына келтіру бүгінгі 
күннің ең өзекті мәселесі екендігін айтты. 
Сонымен қатар, ауылшаруашылық сала-
сын әртараптандырудың маңызы ерекше 
екенін жеткізді.

– Кешегі пандемия кезінде біз азық-
түлік өнімдерін көрші облыс тар дан 
алдырдық. Қарапайым көк өніс тердің 
өзін сырттан тасыдық. Сон дықтан ауыл-
шаруашылық саласын әртарап тандыру 
арқылы қажеттілікті өзімізден өндіруді 
жоспарлап отырмыз. Бұл – бір жа ғынан 

су тапшылығынан туындаған жос пар, 
екінші жағынан Арал теңізіне мол су 
жіберудің амалы, – деді облыс әкімі.

Сондай-ақ, кездесуде С.Жұбатырұлы 
1921 жылы Поволжье мен Ресейдің 
құр ғақшылық кезінде аштықтан 
зар дап шеккен халқына көмек 
көр  сету мақсатында Арал балық-
шы    ларының 14 вагон балық  жө-
нел ту тарихи оқиғасының 100 
жыл дығына орай  ғылыми-та ным -
дық конференция  өткізу, кітап 
шығару және ескерткіш ор  нату 
туралы ұсыныстарын жет кізді. 
Аймақ басшысы аталған да-
таны эпидемиологиялық  ахуал 
тұрақталған жағдайда 2021 жылы Қа-
зақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 
жылдығы аясында атап өтуге болатынын 
айтты. 

Оны  жоғары деңгейде өткізу үшін 
облыстық іс-шаралар жоспары әзірленіп, 
ұсыныстар осы жоспарға енгізілетіндігін 
жеткізді.   

 «СБ» ақпарат

ЭКОЛОГ-ЖАЗУШЫМЕН КЕЗДЕСТІ
Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова «Парасат» орденінің иегері, 

Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, эколог-жазушы Сайлаубай 
Жұбатырұлын қабылдап, Арал теңізін қалпына келтіру мәселесін талқылады.

Гүлшара ӘБДІҚАЛЫҚОВА, облыс әкімі: 

БАСТЫ МАҚСАТЫМ – ХАЛҚЫМА АДАЛ ҚЫЗМЕТ ЕТУ

"БҰЛ – ҚАЗАҚ 
ТІЛІНІҢ АУҚЫМДЫ 
РЕФОРМАСЫ"

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
төрағалығымен қазақ тілі әліпбиін латын 
графикасына көшіру мәселесі бойынша 
кеңес өтті.

Жиында Мәдениет және спорт министрі 
Ақтоты Райымқұлова, Білім және ғылым 
министрі Асхат Аймағамбетов, лингвист-
ғалымдар мен сарапшылардың қазақ тілі 
әліпбиін латын графикасына көшіру жұмыс-
тарының нәтижесі бойынша баяндама жасады.  

Ақтоты Райымқұлова ғылыми тұрғыдан 
зерделенген әліпби жобасын ұсынды. 
Жетілдірілген әліпби халқымыздың жазу 
дәстүрінде орныққан «бір дыбыс – бір әріп» 
принципіне толық сәйкес келеді, диграф-
тар, яғни бір дыбысты екі немесе одан көп 
таңбамен белгілеу принципі қолданылмайды. 
Бұл әліпби жобасында қазақ тілінің 28 дыбысы 
толық қамтылған.  

Білім және ғылым министрі Асхат 
Аймағамбетов жаңа әліпбидің мектептер мен 
білім беру ұйымдарына жүйелі түрде енгізудің 
алдын ала дайындық кезеңдері, ұстаздарды, 
оқулықтарды даярлау мен әдістемелік құрал-
дарды жаңарту мәселесі бойынша ақпарат 
берді. Оның айтуынша, барлық шаралар 
кешенді түрде кезең-кезеңімен, алдын ала 
толық дайындық жүргізілгеннен кейін ұйым-
дастырылатын болады.   

Мемлекет басшысы кеңесте қаралған 
мәселелер бойынша бірқатар тапсырмалар 
берді. Атап айтқанда, әліпби жобасы ғалым-
дармен бірге толық зерделеніп, Үкімет 
жанындағы Қазақ тілі әліпбиін латын графика-
сына көшіру жөніндегі Ұлттық комиссияның 
кезекті отырысының қарауына енгізуді тап-
сырды.

Аталған комиссия отырысының 
қорытындысы шыққаннан кейін Үкімет 
жетілдірілген әліпбиді бекіту туралы Жарлық 
жобасын Президент Әкімшілігіне енгізуі тиіс.

– Жаңа әліпби бастамасы – бұл күрделі әрі  
шетін мәселе екенін ұмытпаған жөн. Жаңа гра-
фиканы енгізу бір күнде я болмаса, тіпті, бір 
жылда іске аса қоятын жұмыс емес. Әйтпесе, 
асығыстық бүкіл мәдениетімізге және тарихи 
болмысымызға зиян келтіруі мүмкін. Мәселе – 
кириллицадан латын әліпбиіне аударуда емес, 
бұл қазақ тілінің ауқымды реформасы деген 
сөз. Қаржы мәселесін де ескеруіміз керек. Ла-
тын әліпбиін енгізу жұмысы  біртіндеп жүзеге 
асуы керек. Негізінде, бұл графика  жас ұрпаққа 
арналған деп айтуға болады. Оның игілігін, ең 
алдымен, солар көруі керек. Сондықтан, бұл 
үрдіс жоспарлы түрде, біртіндеп іске асыры-
луы қажет, – деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев Мәдениет және 
спорт, Білім және ғылым, Ақпарат және 
қоғамдық даму министрліктеріне ғалымдарды, 
сарапшылар мен зиялы қауым өкілдерін тарта 
отырып, жаңа әліпбиді халыққа жан-жақты 
түсіндіруге бағытталған кешенді ақпараттық 
жұмыс жүргізу туралы тапсырма берді.

Қоғам қайраткері, 
Президент жанындағы 
Ұлттық қоғамдық сенім  
кеңесінің мүшесі Мұрат 
Әбенов KUN.KZ ашық медиа-
платформасының «Серпіліс» 
сараптамалық форумында 
Қызылорда облысының әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықовамен 
сұхбаттасты.

Жаңа маусымы Сыр 
өңірінен бастау алған форум 
өңірдегі әлеуметтік, саяси-
экономикалық өзгерістерді 
талқылауға бағытталды. 
Сұхбатта аймақтың қазіргі 
хал-ахуалы, енгізілген 
соңғы жаңашылдықтар, алға 
қойылған мақсат-міндеттер 
мен нақты қадамдар тілге 
тиек болды. Эфир барысында 
облыстың әлеуметтік әлеуеті, 
жастар жаңалығы, технология 
тынысы, саясаттағы әйел 
адамының рөлі, қоғам 
құндылығы және басқа да 
облыстың дамуына әсер 
ететін мәселелер қамтылды. 
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Аймақ

Бұл таза әйелге тән көзқарас сияқты 
көрінуі мүмкін, ал, екінші жағынан 
– келешекті алдын ала стратегиялық 
тұрғыдан көре білу. Сол себепті де, 
Мем лекет басшысы әйелдерді мем ле
кеттік құрылымдарда ғана емес, биз
нес қауымдастықтарда да басшылық 
пози цияларға жүйелі түрде ілгерілетіп 
келеді.

Мұрат Әбенов: – Гүлшара 
Наушақызы, Қызылорда облысының 
әкімін не алаңдатады? Жыл аяқталуға 
жақын. Алдыңызға қандай мін деттерді 
бірінші кезекте қойып отырсыз?

Гүлшара Әбдіқалықова: – Ең ал
дымен – тұрғындардың денсау лығы, 
коро навирустың таралуына жол бермеу 
шара ларының тиім ділігі, пандемияға 
қарсы тұру үшін тұрғындарды барлық 
қа жет тіліктермен қамтамасыз ету және 
т. б.

Аймақта жалпы жағдай бүгінде 
тұрақты және медициналық ұйымдар 
штаттық режимде жұмыс істейтініне 
қарамастан, біз күтілетін екінші 
толқынға әзірлік үстіндеміз.

Бүгінгі таңда, қажет болған жағдайда, 
бізде 21 инфекциялық стационар өз 
жұмысын қайта бастай алады, онда 
3200 төсекорынға дейін орналастыру 
мүмкіндігіміз бар. Оған қоса, ағымдағы 
жылдың қараша айының аяғына дейін 
200 төсектік модульді жұқпалы аурулар 
ауруханасының құрылысы аяқталады. 
Демеушілердің қолдауымен көпбейінді 
облыстық және Қазалы ауданаралық 
ауруха наларының жанынан оттегі 
станцияларын салуды жоспарлап отыр
мыз, емдеу мекемелерінде оттегін 
орталық тандырылған түрде беру үшін 
жабдықтар орнатудамыз.

Облыстың медициналық меке
мелерінде бүгінгі таңда 244 өкпені жа
санды желдету, 9 ПТР аппараты, 60 рент
ген аппараты, 682 оттегі концентраторы 
бар. Жазда байқалған дәрідәрмекке 
қатысты қазір мәселе жоқ. Олардың 2 
айлық қоры жасалды. Сонымен қатар, 
қажет болған жағдайда дәрілік заттарды 
сатып алуға бюджетте тағы 488 млн 
теңге қарастырылды. Жыл соңына дейін 
40 автокөлік келеді деп күтудеміз.

Бүгінде барлық бағыттар бойынша 
13 мыңнан астам медицина қызметкері 
(2780 дәрігер және 10500 бірлік кіші ме
дицина қызметкері) өз қызметінде еңбек 
етуде, соның ішінде ағымдағы жылы 
денсаулық сақтау саласына 99 жас ма
ман келді. Сондайақ, 3600 меди цина 
қызметкерінен кадр лық резер в  қа лып
тастырдық. Клиникалық сіл  теме де ал
дынала жұмыс істейді, мы салы, созыл
малы аурулары бар тәуе    кел тобындағы 
адамдар ерекше бақылауға алынды. 
Науқастарға кү тімді қамтамасыз ететін 
және үйде амбу  ла ториялық қызмет 
көрсететін 138 ме дициналық мобильді 
топ жұмыс істейді.

Бұдан басқа, 24 мониторингтік 
топ жұмыс істейді, оларға халық
тың да, барлық меншік нысанын
дағы кәсіпорындардың да сани
тарлықэпидемиологиялық нор ма
лар дың (маскалық режим, әлеу меттік 
қашықтықтың сақталуы, анти сеп
тикалық құралдардың болуы) сақталуын 
бақылайтын 337 адам тартылған.

Жалпы алғанда, бәрі дайын, деген
мен, алаңдаушылық жоқ емес. Бүкіл 
әлемде, соның ішінде біздің елде пнев
мония мен коронавирус ауруының өсуі 
байқалды. Себебі, адамдар босаңсып, 
қарапайым талаптарды орындағысы 
келмейді. Тағы да үйлену тойлары, 
тойжиындардың саны артып келеді. 
Шілде айынан бастап 370 той тіркелген. 
Мүмкіндікті пайдаланып, тұрғындарға 
тағы да айтқым келеді. Өзімізді және 
жақын дарымызды қорғайық. Жеке 
саулықты, қарапайым ережелерді сақ
тауға тиістіміз. Ойланыңыздар, сіздер 
тек өз өмірлеріңізге ғана емес, байла
ныс жасайтын адам дарыңызға, мейлі ол 
кездейсоқ болсын, қауіп төндіресіздер. 
Бар бол ғаны бірнеше қарапайым ережені 
ұстансаңыздар болды: маскалық ре
жим, әлеуметтік қашықтықты сақтау 
және антисептикалық заттардың бо
луы. Бұл адам өміріне тұрарлық 
па? Еске түсіріңіздер, біз қаншама 
жақындарымыздан айырылдық, ал, 
қаншасы аурудан кейін қалпына келе 
алмай қалды. 

Өкінішке қарай, біз ковиддис
сиденттермен және адамның ішкі 
өзімшілдігімен күресуіміз керек. 
Сондықтан, күн сайын әріп тес тері
мізбен бірге жиналып, дайын дықты, 
барлық қиындықтарды ескеріп, мүмкін 
болатын сценарийлерді талқы лаймыз, 
шаралар қабылдаймыз.

Екінші мәселе, әрине, эконо мика лық 
ахуал, әсіресе, қазір бизнеске оңай бол
май тұрған кезеңде бизнесті дамытуға 
қажетті жағдай жасау алаңдатады. 
Өйткені, экономикалық зардаптардан 
басқа, бизнес проблемалары әлеуметтік 
проблемаларға – жұмыссыздық пен 
табыстың төмендеуіне әкеледі.

Осы себепті де біз 2023 жылға 
дейінгі экономикалық даму жоспарын 
әзірледік. Оның шеңберінде бизнеске 
4600ден астам тұрақты жұмыс орнын 
құруға мүмкіндік беретін 265 жобаны 
(271 млрд теңге) іске асыруды жолға 
қоямыз. Оның ішінде жалпы сомасы 
26 млрд теңгеге 2 мың жұмыс орнын  
ашуға ниеттіміз. Оның 110ын іске 
асыру ағымдағы жылы басталды, 63і 
нақты іске асырылды.

Өңірдің ресурстық әлеуетін тиімді 
пайдалану, сондайақ, мемлекеттік 
бағ дарламалар мен мемлекеттік емес 
қаржы институттарының бағдар
ламаларын кешенді пайдалану арқылы 
аймақтың азықтүлікпен және бірінші 
қажеттіліктегі тауарлармен өзінөзі 
қамтамасыз етуді басты жоспар ретінде 
алдық. Сондайақ, жаңа жұмыс орын
дарын құру арқылы азаматтарымызды 

жұмыспен қамтамасыз ету міндеті тұр.
Мұнай өндірісінің және эко

номикадағы инвестициялар көлемінің 
төмендеуі бізді алаңдатады. Әрине, 
объективті себептердің бар екені белгілі. 
Алайда, бұл бірқа тар көрсеткіштердің, 
мысалы, құры лыс жұмыстары көлемінің 
төмен деуіне әкеледі. Бұл – азаматтар 
жұмыссыз қалады деген сөз.

Мысалы, мұнай саласында бізде 
5 мыңнан астам адам жұмыс істейді, 
олардың әрқайсысының артында от
басы тұр. Егер бізде облыс бойынша 
отбасының орташа коэффициенті 5,0 
екенін ескерсек, бұл кемінде 25 мың 
адамның әлауқаты мұнай саласындағы 
жағдайға байланысты екенін білдіреді. 
Бұл салаға қызмет көрсететін 
бизнесті ескермесек, мұнай сервистік 
кәсіпорындар, мысалы, бұл тағы 7 мың 
адам, олардың әрқайсысының артын
да да отбасы бар. Арнайы киім тігу, 
тамақпен қамтамасыз ету және т.б. бой
ынша мұнайға қызмет көрсететін шағын 
бизнес те бар.

Сондықтан, әрине, жұмысымыздың 
басты басымдықтарының бірі эко
но микаға инвестиция тарту болып 
көзделіп отыр. Биылғы жылы объективті 
себептер бойынша үлкен көлемді 
қамтамасыз ете алмаймыз, дегенмен, 
келесі жылы экономикаға шамамен 600 
млрд теңге тартуды көздеп отырмыз. Біз 
бұл бағыттағы жұмыстарды биыл қолға 
алдық.

Мұрат Әбенов: – Қысқа мерзімді, 
ұзақ мерзімді, келешегі зор жоспарлар 
бары анық. Өкінішке қарай, біз анық көз 
жеткізетін жобаларды ғана бағалаймыз. 
Тәжірибелі мемлекет қайраткері ретінде 
сіз алдағы 5 жылға – орташа шұғыл, ал, 
кем дегенде 20 жылға – ұзақ мерзімге 
өңір үшін қандай міндеттерді көрер 
едіңіз? Өңір қандай бағытта дамуы 
тиіс, қандай негізгі тәуекелдер бар және 
оларды қалай жеңуге болады?

Гүлшара Әбдіқалықова: – Бірін
шіден, оны қаласақ та, қаламасақ 
та мұнайгаз өндіру саласымен 
айналысуды жалғастыруымыз керек. 
Себебі, экономикамыздың мұнайға 
тәуелділігі әлі де жоғары және бірден 
осы саладан бас тартып, өңдеуші 
өнеркәсіпке ауыса алмаймыз. 

Сондықтан, жұмыс істеп тұрған 
кен орындарының сарқылғанын ескере 
отырып, біз жаңа кен орындарын 
барлау мәселелері бойынша мем ле
кеттік органдармен және жер қо йнауын 
пайдаланушылармен жұ мыс істеуді 
жалғастырудамыз. Осы жылдың өзінде 
«ШуСарысу» бас  сейнінде геологиялық 
барлау жұ мыстары басталды, бұған 700 
млн теңге бөлінді. «Оңтүстік Торғай» 
және «Сырдария» бассейндері де мұнай
газ перспективасы болып саналады. Осы 
3 шөгінді бассейнге алдағы 3 жылда 11 
млрд теңге бағыттау жоспарланып отыр.

Сонымен қатар, «Саутс Ойл» 
ЖШС қосымша 23 ұңғыма бұрғылау 
арқылы мұнай өндіруді ұлғайтуды 
ұйғарды, «Қазгермұнай» БК» ЖШС 
да осы бағыттағы жұмыстарды бас
тауды жоспарлап отыр. Келесі жылы 
барлық көздер есебінен мұнай өндіру 
саласын дамытуға шамамен 150 млрд 
теңге, оның ішінде жаңа ұңғымаларды 
бұрғылауға көп қар жы салу жоспар
ланып отыр. Өңдеу саласымен – ин
дустрияландырумен, кәсіпкерлік пен 
ауыл шаруашылығын дамытумен 
айналысуымыз керек. Міне, мен көріп 
отырған ең перспективалы ба ғыт тар 
осы. Осылайша, біртіндеп, біз мұнайға 
тәуелділіктен алыстай аламыз. Бүгінде 
біз осыған ұмтылып жатырмыз.

Келесі жылы Индустрияландыру 
бағдарламасы аясында 670 жаңа жұмыс 
орнын құрып, жалпы сомасы 52 млрд 
теңгеге 7 индустриялық жобаны іске 
асыруды аяқтаймыз. Қуаттылығы 
жылына 197 мың тонна табақ шыны, 
жоғары қысымды шыны пластик желілік 
және сорғыкомпрессорлық құбырлар, 
молибден үшокисін өндіру жөніндегі 
зауыттар іске қосылады. Қуаттылығы 
жылына 1500 тонна құс етін өндіретін 
құс фабрикасы, «Аралтұз» АҚда ас 
тұзын өндіретін 3ші испан цехы, 
түйе сүтінен құрғақ ұнтақ өндіру іске 
асырылады. Ірі қара малды 1200 басқа 

өсіру жөніндегі кешенді және сүт өңдеу 
зауытын кеңейту жөніндегі жобаны, 
«Шалқия» қорғасынмырыш кен 
орнында КБК және кальцийленген сода 
шығару зауытын салуды бастаймыз. 
Бұл ірі жобаларға қатысты. Мен шағын 
және орта бизнесті дамыту жоспарлары 
туралы айттым.

Ауыл шаруашылығының бола шағы 
өте жақсы. Мұндағы әлеует, әсіресе, 
мал шаруашылығында үлкен. Қазір 
осы бағытты дамытуға жүйелі жұмыс 
жүргізіп жатырмыз. Бірін ші кезекте, 
шалғайдағы мал шаруа шылығы үшін 
пайдалануға болатын жайылымдық 
алқаптарды пайдалану тиімділігін 
арттыру міндеті тұр. Ол үшін бізге 
бірінші кезеңде пайдаланылмайтын 
жайылымдық алқаптардағы 452 су көзін 
жөндеу қажет. Осылайша, біз шамамен 
7 млн гектар жайылымдық жерді іске 
қосып, мал басын айтарлықтай арт
тыра аламыз. Жалпы, біздің таби
ғикли маттық жағдайымызды ескере 
отырып, АӨК саласының әлеуеті 
мал шаруашылығында да, өсім дік 
шаруа шылығында да, балық шаруа
шылығында да, ауыл шаруа шылығы 
өнім дерін өңдеуде де зор екенін 
байқаймыз.

