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ТӘУЕЛСІЗДІК ТАРТУЫ                                                                      

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Волонтер жылының 
ресми жабылу рәсіміне қатысты.

Президент жиынға қатысушылар 
алдында сөйлеген сөзінде Волонтер 
жылының табысты болғанын атап 
өтті. 

Бұл жыл біздің елімізде ғана емес, 
бүкіл әлем тарихында аса күрделі 
кезеңдердің бірі болғанына қарамастан, 
«қайырымды істер» жалпыұлттық идея-
сы он мыңдаған қазақстандықтың қайы
рым дылығы мен жанашырлығының 
арқасында өмір шындығына айналды. 
Президенттің пікірінше, отандастары-
мыз ұлт рухының мызғымас беріктігін, 
бірлік пен ынтымақтың, тұтастық пен 
тілектестіктің, шынайы ықылас пен 
бірбіріне деген қамқорлықтың жарқын 
үлгісін көрсетті.

– Еріктілер жылы жалынды жас
тарымыздың бойындағы ең асыл 
қасиеттерді дәріптеген ерекше жылға 
айналды. Бұл жанашырлыққа, жауап
кершілік пен қамқорлыққа үндеген 
кезең болды. Біз мұқтаж жандарға қол 
ұшын беріп, түрлі қиындықтармен 
бірге күрестік. Осылайша, адамгершілік 
құндылықтарды жоғары бағалайтын 
қоғам екенімізді таныттық. Әлемді 
жайлаған індет қайырым мен мейірімнің 
қаншалықты маңызды екенін анық 
көрсетті.  Қауіпті дерт елжұрттың 
денсаулығын ғана емес, бекем бірлігін де 
сынға алды. Біз бір ел, бір халық болып 
бұл сынға төтеп бердік, – деді Президент.

Жыл бойы 100 мыңнан астам адам 
ерікті қызмет көрсетті. Волонтерліктің 
жаңа бағыттары да тиімді дами бастады. 
Мемлекет басшысы жанашыр азаматтары 
көп мемлекеттің болашағы да жарқын бо-
латынын атап өтті. Еріктілер қызметі бар-
ша азаматтарымызға үлгі болып, ұлттың 
жаңа сапасын қалыптастыруға жол аша-
тынына сенім білдірді.   

– «Birgemiz» жалпыұлттық бастамасы 
аз ғана уақытта көптеген мейірімді отан-
дасымызды жұдырықтай жұмылдырды. 
Олар осындай қиын кезеңде мұқтаж 

жандарға қол ұшын созды. Аталған 
бас тама аясында «Qamqor», «Saulyq», 
«Sabaqtastyq» жобалары жүзеге асы-
рылып, жүз мыңдаған тұрғынға көмек 
көрсетілді. Өзендерді, ормандарды таза-
лау, ағаш егу, қоқысты сұрыптау жөніндегі 
«Taza Alem» волонтерлік қозғалысының 
қызметі де көпшіліктің қолдауына ие 
болды. Бүгінде экобелсенділік – сән қуу 
емес, шынайы қажеттілік, өмір қағидаты. 
Сол арқылы біз табиғатымызды сақтай 
аламыз, – деді ҚасымЖомарт Тоқаев.

Президент мемлекеттік органдар, 
архив ұйымдары, ғылыми институттар 
еріктілердің ресурсын пайдалануы қажет 
деп санайды. Оның айтуынша, Арыс 

пен Мақтаралдағы қайғылы оқиғаларды 
ескере отырып, күрделі техногенді апат-
тардан кейінгі құтқару жұмыстарын 
жүргізу үшін еріктілер дайындайтын 
арнайы оқыту курстарын ашу қажеттігі 
туындап отыр. Табиғатты және жан
жануарларды қорғау мәселесі де ерекше 
назар аударуды қажет етеді. Сондайақ 
қайырымдылық қызметіне жүйелі түрде 
қолдау көрсету мәселесіне де басымдық 
берген жөн. Президенттің тапсырмасы 
бойынша қайырымдылық саласындағы 
кемшіліктерді жоюға мүмкіндік беретін 
Қайырымдылық туралы заң жобасы 
әзірленуде.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ӘДЕБИЕТ 
ПЕН ӨНЕР САЛАСЫНДАҒЫ 

2020 ЖЫЛҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК 
СЫЙЛЫҒЫН БЕРУ ТУРАЛЫ

Қазақстан Республикасының Абай атындағы әдебиет 
пен өнер саласындағы мемлекеттік сыйлығын беру 
жөніндегі комиссияның ұсынымдарын қарап, ҚАУЛЫ 
ЕТЕМІН:

1. Қазақстан Республикасының Абай атындағы 
әдебиет пен өнер саласындағы 2020 жылғы мемлекеттік 
сыйлығы:

1. Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлына, 
мәдениеттанушы – «Абыз Әбіш» зерттеуі үшін;

2. Ақсұңқар Серікке, ақын – «Көкейімде Күлтегіннің 
жазуы» өлеңдер жинағы үшін;

3. Есім Ғарифоллаға, жазушы – «Ғұламанаме» три-
логиясы үшін;

4. Жолдасбеков Мырзатайға, әдебиеттанушы – «Ұлы 
Дала әдебиеті» тарихиәдеби зерттеулер жинағы үшін;

5. Қанапиянов Бақытжан Мұсаханұлына, ақын – 
«Достояние души» өлеңдер жинағы үшін;

6. Мұқанова Роза Қажығалымқызына, драматург – 
«Сарра» драматургиялық шығармалар жинағы үшін;

7. Нұрмағанбетов Тынымбай Нұрмағанбетұлына, 
жазушы – «Періштелердің өлімі» прозалық шығармалар 
жинағы үшін берілсін.

2. Осы Жарлық ресми жарияланған күнінен бас
тап қолданысқа енгізіледі.

 
Қазақстан Республикасының Президенті                                                                               

Қ.ТОҚАЕВ
  

Нұр-Сұлтан, Ақорда,
2020 жылғы 7 желтоқсан
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Бұл айтысқа мұнан бір айға жуық өткен 
айтыс қорытындысымен «Алтын домбыра» 
сыйлығына үміткер сегіз ақын қатысты. 
Сегіздің ішінен Сыр елі айтыс өнерінің 
бүгінгі күнгі ту ұстаушысы, «Айтыстың 
ақтаңгері» Мұқтар Ниязов алдына қара 
салмай, мәреге дара келді.

Мұқтар бұған дейін «Алтын домбыра-
ны» екі рет егеленген болатын. Осы жолы 
сөз жүйрігі айтыстың ақтаңгері екенін та-
лассыз дәлелдеп, үшінші мәрте топ жарды.

Мәртебелі сыйлықты ҚР Мәдениет 
және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова 
табыс етті. Сонымен бірге жеңімпазға 3 
миллион теңге қаржылай сыйлық берілді.

Осы елеулі оқиғаға орай облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова «Фейсбуктегі» 
парақшасында «...Мұқтар Ниязовтың 
үшінші рет «Алтын домбыраны» иеленуі 
– барша Сыр халқы үшін зор қуаныш. 
Ақ түйенің қарны жарылды десе де 
болғандай!» – деп жазды. 

Енді «Алтын домбыра» айтыс жәдігері 
есебінде облыстық өлкетану музейіне 
қойылатын болады. 2012 жылы алғаш рет 
ұйымдастырылған «Алтын домбыра» ай-
тысында оза шапқан М.Ниязов егер үш 
мәрте жеңіске жетіп, «Алтын домбыраның» 
заңды егесі болса, оны музейге табыс 
ететінін айтқан еді. 

Кеше біз жеңімпазымызды телефон 
арқылы құттықтаған едік, сол кезде ол осы 
сөзінде тұратынын тағы айтты: «Осыдан 
бұрын айтқанымдай, «Алтын домбыра» 
музейге беріледі. Ағаш домбыраны алтын-
мен аптап кейінгі ұрпаққа өнер эстафетасы 
ретінде қалдыру – мен үшін үлкен бақыт.  
«Алтын домбыра» маған емес, Сыр елінің 
абыройбеделі үшін қызмет етсін. Кейінгі 
ұрпақ біздің сыйымызды мұнан да жоғары 
биікке көтереді деп сенемін», – деп жауап 
берді.     

Ендеше, Сыр елі алтын сыйымыз құтты 
болсын!

Тәуелсіздік мерекесіне арналған осы 
өнер шарасында айтыскерлердің ағасы 
атанған жерлестеріміз Серік Ыдырысов 
пен Әбілқайыр Сыздықов «ҚР Мәдениет 
саласының үздігі» төсбелгісімен марапат-
талды. Осы тұста Ә.Сыздықов «Жаңақорған 
ауданының құрметті азаматы» атанды.

Сондайақ, сөз сайысына қатысқан 
басқа да ақындар белгілі меценаттар 
тағайындаған қомақты ақшалай жүл
делердің иесі атанды.

Осылайша, ақындар тәуелсіздік бейне
сін мадақтады, ал, тәуелсіздік ақындардың 
мәртебесін көтерді.

«СБ» ақпарат 

ӨНЕР ӨРІСІ – 
ӨМІР ӨЗЕГІ

Сыр өнері мен мәдениеті 
тәуелсіздік жылдары жаңа белеске 
көтерілді. Рухани қазыналарымыз 
қатталып, ғылыми айналымға енді. 
Еңселі мәдениет ошақтары салынып, 
ел ішіндегі өнер иелерін елеулі 
биікке шығарды. Бұрынғы өткен 
балалар мұрасын жарқыратып, 
жыраулықты жаңғыртты. «Сырдың 
елі – жырдың елі» деген атына 
лайық екенін танытты.    

Облыстық халық 
шығармашылығын дамыту және 
мәдени-продюсерлік орталығының 
директоры, «Мәдениет саласының 
үздігі» Жанат Құрамысовамен 
арадағы әңгіме осы төңіректе 
тарқатылды.

«ВОЛОНТЕРЛІК – КӨПТЕГЕН АДАМДАРДЫҢ 
САНАЛЫ ТҮРДЕ ТАҢДАҒАН ӨМІР САЛТЫ»

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ ҚҰТТЫҚТАУЫ
Құрметті Тынымбай Нұрмағанбетұлы!

Сізді Абай атындағы әдебиет пен өнер саласындағы 
мемлекеттік сыйлықтың иегері атануыңызбен Өзіңіз 
туыпөскен барша Сыр жұртшылығы атынан шын 
жүректен құттықтаймын. 

Бұл марапат Өзіңіз арқылы киелі сөз өнеріне, 
ұлт әдебиетіне көрсетілген зор құрмет деп білемін. 
Мемлекеттік сыйлыққа лайық деп танылған 
«Періштелердің өлімі» романыңыз – қазақ әдебиетінің 
қоржынына салынған мол олжа, айрықша құбылыс.  

Қазақтың қадір тұтар сөз өнерін ұлттық бояуы қанық, 
әсем де әдемі, сыршыл да нәзік қалпында оқырмандар 
жүрегіне жеткізіп жүрген талантты жазушы, көркемсөз 
өнерінің зергері ретінде Сізді қазақ халқы өте жақсы 
біледі және ерекше құрметтейді.

Өткен ғасырдың жетпісінші жылдары әдебиет әлеміне 
өз жолымен, соны соқпағымен келген Сізді қалың 
оқырман өзгелерден шоқтығы биік қаламгер, көркемсөз 
шебері ретінде мойындады. 

Сіздің дарынды да ұшқыр ойыңыздан, қарымды 
қаламыңыздан туған прозалық шығармаларыңыз, 
әсіресе, «Қауын исі»,  «Қош бол, ата», «Қарлығаштың 
ұясы», «Туған ауыл түтіні» атты прозалық еңбектеріңіз 
жастарды туған ауылын, жерін, Отанын сүюге, халқын 
құрметтеуге тәрбиелеуімен құнды да қымбат.  

