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МӘСЕЛЕ

Оның бірі – Қазақстан Жазу-
шылар одағы Қызылорда облыстық 
филиалының директоры, белгілі 
тележурналист, ақын Қаршыға 
Есімсейітова, екіншісі – Алматы 
қаласында тұратын жерлесіміз, та-
лантты ақын Шәмшия Жұбатова.

Қаршыға  Есімсейітова «Таң
балы тас», «Қорқыт», «Мұстафа 
Шоқай», «Сыр өңірінің тұлғалары» 
атты сериялы деректі фильмдердің 

сценарийін жазған. Журналистика 
саласындағы еңбегі үшін Журна-
листика академиясының «Алтын 
жұлдызын» иеленген.  «Аңсаған 
атамекенім», «Менің әлемім», 
«Боздаланың үні» және басқа да 
кітаптары жарық көрген.

Ш.Жұбатова Атырау облысы 
Новобогат аудандық «Нарын таңы» 
газетінде, «Ана тілі» газетінде, 
«Жалын» альманағында қызмет ет-

кен. «Махаббат кітабы» атты жыр 
жинағының, өзге де кітаптардың 
авторы.

Біздің облысымызда  Қомшабай 
Сүйеніш, Жақсылық Рахматулла, 
Сайлаубай Жұбатырұлы, Қатира 
Жәленова секілді қаламгерлерден 
кейін  мәртебелі әдеби сыйлықтың 
қатарын толықтырып отырған 
дарынды ақындарымызға Алаш
тың айбынын асырып, айды-
нын шалқыта беріңіздер деген 
жүрекжарды тілек білдіреміз.

«СБ» ақпарат

Қазақтың домбырасында ұлттың 
рухын көтеретін алпауыт күш, 
қос ішекке сыйып кеткен күллі 
құндылықта ұлтымыздың үміті 
мен сарқылмас қазынасы бар. Сыр 
сүлейлерінің жалғасындай болған 
Мұхтар Ниязов алғаш рет «Алтын 
домбыраны» 2012 жылы ұтып алса, 
2016 жылы екінші рет Сыр елінің 
қанжығасын майлады. Биыл «Абай 
тағылымы – Тәуелсіздіктің тірегі» 
атты республикалық айтыста Мұхтар 
ақын тағы да топ жарды.

 Жиынға қатысқан ҚР Мәдениет 
және спорт вицеминистрі Нұрғиса 
Дәуешов, ақын, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері Жүрсін Ерман, 
әнші, композитор, Қазақстанның 
Халық артисі Алтынбек Қоразбаев, 
Халықаралық «Алаш» сыйлығының 
иегері, «Жұлдыз» журналының бас 
редакторы Ғалым Жайлыбай бұл 
тарихи оқиға қазақ руханияты үшін 
үлкен қуаныш екенін атап өтті.   

Шарада мәртебелі мейман-
дар «Алтын домбыраны» Мұхтар 
Ниязовқа табыстап, Сыр елінің өнері 
мен мәдениетіне құрмет білдірді.

Ал Мұхтар Ниязов бұл Сыр 

елінің бірінші және соңғы жетістігі 
емес екенін, кейінгі буын да әлі та-
лай биікті бағындыратынын айтып, 
«Алтын домбыраны» облыс әкіміне 
табыстады.

– Сыр елі сен мен үшін 
сүйікті елсің,

Анам деп Алаш басын 
иіп келсін,

Ұлықты ұл, қылықты  
қыздарыңмен,

Мәртебең мәңгілікке биік 
болсын! 

– деп алқалаған елге жыр 
шумағын арнады.

Аймақ басшысы Гүлшара 
Әбдіқалықова «Алтын домбыраның» 
Сыр жұрты үшін ерекше мақтаныш 
екенін жеткізді.

– Байырғы бабалардың ізіндей, 
қазақтың айтыс өнерінің бар 
құдіретін бойына сіңірген, шаша-
сына шаң жұқтырмас дарабоздай 
дара келген Мұхтар – Сыр елінің 
ғана емес, тәуелсіз Қазақстанның 
белді ақыны. «Алтын домбыра» 
республикалық айтысы басталған 
2012 жылғы алғашқы Алтын дом-
быра иегері де Мұхтар болуы – біз 

үшін үлкен мақтаныш. Енді, мінекей, 
«Алтын домбыраны» Сыр еліне әкеп, 
өнердің ордасы екенімізді тағы бір 
дәлелдеп берді. Баршаңызға «Алтын 
домбыра» құтты болсын! – деді об-
лыс әкімі.

Сондайақ, ағайынды меценат
кәсіпкерлер Мұрат, Марат 
Сәрсенбаевтардың ақынға темір 
тұлпар сыйлау жөнінде ұсыныс 
білдіргенін айтып өтіп, оларға Сыр 
жұртшылығы атынан алғыс білдірді.

Мұнан соң өңір басшысы айтыс

керге «Toyota Camri 70» көлігінің 
кілтін тарту етті.

Жиында айтыс өнерінің жана-
шыры Жүрсін Ерман Сыр елінің 
ақын ұлын ардақтап, қошемет 
көрсетуі, ұлттық өнердің бағасын 
биіктетіп, бұл жеңістің тарихи мәнін 
білгендіктен екенін ерекше атады.

– Мұхтардың «Алтын домбыра-
ны» жеңіп алуы – заңдылық. Мұның 
аржағында Сыр сүлейлері, дәстүр, 
халықтың таланты жатыр. Мұхтар 
– елдің ішінен шыққан талант. Сыр 

алаштың анасы десек, бұл – Сыр 
елінің мәртебесін көтерген, абыро
йын асырған тарихи оқиға болды, – 
деді ол.

Шарада жас ақындар арасында 
айтыс ұйымдастырылып, дәстүрлі ән 
көкке қалықтады.

Мұнан кейін Сыр жеріне ар-
найы жеткен «Алтын домбыра» 
облыстық тарихиөлкетану музейінің 
«Мәдениет және өнер» залына 
қойылды.

«АЛТЫН ДОМБЫРА» – СЫР ЕЛІНДЕ

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы».Sb

Кеше айтыстың ақтаңгері, жыр дүлділі Мұхтар Ниязов еншілеген 
«Алтын домбыра» Сыр еліне жетті. Нартай Бекежанов атындағы 
қазақ академиялық музыкалық драма театрында облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықованың қатысуымен «Алтын домбыраны» 
табыстау рәсімі өтті.

Университеттің білім беру бағ дар
ламасы жұмыс берушінің талаптары 
мен ұсыныстары еске рі ліп құрас ты
ры латын болады. Алдағы уақытта пән 
оқыту әдіс те месі бойынша мектептің 
прак тик мамандарын университетке 
ша  қырту арқылы педагогтарды даяр
лауда бірлескен шараларды өткізу 
жоспарланған. 

Айта кетейік, Назарбаев Зият

керлік мектебі бұған дейін де Қорқыт 
ата атындағы университет пен тығыз 
қа рымқатынаста жұ  мыс жасап келді. 
Мектеп жа  ны  нан «Химия, биология, 
география» және «Физика мен мате-
матика» кафедраларының филиалдары 
ашылып, профессорлар балалардың ғы
лымизерттеушілік қабілетін арттыруға 
үлес қосқан.

Мамандардың айтуынша, бұл 
жабдық – техника қауіп сіздігі толық 
ескеріліп, авто мат тандырылған за-
манауи құрылғы. Станция сағатына 
40 текше метр оттегі шығарады. Ша-
мамен сағатына 6 баллон, тәулігіне 

120 баллон өндіреді. Оттегінің 
тазалығы 99,5%, яғни медициналық 
талапқа сай. Станцияның ашылуына 
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» 
АҚ демеушілік жасаған.

Бұл сыйлық белсенді жастар дың 
шығармашылығын шыңдап, саяси
мә де ни, рухани байлығын арт тыру
ға қолдау көрсету мақса тында та
ға йындалған. Салтанатты жиында 
өңі  ріміздегі қоғамдық жұмыстарға 

белсене араласып, білімге, өнерге, 
ғылымға, спортқа жаны құмар, 
азаматтық қоғам ды қа лыптастыруда 
өзіндік үлес қосып жүрген жастар 
қосымша арнаулы номинацияларға 
ие болды.

ЕКІ ЖАҚТЫ МЕМОРАНДУМ «САМҒАУ» СЫЙЛЫҒЫНЫҢ 
ИЕГЕРЛЕРІ АНЫҚТАЛДЫ

ҚАЗАЛЫДАҒЫ
ОТТЕГІ СТАНЦИЯСЫ Қызылорда қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі мен Қорқыт 

ата атындағы Қызылорда университеті ынтымақтастық жөніндегі 
меморандумға қол қойды. Алдағы уақытта NIS ұжымы университеттің 
оқыту бағдарламаларын әзірлеуге көмек көрсетіп, заманауи педагогтарды 
даярлау үшін ықпалдасатын болады.

Қазалы ауданаралық ауруханасында заманауи құрал-
жабдықтармен жабдықталған оттегі станциясы ашылды. Бұл – 
аудандар арасында алғашқы болып ашылған станция.  Ендігі жерде 
дәрігерлер оттегі тапшылығын сезінбейді. Сондай-ақ, станция 
арқылы көршілес Арал, Қармақшы ауданы және Байқоңыр қаласына 
оттегі жіберуге мүмкіндік бар. 

Жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін «Самғау» жастар сыйлығы 
Қызылорда қаласының озық жастарына табысталды. 14 пен 29 
жас аралығындағы үміткерлер 10 номинация бойынша таңдалды. 
Жеңімпаздар комиссия қорытындысымен анықталып, үздік 10 жасқа 
Қызылорда қаласы әкімінің 100 мың теңге көлеміндегі сыйақысы 
берілді.

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова орынбасары Бақыт 
Жахановты қабылдап, жыл бойғы 
жұмыстарды саралады. 

Жалпы 20122020 жылдар 
нәтижесімен 670,1 мың гектар 
ауыл шаруашылығы жері сауда
саттық жолымен және мемлекеттік 
бағдарламалар арқылы айналымға 
енгізілді. 2020 жылға облыс бойын-
ша 60 мың гектар жерді қосымша 
ауыл шаруашылығы айналымына алу 
жоспарланған. Аталған жұмыстарға 
жергілікті бюджеттен 36,2 млн теңге 
қаржы қаралып, тиісті жұмыстар 
жүргізілді. Нәтижесінде осы жылы 
66,3 мың гектар  жер табысталған.

Жеке тұрғын үй құрылысын 
жүргізу мақсатында бүгінгі күні об-
лыста 99678 азамат кезекте тұр, 
оның ішінде 60661 адам Қызылорда 
қаласының еншісінде. 20142019 
жылдары барлығы 10741 учаске 
берілсе, биыл 1469 жер учаскесі 
тұрғындарға табысталған.

Осы жылы мақсаты бойынша 
пайдаланылмаған не заңнаманы 
бұза отырып пайдаланылған ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы көлемі 
11193,5 гектарды құрайтын 48 
жер учаскесі мемлекет меншігіне 
қайтарылған.

АЙБЫНЫМДЫ 
АСЫРЫП, 
АЙДЫНЫМДЫ 
ШАЛҚЫТҚАН

АТҚАРЫЛҒАН 
ЖҰМЫС 
САРАЛАНЫП, 
АЛДАҒЫ МЕЖЕ 
АЙҚЫНДАЛДЫ

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова өткен сәрсенбі, 
бейсенбі күндері салалық 
орынбасарлары мен Қызылорда 
қаласы және аудан әкімдерін, 
басқарма басшыларын қабылдап, 
биыл атқарылған жұмыс пен 
алдағы жылға арналған жоспарлар 
жайын талқылады. Бұл туралы 
облыс әкімінің баспасөз қызметі 
хабарлады.

Сыр елінің екі бірдей қаламгері Тәуелсіздік мерекесі тұсында 
«Алаш» әдеби халықаралық сыйлығын иеленді.

Өнегелі өмірінің отыз жылдан 
көбін мерзімді басылымда, оның 
ішінде облыстық «Сыр бойы» 
(«Ленин жолы») газетінде өткерген 
ол – бүгінде 90 жаста. 

Кездесуде қала әкімі өзінің 
қолдауымен жарыққа шық
қан ақынның «Өлеңім – менің 
тұңғышым» атты кітабын табыс
тады. Кітапқа ақынның таңдамалы 
туындылары топтастырылған. 

– Таңдамалы шығармалар енген 
еңбекті кітапханаларға қойып, 
оқырманның танысуына мүм кіндік 
жасаймыз, – деді Н.Нәлібаев.

Бұған дейін ақынның "Тұңғыш 

кітап", "Ана жүрегі", "Жырға 
сапар", "Өмірдің ақ пен қарасы" 
кітаптары жарыққа шыққан.

Р.Бекбергенова шығарма шы

лығына қолдау көрсеткені үшін 
шаһар басшысына алғыс білдірді. 

«СБ» ақпарат

АҚЫН ЖИНАҒЫ ЖАРЫҚҚА ШЫҚТЫ
Қызылорда қаласының 

әкімі Нұрлыбек Нәлібаев 
ақын, журналист Рысты 
Бекбергенованы қабылдады. 

Шымылдық 
алдындағы ой

Жазуға оңтайлы 
әліпби керек

БюджетБайқаушылар қатарында 
кәсіподақ өкілдері бар
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Аймақ

Облыс әкімінің орынбасары Бақыт Жа-
ханов агроөнеркәсіптік кешенінің негізгі 
индикаторларының орындалу барысын 
да сөз етті. Есепті кезеңде 136,0 млрд 
теңгенің өнімі өндіріліп, өткен жылдың 
сәйкес кезеңімен салыстырғанда өсім 
1,4%-ке артқан. Ауыл шаруашылығының 
негізгі қорына салынған инвестиция 
10,7 млрд теңгені құрап, өткен жылмен 
салыстырғанда 1,6 есеге өскен. Сондай-
ақ, тамақ өнімдерін өндіруде негізгі 
капиталға 1,2 млрд теңге инвестиция са-
лынып, былтырғы жылмен салыстырғанда 
1,6 есеге ұлғайса, осы жылдың 10 айында 
облыстан 29,1 млн долларды құрайтын 
87,4 мың тонна ауыл шаруашылығы 
өнімдері экспортталып, өткен жылмен 
салыстырғанда 114,0 процент өсім алған. 

Биыл 551 мың тоннадан астам күріш 
жиналды. Сонымен қатар, есепті кезеңде 
33,8 мың тонна ет, 81,3 мың тонна сүт және 
6,9 млн дана жұмыртқа өндіріліп, 2019 
жылдың сәйкесті кезеңімен салыстырғанда 
ет өндірісі 2,6 және сүт өндірісі 2,6%-ке 
артты.  Осы жылдың қаңтар-қараша ай-
ларында ауыл шаруашылығының негізгі 
қорына салынған инвестиция 10,8 млрд. 
теңгені құрап, өткен жылдан 1,6 есеге 
ұлғайған.

Облыстық табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу басқар-
масы бойынша аумақтарды дамыту бағ-
дарламасына сәйкес қалдықтарды басқару 
бағытында негізгі 2 нысаналы индикатор 
белгіленген. Қалдықтардың өңдеу үлесін 
арттыру бағытындағы алғашқы индикатор 
бойынша жоспар 18% орындалған. 2020 
жылы жинақталған 117 мың тонна қатты 
тұрмыстық қалдықтардың  21 мың тонна-
сы өңделген.

Екінші индикатор негізінде экология-
лық және санитариялық талапқа сай 
келетін полигондар үлесі 4,82 % 
жеткізілген. 

Қызылорда облысының ормандарды 
молықтыру және орман өсіру көлемін 
ұлғайтудың 2021-2025 жылдарға арналған 
кешенді жоспары бойынша алдағы 5 жыл 
ішінде 213,1 мың гектар жерге 177,5 млн 
дана ағаш егілмек.

Кездесуде облыстық мемлекеттік 
сатып алу басқармасының осы жылы 
атқарған жұмыстары да талқыланды. 
Биыл 77,5 млрд теңгенің 1517 сатып алу 
конкурсы өткізіліп, нәтижесімен 4,6 млрд. 
теңге үнемделген. 

Кездесуде ветеринария саласын-
да атқарылған жұмыстар да саралан-
ды. Облыс көлемінде ауру ошақтарын 
бол дырмау, алдын алу, эпизоотиялық 
тұрақтылықты сақтау мақсатында   2020 
жылы аса қауіпті 15 түрлі жұқпалы 
ауруларға қарсы республикалық бюд-
жет есебінен бөлінген 5641,1 мың доза 
ветеринариялық препараттар уақытылы 
тасымалданып жеткізілді. Эпизоотиялық 
іс-шараларды орындауға  984,6 млн 
теңге қаржы бөлінді. Бекітілген жоспарға 
сәйкес, алдын ала вакцина егу және 
диагностикалық зерттеу іс-шаралары жүр-
гізіліп, бөлінген қаржы толық игерілді. 

***
Бақыт Жахановты қабылдауда 

өңірдегі әлеуметтік-экономикалық 
даму көрсеткіштері де сараланды. 
Кездесу облыс әкімінің орынбасары 
әлеуметтік бағыттағы негізгі 
индикаторлардың орындалуы 
бойынша да есеп берді. Сондай-
ақ, алдағы 2021 жылға арналған 
әлеуметтік басым бағыттағы 
жоспарлар тарқатылды. 
Жыл ішінде негізгі әлеуметтік 

саланың бірі – білім беруде мемлекеттік 
бағдарламалардағы көрсеткіштер толық 
орындалған. Айталық, 1-6 жастағы бала-
ларды балабақшамен қамту жоспары 81 
процентке құрауы керек болса, 11 айдағы 
нәтиже 84,9%-ке жеткен. Ал, 3-6 жастағы 
балаларды қамту 100 % орындалған. Биыл 
70 орынға арналған 3 мектепке дейінгі 
білім беру ұйымы ашылды. Ал, 2021 
жылға қарай 1500 орынды құрайтын 18 
жеке балабақша, 610 орындық 34 қосымша 
топ ашу межесі тұр.