Мұрат Әбенов: – Гүлшара 
Наушақызы, сіздің қазір экономиканы 
дамыту бойынша жүргізіп жатқан 
ауқымды жұмысыңыз үшін тиісті 
мамандар қажет. Бұл мәселені бір жолға 
қоя алдыңыздар ма?

Гүлшара Әбдіқалықова: – Иә, 
бұл – бүгінгі күні өте өзекті мәселе. 
Айна ламыздағы өзгерістер біз ойла
ғаннан әлдеқайда тез жүруде. 
Жаһандану процестері еңбек нары
ғына да әсер еткендіктен, білім беру 
бағдарламаларын уақытылы өзгертуге, 
жұмыс істейтін халықты неғұрлым 
сұранысқа ие салаларға қайта 
даярлауға тырысып жатырмыз. Мен 
жақында  Мәскеу басқару мектебінің 
Сколково бағытындағы «Жаңа кәсіптер 
атласымен» таныстым. Мұнда эко
номиканың басым салаларының негізгі 
трендтерін, таяудағы онжылдықта еңбек 
нарығында болуы мүмкін өзгерістерді 
терең талдайды. Мысалы, аграрлық 
сектордағы жаңа мамандықтар 
тізіміне келесі мамандықтар кірді: 
агроинформатик – ауыл шаруашылығы 
кәсіпорындарын ақпараттандырумен 
және автоматтандырумен айна лы са
тын жоғары білікті маман, авто мат
тандырылған ауыл шаруа шы лығы 
техникасының операторы – авто мат
тандырылған технигі, датчик тер жүйе
лерін, дрондарды басқаратын маман.

Бұдан басқа, қазір шаруашылық 
жүргізу субъектілер үшін техникалық 
қайта жарақтандыруды қамтамасыз 
ету маңызды, бұл да – аграрлық 
саланың тұрақты дамуының құрамдас 
бөліктерінің бірі. Мысалы, Шиелі 
ауданы «Ақмая» шаруа қожалығы 
«Ақmayasmartfarm» жобасын іске 
қосты. Технологиялық жүйе ауа 
райы жағдайлары, топырақтың ыл
ғал дығы туралы нақты ақпаратты 
қашықтан хабарлауға, жерді тиімді 
өңдеуге, комбайндарға арналған отын 
шығындарын азайтуға және пестицид
тер мен тыңайтқыштарды пайдалану
ды азайтуға мүмкіндік береді. Қазір 
өңірдің өзге де шаруашылықтары жаңа 
жүйені енгізуге ниетті. Жағдайды тал
дай келе, өңірдегі колледж басшыла
рына кадрларды даярлау, қайта даярлау, 
агроинформатик, агроэколог сияқты 
жаңа мамандықтарды енгізу жөніндегі 
мәселені зерделеуге тапсырма бердім. 
Бұл – бір ғана мысал! Қазір біз, тұтастай 
алғанда, еңбек ресурстарының теңгерім 
өзектілігін арттырып жатырмыз, содан 
кейін, HRбағыты (айчарбағыты) бо
йынша жұмысты да қайта бағдарлайтын 
боламыз.

Мұрат Әбенов: – Мен бірнеше жыл
дан бері ішкі көшіқонды ынталандыруға 
бағытталған «Серпін» жобасымен ай
налысып келемін. Бұл жобаға оңтүстік 
облыстардан 30 мың жас қатысты. 
Оның ішінде қызылордалық жастар да 
бар. Мен бұл жоба туралы екі ойлы
мын. Біріншіден, ел азаматтары жылы 
орнын суытып, өзге аймаққа көшкісі 

келмейді. Екіншіден, біз өз өңірімізде 
еңбек нарығындағы экономикалық 
бәсекелестікті жоғалтып алмаймыз ба 
деп қауіптенемін. Сіздің бұл жобаға 
деген көзқарасыңыз қандай? Өзіңіз 
басқарып отырған аймаққа қажетті 
кадрлардың ынтасын арттыра аласыз 
ба? Олардың көңіліне қонымды және ең 
маңызды қандай үш ұсыныс айта ала
сыз?

Гүлшара Әбдіқалықова: – Бірін
шіден, экономикада біз бұрыла алатын, 
бос тұрған тауашалар көп. Мұны біз 2023 
жылға дейінгі аймақтың экономикалық 
даму жоспарын жаса ған кездегі талдауда 
анықтадық. Мем лекеттік бағдарламалар 
ұсынатын мүмкіндіктерді ескере 
отырып, өз ісіңізді бастау өте қарапайым, 
бастысы – мақсат қою. Ал, біз осындай 
бастамашыл адамдарды әр дайым қол
даймыз. Екінші, менің ойымша, бұл – 
тұрғын үй мәселесін шешу мүмкіндігі. 
Сіз біздің қала мыздың қаншалықты 
жылдам салынғанына назар аудардыңыз. 
Басқа аймақтармен салыстырғанда 
тұрғын үй құны да қолайлы. Үшін
шісі – біздің адамдарымыз, мента
литетіміз, оңтүстіктіктерге тән қонақ
жайлылығымыз, күнделікті тірші лігіміз, 
ежелгі тари хымыз. Бізде кие лі жерлер 
өте көп, бір Қорқыт ата мемориалдық 
кешенінің өзі неге тұрады?!

Бізде күн жарқырап тұрады, 
сондықтан, адамдарымыз оптимист, ал, 
оптимист адамдар әрқашан мейірімді. 
Сол себепті де, біздің өңіріміз дос пейіл, 
ашық жарқын. Менің ойымша, мұның 
бәрі бірбірімен байланысты, сондықтан 
да болар, жеріміз көптеген талантты 
адамдарды, ақындарды, жазушылар
ды, қоғам және саяси қайраткерлерді, 
спортшыларды және т.б. дүниеге әкелді. 
Бізде жайлы өмір сүруге болады. Өз 
әріптестерімнің көбін білемін, олар 
мұнда тұрып, қызмет істеген немесе 
тіпті іссапарға келген уақыттарын да 
қуана еске алады. 

Мұрат Әбенов: – Гүлшара 
Наушақызы, осы қызметке келгенде 
сізде басты қандай мақсат болды?

Гүлшара Әбдіқалықова: – Мен бұл 
сұраққа ерекше жауап айта алмаймын. 
Алайда, халықтың материалдық әл
ауқатын арттыру, өмір сапасын жақсарту 
– ең басты мақсатым. Біз мұнайлыгазды 
аймақпыз. Бізде әлі де елді мекендердің 
барлығы газбен қамтамасыз етілмеген. 
Елбасының арқасында, 2014 жылы 
«БейнеуБозойШымкент» газ құбырын 
салу жобасы жүзеге асты, оның 846 
шақырымы Қызылорда облысынан 
өтеді. Осындай ауқымды жобаны іске 
асыру осы жылдар ішінде Қызылорда, 
Байқоңыр қалаларын және облыстағы 
7 аудан орталығының 4ін газдандыруға 
мүмкіндік берді. Осылайша, халықтың 
63%ы табиғи газға қол жеткізді. 

Ағымдағы жылы газбен жабдықтау 
жобаларын іске асыру үшін бюджеттен 
тағы 5,5 млрд теңге бөлінді және 
төтенше жағдай режимі мен шектеу 
шараларына қарамастан осы жылдың 
шілде айында біз халық саны 5 мыңнан 
асатын Арал ауданының Жақсықылыш 
кентіне газ бердік. Жыл соңына дейін 
газбен қамтылмаған қалған 3 аудан 
орталығына (Жосалы, Жалағаш, 
Тереңөзек), Қазалы ауданының Ғани 
Мұратбаев, Шиелі ауданының Байсын 
елді мекендерінің тұрғындарына газ 
беруді жоспарлап отырмыз. Ондағы 
тұрғындардың жалпы саны 50 мың 
адамды құрайды. Нәтижесінде, жыл 
соңына дейін халықтың 70%ы табиғи 
газбен қамтылатын болады. 

Содан кейін ірі елді мекендерді газ
дандыру жөніндегі жобаларды кезең
кезеңімен іске асыруға кірісеміз. Яғни, 
бірінші кезеңде аудан орталықтарын 
газбен толық қамтамасыз еттік, ал, 
екінші кезеңде аудан орталықтарына 
жақын орналасқан тірек және серіктес 
елді мекендерді газдандырдық. Осы 
жылдың қараша айында Қазалы қаласы 
мен Шиелі ауданы Бекежанов ауылын 
газбен жабдықтау жобалары іске асы
рыла бастайды. 2021 жылы Қызылорда 
қаласындағы Наурыз және Махамбет 
елді мекендерін, Қармақшы ауданының 
Төретам және Ақай, Шиелі ауданының 
Алғабас, Ақмая, Қодаманов елді 

мекендерін газдандыру жоспарлануда. 
Қолжетімді тұрғын үймен қамта

масыз ету де – өзекті тақырып. 
Қызылорда қаласында бұл мәселе же
дел шешіліп келеді. Сырдарияның сол 
жағалауына қала салу арқылы тұрғын 
үймен қамту қарқын алды. Ал, бұл 
–  Байқоңыр қаласында тұратын біздің 
азаматтар үшін – үлкен проблема. 
Онда тек өткен жылы, 30 жыл ішінде 
алғаш рет «Нұрлы жер» бағдарламасы 
бойынша 50 пәтерлі бес тұрғын үй 
салынды. Нәтижесінде, қазақстандық 
250 отбасы баспанамен қамтылды. 
Жалпы Байқоңыр қаласында 1300ден 
астам қазақстандық бас пана кезегінде 
тұр. Сондықтан, Байқоңыр қаласында 
тұрғын үй салу тәжірибесін жалғастыру 
туралы шешім қабылданды. Жобалар 
дайын, 2021 жылы оларды жүзеге 
асыруды бастаймыз. Сонымен қатар, 
2021 жылдан бастап сумен жабдықтау 
және су бұру жүйелерін қайта құру 
мен жаңғыртуды бастауды жоспарлап 
отырмыз. Бұл жұмыс Кеңес заманынан 
бері жүргізілген жоқ.

Мұрат Әбенов: – Бұл – сіздің облыс 
әкімі ретіндегі ұстанымыңыз. Ал, 
жергілікті тұрғындар сізден осы өңірдің 
тумасы ретінде өзгеше жаңалық күтетіні 
рас қой. Ішкі сезіміңіз туған жеріңізде 
қандай із қалдырсам дейді. Уақыт өтеді, 
сіз өзге қызметке ауысасыз. Мұндағы 
күндеріңіз ақырын есіңізден шығуы 
мүмкін. Ал, жерлестеріңіз ұзақ уақыт 
істеріңізді еске алып жүреді ғой...

Гүлшара Әбдіқалықова: – Шы
нымды айтсам, бұл мені қатты 
алаңдатады. Мен мұны өте жақсы 
түсінемін, өйткені, аймақты басқару 
жауапкершілігі әйел адамға бірінші 
рет жүктеліп отыр. Менің Мемлекет 
басшысы мен жерлестерімнің 
сенімін ақтамауға қақым жоқ. Басты 
мақсатым – өз халқыма адал қызмет 
ету. Сондықтан, жерлестерімнің есінде 
олардың өмірін жақсартуға тырысқан, 
тек қалада ғана емес, ауылда да өмір 
сүру үшін жақсы жағдай жасаған әділ 
де қарапайым басшы болып қалғым 
келеді. Бұл – өте жоғары баға және мен 
бұған лайық болуым керек. Мен тек 
мемлекеттік органдардың ғана емес, 
облыс тұрғындарының да қолдауымен 
қазіргі жағдайды өзгерте аламын деп 
үміттенемін.

Мұрат Әбенов: – Бүгін менімен 
бірге ұшып келген әріптесім Қы зыл
орданың сапалы жолдарына таңданысын 
білдірді. 

Гүлшара Әбдіқалықова: – Рахмет. 
Қызылорда жолдарының са пасы үшін 
қызылордалықтардың өздері де, облыс 
қонақтары да қатты сынаған кездер 
болды. Сондықтан, соңғы жылдары бұл 
мәселені шешуге үлкен күш жұмсалды. 
Нәтижесінде, облыс орталығы мен 
аудандардың орталық көшелерін 
ретке келтіруге мүм кіндік туды. Биыл 
аудандық маңызы бар жолдарға және 
елді мекен дердің шетіндегі жолдарға, 
тротуарлар төсеуге ерекше назар 
аудардық. Қалада жаңа тротуарлар салу 
бойынша қандай ауқымды жұмыстар 
жүргізіліп жатқанына назар аудардыңыз 
ба? Жалпы, жыл соңына дейін 145 
шақырым көше жөнделеді.

Мысалы, тек Қызылорда қаласында 
«Жұмыспен қамтудың жол картасы» 
бағдарламасы аясында 109 көшені 
жөндеу қарастырылған. «Ауыл – ел 
бесігі» бағдарламасы бойынша Арал 
ауданында 18 көше жөнделеді, бұл 
жалпы алғанда 11 шақырым, Сырда
рия ауданында 9 көше, шамамен 14 
шақырым, Жаңақорған ауданында 10 
көше, 16,5 шақырым және мұндай 
жұмыстар бүгінде барлық аудандарда 
жүргізілуде.

Мұрат Әбенов: – Мені бір нәрсе 
алаңдатады.  Жылдамдықпен ұйтқитын 
жақсы жолдар салынып жатыр. 
Өкінішке қарай, сол жолдарда ірі көлік 
апаттары жиілеп кетті. Осы ретте сізден 
сұрағым келетіні, жолдағы қауіпсіздікті 
қалай күшейтуге болады? Бұған да қатаң 
жаза керек пе? Қазір қала көшелері тап
таза. Бұған қалай қол жеткіздіңіздер? 
Тұрғындарға тазалықты сақтап қалуды 
үйрету үшін не істеу керек? Осы кезде 
НьюЙорктегі «Сынған терезе» мы
салы еске түседі.  Мүмкін адамдарды 
тәрбиелейтін немесе ынталандыратын 
қандай да бір тетік қажет шығар?

Гүлшара Әбдіқалықова: – Біз өз 
проблемаларымызға кейде Пре зидентті, 
Үкіметті, министрді, әкімді, әртүрлі 
ведомстводан бастап, полиция, ПИК
ті айыптауға әзір тұрамыз. Дегенмен, 
қарапайым шындықты жиі ұмытып 
кетеміз, әр адам – өз бақытының ұстасы. 
Мемлекет сөзсіз сауатты басқаруы 
және бақылауы тиіс, бірақ, әркім өзі 
үшін күшжігер жұмсауға, өз өмірін 
жақсарту үшін және әлауқатын арттыру 
үшін айналасын өзгертуге күш салуы 
тиіс. Мен «Халық үніне құлақ асатын 
мемлекет» ұғымын түсінемін. Бұл бір 
жақты жол емес. Мемлекет естуі керек, 
бірақ тұжырымдаманың екінші жағы бар 
– азаматтар да өз мемлекетін тыңдауы 
керек. Міне, сол кезде тұжырымдама 
толық күшінде жұмыс істейтін болады. 
Әр аулада ойын алаңының бұзылмауын 
қадағалайтын полиция қызметкерін 
қоюға болмайды. Көше бұзықтарының 
аялдамаларда әйнекті ұрыпсоғып, 
орындықтарды сындырмауын қада
ғалау мүмкін емес. Әкім жылдар 
бойы үйдің жанында, жол бойына 
лақтырған қоқысты сыпырмайды және 
шығармайды.

Ешқандай Денсаулық сақтау 
министрі ешкімді шылым шекпеуге 
мәжбүрлемейді, сіз үшін ешқандай 
басқарма шағын және орта бизнес ашып 
бермейді. Әркім өз тағдырына, отбасына, 
балаларына, үйіне, қаласына, ауданына 
жеке жауапты болуы керек. Мұны ерте 

балалық шақтан бастап санаға сіңіру 
керек. Балаңызды осылай тәрбиелеу 
керек. Өйткені, сіз айналаңызға қалай 
қарасаңыз, балаңызда да сондай 
көзқарас қалыптасады. Бумеранг әсерін 
әлі ешкім жойған жоқ.

Өмірдегі барлық нәрсеге тек өзіміз 
үшін емес, балаларымыз үшін де  
жауап береміз. Реніш үшін, дөрекі сөз 
үшін, немқұрайлылық үшін, арамдық 
үшін, біреудің тағдыры үшін де біз  
жауаптымыз. «Тіпті көбелектің қанатын 
қағуы сияқты ұсақтүйек әлемнің екінші 
жағында тайфун тудыруы мүмкін» 
деген нақыл сөз бар. Яғни, адамның іс
әрекеттерінің тізбегі одан әрі оқиғаларды 
дамытады. Біз өзіміз жетістікке жетуге 
және өмірімізді өзгертуге тырысуымыз 
керек. Біз мұны өзіміз жасауымыз 
керек және балаларымызды да соған 
тәрбиелеуіміз керек. Егер біз қауіпсіздік 
және мәдениет деңгейі жоғары, әдемі, 
таза елде өмір сүргіміз келсе, өзімізден 
бастауымыз керек. Бұл – біздің 
облысымыз, мемлекетіміз. Онда қалай 
өмір сүретініміз тек билікке ғана емес, 
әрқайсымызға да байланысты. Өйткені, 
біз мұнда бөтен емеспіз! Мен барлығын 
өңірі мен елінің дамуына өз үлесін 
қосуға шақырамын!

Мұрат Әбенов: – Өміріңіздің 
көп бөлігін халықты әлеуметтік 
қор ғау саласына арнадыңыз. Қы
зылорда облысында, бірінші ке
зекте, аз қамтылған және көпбала
лы отбасыларды әлеуметтік қол  дау 
мәселесі маңызды. Барлық мәсе лелерді 
бір уақытта шешу мүмкін емес екені 
түсінікті. Дегенмен, осы бағытта қандай 
шаралар қабылданып жатыр?

Гүлшара Әбдіқалықова: – Шы
нында да, біз көпбалалы отбасылар 
саны көп өңірлердің қатарына кіреміз. 
Бізде ондай 25 мың 644 отбасы бар. 
Олардың әрқайсысымен жұмыс 
істейміз. Тек әлеуметтік көмектер мен 
әлеуметтік төлемдерге тәуелді болмай, 
оларды тұрақты табыспен қамтамасыз 
етуге тырысудамыз. Қазір бірқатар 
мемлекеттік бағдарламалар бар, 
олардың шеңберінде өз кәсібін ашуға 
грант немесе несие алуға болады. Ең 
алдымен оларға қандай бағдарлама 
бойынша қандай қолдау алуға бола
тынын түсіндіру жұмыстарын 
жүргіземіз, егер қажет болса, оқытамыз, 
қайта даярлаймыз. Бұл тек көпбалалы 
отбасыларға ғана емес, жұмыссыздарға 
да, азаматтардың әлеуметтік осал санат
тарына да қатысты. Дегенмен, көпбалалы 
отба сылардың өзге санаттарға қарағанда 
кейбір артықшылықтары бар. Атап 
айтқанда, олар үшін өз ісін құруға 
және дамытуға арналған кредит басқа 
санаттарға қарағанда (6%) неғұрлым 
төмен пайызбен (4%), немесе басым 
негізде өтеусіз гранттармен беріледі. 
Олардың үйінде отырыпақ жұмыс 
жасауына мүмкіндік бар. 

Жалпы алғанда, ағымдағы жылы 
ғана аз қамтылған және көпбалалы 
отбасылардың 1 мың 229 мүшесі жаңа 
идея ұсынып, өз бизнестеріне грант 
ұтып алды. Бұл мақсатта бөлінген 
грант жалпы шағын және орта бизнес
ке арналған гранттар санының 30% 
құрайды. 