Асыл сөзді ардақтайтын, ұлыларын алақанына салып 
аялайтын, шығармаларыңызды сүйіп оқитын халқыңыз 
барда Сіз әрдайым құрмет биігіндесіз. 

Әдебиет саласындағы ең жоғары марапатыңызбен 
тағы да құттықтай отырып, атабабаларыңыздың қасиетті 
төрі, Алаштың Анасы – Сыр елі халқы атынан Өзіңізге 
шығармашылық табыс, шалқар шабыт, ұзақ ғұмыр, 
отбасыңызға бақбереке тілеймін.

Алдағы уақытта да қасиетті қаламыңыздан туын-
дайтын шығармаларыңызбен туған халқыңызды қуанта 
беруіңізге тілектестігімді білдіремін.

 
Құрметпен,

Қызылорда облысының әкімі 
 Гүлшара ӘБДІҚАЛЫҚОВА

АЛТЫН 
СЫЙЫҢ ҚҰТТЫ 
БОЛСЫН, 
СЫР ЕЛІ!

Елордада Тәуелсіздік күніне 
арналған «Абай тағылымы 
– Тәуелсіздіктің тірегі» атты 
республикалық ақындар айтысы өтті.

– Бүгін біз Волон-
тер жылының ресми жа-
былу салтанатына куә 
болдық. Осы тұста игі 
бастамалардың басын-
да жүрген 1000ға жуық 
аймақ волонтерлеріне шы-
найы ризашылығымды біл
діремін. Мұның барлығы – 

еңбектің, ынтаықыластың 
жемісі. Баршаңызға алғыс 
білдіреміз, – деді облыс 
әкімі.

Салтанатты жиында 
әлеуметтік және қоғамдық 
пайдалы міндеттерді ше-
шуге үлес қосқан волонтер-
лер мен волонтерлер тобы, 

отандық және халықаралық 
волонтерлік ұйымдарды 
көтермелеуге бағытталған 
«Жыл волонтері» ха лық
аралық сыйлығы табы-
сталды. Мыңдаған үміт
керлер арасынан Сыр 
елінің 3 волонтері – Әсем 
Ыдырысқызы, Сағатбек 
Сиюов және Айдын-
бек Іскендіров сыйлық 
иегері атанды. Сонымен 
бірге облыс әкімі панде-
мия кезеңінде қоғамдық 
қызметтің бел ортасы-
нан табылған 3 белсенді 
жасқа «Халық алғысы» 
төсбелгісін табыстады.

Sb Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Волонтер 
жылын қорытындылауда онлайн арқылы өткен шарадан кейін 
облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова азаматтық белсенділік 
танытып, күрделі кезеңде қайырымдылық танытқан 
азаматтардың еңбегін ерекше атап өтті.

Мәселе мынада. Қазір 
үйлерде газ есептегіш 
құрал дардың екі түрі ор
натылған. Механикалық 
түрін орнатқандар үйден 
отырыпақ банк карточ-
касы арқылы төлем жа-
сай алады. Ал электронды 
газ есептегіші орнатылған 
тұтынушыларда ондай 
мүмкіндік жоқ. Міндетті 
түрде «ҚазТрансГаз Аймақ» 
бөлімшелеріндегі кассаға 
барып ақша төлеуі тиіс. 
Осы  күндері Тасбөгеттегі 
тұтынушылар  ақша төлеу 
үшін «Южный» шағын 
ауданындағы кассаға ағы
луда. Сақылдаған сары аязда 
бұл тіпті оңай емес. Касса 
орналасқан ғимаратқа адам 
сыймайды, сыртта суыққа 
шыдап тұра алмайсың. 

ТӨЛЕМ ЖАСАУДАҒЫ
ТҮЙТКІЛ НЕДЕ?

Sb
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»

Соңғы күндері қыс қытымырлығын жасап тұр. Әлбетте, 
мұндайда баспанаң жылы болуы үшін отты үзбеу керек. 
Қызылордалықтар газ пештерін барынша ашып, жылуды 
төмендетпеуге тырысуда. «Көгілдір отын» көп мөлшерде 
шығын болып, есептегіш құралдар шыр айналып тұр. Газға 
молынан ақша салып қоюға мүмкіндігі жоқ тұрғындар жиі 
төлем жасауға мәжбүр. Осы тұста  қиындыққа тап болғандар 
жайын айтқымыз келеді.

Өңірде ұстаздардың кәсіби 
қызметін бағалап, мәртебесін арттыру 
бағытында 10 үздік ұстазға ерекше 
төсбелгі, 10 ұстазға қаржылай сыйақы 
(300 АЕК мөлшерінде) берілетін 
болады. Төсбелгіні білім беру саласына 
айрықша еңбегі сіңген, республикалық 
конкурстардың жеңімпазы атанып, 
озат шәкірттер тәрбиелеген ұстаздар 
иемдене алады.

– Конкурс ашық түрде ұйым дас
тырылады, яғни, жеңімпаздарды азаматтық 
қоғам өкілдері мен журналистерден, 
сондайақ, арнайы мониторингтік топтың 
мүшелерінен жасақталған комиссия  
анықтайды. Байқау 3 кезеңнен тұрады. 
Бірінші, мектеп ішіндегі педагогикалық 
кеңестің шешімін алады. Екінші кезекте, 
аудандық немесе қалалық білім бөлімінің 
комиссиясынан өтеді. Үшінші кезеңде білім 
басқармасы арқылы іріктеуге алынады, яғни 
қажетті құжаттарды ұсыну қажет. Комис-
сия шешімімен жеңіске жеткен ұстаз жыл 

қорытындысы негізінде облыс әкімінің ар-
найы қатысуымен өтетін жиын да марапатта-
лады, – деді облыстық білім басқармасының 
басшысы Ақзира Қасымова. 

Айта кетейік, үздік ұстаздарға «Қызыл
орда облысының білім беру саласын 
дамытудағы еңбегі үшін» арнайы медалі 
алғаш рет берілгелі отыр. Бұдан бөлек, 
шәкірт тәрбиелеуде шығармашылық 
ізденіспен еңбек ететін білікті ұстаздар үшін 
300 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі  
қаржылай сыйақының тағайындалуы салада 
бәсекелестікті  арттырады. 

Ол үшін білім беру ұйымдарында 
кемінде 5 жыл педагогикалық өтілі, соңғы 5 
жыл көлемінде педагогикадағы жетістіктері 
болуы керек. Кәсіби конкурстарға қатысуы, 
оқушыларының жетістіктері, ғылыми 
әдістемелік еңбектері, сондайақ, қоғамдық 
негіздегі жұмыстары назарға алынады.

Байқауға балабақша тәрбиешілері, 
мек теп мұғалімдері, қосымша білім беру 
ұйымының педагогі, колледж ұстаздары 
қатысып, бағын сынай алады.

 "СБ" ақпарат

БІЛІКТІ ҰСТАЗДАР 
ЕҢБЕГІ БАҒАЛАНАДЫ

ЕРІКТІЛЕРДІҢ 
ЕҢБЕГІ
ЗОР

БюджетЖылу мен жарықта 
іркіліс болмайды

Іскер әйелдерге 
лайықты құрмет
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БРИФИНГ

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы».Sb

С
ур

ет
ті

 т
үс

ір
ге

н 
Ба

ғд
ат

 Е
С

Ж
А

Н
О

В

«Халық денсаулығы және денсаулық 
сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 
Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі 
Кодексінің 104-бабының 2-тармақшасына 
сәйкес Қызылорда облысы халқы арасында 
COVID-19  коронавирустық инфекциясының 
(бұдан әрі – COVID-19) таралуының алдын 
алу мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН: 

1. Қызылорда облысының Бас мемлекеттік 
санитариялық дәрігерінің 31 қазан 2020 
жылғы «Қызылорда облысы бойынша шек-
теу, оның ішінде карантиндік шаралары тура-
лы»  №25  Қаулысына келесі өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілсін:

1) 2-тармақтың 7)-тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«7) сауда-ойын-сауық орталықтарының, 
сауда үйлерінің,  сауда желілері, азық-түлік 
емес және жабық азық-түлік базарларының, 
сауда орталықтарының жұмысын 
күшейтілген санитариялық-эпидемияға 
қарсы, санитариялық-профилактикалық іс-
шараларды сақтай отырып, бір келушіге 4 м2 
есебінен толтырылуын 30%-тен асырмай,  ре-
креация  және демалыс аймақтарында сатып 
алушылардың болуына жол бермей және ба-
лалар ойын алаңдары, ойын орталықтарының 
және  аттракциондарының жұмысына 
қатаң тыйым салумен, жұмыс және сенбі  
күндері сағат 10:00-ден 23:00-ге дейін және  
жексенбі мен мереке күндері жұмыс уақыты 
сағат 10:00-ден 17:00-ге дейін белгіленсін. 

Күшейтілген санитариялық-дезинфекциялық, 
маска режимдерін қатаң  сақтай отырып,  
фудкорттардың жұмысы тек тамақты жеткізу 
қағидасымен жүргізілсін;»;  

 2) 2-тармақтың 8)-тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«8) қоғамдық тамақтану объектілерінің 
жұмысын орналасқан жеріне қарамастан, 
ғимараттардың ішін 50%-ке дейін толтыруды, 
бірақ 50-ден аспайтын отыратын орынның 
толуы бойынша шарттарды сақтай отырып, 
көрші үстелдердің шеткі орындары арасында 
кемінде 2 метр әлеуметтік қашықтықты және 
бір үстелде 4-6 адамнан аспайтын отыруды 
сақтай оты рып, караоке, би алаңдарының, 
бар жұмысына қатаң тыйым сала отырып,  

күшейтілген санитариялық-эпидемияға қарсы, 
санитариялық-профилактикалық іс-ша ра-
ларды сақтаумен жұмыс кестесін сағат 9:00-
ден 23:00-ге дейін белгіленсін. Осы  тармақта 
белгіленген жұмыс уақыты аяқталғаннан 
кейін келушілердің тамақтану залында бо-
луына тыйым салумен, авто-экспресстің және 
тамақты жеткізудің жұмысын штаттық ре-
жимде ұйымдастыруды;»;  

3) 3-тармақтың 2) тармақшасы алынып 
тас талсын;

4) 3-тармақтың 3) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«3) кинотеатрлардың қызметіне рұқсат 
беруді (толтырылуын 30%-тен асырмай, 
infokazakhstan.kz порталында тіркеле оты-

рып, маска режимін, шахмат тәртібімен 
отырғызуды,  әлеуметтік қашықтықты сақтай 
отырып)  жұмыс және сенбі күндері сағат 
10:00-ден 23:00-ге дейін және жексенбі мен 
мереке күндері жұмыс уақытын сағат 10:00-
ден 17:00-ге дейін белгілеуді;»;

5)  4-тармағы алынып тасталсын;
2. Осы Қаулының орындалуын бақылауды 

өзіме қалдырамын.
3. Осы Қаулы 2020 жылғы 11 желтоқсаннан 

бастап күшіне енеді.

Қызылорда облысының
Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігері 
Д. Жанабергенова

– Әлеуметтік бағыттағы 
қыз  метті ынталандыру 
және оны қолдаудың бар-
шаға түсінікті әрі тиімді құ-
қықтық тетіктері қажет. Бұл 
үшін Үкімет атқарылатын 
міндеттерді пысықтауы тиіс. 
Қайырымдылық ұйымдарын 
ал ғашқы ашылған жылдары 
және одан кейінгі уақытта 
дамыту үшін олардың жеңіл-
детілген несие алуына, 
мем лекет меншігіндегі ны-
сан дарды жеңілдікпен пайда-
лануына мүмкіндіктер жа-
сау керек. Бизнес пен жеке 
тұлға лардың қайырымдылық 
және волон терлік жобаларға 
қатысуын жанама ынталан-
дыру үшін оның тиімді те-
тіктерін, соның ішінде, мем-
лекеттік қолдау көр сету 
ша ралары кезінде оларға 
құ қық тық басымдық беру 
маңызды. Қайырымдылық 
және волонтерлік ұйымдарға 
мем лекет тарапынан да, биз-
нес тарапынан да көрсетілетін 
қаржылай және басқа да 
көмектердің аясын кеңейту 
керек. Үкіметке тиісті 
ұсыныстар әзірлеуді тапсыра-
мын, – деді Мемлекет басшы-
сы.