Биыл өңірдегі 3 апатты мектепті жою 
бағытында жаңа 140 орындық бір мектеп 
пайдалануға беріліп, 600 орындық мектеп 
құрылысы іске асуда. Жеке мектептердің 
үлесі артып, 500 орындық жаңа «Зерде» 
мектебі ашылды. Сонымен бірге 2021 
жылы  Арал ауданы, Сексеуіл кентінде 300 
орындық, Жаңақорған ауданы, Майбекет 
мөлтек ауданында 300 орындық мектеп 
ел игілігіне беріледі. Мұнан бөлек, келесі 
жылы Арал қаласындағы №71 мектептің 
құрылысы басталады. Ал, Қызылорда 
қаласынан «Бәйтерек» шағын ауданынан 
600 орындық, жеке инвестор есебінен 
«Сая хат» шағын ауданынан 300 орындық 
мектеп құрылысы іске асуда.

Арнайы Жол картасы арқылы өңірде 
бір жыл ішінде 48 балабақша мен 43 мек-
тепте инклюзивті кабинеттер ашылған. 

Денсаулық сақтау саласында да 
негізгі көрсеткіштерді орындау межесі 4 
индикатор бойынша қорытындыланды. 
Аймақтық даму жоспарында өмір сүрудің 
орташа күтілетін ұзақтығы, ана, сәби 
және жалпы өлім-жітім көрсеткіштері 
талқыланды. 

Денсаулық сақтау саласын дамыту дың 
2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламада 15 индикатор бекітілген. 
Өңірде дәрігерлердің орташа айлық 
жалақысының көрсеткіші индикаторға 
сәйкес жүргізілген. 12 нысаналы 

индикаторға қол жеткізіліп, 2 индикаторға 
қол жеткізілмеді. Одан бөлек, 2020 жылдың 
11 айымен медициналық ұйымдардың 
медициналық техникамен жарақтандыру 
көрсеткіші жыл қорытындысымен орын-
далады. Мұнан бөлек, 5 жасқа дейінгі 
балалар өлімінің коэффициенті 11,1 және 
неонатальды өлім көрсеткіші 6,9 межесін 
көрсетіп отыр. 

Аймақта халықты жұмыспен 
қамтудың белсенді шаралары нәтижесінде 
бүгінгі күні 20 мыңға жуық жаңа жұмыс 
орны ашылып, оның 14 мыңы тұрақты 
жұмыс көзін құрады. Сонымен бірге 
«Еңбек» бағдарламасына 35 мыңнан астам 
азамат тартылған. Ал, дағдарысқа қарсы 
шара ретінде қабылданған 2020-2021 
жылдарға арналған «Жұмыспен қамту 
Жол картасы» аясында 291 жоба іске асы-
рылып, 9944 адам еңбекпен қамтылған. 
Бағдарлама аяқталғаннан кейін жаңа 
нысандардың құрылысы арқылы 452 
тұрақты жұмыс орнын ашу көзделіп отыр. 
Өтпелі қиындықтарға қарамастан өңірдегі 
жұмыссыздық деңгейі 4,9% деңгейінде 
сақталуда. 

Өңірде жұмыс берушілердің сұра-
нысына сәйкес қысқа мерзімді оқыту 
бойынша 1036 жұмыссыз азамат жолдан-
са, «Бастау-бизнес» жобасы шеңберінде 
«Кәсіпкерлік негіздеріне оқыту» курсын 
2181 азамат аяқтап, 823 адам шағын несие 
алды. Ал, 4692 адам жаңа бизнес идеялар-
ды іске асыруға қажетті мемлекеттік грант 
алып, өз кәсібін ашты. 

Қызылорда аймағында мүгедек 
адамдардың құқығын қорғау мен өмір сүру 
сапасын жақсартуға арналған 2025 жылға 
дейінгі 10 бағыт, 66 іс-шараны қамтитын 
«Жол картасы» қабылданды. Бұл рет-
те бөлінген қаражат нәтижесінде облыс 
бойынша жеке оңалту бағдарламасының 
орындалуы 83,6 процентке жетіп, облыс 
рес публика бойынша 6-орынға шықты.

Еңбек заңдылығын сақтау бойын-
ша тиісті тексеріс жұмыстары да қоры-
тындылануда. 2020 жылғы 11 айда 
ықпал ету шаралары нәтижесінде 18 
кәсіпорынның 4634 жұмыскеріне 616,7 
млн теңге жалақы қарызы төленді.

2019 жылғы кезеңді салыстырғанда 
осы жылғы 11 айда жазатайым оқиғалар 
саны 34%-ке, зардап шеккен адамдар саны 
16%-ке, қаза болған адамдар саны 61% -ке 
азайған.

Кездесу соңында облыс әкімі негізгі 
тірек салаларды дамыту бағытындағы жұ-
мыс тарды жалғастыруды және 2021 жылы 
іске асатын жобаларды қарқынды түрде 
жүргізіп, халықты жұмыспен қамтуда 
белсенді шаралар қабылдауды тапсырды.

***
Облыс әкімі Гүлшара 

Әбдіқалықова орынбасары Серік 
Сүлейменов жетекшілік жасайтын 
салалар бойынша жыл көлемінде 
атқарылған жұмыстардың есебін 
және алдағы жоспарларды тыңдады.
Атап айтсақ, 2021 жылға барлық 

қаржыландыру көздерінен құрылыс 
жұмыстарына бюджеттен 18,7 млрд 
теңге бекітілді. Мемлекеттік бюджет-
тен әлеуметтік саладағы 15 нысанның 
құрылысына 7,4 млрд теңге бөлінді. Оның 
ішінде, 2021 жылы 12 әлеуметтік нысанды 
пайдалануға беру жоспарлануда.

Облыс әкімдігі мен Қазақстан 
Республикасының Премьер-Министрі 
арасындағы Меморандумға сәйкес 2020 
жылы пайдалануға берілетін тұрғын 
үйлердің жалпы ауданы 591,5 мың шар-
шы метр болып белгіленді. Нәтижесінде 
көрсеткіш 100%-ке орындалды.

2021 жылға «Нұрлы жер» мем-
лекеттік бағдарламасы аясында тұрғын 
үй құрылысына және инженерлік-комму-
никациялық инфрақұрылымды дамытуға 
бюджет есебінен 10,5 млрд теңге бөлінді. 
1572 пәтерлік 76 тұрғын үйдің құрылысын 
жүргізу жоспарда тұр.

Осы жылдың желтоқсандағы мәлі-
меті бойынша бюджет және жеке ин-
вестициялар есебінен салынатын 487 
нысанға құрылыс-монтаждау жұмыстары 
басталған. Оның 211-і Қызылорда қала-
сында, 276-сы аудандарда орналасқан. 

Құрылыс сапасына бақылау кү-
шейтіліп, жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштері бойынша 97 жоспардан тыс 
тексерулер ұйымдастырылып, анықталған 
ақаулар мен кемшіліктерді жою жөнінде 

25 нұсқама берілді. 172 нысанға қатысты 
әкімшілік шара көрілген.

Сонымен қатар, биыл құрылыс 
объектілеріне бару арқылы профилак-
тикалық сипатта жүргізілетін тексеру 
жоспарына 85 кәсіпкерлік субъектісі 
енгізілген болатын.

Есепті мерзімде сәулет-құрылыс 
саласындағы заңнама талаптарын бұзған 
тұлғаларға қатысты жалпы 172 әкімшілік 
іс қозғалып, кінәлілерге 49 млн 622 мың 
теңге айыппұл салу жазасы қолданылды.

«Жергілікті маңызы бар автомо-
биль жолдарын дамытудың 2021-2023 
жылдарға арналған  Жол картасы» 
әзірленді. Оған облыстық және аудандық 
маңызы бар 73 жоба енгізілген. Оның 
ішінде құрылыс және қайта жаңарту 
бойынша 14 жоба, күрделі және орташа 
жөндеу – 36 жоба, көпір өткелдерін жөндеу 
– 23 жоба. Сонымен қатар жол картасын-
да Қызылорда қаласы мен 7 ауданның 
орталықтары және елді мекендер 
көшелерін жөндеуден өткізу жұмыстары 
да қарастырылған. 2021 жылы облыстық 
және аудандық маңызы бар автомобиль 
жолдарының жақсы және қанағаттанарлық 
көрсеткішін 75%-ке жеткізу жоспарла-
нып отыр. Осы индикаторлық көрсет-
кішке жету мақсатында «Нұрлы жол» 
және «Өңірлерді дамыту», «Ауыл – ел 
бесігі», «Кіші қалаларды дамыту (моно)»  
бағдарламалары аясында республикалық 
және облыстық бюджеттен қаржы бөлініп, 
тиісті жұмыстар атқарылуда. 

Әуе, автомобиль, темір жол көлігі са-
лалары бойынша да үлкен қозғалыс бар. 

Кездесу барысында халықты орталық-
тандырылған сумен қамта масыз етуге 
қатысты да есеп берілді. Тұрғындардың 
97,5%-ті орталық танды рылған сумен жаб-
дық талған. Биыл бұл көрсеткіш 98%-ке 
жет пек. Сондай-ақ, 2021 жылы Төретам 
кен тінде су құбыры желілерін салу жоба-
сы іске асырылады. Оның құны – 160 млн. 
теңге.

2020 жылдың соңына Қызылорда 
қаласы және қала маңындағы елді мекен-
дердің бір бөлігі (Тасбөгет, Қызылжарма, 
Талсуат, Белкөл, Қарауылтөбе, Досан), 
5 аудан орталығы (Арал, Әйтеке би, 
Тереңөзек, Шиелі, Жаңақорған) және 
Байқоңыр қаласы, 5 ауылдық елді ме-
кен (Арал ауданы – Жақсықылыш кенті, 
Қазалы ауданы Ғ.Мұратбаев ауылы, Шиелі 
ау да нының – Жақаев, Бидайкөл, Байсын 
ауылдары) табиғи газбен қамтамасыз 
етілді. Табиғи газға қол жеткізе алатын 
халықтың үлесі 63% құрады.

Сонымен қатар, 2021 жылы 
«Жұмыспен қамтудың Жол карта-
сы», «Ауыл – ел бесігі» мемлекеттік 
бағдарламалары аясында жалпы халық 
саны 59 мың адамнан асатын 10 елді 
мекенді газбен жабдықтау қолға алынады.

Облыс бойынша 1812 қосалқы 
станция және 9834,74 шақырым түрлі 
кернеулі электр желілері бар. 2020 жылы 
республикалық және облыстық бюджет-
тен 3 млрд 53 млн теңге бөлініп, 2 қосалқы 
станция және 100 км электр желілері қайта 
құрылды. Жүргізілген жұмыстардың 
нәтижесінде облыстың электрмен 
жабдықтау желілерінің тозуы 71% - тен 
69% - ке дейін төмендеді.

2021 жылы Қызылорда қаласында 
облыстық бюджет есебінен 4 қо салқы 
станцияны қайта жаңарту жос парлануда.

Облыста 204,5 шақырым жылу 
желілері бар. «Нұрлы Жер» бағдарламасы 
аясында 2020 жылы 7,8 км жылу желілері 
қайта жаңартылды, нәтижесінде жылу 
желілерінің тозуы 42%-тен 39%-ке 
дейін төмендеді. 2021 жылы 4 жобаны 
жүзеге асыру жоспарланған. 6,5 км жылу 
желілерін қайта құру жүргізіледі.

2020 жылы 34 көппәтерлі тұрғын 
үйге күрделі жөндеу жүргізуге 
республикалық бюджеттен 2,0 млрд 
теңге мөлшерінде қаражат бөлінді (32 – 
Қызылорда қаласында, 1 – Жаңақорған 
ауданында және 1 – Шиелі ауданында). 
Нәтижесінде облыс бойынша кондомини-
ум объектілерінің үлесі 51,1%-ке 47,2%-ке 
дейін төмендеді.

*** 
Облыс әкімі Гүлшара 

Әбдіқалықова сондай-ақ қала әкімі 
Нұрлыбек Нәлібаевты қабылдап, 
облыс орталығында атқарылған 
жұмыстар туралы есебін тыңдады. 
Биыл қалада өнеркәсіп өнімдерінің 

өндіріс көлемі 440,2 млрд теңгеге жетіп, 
негізгі капиталға салынған инвести-
ция 110,9%-ке орындалып, 128,4 млрд. 
теңгені құрады. Облысқа салынған 
инвестицияның 53,6 проценті Қызылорда 
қаласының үлесінде. 

Индустриялық-инновациялық даму-
дың 2020-2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасына сай қалада 
өңірлік кәсіпкерлікті қолдау картасына 
енгізілген жалпы құны 67,5 млрд теңгені 
құрайтын 9 жоба жүзеге асырылуда. Жо-
балар толық іске қосылғанда  1000-нан аса 
қызылордалық жұмыспен қамтылатын бо-
лады - деді қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев.

«Бизнестің жол картасы 2025» 
бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы негізінде бүгінгі таңда жал-
пы құны 5,2 млрд теңгені құрайтын 139 
жоба қаржыландырылса, мемлекеттік 
қайтарымсыз гранттар беру бағыты бо-
йынша комиссия шешімімен құны 56,5 
млн. теңге болатын 30 адамның жобасы 
қолдау тапқан.

«Қарапайым заттар экономикасын 
дамыту» жеңілдікпен несиелеу арқылы 
құны 968,3 млн теңгені құрайтын 13 жоба 
қаржыландырылған.

Жұмыспен қамтудың 2020-2021 
жылдарға арналған «Жол картасы» ая-
сында қала бюджетіне 10 млрд 889,7 млн 
теңге бөлініп, 55 жоба қаржыландырыл-
ған. Нәтижесінде бірнеше мәдениет, білім 
нысандары күрделі жөндеуден өткізіліп, 
«Тағзым» мемориалы, «Сыр Ана» мону-
менті, «Темір жол» паркі, Назарбаев 
даңғылы абаттандырылды. Көппәтерлі 
тұрғын үй аулаларына 30 спорттық және 3 
стритбол алаңдары, 70 дана аялдама орна-
тылды. 2 млрд теңгеге 68 көшеге тротуар-
лар салынған.  Аталған жобалар аясында 
барлығы 5379 жұмыс орны құрылды.

«Ауыл – ел бесігі» арнайы жобасы ая-
сында Ақсуат ауылдық округіндегі №143 
мектеп күрделі жөндеуден өткізіліп, 16 
көшенің жолы жөнделген.

Кездесуде өңір басшысы қала әкіміне 
об лыс орталығының экономикалық даму-
ын арт тыруда бірқатар тапсырма жүктеді. 

*** 
Арал ауданының әкімі Мұхтар 

Оразбаев қабылдауда аудандағы 
жыл бойғы атқарылған жұмыстарды 
саралады. 
Ауданда жыл басынан бері өнеркәсіп 

орындары 14,4 млрд теңгеден астам өнім 
өндіріп, салыстырмалы көлем индексі 
110,6%-ті көрсетуде.

Жыл ішінде аудан бойынша барлығы 
783,6 мың тонна тұз қазылып, 219,1 
мың тонна йодталған тұз, 5,4 мың тонна 
балық, 240 тонна ет, 788 тонна нан және 
нан өнімдері, 92,4 мың текше метр кварц 
топырағы өндірілген.

Бүгінде аудандағы шағын және 
орта бизнес субъектілерінің саны 4150 
бірлікті құрайды. Мал шаруашылығын 
дамытуда 564,2 млн теңге болатын 119  
жоба қаржыландырылған. Бұдан бөлек, 
«Бизнестің жол картасы - 2025» мем ле-
кеттік бағдарламасы аясында екінші дең-
гейлі банктер арқылы 173,0 млн теңге бо-
латын 7 жоба субсидияланған.

Агроөнеркәсіп кешеніндегі жалпы 
өнім көлемі  8,9 млрд теңгені құрап, 2019 
жылмен салыстырғанда 102,0 %.

Мүйізді ірі қара 0,1 пайызға, жылқы 
2,8 %-ке, түйе 5,7 %-ке, қой мен ешкі 
1,3%-ке өскен.

Ауданда ауыл шаруашылығы саласы 
бойынша 26 заңды тұлға мен 856 шаруа 
қожалығы бар, оның ішіндегі 7 құрылым 
асылтұқымды мал өсірумен айналысады.

Жалпы негізгі капиталға салынған 
инвестиция ауыл шаруашылығы саласы 
бойынша 11 айда 156,3 млн теңге болып, 
299,4 %-ке орындалса, тамақ өнімдеріне 
салынған инвестиция 304,4 млн теңгені 
құрады.

Сонымен қатар, ауданнан 
«Қамышорда» ЖШС арқылы Германия, 
Голландия мемлекеттеріне 594 тонна 
қамыс және Өзбекстан Республикасына 
«КZ-MBK» ЖШС арқылы 136 тонна I 
сұрыпты «Аралым ұны» экспортталған.

Ал ағымдағы жылы 6 214 тонна балық 
ауланып, оның 5 388 тоннасы өңделген.
Оның ішінде 2 159 тоннасы Ресей, Қытай, 
Германия, Польша, Грузия мемлекеттеріне 
экспортқа шығарылды. 

Облыс әкімі аудан басшысына 
бірқатар тапсырма жүктеді.

*** 
Облыс әкімі Қазалы ауданының 

да әлеуметтік-экономикалық 
дамуындағы басты индикаторларды 
бағамдап, негізгі жұмыстармен 
танысты. Өз кезегінде аудан 
әкімі Мұрат Ергешбаев 11 айдың 
қорытындысын баяндады. Алдағы 
жыл межесі де айтылмай қалған 
жоқ. 
Қазалы ауданында жалпы өсім қалып-

тасқан. Өнеркәсіп өнімдерін өндіру 
2,9%-ке артып, 14,0 млрд тең генің өнімі 
өндірілген. Негізгі қорға тартылған инвес-
тиция 11 млрд 541 млн теңге. Құрылысқа 
4 млрд. 616 млн теңге бөлінген. 

Ауданда есепті мерзімге 14 млрд 
528,8 млн теңгенің ауыл шаруашылығы 
өнімдері өндіріліп, 21 951 тонна күріш 
жиналған. Сондай-ақ, «Жұмыспен 
қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған 
жол картасы» мемлекеттік бағдарламасы 
аясында құны 3 млрд 11 млн 89 мың 
теңге болатын 42 жоба іске асырылды. 
Осының нәтижесінде жүздеген тұрғынға 
жұмыс табылып, әлеуметтік нысандар 
жаңғыртылудан өткізілді. Бағдарлама 
шеңберінде Ғ.Мұратбаев ауылына табиғи 
газ жетіп, Ақсуат ауылынан 150 орындық 
клуб салынды. Сондай-ақ, «Ауыл – ел 
бесігі» арнайы жобасы арқылы Бека-
рыстан би ауылында 930 млн теңгенің 
жұмысы атқарылды.