Жұмыспен қамтуға жәрдем десу
ден басқа, біз осындай отбасылар дан 
шыққан балаларға спорт кешен дерінде, 
спорт секцияларында және т. б. тегін 
қызмет көрсетуге тырысамыз.

Бүгінде халықтың әлеуметтік осал 
топтары қатарындағы мыңнан астам сту
дент өңірде сұранысқа ие мамандықтар 
бойынша облыс әкімінің гранты 
негізінде еліміздің жетекші жоғары оқу 
орындарында білім алуда. Биыл облыс 
әкімінің грантын алған 150 студенттің 
69ы – көпбалалы отбасылардың 
балалары. Жалпы, облыс бойынша 
30 мыңнан астам аз қамтылған және 
көпбалалы отбасыларға мемлекеттік 
қолдау көрсетілуде, олардың 25 мыңнан 
астамы – көпбалалы отбасылар. 
Әрине, ешкім өмірдің қиындығынан 
сақтандырылмаған.  Ал, біреулер 
көп жылдан соң ғана өз отбасындағы 
қиындықтарды еңсере алады. Кейбір 
кісілер мұндай жағдайда қайда бару 
керектігін білмейді немесе олардың 
шешуге көмектесетініне сенбейді. 
Сондықтан, біздің міндетіміз – осындай 
адамдар мен отбасыларға оларды қиын 
жағдайдан шығару үшін қажетті қолдау 
көрсету.

Ендігі міндетіміз – азаматтардың 
өтініштері негізінде ғана жұмыс 
жасамай, әлеуметтік жағдайы төмен 
отбасыларды өзіміз іздеп табу.  Бұл 
мақсатта қазір «ЕХалық» ақпараттық 
жүйесі іске қосылды, шамамен 807,5 
мың адамға (257 мың отбасы) арналған 
электрондық әлеуметтік карталар 
қалыптастырылды. Бұл әр отбасының 
өмір сүру деңгейін автоматты түрде 
анықтауға мүмкіндік береді. Осы 
жүйенің арқасында жыл басында 
біз қиын жағдайға тап болған 949 
отбасын анықтадық. Нәтижесінде, 
мемлекеттік органдардың бірлескен іс
қимылдарының арқасында бүгінде қиын 
жағдайдағы 2 отбасы ғана қалды. Бұл 
ретте, мұқтаж жандарға мемлекеттік 
қолдаудың барлық шараларын көрсету 
үшін Қызылорда қаласында «Бақытты 
отбасы» әлеу меттік орталығы жұмысын 
бастады. Оның негізгі қызметі – өмірлік 
қиын жағдайдан толық шыққанға дейін 
отбасын сүйемелдеу. Біреуге атаулы 
көмек қажет, біреуге психологиялық 
көмек, біреуге жұмысқа орналастыру 
және т.б. Бұл тәжірибені келесі жылы 
Байқоңыр қаласы мен облыстың барлық 
аудан дарына таратуды жоспарлап 
отырмыз.

Мұрат Әбенов: – Балық берме, 
қармақ бер деген қағида бар. Сіз осыған 
жиі жүгінесіз бе?

1-бет 

БАСТЫ МАҚСАТЫМ – ХАЛҚЫМА
Гүлшара ӘБДІҚАЛЫҚОВА, облыс әкімі: 
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АймақSb

Гүлшара Әбдіқалықова: – 
Қармақ беру – мемлекеттің міндеті. 
Дегенмен, кей жағдайларда балық 
ұсынуға тура келеді. Бірақ, бұл 
бірреттік көмек болу керек, масылдық 
көзқарастан арылу маңызды. Әрине, 
мемлекет көмектесетін белгілі бір 
санаттар бар –  мүмкіндігі шектеулі 
азаматтар, көпбалалы отбасылар және 
т. б. Алайда, бұл әлеуметтік осал 
топтағы азаматтар да жақсы тұрақты 
табысқа құқылы. Сондықтан, біз кез 
келген адам өз ісін бастап, тұрақты та-
быс алуы үшін білімге, қайта оқытуға 
және микрокредит беруге көбірек 
көңіл бөлуге тырысамыз.

Мысалы, ерлер жейдесін тігумен 
айналысатын және өз өнімін экспортқа 
шығарған «Далатекс» ЖШС қызықты 
жоба іске асыруда. Қазіргі уақытта 
120 әйелді «Еңбек» бағдарламасы ая-
сында қысқа мерзімді курстарда тігін 
шеберлігіне оқытып жатырмыз. Содан 
кейін, оларға тігін машиналары мен 
басқа да қажетті жабдықтарды сатып 
алуға 555 мың теңгеден грант беруді 
жоспарлап отырмыз. Бұдан соң олар 
жеке кәсіп ашып, «Далатекс» фирма-
сымен келісімшартқа отырады. Осы-
лайша, компаниядан көлем ала оты-
рып, олар мерзімін сәйкестендіріп, 
үйде жұмыс істеп, кіріс ала алады.

Менің ойымша, өмірге еніп жатқан 
ғұмыр бойы үздіксіз оқудың фин 
моделін қоғамның өмірлік қағидасына 
айналдыруымыз қажет.

Мұрат Әбенов: – Мен жақында 
бір ауданда болдым. Сонда ауылдық 
бір аурухананың дәрігері маған сіз
дің сол аурухананың қарапайым 
дәрі геріне таңертеңгілік хабарла-
сып, аурухананың мәселесі мен 
меди   циналық көмек көрсету кезін
дегі қиындықтар жайлы сұра ға
ныңыз ды таңғалып айтты. Содан 
соң ол аурухананың мәселесі көп 
өт  пей шешілген. Сізге сол ауыл
дың тұрғындары алғысын жауды-
руда. Өңірдегі медицина саласы ту-
ралы не айтасыз? Денсаулық сақ тау 
саласындағы соңғы реформа ауыл
дық ауруханалар мен ондағы білікті 
мамандарды азайтты. Бұл саладағы 
алдағы жоспарыңыз қандай?  

Гүлшара Әбдіқалықова: – 
Денсаулық сақтау саласы әрдайым 
ерекше назар аударуды талап етті және 
солай жалғасады. Шұғыл шешімді ке-
рек ететін көптеген мәселелер де бар. 

Қазір, мысалы, сырқат пен өлім
жітімді талдау нәтижесі бізде бірінші 
орынды  қан айналымы жүйесінің 
аурулары алып отырғанын көрсетеді. 
Соңғы 3 жылда бұл көрсеткіш 
біршама төмендегенімен, аталған 
санаттағы аурулар бойынша өлім
жітім осы уақыт ішінде өсті.

Төмендеу үрдісіне қарамастан, қа
терлі ісіктерден болатын аурулар мен 
өлімжітім өте жиі кездеседі. Тыныс 
алу жүйесінің аурушаңдығы артты.

Ана мен бала өлімінің көрсет
кіштері ерекше назар аударуды талап 
етеді. Облыста жүкті әйелдердің 
денсаулық индексі (51,3%) респуб
ликалық көрсеткіштен (70,5%) едәуір 
төмен. Әйелдер мен жас өспірімдерде 
қан және қан өндіру органдары ауру
ларының жоғары деңгейі байқалады.

Эндокриндік жүйе, тамақтану
дың бұзылуы және зат алмасуының 
бұзылуы аурушаңдығының көр сет
кіштері республикалық көрсет кіштен 
2 есе жоғары.

Сондықтан, өсу үрдісі бар немесе 
ауру құрылымында үлесі жоғары 
әрбір ауру бойынша біз тиісті Жол 
кар таларын әзірлейтін боламыз, яғни, 
біз әр ауруды егжейтегжейлі зерт
теп, осы мәселені шешу үшін нені 
қан  ша мөлшерде сатып алу және 
қан  дай шаралар қабылдау керектігін 
зерттейміз.

Сонымен қатар, жоғарыда атал
ған нозологиялар бойынша сыр  қат
тану шылықты төмендету мақ са
тын да жабдықтармен қамта масыз 
етуді толықтыру және меди циналық 
мекемелердің мамандарын даяр лау 
бойынша жұмыс жүргізілуде.

Бүгінде медициналық ұйымдар
дың медициналық жабдықтармен 
қамтамасыз етілу деңгейі рес публика 
бойынша орташа деңгейден біршама 
жоғары болса да (КЗО88,5%, ҚР
77,5%), тоқтауға болмайды. Бұл 
көр сеткішті бүгінгі 88,5%дан 
100%ға дейін жеткізу керек. Биыл 
осы мақсаттарға біз 638 млн теңге 
қарастырдық.

Мойындауымыз керек, рес
пуб  лика бойынша бізде де дәрігер 
тапшылығы бар. Ауыл дық жерлермен 
қатар, облыс ор та лығында орналасқан 
маман дан дырылған, көпбейінді ста
цио  нарларда да тапшылық байқа лады, 
бұл – неонатологтар, инфек ционистер 
және басқа да бірқатар мамандар.
Өңірде дәрігер кадрларының тап 
шы лығын азайту мақсатында 2016 
жылдан бастап медициналық жо
ғары оқу орындарының түлек терін 
рези дентурада тапшы мамандықтар 
бойынша оқытуға гранттар бөлу прак
тикасы енгізілді. Осы уақыт ішінде 91 
грант бөлінді, бүгінгі таңда еліміздің 
9 жоғары оқу орны мен ұлттық орта
лықтарында 62 резидент білім алуда.

Бұдан басқа, алғашқы меди ци
налықәлеуметтік көмек (БМСК) 
ұйым  дарында кадр тапшылығын 
қыс  қарту, учаскелік желіні дәрі гер 
лер мен қамтамасыз ету және ауыл
да білікті медициналық кө мек тің 
қолжетімділігін жақсарту үшін жалпы 
білім беретін мектептер мен меди
ци налық колледждердің 100 үздік 
түлегі Батыс Қазақстанда орна ласқан 
М.Оспанов атындағы медицина 

университетінде облыс әкімінің 
гранты бойынша білім алуда.

Бұл ретте, жас мамандарды 
қызықтыру, оларды ауылға бекіту 
үшін биыл біз ауылға жіберілген 39 
жас маманға 500 АЕК – 1 млн 389 мың 
теңге мөлшерінде әлеуметтік пакет 
беруге жергілікті бюджеттен 54 млн  
теңгеден астам қаржы қарастырдық. 
Денсаулық сақтау инфрақұры
лымын дамытуға келетін болсақ, 
орталық аудандық ауруханалар салу 
мәселесін шештік, соңғы мәселе, 
Жалағаш ауданында ағымдағы 
жылдың соңына дейін салынатын 
болады. Енді біздің алдымызда ал
ғашқы медициналықәлеуметтік кө
мек нысандары мәселесін шешу мін
деті тұр. 2024 жылға дейін біз меди
циналықсанитарлық алғашқы көмек 
көрсетудің 62 объектісін жаңартуды 
жоспарлап отырмыз, осылайша, бас
тап қы медициналықсанитарлық 
көмек объектілері бойынша да мәсе
лені толығымен шешеміз.

Сонымен қатар, облыстық қан 
орталығына ғимарат жалдауға мәж
бүрміз. Ол ғимарат санитарлықэпи
демиологиялық талаптарға сәйкес 
келмейді. Сондықтан, облыс тық 
бюджет есебінен Қызыл орда қала
сында облыстық қан орталығын салу 
жөніндегі жобаны әзірлеуді бастадық 
және оны салу мәселесін 2022 жылдан 
кешіктірмей шешетін боламыз.

Мұрат Әбенов: – Күріш шаруа 
шылығы бойынша бөлек сұрақ 
қойғым келеді. Бұл – біз үшін эконо
микалық және әлеу меттік мәселе. Мен 
Экология ми нистрлігінің Қоғамдық 
кеңесінің құрамындамын, суармалы 
егіс тікке қатысты қиындықтардан 
хабар дармын. Болжамдар жыл 
сайын суармалы егіс көлемнің қыс
қаратынын, алдағы уақытта да судың 
тапшылығы болатындығын көрсетеді. 
Біз қазірден бастап үнемдеу туралы 
ойлануымыз керек. Бұл – Қызылорда 
өңірі үшін үлкен қауіп. Мәселені 
қалай шешуге болады? Күріш алқабын 
қысқартамыз ба? Суды үнемдейтін 
жаңа технологияларға көшу керек 
пе немесе ауыл шаруашылығын 
әртараптандырған жөн бе?

Гүлшара Әбдіқалықова: – Суар
малы су мәселесі аграрлық өңір 
үшін өзекті. Сырдария өзені бас
сейніндегі негізгі ағындар, өкі нішке 
қарай, Қазақстаннан тыс жер лерде 
қалыптасқан. Бұл ретте климаттық 
өзгерістер, өзен бассейні жаға лауын
дағы елдерде халықтың өсуі, тиісінше, 
азықтүлік тауарларына қа жет тіліктің 
өсуі су мәселесін қиындатады.

Осы жылы өңірде суармалы судың 
тапшылығы ерекше сезілді. Бірақ, 
суармалы суды тиімді пайдалану 
бойынша уақытылы қабыл данған 
шаралар залалды азайтуға мүмкіндік 
берді. Биыл жақсы өнім жинап қана 
қоймай, күріштің жалпы түсімі (551 
мың тонна) мен түсімділігі (61,8 ц/га) 
бойынша да жетістікке жеттік.

Бірақ, сіз дұрыс айтасыз, суар
малы сумен байланысты жыл сайын
ғы проблемаларды ескере оты рып, 
қысқа мерзімде егіншілікті әр
тарап тандыруымыз қажет. Бұл жағ
дайды түсінеміз. Сондықтан, ауыл 
шаруашылығы басқармасына ғылыми 
институттармен бірлесіп, ылғал 
шы ғыны көп дақылдардың, атап 
айтқанда, күріштің егіс алқаптарын 
8085 мың гектарға дейін төмендету 
және оны ылғал шығынын аз талап 
ететін дақылдарға – сояға, жүгеріге 
және басқа дақылдарға ауыстыруға 
жұ мыс жүргізу тапсырылды. Бұл ауыл 
шаруашылығы тауарөндірушілерге 
дәстүрлі күріштен бас тарта отырып, 
тұрақты табыс алуға мүмкіндік береді.

Маған ұнайтын жақсы мысал 
бар. Бүгінде 1 гектар күріш егуге ор
таша есеппен 33 мың текше метр су 
жұмсалады, бұл ретте шаруаға 600 
мың теңге кіріс кіреді. Бірақ, сол 
су көле мін пайдалана отырып, 26 
млн теңге та быс тауып, 10 гектар 
қызанақ отыр ғызу ға болады. Су – өте 
құнды ресурс, сон  дықтан, оны тиімді 
пайдалану керек.

Сырдария өзеніне келіп түсетін 
судың 70%ы қысқы кезеңге келе тінін 
ескере отырып, вегетация кезеңін де 
суды сақтау үшін суар малы жерлерді 
қалпына келтіру бойынша жобаларды 
іске асыруды жоспарлап отырмыз. 
Қысқы тасқын суларды жинақтау 
көлемі 2,3 млрд текше метр болатын 
6 су қоймасы салынады. Бұл өз 
кезегінде тұрақты сумен қамтамасыз 
ету мәселелерін толық шешуге мүм
кіндік береді.

Сонымен қатар, өңірде сумен қам
тамасыз етуді жақсарту мақса тында 
ірі инфрақұрылымдық жо ба ларды – 
«Қызылорда» су тора бын, «Әйтек» 
су торабын қайта жаңарту, «Жиделі» 
су қоймасын жөндеу, Жалағаш ауда
нындағы ирригациялық дренаж жүйе
лерін жетілдіру жөніндегі жобаны 
іске асыру жұмыстары басталды.

Сондайақ, 158 мың гектар ал
қаптағы ирригациялық және дре наж
дық жүйелерді қалпына келтіру, 29 
мың гектар суармалы жерді қалпына 
келтіру және айналымға енгізу жөнін
дегі жоба ларды іске асыру көзделеді.

Жаңа заманауи суару жүйелерін 
– тамшылатып суару жүйелерін, 
аквагельдерді, жаңбырлатып суару 
жүйелерін пайдалана оты рып, ауыл 
шаруашылығы өнім дерін өндіруге 
ерекше назар аударамыз. Жаңақорған 
ауданында аквагельдерді қолдану 
бойынша жақсы тәжірибеміз бар. 
Осылайша, күздік бидай егілген 80 
гектардан 18 центнер өнім алдық. 
Бұл тәжірибе әрі қарай басқа шаруа

шылықтарға да таратылатын болады.
Мұрат Әбенов: – Қызылорда 

облысы әлемдік деңгейдегі спорт-
шыларымен танымал. Бүгінгі күні 
бұқаралық спорттың дамуы қалай?

Гүлшара Әбдіқалықова: – Біздің 
облыста, шын мәнінде, спорт саласы 
дамыған деуге болады. Өзіңізге бел
гілі, Илья Ильин, Марат Сатыбал диев, 
Тұрсынбай Құлахмет, Әсел Серік 
бай, Назерке Нұрғали, Рахат Бек  бо
лат секілді біраз спортшылар тәр
бие  ленген. Тек 2019 жылы бізден 68 
Азия және Әлем чемпионы шықты, 
578 спорт  шымыз ұлттық құрамаларға 
енді.

Бүгінде Токиодағы кезекті Олим-
пиада ойындарына еркін күрестен 
(Дәулет Ниязбеков) және бокстан 
(Қамшыбек Қоңқабаев) 2 лицензия 
бар.

Спортқа барынша көп адамды 
тарту үшін басты назарды спорттық 
инфрақұрылымды дамытуға ауда-
рудамыз. Бүгінгі күні облыста 2241 
спорттық ғимарат бар. Атап айтсақ, 
12 стадион, 34 денешынықтыру
сауықтыру кешені, 425 спорт залы, 
жеңіл атлетика манежі, хоккей және 17 
теннис корты, 74 атыс тирі, 7 бассейн, 
3 ипподром, 1400ден астам спорт 
алаңы, оның ішінде бүгінгі таңда та-
нымал спорт – воркаут алаңдары, 10 
мыңнан астам түрлі секциясы жұмыс 
істейді.

Инфрақұрылымдардың қолже
тім ділігі 250 мыңға жуық адамды 
бұқаралық спортпен қамтуға мүм
кіндік берді – бұл облыс хал қының 
30%дан астамын құрайды. Осы 
жыл ға арналған индикаторды – 30%
ды, жыл аяқтал майақ қажетті көр
сеткіштен асырып орындадық.

Қазір сабақтан тыс спорттық 
жұмыстарды кеңейту бойынша, мек-
теп спорт клубтарын құруға қатысты 
шаралар қабылдап жатырмыз. 
Бұқаралық спортты дамыта отырып, 
өз азаматтарымыздың денсаулығы 
үшін күресіп қана қоймай, жас тардың 
көшеде бос жүруіне әсер етеміз, бұл 
өз кезегінде жастар дың қатысуымен 
жасалған қылмыс тардың санын 
азайтуға ықпал етеді.

Айта кету керек, қазір спорт 
инфрақұрылымын дамытуға бизнес те 
белсенді қатысуда. Биылғы жылдың 
өзінде мемлекеттікжеке меншік әріп
тестік аясында спорт кешендерінің 
құрылысы бойынша 5 жоба іске асы-
рылуда, онда 720 адамды қамтитын 60 
спорт секциясы ашылады. Бұл  – жаңа 
жұмыс орындары ашылады деген сөз.

Осы жылдың соңына дейін Қы 
зыл орда қаласында байдарка мен ка-
ноэде есу базасының құры лысын аяқ
таймыз, 2021 жылы облыс бюджеті 
есебінен тағы 5 дене шынықтыру
сауықтыру кешенінің және мемле
кеттік жекеменшік әріп тестік аясында 
7 кешеннің құры лысын бастауды жос
парлап отырмыз. Міне, бұл бағытта 
осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр.