Қасым-Жомарт Тоқаев 
қайы рымдылық қызметінің 
ашықтығын қамтамасыз ету 
мақсатында Қайы рымдылық 
ұйымдарының реестрін енгізу 
мәселесін ойластыруды тап-
сырды. Бұл тізбе осы саладағы 
барлық ақпараттық жүйеге 
енгізіліп, қайырымдылық 
ұйымдарының қызметімен, 
олардың қаржылық есебімен 
танысқысы келетін кез келген 
азаматқа қолжетімді болуы 
тиіс. Электронды қайы рым-
дылық саласында азаматтарды 
алаяқтардан қорғау жүйесін 
әзірлеу де маңызды.

– Бүгінде бұл – қаржылай 
көмек аударудың танымал 
түрі. Қазақстанның әрбір 
үшін ші азаматы онлайн садақа 
беруді жөн көреді. Алаяқтыққа 
жол бермей, азаматтардың 
сеніміне көлеңке түсірмеу 
үшін онлайн-банкингтер ар-
қылы садақа беру қызметін 
жедел пайдалану тетігін енгізу 
қажет. Бұл қаражаттың түсуін 
және жұмсалуын бақылауға 
мүмкіндік береді, – деді Пре-
зидент.

Мемлекет басшысы волон-
терлік ұйымдарды қолдау 
және оларға арнайы гранттар 
бөлу жұмысын жалғастыру 
қажеттігін де назарға сал-
ды. Қайырымдылық істерді 
жалғастыру үшін еріктілікті 
дамы тудың жол картасын 
және оларды даярлауға 
арналған бағдарлама әзірлеу 
керек. Үкіметке волонтерлік 
қызметті қолдаудың бірыңғай 
стандартын жасау тапсырыл-
ды.

– Волонтерлік – бұл жай 
ғана әлеуметтік құбылыс 
емес. Тіпті, бір күнде қа лып-
тасатын әдет немесе дағ-
ды деуге де болмайды. Бұл 
– көптеген адамдардың са-
налы түрде таңдаған өмір 
салты.  Қайырымдылық – 
адамның бала кезінен бойға 
сіңетін қасиет. Сондықтан, 
өскелең ұрпақты жастайынан 
жақсылық жасауға тәрбиелеу 
– өте маңызды міндет.  Осы 
ретте, барлық білім беру 
мекемелерінде тақырыптық 
сабақтар мен факультативтік 
сағаттар енгізуді ұсынамын.  
Қоғамға қызмет етуді зердесіне 
түйген ұл-қыздарымыз нағыз 
азамат болары анық. Дана 
Абай айтқан «Ыстық қайрат, 

нұрлы ақыл, жылы жүрек» дәл 
қазіргі кезеңде ауадай қажет. 
Бұл асыл қасиеттер волонтер 
қатарына қосыламын деген 
әрбір жастың бойынан табы-
лады, – деді Қасым-Жомарт 
Тоқаев.   

Мемлекет басшысының 
сөзінде волонтерлік және 
қайырымдылық қызметтердің, 
сондай-ақ, кор поративтік во-
лонтерлікті дамыту аясын-
да әлеуметтік серіктестіктің 
әлеуетін арттыруға баса мән 
берілді.

Қазақстан әлемнің әр-
түрлі елдеріндегі мұқтаж 
жандарға көмек қолын созу 
арқылы Біріккен Ұлттар 
Ұйы мының Еріктілер бағ-
дарламасын жүзеге асыруға 
белсенді атсалысқан ел-
дер дің бірі болды. Қасым-
Жомарт Тоқаев БҰҰ Бас 
Ассамблеясының 75-сессия-
сында Волонтерларды жұ-
мыл дырудың халықаралық 
жылын жариялау жөнінде 
ұсыныс айтты. Бұл бастама 
Қазақстанның волонтерлік 
дәстүр мен мәдениетті елі-
мізде ғана емес, сондай-ақ, 
бүкіл әлемде дамытуға ниетті 
екенін білдіреді.

– Енді санаулы күннен 
соң біз Тәуелсіздіктің 30 
жылдығына қадам басамыз. 
Бұл – ел дамуындағы аса 
маңызды белес, тарихи меже. 
Сондай-ақ жетістігімізді сара-
лап, болашағымызды бағам-
дайтын кезең. Келер жылғы 
мерейтойлық іс-шаралардың 
мазмұнына ерекше мән 
береміз. Оның әрқайсысы 
терең мағыналы және қоғам 
үшін пайдалы болуға тиіс. Со-
нымен қатар өскелең ұрпаққа 
тәлім-тәрбие беруі шарт. 
Осыған орай жалпыұлттық 
деңгейде «Қайырымды істер» 
марафонын ұйымдастыруды 
ұсынамын. Бұл – береке-
бірлігімізді арттыратын 
маңыз ды бастама. Қазіргідей 
күр делі кезеңде жақсы істер 
жасауға мән бергеніміз 
елдігімізді нығайта түсетіні 
анық. Бұл үшін ұлт болып 
ұйысудың маңызы зор, – деді 
Мемлекет басшысы.

Қазақстан Президенті пан  -
демияның қиын-қыстау кезін-
де бейтарап қалмай, ха лыққа 
көмек тесіп жүрген, сондай-
ақ, волонтерлардың бір қатар 
ұсынысы мен баста масына 
қолдау көрсет кен азаматтарға 
алғыс біл дірді.   

Іс-шара барысында «Ұлт-
тық Волонтерлік желі» 
заңды тұлғалар бірлес ті-
гінің төрайымы Вера Ким, 
Арыс қаласының еріктісі Ол-
жас Мамыр, БҰҰ Ерік тілер 
бағдарламасының үйлес-
тірушісі міндетін атқарушы 
Тойли Курбанов, Теміртау 
қаласы Ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Берлікбай Орда-
баев, «Қоғамдық бақылау» 
тобының республика бой-
ынша үйлестірушісі Саида 
Тәуекелева, Ресей Волонтерлік 
бастамалар ассоциациясы 
орталығының төрағасы Ар-
тем Метелев, «Саналы ұрпақ» 
жобалық кеңсесінің офицері 
Богдан Петров, «INUCOBO» 
жан-жануарларды қорғау 
ұйымының президенті Лилия 
Сәрсенова, БҰҰ Еріктілерінің 
халықаралық волонтері Айнұр 
Қанафина, «Шаг навстречу» 
штабының еріктісі Максим 
Панченко, «АВК» Атыраулық 
еріктілер корпусының бас-
шысы Бекасыл Самиғолла, 
«Жас Ұлан» бірыңғай бала-
лар мен жасөспірімдер ұйы-
мының төрайымы Динара 
Сәдуақасова сөз сөйледі.

«ВОЛОНТЕРЛІК – КӨПТЕГЕН 
АДАМДАРДЫҢ САНАЛЫ ТҮРДЕ 
ТАҢДАҒАН ӨМІР САЛТЫ»

Қызылорда облысының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 31 қазан 2020 жылғы «Қызылорда облысы бойынша  шектеу, оның ішінде 
карантиндік шаралары туралы» №25 Қаулысына өзгерістер енгізу туралы

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ  САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ  САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ 
БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ»  РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
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«УАЗ» маркалы автокөлік ішіндегі 
7 адамның 3-еуі шығып үлгерген. 
Құтқарушылар оқиға орнында суға батып 
кеткен 1973, 1981, 1985, 1994 жылдары 
дүниеге келген 4 адамды іздестірді. 

Түнгі уақытта іздестіру жұмыстары 
тоқтатылды. Құтқарушылар іздеуді 
9 желтоқсан күні таңертең қайта 
жалғастырды. Нәтижесінде 7 метр терең-
діктен автокөлік табылды. Ішінде қайтыс 

болған адамдардың денесі бар. Сағат 10.05-
те құтқарушылар қаза тапқан 4 адамның 
мәйітін полиция қызметкерлеріне тапсыр-
ды, – деді облыстық төтенше жағдайлар 
департаменті бастығының орынбасары 
Саид Молдақараев өңірлік коммуникация-
лар қызметінде өткен брифингте.

Іздеу шараларына төтенше жағдайлар 
және полиция департаменттерінің, жер-

гілікті атқарушы органдардың күш құ-
ралдары және туыстары жұмылдырылған.

Жыл басынан бері осыған ұқсас 5 оқиға 
тіркеліп,  9 адам көз жұмған. Сондықтан 
департамент мамандары мұз үстімен 
жүру кезінде қауіпсіздік шараларын қатаң 
сақтауды сұрайды.

«СБ» ақпарат

ҚАМБАШ КӨЛІНЕ ТӨРТ АДАМ СУҒА КЕТТІ
8 желтоқсанда Арал ауданында көлік мұз астына түсіп кетті. Оқиға 

Қамыстыбас ауылынан 35 шақырым жерде орналасқан Қамбаш көлі 
аумағында болды. 

Кеше облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздік күні 
мерекесі қарсаңында еліміздің, 
Сыр өңірінің өркендеуіне үлес 
қосып жүрген белсенді әйелдер 
қауымымен кездесу өткізді.

Бүгінде ердің сенімді серігі ғана емес, 
табанды мінезімен елдің тірегі болып 
жүрген нәзік жандар аз емес. Олар бар 
жерде тәртіп пен тиянақтылық, берекелі 
бастама бар. Облыста 812 мыңнан астам 
тұрғын болса, оның 405 мыңға жуығы 
– әйелдер. Экономикалық белсенді 
халықтың үлесі 452 мыңнан асса, оның 
ішінде әйелдер үлесі 217 мыңнан асады. 
Сондай-ақ, медицина қызметкерлерінің – 
87, педагогтардың – 73, жалпы бюджеттік 
сала қызметкерлерінің 60 проценті нәзік 
жандар үлесінде.

Жиында аймақ басшысы әйелдердің 
ел дамуында өзіндік орны барын, үй ша-
руасынан бөлек отбасылық бизнесті 
дамытуға үлес қосқан нәзік жандардың 
саны артқанын атап өтті.

– Елбасының «Әйелдер Тәуелсіздік 
жыл дарының бәрінде менің ең сенімді 
тірегім болды» деген сөзі бар. Бүгінде 
әйел дер қауымы отбасының ұйытқысы бо-
лып қана қоймай, Тәуелсіз Қазақстанның 
дамуына үлес қосып, қоғамдық-саяси, 
әлеуметтік-экономикалық және рухани-
мәдени салада табысты еңбек етіп келеді. 
Қазақстан Республикасы Парламенті Сена-
тына алғаш рет Ақмарал Әлназарова сай-
ланса, Мәжілісте жерлестеріміз Балайым 
Кесебаева мен Наталья Жұмаділдаева бар. 
Сонымен бірге, облыста басқарма, депар-
тамент басшыларының 21,5 процентін 

әйелдер құрайды. Мұндай басқосулар 
нәзік жандардың көкейінде жүрген көп 
сауалдың жауабын табуға, жетістіктерімен 
бөлісіп, тәжірибе алмасуға мүмкіндік 
беретіні сөзсіз, – деді облыс әкімі.

Кездесуге онлайн режимде респуб-
ликалық іскер әйелдер ас социациясының 
президенті Раушан Сәрсембаева, кеңес 
мүшелері мен аудан әкімдері, белсенді 
әйелдер де қатысты. 

Әйел кәсіпкерлер экономиканың 
дамуына үлес қосып жүргенін ерекше 

атап өткен Раушан Сәрсембаева бүгінде 
қарапайым заттар экономикасына 
басымдық беріле бастағанын атап өтті. 