Қабылдау барысында аудан әкімі 
эпедимиологиялық ахуал тұрақты екенін, 
жыл соңына дейін оттегі баллондарын 
толтыратын цех іске қосылатынын да тілге 
тиек етті. Бұл цех іске қосылған уақытта 
аудан тұрғындарымен қатар, көршілес 
Қармақшы және Арал ауданы, Байқоңыр 
қаласын да оттегімен қамтамасыз етуге 
мүмкіндік бар.

Облыс әкімі аудан халқының әлеуетін 
арттыруға бағытталған маңызды жобалар-
ды жалғастыруды тапсырды. 

***
Сондай-ақ облыс басшысына 

Қармақшы ауданының әкімі Мұса 
Қалдарбеков ауданның әлеуметтік-
экономикалық даму көрсеткіштері 
бойынша есеп берді.
Аудан аумағына 2 кент, 12 ауылдық 

округ кіреді. Өнеркәсіп саласында  11 айда 
3234,0 млн теңге өнім өндіріліп, өткен 
жылдың есепті мерзімінен салыстырғанда 
112,2%-ті құраған.

Ауыл шаруашылығы өнімдерінің жал-
пы көлемі өткен жылдың тиісті кезеңімен 
салыстырғанда жоғары.

Есепті кезеңде 24100 шаршы метр 
тұрғын үй іске қосылған. 

Мал шаруашылығын дамыту бағы-
тында қарқынды жұмыс бар. Мәселен, 
өткен жылдың қаңтар-қараша айларымен 
салыстырғанда мүйізді ірі қара 4,8 %, уақ 
мал басы 3,4 %, жылқы 2,9 %, түйе 3,9 %, 
құс 4,8 % өскен.

Аудан бойынша негізгі капиталға 
салынған инвестиция көлемі 8465,0 млн 
теңгені құрайды. Ал, шағын кәсіпкерлікті 
дамытуда жыл басынан аудан бойынша 42 
өндірістік шағын жобалар іске асырылған.

Аймақ басшысы аудан әкіміне 
мемлекеттік бағдарламалардың орында-
луы, шағын және орта бизнесті дамыту, 
жұмыссыздық мәселесі бойынша бірқатар 
нақты міндеттемелер жүктеді.

***
Облыс әкімі Гүлшара 

Әбдіқалықова Жалағаш ауданының 
әкімі Асылбек Шәменовті қабылдап, 
ауданның биылғы 11 ай ішіндегі 
әлеуметтік-экономикалық 
дамуының негізгі көрсеткіштері 
туралы есебін тыңдады.
Жалағаш ауданында 2020 жылдың 

1 желтоқсанына жоспарланған макро-
экономикалық көрсеткіштері бойынша 
жалпы өсім қалыптасқан. Аудан әкімінің 
айтуынша, өнеркәсіп өнімдерін өндіру 
130,5 пайызға жетіп,  9,2 млрд теңгенің 
өнімдері өндірілген. Бұл көрсеткіш был-
тырғы жылдың осы кезеңімен салыс-
тырғанда 2 есеге жоғары. Негізгі қорға 
тартылған инвестицияның бағалау көлемі 
15 млрд 612 млн теңге. Бұл өткен жылға 
қарағанда 110,5 процент. Құрылыс жұмыс-
тары 2,5 есеге ұлғайған. Сонымен қатар 
биыл жалпы құны 4 млрд 897 млн теңгеге 
174 жоба қаржыландырылып отыр.

Сондай-ақ Асылбек Шәменов есепті 
кезеңде 21 млрд 541 млн теңгенің ауыл 
шаруашылығы өнімдері өндірілгені 
жөнінде ақпарат берді. Қамбаға 149472 
тонна күріш жиналып, жақсы көрсеткішке 
қол жеткізілген. 

«Жұмыспен қамтудың жол картасы» 
бағдарлама аясында инфрақұрылымдық 
жобаларды жүзеге асыру үшін 1,8 млрд 
теңге тартылып, 700-ге жуық жұмыс орны 
ашылған. 

Кездесу соңында аймақ басшысы ау-
дан әкіміне бөлшек сауда көрсеткішін 
жақсарту, шағын және орта бизнеске 
қолдау жасау, экономикалық жобаларды 
әртараптандыру бағытында бірқатар тап-
сырма берді. Сонымен қатар, облыс әкімі 
аудандағы эпидемиологиялық ахуалды 
қатаң бақылауда ұстауды тапсырды.  

***
Сырдария ауданының әкімі 

Талғат Дүйсебаев та облыс әкіміне 
ауданның 11 айдағы көрсеткішін 
баяндап, 2021 жылға жоспарымен 
бөлісті. 

Ауданда биылғы жылдың қаңтар-
қараша айында өнеркәсіп орында-
ры қолданыстағы бағамен 3463,0 млн 
теңгенің өнімін өндірген. Өткен жылдан 
өсім бар. Оның ішінде өңдеу өнеркәсібінің 
үлесі – 2891,0 млн теңге.

Сырдария ауданында ауыл, орман 
және балық шаруашылығының жалпы 
өнімі көлемі 2019 жылмен салыстырғанда 
1,7%-ке артқан. Есепті мерзімде ет өндірісі 
0,6 %, сүт өндірісі 0,8 %, жұмыртқа 1,6 % 
өсіп отыр.

Пандемияға қарамастан аудан-
да құрылыс жұмыстары қарқын алып, 
кәсіпкерлік субъекті саны 2291-ге жетті. 

Облыс әкімі ауданда атқарылған 
ауқымды жұмыстарды саралай келе, 
ауданның әлеуметтік-экономикалық даму 
қарқынын түсірмеуге, бюджеттің толық 
игерілуіне және қоғамдық-саяси ахуалды 
тұрақты сақтауға қатысты бірқатар тап-
сырма берді.

***
Шиелі ауданында биыл 

өнеркәсіп орындары арқылы 33,8 
млрд теңгенің өнімі өндірілсе, 
оның ішінде өңдеу өнеркәсібінің 
үлесі 13,5 млрд теңгені құрап, 
өткен жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда 167,1 %-ке 
орындалған.
Бұл туралы аудан әкімі Қамбарбек 

Мүбараков қабылдауда мәлімдеді. 
Тіркелген шағын және орта 

кәсіпкерліктің саны 5180 субъектіге 
жетті. Кәсіпкерлік саласы бойынша мем-
лекеттік бағдарламалар аясында 747 жоба  
қаржыландырылып, жоспар 106,1 про-
центке орындалып отыр.

Ауыл шаруашылығында 30 млрд 653 
млн теңгенің өнімі өндірілген.

«Нұрлы жер» бағдарламасы аясында 
Шиелі кентінде үшқабатты 18 пәтерлі 5 
тұрғын үйдің және бірқабатты 25 тұрғын 
үйдің құрылыс жұмыстары жүргізілуде. 
Жақын арада үшқабатты 18 пәтерлі 1 
тұрғын үй табысталатын болады.

«Өңірлерді дамытудың - 2020» мем-
лекеттік бағдарламасы аясында Тартоғай 
және Сұлутөбе елді мекендерінің ауыз-
сумен қамту жүйелерінің және бас су 
қоймасының құрылыстары жүргізілген.

Жақын күндері Жаңатұрмыс ауылдық 
округі бойынша 205 тұрғын үй табиғи 
газға қосылмақ.

«Самара-Шымкент-Майлытоғай» 
автомобиль жолы орташа жөндеуден 
өткізілсе, «Жиделіарық елді мекеніне 
кіреберіс» автомобиль жолын жөндеу, 
«Самара-Шымкент» автомобиль жолының 
ауданға қатысты 6,5 шақырымын қайта 
құрылымдау жұмыстары жүруде.

«Жұмыспен қамтудың жол карта-
сы» бағдарламасы аясында және ау-
дан бюджетінен Шиелі кенті бойынша 
ұзындығы 23,5 шақырым 68 көшеге және 
11 елді мекенде ұзындығы 23 шақырым 27 
көшеге  күрделі, орташа және жай жөндеу 
жұмыстары атқарылды.

Елдегі эпидемиологиялық ахуалға 
байланысты қашықтан оқитын оқушылар 
үшін электронды техникалар алынып, 
үкімет резерві қорынан бөлінген қаржыға 
730 планшет, 290 компьютер жеткізіліп, 
құрылғысы жоқ балаларға таратылды.

Кездесу соңында өңір басшысы 
ауданның экономикалық көрсеткішін арт-
тыру бағытында бірқатар тапсырма беріп, 
эпидемиологиялық ахуалды ұдайы назар-
да ұстау қажеттігін жеткізді.

*** 
Облыс әкімі сонымен қатар 

Жаңақорған ауданы әкімі Руслан 
Рүстемовтің есебін тыңдады. 
2020 жылы ауданның бюджеті 

126,6 процентке орындалып, ауыл 
шаруашылығы тауарларын өндіру есепті 
кезеңмен салыстырғанда 102,5 процентті 
құраған. 

Жаңақорғанда өндірілетін құрылыс 
заттары республиканың басқа облыстары-
на да жеткізілуде. Биыл 73,5 млрд теңгенің 
өнімі өндірілді. 

Бюджет қаржысы есебінен 8,3 
млрд теңгеге әлеуметтік нысандардың 
құрылысы жүргізіліп, күрделі жөндеуден 
өткізілді, сондай-ақ ауданішілік жол-
дарды жөндеу мен аяқсу арнасын та-
залау ұйымдастырылды. Оның ішінде 
Жаңақорған кентінде 600 және 300 
орындық екі мектеп 2021 жылы 
пайдалануға беріледі деп жоспарлануда.

Мемлекеттік-жекешілік әріптестік 
аясында 9 спорт нысанының құрылысы 
аяқталды. Ал, 6 нысан 2021 жылы 
пайдалануға берілмек.

Ауданда кәсіпкерлік, индустриялық-
инновациялық жаңа жобалар жүзеге асу-
да. 10 Мвт энергия қуатын күн сәулесінен 
өндіретін құрылғы орнатылмақ. Жоба 
құны – 3,8 млрд теңге. Одан бөлек, 2021 
жылы 3,3 млрд теңгеге құс етін өндіретін 
фабрика салынады деп күтілуде. 

Облыс әкімі 2021 жылдың міндеттері 
мен мақсаттары бағытында нақты тап-
сырмалар берді. Оның ішінде облыстық 
бюджет қаржысына Ақүйік ауылдық 
округіндегі 90 орындық балабақша 
құрылысы мен аталған елді мекенге газ 
желісін тарту мәселесін атап өтті. Сондай-
ақ, ауылшаруашылық дақылдарын әрта-
раптандыру, шағын және орта бизнесті 
дамыту, жұмыссыздық мәселесін шешуге 
басымдық беру қажет екенін айтты.

АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫС САРАЛАНЫП, АЛДАҒЫ МЕЖЕ АЙҚЫНДАЛДЫ



«Қызылорда облысы кәсіподақтар орталығы» 
аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің төрағасы Серік 
Сермағанбетов, байқаушылармен жұмыс және 
өзара іс-қимыл жөніндегі облыстық штаб жетекшісі 
Жандос Тұсмағамбетов салалық кәсіподақтар 
бірлестіктерінің жетекшілерімен кездесіп, сайлау 
процесінің ашық, әділ өтуін бақылау бойынша өзара 
пікір алмасты.

– Сайлау күні қоғамдық 
ұйым дардан бөлек, кәсіпо-
дақтың 681 өкілі байқа-
ушы болып қатысады. 
Олар облыс көлемінде 240 

сайлау учаскесіне бекітіл-
ді. Кәсіподақ бұған дей-
ін Президент сайлауында 
тәжірибе жинақтаған. Сон-
дықтан алдағы  науқан-

да еліміздегі ірі бірлестік 
ретінде сайлаудың әділ 
де ашық өтуіне, сайлау 
заңнамасының сақталуына 
бақылау жүргізетін бола-
ды. Кәсіподақтар жұмыс 
берушілердің осы сая си 
дода барысында жұмыс
керлерге қысым жасама-
уын қадағалайды, – деді 
кәсіподақ төрағасы С.Сер-
мағанбетов.

Жиын барысында штаб 
жетекшісі Ж.Тұсмағанбе-
тов  облыста 376 сайлау 
учаскесінде қоғамдық бай-
қаушылар сайлау бары-
сына мониторинг жүргі-
зетінін жеткізді. 

– Қоғамдық байқаушы-
лардың қатарында белсен-
ді азаматтар бар. Олар күн 
санап артып келеді. Басты 
мақсатымыз – сайлаудың 
әділ, заңнамаға сәйкес 
өтуіне атсалысу, – деді ол.

Кездесу соңында кәсіп
одақтар бірлестіктерінің 
жетекшілері сауалдарын 
жол дап, ұсыныстарын біл-
дірді.
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«Nur Otan» партиясы электрондық форматта көр-
сетілетін мемлекеттік қызметтерді 90%ға жеткізуді 
көздеп отыр. Сонымен қатар, қолмақол ақшасыз есеп 
айырысу жүйесі бар сауда объектілерінің желісін кеңей-
тіп, қоғамдық кеңесте аудан дамуының өзекті мәселе-
лерін қарауға және 2025 жылға қарай «бір терезе» қағи-
даты бойынша ұсынылатын мемлекеттік қызметтердің 
үлесін арттырмақ. Бұл туралы облыстық мәслихат де-
путаттығына үміткер Ибайдулла Тілеп «Қамқор вагон» 
ЖШС Қазалы филиалы ұжымымен өткен кездесу бары-
сында айтты.

Үгітнасихат жұмыстарын жүргізуге облыстық 
және аудандық мәслихат депуттатығына үміткерлер 

Әділбек Сарабеков, Гүлдәрі Иманәлиева мен Талғат 
Әліпбаев те қатысты. Депоның бас инженері Әділжан 
Қанағатұлы: 

«Қазір біздің зауытта 205 адам жұмыс істейді. 
Көпшілігінің көкейінде тұрғын үй, газбен қамтамасыз 
ету, сапалы жол, кәсіпкерлікті қолдау секілді түйінді 
мәселелер бар. Сонымен қоса, біздің жұмыс ой мен 
дене еңбегін қатар алып жүретіндіктен медицинаға қол-
жетімділік арта түссе» – деген пікірін білдірді.

Партия қаржыландырудың барлық көздерінен 469 
мың шаршы метр тұрғын үй салынуына жағдай жа-
сайды. Мәселен, «Нұрлы  жер» бағдарламасы аясын-
да салынатын тұрғын үй пәтерлер санын 244ке жет-
кізуге және көпқабатты тұрғын үйді күрделі жөндеуге 
ықпал етпек. Осы шаралардың нәтижесінде 2932 отба-
сы тұрғын үймен және 230дай отбасы жер телімімен 
қамтылады.

Ауданда  келер жылы газбен қамтамасыз етілген 
тұрғындар үлесі 68,7 пайызға жеткізіліп, нәтижесінде 
7800 тұрғын «көгілдір отын» игілігін көрмек. 20202021 
жылдары Әйтеке би кентінен 250 келушіге арналған ем-
хана және 2 ауылдан дәрігерлік амбулатория құрылысы 
жүргізеледі. Медицина саласы қызметкерлерінің білік-
тілігін арттыру да бағдарламада қамтылып отыр, – деді 
облыстық мәслихат депутаттығына үміткер Әділбек 
Сарабеков. Жиында үміткерлер үгіт парақшаларын та-
ратып, сайлау шыларды дауыс беруге шақыр ды.

Қазалылық тұрғындар да көгілдір 
отын игілігін көретін болады

«Nur Otan»  партиясы Қызылорда облысының Сайлау қорының қаражатынан төленді

«Nur Otan» партиясының Қазалы 
аудандық мәслихатының депутаттығы-
на үміткер Иманалиева Гүлдәрі саяси 
науқанның үгіт жұмыстарын жүргізу-
де.

Насихат науқанын «Есіктен есікке» 
акциясы аясында сайлаушылардың үй-
леріне барудан бастаған кандидат ерек-
ше отбасында болды. 

Ерекше дейтін себеп,  бұл үй ие-
лерінің отбасы болып, үлкен өмірде 
қол ұстасып келе жатқандарына биыл 
30 жыл толып отыр екен.

Үміткер партияның жетістіктері 
мен ел игілігі үшін жасаған игі істері 
туралы айтып, алдағы 5 жылға жоспар-
ланған «Өзгерістер жолы: Әр азаматқа 
лайықты өмір!» атты бағдарламасы ту-
ралы оң өзгерістердің әр азаматқа ла
йықты өмір сүруге бағытталып отыр
ғанын айтты.

«Жарым екеуміз отасқан 30 жыл 
бойы мемлекетімізбен бірге өсіпөр-

кендеп келеміз. Алланың берген 3 ба-
ласын тәрбиелеп, қазіргі таңда үлкен 
әулетке айналып отырмыз. Еліміздің 
қалай өркендеп қанат жайып, гүл-
денгенін өз көзімізбен көріп отыр
ғандықтан, біз ұрпақтарымыздың 
болашағына сенеміз. Келешекке еш 
алаңдамас үшін біз жанұямызбен 20 
жылдық тарихы мен тағылымы бар 
«Nur Оtan» партиясын таңдаймыз», – 
деді отағасы Қайрат Өтембет.

Айтылған әрбір жаңалық пен 
жаңашылдыққа риза болған отбасы-
ның 80 жастағы қариясы ақ батасын 
беріп, партияның 7 жетістігі жазылған 
үгіт қағазын үздіксіз оқып отырды.

Ал үміткер ерікті жастармен бірге 
30 жылдық тарихы бар отбасының су-
реттеріне сүйсініп қарай берді.

«Nur Otan»  партиясы Қызылорда 
облысы Қазалы ауданының Сайлау 
қорының қаражатынан төленді.

Отыз жыл отасқан отбасы 
«Nur Оtan» партиясына сенім артады

Қазақстандағы алдағы 
сай лауда билеуші партиядан 
бөлек, елеулі ықпалды ойын-
шының бағдарламасы неге ар-
налған?