Мұрат Әбенов: – Илья Ильин 
аймаққа келгелі белсенділік танытып, 
жаңа идеялар ұсынуда. Спорттың 
шыңында тұрған кезінде оны өзге 
аймақтар мен тіпті елдердің атынан 
өнер көрсетуге шақырды. Бірақ, Илья 
бас тартты. Ал, енді туған жерінде 
қызмет етуде. Бұл – үлгі болатындай 
дүние. Менің ойымша, еңбегі сіңген 
азаматтарға қолдау көрсету өте 
маңызды. Менің сұрағым, сіз спорттық 
легионерлерге қалай қарайсыз?

Гүлшара Әбдіқалықова: – Бұл 
– жалпы әлемдік үрдіс. Біз қалаймыз 
ба, жоқ па, легионерлер спортқа 
қатысады, өйткені, өмір парадигмасы 
өзгерді, соның ішінде спорт та бар.

Менің ойымша, легионерлер қа
жет, бірақ, команданың қалып та суы
ның алғашқы кезеңдерінде спорт 
деңгейін көтеру, дамыту үшін. Олар 
жоғары білікті мамандар мен спорт-
шылар болуы керек. Шетелден кел-
ген жұлдызды ойыншылар біздің 
жастарға сабақ бере алады, алайда, 
командаларымызда олардың саны аз 
болуы тиіс. Отандық спортшыларға, 
ең алдымен, салауатты амбицияларды 
дамытып, жеңістер мен жетістіктерге 
жетіп, виртуоз және көшбасшы болу 
үшін көп жаттығу қажет. Әйтпесе, бұл 
қандай спорт?!

Бізге жаттықтырушыларды үйрету, 
ең жақсы заманауи тәжіри бені, ең 
жақсы әдістерді үйрену керек және 
дайын, көбінесе жас немесе есептен 
шығарылған спортшыларды сатып 
алмау керек. Егер легионерлер көп 
болса, оларға қалай жанкүйерлік етуге 
болады? Елестетіп көріңізші.

Мұрат Әбенов: – Қазіргі мә
дениет саласындағы жаһандану менің 
ойымша ұлттық мәдениетті дамытуға 
кедергі келтіретін сияқты, мұның 
соңы ұлттық ерек шеліктің жоғалуына 
әкелуі мүмкін. Қызылорда облысы 
салтдәстүрді сақтаған аймақ болып 
саналғанымен, жаһанданудың салда-
ры айналып өтпейтіні белгілі. Ұлттық 
дәстүрді сақтау және дәріптеу, рухани 
жаңғыру бойынша қандай жұмыстар 
атқарылуда?

Гүлшара Әбдіқалықова: – Иә, 
жаһанданудың артықшылықтары мен 
кемшіліктері бар. Теріс фактор лардың 
бірі – тұтыну мәдениетін кеңейту ар
қы лы ұлттық мәдениеттің жоғалуы. 
Сондықтан, әрине, мәде ниетті, салт
дәстүрді кеңінен наси хат тауға тыры-
самыз. Бірінші кезекте, бұл процеске 
балаларды, жас өспірімдерді, жас бу-
ынды тартамыз.

Биыл бүкіл әлем үшін өте қиын, 
рухани дамуымыздың және халықты 
мәдениетке баулудың негізгі мақсаты, 
өкінішке қарай, онлайнсервистер 

арқылы жүзеге асырылуда. Сон 
дықтан, біз мүм кіндігінше көп адам ды 
қамтуға тырысамыз, себебі, мә дениет 
–  бұл прогресті құрудың негізі.

Биыл елімізде орасан зор тарихи
мәдени даталар атап өтіледі. Мате-
матика, физика, астрономия, фило-
софия, лингвистика және тіпті му-
зыка сияқты білімнің түрлі салала-
рын қамтитын, әлем дік өркениеттің 
игілігіне айналған, өзінен кейін бай 
ғылыми мұра қалдырған, әлемнің 
екінші ұс тазы, Шығыстың көрнекті 
ойшылы Әбу Насыр әлФарабидің 
1150 жылдығы. Қазақ халқының 
қалыптасуының құрамдас бөлігі – 
Ұлық Ұлыстың 750 жылдығы маңызды 
оқиға болды. Биылғы жылдың айтулы 
оқиғасы – Абай Құнанбайұлының 
175 жыл дығын мерекелеу, Мемлекет 
басшысы айтқандай, Қазақстан бренді 
болды.

Осы күндерді мерекелеу аясында 
облыста әртүрлі форматтағы бірқатар 
мәдени ісшаралар ұйым дастырылды: 
дөңгелек үстел, ақын дар айтысы, кітап 
көрмелері, спектакльдер және т.б. 
Сыр өңірінде алғаш рет Н.Бекежанов 
атын дағы облыстық музыкалық
драма театры ның сахнасында А.Жұ
банов пен Л.Хамидидің «Абай» опе  
ра сының премьерасы қойылды. Қо
йы лымға облыстық театрдың, облыс   
тық филармонияның 100ден ас там 
қатысушыартистері, сондайақ, Қа 
занғап атындағы Қызылорда музы     ка
лық колледжінің аралас хоры қатысты.

Алайда, рухани мұраны жаң
ғырту тек мерекелік ісшаралармен 
ғана шектелмейді. Бұл дегеніміз, со-
нымен бірге,  «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында атқарылып 
жатқан ауқымды жұмыс, оның басым
дықтарының бірі – тарихи ізде ністер 
мен археологиялық зерттеулер.

Оның үстіне, Арал өңірінде мем
лекеттіліктің қалыптасу тари хы
ның көптеген айғақтары сақталған. 
Біздің облыс аумағында әр дәуірде 
Сақ мемлекетінің астанасы – Шірік
Рабат, оғыздардың астанасы – 
Жанкент, қыпшақтардың астанасы 
және Қазақ хандығының астанасы 
– Сығанақ болғандығы белгілі. 
Сондықтан биыл алты ежелгі тарихи 
ескерткішке – Бәбіш мола, Сортөбе, 
Жанкент, Сығанақ, Қышқала және 
Асанас қалаларына археологиялық 
зерттеулер жүргізуді жалғастырдық. 
Қазба жұмыстары барысында архео-
логтар қалалардың қор ғандары мен 
мұнараларын, тұрғын үйжайларды 
және басқа да құры лыстарды тапты. 
Материалдық мә дениет заттарының 
тамаша кешені алынды. Орта 
ғасырларға жататын алтын әшекейлер, 
моншақтар, қыш ыдыстар, монеталар, 
сүйектен жасалған бұйымдар және 
басқалары табылды.

Сыр өңірі аумағындағы қазба 
жұмыстары кезінде табылған бар лық 
экспонаттар музейлерде көпшілік на-
зарына ұсынылуда, ал, кейбірі музей 
қорларында сақ талады.

Әрине, барлық жұмыс жал
ғасады. Ұлттық дәстүрлерді сақтау 
– тек рухани мұра ғана емес, со-
нымен қатар, экономикалық табыс. 
Өйткені, ұлттық бірегейлік туристер 
үшін үлкен қызығушылық тудырады, 
яғни, этнотуризмді дамыту үшін бізде 
барлық алғышарттар бар.

Заманауи Қазақстанда кейбір 
өмір салтының өзгеруінен, сондай
ақ, қоғамдықэкономикалық фактор
лардың әсерінен әдетғұрыптар өзек
тілігін жоғалтса да, біздің аймақта 
көп теген ұмыт болған салтдәстүрлер 
жаңаруда. Мысалы, үйлену тойы. 
Қазір үйлену тойының негізгі 
кезеңдерін сақтай отырып, қалыңдық 
пен күйеу жігіттің ұлттық үйлену 
киімінде қазақтың дәстүрлі үйлену 
тойын өткізу жақсы үрдіске айналды. 
Жүн түту, былғары өңдеу, музыкалық 
аспаптар жасау, зергерлік бұйымдар 
жасау және т. б. сияқты ұлттық қол
өнер жандануда. Мұның бәрі, ең ал-
дымен, жас ұрпақтың өз халқының 
тарихына, оның мәдениеті мен дәс
түр   леріне деген қызығушылығын 
көрсетеді.

Мұрат Әбенов: –  2006 жылы 
біз «Қор қыт және Ұлы Дала 
сазы» халықаралық фес тивалін 
ұйымдастырғанымыз есім  де, әлемнің 
18 елінен қонақтар келді. Бүкіл әлем 
бойынша түрлі бұқаралық ақпарат 
құралдарында қызықты шоу және 
көптеген ақпарат болды. Біздің 
шығармашылықтың қай түрі сырттан 
қонақтарды тартып, қызықтыруы 
мүмкін? Соның ішінде туризмді 
дамыту үшін...

Гүлшара Әбдіқалықова: – 
Сыр елі – ұлы тарихы бар өлке, 
ежелгі уақытта Шығыс өркениетінің 
орталықтарының бірі орналасқан 
қасиетті орын. Мұнда ұлы Қорқыт 
өмір сүрген. Бұл – түркі әлемінің 
жүрегі, әндер мен әңгі мелердің, 
эпостар мен аңыздардың мекені!

Біздің жерімізде мәдениеттер 
қалыптасып, дамыды, әскери одақтар 
мен мемлекеттер құрылып, ыдырады, 
атап айтқанда, біздің жер, жоғарыда 
айтқанымдай, төрт астананың (Шірік
Рабат, Жанкент, Сығанақ, Қызылорда 
қаласы) өлкесіне айналды.

Сол себепті, әрине, бізде көр
сететін дүниелер көп. Айта кетейік, 
келесі халықаралық «Қорқыт және 
Ұлы Дала сазы» фестивалін 2022 
жылы өңірде өткізетін боламыз, өңір 
бұл тәжірибеден бас тартқан жоқ, ол 
үш жылда бір рет өткізіледі.

Сонымен қатар, соңғы жылдары 
шығармашылық ұжымдарымыз 
түрлі фести вальдарға қатысып, 

шақыру бойынша шетелге шығуды 
жақсы тәжірибеге айналдырды. 
Мысалы, 2018 жылы  облыстық 
Н.Бекежанов атындағы музыкалық
драма театры Эдинбург қаласында 
өткен халықаралық өнер фестиваліне 
қазақтың халық жазушысы Ғабит 
Мүсіреповтің «Қозы КөрпешБаян 
сұлу» лироэпостық драмасының 
желісі бойынша сахналанған 
«Ақбаян» қойы лымымен қатысты. 
Бұл – 1947 жылдан бастап жыл сайын 
Эдинбургте (Шотландия) өтетін және 
әлемдегі ең үлкен театр өнері фес
тивалі, театр қауымдастығында өте 
беделді және танымал фестиваль. 
Ал, 2019 жылы Өзбек ұлттық ака де
миялық драма театрының сахна сында 
Рахымжан Отарбаевтың «Нарком 
Жүргенов» тарихи драмасы қойылды.

Біздің шығармашылық ұжым  дар 
Түркия, Әзербайжан, Қара қалпақстан, 
Ресей, Татарстан, Ұлы бри танияға өз 
өмірін, тұрмысы мен әдетғұрпын 
сипаттайтын клас  сикалық шы
ғармаларымен, пьеса  ларымен үлкен 
гастрольдік турлар мен барған. Барлық 
жерде бізді жақсы қарсы алады. 
Ұлттық билеріміз, ойындарымыз 
бен спорт тық жарыстарымыз –  асық 
ату, көкпар, арқан тарту, сондайақ, 
ұлттық костюмдер арқылы шетелдік 
көрермендерді ұлттық нақышпен және 
қазақ мәдениетімен таныстырдық.

Қазір, алдында айтқанымыздай, 
жаһандануға байланысты ұлт тық 
мәдениеттердің жоғалуы байқа
луда, сондықтан, салтдәс түр сақ
талған елдер шетелде өте қызықты. 
Менің ойымша, бұл – біздің артық
шылығымыз. Бізде дәс түрлі өнер 
сақталған. Биыл қобызшылар 
ансамблін құрдық. Осының бәрін 
көрсете аламыз, бұл туризм – 
этнотуризмді дамытудағы біздің 
фишкамыз, бұл – біздің брендіміз. 
Бұл  басқаларда жоқ дүние және бізді 
неғұрлым қызықты етеді.  

Өкінішке қарай, белгілі себеп
термен биыл ешқайда шыға алмадық. 
Бірақ, әлемдегі эпидемиологиялық 
жағдай тұрақтанған кезде, тәжіри бені 
қайта бастаймыз деп ойлаймын.

Мұрат Әбенов: –  Демалыс 
күндерін қалай өткізесіз? Үй шаруа-
сын жұмыспен қалай үйлестіресіз?

Гүлшара Әбдіқалықова: – 
Өкінішке қарай, демалыс күндерім 
жоқ десе де болады. Өте сирек болады. 
Наурыз айынан бастап бірнеше рет 
демалуға мүмкіндік болған шығар.

Жұмыс көлемі өте үлкен, көптеген 
салалар, бағыттар бар. Қазір уақыт 
тыныш емес, өзіңіз білетіндей, бүкіл 
әлем пандемиямен күресіп жатыр. Же-
дел әрекет ету керек, ол үшін әрдайым 
импульста болу қажет. Сондықтан, 
белсенді ырғақта өмір сүруіміз ке-
рек. Уақыттың көп бөлігі жұмысқа, 
іскерлік кездесулерге, сапарларға ар-
налады.

Егер уақыт таба алсам, теледидар-
дан түрлі жаңалықтар көремін, не бо-
лып жатқанын біліп отырамын. Біздің 
қазақстандық кинематографты өте 
жақсы көремін. Отандық фильмдерді 
қуана көремін, олар маған жайлы 
көңіл сыйлайды.

Уақытым бола қалса, кітап оқи 
мын. Көркем және саяси әде биет 
терді ұнатамын. Абайды қайтақайта 
оқимын. Оның шығар малары – терең 
фило софия лық, дана  лыққа толы 
және әрқашан өзекті. Қазір оның сөз
дері маған жұмыста көп көмек теседі. 
Әсіресе қазір коро навирус дағ да ры
сы ның қиын кезеңінде адамдардың 
бол мысы мен барлық қасиеті білінуде.

Менің ойымша, Абай шы ғар ма
ларында мың жылдан кейін де өзекті 
болатын даналық бар. Мен оның 
өлеңдерін және қара сөздерін оқып, 
оның нұсқауларын орындауға ты-
рысамын. Әр адам Абай дың шы ғар
маларынан өзіне жақын, жан дүние
сіне әсер ететін нәрсе табады. Мем-
лекет басшысы Ұлы Абайды еліміздің 
бренді деп атағаны бекер емес!

Саяси әдебиеттерден маған 
сая си ойдың патриархы, Нобель 
сыйлығының лауреаты Генри Кис
синд жердің «Дипломатия» кітабы 
өте ұнайды. Киссинджер өзінің 
кіта бында 1648 жылдан бастап ХХ 
ғасырдың соңына дейін мемлекеттер 
арасындағы дипломатиялық қаты
настардың тарихын талдауға тыры-
сады. ХХ ғасырдағы оқиғалар мен 
Киссинджердің өзі дипломат болған 
кезеңдердің сипаттамалары ерекше 
қызықты. Негізгі тарихи және сая-
си оқиғаларымен танысқысы келе
тіндерге арналған керемет кітап. Саяси 
тарихқа қызы ғушылық танытқандар 
үшін ол саяси және экономикалық 
ықпалдың ішкі саясатқа әсерін, АҚШ 
басшылығы алға қойған ұзақ мерзімді 
жоспарлардың мәнін және саясат-
керлер мен дипломаттар қолданатын 
мақсаттарға жету әдістерін ашады. 
Жалпы оқуға кеңес беремін.

Мұрат Әбенов: –  Гүлшара Науша
қызы, сіздің өмірлік ұста нымыңыз?

Гүлшара Әбдіқалықова: – Менің 
өмірлік ұстанымым – кез келген 
мәселенің шешімі табылады. Мүмкін 
емес деген дүние жоқ деп есептеймін.

Әрине, мен де кемшіліктер 
жіберемін, өйткені, адаммын. Кейде 
өзіме қарамақайшы боламын, егер 
жаңа фактілер мен идеяларды білсем, 
пікірімді өзгертемін. Кейде бекер-
ге ашуланамын. Жақын адамдары-
ма эмоцияларымды көрсетіп, кейде 
мұңаямын. Бұл –  қалыпты жағдай. Біз 
кейде қателіктер жібереміз. Олардан 
сабақ аламыз –  бұл ғаламның заңы. 
Сол себепті, өмірді сүйіп, адамдарды 
жақсы көру керек, алдағы уақытқа 
орындалуы қиын болса да, мақсаттар 
қоюымыз қажет.

ДАҒДАРЫС 
ЕҢБЕКПЕН 
ЕҢСЕРІЛЕДІ

Қоғам қайраткері, Президент 
жанындағы Ұлттық қоғамдық сенім 
кеңесінің мүшесі, белгілі блогер, 
жерлесіміз Мұрат Әбенов «Серпіліс» 
сараптамалық форуымының 
кезекті шығарылымында облыс 
әкімі Гүлшара Әбдіқалықовамен 
сұхбаттасты. 

Сараптамалық форумда өңір да
муындағы өзекті мәселелер қамтылып, 
мақсатміндеттер туралы айтылды. 
Қазақстан тарихындағы әйелдер ара
сындағы тұңғыш облыс әкімі ретінде 
Гүлшара Әбдіқалықова әңгіменің кіріс
песінде гендерлік саясатқа қатысты 
көзқарасын білдірді. 

Қазақ әйелдерінің қоғамдық жұмыстарға 
белсене араласып, әлеуметтік мәселелердің 
шешімін табуға атсалысуы таңсық емес. 
Еліміздің даму болашағына үлес қосуда 
олардың ролі зор. Қызкеліншектердің сая
сат, мемлекеттік қызмет пен бизнес сек
торындағы үлесі артып келеді. 

Гүлшара Әбдіқалықова билік басына 
коронавирус індеті өршіген уақытта келді. 
Пандемия тұсында өңірімізде, елімізде 
ғана емес, әлемде экономика дағдарысқа 
ұшырады. Дағдарысты сын сағатта 
жұмысты дұрыс үйлестірудің арқасында 
ғана еңсеруге болатыны белгілі. 

Пандемия кезінде Үкімет тарапы-
нан бизнесті қолдау шараларының аясы 
кеңейіп, қаражат көлемі артты. Осы орайда 
банктер мен қаржылық ұйымдар әкімшілік 
кедергілерді барынша қысқартып, 
мемлекеттің қаржылай қолдау мүмкіндігін 
микро және шағын бизнес ке бағыттауы 
тиіс. Бұл отандық экономиканы оңалтуға 
үлкен септігін тигізетіні сөзсіз. 

Өздеріңіз білетіндей, Қызылорда – ин-
вестиция салу үшін тартымды аймақ. Бізде 
ауыл шаруашылығы дамыған, минерал
ды ресурстардың едәуір қоры бар, та-
маша туристік әлеуетке, ең бастысы, 
тиімді логистикалық жағдайға ие. Осы 
ретте облыстың кешенді әлеуметтік
экономикалық даму жоспары аясында ке-
лер жылы жергілікті экономикаға 586 млрд 
теңге инвес тиция тарту жоспарланып отыр. 
Бұл өңірдің өркендеуіне қосқан елеулі үлес 
болар еді. 

Биғали ҚАЮПОВ, 
қоғам қайраткері,

экономика ғылымдарының 
кандидаты

БАРЛЫҒЫ 
ҚАРАПАЙЫМ 
ЗАТТАР 
ЭКОНОМИКАСЫНАН 
БАСТАЛАДЫ

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықованың Президент 
жанындағы Ұлттық Кеңестің 
мүшесі Мұрат Әбеновтің «Серпіліс» 
сараптамалық форумына берген 
сұхбатын тыңдадым. Облыс басшысы 
бүгінгі таңда аймақ алдында тұрған 
әлеуметтік-мәдени, экономика 
салалары бойынша өзекті мәселелерді 
жан-жақты талқы тезінен өткізіп, өз 
пайымдауларын білдірді. 