Ал облыстың құрметті азаматы, 
«Ұрпақтан ұрпаққа» қоғамдық бірлес-
тігінің төрайымы Алмагүл Божанова кез-
десуге жиылған белсенді әйелдерді «жаңа 
з аманның жаңа есімдері» деуге болаты-
нын атап өтті. Қазақ әйелінің қашанда 
мәдениетті, шаруаны ақылға салып, са-
бырмен шешкенін баса айтып, қай сала-
да болмасын әйелдер жастар тәрбиесіне 

назар аударып, ұлттық құндылықтардың 
қалыптасуына әсер ету керегін жеткізді. 

– Біз көбіне табысқа жеткен жас-
тармен кездесеміз, ал оқуға түсе алмай, 
жұмысқа да тұра алмай жүрген топтар 
бар. Олармен кездесу барысында жас-
тар тәрбиесінде бірқатар мәселе барын 
байқадым. Қазақ халқы қыз балаға үлкен 
талаптар қойып, болашақ ана деп қараған. 
Ошақтың шырағы, ынтымақтың бастауы 
деп білген. Осындай ұлттық құндылықты  
кейінгі уақытта жоғалта бастағанымыз 
байқалады. Сондықтан қай салада болма-
сын біз ұлттық менталитетті бірінші кезек-
ке қоюымыз қажет, – деді А.Божанова. 

Қазір тәуекелге бел буған, еті тірі, ебі 
мол әйел кәсіпкерлер шаруашылықтың 
қай саласында да істі жүргізе алатынын 
дәлелдеп жүр. Облыста 54157 шағын және 
орта кәсіпкерлік субъектісі тіркелген бол-
са, оның ішінде шамамен 22 мыңнан аста-
мы – әйел кәсіпкерлер. 

Күрделі кезеңге байланысты бизнестің 
бағытын өзгертіп, жаңа кәсіпті бастап 
кеткен кәсіпкерлер де бар. Жиынға он-
лайн режимде қатысқан қармақшылық 
Жанар Бұқпанова пандемияға байланыс-
ты мейрамхана ғимаратын наубайханаға 
айналдырғанын айтып берді. «Ару ана» 
шұбат өңдеу цехының директоры шиелілік 
Баян Дүйсенбектің берекелі тірлігі де елдің 
көз алдында. Жеті жүз түйе, екі жүз елуден 
астам ірі қараны өсіріп, шұбат өңдеу және 
сақтаудың озық технологиясы енгізілген 
шаруашылықта сексен адам жұмыспен 
қамтылған. Сүт өнімдерінің барлық түрі 
дайындалатын цехта балмұздақ та жаса-
лады. 

Мұнан бөлек жиынға Ақмола, 
Маңғыстау өңірлерінен кәсіпкерлер он-
лайн қатысып, өз тәжірибелерімен бөлісті. 
Жиын барысында кәсіпкерлер өнімінен 
көрме де ұйымдастырылды. Кездесу 
соңында бірқатар белсенді әйелдер облыс 
әкімінің Алғыс хатымен марапатталды.

ІСКЕР ӘЙЕЛДЕРГЕ ЛАЙЫҚТЫ ҚҰРМЕТ

Апта басында солтүстіктен 
оңтүстікке дейін электр энер-
гиясына транзит жасайтын 220 
киловольтті №202 линиядағы 
«Байқоңыр Энергия» МКК 
теңгеріміндегі электр желілерінде 
ақау болды. Салдарынан 
облыстағы электр энергиясы 
өз көрсеткішінен 25 процент-
ке дейін төмендеп, Қызылорда 
қаласындағы жылу және электр 
жүйелері тоқтап, қаланың біршама 
бөлігі жарықсыз, жылусыз қалды. 
Мамандар дер кезінде қолға алып, 
қалпына келтіру жұмыстарымен 
айналысты. Десе де, тұрғындардың 
арасында алдағы күндері жылу 
мен жарықта іркіліс болады деген 
қауесет тарауда. 

Осыған орай, облыстық энерге-
тика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасының басшы-
сы Руслан Нұрмағанбетов, «Қызылорда 
электр тарату тораптары компания-
сы» АҚ басқарма төрағасы Мұхиджан 
Кәрімбаев, «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 
ҚӨФ директоры Талғат Қызылбаев, 
«Қызылорда жылуэлектрорталығының» 
директоры Наурыз Сатханов, тұтыну-
шы лардың құқықтарын қорғау департа-
ментінің басшысы Ерқасым Сүлейменов 
арнайы брифинг өткізіп, орын алған 
жағдайға байланысты түсінік берді.

– Жағдай 7 желтоқсан күні жергілікті 
уақытпен 18:25 шамасында болды. 
Біздің облыс республикадағы бірыңғай 
электр желісінде орналасқан. Ресейлік 
компанияның аймақтағы қосалқы стан-
циясында болған апатты жағдайдың 
басты себебі – электр кернеуінің өз 
деңгейінен 25%-ке түсіп кетуі. Негізінен 
5%-тен артық түсіруге болмайды Сал-

дарынан «КРЭК» АҚ-ға  қарасты 5 
электр желісінің 3-і мүлдем сөніп 
қалды. Одан бөлек,  «Қызылорда жылу 
электр орталығына» қарасты Қызылорда 
қаласында орналасқан 17 дербес авто-
номды қазандық, оңтүстік бу қазандығы 
филиалындағы 5 қазандық, Марал ишан 
көшесіндегі негізгі насостық станция – 
барлығы істен шықты. Бірақ 1 сағаттың 
көлемінде қалпына келтірілді.  Алайда, 
жылу желілерінің 6 учаскесінде ақау 
шығып, 330 тоннадан астам су далаға 
кетті. Мұны қайта қалпына келтіру үшін 
скважиналардан суық су қайта жылу 
желілеріне айдалды. Осының барлығы 
жылу температурасын төмендетті. Бұл 
–  үлкен шығын. Қазір қалпына келтіру 
жұмыстары толықтай жүргізіліп, газ, су 
беру өз деңгейінде жүріп жатыр, – деді 
басқарма басшысы.

Айта кету керек, орын алған 
жағдайдың кесірінен көптеген тұр-
ғындардың тұрмыстық техникалары 
істен шыққан. Тұрғындар  келтірілген 
шығынның орнын толтырып, өз құқығын 
толықтай қорғай алады. 

– Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау туралы заң бар. Соған сәйкес 
кез келген тұтынушы сапалы қызмет 
алуға толықтай құқылы. ҚР Азаматтық 
кодексінің 486-бабына сәйкес, энер-
гиямен жабдықтаушы ұйым беретін 
электр энергиясының сапасы ұлттық 
стандарттау және стандарттау жөніндегі 
өзге де нормативтерге сай болуы тиіс. 
Тұтынушыға залал келтірілген жағдайда 
ол дереу тиісті мекемелерге хабар беруі 
қажет. Сонымен қатар, істен шыққан 
құралды бейнежазбаға түсіріп алған 
жөн. Сол хабарға байланысты электрмен 
жабдықтайтын мекеме құрылғының 
істен шығуына не себеп болғанын 
анықтайды әрі сол арқылы шешім 

шығарылады, – деді облыс бойынша 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
департаментінің басшысы Ерқасым 
Сүлейменов.  

Жалпы, Қызылорда электр тарату 
компаниясының құрамында 12 мыңнан 
астам электр желісі мен 2000-ға жуық 
подстанция бар. Олардың 60%-тен 
астамының тозығы жеткен. Басқарма 
басшысының айтуынша, бәрін бірден 
жаңарту мүмкін емес. Оған қыруар 
қаржы керек. Тозығы жеткендердің 
барлығы кезең-кезеңімен жаңартылуда.  

Биыл қыс ерте түсіп, қаһарына 
мінді. Желтоқсанның басында жұрт 
алған көмірінің жарымын жағып тау-
ысты. Жуық арада аяздың беті қайтуы 
неғайбыл. Көмірдің бағасы да жыл-
дан жылға өсіп, 1 тоннасы 15 мыңнан 
сатылуда. Баға мемлекет тарапынан 
реттелмегендіктен, ортадағы алыпса-
тарлар өз құнын қойып отыр. Ауылдағы 
ағайынға бұл үлкен шығын. Себебі, 
көмір алу үшін аудан орталығына ар-
найы көлік жалдап, оған бір ақы төлесе, 
таразыдан желінетіні тағы бар. Осы-
лайша қолы әрең жеткен көмірден 
тапшылық болмай ма? Жылу маусымы 
басталар тұста өңірде көмірге сұраныс 
жоғары болды әрі жетіспеді. Осы ретте 
басқарма басшысына көмір қоры тура-
сында сауал жолдадық. 

– Бізде арнайы мониторинг тобы 
жұмыс жасайды. Облысқа  жылу беру 
маусымында 163 мың тонна көмір қажет. 
Бүгінде оның 85 проценті жеткізілген. 
Аудандардағы жағдай үнемі бақылауда, 
күнделікті мониторинг жүргізіліп оты-
рады. Облыс бойынша 30 көмір тара-
тушы кәсіпорын бар. Әзірге тапшылық 
туындаған жоқ. Егер қажеттілік болса, 
Шұбаркөл, Басықара, Екібастұздағы 
көмір шығаратын мекемелермен келісім-

шарт аясында жеткізіледі, – дейді 
басқарма басшысы Руслан Аймырзаұлы. 

***

Тұрғындар тарапынан жылуға 
қатысты шағым көбейіп кетті. 
Осыған орай БАҚ өкілдері 
«Қызылордажылуэлектрорталығы» 
мемлекеттік коммуналдық 
кәсіпорнының жұмысын көрді.

– Мекеме «Оңтүстік» бу қазандығы 
және әр шағын аудандағы автономды-
модульдік қазандықтан құралып, 
орталықтандырылған жүйемен жұмыс 
істейді. Бүгінде кестеге сәйкес барлық 
нысанға жылу берілген. Күнделікті ауа 
райына сәйкес температураны қалыпты 
ұстаймыз. Шығатын жылу температу-
расы 76 градус болса, қайту көрсеткіші 
55-56 градусқа тең. Кәсіпорындағы 
қондырғылар жылдағы жөндеу 
жұмыстары арқылы жаңарып отырады. 

Екіншіден, өздеріңіз көргендей, біз-
дің жылу орталығының ең соңғы нүктесі 
– Скаткова көшесі, 111 үй. Мұнда 
жылудың келу температурасы 69 болса, 
қайту градусы 49-50 тең. Біздің міндет – 
үйге дейін жылуды әкеп беру. Ал қалған 
жұмыстар пәтер иелері кооперативіне 
қатысты. Көпқабатты үйдің өжіресіндегі 
құбырлардың ескілігі, ішкі құбырлардың 
бітелуі мен батареялардың көп жылдан 
бері тазаланбауы жылудың қалыпты 
келуіне кедергі. Біздегі көпқабатты 
тұрғын үйлердің жылу, су жүйесінің 
жоба сызбасы бұзылған. Бұл жылу 
беру жұмысының режиміне кері әсерін 
тигізеді, – деді кәсіпорын директоры 
Нау рыз Сатханов.

 "СБ" ақпарат

ЖЫЛУ МЕН ЖАРЫҚТА ІРКІЛІС БОЛМАЙДЫ



Қызылорда облыстық мәслихатының шешімі
2020 жылғы 4 желтоқсаны №515                    Қызылорда қаласы

кезектен тыс 50-сессия

«2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет 
туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 

2019 жылғы 12 желтоқсандағы №374 шешіміне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан Республикасының 
2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 106-бабының 4-тармағына, «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 
1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда 
облыстық мәслихатының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы № 374 шешіміне 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 7037 нөмірімен 
тіркелген, 2019 жылғы 26 желтоқсанда Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілсін:

1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет тиісінше 1, 2 және                        

3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 280 547 210,1 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 12 081 528,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 4 428 183,9 мың теңге; 
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 32 243,4 мың теңге;
трансферттер түсімі – 264 005 254,8 мың теңге;
2) шығындар – 288 827 341,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 28 022 039,7 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 32 482 377,4 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 4 460 337,7 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 2 955 715,6 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 2 955 715,6 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -39 257 887,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –  39 257 887,0 

мың теңге.»;
4-тармақ жаңа мазмұндағы 18) тармақшамен толықтырылсын:
«18) Жалағаш ауданы бюджетінің жылдық кіріс түсімдері болжамының орын-

далмауына байланысты жоғалтуларын өтеу;»;
5-тармақ жаңа мазмұндағы 18) тармақшамен толықтырылсын:
«18) дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік орта және қосымша 

білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайту;»;
10-2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«10-2. 2020 жылға арналған облыстық бюджетте 3 403 464 мың теңге 

төтенше жағдай режимін енгізуге байланысты аудандар мен Қызылорда қаласы 
бюджеттерінен трансферттердің түсімдері көзделсін.»;

аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа ре-
дакцияда жазылсын.

2. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми 
жариялауға жатады.

Қызылорда облыстық мәслихатының кезектен тыс 
50-сессиясының төрағасы    Н. Амитов
Қызылорда облыстық мәслихатының хатшысы  К. Бисенов

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
Қызылорда облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 08.12.2020
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 120000-120008-7868 болып енгізілді

Қызылорда облыстық мәслихатының
2020 жылғы 4 желтоқсаны №515 шешіміне қосымша

Қызылорда облыстық мәслихатының 2019 жылғы «12» желтоқсандағы 
40-сессиясының № 374 шешіміне 1-қосымша

2020 жылға арналған облыстық бюджет
Санаты 

Сомасы, 
мың теңге

 Сыныбы 
  Iшкi сыныбы 
   Атауы 
   1. Кірістер 280 547 210,1
1   Салықтық түсімдер 12 081 528,0
 01  Табыс салығы 5 757 880,0
  2 Жеке табыс салығы 5 757 880,0
 03  Әлеуметтiк салық 5 163 907,4
  1 Әлеуметтік салық 5 163 907,4
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын 

ішкі салықтар 1 159 740,6

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн 
түсетiн түсiмдер 1 066 888,0

  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн 
алынатын алымдар 92 852,6

2   Салықтық емес түсiмдер 4 428 183,9
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 153 811,7
  1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің 

түсімдері 31 606,6

  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 
кірістер 29 698,0

  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша 
сыйақылар 92 507,1

 04  

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

978 721,6

  1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін 
түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар 
сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

978 721,6

 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 3 295 650,6
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 3 295 650,6
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 32 243,4
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 

мүлікті сату 32 243,4

  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 
мүлікті сату 32 243,4

4   Трансферттердің түсімдері 264 005 254,8
 01  Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан 

трансферттер 4 489 608,8
  2 Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер 4 489 608,8
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан 

түсетiн трансферттер 259 515 646,0
  1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 259 515 646,0

Функционалдық топ  

 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі  

 Бағдарлама  
Атауы  

   2. Шығындар 288 827 341,8
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 3 595 811,0
 110  Облыс мәслихатының аппараты 68 844,9
  001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер 63 668,0
  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 5 176,9
 120  Облыс әкімінің аппараты 1 698 475,5
  001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер  1 581 893,7

  007 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың күрделі шығыстары 89 815,4

  009
Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды 
қамтамасыз ету және өткізу

26 766,4

 257  Облыстың қаржы басқармасы 212 929,0

  001
Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық 
меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

121 987,0

  009
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 
жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған 
байланысты дауларды реттеу

942,0

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 90 000,0

 258  Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау 
басқармасы 206 519,5

  001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау 
жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

171 669,5

  061
Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік 
әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі 
құжаттаманы сараптау және бағалау

34 850,0

 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 125 366,7
  075 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін 

қамтамасыз ету 125 366,7
 269  Облыстың дін істері басқармасы 74 890,6
  001 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 2 253,0
  005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 72 637,6
 282  Облыстың тексеру комиссиясы 247 846,0
  001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 245 438,0
  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 408,0
 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

басқармасы 669 308,7
  061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту 669 308,7
 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 148 863,1

  001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен туризмді дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

144 840,1

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың күрделі шығыстары 4 023,0

 718  Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 79 659,0

  001
Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 

79 659,0

 730  
Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоныр» 
кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз ету 
басқармасы

63 108,0

  001
Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоныр» 
кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер

63 108,0

02   Қорғаныс 1 821 125,1
 296  Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы 1 738 917,1

  001
Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

64 421,0

  003 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі 
іс-шаралар 7 966,3

  005 Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және 
жұмылдыру 214 380,4

  007 Аумақтық қорғанысты дайындау және облыстық 
ауқымдағы аумақтық қорғанысы 90 776,1

  014 Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу 
және жою 1 361 373,3

 287  
Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи 
және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, 
азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың 
аумақтық органы

82 208,0

  002 Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты 
мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары 82 208,0

03   Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, 
қылмыстық-атқару қызметі 8 032 409,6

 252  Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
ішкі істер органы 7 917 909,3

  001
Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті 
сақтауды қамтамасыз ету  саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

6 399 605,1

  006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 518 304,2
 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

басқармасы 114 500,3
  053 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу 114 500,3

04   Бiлiм беру 56 197 001,4
 120  Облыс әкімінің аппараты 24 227,0
  019 Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту 24 227,0
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 719 291,3
  003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта 

даярлау 82 840,2

  043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру ұйымдарында мамандар даярлау 567 137,1

  057
Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар 
мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік 
қолдау көрсету

69 314,0

 261  Облыстың білім басқармасы 47 054 806,3
  001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 176 849,7

  003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша 
жалпы білім беру 1 264 899,4

  004 Облыстық мемлекеттік  білім беру мекемелерінде білім 
беру жүйесін ақпараттандыру 11 291,5

  005
Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін 
оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу 
және жеткізу

25 347,0

  006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды 
балаларға жалпы білім беру 1 279 017,2

  007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен 
тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу 373 934,2

  012 Дамуында проблемалары бар балалар мен 
жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу 367 876,2

  019 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне 
жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру 17 091,0

  025 Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында 
мамандар даярлау 8 121 739,9

  029 Әдістемелік жұмыс 116 632,2

  052
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың 
біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау»

2 975 169,7

  057
Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар 
мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік 
қолдау көрсету

123 219,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың күрделі шығыстары 3 059 995,9

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 29 141 743,4

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 4 176 408,1
  006 Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша 

білім беру 3 734 416,1

  007 Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы 
дарынды балаларға жалпы бiлiм беру 441 992,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 4 222 268,7

  011 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу 
және реконструкциялау 313 435,3

  012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 
объектілерін салу және реконструкциялау 2 956 172,7

  069 Қосымша білім беру объектілерін салу және 
реконструкциялау 952 660,7

05   Денсаулық сақтау 11 604 960,5
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 5 203 484,8
  001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 181 582,1

  006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін 
қызметтер 217 794,8

  007 Салауатты өмір салтын насихаттау 199 885,0
  008 Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және 

оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру 158 871,0

  016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін 
тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету 37 317,0

  018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық 
қызметтер 26 099,0

  023
Ауылдық жерлерге жұмыс істеуге жіберілген 
медициналық және фармацевтикалық қызметкерлерді 
әлеуметтік қолдау

54 251,0

  027
Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін 
вакциналарды және басқа медициналық иммундық 
биологиялық препараттарды орталықтандырылған 
сатып алу және сақтау

1 870 815,0

  029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 46 584,4
  033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі 

шығыстары 1 180 967,4

  039

Республикалық бюджет қаражаты есебінен 
көрсетілетін көмекті  қоспағанда ауылдық денсаулық 
сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық 
қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі 
және Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі

267 107,0

  041
Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі 
бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген 
көлемін қосымша қамтамасыз ету

777956,1

  050 Қаржы лизингі шарттарында сатып алынған 
санитариялық көлік бойынша лизинг төлемдерін өтеу 184 255,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 6 401 475,7

  038 Денсаулық сақтау объектілерін салу және 
реконструкциялау 6 401 475,7

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 18 610 962,4
 256  Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және 

әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 18 217 237,8

  001
Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз 
ету  және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды 
іске асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

124 813,0

  002

Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде 
(ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 
орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету 
орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету

365 133,0

  003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 1 250 391,8

  013

Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік 
мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік 
қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық 
аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету

1 077 590,1

  014
Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның 
ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету 

466 057,8

  015

Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік 
мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік 
қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық 
патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету

455 836,0

  018 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырысты орналастыру 125 189,3

  019

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығын 
дамытуға бағытталған, ағымдағы іс-шараларды іске 
асыру»

2 814,0

  046 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту 1 643,0

  053
Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу 
процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша 
қызмет көрсету

118 818,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың күрделі шығыстары 47 432,8

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 14 181 519,0

 261  Облыстың білім басқармасы 273 888,0
  015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру 200 752,0
  037 Әлеуметтік сауықтандыру 73 136,0
 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 48 525,1
  077 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 

қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту 48 525,1
 295  Облыстың еңбек саласындағы бақылау басқармасы 71 311,5

  001
Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу 
саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша 
қызметтер

71 311,5

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 20 505 332,6
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы 14 359 590,5

  001
Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

202 182,2

  010
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін 
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

391 558,0

  030
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және 
су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму 
трансферттері 

1 735 956,8

  032
Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып 
табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық 
және жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі 
қызметтердің құнын субсидиялау 

3 273 927,0

  038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 2 784 249,7
  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары 1 911 010,1

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 1 958 570,9

  114 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму 
трансферттері 2 102 135,8

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 6 145 742,1

  014
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын 
үйін салуға және (немесе) реконструкциялауға берілетін 
нысаналы даму трансферттері

6 145 603,6

  030 Коммуналдық шаруашылықты дамыту 138,5
08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 10 417 262,3
 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 1 156 755,2
  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтер 209 511,0
  003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 131 871,1
  007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 

қызметтер  726 046,0

  010 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да 
тілдерін дамыту 61 454,1

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 22 313,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың күрделі шығыстары 5 560,0

 273  Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы 3 106 111,7

  001
Жергiлiктi деңгейде мәдениет және архив ісін басқару 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

75 012,2

  005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 140 184,0

  007 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған 
қолжетімділікті қамтамасыз ету 745 154,2

  008 Театр және музыка өнерін қолдау 853 545,0
  009 Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз 

ету 250 313,0
  010 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 319 311,8
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары 200 197,5

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 522 394,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 3 778 988,2

  001
Жергіліктті деңгейде дене шынықтыру және спорт 
саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

324 139,9

  002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 60 704,2

  003
Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама 
командаларының  мүшелерін дайындау және 
республикалық және халықаралық спорт жарыстарына 
қатысуы 

3 199 439,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың күрделі шығыстары 119 819,1

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 74 205,0

  114 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму 
трансферттері 681,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 1 765 982,5

  024 Cпорт объектілерін дамыту 815 113,6
  027 Мәдениет объектілерін дамыту 950 868,9
 743  Облыстың цифрлық технологиялар басқармасы 609 424,7

  001
Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік 
қызметтер көрсету, жобалық басқару жөніндегі 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

230 590,4

  008 «Ақпараттық технологиялар орталығы» мемлекеттік 
мекемесінің қызметін қамтамасыз ету 378 834,3

09   Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 5 807 492,4
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы 5 807 492,4
  007 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту 1 130 050,0
  071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 4 645 646,4

  081
Елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау 
үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын 
ұйымдастыру және жүргізу

31 796,0

10   
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және 
жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

17 362 149,2

 251  Облыстың жер қатынастары басқармасы 49 042,0

  001
Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 

49 042,0

 254  Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасы 2 065 450,4

  001
Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

101 808,0

  002 Су қорғау аймақтары мен су объектiлерi белдеулерiн 
белгiлеу 4 319,3

  003 Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы 
құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 28 376,6

  004 Ерекше авариялы су шаруашылығы құрылыстары мен 
гидромелиорациялық жүйелердi қалпына келтiру 15 426,0