Adal саяси партиясы 
биылғы 10 желтоқсан күні 
басталған сайлау процесіне 
белсенді қатысуда. Алдымен 
атауын өзгертті, содан соң мем-
лекеттік қайта тіркеуден өтті, 
өте мұқият іріктелген канди-
даттарының тізімін Орталық 
сайлау комиссиясына ұсынды. 
Саяси ұйым халықтың пробле-
маларын талқылау және шешу 
үшін құрылған интерактивті 
бірегей сайтын іске қосты, оны 
жоғары деңгейде таныстыр-
ды. Белсенді және жанашыр 
қазақстандықтарды сауатты 
біріктіре алған партия барлық 
салаларды ауқымды жаңғыр-
туды, сол арқылы адамдардың 
өмір сүру деңгейі мен сапасын 
арттыруды көздейді.  

Президент ҚасымЖомарт 
Тоқаевтың бастамаларын қолдай 
отырып, Adal бизнес пен әлеу
меттік факторларға айрықша 
сүйенеді. Сайлауалды бағдарла-
масында партия еліміздің бар-
лық азаматтарының лайықты 
өмір сүруін қамтамасыз етуді, 
жаппай кәсіпкерлікті дамытуды 
жақтайтыны белгіленген. Adal, 
сондайақ әділ есеп беретін мем-
лекеттік аппаратты қалыптасты-
руға күш салмақ. Саяси ұйым 
денсаулық сақтау, білім беру, 
қоршаған ортаны қорғау салала-
рын реформалауға, сол арқылы 
жаңартуға да уәде беріп отыр. 
Осы ісқимыл бағдарламасын 
орындау пандемиядан туындаған 
дағдарыстың салдарын еңсеруге 
және экономиканың өсуіне, қа-
зақстандықтардың әлауқатын 
қалпына келтіруге мүмкіндік бе-
реді екен.

Жаңа саяси күш бағдар-
ламасында бірқатар басым 
мақсаттарға бағытталған ег

жейтегжейлі формальды ше
шім дерден алшақтықты ажы-
ратады. Партия белсенділері 
өздерінің саяси амбицияларын 
көрсетумен емес, жаңа әлеу-
меттік кепілдіктерді енгізумен, 
аймақтарды тиімді дамытумен 
айналысатындарын дәлелдеп 
бағуда. 

Adalдың бағдарламалық 
ұсыныстары ең төменгі күнкөріс 
деңгейінің өсуіне, АЕКнің ар-
туына, бюджет қызметкерлерінің 
жалақысының көтерілуіне, зей-
нетақы жүйесіндегі өзгерістерге, 
ипотекалық қарыздардың қол-
жетімділігіне қатысты.

Партия мектеп және 
кәсіптіктехникалық білім беру-
ді реформалауға, қашықтықтан 
оқытуды және қосымша он-
лайнплатформаларды дамы-
туға, колледждер мен жоғары 
оқу орындарының түлектерін 
жұмысқа орналастыруға 
күшжігерін жұмсауды жоспар-
лап отыр.

Партия мүшелері тегін ме-
дициналық жәрдемге қайта 
оралуды, ерікті медициналық 
сақтандыруға көшуді, отандық 
фармацевтикалық индустрияны 
сапалы дамытуды, салауатты 
өмір салтын насихаттауды және 

қолжетімді спорт инфрақұрылы-
мын құруды қолдайды.

Ұлт денсаулығын сақтау 
Қазақстан экологиясын са-
уықтырумен тығыз байланыс
ты. Сондықтан да Adal қалдық-
сыз өнеркәсіптік өндіріс, суды 
ұтымды пайдалану, тазарту 
құрылыстарын салу, жылумен 
жабдықтау ды және қоғамдық 
көлікті газға көшіру үшін ынта-
ландырулар жасауға ниетті.

Саяси ұйым қоғамның әлеу
меттік қажеттіліктерін ғана 
емес, сонымен бірге экономи-
калық мәселелерді де шеше 
алатындығын мәлімдейді. Мы-
салы, шағын бизнес пен өзінөзі 
жұмыспен қамтығандар үшін 
декларациялар беру және салық 
төлемдерін төлеу үшін қолда-
нуда қарапайым және қолайлы 
сервисті негіздеу қажет. Партия 
2025 жылға дейін салықты кө-
теруге мораторий енгізуге уәде 
беріп отыр. Жеке кәсіпкерлер 
үшін кешенді қолдау жоспарла-
рын жасау, соның ішінде пробле-
малы несиелерді есептен шығару 
бойынша ісшараларды ойласты-
ру қолға алынбақ.

Саяси ұйым партиядағы ауыл 
фермерлерін заманауи агростан-
дарттарға оқытуды, олар үшін 
қолжетімді лизингтік бағдар-
ламалар әзірлеуді, ауыл шаруа
шылығын тұрақты субсидиялау
ды, озық технологиялар мен 
экспортты енгізуді ынталандыру-
ды ұсынады.

Аdal бұл саяси науқанда 
өзін реформалар жүргізуге 
бел буған маңызды ойыншы 
ретінде көрсетеді. Партия 
өзінің https://adalpartiyasy.kz 
онлайнплатформасы арқылы 
сыбайлас жемқорлық фак-
тілері, әкімшілік кедергілер 
мен мемлекеттік органдардың 
әрекетсіздігі бойынша азамат-
тардың шағымдарын жинауды 
іске қосқан. Ұйымның белсен-
ділері әрбір өтініш бойынша 
әділ шешімге қол жеткізетін-
діктеріне сендіріп отыр. 

Қазақстанда ықпалды 
жаңа саяси күш пайда болды

«Nur Otan» партиясы Шиелі аудандық филиалының ғи-
маратында аудандық мәслихат депутаттығына кандидаттар-
дың зиялы қауым өкілдерімен кездесу жиыны өтті.

Кездесу жиынды «Nur Otan» партиясы Шиелі аудандық 
сайлауалды штабының төрағасы Патима Шаймерденқызы 
ашып жүргізді.  Аталған шарада «Nur Otan» партиясы Ши-
елі ауданын дамыту бойынша сайлауалды бағдарламасы та-
ныстырылды. 

Бағдарламадағы басты мақсаттардың бірі халықтың бір-
лігі мен қоғамдық келісім – Қазақстанның табысты дамуы-
ның сенімді іргетасын қалау.

Ол үшін «Nur Otan» партиясы 2025 жылға қарай мына-
дай міндеттерді қояды: Шиелі ауданының көрнекті тумала-
рының жұмыстарын насихаттау. «Бақытты отбасы» партия
лық жобасы шеңберінде отбасының рөлін арттыруға және 
отбасылық құндылықтарды нығайтуға ықпал ететін түрлі 
акциялар, спорттық ісшаралар өткізу, ұлттық бірегейлік-
ті қалыптастыру және ұлттың мәдени кодын сақтау, оның 
ішінде тақырыптық ісшаралар өткізуге баса мән береді.

Сондайақ кездесуде зиялы қауым өкілдері, ауданның 
құрметті азаматтары Исаханов Өмірзақ, Мырзахметов 
Үпілмәлік 10 қаңтарда өтетін сайлауға өздерінің пікірін 
жеткізе отырып, бұрынғы сайлау мен қазіргі сайлаудың 
айыр машылығын атап өтті. 
«Nur Otan» партиясының Қызылорда облысы Шиелі ауданының сайлау 

қоры қаражатының есебінен төленді.

Зиялы қауым 
өкілдерімен кездесу

Облыстық қоғамдық штаб мү-
шелері мен қалалық мәслихат депу-
таттығына үміткерлер жылдың төрт 
мезгілінде де жол бойынан табылатын 
жолшылармен жүзбежүз кездесті. 

Жол дистанциясы ның мәжіліс за-
лына кездесуге келген поездардың 
қозғалыс қауіпсіздігін сақтауда орын-
дары бөлек бұл саланың мамандарына 
партияның сайлауалды бағдарлама-
сы түсіндірілді. Облыстың қоғамдық 
штаб мүшесі Базара Тан баева эко-
номиканың басым салаларының бірі 
өнеркәсіпті дамытуда «Nur Otan» 
партиясының бағдарына тоқталып,  
жаңа жұмыс орындарын құруда пар-
тияның алға қойған міндеттері мен ірі 
жобаларын айтып өтті. Ибраким Ба-
сықараев партияның жол және көлік 
инфрақұрылым сапасын арттыруда  
50 шақырым автомобиль жолын салу, 
579 шақырым күрделі және орташа 
жөндеу, 12 көпірді күрделі жөндеуге 
қатыс ты мақс а тымен бөлісті.

Одан бөлек қалалық мәслихат депу-
татығына үміткер Әбдіғабит Әбләзім 
медициналық қызмет көрсету сапасын 
арттыруда партияның қол жеткізетін 
ісшараларындағы шетелдің жетекші 
клиникаларында жыл са йын кемінде  
6 дәрігердің кәсіби біліктілігін артты-
ру мен тәжірибеден өтуін, жетіспей-
тін мамандарды дайындауда облыс 
әкімінің грантын бөлуге қатысты ойын 
жеткізді. Ал Бауыржан Мастеков қала-
мыздағы жастар ресурс тық орталығы-
ның жасап жатқан жұмыстарында жұ-
мыссыздық  деңгейін 4 %дан 3,9%ға 
төмендету мақсаты көзделгенін айтты.

Кездесуде көп мәселелер сөз бол-
ды. Партия бағдарламасын талқылау 
барысында туындаған сұрақтарға 
теміржолшылар тұшымды жауаптарын 
да алып отырды. Аймақты дамытудың 
жеті басымдығын таныс тыру соңында 
облыстық қоғамдық штаб мүшелері 
мен үміткерлер «Nur Otan»ға дауыс 
беруге шақырды.

12 көпір күрделі 
жөндеуден өтеді

«Nur Otan»  партиясы Қызылорда облысының Сайлау қорының қаражатынан төленді.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы»Sb

Байқаушылар 
қатарында кәсіподақ
өкілдері бар

Материал «ADAL» Саяси партиясы» Қоғамдық бірлестігінің қаражатынан төленді
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Сыр бойы, Тереңөзек топырағының жиде-тоғайын көлең-
келеген алақандай ауылда, қауындық пен күріш қарықтарын-
да кетпені бұлғақтап, су жетелеп жүретін қара сирақ сары 
баланың алдында біраз арман биіктері, нобайы мәлімсіздеу 
сан тарау өмір жолдары жатқаны рас еді. Зұлмат соғыстан 
кейінгі өмір қысаңдарындағы ұрпақтың ең әуелі ойлайтыны 
– тіршілік қамы ғой. Ол кезде «театр, актер, режиссура» де-
ген қиял да жетіңкіремейтін әлденелердің мұраты ойда болды 
ма екен?! Әйтсе де, тұлпар болар тайдың, ертеңі бар бала-
ның талап-талпынысында, байқағанға, бір нышаналар белгі 
беріп тұрары анық. Мектеп жасынан қазақ әдебиеті, әлемдік 
әдебиет жауһарларына қаныға жүрді ол. Қолы қалт еткенде 
– У.Шекспир, Ж-Б.Мольер, Лопе де Вега, Абай, М.Әуезов, 
Ғ.Мүсірепов, Вахтангов кітаптарын жата-жастана оқу әдеті 
болды. Ол кездің театры да, киносы да, тіпті, бүкіл рухани 
әлемі сонау сарғыш парақтары сыбдырлаған жарықтық кітап-
тар беттерінен сезімтал көңілді шақырып тұрары рас еді. 

Кітаптар жас көңілді ойға бастайды, арманға алаулы тал-
пыныс, қиялға қуатты қанат бітіреді. Қай уақыт, қай кезең, 
қанша бір ғылыми-техникалық үдерістер дәуірлей берсін, 
қасиеті ортаймайтын, еш солғын тартпайтын, өшіп-сөніп кет-
пейтін көркем кітап кереметі деген феномен сондай.

Сол кәусарлардан сусындаған жас Хұсейнді тағдыр те-
атр ғажабы, сахна стихиясы деген қызық әлемге бастады 
ақыры. Бір шаңырақтың жалғыз ұлы – еркесі, солайша, қа-
зақы көңілге әлі де тосындау бір кәсіптің соқпағына тәуекел 
қадамын салды. Басқа да өмір-талаптың жолдары мүмкін 
еді... Бірақ, тағдыр кесімі дейміз ғой, анығында, сонау бала 
шақтың көңілде ұялап, жүректе жапырақ жайған алаулы 
арманы сондай алуан бояу лы, өзіндік бір сиқырлы дүние, 
анығы, У.Шекс пирше айтсақ, «бүткіл болмыс – театр» деп 
мойындалған ғажайып әлемге бастады. Бұл тағдыр табалды-
рығының сәтін сарабдал театр сыншысы, Қазақстан өнеріне 
еңбегі сіңген қайраткер, ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері 
Әшірбек Сығай кейін былай бейнеледі: «Ең алғаш Ақмешіт 
шаһарында шымылдық көтерген кәсіби драма ұжымының 
зор даңқына алыста жүріп ерекше масаттанатын. Сәбира 
Майқанова, Роза Бағланова, Сейфолла Телғараев туған, Иса 
Байзақов, Қажымұқан Мұңайтпасов, Әміре Қашаубаев, Нар-
тай Бекежанов, Жұмат Шанин жер басып жүрген киелі то-
пырақта туғанына көңілі марқайып, өзгеше мақтанатын. Кей 
кездері сол дәстүрдің мұртын бұзбастан сол бір таңғажайып 
нұрлы да сырлы әлемнің өн бойына бар болмысымен еніп ке-
туді қиялына күндіз-түні тиек еткені де рас. Тәтті қиял құр 
тастамасы хақ екен. Өнер атты үлкен Орданың құпия қақпа-
сына имене енген...»

1963 жыл, 23 жастағы жас талпыныстың алғашқы актерлік 
дебюті – сол талаптың бастауы болды. Қандай да бір даңғыл 
жол – соқтықпалы соқпақтан басталған. Республика консер-
ваториясында, театр өнері майталманы Асқар Тоқпановтың 
сынды мектебінен өткен Х.Теміровті С.Сейфуллин атындағы 
Қарағанды театрының сахнасы шақырды. Актер өнері сонан 
бастап, кәсіби деңгейде жалғасын тапты. Арқа сахнасында 
талай-талай айтулы тұлғалар бейнесі актер Хұсейннің тек 
өзіне ғана тән интерпретациясында сомдалып, сахна үлгісіне 
айналды. Бұл дәстүр кейін Сыр бойының киелі топырағында 
жалғасты. Сыр сахнасында көз де, көңіл де тұшынарлықтай 
Кеңгірбай, Қобыланды, Еспембет, Есен сияқты тұлға-бейне-
лер галереясы толыға берді.

Актер – режиссердің, жақсы болса, сырлас-мұңдасы. 
Бірақ, кейіпкер жанын, сахна сырын қанша жерден сезін-
се де, екінің бірінде, актер режиссер «бақшасына» аяқ сала 

бермейді. Режиссердің шын табиғатында сахнаның көркем 
болмысын, көкейтесті үнін тереңнен ашу талабы – өмір, 
өнер мұратына айналып, маңдай алдыда биік тұрмақ. Елді 
мо йындатқан талай суреткер тағдырында сәтімен басталған 
ғұмыр-жол болған десек те, бұндай өрістеу іргетасында тал-
мас ізденіс, бейнетті еңбек, міндет жауапкершілігін сезіну 
мен сондай салмақтарды қайыспа й көтерудің соқтықпалы 
соқпақсызы жататыны анық. Үлкен мақсат, зор тәуекел жет-
кізеді бұған.

Қандай бір тұлғаны болмасын сомдай қалса, ойы да, бойы 
да таңдаған кейіпкерін сахнада жарқыратып жіберетін актер-
лік өнерден Жаратқан Хұсекеңді кенде қылған емес. Бірақ 
«өмір» атты сахнаның «сахна» атты шаршыдағы астарлы-қат-
парлы болмысын тереңірек ашу, салқын санадан өткізе ыстық 
жүректерге жеткізу мақсаты оны дегдар режиссураның қиын 
міндетін жалынан тартуға шақыра берді. Өнер мұратын терең 
ұғынудан, көңіл-қабырғадағы көп ой-талқыдан өтіп, әбден 
піскен тағдырлы таңдау болды бұл. 

Мәскеудің іргелі білім ордасында, Жоғары режиссерлік 
курста екі жыл оқып, дәрежесі биік театрлар сырын жақсы 
ниетте «іштен шалып», талай өнер саңлақтарымен емен-
жарқын сыр бөлісті. Жас талап көп қазына жинады сол сапар. 
Солай, қазақ театр кеңістігіне құнарлы білім қуатын бойға 
жиған, үлкен мақсатпен қанаттанған, өзіндік бір соны серпін 
іспетті жаңа режиссерлік ұмтылыс келіп еді.

«Мен сырбаз қалып пен таза өнегені талап ететін театр 
мамандығынан асқан міндетті білген емеспін» дейді Дени 
Дидро. Осы айтқан дегдарлық ұстаным Хұсекеңнің мұнан 
арғы өмір, өнер жолдарының бағдаршамы болды десек, қа-
телеспеспіз. Жас қуат Сыр топырағында «Еңлік-Кебек», 
«Қозы Көрпеш-Баян Сұлу», «Ақан сері-Ақтоқты» сияқты 
арда туындыларды өзіндік жаңа реңкпен алға шығарды. 
Әсіресе, даңғайыр  Шекспирдің күрделі де қордалы «Король 
Лиріне» құлаш сермеу – жас режиссер үшін кейінгі мәйекті 
өмір-тәжірибе қазынасын ашқан бір тәуекелді қадам болған 
еді. Қиянға ұмтылып, шыңға көз тікпеген жастық – жастық 
па?! Талантты актер Тұрсынжан Айнақұлов екеуі сондай бір 
іске тәуекел етті. Уильям Шекспирдің «талабы», дәлірегі, сол 
ақсақал өресінен төмен шықпай, әлемдік шедеврді өз биігін-
де жарқырата білудің толағай-намыс өз талабы бұндайға дәті 
барғанның «қан-сөлін» сығып алғандай еді. Сүреңді күндер, 
уайымды түндер дегенді шынайы міндет адамы өз басына 
өзі «тілеп» алады. Онсыз ой орайына келіп, жұмыс діттеген 

жерден шықпайды. Бұл міндет те сол қатардан еді. Сахна-
ның әр сәті, әр деталі, классиктің екі-үш астардан тұратын 
әр реплика-ләмі, сезімдер шарпысуы, терең психологизм, 
күрт те тосын өмір коллизиялары Шекспир деңгейінде, со-
нау ортағасырлық замана ауанында, тарихи-психологиялық 
шындық үлгісінде орайласа орындалып жатты. Сүркіл бей-
неттің зейнетіндей нәтиже еді бәрі. Әсіресе, актерлар қауымы 
үшін кәсіби шыңдалудың бір мектебі түрінде болды осы жұ-
мыс. Сол уақытта, облыстық  театрлар деңгейінде осы іспетті 
әлемдік классика үлгісін ойдағыдай жүзеге асыру – жастық 
тәуекел барған бір үлкен ерлік еді.   