Облыс экономикасының негізін 
өнеркәсіп құрайтын болғандықтан, қазір 
бұл салада күрделі жағдай қалыптасып 
отыр. Атап айтқанда, әлемдік мұнай 
бағасының төмендеуі, осыған байланысты 
халықаралық ұйымдардың шектеу шарала-
ры, жалпы алғанда, біздің таяу болашақта 
экономиканың шикізаттық емес түрінен 
арылу қажеттігімізді талап етеді.

Мен, ең алдымен, ауылдың тағдыры 
туралы айтқым келеді. Бұл турасында 
осы жылдың ішінде облыстық газетте екі 
көлемді мақалам жарық көріп, негізгі проб
лемаларды ортаға салдым. Облыс әкімі өз 
сұхбатында ауыл өндірісін әртараптандыру, 
малазығындық дақылға көп көңіл бөлу, 
бұл орайда жайылымдықты кеңейтудің 
жолдары туралы келелі пікір айтты. Нақты 
атқарылатын ісшараларды атап көрсетті. 
Бұрынғы ескі құдықтарды қайта жаңғыртып, 
малазығындық дақылдар көлемін ұлғайтуға 
қатысты жұмыстар қолға алынатынын айт-
ты. Бұл жүзеге асса, енді өркендеп келе 
жатқан мал шаруашылығының көсегесі 
көгеретіні айдан анық. 

Менің ойымша, қазір қарапайым заттар 
экономикасын өмірге енгізудің маңызы зор. 
Киімді Түркиядан, Орта Азия елдерінен 
тасымалдау мүлдем ақылға қонымсыз. 
Бұрын Кеңес Одағы кезінде қалыптасқан 
өндірістерді қалпына келтіруге болады. Бұл 
бір жағынан ауылдағы жұмыс орнының көзі 
болып табылады. Қазір жасыратыны жоқ, 
ауылдан қалаға көшу белең ала бастады. 
Бұл үдерісті тоқтату үшін шалғай ауылдағы 
мамандардың жалақысын өсіріп, қаржылық 
жағынан қолдау керек. Менің есебім бо
йынша қазір облыста ауыл тұрғындарының 
саны 27 процентке дейін төмендеді. Осынша 
халықты қолдау үшін бюджеттен көп қаржы 
кетпейді. Бар болғаны аудан бюджетін 
үйлестіріп, қаржыны ең маңызды буындарға 
бағыттаса, жетіп жатыр. 

Қалқазбек ӘЖІБЕКОВ,
Қазақстан Республикасының еңбек 

сіңірген қайраткері

ПІКІР-ПАЙЫМ 

АДАЛ ҚЫЗМЕТ ЕТУ
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ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

ДҮНИЕ-ДҮРМЕК

Демократтардан шық қан Камалла 
Харис вице-президент атанды. Осылай-
ша, ол АҚШ тарихында алғашқы әйел 
вице-президент болып отыр.

Сайлау нәтижесі әлі де ресми түр-
де жария лан ба ғанын айтып өтейік. Кей 
штаттардың нәтижесі тіпті 12 қарашада 
белгілі болуы мүмкін. Алайда бүгінге 
дейін саналып үлгерген және электорат-
тың шешімін ескеріп, алдын ала нәтиже 
шығару – АҚШ жүйесінде қалыптас қан 
үрдіс. Сенбіде Пенсильвания электора-
тының Байденді қолдағаны мәлім болып, 
жеңіске жету үшін электораттық кол-
ледждерден жиналуы міндетті 270 дауы-
стан асып, қарсыласы Дональд Трамптан 
басып озды. Жексенбіге қараған түнде 
халықаралық басылымдар Джозеф Бай-
деннің жеңіске жеткенін жарыса жазды. 
Бір айта кетерлігі, Джозеф Байден бұған 
дейін екі рет президент сайлауына қа-
тысқан болатын. 

Қазір 50 штаттың 46-сы өз шешімін 
беріп үлгерген. Соңғы статистика Джо 
Байден – 279, ал Дональд Трамп 214 
дауыс жинағанын көрсетіп отыр. АҚШ 
азаматтарының да таңдауы мемлекеттік 
хатшыға түсіп тұр. Сайлау комиссиясы 
Байденнің қанжығасында 74 миллион да-
уыс барын мәлімдеп үлгерді. 

Бұған дейінгі мәлімдемелерде 
экс-президент Дональд Трамп өзінің 
қайта сайланатынына еш күмән кел-
тірмейтінін айтып, жеңіске жеткенін 
хабарлап үлгерген-ді. Басылымдар қар-
сыласының жеңгенін жаза бастағанда, 
Дональд Трамп сайлау нәтижесінің қате 
екенін, сайлаудың әділ өтпегенін және 
сотқа шағымданатынын хабарлады. Рес-
публикалық партияның төрағасы Рон-
на Макданиель Twitter-де: «Сайлауда 
кімнің жеңіске жеткенін медиа емес, да-
уыс берушілер шешеді», деп жазды.

Джозеф Байден қазір 78 жаста. Осы-
лайша, ол АҚШ тарихындағы ең жасы 
үлкен президент болып қалмақ. Бұған 
дейін 35 жылдан астам уақыт Делавэр 
штатынан сенатор болып қызмет етті. 
Одан кейін Барак Обаманың тұсында 
вице-президент болды. 

Сайлау қорытындысы ресми түр-
де жарияланбағанымен, Байденді Еу-
ропа елдерінің бірқатар басшылары 
құттықтап үлгерді. Бұл бір жағынан 
өздеріне президент кезінде біршама 
қыр көрсеткен Трампқа көрсетілген сес 
ретінде бағалануда.

«СБ» ақпарат

Джо Байден 
жеңіске жетті

3 қарашада басталған АҚШ-тағы президент сайлауында елдің бұрынғы 
вице-президенті, демократтар өкілі Джо Байден жеңіске жетті. Дональд Трамп 
сайлаудың әділ өтпегенін айтып,  сотқа шағымданатынын хабарлады. Бұған не-
гіз де жоқ емес, себебі тайталасы жағынан «итжығысқа» тән бұл сайлау додасы 
АҚШ тарихында соңғы 120 жылдан кейін бірінші рет қайталанған көрінеді. Тіпті 
сайлау учаскелері жабылғаннан кейін бюллетендерді санау өте қиынға түсті. 
Кандидаттардың бір-бірінен алшақтығы бар болғаны бірнеше дауыс құрады.

Облыстық төтенше жағ дайлар департа-
ментінің бас тығы Б.Данилов орман шаруа-
шылық тарындағы өртке қауіпті кезеңнің қоры-
тындысы, алдағы жылға да йындық шаралары, 
азаматтық қорғау және төтенше жағдайлар қы-
зметтерінің қыс мезгіліне әзірлігі туралы баян-
дады.

Облыс аумағында орман және жануарлар дү-
ниесін қорғау бо йынша 8 мемлекеттік мекеме 
орналасқан. Осы мекемелердің қорында 6,6 млн 
гектар жер көлемі болса, оның 3,1 млн гектарын 
орманды және тоғайлы алқаптар алып жатыр. 
2014-2020 жылдар аралығында облыс бойынша 
мемлекеттік өртке қарсы қызметі жоқ елді ме-
кендерде кезең-кезеңімен барлығы 22 өрт сөн-
діру бекеті құрылды.

Жыл басынан мемлекеттік орман қорында 
48 өрт оқиғасы орын алып, бұл өткен жылдың 
осы кезеңімен салыстырғанда 8 есеге көбейген. 
Келтірілген залал көлемі 9,4 млн теңгені құрап 
отыр. Жалпы өрттің шығуына себеп көктемгі 
және күзгі кезеңдегі ауыл шаруашылығы жер-
леріндегі шөптерді өртеу болып отыр.

Еске салайық, 21 қазанда Жаңа қорған ауданы 
Түгіскен ауылындағы егістік алқаптың шама-
мен 30 гектар жерінде өрт оқиғасы орын алды. 
Оның салдарынан осы алқапта жайылып жүрген 
1300 бас уақ малдың 261-і шығын болып, қалған 
 686-н күйік шалған.

Осы ретте, аймақ басшысы Қызыл орда қа-
ласы мен аудан әкімдеріне, көктемгі егіске да-
йындық және күзгі егін жинау науқанынан кейін 
егін алқаптарын өртеу кезінде өз тараптарынан 
кезекшілік ұйым дастыруды және өртеу алдын-
да облыстық табиғи ресурстар және табиғатты 
пайдалануды реттеу басқармасынан рұқсат алу-
ды қатаң тапсырды.

Сондай-ақ, мемлекеттік өртке қарсы қыз-
мет жоқ елді мекендерде кезең-кезеңмен өрт 
бекеттерін құру, оларды қажетті өрт сөндіру 
құрал-жабдықтарымен жарақтандыру жүктел-
ді. Бұған қоса қолданыстағы заңдылықтарға 
сәйкес ерікті өрт сөндіру құрылымдарының 
қоғамдық бірлестіктер нысанында құрылуын 
қарас тыруды, өз аумақтарындағы шаруа қожа-
лықтарына 2021 жылғы көктемгі дала жұмыс-
тарына дайындық барысында өрт қауіпсіздігі 
талаптарын сақтау және түсіндірме жұмыста-
рын жүргізу керектігі ескертілді. Қажет болған 
жағдайда тиісті құзырлы орган өкілдерін қатыс-
тыра отырып, кінәлілерді жауапкершілікке тар-
туды ұйымдас тыруды және алдағы жылға ауыл 
шаруашылығы алқаптарын өртеу кестесін әзір-
леуді жүктеді.

Облыс аумағынан 2642 шақырым қатты жа-
бынды автомобиль жолдар жүйесі өтеді. Респуб-
ликалық маңызы бар жолдардың жалпы ұзын-
дығы 1112 шақырымды және жергілікті маңызы 
бар автожолдар 1530 шақырымды құрайды. 

2020-2021 жылғы қысқы кезеңдегі төтен-
ше жағдайларды жоюға облыстық азаматтық 
қорғау қызметтерінің барлығы 1324 адам және 
383 бірлік әртүрлі техника дайындыққа кел-
тірілген. Алайда, жыл сайын ауа райы ның қо-
лайсыз жағдайларына байланысты республика-
лық және облыстық маңыздағы автожолдарда 
көлік құралдарының жолаушыларымен бірге 
жолда тұрып қалу фактілері орын алып келеді. 
Нақтырақ айтсақ, 2018-2019 жылдары «Қызыл-
орда-Жезқазған» автожолында 107 көлік 208 жо-
лаушысымен қар құрсауында қалған. Сондай-ақ, 
Ақтөбе облысында жолдың жабылуына бай-
ланысты транзиттік көліктер Арал ауданының 
территориясында ұзақ уақытқа тоқтап, жолау-
шылар мен жүргізушілер жылыту пункттеріне 
көшірілді. 

Оған қоса, азаматтардың қысқы уақыттағы 
қауіпсіздік шараларын сақтамауы салдарынан 
балық аулау кезеңдерінде мұз астына түсіп, қаза 
болу жағдайлары да тіркелуде.

Облыс әкімі күрделі метеорологиялық 
жағдайларда күтіп-ұстау шы мекеме жол бойы 
мониторинг жұмыс тарын жүргізіп, күнделікті 
ауа райы болжамын ескеріп, қауіпті деген жол 
учаскелеріне қар тазалайтын техникаларын 
жақын орналастыруы керек екенін ескертті.

Сондай-ақ, жолаушылар тасымалдау көлік-
терінің қыстық дизель отынымен қамтамасыз 
етілгенін қатаң бақылауға алуды, жол бойы ор-
наласқан жылыту бекеттерінің үздіксіз жұмыс 
жасауын қамтамасыз етуді тапсырды. Жолдың 
жабылғаны жөніндегі дабылды ескерту алы-
сымен санатына қарамастан көлік құралдары-
ның жолға шығуына қатаң түрде шектеу қою 
қажеттігін еске салды. 

«СБ» ақпарат

Қамданған
қапы 
қалмайды

Аймақ басшысы Гүлшара Әбдіқа-
лықованың төрағалығымен облыстық 
төтенше жағдайлардың алдын алу 
және оларды жою жөніндегі комиссия 
отырысы өтті. Күн тәртібінде екі мәселе 
қаралды. Арпа қылтығымен қалмақ 

ханын өлтірген Оқшы ата туралы 
аңыз халық ішінде көп айтылады. 
Оқшы деп аталуының өзі осыған 
қатысты болса керек. Әйтпесе, 
әулиенің шын есімі басқа 
көрінеді. Аңызда айтылатындай, 
қалмақтың жауыз ханы елді қанап 
қана қоймай, сұлу қыздарын 
әйелдікке тартып алатын көрінеді. 
Шарасыз жұрт ханның дегеніне 
көніп, қыздарын күң етуге 
мәжбүр болған. Осындай жағдай 
әулиенің жалғыз қарындасының 
басына да түседі. Қарындасын 
қалмақтың ханы алып кетіп бара 
жатқанын естіген ол қолындағы 
арпа қылтығынан жебе жасап, 
«құдайдың жіберген оғы осы» 
деп ханды атқан екен. Әлгі жебе 
ханның жүрегіне қадалыпты-мыс. 
Осылайша ел-жұрт қалмақтардың 
озбырлығынан құтылған. Қалмақ 
ханы өлгеннен кейін ел ішіндегі 
жігіттер арасында талас-тартыс 
туған көрінеді. Бірі қанжарымен, 
енді бірі қылышымен ханды 
өлтіргенін айтып мақтанып, 
тартысып жатқанда сол таластың 
үстіне түскен баба қалмақ 
ханының қай жері жараланғанын 
сұрайды. Оның жүрек тұсынан 
жараланып, мерт болғанын 
білгеннен кейін: «Жүрек тұсын 
ашып көріңдер! Онда арпа болса, 
менің жебемнен қаза болды» 
дейді. Сонда маңайдағы көпшілік 
ханның қарудан емес, Оқшы 
атқан жебеден қаза болғанына куә 
болыпты. Бұл оқиғадан кейін ол 
Оқшы аталады.

Айтпақшы, Оқшы атада 
жатқан Асан ата мазары аты 
аңызға айналған Асан қайғымен 
тікелей байланысты. Кесенедегі 
сәулеті жағынан ерекше көрінетін 
де осы мазар. Сондай-ақ, мұн-
дағы ең көне кесене – Ғайып 
атаға арналған орын. Кесенеге 
қарағанда, ол да көптің бірі 
болмаған. Бұл дүниеден көшкен 
соң, денесі жерге бұйырмай, көкке 
ұшып кеткен дейді аңызда. Есімі 
де халық арасына осылай тараған. 

– 27 жылдан асты шырақ-
шы лыққа бет бұрғаныма. Түрлі 
адамдар келіп, зиярат етіп, өмір-
дегі қиыншылықтан жеңіл-
деп қалып жатады. Өзім де 

дертті болып, осында келіп, 
ауруды жеңген адаммын. Мұнда 
өзіміздің қазақтардан бөлек, 
көрші мемлекеттегі мұсылмандар 
да жиі соғады. Қазір карантинге 
байланысты келушілер азайған,  – 
дейді Әбдіназар Қайыпназарұлы.

Қорымдағы Қыш ата деп 
атаған әулиенің шын есімі 
жайында да мәлімет жоқ. Тек өте 
мықты қыш шығарудың шебері 
деседі. Ал Есабыз баба ХІІ ғасыр 
басында өмір сүрсе керек. Оқшы 
атамен қатар жатқан Есабыз әулие 
халыққа танымал. Өз заманында 
көріпкел, емші болыпты. Асан 
ата, Оқшы ата кесенелерінен 
кейінгі еңселі ескерткіш Есабызға 
арналған. 

Ал Бала би (шын аты Бименбет) 
1811-1875 жылдар шамасында 
өмір сүрген. Жасынан ел мен жер 
дауына ерте араласып, Бала би 
атанады. Досбол датқа да – Қаратау 
өңірі мен Сыр бойын мекендеген 
елдің теңдігі мен тыныштығы 
үшін ат үстінен түспеген белгілі 
жан, даулы мәселенің қисынын 
тауып, қиып айтатын беделді би 
болған. Осы соңғы екеуі жайлы 
дерек алдыңғыларға қарағанда 
көптеп кездесетіні рас. 

Мұндағы қай әулиенің ұрпағы 
халық екені белгілі. Біз айтып 
отырған  кейбір әулиелердің орны 
(Қыш ата, Ғайып ата) ескірген. 

Жаңғырту керек сияқты. Мұнда 
келушілердің көбісі де осы пікірді 
айтатын көрінеді. Құзырлы 
орындар қаперге алса деген сол 
баяғы тілек бізде.

Бастысы – 
жұмысшы 
қауіпсіздігі
Шиелі өндірістен кенде емес. 

Ауылшаруашылық саласында 
еңсесі биік ауданның бұл жағынан 
да бәсі жоғары. Мұндай нысандар 
қатарына осыдан екі жыл бұрын 
іске қосылған «Гежуба Шиелі Це-
мент компаниясы» ЖШС кіреді. 
Жалпы құны 64 млрд теңгені 
құраған, жылына 1 млн тонна 
тампонажды цемент шығаратын 
зауыт – аудандағы Қытай Халық 
республикасымен бірлескен және 
Индустрияландыру картасына ен-
гізілген ірі жобалардың бірі. 

Біздің журналистік топ әр 
аудандағы мәдени орын, киелі 
жерден бөлек, кәсіпорындар жұ-
мысымен де танысып жүр. «Қаза-
томөнеркәсіптің» осы аудандағы 
«РУ-6» уран өндіру кенішінде 
болдық. 1983 жылдан бері тау-кен 
комбинаты болып құрылып, түр-
лі заман кезеңін бастан кешкен 
кеніште 400-ден астам адам жұмыс 

істейді. Соның 99 проценті – ши-
елілік тұрғындар.

Биыл 650 тонна уран өндіру 
межесі жоспарда тұр. Нарықта 
оны Өскемендегі «Үлбі» зауы-
тына өткізу көзделген. Кеніште-
гі басты мақсат – осындағы адам 
байлығы, жұмысшылардың қа-
уіпсіздігі. Әзірге жыл басынан бері 
оқыс оқиға болмапты. Ал қызмет-
керлердің келіп-кетуіндегі көлік 
қауіпсіздігі мен тамақтануы өте 
жақсы жолға қойылған. Орташа 
жалақы 200 мың теңгенің үстінде.

– Сырттан келушілерге бірінші 
осындағы қауіпсіздік ережелері та-
ныстырылады.  Адамдардың аман-
дығы үшін арнайы маман да ілесіп 
жүреді. Біздегі 430 қызметкер қа-
таң қадағаланады. Әлемдік нөлдік 
қауіпсіздік бо йынша  ұйымға ең 
қауіпсіз кен орны ретінде біздің 
кәсіпорын алғашқы болып кіргенін 
баса айтуымыз керек. Сондай-ақ 
облыстан шығып, геология сала-
сы бойынша Ресейде оқып келген 
жас мамандарымыз осында жұмыс 
істеп, елге қызмет қылуды бастап 
кетті. Ұжымнан шыққан 11 ақ-
сақалдан құралған арнайы ұйым 
жұмысшылардың талап-тілегін 
қарап отырады. Басшылықпен 
бірігіп, белгілі шешім шығарады, 
– дейді кеніш директоры Азамат 
Пірмағанбетов.

Қазақстанның дүние жүзі бо-
йынша уран өндіруден алдыңғы 
орында екені белгілі. 500 метр-
ге дейінгі тереңдіктен бұрғылау 
әдісімен жер бетіне шығатын 
осы элементтің әлем үшін маңыз-
дылығы жоғары болып тұр. Мы-
салы, бір килограмм өңделмеген 
уранның нарықтағы бағасы 28 
доллар. Теңгеге шаққанда 12 мың 
теңгенің үстінде. Ал өңделген 
өнімнің одан да жоғары болатыны 
белгілі. 