  005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 1 215 146,0
  006 Жануарлар дүниесін қорғау 1 351,4
  008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 565 426,4
  013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 6 089,9
  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 

ағымдағы трансферттер 17 307,8

  114 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму 
трансферттері 110 199,0

 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 13 793 655,4
  001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 148 149,4
  002 Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау 239 906,0
  006 Басым дақылдардың өндірісін субсидиялау 136 973,8

  008

Cаны зиян тигізудің экономикалық шегінен жоғары 
зиянды және аса қауіпті зиянды организмдерге, 
карантинді объектілерге қарсы өңдеулер жүргізуге 
арналған пестицидтердің, биоагенттердiң 
(энтомофагтардың) құнын субсидиялау

706 558,2

  014
Ауыл шаруашылығы таурларын өндірушілерге су 
жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын 
субсидиялау

455 565,0

  018 Пестицидтерді залалсыздандыру 2 177,0
  019 Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі 

қызметтер 48 077,0

  029 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды 
организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс-шаралар 146 747,5

  034 Тауарлық балық өсіру өнімділігі мен сапасын 
арттыруды субсидиялау 4 200,0

  035 Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру 
қорларын қалыптастыру 1 142 031,0

  045 Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың 
сорттық және себу сапаларын анықтау 10 510,1

  046
Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін 
ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс 
машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға 
және тіркеу

3 980,6

  047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын 
субсидиялау 2 241 011,0

  050
Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік 
кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін 
өтеу

3 584 985,0

  053
Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және 
сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын 
дамытуды субсидиялау 

3 396 794,0

  056
Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және 
технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, 
сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін 
субсидиялау

1 417 107,0

  059
Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің тексеру 
одақтарының ауыл шаруашылығы кооперативтерінің 
ішкі аудитін жүргізуге арналған шығындарын 
субсидиялау

19 325,0

  060
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған 
«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
микрокредиттерді ішінара кепілдендіру»

61 557,8

  061
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде микроқаржы 
ұйымдарының операциялық шығындарын субсидиялау»

28 000,0

 719  Облыстың ветеринария басқармасы 1 383 797,7
  001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 92 180,0
  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 3 507,0
  009 Ауру жануарларды санитариялық союды ұйымдастыру 1 052,6
  010 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды 

ұйымдастыру 46 791,6

  011

Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына 
қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған 
(зарарсыздандырылған) және қайта өңделген 
жануарлардың, жануарлардан алынатын өнім мен 
шикізаттың құнын иелеріне өтеу

1 820,0

  012
Жануарлардың энзоотиялық ауруларының 
профилактикасы мен диагностикасы бойынша 
ветеринариялық іс-шаралар жүргізу

68 073,0

  013 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру 
жөніндегі іс-шараларды өткізу 15 891,3

  014 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 974 225,6
  028 Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық 

препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер 2 018,0

  030

Жануарлардың энзоотиялық ауруларының 
профилактикасы мен диагностикасына арналған 
ветеринариялық препараттарды, олардың 
профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі 
қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды 
сақтауды және тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру

176 268,6

  031

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді 
жүргізу үшін ветеринариялық мақсаттағы бұйымдар 
мен атрибуттарды, жануарға арналған ветеринариялық 
паспортты орталықтандырып сатып алу және  
тасымалдау (жеткізу)

1 970,0

 725  Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау басқармасы 69 203,7

  001
Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен 
қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

69 203,7

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 1 000,0

  020 Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту 1 000,0
11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 

қызметі 6 219 909,7

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 6 137 362,4

  001
Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

124 681,6

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 170 942,5

  114 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму 
трансферттері 5 841 738,3

 724  Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы 
басқармасы 82 547,3

  001
Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс 
бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

82 547,3

12   Көлiк және коммуникация 12 527 963,9
 268  Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль 

жолдары басқармасы 12 527 963,9

  001
Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

74 274,8

  002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 1 635 444,0
  003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 192 715,8

  005
Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) 
қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын 
субсидиялау

114 795,0

  025 Облыстық автомобиль жолдарын және  елді-
мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу 1 637 834,6

  028 Көлiк инфрақұрылымының басым  жобаларын іске 
асыру 2 061 668,0

  051 Әуе көлігінің инфрақұрылымын дамуы 5 000,0
  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 

ағымдағы трансферттер 5 022 287,6

  114 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму 
трансферттері 1 783 944,1

13   Басқалар 7 723 644,4
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 739 958,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 739 958,0

 254  Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасы 242 949,0

  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау 242 949,0

 256  Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 126 834,0

  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау 126 834,0

 257  Облыстың қаржы басқармасы 902 946,4

  012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 902 946,4
 258  Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау 

басқармасы 142 899,0

  003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың 
техникалық-экономикалық негіздемелерін және 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ 
қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

142 899,0

 261  Облыстың білім басқармасы 1 116 979,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 1 116 979,0

 268  Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасы 37 635,0

  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау 37 635,0

 273  Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы 53 793,0

  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау 53 793,0

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы 1 796 669,1

  024
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
индустриялық инфрақұрылымды дамыту

15 804,0

  037
Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік 
инфрақұрылымды дамыту

101 455,5

  052

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті 
қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға 
берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

871 771,6

  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау 807 638,0

 280  Облыстың индустриалдық-инновациялық  даму 
басқармасы 85 086,0

  001
Жергілікті деңгейде индустриялық-инновациялық  
қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 

85 086,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 141 247,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 141 247,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 180 042,6

  051
«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
индустриялық инфрақұрылымды дамыту

63 833,6

  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау 116 209,0

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 2 075 075,0

  005
«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жеке 
кәсіпкерлікті қолдау

110 500,0

  006
«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемелерді 
субсидиялау

1 339 411,0

  015
«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара 
кепілдендіру

535 264,0

  027
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған 
«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
микрокредиттерді ішінара кепілдендіру»

18 900,0

  082
«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа 
бизнес-идеяларды іске асыру үшін жас кәсіпкерлерге 
мемлекеттік гранттар беру

71 000,0

 743  Облыстың цифрлық технологиялар басқармасы 81 531,3
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 81 531,3
14   Борышқа  қызмет көрсету 53 437,1
 257  Облыстың қаржы басқармасы 53 437,1
  004 Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет 

көрсету 44 742,1

  016
Жергілікті атқарушы органдардың республикалық 
бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де 
төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету 

8 695,0

15   Трансферттер 108 347 880,2
 257  Облыстың қаржы басқармасы 108 347 880,2
  007 Субвенциялар 96 639 278,0
  011 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы 

трансферттерді қайтару 458 380,7

  017 Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы 
трансферттерді қайтару 999,9

  024
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған 
бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған 
бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 

7 510 049,0

  026
Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған 
бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 701 887,0

  029

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астана бюджеттеріне әкiмшiлiк-аумақтық 
бiрлiктiң саяси, экономикалық және әлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына 
қатер төндiретiн табиғи және техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлар туындаған жағдайда, жалпы 
республикалық немесе халықаралық маңызы бар іс-
шаралар жүргізуге  берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

255 000,0

  053

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 
берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық 
бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел 
пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын 
қайтару

782 285,6

   3. Таза бюджеттік кредиттеу 28 022 039,7
   Бюджеттік кредиттер 32 482 377,4
06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 14 911 529,2
 261  Облыстың білім басқармасы 2 398 382,2

  088
Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде шараларды 
қаржыландыру үшін аудандық (облыстық маңызы бар 
қалалар) бюджеттерге кредит беру

2 398 382,2

 273  Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы 153 080,8

  088
Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде шараларды 
қаржыландыру үшін аудандық (облыстық маңызы бар 
қалалар) бюджеттерге кредит беру

153 080,8

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы 4 259 155,2

  088
Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде шараларды 
қаржыландыру үшін аудандық (облыстық маңызы бар 
қалалар) бюджеттерге кредит беру

4 259 155,2

 268  Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасы 3 015 046,5

  088
Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде шараларды 
қаржыландыру үшін аудандық (облыстық маңызы бар 
қалалар) бюджеттерге кредит беру

3 015 046,5

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 5 085 864,5

  088
Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде шараларды 
қаржыландыру үшін аудандық (облыстық маңызы бар 
қалалар) бюджеттерге кредит беру

5 085 864,5

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 11 938 272,2
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы 3 475 736,0

  048 Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін 
реконструкция және құрылыс үшін кредит беру 1 396 286,0

  087
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне кондоминиум объектілерінің ортақ 
мүлкіне күрделі жөндеу жүргізуге кредит беру

2 079 450,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 8 462 536,2

  009
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға және салуға кредит 
беру

8 462 536,2

10   
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және 
жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

5 354 076,0

10 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 3 103 376,0

  037
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті 
дамытуға жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру»

3 103 376,0

 258  Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау 
басқармасы 2 250 700,0

  007
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске 
асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін 
бюджеттік кредиттер

2 250 700,0

13   Басқалар 278 500,0
13 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 278 500,0
  069 Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті 

дамытуға жәрдемдесуге кредит беру 278 500,0
5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 4 460 337,7
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 4 460 337,7
5  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік 

кредиттерді өтеу 4 458 849,7
5  2 Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару 1 488,0
   4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 2 955 715,6
   Қаржы активтерін сатып алу 2 955 715,6
13   Басқалар 2 955 715,6
13 254  Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 

реттеу басқармасы 58 433,0

13 257 065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру 
немесе ұлғайту 58 433,0

13 257  Облыстың қаржы басқармасы 1 467 425,6
13 257 005 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру 

немесе ұлғайту 1 467 425,6

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы 941 857,0

  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру 
немесе ұлғайту 941 857,0

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 488 000,0
  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру 

немесе ұлғайту 488 000,0
6   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0
   5. Бюджет тапшылығы (профициті) -39 257 887,0
   6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 

пайдалану) 39 257 887,0

7   Қарыздар түсімі 41 572 164,5
 01  Мемлекеттік ішкі қарыздар 41 572 164,5
  1 Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар 32 896 304,5
7  2 Қарыз алу келісім-шарттары 8 675 860,0

16   Қарыздарды өтеу 4 210 087,1
16 257  Облыстың қаржы басқармасы 4 210 087,1
16 257 008 Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу 2 115 848,0

16 257 015 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет 
алдындағы борышын өтеу 2 092 751,1

16 257 018 Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған 
бюджеттік кредиттерді қайтару 1 488,0

8   Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 1 895 809,6
 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 1 895 809,6
8  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 1 895 809,6
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ТӘУЕЛСІЗДІК ТАРТУЫ

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.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және 
қадағалау комитетінің Қызылорда облыстық, қалалық, аудандық  аумақтық инспекцияларының 

басшылығымен жеке тұлғаларды және заңды тұлға өкілдерін  қабылдаудың 2021 жылға 
арналған К Е С Т Е С І