Жауһарлар өмірге жеңіл жолдармен келмейді.
Сондай, сыны салмақты қадамдар болашақтың қарымды 

қимыл, кең тынысына жол ашады. Солай болды да. Мысалы, 
А.П.Чеховтың «Апалы-сіңілілі үш қыз» пьесасы қазақ театры 
сахнасына алғаш рет Х.Әмір-Темірдің қойылымында жарық 
көрді. Драматург И.Эркеннің «Сау басыма сақина» туынды-
сы Венгер республикасы Мәдениет министрлігінің қола жүл-
десіне ие болып, спектакльдің режиссерлік шешімі КСРО 
Бүкілодақтық театрлар фестивалінің лауреаты атағын жеңіп 
алды. Сыр бойындағы театр шаңырағының сахна-төрінде 
М.Әуезовтің «Түнгі сарын», Ғ.Мүсіреповтің «Қозы Көр-
пеш-Баян Сұлу», Ш.Хұсайыновтың «Біздің Ғани», Қ.Мұха-
меджановтың «Жат елде», Т.Ахтановтың «Махаббат мұңы», 
С.Жүнісовтің «Қызым, саған айтам...», Д.Исабековтің «Әпке» 
пьесалары өмірдің нақты бейнесіне айналып, тірі тыныс, жан 
жылуымен көрермендер жүрегіне жол тартып жатты.

Режиссердің күлтексіз талабында актерлар қауымы талай 
сынды кезеңдерді бастан кешті. Театр дегеніңіз – актердің 
сахнадағы сөзі, қас-қабақ қағысы, жүріс-тұрысы ғана емес, 
көптеген күрделі компонент-бөліктерден тұратын құбылыс. 
Театрдың «киім ілгіштен басталатыны» мойындалған ғой, 
бірақ, сахнадағы әр деталь, көркем безендіру, сазды сарын-
дар, табиғат үндері қойылымға әр беруші ғана емес, идеяның 
көкей үнін жарқыратып ашуға септесетін құрамдастар. Осын-
дай күрделі әлемнің әр саласында өз ісіне бекем мамандар, 
шеберлер ұжымы қалыптасты... Сахна төріне жастар көптеп 
тартыла бастады. Өмір көрген үлкені бар, өнер жолында жаңа 
тәй басқан жасы бар – ынтымақты қауым, жарасымды актер-
лік ансамбль бой түзеді. Мұның бәрі, түптеп келгенде, Н.Бе-
кежанов атындағы Сыр бойы өнер ордасын республика және 
одан да тысқары жерлерде еңсесі көтеріңкі, танымал, беделді 
ұжым мәртебесінде мойындату бақытына жеткізді. 

Шаңырақ абыройы – адал тірліктер игілігінен құралады.
Режиссерлік ізденіс-талаптарында Х.Әмір-Темір Қызыл-

орда театрындағы еңбектеріне қоса, Талдықорған, Алматы, 
Шымкент, Орал сахналарына жол тартып, әртүрлі жанрдағы, 
әртүрлі стильдегі 200-ден аса спектакль қойған екен. Қазақ, 
орыс, шетел классикасының әлемдік жәдігерлерін, қазір-
гі қазақ драматургиясының маңдайалды туындыларын өз 
талғамында таңдап, көрермен көзіне үкілеп ұсыну нәтижесіз 
болған жоқ. Рес публика, шет елдер көрермендері бұл еңбек-
терді өз нәмінде бағалай білді. 

Әсіресе, Жетісу төрі – Талдықорған сахнасында жалғасқан 
өнер жолы өзіндік бір белес. Тағдырдың бұралаң бұрылыс-
тары әртүрлі жағдайлармен, Хұсекеңді сүйікті жары Әлия 
Арысбайқызымен осында алып келген. Өмір басқа салған 
қандай бір сын болса да, өнер деп соққан жүрек өзгеше бір 
тірлік-кәсіпті қаузап кетуі мүмкін емес екен. Сондай сәтте 
өнер мұратын дарынсыз, ұсақ күңкілшілдердің өресі тар ин-
тригаларынан жоғары қойды, биіктік, дегдарлықпен оларды 
жеңе білді. Қажас-қысасқа түсіп, өз тектілігінде төменде-

меді... Жаңа ортада да хас шеберліктің тізгіні тартылып, та-
набы тарылған жоқ. Жалынды жастар ортасында Ж.Аймауы-
тов, Б.Майлин,  М.Әуе зов классикаларынан бастап, Т.Әліпбай 
сияқ ты заманауи авторлар сөздерін сахнада сөйлетті. Ал, 
бірнеше жарқын бейнелерді сахнада сомдаған Әлия Тал-
дықорғанның «Ең әдемі келіншегі» атанды... Қызмет соңын-
да, Жетісуда Хұсейннің сынды мектебінен өтіп шыңдалған, 
режиссерға алғысты бір шоғыр талант өкілдері қалып еді.

Сахна табыстырып, театр батасын берген екі жас – 
Хұсейн мен Әлияның – ару қыз, арманшыл актриса, шынайы 
талант иесі Әлияның – жұп өмірі Сыр бойындағы қарашаңы-
рақтан басталған болатын. Құстың қос қанатындай жұпты 
жарасымға Жаратқан бұйыртқан ғұмыр соңына дейін бірге 
самғау жазылғандай еді. Тағдыр соққылары кейде аса қа-
тал... Сол қытымыр тағдыр алдымен екеудің жалғыз арысы 
– Оспан-өренді қапияда алды. Дос-жаран, ұжым, ағайын қай-
ғыны бірге көтерісті, қам көңілді шүкіршілікке келтірді. Бірақ 
ана жүрегі, нәзік әйел жаны қайғы зілін жүректен өшіре ал-
маған екен, ұзақ сырқаттан кейін Әлия да бұл өмірден бақиға 
ұзады... Қара шаңырағы – театр, ет-жақындары – актерлар, 
Хұсекең бақиға ұзаған қимастарының рухи өмірін, орындал-
май кеткен армандарын қажырлы еңбегімен ақтап, өмір жо-
лын ары жалғады. Шүкіршілік, жалғыз емес. Екі қызы мен 
немересінің ақжолтай тілегінде, тілекшілігінде жалғасқан 
өмір...  

Бейнет зейнетке жеткізеді. Өмірде ақиқатпен үндесіп жа-
татын әділдік сөзі бар. Өнерге арналған ғұмыр-жолдың бел 
ортасында-ақ суреткер КСРО Мәдениет министрлігінің, екі 
рет Қазақстан Рес публикасы Мәдениет министрлігінің, Қы-
зылорда және Алматы облыстары әкімдігінің Құрмет грамо-
таларымен марапатталған еді. Режиссердің өзіндік қолтаң-
басы туралы «Советская культура», «Театральная жизнь» 
сияқты сол кездің одақтық басылымдары мен ел газет-жур-
налдары жазып жатты. Сахна өнерінің сейістері – М.Қарата-
ев, Б.Құндақ баев,  Ә.Сығай, С.Қабдиева «Егемен Қазақстан», 
«Казахстанская правда», «Қазақ әдебиеті» беттерінде ре-
жиссер еңбегін тереңнен саралай білді. Х.Әмір-Темір 1976 
жылы Минск шаһарында өткен театрлар фестивалі, 1981 
жылғы Берлин фес тивалі, 1984 жылғы Душанбе фестивалі, 
1988 жылғы Кишиневтегі Ион Друцэ фес тивальдарында Қа-
зақстан, Қызылорда  театрларының өнер тәжірибелерін ор-
таға салды. Германия, Чехословакия, Польша театрларында 
тәжірибе жинақтады.

2005 жылы қазақ драматургиясының көшбасшылары 
Ж.Аймауытов пен Б.Майлиннің «Аласапыран» спектак лімен 
Қазан қаласының 1000 жылдығы фестиваліне, 2012 жылы 
Түркияның Конья қаласындағы «Мың тыныс, бір үн» фести-
валіне сол ел драматургі Т.Нардың «Төбекөз» спектаклімен, 
2013 жылы тағы да Қазан қаласында өткен  театрлар фести-
валіне қатысты. Мұндай алқалы жиындарға еленген, елеу-
лі еңбектер ғана шақырылады ғой. 2015 жылы Қазақстан-
ның Ұлыбританиядағы күндері аясында Лондон жұртына 
 Д.Исабековтің «Ескі үйдегі екі кездесуі» спектаклін ұсынған 
Сыр театрының ұжымы кірпияз Еуропа көрерменін тіпті 
тәнті етіп қайтты. Асылы, тұманды Альбионда бұл  театрдың 
асығы алшысынан түсе берген жайы бар: 2018 жылы Шот-
ландияда өткен тағы бір «Фриндж» халықаралық өнер фести-
валіне Х.Әмір-Темір сахналаған «Ақбаян» спектаклі қатыс-
тырылып, режиссердің есім-сойы Шотландияның «Алтын 
Кітабына» хатталды. Ал, өз еліміздегі жеңісті жолдар да осал 
түсіп жатпаған еді: Астана шаһарының 20 жылдығы мен 
Мемлекет және қоғам қайраткері Темірбек Жүргеновтің 120 
жылдығына арналған Талдықорғандағы Қазақстан және Орта 
Азия елдерінің VІІ Халықаралық фестиваліне Х.Әмір-Темір 
сахналаған Р.Отарбаевтың «Нарком Жүргенов» драмасымен 
қатысып, үш бірдей номинация олжасын қанжығаға байлады. 
Театр ұжымы – «Ұлттық авторлардың үздік драмасы» но-
минациясымен, актер Б.Алпысбаев Жүргеновтің әкесі Қара 
ролін сомдауда «Ең үздік екінші пландағы ер адам бейнесі» 
номинациясымен, актер С.Әбдіразақов Т.Жүргенов бейнесін 
шебер сомдаған артист номинациясымен марапатталды. Был-
тыр күзге салым Қызылорда облысының мәдениеті мен өнері 
күндері аясында «Нарком Жүргенов» драмасы Өзбекстан 
рес публикасы, Ташкент көрермендеріне ұсынылса, кеше ғана 
Семейде өткен Қазақстан халық артисі Ә.Өмірзақованың ға-
сыр мерейтойына арналған ел театрларының фестиваліне ре-
жиссер сахналаған драматург Е.Төлеубайдың «Абай» траге-
диясымен қатысып, Абай рөлін сомдаған актер Б.Темірбеков 
сол сахна жүлдесінің жеңімпазы атанды.

Жоғарыдағы тақ-тұқ мәліметтер қатарына енбей қалған 
ұжым өмірінің мәнді нюанстары қаншама?! Бәрінің нақты тү-
йіні: театр шаңырағындағы игі бастамалар – жақсы дәстүрге 
ұласқан, жолдар мен жылдар жарқын жеңіс, толымды жеміс-
тер әкелген. 

Қызыл саясат кезінде «Теміров» боп жазылып жүретін 
Хұсекең бірде, әкесі мен анасының неке куәлігін тауып ала-
ды. Өшкені жанғандай қуанады. Ол қағазда әкесінің тегі 
«Жүсіп Әмір-Теміров» екен. Саясат салған, қуғын-сүргін 
өкшелеген уақыт кезінде «Теміров» деуге мәжбүрлеген ғой. 
Хұсекең солай әулет шындығымен қауышты. Сонан бері ол 
«Хұсейн Әмір-Темір».   

Өз жобасында, алты томнан тұратын ғұмырнамалық, 
өнернамалық кітаптар сериясының төртеуі дүниеге келген. 80 
жыл ғұмыр, 57 жыл сахна әлеміндегі жолдар – соның бәрінің 
шырғасын шығармай түп-түгел хатқа түсірген ғұмыр-баян 
бұл. Қомақты дүние. Адам, актер, режиссер, драматург, ұстаз, 
қайраткер қолтаңбалары сайрап жатыр мұнда.... Соңғы екі 
кітап басылымға дайындалу үстінде. Сол алтаудың бесіншісі-
не шебер «Өнер-әлем» деп айдар тақса, ең соңғысын «Шы-
мылдық» деп атаған сияқты. Сахна сөзін тұжырымдайтын сәт 
«Шымылдық» деп аталады.

Х.Әмір-Темір Сыр театрының ғана емес, жалпы қазақ 
театр өнерінің өркендеуіне зор үлес қосқан шебер, суреткер. 
Тынымсыз ізденіс, жаратылыс берген шығармашылық қуат, 
өзіне де, өзгеге де табанды талапшылдық әр жылдары жоға-
ры бағаланып, Х.Әмір-Темірге «Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері», «Құрмет» ордені және «Қызылорда облысының 
Құрметті азаматы» атақтарын еншілеген. Ел, халық көңілінен 
шыққан лайықты бағалар.

Ол жоғары өнер биігіне көтеріле алған суреткер. 
Жақында осы жолдар авторы сол шебермен бірге облыс 

әкімі  Г.Н.Әбдіқалықованың қабылдауында болды. Ыстық іл-
типат, жылы лебізде аймақ басшысы сексеннің сеңгіріндегі 
Х.Әмір-Темірдің шығармашылық ғұмыр-жолын биік баға-
лап, иығына шапан жапты. Мына қысаң уақыттың бір шығы-
сында, шебердің мерейтойын лайықты атқарып, басылымға 
дайындалып жатқан соңғы екі кітабының жарық көруіне де-
меушілік жасауға уәде етті. Зор еңбек өз деңгейінде бағалан-
ды. Сол қабылдауда мен, өз әріптестері арасында «шебер», 
«мэтр» атанған Хұсейн Әмір-Темірді «корифей» нәмінде 
атауды ұсындым. Неге сондай атты атақты еншілемеске! Бұл 
дәреженің арнайы дипломы жоқ. Өз мұратының «қара жұмы-
сынан» бастап, нешеме оты мен суынан өтіп, шеберлік қана 
емес, сұңғыла сарабдалдыққа жеткен рухани дәреженің фи-
лософиялық мәні, мәртебесі ол! Өз таңдау тағдырының неше 
шиырынан өтіп, қалыптасқан хас майталманға қарата айты-
латын сөз.

Сахна бедеріндегі 57 жыл! Хұсекең бүгін де сол бекем 
тұғырда. Жас деген, «пашпорттағы» бір тамшы таңбамен 
санаса тоқырамайтын, жылдар өткен са йын жосынға салған 
алмастай жарқырай түсетін бір қасиеттер болады. Сондай 
өмір, өнер өнегесінің бірі. Бірегейі. Сонау әлемдік ойшылдың 
дуалы аузымен айтқан «Өмір – үлкен театр» болса, бұл шебер 
осы екі стихияның ғажайып үйлесімін өмірі жарастырумен 
келген тұлға.

Ғұмырдың қоңыр күзіндегі Хұсекең – Хұсейн Әмір-
Темірдің қазіргі сәтін сахна шымылдығы алдындағы ойлы 
сабырға ұқсатамын мен. Мәуелі мерзім. Байыр қалы кезең. 
Өнерде өрістеген, өнер деп өткен бір ғұмырнаманың Тұжы-
рым-Шымылдығы алдындағы ойлы сәт...

Сайлаубай ЖҰБАТЫРҰЛЫ,
жазушы, 

қоғам қайраткері

ШЫМЫЛДЫҚ АЛДЫНДАҒЫ ОЙ
Театр әлемі шымылдықпен ашылып, шымылдықпен жабылады. Сол ғажайып перде қатпарында 

кереметтер кілті тұр. Оның арғы жағында, сиқырлы сахна шаршысында он сегіз мың ғаламның құбылыстары 
тоғыса, ғасырлар толқындары мен адамдар тағдырлары буырқана қайнап жатқанын көрер едің. Мен білетін 
сахна ғажабы кім-кімнің де жан әлеміне осылай жол ашады.

Сол сырлы әлемге жан беріп, қан жүгіртетін театрдың ақыл-ойы, сана-сезімі, жүрек тынысы – режиссер.
Ғасыр сахнасында шымылдығын түсіргелі тұрған биылғы 2020 жылы, 80 деген ғұмыр биігіне табан тірей 

көтерілген Сыр бойының атпал азаматы, танымал тұлға, облыстық Н.Бекежанов атындағы қазақ академиялық 
музыкалық драма театрының көркемдік жетекшісі, белгілі режиссер Хұсейн Жүсіпұлы Әмір-Темір болмысы 
мені осындай ойларға бастайды.

– Жорабек Ибрагимұлы, облыс тағы су шаруа
шылығының ірі нысандарын күрделі жөндеу мәселе
сі көптен бері көтеріліп келе жатқаны белгілі. Биыл 
осы мәселелер шешімін тапты. Оған қалай қол жет
ті?

– Жыл басында «Әйтек» су торабындағы апатты 
жағдайды баяндадық. Оның оң жақ бетінде сызат пайда 
болды. Тез арада жөнделмесе апат орын алып, үш елді 
мекенді су басып қалуы ықтимал. Сондай-ақ 8 мың гек-
тар алқап сусыз қалады. Осыған тез арада республика-
лық бюджеттен қаржы бөлуіне ықпал жасауын сұрадық. 