Кәсіпорын аудан әкімдігінің 
ұсынысымен әлеуметтік шара-
ларға да белсене қатысады. Оған 
дәлел, кешегі пандемия кезінде 
тұрмысы төмен біраз отбасыға 
қол ұшын созған. Қайырымдылық 
акциясын жиі өткізетін кәсіп-
орын кей ауылдарға балаларға 
арналған ойын алаңын да салып 
беріп жүр. Кеніш басшылығының 
қолдауымен 8 гектарға жуық жер-
ге бау-бақша егіліп, жұмысшылар 

биыл көкөніс пен қауын-қарбыз-
ға қарық болған. Бізге ұнағаны 
«РУ-6» кенішінің басшылығы ау-
дан әкімдігінен тіркелген ірі қара 
малдың тізімін алып отыр. Оның 
ішінде сиыр мен жылқы, түйесі 
тағы бар. Оған себеп – «Батыс 
Еуропа-Батыс Қытай» магис-
траліндегі жол-көлік оқиғасының 
көбеюі. Үлкенді-кішілі көліктер 
ерсілі-қарсылы тоқтаусыз жүріп, 
екі күннің бірінде мал қағу оқиға-
ларын естіп те жүрміз.

Міне, осыған байланысты өн-
діріс басшылығы малға тағатын 
арнайы белгіге тапсырыс беріп 
отыр. Түнде көлік жарығымен 
алыстан шағылыса белгі беретін 
мұндай дүние көп апатқа тосқа-
уыл болары анық. Бұл жақын күн-
дері есеп бойынша мал иелеріне 
тапсырылмақ.

Шиелі ауданы жылына 30 мың 
гектарға жуық ауылшаруашылық 
дақылдарын ексе, соның 14353 
гектары күріш, қалғаны бидай, 
жүгері, тары, мақсары мен мал 
азығына қажетті жоңышқа және 
бақша өнімдері. Сыр бойы халқы-
ның жыл сайын қырман басында 
дәннен тау тұрғызатынын өзге ай-
мақ әлдеқашан мойындаған. Ком-
байн өңешінен өткен өнімнің қыр-
ман мен диірмен басына келетіні 
анық. 

Шиелі сапарында біз көрген 
тағы бір нысан – күріш ақтау за-
уыты. Аудандағы жеке кәсіпкер 
Бағлан Әшірбеков осы мақсатта 
күріш ақтау зауытын ашып, қал-
дықтарынан мал азығы – құрама 
жем өңдеуді қолға алған.

110 млн теңгеге жуық қаржы 
құйып, екі жыл бұрын зауыт 
ашқан кәсіпкер қосымша күріш 
шаруашылығымен айналысады. 
Ол тұрғызған зауыт тәулігіне 80 
тоннадан астам күрішті ақтап 
беруге қауқарлы. Сондай-ақ, 30 
тоннаға жуық күріш жармасынан 
мал азығын дайындап жүр. 12 
адам жұмыс істейді. Кең зауыттың 
қамбасына 12 мың тоннаға дейін 
астық сиятын көрінеді.

Қуат ШАРАБИДИНОВ,
Ержан ҚОЖАСОВ,

«Сыр бойы».
Суреттерді түсірген 

Н.НҰРЖАУБАЙ.
Шиелі ауданы

Ынтымақты елдің ырысы мол
САПАР

1-бет

БРИФИНГ

Аймақтағы онкологиялық 
ахуал және енді ірге көте-
ретін орталық туралы өңірлік 
коммуникациялар қызметін-
де өткен брифингте айтылды. 
Оған Қазақ онкология және 
радиология ғылыми-зерттеу 
институтының директоры 
 Диляра Қайдарова, облыстық 
денсаулық сақтау басқармасы-
ның басшысы Сәбит Пазылов 
және облыстық онкология ор-
талығының директоры Сәкен 
Серғазиев қатысты.  

Диляра Қайдарова – меди-
цина ғылымдарының докторы, 
жоғары санатты онколог-дәрі-
гер, ҚР ҰҒА корреспон-
дент-мүшесі. Оның айтуын-
ша, Қазақ онкология және 
радиология ҒЗИ – Қазақстан-
дағы онкологиялық ауруларға 
диаг ностикалық және емдік 
көмек көрсететін жетекші ор-
талық, сондай-ақ онкология 
кадрларын даярлау және қай-
та даярлау жөніндегі клини-

калық база. Сапар мақсатына 
тоқталған ол облыстың онко-
логиялық ахуалына сараптама 
жүргізіп,  көмек көрсетуге кел-
генін жеткізді.

Қатерлі ісік сырқатының 
көрсеткіші бойынша Қызылор-
да облысы елімізде 15-орында 
тұр. Айта кетейік, жыл сайын 
мыңға жуық сырқат тіркеледі. 
Брифингте Д.Қайдарова әсіре-
се, қалқанша безі сырқатымен 
ауыратын науқастар денсау-
лықтарына айрықша көңіл 
бөліп, тексеруден өту қажетті-
гін баса айтты.  

– Біздің профессор ма-
мандарымыз өңірдегі қатерлі 
ісік сырқаты бойынша мо-
ниторинг жүргізуде. Қажет-
ті дәрі-дәрмек жеткілікті ме, 
қандай проблемалар бар, соны 
анықтадық. Мониторинг ба-
рысында мұнда қажетті меди-
циналық құрал-жабдықтардың 
түгел екендігіне көзіміз жетті. 
Пандемия кезінде тұрғын-

дар үйде болып, скринингтен 
өту мүмкіндігінен айырылды. 
Осындай қиындықтарға қара-
мастан, облыстық онкология 
орталығы өз пациенттеріне 
қажетті көмек көрсетті. Бұған 
қоса,  COVID-19-ға шалдыққан 
онкология лық науқастарға 
каран  тиндік төсек-орындар 
ұйым дастырылған, – деді ол.     

Қазір аймақта эпидахуал 
тұрақты. Сон  дықтан да ма-
мандар тұр ғындарды ақысыз 
негізде өткізілетін скринингтік 
тексеруден өтуге шақырып 
отыр. Әсіресе, 40 жастан асқан 
әйелдер маммографиялық тек-
серуден өтулері тиіс. Мұндай  
диагностикалық шаралардың 
еліміз бойынша жүргізіліп 
жатқанын айта кетейік. 

Сөз соңында Д.Қайдарова 
онкологиялық сырқатқа қарсы 
2018-2022 жылдарға арналған 
кешенді жоспар туралы ай-
тып, құрылысы басталатын 
жаңа онкологиялық орталық 
ең озық құрал-саймандармен 
жабдықталатынын жеткізді. 
Айта кетейік, жаңа орталықта 
қызмет жасайтын кадр құрамы 
да жасақталған.  

«СБ» ақпарат

Қызылордада 
жаңа аурухана салынады

Облыс орталығында бой көтеретін жаңа онкологиялық 
орталық ғимаратының жоба-сметалық құжаттары 
әзірленді. Аталған құжат сараптамадан өткеннен кейін 
орталықтың құрылыс жұмыстары басталады. 
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«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт жастары» және аудандық 
басылымдарға хабарландыру орналастырғыңыз 
келсе: 70-00-52  телефон ы арқылы байланысуға 
болады.  E-maіl: smjarnama@mail.ru

Қашанда қарапайым қал
пы нан айнымайтын азаматтың 
адами қасиетін, бойындағы 
кісілік пен кішілігі, парасаты 
мол бітімболмысын көр ген де 
марқайып жүретінбіз. Са быр
лық пен сый ластықты, сыр
баздықты өмір лік серік етіп, 
ақ жолмен жа за баспай жүріп 
келе жатқан тағылымды да 
текті тұлғамен сыйлас, сыр
лас болғанымды мақтаныш 
тұтамын. 

Кенжеғара жақсыдан үй
ренді, жаманнан жиренді. Біл
мегенін өмір үйретті, қате
лес кен жерін түзетті. Оны 
бү гінгідей айтулы азамат дәре
жесіне жеткізген ерен ең бегі 
мен елхалыққа деген ыстық 
ықыласы.

Кенжеғараның өмір жолы
на, атқарған ауқымды істеріне 
шегініс жасалық. Еңбек жолын 
аудан жастарына жетекшілік 
етуден бастаған оның қолтаң
басы айқын. Саралап айтар 
болсақ, Кенжекең аудан жаста
рына он жылдан астам уақыт 
басшылық жасады. Сол жылда
ры құрылған «Жаңаталаптағы» 
«Рауан» тракторшы қыздар 
бригадасы, Калинин кеңшарын
дағы «Қарлығаш» механиза тор 
комсомол жастар бри га дасы, 
«Аққұмдағы» «Қыз  ғал дақтар» 
сауыншы қыз дар бригадасы, 
«Таңдағы» «Гүл дер» трак
торшы қыздар бригадасы, 
«Мәдениеттегі» «Қыз ғал дақ
тар»  сауыншы қыз дар бригада
сы атқарған шаруа шаш етектен. 
Жастар бригадасының аудан 
экономикасын арттырудағы 
игілікті ісі Сыр елінен асып, 
республикаға жетіп жатты. 
Кен жекеңнің еңбегі жоғары 
ба ғаланып, «Еңбектегі ерлігі 
үшін»  медалімен марапаттал
ды. 

К.Сүлейменов 19811991 
жыл дары партия комитетінде, 
алдымен «Ақсу» кеңшарында 
партия комитетінің хатшысы, 
кейіннен аудандық ауыл ша
руашылығы бөлімінің мең
ге рушісі, аудандық партия 
ко  митетінің хатшысы қызмет
терін атқарып, егін шаруашы
лығының жайжапсарына ба
рынша қанықты. Осы саланың 
қырсырын мейлінше меңгеру 
үшін қызметтен қол үзбей жүріп 
Алматы қаласындағы ауыл ша
руашылығы институтының аг

рономия факультетінен дәріс 
алды.

1990жылдары тәуелсіздігін 
енді алған елдің еңсесін тіктеу 
бағытындағы жұмыстар зор 
жауапкершілік жүктейтін. «Қо
лыңнан келе ме?» деп сұра
майды, өзгелерден оза шауып 
жүрсең болды, «барасың» деп 
мойныңа тапсырманы іле ді 
де жібереді. Ол жоғары жақ
тың нұсқауымен «Ақсу» кең
шарының директоры, кейіннен 
өндірістік кооператив төрағасы 
қызметіне тағайындалды.

Кенжекең басқарған жылда
ры «Ақсу» кеңшарының абы
ройы ауданнан асып, облыс 
аумағында айшықтала түсті. 
Шаруашылықта тың бастама
лар көтеріп, экономикалық 
дағдарыстан шығуына басшы
лық жасады. Егіс көлемі ұл
ғайтылып, Сыр салысының 
гектар түсімі 50 центнерге 
дейін жеткізілді. Кеңшар орта
лығында жаңа үлгідегі тұрғын 
үйлер мен әлеуметтік нысан
дар жарыса бой көтере бас
тады. Осындай еңбегі үшін 
1986 жылы «Құрмет белгісі» 
орденімен марапатталды. Ең
бектен тапқан бақыт деген осы 
болар.

Әңгіме үстінде Кенжекең:
– Байқап отырсам, адам ба

ласын тәрбиелеп, алға жете
лейтін елхалықтың өзіңе 
де ген ыстық ықыласы екен. 
Бас шылық қызметтің бірталай 

б а с  п а л д а ғ ы н а н 
өтуі ме еңбек еткен 
ортаның сеп тігі 
тиді десем, қате
леспеспін. Кезінде 
№116 мектеп ди
ректоры, аудандық 
«Жалағаш жаршы
сы» газетінің ре
дактордиректоры, 
аудандық сайлау 
комиссиясының 
төр ағасы, «Нұр 
Отан» пар тиясы 
ау дан дық бөлі мі
нің төр ағасы қыз
мет терін абырой
лы атқару осы 
жұрт  шы лық тың 
ыс тық ықы ласы 
мен сенімінен.

Иә, Кенжеғара 
қайсыбір қызметті 
атқарса да менмен
діктен, кеудем

соқ тықтан ада болды. Сегіз 
қырлы, бір сырлы азамат кімге 
болса да жан шуағын шашумен 
келеді. Тағы бір қыры – аманат 
ар қалаған азамат атануы. Ол 
2003 жылы аудан халқының 
қолдауымен Жалағаш аудандық 
мәслихат хатшысы қызметіне 
тағайындалып, 14 жыл бойы осы 
қызметті қалтқысыз атқарды. 
Халық қалаулыларының ба
сын қосып, басшылық жасау 
жеңілжелпі шаруа емес. Бұл 
қызметте жүрген жылдары 
аудан тұрғындарының талап
тілектеріне қамқор қолын со
зудан тыс қалған жоқ. Бүгінге 
дейін, жасы 70ке келсе де 
аудандық мәслихат депу
таты ретінде елхалық ама
натын арқалаумен жүр. Өз 
жағдайынан гөрі өзгелерді ой
лайтын Кенжекеңе осындай 
шарапаты мен шапағаты үшін 
алғыс айтар азаматтар жүздеп 
саналады.

Ер азаматтың құдай қосқан 
қосағынсыз адами тұрғыда 
қалыптасуы екіталай. Өйткені, 
адам баласының өмірінде бо
лып жататын тұрмыс тауқы
меті отбасының тірлігіне сал
қынын тигізбей тұрмайды. 
Кен жекеңнің жұбайы  Серіккүл 
шаңырықтың отын маздатып, 
шуағын төңірегіне шашумен 
жүр. Ұзақ жылдар бойы қар
жы саласында қалтқысыз қыз
мет еткен ол өмірге бес ұл 
мен қызды әкеліп, ондаған не

мере сүйіп отырған аяулы да 
ардақты ана.

«Әке көрген оқ жонар, ана 
көрген тон пішер» дегендей, 
жапырағы жайқалған бұл от
басынан тәлімтәрбие алып, 
түлеп ұшқан ұлқыздары да 
сан алуан салада еңбек етеді. 
Темірхан сот саласында, Ғани 
М.Шәменов атындағы ауыл 
әкімі, Олжас ішкі істер саласын
да қызметте. Ал, қыздары Лиза 
мен Дина – ұлағатты ұстаздар. 
Осындай шуақты шаңырақтың 
облыстық «Мерейлі отба
сы» байқауында екінші орын 
иегері болуы ұлтымыздың ру
хани тамырынан нәр алған, 
атабаба дәстүрін қадір тұтып, 
ұлт құндылықтарын сақтаған 
өнегелі де өркенді отбасының 
жемісі болса керек.

Иә, Кенжеғара Сүлейменов 
«Құрмет белгісі» ордені мен, 
«Еңбектегі ерлігі үшін» меда
ліне қоса ел Тәуелсіздігінің 
10, 20, 25 жылдығы, «ҚР Конс 
титуциясына – 20 жыл», «ҚР 
Парламетіне – 10 жыл» ме
ре келік медальдарымен ма
ра патталған. «Ауыл ша руа
шылығы саласының үздігі» 
атануы – еңбектен тапқан ба
қытының байламы. «Нұр Отан» 
партиясының V, VI съездеріне, 
Президентті Ұлықтау рәсіміне 
делегат болып қатысуы да екі 
адамның бірінің басына бұйыра 
бермейтін бақ болса керек.

Өзі зейнеткерлікке шықса 
да, қол қусырып қарап отыруды 
қаламайды. Бүгінде Жалағаш 
ауданының Қоғамдық кеңесі 
мен билер кеңесінің төрағасы 
қызметтерін атқарып жүр. 

Адам. Өмір. Еңбек. Бақыт. 
Осы төрт тағанды Кенжеғара 
бірбірімен қиюластырып, ұс
танады. Ол адам болып өмірге 
келді екен еңбек етуді, еңбек 
еттің екен, бақытқа бөленуді 
мақсат тұтқан. Адамгершілікті 
бәрінен жоғары қоятын бек
заттық болмысы үшін аудан 
халқы оны ерекше құрмет тұ
тады. Сол үшін де «Жалағаш 
ауданының құрметті азаматы» 
атағын иеленген.

Жазбама замандасым Кен
жеғара Сүлейменовтің мына 
бір ұлағатты сөзімен нүкте 
қойғым бар.

– Халық даналығында: «Үш 
байлығыңды – елің мен жеріңді 
және тіліңді құрметте. Елді 
жамандасаң, кебінсіз қаласың, 
жерді қорғамасаң, көмусіз қа
ласың, тіліңді қорғамасаң, қа
дірсіз боласың» деген аталы 
сөз бар. Ұрпаққа айтарым, 
өмір, шіркін тың жер тәрізді, 
не ексең, сол шығады әрі мол 
шығады. Ерінбей еңбек етсең, 
келешекте кемелденесің, ба
қытқа бөленесің.

Кенжеғара Сүлейменовті 
бү гінгідей айтулы азамат ата
нуына жеткізген еңбегі. Сон
дықтан оның бағасын біркісідей 
біледі.

 Еркін ӘБІЛ, 
жазушы-журналист

АМАНАТ 
АРҚАЛАҒАН АЗАМАТ

«Жақсының шарапаты жалпақ елге жетеді» деп атам 
қазақ айтқандай, жан-жүрегі ізгілік шуағымен жадыраған 
жандар бар. Есімі Сыр еліне танымал Кенжеғара 
Сүлейменовті 1968 жылдан бері білемін. Кезіндегі Н.Гоголь 
атындағы педагогикалық институттың қазақ тілі және 
әдебиеті факультетінен бірге дәріс алып, тонның ішкі бау-
ындай күн кешкенбіз.

Қызылорда облысы Полиция депар-
таменті төмендегі көрсетілген бос лауазым-
дарына кон курс жариялайды. 

Орта басшы құрамы бойынша:
 Қызылорда қаласы Полиция басқармасы жер

гілікті полиция қызметі бөлімінің ювеналды полиция 
бөлімшесі кәмелетке толмағандар істері жөніндегі 
учаскелік полиция инспекторы (білім беру ұйымына 
бекітілген) – 1 бірлік, санаты – С-SVR-8. /Білімі 
жоғары: Заңтану, Құқық қорғау қызметі, Педагогика 
және психология, Алғашқы әскери даярлық, Дене 
шынықтыру және спорт, Әлеуметтік педагогика 
және өзін-өзі тану, Психология/. 

 Арал ауданы полиция бөлімінің анықтау 
тобының анықтаушысы – 1 бірлік, санаты – С-SVR-8 
бойынша. /Білімі жоғары: Заңтану, Құқық қорғау 
қызметі/. Конкурс талабы:  жасы 35-ке дейінгі, ерлер 
үшін бойы кемінде 165 см (әйелдер үшін 160 см).

 Арал ауданы полиция бөлімінің көшіқон қызметі 
тобының инспекторы – 1 бірлік, санаты – С-SVR-8 
бойынша. /Білімі жоғары: Заңтану, Халықаралық 
құқық, Құқық қорғау қызметі, Құқық және экономика 
негіздері, Шетел тілі: екі шетел тілі, Халықарылық 
қатынастар, Теология, Түркітану, Әлеуметтану, 
Сая саттану, Аймақтану, Автоматтандыру және 
басқару, Ақпараттық жүйелер, Есептеуіш техника 
және бағдарламалық қамтамасыз ету/.

 Арал ауданы полиция бөлімі жергілікті полиция 
қызметі бөлімшесінің кәмелетке толмағандар істері 
жөніндегі учаскелік полиция инспекторы (білім беру 
ұйымына бекітілген) – 1 бірлік, санаты – С-SVR-8. 
/Білімі жоғары: Заңтану, Құқық қорғау қызметі, 
Педагогика және психология, Алғашқы әскери 
даярлық, Дене шынықтыру және спорт, Әлеуметтік 
педагогика және өзін-өзі тану, Психология/.

 Қармақшы ауданы полиция бөлімі жергілікті 
полиция қызметі бөлімшесінің учаскелік полиция 
инспекторлары тобының учаскелік полиция инс
пекторы – 1 бірлік, санаты – С-SVR-4. /Білімі 
жоғары:Заңтану, Халықаралық құқық, Құқық қорғау 
қызметі, Алғашқы әскери даярлық, Мемлекеттік 
және жергілікті басқару/.