Қабылдаушының 
аты-жөні

Қабылдаушының 
лауазымы

Қабылдау күні 
мен уақыты

Мекеменің                     
мекен-жайы

Байланыс 
телефоны

Сенім 
телефоны

Сарсенбаев 
Жандос 

Әбубәкірұлы

Қызылорда 
облыстық аумақтық 

инспекциясының 
басшысы

Сейсенбі, 
бейсенбі, сағат                        

16.00-18.00

Қызылорда қ., 
М.Шоқай көшесі, 

№150Е

20-15-88 8/7242/
20-15-87

Сыздықов 
Есенгелді 
Серікұлы

Қызылорда 
облыстық аумақтық 

инспекциясы  
басшысының 
орынбасары

Сәрсенбі, 
жұма, сағат 
16.00-18.00

Қызылорда қ., 
М.Шоқай көшесі, 

№150Е

20-15-83 8/7242/
20-15-87

Ахметов Бекнұр 
Қахарманұлы

Қызылорда 
қалалық аумақтық 
инспекциясының 

басшысы

Сейсенбі, 
сәрсенбі, сағат               

16.00-18.00

Қызылорда қ., 
Ә.Бөкейхан 

көшесі, ғимарат 
№54Б

23-17-12 8/7242/
23-78-13

Әбішев Алтынбек 
Мәнепұлы

Арал аудандық 
аумақтық 

инспекциясының 
басшысы

Дүйсенбі, 
сәрсенбі, сағат                

16.00-18.00

Арал қаласы, 
М.Сәдібеков 

көшесі, №118 үй

8/72433/ 
21951

8/72433/ 
23689

Наурызбаев 
Нұржау Қалиұлы

Қазалы аудандық 
аумақтық 

инспекциясының 
басшысы

Сәрсенбі, 
жұма, сағат                  
16.00-18.00

Әйтеке би кенті, 
Пірімов 

көшесі, №3

8/72438/ 
23645

8/72438/ 
21174

Күзембаев Спартак 
Қожантайұлы

Қармақшы 
аудандық аумақтық 
инспекциясының  

басшысы

Сәрсенбі, 
жұма, сағат               
16.00-18.00

Жосалы кенті, 
Б.Момышұлы 
көшесі, №101

8/72437/ 
21146

8/72437/ 
21146

Құланбаев 
Ұлықпан 

Сағынәліұлы

Жалағаш аудандық 
аумақтық 

инспекциясының 
басшысы

Дүйсенбі, 
бейсенбі, сағат                 

16.00-18.00

Жалағаш кенті, 
Бұқарбай батыр 
көшесі, №228

8/72431/ 
32001

8/72431/ 
32001

Садықов 
Ғалымжан 
Рүстемұлы

Сырдария 
аудандық аумақтық 
инспекциясының 

басшысы

Дүйсенбі, 
бейсенбі, сағат             

16.00-18.00

Тереңөзек кенті, 
Ш.Құндызбаев 
көшесі, № 41А

8/72436/ 
22263

8/72436/ 
22003

Дауренбеков 
Бағдат 

Мінуарбекұлы

Шиелі аудандық 
аумақтық 

инспекциясының 
басшысы

Дүйсенбі, 
бейсенбі, сағат              

16.00-18.00

Шиелі кенті, 
Бөгенбай батыр 

көшесі, №21

8/72432/ 
42175

8/72432/ 
42175

Ахметов Ыбрайхан 
Біртайұлы

Жаңақорған 
аудандық аумақтық 
инспекциясының 

басшысы

Дүйсенбі, 
бейсенбі, сағат                           

16.00-18.00

Жаңақорған 
кенті, 

З.Мұсаханов 
көшесі, №101

8/72435/ 
21610

8/72435/ 
22610

«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарлама-
сы, мәдениетті қолдау жылы, «Рухани жаңғы-
ру» бағдарламасы, «Ұлы даланың жеті қыры» 
жоғымызды түгендеп, барымызды асырған, 
ұлттық санамызды түлеткен ұлы өзгерістер 
емес пе?

Қазақстанның Тұң ғыш Президенті-Елба-
сы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қоғам 
тарапынан зор серпіліс тудырған «Ұлы дала-
ның жеті қыры» атты бағдарламалық мақала-
сында ұлы даланың ұлы есімдерін ұлықтауды 
және ортақ фольклорлық мұраларды зерттеуді 
айрықша тапсырған еді. Осы мұраттың орын-
далған бір мысалы ретінде Оңтүстік Африка-
дағы Маврикий республикасының астанасы 
Порт-Луиде өткен ЮНЕСКО-ның материал-
дық емес мәдени мұраларды қорғау жөніндегі 
үкіметаралық комитетінің отырысында түркі 
әлемінің абызы Қорқыт ата мұралары әлемдік 
ұйымның тізіміне енгізіліп, айрықша бағаға ие 
болуын айтуымыз керек. Сол әлемдік жиында 
қызылордалық қобызшы Мақсат Мұхамеджа-
нов Қорқыт күйін орындады.

 Бұл ақжолтай жаңалыққа қызылордалық 
зерттеушілер де зор еңбек сіңірді. Халықара-
лық ұйымның арнайы комиссиясына Сыр ға-
лымдары ұсынған зерттеу еңбектер мен нақты 
дәлел-дәйектер өз жемісін берді.

Қобыз – ғасырлар бойы халқымызбен бірге 
жасап келе жатқан киелі музыка аспабы. Қо-
бызбен шабыт шақыру ғана емес, шипа беруге 
де болады. Ол ең біріншіден, әрбір тыңдау-
шысының рухын оята алатын қасиетке ие. 
Сондықтан кеңес дәуірінде «ескі заман сары-
ны» саналып, есікте қалған қобыз тәуелсіздік 
таңында төрге озды. Біздің аймағымыз да 

осы қасиетті өнерді өрістете түсу үшін биыл 
облыс тық филармония жанынан қобызшылар 
ансамблі құрылып, арнайы мамандарға жа-
лақы бекітілді.

– Тоғыз айға жуық мер зімге созылған 
пандемияның мәдениет саласына айтар-
лықтай әсер етпегені байқалады. Оған осы 
кезеңде атқарылған  маңызды мәдени ша-
ралар дәлел. Сол жөнінде тарқата айтып 
өтсеңіз? 

– Пандемия барысындағы төтенше жағдай-
да облыстың мәдениет және өнер мекеме-
лері наурыз айынан бастап онлайн режиміне 
көшірілді.  Арнайы іс-шаралар жоспары әзір-
леніп, «Facebook», «Instagram», «Youtube», 
«Telegram», т.б. әлеуметтік желілер арқылы мә-
дениет өкілдері халықты жігерлендіріп, оларға 
рухани қуат сыйлауды бір мезет те тоқтатқан 
жоқ. Әлеуметтік желілердің мүмкіндіктерін 
пайдалана отырып, сала бо йынша жүзеге асы-
рылып жатқан жобалар, онлайн концерттер, 
спектакль, экскурсия, лекция, таным дық сағат-
тар, виртуалды көрмелер, басқа да шаралар 
көрер мендері мен тыңдармандарына жол тарт-
ты. 

Биыл кітапхана қорына қосылған «Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 
оқулық» жобасы аясындағы кітап тардың – әл 
Фарабидің 7 томдық жинағының, Абай шығар-
маларының және сирек кездесетін кітаптар 
мен құнды қолжазбалардың онлайн-таныс-
тырылымдары ұйымдастырылды. Жас тардың 
шығармашылық қабілетін дамыту, кітап оқуға 
деген сүйіспеншілігін арттыру мақсатында он-
лайн викторина, онлайн оқулар  өткізілді.

«Рухани қазына» кіші бағдарламасының 
«Қасиетті Қазақстан» базалық жобасы ая-
сында еліміз бойынша 100 макросакралды 
киелі орындар іріктеліп, оған Сыр бойын-
дағы – Сығанақ, Жанкент, Шірік Рабат, Жент 
қалашықтары, Қорқыт ата ескерткіш кешені, 
Оқшы ата, Төлегетай-Қылышты ата, Қорасан 
ата кесенелері, Бегім ана мұнарасы және Қы-
зылорда қаласындағы «Христос спаситель» 
шіркеуі секілді нысандар қосылып, Қазақстан-
ның киелі жерлерінің картасына енгізілді. 
Осынау жер қойнауында жатқан қазына жәді-
герлерге кезең-кезеңімен археологиялық қазба 
жұмыстары жүргізілді.

Елбасы тәуелсіздік жылдарында «Төртеу 
түгел болса, төбедегі келеді, алтау ала болса, 
ауыздағы кетеді» деген қазақы қағиданы үнемі 
еске салып отырды. Сол саясаттың арқасында 
Қазақстандағы 129 этнос өкілі бір тілекпен 
өмір сүріп, кемел келешек жолы ашылды.

«Цифрлық Қазақстан» бағ дар ламасы ая-
сында «Электронды архив», «Электронды 
кітапхана» ақпараттық жүйелерін қалыптас-
тыру, жетілдіру, азаматтардың тиісті ақпарат-
тарға қолжетімділігін қамтамасыз ету мақса-
тында да айтарлықтай жұмыстар атқарылуда.

Бүгінгі күні облыс бойынша өлкетану 
бағытындағы 3796 кітап, 6 газет топтамасы 
цифр лы форматқа көшірілсе, архив құжатта-
рының 73 мың 154 сақтау бірлігінің 10 млн 
542 мың парағы цифрлы форматқа көшіріліп, 
сақтандыру қорлары жасалды.

Осының бәрі облыстық мәдениет басқар-
масы тарапынан атқарылып жатқан жұмыс-
тар. Басқарма басшысы М.Әбуова ның бұл 
жұмыстарды жіті бақылап, тиісті тапсырма-
лар беру арқылы әр істің дер кезінде орын-
далуын қамтамасыз етіп келе жатқан білікті 
маман екенін айтуымыз керек.

Жалпы, мәдениет саласы қыз меткерлері 
– уақытпен санаспайтын адамдар. Көпшілік-
тің мерекелік демалыстарында мәдениет пен 
өнер қызметкерлері үшін қайнаған қызу жұ-
мыс басталады.

– Сонымен бірге, мәдениет, өнер өкіл-
дерінің халықпен етене араласып, «атың 
барда желіп жүріп жер таны» дегендей, 
алыс, қызық сапарларда жүретін ар-
тықшылықтары да бар ғой.

– Иә, мәдениет пен өнерде шекара жоқ.
– Барған жерден жүлдемен оралатын 

жақсы хабарларды естігенде қуанып, 
марқайып қаламыз.

– Біздің топырағымыздан өсіп шыққан та-
ланттардың өте көп екенін жақсы білесіз. 

Былтыр Өзбекстанның Термез қаласын-

да өткен «Халықаралық бахшы өнерінің 
фестивалінде» Сыр бойындағы жыраулық 
мектептің өкілі Ұлжан Байбосынова 74 мем-
лекеттен 160-тан астам өнерпаз қатысқан 
өнер аламанында бас жүлде иеленді.

2017 жылдың тамыз айында Қазақстан-
ның еңбек сіңірген артисі Қ.Ақдәулетова 
жетекшілік жасайтын облыстық балалар 
студиясының 7 өнерпазы Болгария елінде-
гі халықаралық балалар шығармашылығы-
на арналған екі конкурсқа қатысты. Біздің 
балғын өнерпаздарымыз осы өнер бәйгесін-
дегі басқаларды құр қалдырып, бас жүлде, 1, 
2 орындарды алып қайтты.

Мұнан кейін де осы Болгария мен Бела-
руссияда өткен «Хрустальды магнолия», «Ви-
тебскідегі Арт-парад» ән конкурстарында мә-
дениет саласының үздігі Бағдагүл Ес мұрзаева 
дайындаған қызылордалық жасөспірімдер Қа-
рақат Базарбай мен Серік Мадияр бас жүлдені 
жұлып әкелді. Саят Сәрсенбек 2-орын алып, 
Хорлан Сайн лауреат атанды.

Санкт-Петербург қаласында өткен мүм-
кіндігі шектеулі балалардың «Шаг навстречу» 
деп аталатын халықаралық шығармашылық 
фестиваліне №6 есту қабілеті бұзылған ба-
лалардың арнайы мектеп-интернатынан 4 
өнерпаз қатысып, «ым» тілінде ән айту мен 
халықтық орындау жанры бойынша жас ерек-
шеліктеріне қарай 4 талапкердің барлығы да 
жүлделі І орынды иленді.

– Бұл ерекшелікті немен байланыс-
тыруға болады?

– Облысымызда жас таланттар үйірме-
лері тұрақты жұмыс істейді. Бүлдіршіндер 
мен балаларға арналған – «Бал бала», «Ақ кө-
гершін», «Бозторғай», «Ботақан», «Таңшол-
пан», мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған 
«Жүрек жылуы» секілді конкурс көп және 
оларға ерекше мән беріледі. Мәселен, өнер-
лі балалар бағбаны болған марқұм Қаракөз 
Ақдәулетова мен дарынды композитор Рама-
зан Таймановтың мектебінен шыққан қанша-
ма таланттың бағы жанды!