Екінші мәселе ретінде 60 жылдан астам уақыт 
үздіксіз жұмыс істеп келген «Қызылорда» су торабы 
мүлдем жөндеу көрмегенін айттық. Су реттегіш тоспа 
2014 жылы апатты деп танылып, үстінен көлік жүруге 
тыйым салынды. Бұл жағдайды Елбасы да, Мемлекет 
басшысы да, Үкімет басшысы да жақсы біледі. Әйтсе де, 
қаржы бөлу үнемі кешіктіріліп келді. Үшінші сұрағымыз 
«Көкарал» бөгетін жөндеу жұмыстарына қаржы бөлуге 
қатысты болды. Ол тезірек жүзеге аспаса, біз Кіші Арал-
дан айырылып қалатынымыз анық.

Қыркүйек айында «Әйтек» су торабындағы жұмыс-
тарға жоба-сметалық құжаттар дайындауға 48 млн теңге 
қаржы бөлінді. Құжаттар дайындалып болысымен, рес-
публикалық бюджеттен тағы да 672 млн теңге қаржы 
бөлінді. Қазір онда жұмыс жүріп жатыр. Дәл сол сияқты 
«Қызылорда» су торабындағы жұмыстар 2,6 млрд тең-
геге есептеліп, биыл оның 481 млн теңгесі бөлініп, бұл 
жерде де жұмыс басталып кетті. «Көкарал» бөгетінде-
гі жұмыс тардың жоба-сметалық құжаттарына қаржы 
бөлініп, да йындалып, қазір сараптамадан өтуде. Сарап-
тамадан кейін келесі жылы жөндеу жұмыстарына қаржы 
бөлінеді. 

– Су тапшылығы жағда йында оны үнемдеудің 
қандай ісшараларын жүзеге асырдыңыздар?

– Алғашқы кезекте күріштікте пайдаланылып, 
қашырт қыға жіберілген суды екінші қайтара пайдала-
нуды жүзеге асырдық. Екінші бір жолы – бір каналдың 
бойында орналасқан бірнеше шаруашылыққа суды ке-
зегімен беруді ұйымдастырдық. Сондай-ақ өздігінен су 
бармайтын жерлерге 57 насос қойылды.  Осындай тәсіл-
дермен қиыншылықтан шықтық, бұл егіннен мол өнім 
алуға септігін тигізді.

Мұндай қиыншылықтар алдағы уақытта қайталан-
бас үшін облыс бо йынша күріш егістігі көлемін 5,1 
мың гектарға қысқартып отырмыз. Жалпы біздің облыс 
күріш дақылын егуге бейімделген. Кеңес одағы  кезін-
де аграрлық саланың ірі ғалымдары өңірдің климатын, 
топырағын, су жағдайын зерттеп, күріш егуге қолайлы 
екенін анықтап берген. 250 мың гектар ауыспалы суар-
малы алқап тегістеліп дайындалған. Бұл – біздің ең бас-
ты байлығымыз, алтын қорымыз. Егер күріш екпесек, 
онда экологиямыз өзгереді, барлық дайындалған ауыспа-
лы егістен айы рылып қаламыз. Сондықтан бізде күріш 
көлемін 75-80 мың гектардан төмен түсіруге болмайды. 
Бірақ ауыспалы егістікті ұстап тұру қажет.

– Пандемияға байланысты біраз саланың қаржы
сы қысқартылғаны белгілі. Сіздердегі жағдай қан
дай?

– Иә, қысқартулар барлық жерде болды. Соның ішін-
де 2021 жылғы Қызылорда облысының көл жүйелерін 
сақтау үшін табиғат қорғауға, су жіберуге арналған 648 
млн теңге қаржы  қысқартуға ілікті. Бұл ақпарат жеткен 
бойда бірден дабыл көтердік. Су шаруашылығы коми-
тетіне, Экология, геология және табиғи ресурстар ми-
нистрлігіне шықтық.  Біздің облыстан сайланған Пар-
ламент депутаттары  Абзал Ералиев, Мұрат Бақтиярұлы, 
Ақмарал Әлназарова Үкіметке хат жазды. Өзім Қаржы 
министрлігіне бардым. Ондағылар бұл қаржы келесі 
жыл жоспарына енгізілмегенін айтты. «Бұл қаржыны 
қысқартпайтын едік, бірақ Су шаруашылығы комитеті-
нен тапсырыс түспеді» деген уәж келтірді. Комитетке 
барсам, олар тапсырыс бергені туралы құжаттарын көр-
сетті. Қысқасы, бір-біріне сілтеп салып, соңын табу мүм-
кін болмай кетті. 

Содан тездетіп Қызылордаға жетіп, бүкіл жағдайды 
баяндап, Мемлекет басшысы  Қасым-Жомарт  Тоқаевқа 
хат дайындадым. Тиісті қаржы бөлінбесе, онсыз да 
экология лық жағдайы төмен өңірдің ахуалы тіпті нашар-
лап кететінін, сонымен бірге қаншама адам жұмыссыз 
қалатынын жеткіздім. 276 гидротехникалық құрылғыны 
ұстап тұратын 230-дай су маманы жұмыссыз қалса, онда 
су шаруашылығы мекемесі де таратылады деген ойымды 
жеткіздім.  Хат дайын болғаннан кейін облыс орталығын-
да тұратын елге белгілі қадірменді ақсақалдарымызды 
жағалап, хаттың мазмұнын түсіндірдім. Ешқайсысы да 
бас тартпастан қол қойды.  Хатты поштамен Президент-
тің атына жібердім.

Екі апта өткен соң таңертеңмен телефоныма қоңы-
рау түсті. Қаржы министрлігінен хабарласып, Президент 
тапсырмасы бойынша келесі жылдың бюджетіне көл-
дерді суландыруға арналған 648 млн теңге енгізілетінін 
жеткізді. Мен алғыс айттым, ауызша уәделердің орын-
далмай қалғанына куә болғанымызды алға тартып, ар-
найы хат жолдауын өтіндім. Министрлік өкілінің айт-
уынша, мұндай қаржы басқа облыс тардың бәрінде 
қысқартылған, тек Қызылорда облысына ғана беріледі. 
Кейін қаржы қысқармайтыны туралы хат жіберді.

Осы сұхбатты пайдаланып, хатқа қол қойған барлық 
ардагерлерге ризашылығымды жеткізгім келеді. Сол 
кісілердің арқасында көлдерді суландыру мәселесінде 
пайда болған түйткілдің түйіні тарқатылып отыр.

– Жорабек Ибрагимұлы, әңгімеңізге рахмет! Мәсе
леге қаныққан оқырмандар Президентке де, ардагер
лерге де, өздеріңізге де риза болады деп ойлаймын.

Әңгімелескен 
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,

«Сыр бойы»

«Бір хат 
бір саладағы 
түйінді 
тарқатты»

Өтіп бара жатқан жыл облыстың ауыл 
шаруашылығы саласы, оның ішінде егін 
шаруашылығы үшін де оңайға соққан жоқ. 
Ең басты қиыншылық су жетіспеушілігіне 
байланысты туындады. Суармалы егіншілікпен 
айналысатын Сыр өңірі үшін тіршілік нәрінің 
әдеттегі көлемнен кем болуы диқан қауымын 
біраз абыржытты. 

Осы орайда су шаруашылығына артылар 
жүк ауыр. Сала басшылары мен мамандары 
алдағы уақытта су жеткізуде жаңа қиындықтар 
туындамас үшін үнемі белсенділік танытып 
келеді. Нәтижесі де жоқ емес. Ол туралы 
«Қазсушар» РМК өндірістік учаскесінің бастығы 
Жорабек Нұрымбетовке бірнеше сауал қойған 
едік.
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Қызылорда облыстық мәслихатының шешімі
2020 жылғы 11 желтоқсан №519

Қызылорда қаласы 51-сессия

2021-2023  жылдарға арналған 
облыстық бюджет туралы

«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан Республикасының 
2008 жылғы 4 желтоқсандағы Кодексінің 75-бабының 2-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. 2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет тиісінше 1, 2 және 
3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

1) кірістер – 397 177 629,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 24 327 180,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 3 867 459,0 мың теңге; 
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 9 371,0 мың теңге;
трансферттер түсімдері – 368 973 619,0 мың теңге;
2) шығындар – 397 360 558,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – -6 110 373,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 5 057 768,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 11 168 141,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 447 739,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 447 739,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 5 479 705,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -5 479 705,0 

мың теңге.
2. 2021 жылға арналған аудандар мен Қызылорда қаласының бюджеттерінен 

облыстық бюджетке кірістерді бөлу нормативтері төмендегідей болып белгіленсін:
1) 101.201 «Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке та-

быс салығы» және 101.205 «Төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар 
табыс тарынан ұсталатын жеке табыс салығы» кодтары бойынша бюджеттерінен:

Арал ауданынан – 50%;
Қазалы ауданынан – 50%;
Қармақшы ауданынан – 50%;
Жалағаш ауданынан – 50%;
Сырдария ауданынан – 50%;
Шиелі ауданынан – 50%;
Жаңақорған ауданынан – 50%;
Қызылорда қаласынан – 90%;
2) 101.202 «Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке 

табыс салығы» коды бойынша аудандар бюджеттерінен – 0%, Қызылорда қаласы 
бюджетінен – 90%; 

3) 101.111 «Ірі кәсіпкерлік субъектілеріненжәне мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс 
салығы» коды бойынша аудандар мен Қызылорда қаласы бюджеттерінен – 0%; 

4) 103.101 «Әлеуметтік салық» коды бойынша бюджеттерінен:
Арал ауданынан – 50%;
Қазалы ауданынан – 50%;
Қармақшы ауданынан – 50%;
Жалағаш ауданынан – 50%;
Сырдария ауданынан – 50%;
Шиелі ауданынан – 50%;
Жаңақорған ауданынан – 50%;
Қызылорда қаласынан – 90%.
3. 2021 жылға арналған облыстық бюджетте, облыстық бюджеттен аудан-

дар бюджеттеріне берілетін субвенциялар көлемі 95 893 342 мың теңге сомасында 
көзделсін, оның ішінде:

Арал ауданы    12 289 436 мың теңге;
Қазалы ауданы 14 302 109 мың теңге;
Қармақшы ауданы 11 579 479 мың теңге;
Жалағаш ауданы 7 087 793 мың теңге;
Сырдария ауданы 4 332 539 мың теңге;
Шиелі ауданы 14 849 746 мың теңге;
Жаңақорған ауданы 14 607 181 мың теңге;
Қызылорда қаласы 16 845 059 мың теңге.
4. Аудандар және Қызылорда қаласы бюджеттеріне облыстық бюджет 

қаражаттары есебінен 2021 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттердің 
бөлінуі Қызылорда облысы әкімдігінің қаулысы негізінде төмендегілер үшін 
айқындалады: 

1) нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-
2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде еңбек 
нарығын дамытуға бағытталған ағымдағы шараларды жүзеге асыру;

2) Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және 
өмір сүру сапасын жақсарту;

3) Ұлы Отан соғысының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан 
соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер, еңбек ардагерлері және «Арда-
герлер туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 6 мамырдағы Заңның күші 
қолданылатын басқа да адамдарға бір реттік әлеуметтік көмек төлеу;

4) өңірге қажет мамандықтар бойынша әлеуметтік тұрғыдан халықтың осал 
тобы қатарынан білім алушы студенттерге әлеуметтік көмек көрсетуге; 

5) туберкулез ауруының қолдаушы фазасында емделіп жүрген науқастарға 
әлеуметтік көмек көрсету;

6) гемобластоздар мен апластикалық анемияны қосқанда гематологиялық ау-
рулармен ауырған диспансерлік есепте тұрған балаларға әлеуметтік көмек көрсету;

7) Адамның иммун тапшылығы вирусы инфекциясы бар балаларға әлеуметтік 
көмек көрсету;

8) «Бақытты отбасы» аз қамтылған отбасыларды қолдау орталығының қызметін 
қамтамасыз ету;

9) Байқоңыр қаласында тұратын Қазақстан Республикасының азаматтарына 
тұрғын үй көмегін көрсету;

10) халықтың осал топтарына қолдау көрсету үшін ыстық тамақ ұйымдастыру;
11) мемлекеттік-жекешелік әріптестік аясында іске қосылған спорт нысандарын 

ұстау;
12) каналдарды ұстау;
13) жер асты және жер үсті инженерлік желілерін түгендеу;
14) жолаушылар маршрутын субсидиялау;
15) автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу.
5. Аудандар және Қызылорда қаласы бюджеттеріне республикалық бюджет 

есебінен 2021 жылға арналған нысаналы даму трансферттердің бөлінуі Қызылорда 
облысы әкімдігінің қаулысы негізінде төмендегілер үшін айқындалады: 

1) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеу;
2) үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру;
3) Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және 

өмір сүру сапасын жақсарту;
4) мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға 

жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау;
5) еңбек нарығын дамыту;
6) мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және архив мекемелерінің басқарушы 

және негізгі персоналына мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі 
ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар 
белгілеу;

7) «Ауыл – Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік 
және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру;

8) көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыру;
9) халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топтарына және (немесе) аз қамтылған 

көпбалалы отбасыларға коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғынжайын сатып алу.
6. Аудандар және Қызылорда қаласы бюджеттеріне облыстық бюджет есебінен 

2021 жылға арналған нысаналы даму трансферттердің бөлінуі Қызылорда облысы 
әкімдігінің қаулысы негізінде төмендегілер үшін айқындалады: 

1) ауылдық елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту;
2) газ тасымалдау жүйесін дамыту;
3) коммуналдық тұрғын-үй қорының тұрғын үйлерін салу және (немесе) реконс-

трукциялау;
4) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және (немесе) жай-

ластыру;
5) әлеуметтік саланы дамыту;
6) көлік инфрақұрылымын дамыту;
7) «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту.
7. Аудандар және Қызылорда қаласы бюджеттеріне республикалық бюджет 

есебінен 2021 жылға арналған нысаналы даму трансферттердің бөлінуі Қызылорда 
облысы әкімдігінің қаулысы негізінде төмендегілер үшін айқындалады: 

1) коммуналдық тұрғын-үй қорының тұрғын үйлерін салу және (немесе) рекон-
струкциялау;

2) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және (немесе) жай-
ластыру;

3) сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту;
4) ауылдық елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту;
5) көлік инфрақұрылымын дамыту;
6) Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы 

шеңберінде шағын және моноқалалардағы бюджеттік инвестициялық жобаларды 
іске асыру;

7) Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту;

8) «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік 
және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту.

8. Аудандар және Қызылорда қаласы бюджеттеріне облыстық бюджет есебінен 
2021 жылға арналған нысаналы несиелердің бөлінуі Қызылорда облысы әкімдігінің 
қаулысы негізінде төмендегілер үшін айқындалады: 

тұрғын үй жобалау және (немесе) салу.
9. Облыстың жергілікті атқарушы органының 2021 жылға арналған резерві 563 

280 мың теңге сомасында бекітілсін. 
10. 2021 жылға арналған облыстық бюджетте аудандардың бюджеттерінен және 

Қызылорда қаласы бюджетінен трансферттердің түсімдері 91 706 291 мың теңге со-
масында көзделсін.

11. 2021 жылға арналған жергiлiктi бюджеттердi атқару процесiнде секвес-
трлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттiк бағдарламаларының тізбесі 4-қосымшаға 
сәйкес бекітілсін. 

12. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және рес-
ми жариялауға жатады.

Қызылорда облыстық мәслихатының 
51-сессиясының төрағасы    Н. Амитов
Қызылорда облыстық мәслихатының хатшысы  К. Бисенов

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
Қызылорда облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 21.12.2020
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 120000-120008-7938 болып енгізілді

Қызылорда облыстық мәслихатының
2020 жылғы 11 желтоқсандағы 

№ 519 шешіміне 1-қосымша

2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ

Санаты 
Сомасы, 

мың теңге
 Сыныбы 
  Iшкi сыныбы 
   Атауы 
   1. Кірістер 397 177 629,0
1   Салықтық түсімдер 24 327 180,0
 01  Табыс салығы 12 217 465,0
  2 Жеке табыс салығы 12 217 465,0
 03  Әлеуметтiк салық 10 887 232,0
  1 Әлеуметтік салық 10 887 232,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын 

ішкі салықтар 1 222 483,0

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн 
түсетiн түсiмдер 1 144 099,0

  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн 
алынатын алымдар 78 384,0

2   Салықтық емес түсiмдер 3 867 459,0
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 1 070 040,0
  1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің 

түсімдері 10 536,0

  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 
кірістер 37 483,0

  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша 
сыйақылар 1 022 021,0

 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 2 797 419,0
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 2 797 419,0
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 9 371,0
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 

мүлікті сату 9 371,0

  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 
мүлікті сату 9 371,0

4   Трансферттердің түсімдері 368 973 619,0
 01  Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан 

трансферттер 91 706 291,0
  2 Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер 91 706 291,0
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан 

түсетiн трансферттер 277 267 328,0
  1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 277 267 328,0

Функционалдық топ  

 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі  

 Бағдарлама  
Атауы  

   2. Шығындар 397 360 558,0
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 3 007 464,0
 110  Облыс мәслихатының аппараты 59 977,0
  001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер 59 977,0
 120  Облыс әкімінің аппараты 1 884 438,0
  001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер  1 419 895,0

  007 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары 443 572,0

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

20 971,0

 257  Облыстың қаржы басқармасы 121 771,0

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

120 214,0

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

1 557,0

 258  Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау 
басқармасы 153 856,0

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

153 856,0

 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 128 612,0
  075 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін 

қамтамасыз ету 128 612,0
 269  Облыстың дін істері басқармасы 139 832,0
  001 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 41 603,0
  005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 98 229,0
 282  Облыстың тексеру комиссиясы 224 614,0
  001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 224 614,0
 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 147 036,0

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

147 036,0

 718  Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 77 283,0

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

77 283,0

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

70 045,0

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

70 045,0

02   Қорғаныс 1 253 229,0
 296  Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы 1 141 209,0

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

61 457,0

  003 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі 
іс-шаралар 11 997,0

  005 Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және 
жұмылдыру 208 236,0

  007 Аумақтық қорғанысты дайындау және облыстық 
ауқымдағы аумақтық қорғанысы 112 943,0

  014 Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын 
алу және жою 593 503,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары 153 073,0

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

112 020,0

  002 Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты 
мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары 112 020,0

03   Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, 
қылмыстық-атқару қызметі 7 974 136,0