 Қармақшы ауданы полиция бөлімі жергілікті 
полиция қызметі бөлімшесінің ұйымдастырушылық 
аналитикалық тобының инспекторы – 1 бірлік, санаты 
– С-SVR-8 бойынша. /Білімі жоғары:Заңтану, 
Халықаралық құқық, Құқық қорғау қызметі, Алғашқы 
әскери даярлық, Мемлекеттік және жергілікті 
басқару/.

 Жалағаш ауданы полиция бөлімі жергілікті 
полиция қызметі бөлімшесінің кәмелетке толмағандар 
істері жөніндегі учаскелік полиция инспекторы 
(білім беру ұйымына бекітілген) – 1 бірлік, санаты 
– С-SVR-8 бойынша. /Білімі жоғары: Заңтану, 
Құқық қорғау қызметі, Педагогика және психология, 
Алғашқы әскери даярлық, Дене шынықтыру және 
спорт, Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану, 
Психология/.

 Сырдария ауданы полиция бөлімінің анықтау 
тобының анықтаушысы – 1 бірлік, санаты – С-SVR-8 
бойынша. /Білімі жоғары: Заңтану, Құқық қорғау 
қызметі/. Конкурс талабы:  жасы 35-ке дейінгі, ерлер 
үшін бойы кемінде 165 см (әйелдер үшін 160 см).

Қатардағы кіші басшы құрамы бойынша:
  Арал ауданы полиция бөлімінің кинологиялық 

қызмет тобының кіші инспекторкинологі – 1 бірлік, 
санаты – С-SV-13 бойынша. /орта білім/

 Қармақшы ауданы полиция бөлімінің 
ақпараттандыру және байланыс тобының технигі – 1 
бірлік, санаты – С-SV-13 бойынша. /орта білім/

 Жалағаш ауданы полиция бөлімінің ақпа
раттандыру және байланыс тобының технигі – 1 
бірлік, санаты – С-SV-13 бойынша. /орта білім/

 Жалағаш ауданы полиция бөлімінің әкімшілік 
қамауға алынғандарды ұстауға арналған арнайы 
қабылдау орнының полицейі – 1 бірлік, санаты –              
С-SV-12 бойынша. /орта білім/

 Сырдария ауданы полиция бөлімінің ақпа
раттандыру және байланыс тобының технигі – 1 
бірлік, санаты – С-SV-13 бойынша. /орта білім/

 Шиелі ауданы полиция бөлімінің ақпараттандыру 
және байланыс тобының технигі – 1 бірлік, санаты – 
С-SV-13 бойынша. /орта білім/

Конкурс қатысушысына қойылатын негізгі 
талаптар:

Жоғарыда көрсетілген С-SVR-8, С-SVR-4, 
С-SV-13, С-SV-13 бойынша лауазымдарға конкурс 
талабы: Жасы 35ке дейінгі, ерлер үшін бойы кемінде 
170 см (әйелдер үшін 160 см), дене массасының 
индексі  кемінде 18,5кг/м2.

Конкурсқа  өтініш білдірген  азаматтар  төмен-
дегі  көрсетілген  кезеңдерден өтеді:

 Құқық қорғау  қызметіне алғаш рет кіретін 
азаматтар мемлекеттік қызмет істері жөніндегі  
уәкілетті органынан Қазақстан Республикасының 
заңнамалары бойынша тестілеуден;

 Медициналық және психофизиологиялық 
куәландырудан және полиграфологтың зерттеуінен; 

 Денешынықтыру даярлығы бойынша норма
тивтерді тапсыру;

 Конкурс өткізуші комиссиясымен әңгімелесу;
 Азаматтар конкурсқа қатысушы шығындарын 

(конкурс өтетін жерге келу және тұрғын үй жайын 
жалдау, тұру) өздерінің жеке қаражаты есебінен 
жүргізіледі.   

 Конкурстық комиссияның отырысында бақы
лаушылардың қатысуы мүмкін.

 Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттарды 
хабарландыру соңғы жарияланған күннен бастап 10  
жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. 

 Құжаттарды қабылдау орны: Қызылорда қаласы, 
Қорқыт Ата көшесі №18, Қызылорда облысы ІІД, 
№216 қызметтік бөлмесі.

 Біздің мекенжайымыз: Қызылорда қаласы, 
Қорқыт Ата көшесі №18, Қызылорда облысы ІІД, инд. 
120014, Байланыс телефондары: 8 /7242/ 29-70-47, 
электронды мекен-жайы: Ai.sharipova@mvd.gov.kz   

Кадр саясаты басқармасы.

Лауазымдық міндеттер:

Қызылорда ҚПБ, Арал, Қармақшы, Жалағаш 
АПБ-ның ювеналды полиция тобының кәмелетке 
толмағандар істері жөніндегі  учаскелік полиция 
инспекторының лауазымдық міндеттері:

 Өзіне бекітілген мектебінде (аймағында) жас
өспірімдер арасындағы жағдайларды зерттеп, қылмыс 
пен қоғамдық тәртіпті бұзу жағдайларын болдырмау 
мақсатында профилактикалық жұмыстар жүргізіп 
отырады;

 Әкімшілік учаскедегі жасөспірімдер арасындағы 
жағдайларды зерттеп әкімшілік құқық бұзушылық 
және қылмыс пен қоғамдық тәртіпті бұзу жағдайларын 
болдырмау мақсатында профилактикалық жұмыстар 
жүргізіп отырады.

Қармақшы АПБ-ның жергілікті полиция 
қызметі бөлімшесінің учаскелік полиция инспек-
торының лауазымдық міндеттері:

 Азаматтардың өмірі, денсаулығын, құқықтары 
мен еркіндігін қылмыстық қол сұғушылықтардан 
қорғау;

 Іздестірудегі қылмыскерлердің, хабарошар
сыз кеткен азаматтар мен қылмыс жасауға күдікті 
адамдардың белгілері, ұрланған заттар мен іздес 
ті рудегі көлік құралдары туралы, зардап шеккен
дер туралы деректерді құзыретті органдарға хабар
лау; 

 Әкімшілік учаскеде қоғамдық тәртіпті қорғау, 
қылмыстарды ескерту, жолын кесу және ашуға 
қатысатын күш пен құралдарды пайдалану;

 Тұрмыстық зорлықзомбылық жасайтын адам
дарды анықтап, оларға жеке профилактикалық және 
әкімшілік жауапкершілік шараларын қабылдау;

 Әкімшілік учаскедегі әкімшілік құқық бұзу
шылық жасайтын адамдарды анықтау және жауап
кершілікке тарту;

 Ауылдық жерлердегі әкімшілік учаскеде көлік 
құралдарын алкогольдік мас күйінде көлік құралдарын 
басқару деректерін анықтау және жолын кесуге, 
сондайақ авариялық пен жол қозғалысы ережесін 
бұзу профилактикасына бағытталған ісшараларды 
өткізу;

 Қызмет көрсететін әкімшілік аумақта ауыр 
немесе аса ауыр қылмыс жасалған жағдайда, крими
налдық полиция қызметкерлеріне қылмысты ашуға 
көмек көрсету;

 ІІМ бұйрықтарына сәйкес пробация қызметіне 
пробация қызметінде есепте тұрған адамдарды 
бақылауға көмек көрсету.

Арал, Сырдария АПБ-ның анықтау тобы 
анықтаушысының лауазымдық міндеттері:

 Қылмыстық құқықбұзушылық туралы  
қылмыстық істерді тергейді;

 Жұмысты ұйымдастырады және тергеу 
әрекеттерін жүргізуді жоспарлайды;

 Қылмыстық құқықбұзушылықты үзіліссіз 
тергеуді қамтамасыз етеді; 

 Өндірістегі қылмыстық істер бойынша 
берілген нұсқаулар мен тапсырмаларды мүлтіксіз 
жауапкершілікпен орындайды; 

 Өндірісінде жатқан қылмыстық іс бойынша және 
қылмыстық құқықбұзушылық жасаған күдіктілер 
туралы қандай да бір мәліметті БАҚқа беруге жол 
бермейді;

 Азаматтардың құқығы мен заңды мүддесін 
қорғай отырып, тергеу мерзімін қысқарту, сапасын 
көтеруге бағытталған шараларды қабылдайды; 

 Кестеге сәйкес жеделтергеу тобына тәулік 
кезекшілігіне түседі;

 Алынған ақпараттар негізінде қылмыстық 
құқықбұзушылықты ашу бойынша қажетті іс
шараларды жоспарлайды және жүзеге асырады;

 Қылмыстық іс жүргізу заңына сәйкес шешімдер 
қабылдайды;

 Анықтау бөлімінің жұмыс көрсеткішін жақ
сартуға үлесін қосады, қылмыстық іс бойынша про
цессуалды шешім қабылдауда азаматтардың конс
титуциялық құқықтарының бұзылуына жол бермейді.

Арал АПБ-ның көші-қон қызметі тобы инс-
пекторының лауазымдық міндеттері:

 Ұсталғандар мен елден тыс жерлерге шыға
рылатындарды кабылдауреттеу орны мен әкімшілік 
қамалғандарды ұстау арнайы мекемелеріне орна
ластырады;

 Заңсыз көшіқонды ұйымдастырушылар мен 
бірнеше рет заңсыз шетел жұмыс күшін әкелген және 
пайдаланған тұлғаларды қылмыстық жауапкершілікке 
тарту үшін шара қолданып, алдын ала тексеру  
құжаттарын дайындайды;

 Облыстың шекаралық аймақтарына бірлескен  
рейдтік ісшаралар жүргізеді;

 Заңсыз  көшіқон  каналдарын анықтау мен 
жолын кесу  жұмыстарын  жүргізеді;

 Шетелдіктерге  қатысты  адам саудасы  деректерін  
анықтау мақсатында ПДның қызмет салаларымен, 
сондайақ  өзге  де  құқық  қорғау  органдарымен  
бірлескен  ісшараларға  қатысады;

 Заңсыз еңбек иммигранттарын анықтап, 
олардың ҚР аумағына заңсыз келуінің  жолын кесуге 
бағытталған шаралар қолданады.

Арал ауданы полиция бөлімі кинологиялық 
қызмет тобының кіші инспектор кинологінің 
лауазымдық міндеттері:

 Өзіне бектілген қызметтік иттермен тікелей 
жұмыс жасап, оның сақталуына, жұмыстың 

қасиеттерін ұдайы  жетілдіруге,  қылмысты ашуда және  
қылмыскерлерді іздеу мен ұстауда мүмкіндіктерін 
қарастырады және жауапкершілікте болады;

 Қызметтік итті пайдалану мүмкіндігі болмаған 
кезде,  яғни  ол ізді жоғалтқан кезде жеке іздеуді 
қолданады немесе жедел топ аға  қызметкерінің 
нұсқауы бойынша әрекеттенеді;

 Инспекторкинологтар қызметтік иттермен  
патрульдеуге, үйжайларды қарап шығуға, қылмыс
керлерді айдауылдауға қатысады;

 Белгіленген тәртіпте өз жұмысының күнделікті 
есебін, сондайақ қызметтік итті қолданудың есебін 
жүргізеді;

 Өзінің кәсіби шеберлігін ұдайы жетілдіреді, 
жеке ізге түсудің амалдарын оқиға болған жерлерді 
қараудың әдістемесін, өзіне бекітілген қызметтік 
ит мінезқұлқының ерекшеліктерін және оның 
іздеу қызметінің түрлері бойынша жаттықтырылу 
дәрежесін зерделейді;

 Қызметтік итті сақтау, ұстау емдеу жөніндегі мал 
дәрігерлік қызметкерлердің нұсқауларын орындайды.

Жалағаш АПБ-ның әкімшілік қамауға алын-
ғандарды ұстауға арналған арнайы қабылдау 
орны полицейінің лауазымдық міндеттері:

 Әкімшілік қамауға алынған адамдарды қабыл
дауға және  ұстауға арналған ішкі істер органдарының 
арнайы мекемесінде қызмет атқарады.

 Әкімшілік қамауға алынған адмдарды арнайы 
қабылдау орындарына орналастыру, оларды қамауға 
алу туралы судья қаулысының негізінде жүзеге 
асырады.

 Адамның қамауға алынуын бақылайды.
 Арнайы қабылдау орындарының қызметін ұйым

дастырады.

Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, Шиелі 
АПБ-ның ақпараттандыру және байланыс тобы 
технигінің лауазымдық міндеттері:

 АІІбнің радиобайланыстың дамуы мен жетілуі 
жұмыстарын ұйымдастырады;

 Бөлімнің «Outlook» және «Banknet» бағдарламасы 
бойынша электрондық пошта жүйелерінің қалыпты 
жұмыс жасауына және  барлық техниканың жағдайына 
жауап береді;

 ІІБның байланыс сымдары бойынша жылдық 
есептерін құрастырады және жұмыс жоспарларына 
ұсыныстар дайындайды;

 Техникалық қауіпсіздік және еңбек қорғау 
мөлшері мен тәртібінің орындалуына ісшаралар 
ұйымдастырады;

 Техниканың тұрақты  жұмыс жасауына, және 
бөлімшеде эксплуатацияда тұрған техникалардың 
қауіпсіздігіне жауапты;

- Барлық  ІІОның, ҚАІІБның жіберілген 
электрон ды пошта, телетайп кіріс және шығыс, 
барлық крип тограмма  журнал  есептерінің жағдайына 
және дер кезінде толықтырылуына жауап береді.

Хабарландыру

Жұмысын тоқтатады
«Best First» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

(БСН 180240005374) өз жұмысын тоқтататынын хабар
лайды.

Хабарландыру
Қызылорда қаласы әкімдігінің 

28.05.2018 жылғы №11167 Қаулысына 
сәйкес қалалық коммуналдық меншік
тегі ұйым «Қызылорда тазалығы» ЖШС 
мүліктік кешен ретінде жекешелен
дірі луіне байланысты барлық талап
тілектер «Қызылорда тазалығы» ЖШСда 
қабылданады. Мекенжайы: Қызылорда 
қаласы, Н.Тілендиев көшесі 9, байланыс 
тел.: 223871, 400147.

«Қызылорда тазалығы» 
ЖШС әкімшілігі

Сыбайлас жем  қорлық қа бай
ланысты құқық бұзушы лықтың 
алдын алу, анықтау, жо лын 
кесу және ашуды көздейді. 
Зар даптарын жо йып, кiнә
лiлердi жауапқа тарту арқылы 
мемлекеттiк ор ган дардың, мем
лекеттiк мiндет тердi атқаратын 
лауазымды және басқа да 
адамдардың сон дайақ оларға 
теңестiрiлген адам дардың ти
iмдi қызме тiн қам тамасыз етеді. 
Жемқор лық қа қарсы күрестiң 
негiзгi прин  циптерiн айқындап, 
оған байланысты құқық бұзу
шы лық тың түрлерiн, сондай
ақ жа уаптылықты белгi лейдi. 
Заң демо кратиялық негiз дер дi, 
мем лекеттi басқару дағы жа   
рия  лылық пен бақы лауды ке  
ңейтуге, халықтың мемле кет 
пен оның құрылым дарына деген 
сенiмін нығайтуға, бi лiктi ма
мандарды мемле кет тiк қызметке 
кiруге ынта лан   дыруға, мем
лекеттiк мiн   дет  тердi атқаратын 
адам дар дың рия сыз адалдығы 
үшiн жағ  дай лар жа сауға да 
бағыт талған.

Бұл заңның ерекшелігі 
– би  лік басындағы лауазым 

иеле  рінің қызмет бабын жеке 
басының мақсаттарына пайда
лануына, келеңсіз әрекеттеріне 
тосқауыл қою. Лауазым иесі нің 
қызметтік міндетіне жат пай тын 
әрекеттер, мысалы, жеке неме
се заңды тұл ғаның үшінші бір 
адамның пайдасына бағытталған 
ісәре кеттері қылмыстық белгі 
құ рамауы мүмкін. Сондай жағ
дайда келеңсіз қылығы әш
кере болған лауазым иесі 
аталған заң негізінде жауап 
береді. Мемлекеттің мүддесіне, 
халықтың мемлекетке, заңда
ры мызға деген сеніміне нұқсан 
келтіретін лауазым иесінің те ріс 
әрекеті жазасыз қалмау керек.

Басқару органдарындағы 
сыбайлас жемқорлық, қоғамда
ғы өзекті мәселелер, осы әлеу
меттік қауіпті құбылыспен 
кү рес бірқатар мәнжайларға 
бай ланысты. Сыбайлас жемқор
лық азаматтардың конститу
циялық құқықтары мен бостан
дықтарының бұзылуына әкеп 
соғады. Аталған заңның талап
тарына сәйкес, барлық мем
лекет қызметшілеріне және 
құқық қорғау органдары мен 

арнаулы қызметтердің лауа
зымды адамдарына кәсіпкерлік 
қызметпен айналысуға, соның 
ішінде шаруашылық жүргізуші 
субъектілерді басқару орган
дарына, ақы төленетін қызмет
тер атқаруға тыйым салына
тыны көрсетілген. Барлық 
мем  лекеттік органдар мен лауа
зымды адамдар үшін өз құ зыреті 
шегінде сыбайлас жем қорлыққа 
қарсы күрес жүр гізуге міндетті.

Бұл ретте облыстық жердің 
пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау басқармасы өз құзыреті 
ше гінде Жер кодексіне, кейбір 
заң намалық актілерге енгізілген 
бизнесахуалды жақсарту мәсе
лелері бойынша өзгерістер мен 
толықтыруларды түсіндіруде. 
Заң талаптары облыс әкім ді гінің 
интернет ресурсында жариялан
ды. 

Тоғыз айда басқарма қыз
мет керлерінің арасында құқық 
бұзушылық пен сыбайлас жем
қорлыққа жол берілген жоқ. 

Жемқорлыққа қарсы күрес 
тақырыбында «дөңгелек үстел» 
өткізіліп, сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдеріне ішкі талдаулар 
белгіленген тәртіппен мерзі
мінде жүргізіліп отырады. 

Облыстық жердің 
пайдаланылуы мен 

қорғалуын бақылау 
басқармасы

Заң талабы жалпыға ортақ
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заң 

азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, 
сыбайлас жемқорлықтан туындайтын қауiп-қатерден 
Ұлттық қауiпсiздiкті қамтамасыз етуге бағытталған. 

Конкурсты ұйымдастырушы: «Қызылорда 
облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы» 
ММ;

Орналасқан жері: Қызылорда облысы, Қы
зылорда қаласы, Қорқыт Ата көшесі,123.

Байланыс телефоны: 8 (7242) 401059, 8 702 
378 97 94; 

Конкурс нысанасы: 1829 жас аралығындағы 
жас кәсіпкерлердің жаңа бизнесидеяларды іске 
асыру үшін жобаларына өтеусіз негізде мемле кеттік 
гранттар беру.

Конкурс нысаны: Ашық конкурс.
Конкурстық құжаттар топтамасын ұсыну 

тәртібі: 
Конкурсқа қатысушы үміткерлердің өтінімдері 

«Қызылорда облысының кәсіпкерлік және ту
ризм басқармасы» кеңсесінде қағаз түрінде немесе 
www.Qoldau.kz сайты арқылы электронды түрде 
қабылданады.

Іріктеу тәртібі: Кәсіпкер өзінің бизнесжобасын 
жергілікті әкімдікпен арнайы ұйымдас тырылған 
орындарда бейнеконференц байланысы арқылы 
конкурстық комиссияның отырысында таныстыра
ды.

Конкурстық құжаттар топтамасын қабылдау 
мерзімі: 2020 жылдың 11 қарашасынан бастап 2020 
жылдың 25 қарашасын қоса алғанда, жұмыс күндері 
сағат 10:00ден 18:00ге дейін (жергілікті уақытпен).
Түскі үзіліс сағат 13:00ден 15:00ге дейін.

Өтінімдерді қабылдаудың басталатын күні 
мен уақыты: 2020 жылдың 11 қарашасы сағат 
10:00 (жергілікті уақытпен).