Халықаралық «ТҮРКСОЙ» ұйымының 
қолдауымен түркі тілдес елдердің «Қорқыт 
және Ұлы Дала сазы» атты фольклорлық-му-
зыкалық өнер фестивалінің Қызылорда жерін-
де дәстүрлі өткізілуі де біздің  балаларымыз-
дың бойына өнер қуатын құятыны анық.

– Биыл еліміз бойынша Абай Құнан-
байұлының – 175, Әбу Насыр әл Фараби-
дің – 1150 және  Алтын Орда хандығының 
750 жылдығына орай өткізілген шара-
лар шеру тартты. Осы мерейтойлардың 
Қызыл ордадағы көрінісіне көз тоқтатып 
өтсек?

– Әбу Насыр әл Фарабидің 1150 жылдығы-
на орай  облыс тың мәдениет және өнер мекеме-
лерінде 430 мәдени-ағартушылық шара, кітап 
көрмелері, концерттер, ақындар мүшәйрасы 
өткізілді. Алтын Орданың 750 жылдығына ар-
налып, облыс кітапханаларында 200-ге жуық 
тақырыптық кітап көрмесі мен  тарихи-таным-
дық кештер және 280 түрлі бағыттағы шара-
лар, тарихшы ғалымдардың қатысуымен дөң-
гелек үстелдер, өнер ұжымдары мен дәстүрлі 
орын дау шылардың концерттері берілді. 

Ал, Абай Құнанбайұлының 175 жылдық  
мерейтойы  Н.Бекежанов атындағы қазақ ака-
демиялық музыкалық драма театрында Ер-
сайын Төлеубайдың  «Абай» спектаклінен 
басталып, жыл бойына 900-ден аса мерейтой-
лық іс-шара ұйымдастырылды. Солардың ең 
көлемдісі «Nur Оtan» партиясымен бірлесіп өт-
кізілген «Абай жолымен» атты республикалық 
ақындар айтысы болды, оған елімізге белгілі 
ақындармен қатар жергілікті жас айтыскер-
леріміз де қатыс ты. 

Тұңғыш рет Сыр елінде А.Жұбанов пен 
Л.Хамидидің «Абай» операсы сахналанып, 
тұсаукесері өтті. Қойылымда облыс тық фи-
лармонияның, Н.Беке жанов атындағы қазақ 
академиялық музыкалық драма театрының 
артистері, камералық оркестр және Қазанғап 
атындағы музыкалық жоғары колледжінің ара-
лас хор ұжымынан құралған 100-ге жуық  жер-
гілікті өнерпаз өнер көрсетті.

Театр туралы сөз болғанда көптеген спек-
такльдерді сұлулап, сәндеп халықтың көзайы-
мына айналдырған Қазақстанның еңбек сіңір-
ген қайраткері Әмір-Темір Хұсейіннің еңбегін 
де атай кету парыз. Сондай-ақ, режиссер Оңта-
лап Нұрмаханов жетекшілік ететін Жастар 
 теа т  рының да сахна өнеріне қосып келе жатқан 
өз үлесі бар.

– «Сырдың елі – жырдың елі», оқыр-
манды біздің өңірдің де, өнердің де қадірін 
көтеретін жыршылар мен күйшілердің жа-
йынан хабардар ете отыра йық.

– Белгілі жырау Алмас Алматовтың 
«Шыңғыснама» тарихи дастаны алғаш рет 
республика көлемінде – Қызылорда, Атырау, 
Маңғыстау, Алматы, Ақтөбе облыстары және 
Нұр-Сұлтан қаласы жыршы-жыраулары-
ның  қатысуы мен жырланып, әлеуметтік желі 
арқылы тарады. 

Елдің рухани-мәдени танымын көтеру 
мақсатында «Тау тұлға Тұрмағамбет», «Жыр 
мұра»,  «Жауһар жыр», «Әжелер сөзі – тәрбие 
көзі», «Бабалар тарауы», «Алдаспан», «Алтын 
уық», «Асыл мұра», «Қанатты домбыра» сияқ-
ты жобалары тұрақты түрде  жүргізілуде.

Ұлттық Домбыра күніне арналған «Ғасыр-
лар пернесі» атты республикалық күйшілер 
байқауы талғампаз тыңдарман үшін тамаша 
сый болды.

Өнерсүйер жұрт күйші, композитор 
 М.Сыдықовтың 80 жылдығына арналған «Ақ 
толқын» атты облыстық онлайн ән байқауын 
тамашалады. 

– Өткен жылдарға ризашылығыңыз бен 
«әттеген-айы ңыз» қандай?

– Осы айтылып отырған әңгіменің бәрі – 
ризашылық сезім. Ал, көңілге қаяу түсірген тұ-
сымыз, ол – аз жылдың айналасында Батырхан 
Шөкенов, Кеңес Дүйсекеев, Қаракөз Ақдәу-
летова, Шынберген Тілеулесов секілді Сырда 
туған бірнеше өнер саңлағынан айырылып 
қалғанымыз.

Облыстық халық шығармашылығын дамы-
ту және мәдени-продюсерлік орталығы тамыз 
айынан бастап саналы ғұмырын өнер мен мә-
дениеттің өркендеуіне арнаған тұлғалардың, 
өнер саңлақтарының өнегелі өмір жолын наси-
хаттауға, жарқын бейнелерін кейінгі буынның 
жадында жаңғыртуға арналған «Сағынышқа 
айналған бейнең...» атты жоба әзірлеп, әлеу-
меттік желі көрерменіне жариялады. Жобаның 
алғашқы шығарылымына халық ақыны Манап 
Көкенов жайлы бейнесюжет түсірілді.

Сонымен бірге, мәдениет қайраткерлері 
– Сұлтан Сармолдин, Бексұлтан Байкенжеев, 
Шайтұрсын Әбдібаев, Серік Өтеуов, Тасбо-
лат Сқақов, Өркен Мамақова жайлы шыға-
рылымдармен толықты. Бұл дәстүр алдағы ке-
зеңде де жалғасын табады.

– Алдағы кезеңде мәдениет ордасы тек 
қуаныш пен жақсылық жаршысы болсын. 
Халықты өнер қазынасына кенелтіп, жұр-
тымыздың жан байлығын еселей беріңіздер.

Әңгімелескен 
Дүйсенбек АЯШҰЛЫ, 

«Сыр бойы»
1-бет

ХАБАРЛАНДЫРУ

2020 жылдың 8 желтоқ-
санынан бастап «Аралтұз» 
АҚ-ның кассасынан 2019 
жылдың  қорытындысымен   
артықшылықты акцияларға 
дивидендтер босатылады. 
Дивиденд алушы жеке куәлі-
гін көрсетуі қажет. Дивиденд 
төлеу сұрақтарымен мына ме-
кен-жайға хабарласуға бола-
ды: Қызылорда облысы, Арал 
ауданы, Жақсықылыш кенті, 
тел.: 87014603717.

«Аралтұз» АҚ 
әкімшілігі

Өнер өрісі – өмір өзегі

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 
Қызылорда өндірістік филиа-
лы бас директорының бірінші 
орынбасары Ермек Қалдығұлов 
бұл мәселеден хабардар екен. 
«Южныйдағы» кассада екі 
кассир жұмыс істейді, бірі ме-
ханикалық, екіншісі электрон-
дық есептегіштер үшін төлем 
қабылдайды. Электронды есеп-
тегіштер үшін төлем қабылдай-
тын тағы бір кассирді жұмысқа 
қосуға кірісіп жатыр екен. Осы 
кассаға төлем жасауға келген-
дер арасында механикалық 
есептегіші бар тұтынушылар 
да аз емес. Олар кезекке тұрып, 
адам санын көбейтпей-ақ, сол 
ғимарат ішіндегі терминалдан 
немесе кез келген сауда орын-
дарындағы терминалдардан 
төлей беруіне болады.

Бас директордың бірінші 
орынбасарынан білгеніміз: об-
лыс орталығында «ҚазТрансГаз 
Аймақ» филиалына қарасты 7 
касса жұмыс істеп тұр. Мұнан 
бөлек, өндірістік филиалға қа-
рамайтын екі коммерциялық 
касса бар. Оның біреуі Тасбө-
гет кентінде, екіншісі КБИ 
ауданында орналасқан. Дәл 
осы күндері Тасбөгеттегі ком-
мерция лық кассаның бағдарла-
масы бұзылып, істен шыққан. 
Ол қашан іске қосылатынын 
ешкім айтып бере алмайды.

«Сіздер үлкен компаниясыз-
дар, Тасбөгетте касса ашып 
қоюға шамаларыңыз жетпеді 

ме?» деген сұрағымызға бәрі 
қаржыға байланысты, касса 
қосымша шығын болатыны 
туралы жауап естідік. Шығын 
өз кезегінде тарифке әсер етіп, 
газдың қымбаттауына әкелуі 
мүмкін.

Енді бұл тығырықтан 
шығар қандай жол бар? Ком-
пания өкілі атап өткендей, 
электронды газ есептегіші бар 
тұрғындар уақыт ұттырмай, 
механикалыққа айналдырға-
ны дұрыс. Қалада шамамен 15 
мыңдай ғана электронды есеп-
тегіш қалған екен. Олардың 
пайдалану мерзімі аяқталып 
келеді. Жаз бойы механикалық 
түріне ауыстыру жөнінде түсін-
дірме жұмыстары жүргізілген. 
Бас директордың бірінші орын-
басары тұрғындар осы күндері 
де газ есептегіштерін ауыстыра 
алатынын айтты. Ол үшін элек-
тронды есептегіші бар тұты-
нушылар Call орталыққа хабар-
ласып, тапсырыс берсе болды, 
мамандар өздері келіп, арызын 
жаздырып алып, электронды 
есептегіштерді қозғамастан 
оны механикалық түріне айнал-
дырып береді. Call орталықтың 
телефоны – 87710121211. Еш-
қайда барудың керегі жоқ, 
ақша төлеп шығындалмайды. 
Сонымен қатар есептегіштерін 
тексеріп беретін «Юг-Астат 
innovation» орталығы қызметін 
де пайдалануға болады. Бұл 
орталықпен 87009989014 теле-
фоны арқылы хабарласуға бо-
лады.

Ескерте кететін мәселе, 
электронды есептегіш иелері 
төлемді тек кассаға ғана ба-
рып жасайды. Ал механикалық 
есептегіш орнатқандар үйін-
де отырып, «Каспий банк», 
«Халық банктің» мобильдік 
қосымшалары сонымен қатар 
терминалдар арқылы төлеу-
ге болады. Айта кететін жайт, 
аудан орталықтары мен елді 
мекендердегі тұтынушыларға 
түгелдей механикалық  есеп-
тегіш орнатылған. Аудан ор-
талықтары мен Байқоңыр 
қаласында бірде-бір төлем 
кассасы жоқ, тұтынушылар 
терминалдар немесе банк кар-
точкалары арқылы төлем жа-
сауға төселген. Компания өкілі 
«ҚазТрансГаз Аймақ» филиал-
дары арасында тек Қызыл-
орда филиалының төлем кас-
салары ғана сенбі күні жұмыс 
істейтінін жеткізді. Тұрғындар 
өтінішіне орай осындай жұ-
мыс кестесін қалыптастырған.  
Қалған облыстарда төлем кас-
салары бес күн жұмыс істейді.

Қысқасы, проблеманы 
шешу жолы – тұрғындар тез-
детіп, электронды есепте-
гіштерін механикалық түріне 
ауыстырғаны дұрыс. Сонымен 
бірге механикалық есептегіші 
бар тұтынушылар төлем жа-
саудың оңай жолдарын игеріп 
алғаны өздеріне тиімді. Компа-
ния мамандары осыны айтты. 
Ал оқырмандар бұған не дейді 
екен?

Төлем жасаудағы түйткіл неде?
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