 252  Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
ішкі істер органы 7 974 136,0

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

6 316 706,0

  006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 657 430,0
04   Бiлiм беру 181 912 297,0
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 743 192,0
  003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта 

даярлау 76 065,0

  043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру ұйымдарында мамандар даярлау 586 862,0

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

80 265,0

 261  Облыстың білім басқармасы 171 656 621,0
  001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 672 409,0

  003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша 
жалпы білім беру 1 440 504,0

  004 Облыстық мемлекеттік  білім беру мекемелерінде білім 
беру жүйесін ақпараттандыру 83 003,0

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

965 348,0

  006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды 
балаларға жалпы білім беру 1 567 278,0

  007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен 
тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу 92 086,0

  011
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық 
денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-
медициналық-педагогикалық консультациялық көмек 
көрсету

415 385,0

  012 Дамуында проблемалары бар балалар мен 
жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу 419 827,0

  019 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне 
жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру 34 000,0

  025 Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында 
мамандар даярлау 6 434 298,0

  029 Әдістемелік жұмыс 400 271,0

  052

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

3 093 767,0

  055 Балалар мен жас өспірімдерге қосымша білім беру 2 790 784,0

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

142 340,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары 2 314 728,0

  068 Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыру 
қамтамасыз ету 2 616,0

  080
Нұрсұлтан Назарбаев Қорының «EL UMITI» 
талантарын анықтау және қолдау бастамасын іске 
асыру

46 119,0

  082 Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім 
беру ұйымдарында жалпы білім беру 79 617 552,0

  083
Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі 
мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып 
қайтуды ұйымдастыру

54 376,0

  085 Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде білім беру 
ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 2 876 948,0

  086
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап 
алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша 
қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 366,0

  087
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының 
қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға 
қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай 
қаражат төлемі

264 469,0

  202 Мектепке дейінгі ұйымдарда мемлекеттік білім беру 
тапсырысын іске асыруға 27 692 713,0

  203 Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына 
шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға 40 234 434,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 4 947 819,0
  006 Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша 

білім беру 4 478 393,0

  007 Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында 
спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру 469 426,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 4 564 665,0

  011 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу 
және реконструкциялау 50 000,0

  012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 
объектілерін салу және реконструкциялау 3 060 493,0

  069 Қосымша білім беру объектілерін салу және 
реконструкциялау 1 454 172,0

05   Денсаулық сақтау 7 512 667,0
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 4 977 545,0
  001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 165 980,0

  006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін 
қызметтер 232 975,0

  007 Салауатты өмір салтын насихаттау 39 240,0
  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 60 183,0

  018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық 
қызметтер 44 291,0

  023 Медициналық және фармацевтикалық қызметкерлерді 
әлеуметтік қолдау 29 250,0

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

2 127 117,0

  029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 43 429,0
  033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі 

шығыстары 1 109 669,0

  039

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

126 780,0

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

300 338,0

  042
Медициналық ұйымның сот шешімі негізінде жүзеге 
асырылатын жыныстық құмарлықты төмендетуге 
арналған іс-шараларды жүргізу

872,0

  050
Қаржы лизингі шарттарында сатып алынған 
санитариялық көлік және сервистік қызметті көрсетуді 
талап ететін медициналық бұйымдар бойынша лизинг 
төлемдерін өтеу

538 550,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 2 535 122,0

  038 Денсаулық сақтау объектілерін салу және 
реконструкциялау 2 535 122,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 22 330 190,0
 256  Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және 

әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 21 703 224,0

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

125 143,0

  002

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

367 796,0

  003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 1 187 211,0

  013

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

1 094 564,0

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

431 038,0

  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

495 719,0

  018 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырысты орналастыру 102 196,0

  046 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту 11 355,0

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

115 115,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары 32 111,0

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 17 740 976,0

 261  Облыстың білім басқармасы 506 291,0
  015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру 205 486,0
  037 Әлеуметтік сауықтандыру 79 381,0

  084

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша 
білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында 
оқитындармен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте 
(таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде 
әлеуметтік қолдау

91 840,0

  092 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) 
асырап бағу 129 584,0

 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 51 822,0
  077 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 

қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту 51 822,0
 295  Облыстың еңбек саласындағы бақылау басқармасы 68 853,0

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

68 853,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 8 882 812,0
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы 8 882 812,0

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

139 339,0

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

3 361 800,0

  038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 2 450 000,0
  114 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму 

трансферттері 2 931 673,0
08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 8 097 223,0
 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 1 569 481,0
  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтер 203 158,0
  003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 231 785,0
  007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 

қызметтер  1 065 222,0

  010 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да 
тілдерін дамыту 69 316,0

 273  Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы 2 795 621,0

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

71 567,0

  005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 107 191,0
  007 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған 

қолжетімділікті қамтамасыз ету 662 680,0
  008 Театр және музыка өнерін қолдау 846 870,0
  009 Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз 

ету 249 889,0
  010 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 321 668,0
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары 16 750,0

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 519 006,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 2 671 725,0

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

286 979,0

  002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 107 192,0

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

2 246 547,0

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 31 007,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 149 682,0

  024 Cпорт объектілерін дамыту 34 594,0
  027 Мәдениет объектілерін дамыту 115 088,0
 743  Облыстың цифрлық технологиялар басқармасы 910 714,0

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

322 214,0

  008 «Ақпараттық технологиялар орталығы» мемлекеттік 
мекемесінің қызметін қамтамасыз ету 571 717,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары 16 783,0

09   Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 1 547 187,0
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы 1 547 187,0
  071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 1 547 187,0

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

15 405 764,0

 251  Облыстың жер қатынастары басқармасы 193 114,0

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

193 114,0

 254  Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасы 2 425 129,0

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

101 955,0

  003 Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы 
құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 68 532,0

  005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 1 179 683,0
  006 Жануарлар дүниесін қорғау 23 462,0
  008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 746 891,0
  022 Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту 190 100,0
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары 90 000,0

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 24 506,0

 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 11 061 016,0
  001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 147 301,0
  002 Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау 145 530,0
  006 Басым дақылдардың өндірісін субсидиялау 1 374 190,0

  008

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

576 065,0

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

435 857,0

  018 Пестицидтерді залалсыздандыру 2 286,0
  029 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды 

организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар 98 453,0

  034 Тауарлық балық өсіру өнімділігі мен сапасын 
арттыруды субсидиялау 8 400,0

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

429,0

  047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын 
субсидиялау 1 951 280,0

  050
Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік 
кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін 
өтеу

2 080 236,0

  051 Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын 
кепілдендіру мен сақтандыру шеңберінде субсидиялау 168 460,0

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

2 553 746,0

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

1 267 558,0

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

20 291,0

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

200 031,0

  061

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

30 903,0

 719  Облыстың ветеринария басқармасы 1 651 092,0

  001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 93 722,0

  009 Ауру жануарларды санитариялық союды ұйымдастыру 12 860,0
  010 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды 

ұйымдастыру 56 697,0

  011

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

22 638,0

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

71 477,0

  013 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру 
жөніндегі іс-шараларды өткізу 24 439,0

  014 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 1 066 666,0
  028 Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық 

препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер 3 476,0

  030

Жануарлардың энзоотиялық ауруларының 
профилактикасы мен диагностикасына арналған 
ветеринариялық препараттарды, олардың 
профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі 
қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды 
сақтауды және аудандардың (облыстық маңызы 
бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына 
тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру

226 544,0

  031

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді 
жүргізу үшін ветеринариялық мақсаттағы бұйымдар 
мен атрибуттарды, жануарға арналған ветеринариялық 
паспортты орталықтандырып сатып алу  және 
аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
жергілікті атқарушы органдарына тасымалдау (жеткізу)

6 213,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары 66 360,0

 725  Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау басқармасы 66 491,0

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

66 491,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 8 922,0

  020 Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту 8 922,0
11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 

қызметі 9 721 137,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 9 639 466,0

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

117 841,0

  004 Қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және 
елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу 52 196,0

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 2 969 529,0

  114 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму 
трансферттері 6 499 900,0

 724  Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы 
басқармасы 81 671,0

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

81 671,0

12   Көлiк және коммуникация 15 715 870,0
 268  Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль 

жолдары басқармасы 15 715 870,0

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

65 641,0

  002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 3 190 990,0
  003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз 

ету 353 674,0

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

182 547,0

  025 Облыстық автомобиль жолдарын және  елді-
мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу 329 105,0

  028 Көлiк инфрақұрылымының басым  жобаларын іске 
асыру 2 857 458,0

  051 Әуе көлігінің инфрақұрылымын дамуы 30 000,0
  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 

ағымдағы трансферттер 4 988 862,0

  114 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму 
трансферттері 3 717 593,0

13   Басқалар 7 081 524,0
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 710 166,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 710 166,0

 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 
әлеуметтікбағдарламалар басқармасы 140 256,0

  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау 140 256,0

 257  Облыстың қаржы басқармасы 563 280,0
  012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 563 280,0
 261  Облыстың білім басқармасы 1 101 291,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 1 101 291,0

 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 810 231,0

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

2 592,0

  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау 807 639,0

 280  Облыстың индустриалдық-инновациялық  даму 
басқармасы 82 180,0

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

82 180,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 160 930,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 160 930,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 416 209,0

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

300 000,0

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

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 2 678 273,0

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

11 025,0

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

1 905 558,0

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

652 000,0

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

39 690,0

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

70 000,0

 743  Облыстың цифрлық технологиялар басқармасы 84 331,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 84 331,0
14   Борышқа  қызмет көрсету 1 690 366,0

 257  Облыстың қаржы басқармасы 1 690 366,0
  004 Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет 

көрсету 1 681 615,0

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

8 751,0

15   Трансферттер 105 228 692,0
 257  Облыстың қаржы басқармасы 105 228 692,0
  007 Субвенциялар 95 893 342,0

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

9 335 350,0

   3. Таза бюджеттік кредиттеу -6 110 373,0
   Бюджеттік кредиттер 5 057 768,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 797 166,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 1 797 166,0

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

1 797 166,0

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

2 982 102,0

10 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 1 000 000,0

  037

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

1 000 000,0

 258  Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау 
басқармасы 1 982 102,0

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

1 982 102,0

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 11 168 141,0
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 11 168 141,0
5  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік 

кредиттерді өтеу 11 168 141,0
   4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 447 739,0
   Қаржы активтерін сатып алу 447 739,0
13   Басқалар 447 739,0
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы 147 739,0

  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту 147 739,0

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 300 000,0
  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 

қалыптастыру немесе ұлғайту 300 000,0

6   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 
түсімдер 0,0

   5. Бюджет тапшылығы (профициті) 5 479 705,0

6-бет 
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   6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 
пайдалану) -5 479 705,0

7   Қарыздар түсімі 3 260 602,0
 01  Мемлекеттік ішкі қарыздар 3 260 602,0
  1 Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар 0,0
7  2 Қарыз алу келісім-шарттары 3 260 602,0
16   Қарыздарды өтеу 8 740 307,0
16 257  Облыстың қаржы басқармасы 8 740 307,0
16 257 008 Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу 5 206 155,0
16 257 015 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет 

алдындағы борышын өтеу 3 534 152,0

Қызылорда облыстық мәслихатының
2020 жылғы 11 желтоқсандағы

№ 519 шешіміне 2-қосымша

2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ

Санаты 
Сомасы, 

мың теңге
 Сыныбы 
  Iшкi сыныбы 

   Атауы 
   1. Кірістер 294 776 994,0
1   Салықтық түсімдер 12 981 402,0
 01  Табыс салығы 6 057 633,0
  2 Жеке табыс салығы 6 057 633,0
 03  Әлеуметтiк салық 5 682 954,0
  1 Әлеуметтік салық 5 682 954,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын 

ішкі салықтар 1 240 815,0

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн 
түсетiн түсiмдер 1 159 294,0

  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн 
алынатын алымдар 81 521,0

2   Салықтық емес түсiмдер 1 039 904,0
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 1 039 904,0
  1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің 

түсімдері 10 958,0

  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 
кірістер 38 984,0

  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша 
сыйақылар 989 962,0

3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 9 746,0
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 

мүлікті сату 9 746,0

  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 
мүлікті сату 9 746,0

4   Трансферттердің түсімдері 280 745 942,0
 01  Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан 

трансферттер 96 473 480,0
  2 Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер 96 473 480,0
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан 

түсетiн трансферттер 184 272 462,0
  1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 184 272 462,0

Функционалдық топ  

 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі  

 Бағдарлама  
Атауы  

   2. Шығындар 291 459 714,0
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 3 814 216,0

 110  Облыс мәслихатының аппараты 65 183,0
  001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер 65 183,0
 120  Облыс әкімінің аппараты 1 403 431,0
  001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер  1 381 622,0

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

21 809,0

 257  Облыстың қаржы басқармасы 126 050,0

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

124 431,0

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

1 619,0

 258  Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау 
басқармасы 161 322,0

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

161 322,0

 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 139 869,0
  075 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін 

қамтамасыз ету 139 869,0
 269  Облыстың дін істері басқармасы 140 386,0
  001 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 37 303,0
  005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 103 083,0
 282  Облыстың тексеру комиссиясы 236 393,0
  001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 236 393,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 1 231 722,0

  061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту 1 231 722,0
 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 153 553,0

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

153 553,0

 718  Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 80 259,0

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

80 259,0

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

76 048,0

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

76 048,0

02   Қорғаныс 979 548,0
 296  Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы 979 548,0

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

65 476,0

  003 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі 
іс-шаралар 12 478,0

  005 Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және 
жұмылдыру 207 425,0

  007 Аумақтық қорғанысты дайындау және облыстық 
ауқымдағы аумақтық қорғанысы 117 460,0

  014 Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын 
алу және жою 576 709,0

03   Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, 
қылмыстық-атқару қызметі 7 375 451,0

 252  Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
ішкі істер органы 7 189 511,0

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

6 243 568,0

  006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 945 943,0
 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

басқармасы 185 940,0
  053 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу 185 940,0

04   Бiлiм беру 125 023 536,0
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 671 376,0
  003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта 

даярлау 79 108,0

  043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру ұйымдарында мамандар даярлау 508 792,0

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

83 476,0

 261  Облыстың білім басқармасы 115 369 098,0
  001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 116 329,0

  003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша 
жалпы білім беру 1 097 540,0

  004 Облыстық мемлекеттік  білім беру мекемелерінде 
білім беру жүйесін ақпараттандыру 13 223,0

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

21 505,0

  006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында 
дарынды балаларға жалпы білім беру 1 271 283,0

  007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, 
мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу 368 305,0

  011
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық 
денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-
медициналық-педагогикалық консультациялық көмек 
көрсету

296 699,0

  012 Дамуында проблемалары бар балалар мен 
жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу 349 089,0

  019 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне 
жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру 34 000,0

  025 Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында 
мамандар даярлау 7 254 693,0

  029 Әдістемелік жұмыс 135 819,0

  052

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

2 051 291,0

  055 Балалар мен жас өспірімдерге қосымша білім беру 2 092 113,0
  068 Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыру 

қамтамасыз ету 2 616,0

  082 Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім 
беру ұйымдарында жалпы білім беру 53 893 833,0

  083
Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі 
мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып 
қайтуды ұйымдастыру

54 376,0

  085 Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде білім беру 
ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 1 788 653,0

  086
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап 
алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша 
қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 366,0

  087
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-
аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) 
күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай 
сайынға ақшалай қаражат төлемі

264 469,0

  202 Мектепке дейінгі ұйымдарда мемлекеттік білім беру 
тапсырысын іске асыруға 23 230 344,0

  203 Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан 
басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға 21 031 552,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 4 964 531,0
  006 Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша 

қосымша білім беру 4 475 300,0

  007 Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында 
спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру 489 231,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 4 018 531,0

  011 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу 
және реконструкциялау 875 551,0

  012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 
объектілерін салу және реконструкциялау 3 142 980,0

05   Денсаулық сақтау 4 597 428,0
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 2 881 701,0
  001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 171 812,0

  006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін 
қызметтер 201 102,0

  016
Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу 
үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен 
қамтамасыз ету

62 590,0

  018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық 
талдамалық қызметтер 28 500,0

  023 Медициналық және фармацевтикалық қызметкерлерді 
әлеуметтік қолдау 29 036,0

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

367 954,0

  029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 44 140,0
  033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының 

күрделі шығыстары 1 523 952,0

  039

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

126 780,0

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

325 835,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 1 715 727,0

  038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және 
реконструкциялау 1 715 727,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 5 541 942,0
 256  Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және 

әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 4 917 238,0

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

126 080,0

  002

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

340 945,0

  003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 896 331,0

  013

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

983 755,0

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

402 856,0

  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

432 476,0

  018 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырысты орналастыру 113 090,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары 83 718,0

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 1 537 987,0

 261  Облыстың білім басқармасы 473 391,0
  015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру 184 263,0
  037 Әлеуметтік сауықтандыру 67 704,0

  084

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша 
білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында 
оқитындармен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте 
(таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде 
әлеуметтік қолдау

91 840,0

  092 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) 
асырап бағу 129 584,0

 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 53 514,0

  077
Қазақстан Республикасында мүгедектердің 
құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын 
жақсарту 

53 514,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 25 881,0

  039 Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және 
реконструкциялау 25 881,0

 295  Облыстың еңбек саласындағы бақылау басқармасы 71 918,0

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

71 918,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 902 928,0
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы 4 830 435,0

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

103 343,0

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

3 387 368,0

  038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 1 339 724,0
 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

басқармасы 72 493,0
  030 Коммуналдық шаруашылықты дамыту 72 493,0

08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 9 587 564,0
 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 1 460 175,0
  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтер 220 745,0
  003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 260 300,0
  007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 

қызметтер  897 057,0

  010 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да 
тілдерін дамыту 82 073,0

 273  Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы 2 252 033,0

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

73 510,0

  005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 92 671,0
  007 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған 

қолжетімділікті қамтамасыз ету 540 104,0
  008 Театр және музыка өнерін қолдау 753 029,0
  009 Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн 

қамтамасыз ету 225 045,0
  010 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 292 887,0
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары 274 787,0
 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 1 471 917,0