Өтінімдерді беру аяқталатын күні мен 
уақыты: 2020 жылдың 25 қарашасы сағат 18:00 
(жергілікті уақытпен).

Көрсетілген мерзім өткеннен кейін түскен 
өтінімдер қабылданбайды. 

Осы хабарландыру және конкурстық 
құжаттамамен Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасының ресми сайтында 
(https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda
tourism?lang=kk) және «Facebook» әлеуметтік 
парақшасында, сондайақ, ҚР Үкіметінің 2019 
жылғы 31 желтоқсандағы №1060 қаулысымен 
бекітілген «Бизнестің жол картасы2025» мемле
кеттік бағдарламасының ережелерімен «Әділет» 
ақпараттыққұқықтық жүйесі (http://adilet.zan.kz) 
арқылы танысуға болады.

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

БАС РЕДАКТОР
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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 төле-
неді, қолжазба өңделеді және қайтарылмайды. 
Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.
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«Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт жастары» 
және ауданның барлық басылымдарына 
хабарландыру орналастырғыңыз келсе:  

70-00-52  телефон ы арқылы байланысуға 
болады. E-maіl: smjarnama@mail.ru
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Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.

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.

Қызылорда қаласының тұрғында-
ры мен қонақтары жыл соңына  дейін 
қоғамдық көлікте 10 теңгеге арзан 
жүре алады. Жеңілдік SMS хабарлама 
арқылы және Менің Beeline-ым мо-
бильді қосымшасында келесі бағыт-
тарда төлегенде беріледі: 1, 2, 11, 14, 
17, 18.

Төлеу нұсқалары:
• Менің Beeline-ым мобильді қо-

сымшасы: басты бетте «Көлік» бөлімін 
таңдап, көлік кодын жазу немесе 
QR-кодты сканерлеу керек. «Төлеу» 
пернесін басып, одан кейін билетті алу 
үшін «Билет алу» пернесін басу қажет. 
Жол жүретін электронды билет 2505 
нөмірінен SMS-хабарлама түрінде ке-
леді. 

• SMS-хабарлама: 2505 нөміріне 
көлік коды көрсетілген SMS жіберу ке-
рек. Жауап ретінде, қолданушы, элек-
тронды билетті SMS-хабарлама түрін-
де алады, оны контролерге көрсетуге 
болады. SMS жіберу тегін. 

Жолақы төлегенде, теңгерімнен жо-
лақы толық ұсталып, содан соң бірнеше 
секундта 10 теңге cashback теңгерімге 
қайтарылады. Акция бойынша күніне 
2 рет жүруге болады. Көлік коды мен 
QR код автобустардың салонындағы 
жапсырмада.

«Менің Beeline-ым» мобильді қо-
сымшасын алдын ала төлеммен есеп 
айырысу жүйесінің барлық клиенті 
Android және iOS мобильді платфор-
маларында қолдана алады. Толық ақпа-
рат: www.beeline.kz

Көрменің мақсаты – Сыр жұртшылығы 
мен қала қонақтарын Түркістанның тари-
хи шежіресімен, жаңа бағытта түлеген 
тыныс-тіршілігімен таныстыру. Өткен 
мен бүгінді  бейнелеген суретшілер туын-
дыларын кеңінен таныстыру. Көршілес 
екі облыс суретшілерінің шығармашылық 
байланысын нығайту, өнерді насихаттау. 
Сондай-ақ, музейаралық тәжірибе алма-
су, бейнелеу өнері мен жылжымалы көр-
ме қызметін дамыту. Шара барысында 
облыс тық мәдениет, архивтер және құ-
жаттама басқармасы басшысының орын-
басары Нұршат Наурызбаева түркістан-
дық өнер ұжымына   Сыр жұртшылығы 
атынан алғысын білдірді.

– Ұлы Жібек жолының бойында орна-
ласқан Түркістан – ежелден тарихи жәді-
герлер мен дәстүрге бай өлке. Еліміздің 
оңтүстігіндегі мәдениеті дамыған екі об-
лыс арасындағы қылқалам шеберлерінің 
бұл көрмесі біздің өңірге рухани-мәде-
ни азық сыйлайтыны анық. Түркістан 
мен ортағасырлық Отырар, Сауран және  
Шымкент қалаларының тарихи-мәдени 
орындарын, көркем табиғатын, фото және 
пейзаж тілінде сөйлетіп, бейнелеу өнерін, 
қолөнершілерді, фотосуретшілерді көп-
шілікке таныту мақсатында Сыр өңірін-
де ұйымдастырылған көшпелі көрмеге 
көпшіліктің  атынан ризашылығымызды 
білдіреміз, – деді ол. 

Көпшілікті тәнті еткен көрме «Бейне-
леу өнері» музейінің құнды жәдігерлері-
нен жасақталған. Талантты суретшілер  
ежелден ер түріктің бесігі болған Түр-
кістан өлкесінің тарихи шежіресін  ша-
бытпен өрнектеген. Көрме экспозиция-
сында Түркістан облысында орналасқан 
киелі орындар, ұлы тұлғалар, табиғат 
көріністері, халықтың тұрмыс-тіршілігі, 
салт-дәстүрлері қылқалам шеберлерінің 
туындылары арқылы баяндалады. 

Тарихтың әр кезеңін суретші көзімен 
баяндайтын көрмеге 63 кескіндемелік 
шығарма, 24 ауқымды көлемдегі фото-
сурет қойылған. Көрме 8 тақырыптық 
бөлімнен тұрады. Олардың қатарынан 
жер кіндігі болған Қазығұртты, хандық, 

кеңестік дәуірді бейнелейтін туындылар 
мен танымал тұлғаларды, облыстың өн-
діріс орындарын, оның дамуы мен өркен-
деуін көрсететін, Түркістанның табиға-
тынан сыр шертетін көркем туындыларды 
көруге болады. Сондай-ақ, Ө.Шоранов, 
Ұ.Қыстаубаев, Қ.Қалқабаев, Ұ.Көшкін-
баев, А.Тұрсынов, Т.Тоғысбаев сынды 
бейнелеу өнерінің қас шеберлерінің қо-
лынан шыққан еңбектерді де осы көрме-
ден табасыз.

– «Бейнелеу өнері» музейінің ашылға-
нына 6 жылдай болды. Осы уақыт ара-
лығында қорымыз түрлі құнды жәді-
герлермен толығып, еліміздегі алдыңғы 
қатарлы бейнелеу өнері музейлерінің 
біріне айналдық. Бүгінде Сыр халқымен 
қауышып жатқанымызға қуаныштымыз. 
Екі өңірдің суретшілері ұдайы шығар-
машылық байланыста болғандықтан, 
облыстар экономикалық тұрғыдан ғана 
емес, мәдени-рухани жағынан, одан әрі 
де бір-бірімен толысып отырса деген ниет 
бар, – дейді «Бейнелеу өнері» музейінің 
директоры Айнабек Оспанов.

Айта кету керек, Түркістан облыстық 
«Бейнелеу өнері» музейінің 2000-нан аса 
қоры бар.  Онда  Батыс, Шығыс өнері, 
кеңестік дәуір мен егемендік алғаннан 
бергі қазақ елінің тарихын бейнелейтін 
туындылар қамтылған. Аталған қордан 
Сыр өңірінің 20 шақты суретшісінің ең-
бектерін де көруге болады. 

Жиын соңында Түркістан облыстық 
мәдениет басқармасы басшысының орын-
басары  Асылхан Темірханұлы қызылор-
далықтарға алғысын білдіріп, мәдени 
байланыс мұнан әрі де өз жалғасын таба-
тындығын жеткізді. Сонымен қатар, тар-
ту-таралғы ретінде Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, суретші А.Оспано-
втың картинасы мен Түркістан облысы-
ның тарихын сипаттайтын кітапты сыйға 
тартты.

Жалпы екі облыс арасындағы мәдени 
ынтымақтастық пен байланысты нығай-
туды көздеген көрме киелі Түркістан мен 
Сыр жұртшылығы үшін тың серпіліс бол-
ды.

Түркістан – 
екі дүние есігі ғой

Түркістан және Қызылорда облыс тарының мәдениет, архив-
тер және құжаттама басқармаларының қолдауымен  С.Айтбаев 
атындағы көркемсурет галереясында Түркістан облыстық 
«Бейнелеу өнері» музейінің қорынан жасақталған «Түркістан 
тарихы» атты жылжымалы көрменің ашылу салтанаты өтті. 

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы»Sb

Бұл әңгімеде ашаршылық жыл-
дары Ташкентке қарай ауып кеткен 
сыр бойылық қазақтардың жағдайы 
баян далған. Соның ішінде 1910 жылы 
дүниеге келген Жағыпбар Аманжолов 
атамыз жайлы бір сыр айтылады.

Ол кісі 1930-1940 жылдары Таш-
кент облысы Янгиюль ауданында кол-
хозшы болған. Ұлы Отан соғысына 
қатысқан. Тартоғай совхозының мал 
шаруашылығында еңбек еткен.

Әңгіме желісі мынадай.
***

...Нәпақа табарлық жұмысқа тұра 
алмай, аштықтан қайыршыға айналған 
Жиһангер мен Перизат бір-бірін сүйе-
мелдеп, базар маңына келеді. Осы өңір-
де ешкімнен беті қайтпаған бір өзбек 
байы бар екен. Ақшасы көп, тамағы тоқ, 
жұртты құл қылады, ойына келгенін 
істейді. Сол бай ерлі-зайыпты екеуді 
көріп:

– Ей, қазақ, қатыныңды сатасың 
ба? – дейді сәкі үстінде шіреніп тұрып. 
Байғұстар бұған жауап қата алмайды. 
– Бұл өзі қатының ба, қызың ба? – деп 
аштықтан әбден әбіржіп кеткен Жиһан-
герді мұқатқан бай өңмеңдей түседі. 
Осы кезде әлдеқайдан келіп қалған 
бір еңселі қазақ астамшыл байды 
қамшымен осып-осып жібереді.

– Әй, Құдайдан безген, мүсәпірді 
қорлағанша, садақаңды бермейсің бе?! 
– дейді отты көзін өңменінен өткізіп. 
Бұрын өзіне қарсы келген біреуді көр-
меген байдың зәресі ұшып кетеді. Ба-
сын қорғалап, аяққа жығыла береді. 
Осыдан кейін өздеріне араша болған 
адам мен бай базардан шығып кетеді. 
Жиһангер сұрап білсе, ол Янгиюльдан 
келген Жағыпбар деген кісі екен.

Біраз уақыттан соң екеуі қосақтаған 
төрт ешкіні алдарына салып базарға 
қайта келеді. 

– Мынау ешкілер – байдың садақа-
сы, Құдайы есіне түсіп, тәубеге келді, – 
дейді Жағыпбар. Байекең ешқашан біре-
уге зорлық қылмағандай жуас бір күйге 
түскен, қолын кеудесіне қайта-қайта 
апарып, ишарат жасап қалыпты.

Сөйтіп, Жағыпбар екі бейбақты 
ертіп, Янгиюльдегі үйіне әкеледі. Отан-
асы Несібелі оларға дәм-тұзын қойып, 
бәйек болады. «Енді қайда барасыңдар, 
осы жерде қалыңдар», – деп өздерінің 
қасына алады. Жиһангерді колхозға жұ-
мысқа тұрғызады, ал, Перизат іс тігіп, 
аз уақытта тұрмыстары түзеледі, шағын 
үй салып алады. «Ешкі жи да, есің жи» 
дегендей, ешкілері де егізден туып, 
малы көбейіп, ауыздары аққа тиеді. Еке-
уінен өмірге бір ұл бала келеді, оған өз-
деріне қамқор болған адамның құрметі 
үшін Жағыпбар деп ат қояды.

Жағыпбар палуан адам, күрес-
ке түсіп ақша табады. Махалланың 
маңдайалды жұмыскері мақтау, мара-
паттарға да кенде емес. Оның осындай 
азаматтығы мен еңбекештігін бағалаған 
«Каганович» колхозының бастығы, үш 
мәрте Социалистік Еңбек Ері атанған 
Хамрақұл Тұрсынқұлов өзіне көмекші 
қылып алады.  

Хамрақұл – Өзбекстанда кеңес өкі-

метін орнату ісіне белсене қатысып, 
Буденныйдың атты әскері құрамын-
да болған. Колхоз төрағасы лауазы-
мынан әрі аспай-ақ, үш мәрте Еңбек 
Ері атанған жалғыз адам. Осы кісінің 
өзі Жағыпбар Аманжоловты «үкә» деп 
сыйлап, жұмыс барысында онымен са-
насып отырған.

Жаңағы Жиһангердің басындағы 
жайт – соғыстан бұрын өткен оқиға. 
Олар Кіші жүз Кете руының адамдары 
екен. Қырқыншы жылдары елге қай-
тыпты.

Әлқисса, әлгі Жиһангер мен келін-
шегі атпен апталап жүріп Жосалыға 
келсе, ағайындарынан ешкім қалмапты. 
Аштықтан өлді ме, өздері сияқты бас 
сауғалап кетті ме, ешкім көрдім-білдім 
демейді. Не болса да, туған топыраққа 
аяғым жетті-ау дегенде Отан соғысы 
басталады. Жиһангер майданға атта-
нып, содан оралмайды. Күйеуінің кел-
месіне көзі жеткен Перизат ұлы Жағы-
пбарды жетектеп, басы ауған жаққа 
кетеді. Одан кейінгі олардың тағдыры 
да белгісіз. 

Әңгіме авторы осылай дейді. Не де-
ген ауыр тағдыр еді?!

***
Амангелді ауылдық мәдениет үйі-

нің қызметкері Закира Жағыпбарқызы 
өзінің бір баласына әкесінің Әміреқұл 
деп ат қоюды аманаттағанын былайша 
айтады.

«Әкемнің Әміреқұл деп отырғаны 
– атақты өзбек перзенті Хамрақұл Тұр-
сынқұлов. Ол кісі әкеммен дос болған. 
Негізі Әміреқұл ғой дұрысы, өзбектер-
де «ә» әрпі болмайды, олар оны «х»-мен 
айтады, «әкім» дегенді «хаким» дейді. 
Бұл есімді бір кісілер ұнатпай, балама 
Бекзат деп ат қойған. Балам өскесін осы 
оқиғаны естіп, құжатына «Бекзат-Әмір» 
деп атын өзгертіп жаздырды. Тірісінде 
айтқаны болатын әкемнің өлген соң да 
дегені орындалып жатқаны тегін емес 
шығар, аруақты адам ғой».

***
Шынында, баяғы шалдар қасиетті 

еді. Олардың сөзі де, ісі де тәрбие тінін 
тартып тұратын. Жаман жер баспайтын, 
жақсы сөз айтатын. Сол шалдарды бар 
ауыл пана тұтатын, жолдың арғы ба-
сынан көрген келіндер бергі басында 
тұрып алдын кеспейтін.

Бізді, кейінгі ұрпақтың ынтымағын 
сақтап, біріктіріп тұрған – осы шалдар-
дың рух шапағаты. Рухани жаңғыру де-
геніміздің өзі аталарымыздың асыл бол-
мысына санамен оралу емес пе?

Шапағат шуағы
2019 жылдың 28 қазан күні Шымкент қаласынан жарық көретін 

 «Қазақстан жолы» газетінде Тәмен Бөріханның «Соңғы үміт» деп атала-
тын болған оқиға ізімен жазылған әңгімесі жарық көріпті. 

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Музей қорында бар 
сырын ішіне бүгіп, үн-
сіз тұрған домбыраны 
сөйлетіп едік, біраз сы-
рды ақтарды. Сары түсті 
домбыра Сыр елінің ту-
масы, қолөнер шебері 
Шәзінда Маханбетов тың 
қолынан шыққан. Оған 
домбыра басына орнатылған 
металға ойылып жазылған 
жазба дәлел. Онда 1982 
жылы Шәзінда Маханбето-
втің домбыраны жасаған-
дығы көрсетілген. Қызығы, 
ол – шебер ғана емес, био-
логия ғылымдарының кан-
дидаты, ғалым. Атадан 
дарыған өнер Шәзінда 
ағаны бей-жай қалдырма-
ды, қолөнерді өзіне серік 
еткен ғалымның қолынан 
талай домбыра мен қобыз 
өмірге келді. Шәзінда ше-
бердің қолынан шыққан әрбір 
музыкалық аспап ерекше. Дей-
тұрғанмен, осы домбыраның 
үні қоңыр, құлаққа жағымды 
әрі жұмсақ.  

Домбыраның тарихы да 
қызық. Сыр елінің тумасы, 
сүлейлердің сарқыты, белгілі 
жырау, домбырашы, фольклор-
танушы Алмас Алматов 1986 

жылы Францияның Париж қа-
ласында өткен ән фестивалін-
де осы домбырамен қазақтың 
дәстүрлі музыкасын әлемдік 
деңгейге көтерген. Бұл домбы-
ра –  сонымен ерек, сонымен 
дара.

Францияның бұрынғы пре-
зиденті Франсуа Миттеран-
ның өзі ашқан концертте қа-
зақ елінің атынан Еуропаның 
жоғары деңгейдегі сахнасынан 
шырқаған Әміре Қашау-

баевтан кейінгі екінші қазақ 
Алмас Алматов болатын. 

Музей қорында сақ-
тау лы тұрған жәдігер 
сол уақыттағы об-
лыстық мәдениет 
басқармасының бас-
шысы Жарылқасын 
Үмбетовтің бағытта-

уымен, өнер қайрат-
керлерінің сұрауымен 

қордан уақытша алынған. Му-
зей қорындағы бұл домбыра  – 
қазақ музыкасын бүкіл әлемге 
паш еткен, Алмас Алматовтың 
есімін жаһанға мәшһүр еткен 
тарихи жәдігер.

Әйгерім БЕКҚҰЛИЕВА,
облыстық музейдің 

бөлім меңгерушісі

МУЗЕЙДЕГІ ЖӘДІГЕР

Париж көгінде 
әуелеген ән

Қазақ халқының ғасырлар бойы жинақталған ұлттық 
құндылығы мен дүниетанымын дәл суреттеп жеткізе ала-
тын аспап – қоңыр үнді домбыра екені даусыз.

Алғырлар ойынына қазір 
де қызығушылық жоғары. 
Жақында облыстық «Руха-
ни жаңғыру» орталығы мен 
«Қоғамдық келісім» мекемесі 
«Абай сүйіп ойнаған тоғызқұ-
малақ» тақырыбында шебер-
лік сағатын өткізді. 

Ұлттық спортты өзге ұлт 
өкілдерінің арасында кеңінен 
насихаттауды мақсат еткен 
шараға ҚР Еңбек сіңірген жат-
тықтырушысы, спорт қайрат-
кері, Еркетай Иманбаев, ҚР 
Еңбек сіңірген спорт шебері, 3 
дүркін Әлем чемпионы Хакім-
жан Елеусінов пен халықара-

лық дәрежедегі спорт шебері, 
Азия чемпионы, Әлем чемпио-
натының жүлдегері Бексұлтан 
Бостандықов қатысты. Ше-
берлік сағатында жас та, жаса-
мыс та ойынның қыр-сырына 
қанығып, құнды мәліметтер 
алды. Тоғызқұмалақ тарлан-
дары ойынның алдын ала 
болжауға, төзімділікке, қай-
раттылыққа жетелейтінін, сер-
гектікке баулитын нағыз ақыл-
ой жаттығуы екенін айтты.

Шарада қатысушылар өза-
ра бәсекеге түсіп, кәдесый-
ларға қол жеткізді.

«Шопандар 
математикасы»

Ертедегі тоғызқұмалақ ойы нын осылай атауға бола-
ды. Ата-бабаларымыз жерден арнайы отау қазып, ойын 
үшін мал құмалағы немесе қиыршық тас пайдаланған. 
Кейін заман ағымына сай арнайы тақта пайда болып, бұл 
тартыс тың өзіндік ережелері беки түсті. Кезінде оны ұлы 
Абай да ойнаған деген дерек бар. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Қызылордада жолақы 
жыл соңына дейін 
10 теңгеге арзан
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