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

339 512,0

  002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 165 857,0

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

966 548,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 3 731 982,0

  024 Cпорт объектілерін дамыту 2 831 982,0
  027 Мәдениет объектілерін дамыту 900 000,0
 743  Облыстың цифрлық технологиялар басқармасы 671 457,0

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

189 415,0

  008 «Ақпараттық технологиялар орталығы» мемлекеттік 
мекемесінің қызметін қамтамасыз ету 482 042,0

09   Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын 
пайдалану 280 440,0

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы 280 440,0

  071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 280 440,0

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

15 801 086,0

 251  Облыстың жер қатынастары басқармасы 49 542,0

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

49 542,0

 254  Облыстың табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасы 6 145 570,0

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

101 352,0

  003 Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы 
құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 30 481,0

  005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 1 188 739,0
  006 Жануарлар дүниесін қорғау 1 515,0
  008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 4 823 483,0
 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 7 888 241,0

  001
Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы  
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

139 873,0

  002 Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау 151 351,0
  006 Басым дақылдардың өндірісін субсидиялау 1 500 615,0

  008

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

590 468,0

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

435 857,0

  018 Пестицидтерді залалсыздандыру 2 377,0
  029 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды 

организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар 102 391,0

  034 Тауарлық балық өсіру өнімділігі мен сапасын 
арттыруды субсидиялау 8 400,0

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

447,0

  047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын 
субсидиялау 2 029 331,0

  051 Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын 
кепілдендіру мен сақтандыру шеңберінде субсидиялау 19 198,0

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

2 655 896,0

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

21 103,0

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

200 031,0

  061

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

30 903,0

 719  Облыстың ветеринария басқармасы 1 651 210,0
  001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 95 930,0

  008
Мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды) 
салуды, реконструкциялауды ұйымдастыру және 
оларды күтіп-ұстауды қамтамасыз ету

2 293,0

  009 Ауру жануарларды санитариялық союды 
ұйымдастыру 13 375,0

  010 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және 
жоюды ұйымдастыру 58 965,0

  011

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

23 544,0

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

74 336,0

  013 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру 
жөніндегі іс-шараларды өткізу 25 416,0

  014 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 1 111 670,0
  028 Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық 

препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер 3 615,0

  030

Жануарлардың энзоотиялық ауруларының 
профилактикасы мен диагностикасына арналған 
ветеринариялық препараттарды, олардың 
профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі 
қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды 
сақтауды және аудандардың (облыстық маңызы 
бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына 
тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру

235 605,0

  031

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді 
жүргізу үшін ветеринариялық мақсаттағы бұйымдар 
мен атрибуттарды, жануарға арналған ветеринариялық 
паспортты орталықтандырып сатып алу  және 
аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
жергілікті атқарушы органдарына тасымалдау 
(жеткізу)

6 461,0

 725  Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау басқармасы 66 523,0

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

66 523,0

11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметі 1 123 877,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 1 041 397,0

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

117 516,0

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 124 556,0

  114 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму 
трансферттері 799 325,0

 724  Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы 
басқармасы 82 480,0

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

82 480,0

12   Көлiк және коммуникация 9 654 530,0
 268  Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль 

жолдары басқармасы 9 654 530,0

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

68 765,0

  002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 2 522 872,0
  003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз 

ету 367 821,0

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

182 547,0

  028 Көлiк инфрақұрылымының басым  жобаларын іске 
асыру 745 925,0

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 2 814 211,0

  114 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму 
трансферттері 2 952 389,0

13   Басқалар 4 628 111,0
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 558 117,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 558 117,0

 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 143 696,0

  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау 143 696,0

 257  Облыстың қаржы басқармасы 253 462,0
  012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 253 462,0
 261  Облыстың білім басқармасы 379 450,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 379 450,0

 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 53 792,0

  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау 53 792,0

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы 690 364,0

  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау 690 364,0

 280  Облыстың индустриалдық-инновациялық  даму 
басқармасы 85 755,0

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

85 755,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 165 967,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 165 967,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 116 209,0

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

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 1 886 660,0

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

11 466,0

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

1 571 837,0

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

262 080,0

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

41 277,0

 743  Облыстың цифрлық технологиялар басқармасы 14 055,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 14 055,0
14   Борышқа  қызмет көрсету 1 659 676,0

 257  Облыстың қаржы басқармасы 1 659 676,0
  004 Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет 

көрсету 1 649 687,0

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

9 989,0

15   Трансферттер 96 489 381,0
 257  Облыстың қаржы басқармасы 96 489 381,0
  007 Субвенциялар 96 489 381,0

   3. Таза бюджеттік кредиттеу -6 615 208,0
   Бюджеттік кредиттер 0,0
5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 6 615 208,0
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 6 615 208,0
5  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік 

кредиттерді өтеу 6 615 208,0
   4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 2 030 788,0
   Қаржы активтерін сатып алу 2 030 788,0
13   Басқалар 2 030 788,0
13 257  Облыстың қаржы басқармасы 530 788,0

005 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту 530 788,0

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 1 500 000,0
  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 

қалыптастыру немесе ұлғайту 1 500 000,0

6   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 
түсімдер 0,0

   5. Бюджет тапшылығы (профициті) 7 901 700,0
   6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 

пайдалану) -7 901 700,0
16   Қарыздарды өтеу 7 901 700,0
16 257  Облыстың қаржы басқармасы 7 901 700,0
16 257 008 Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу 3 895 454,0
16 257 015 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған 

бюджет алдындағы борышын өтеу 4 006 246,0

Қызылорда облыстық мәслихатының
2020 жылғы 11 желтоқсандағы

№ 519 шешіміне 3-қосымша

2023 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ
Санаты 

Сомасы, 
мың теңге

 Сыныбы 
  Iшкi сыныбы 
   Атауы 
   1. Кірістер 293 592 245,0
1   Салықтық түсімдер 13 447 847,0
 01  Табыс салығы 6 273 938,0
  2 Жеке табыс салығы 6 273 938,0
 03  Әлеуметтiк салық 5 884 279,0
  1 Әлеуметтік салық 5 884 279,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын 

ішкі салықтар 1 289 630,0

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн 
түсетiн түсiмдер 1 204 848,0

  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн 
алынатын алымдар 84 782,0

2   Салықтық емес түсiмдер 1 017 631,0
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 1 017 631,0
  1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің 

түсімдері 11 396,0

  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 
кірістер 40 543,0

  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша 
сыйақылар 965 692,0

3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 10 136,0

 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 
мүлікті сату 10 136,0

  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 
мүлікті сату 10 136,0

4   Трансферттердің түсімдері 279 116 631,0
 01  Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан 

трансферттер 94 844 169,0
  2 Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер 94 844 169,0

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан 
түсетiн трансферттер 184 272 462,0

  1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 184 272 462,0
Функционалдық топ  

 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі  

 Бағдарлама  
Атауы  

   2. Шығындар 290 648 466,0
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 4 228 221,0
 110  Облыс мәслихатының аппараты 65 906,0
  001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер 65 906,0
 120  Облыс әкімінің аппараты 1 422 447,0
  001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер  1 399 765,0

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

22 682,0

 257  Облыстың қаржы басқармасы 127 249,0

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

125 565,0

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

1 684,0

 258  Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау 
басқармасы 162 222,0

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

162 222,0

 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 141 929,0
  075 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін 

қамтамасыз ету 141 929,0
 269  Облыстың дін істері басқармасы 142 878,0
  001 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 37 303,0
  005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 105 575,0
 282  Облыстың тексеру комиссиясы 238 034,0
  001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 238 034,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 1 614 300,0

  061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту 1 614 300,0
 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 155 296,0

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

155 296,0

 718  Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 80 554,0

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

80 554,0

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

77 406,0

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

77 406,0

02   Қорғаныс 1 015 482,0
 296  Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы 1 015 482,0

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

66 087,0

  003 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі 
іс-шаралар 12 976,0

  005 Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және 
жұмылдыру 211 282,0

  007 Аумақтық қорғанысты дайындау және облыстық 
ауқымдағы аумақтық қорғанысы 122 159,0

  014 Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу 
және жою 602 978,0

03   Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, 
қылмыстық-атқару қызметі 7 641 549,0

 252  Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
ішкі істер органы 7 641 549,0

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

6 306 294,0

  006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 335 255,0
04   Бiлiм беру 123 344 540,0
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 679 753,0
  003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта 

даярлау 82 272,0

  043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру ұйымдарында мамандар даярлау 510 666,0

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

86 815,0

 261  Облыстың білім басқармасы 113 975 458,0
  001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 116 815,0

  003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша 
жалпы білім беру 1 097 540,0

  004 Облыстық мемлекеттік  білім беру мекемелерінде білім 
беру жүйесін ақпараттандыру 14 302,0

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

22 365,0

  006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды 
балаларға жалпы білім беру 1 271 283,0

  007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен 
тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу 378 452,0

  011
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсау лығын 
зерттеу және халыққа психологиялық-меди ци на лық-
педагогикалық консультациялық көмек көрсету

296 699,0

  012 Дамуында проблемалары бар балалар мен 
жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу 349 089,0

  019 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне 
жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру 34 000,0

  025 Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында 
мамандар даярлау 7 254 693,0

  029 Әдістемелік жұмыс 135 819,0

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

645 079,0

  055 Балалар мен жас өспірімдерге қосымша білім беру 2 092 113,0
  068 Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыру 

қамтамасыз ету 2 616,0

  082 Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім 
беру ұйымдарында жалпы білім беру 53 893 833,0

  083
Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі 
мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып 
қайтуды ұйымдастыру

54 376,0

  085 Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде білім беру 
ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 1 788 653,0

  086
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап 
алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша 
қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 366,0

  087
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының 
қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға 
қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай 
қаражат төлемі

264 469,0

  202 Мектепке дейінгі ұйымдарда мемлекеттік білім беру 
тапсырысын іске асыруға 23 230 344,0

  203 Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына 
шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға 21 031 552,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 5 046 349,0
  006 Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша 

білім беру 4 548 299,0

  007 Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы 
дарынды балаларға жалпы бiлiм беру 498 050,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 3 642 980,0

  011 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу 
және реконструкциялау 500 000,0

  012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 
объектілерін салу және реконструкциялау 3 142 980,0

05   Денсаулық сақтау 5 088 508,0
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 4 588 508,0
  001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 172 785,0

  006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін 
қызметтер 202 357,0

  016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін 
тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету 65 094,0

  018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық 
қызметтер 29 640,0

  023 Медициналық және фармацевтикалық қызметкерлерді 
әлеуметтік қолдау 30 198,0

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

382 672,0

  029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 44 805,0
  033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі 

шығыстары 3 209 332,0

  039

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

126 780,0

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

324 845,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 500 000,0

  038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және 
реконструкциялау 500 000,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 7 550 244,0
 256  Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және 

әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 6 948 843,0

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

126 614,0

  002

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

345 447,0

  003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 932 184,0

  013

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

988 034,0

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

408 577,0

  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

436 062,0

7-бет 
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  018 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырысты орналастыру 117 613,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың күрделі шығыстары 87 903,0

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 3 506 409,0

 261  Облыстың білім басқармасы 473 391,0
  015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру 184 263,0
  037 Әлеуметтік сауықтандыру 67 704,0

  084

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша 
білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында 
оқитындармен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте 
(таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде 
әлеуметтік қолдау

91 840,0

  092 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) 
асырап бағу 129 584,0

 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 55 655,0
  077 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 

қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту 55 655,0
 295  Облыстың еңбек саласындағы бақылау басқармасы 72 355,0

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

72 355,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 6 491 243,0
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы 6 491 243,0

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

103 875,0

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

3 387 368,0

  038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 3 000 000,0
08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 6 987 171,0
 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 1 505 600,0
  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтер 223 538,0
  003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 267 138,0
  007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 

қызметтер  931 871,0

  010 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да 
тілдерін дамыту 83 053,0

 273  Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы 2 280 996,0

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

73 917,0

  005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 92 791,0
  007 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған 

қолжетімділікті қамтамасыз ету 546 834,0
  008 Театр және музыка өнерін қолдау 756 221,0
  009 Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз 

ету 226 801,0
  010 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 295 906,0
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары 288 526,0
 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 1 521 719,0

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

344 017,0

  002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 172 492,0

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

1 005 210,0

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

  024 Cпорт объектілерін дамыту 500 000,0
  027 Мәдениет объектілерін дамыту 500 000,0
 743  Облыстың цифрлық технологиялар басқармасы 678 856,0

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

190 114,0

  008 «Ақпараттық технологиялар орталығы» мемлекеттік 
мекемесінің қызметін қамтамасыз ету 488 742,0

09   Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 3 000 000,0

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы 3 000 000,0

  071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 3 000 000,0

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

15 997 212,0

 251  Облыстың жер қатынастары басқармасы 49 771,0

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

49 771,0

 254  Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасы 5 991 342,0

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

101 792,0

  003 Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы 
құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 31 700,0

  005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 1 195 935,0
  006 Жануарлар дүниесін қорғау 1 575,0
  008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 4 660 340,0
 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 8 172 093,0
  001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 140 797,0
  002 Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау 157 405,0
  006 Басым дақылдардың өндірісін субсидиялау 1 560 640,0

  008

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

614 087,0

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

435 857,0

  018 Пестицидтерді залалсыздандыру 2 472,0
  029 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды 

организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар 106 487,0

  034 Тауарлық балық өсіру өнімділігі мен сапасын 
арттыруды субсидиялау 8 400,0

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

464,0

  047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын 
субсидиялау 2 110 505,0

  051 Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын 
кепілдендіру мен сақтандыру шеңберінде субсидиялау 19 966,0

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

2 762 132,0

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

21 947,0

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

200 031,0

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

30 903,0

 719  Облыстың ветеринария басқармасы 1 716 963,0
  001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 96 324,0

  008
Мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды) 
салуды, реконструкциялауды ұйымдастыру және 
оларды күтіп-ұстауды қамтамасыз ету

2 385,0

  009 Ауру жануарларды санитариялық союды ұйымдастыру 13 910,0
  010 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды 

ұйымдастыру 61 323,0

  011

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

24 485,0

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

77 309,0

  013 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру 
жөніндегі іс-шараларды өткізу 26 433,0

  014 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 1 159 286,0
  028 Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық 

препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер 3 759,0

  030

Жануарлардың энзоотиялық ауруларының 
профилактикасы мен диагностикасына арналған 
ветеринариялық препараттарды, олардың 
профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі 
қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды 
сақтауды және аудандардың (облыстық маңызы 
бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына 
тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру

245 029,0

  031

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді 
жүргізу үшін ветеринариялық мақсаттағы бұйымдар 
мен атрибуттарды, жануарға арналған ветеринариялық 
паспортты орталықтандырып сатып алу  және 
аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
жергілікті атқарушы органдарына тасымалдау (жеткізу)

6 720,0

 725  Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау басқармасы 67 043,0

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

67 043,0

11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметі 1 135 570,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 1 052 470,0

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

118 242,0

  114 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму 
трансферттері 934 228,0

 724  Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы 
басқармасы 83 100,0

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

83 100,0

12   Көлiк және коммуникация 6 696 544,0
 268  Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль 

жолдары басқармасы 6 696 544,0

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

69 174,0

  002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 2 626 185,0
  003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 382 534,0

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

182 547,0

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 3 436 104,0

13   Басқалар 3 347 033,0
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 372 549,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 372 549,0
 257  Облыстың қаржы басқармасы 262 307,0
  012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 262 307,0
 261  Облыстың білім басқармасы 372 269,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 372 269,0

 273  Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы 4 218,0

  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау 4 218,0

 280  Облыстың индустриалдық-инновациялық  даму 
басқармасы 86 140,0

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

86 140,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 171 216,0

  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау 171 216,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 116 209,0

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

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 1 962 125,0

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

11 924,0

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

1 634 710,0

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

272 563,0

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

42 928,0

14   Борышқа  қызмет көрсету 1 635 768,0
 257  Облыстың қаржы басқармасы 1 635 768,0
  004 Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет 

көрсету 1 626 870,0

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

8 898,0

15   Трансферттер 96 489 381,0
 257  Облыстың қаржы басқармасы 96 489 381,0
  007 Субвенциялар 96 489 381,0

   3. Таза бюджеттік кредиттеу -5 913 695,0
   Бюджеттік кредиттер 0,0
5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 5 913 695,0
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 5 913 695,0
5  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік 

кредиттерді өтеу 5 913 695,0
   4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 2 057 327,0
   Қаржы активтерін сатып алу 2 057 327,0

13   Басқалар 2 057 327,0
13 257  Облыстың қаржы басқармасы 557 327,0

005 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру 
немесе ұлғайту 557 327,0

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 1 500 000,0
  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру 

немесе ұлғайту 1 500 000,0
6   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0
   5. Бюджет тапшылығы (профициті) 6 800 147,0
   6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 

пайдалану) -6 800 147,0
16   Қарыздарды өтеу 6 800 147,0
16 257  Облыстың қаржы басқармасы 6 800 147,0
16 257 008 Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу 2 000 000,0
16 257 015 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет 

алдындағы борышын өтеу 4 800 147,0

Қызылорда облыстық мәслихатының
2020 жылғы 11 желтоқсандағы

№ 519 шешіміне 4-қосымша

2021 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару процесінде секвестрлеуге 
жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

№ Атауы
1. Бiлiм беру:
1) Жалпы білім беру;
2) Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру;
3) Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы 

білім беру.
2. Денсаулық сақтау:
1) Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер;
2) Саламатты өмір салтын насихаттау;
3) Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа 

медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған 
сатып алу және сақтау;

4) Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін 
ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру;

5) Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету;

6) Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес 
жөніндегі іс-шараларды іске асыру.

Электр энергиясын тұтынушылары 
назарына!

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің  
01.02.2017 жылғы №36 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық ма-
ңызы бар нарықтарда баға белгілеу қағидаларының» 13-бабын 
басшылыққа ала отырып «Энергосервис» ЕЖШС өз тұты-
нушыларына 01.01.2021 жылдан бастап электр энергиясының 
тариф терінің төмендегені туралы хабарлайды:

1. Орташа босату (базалық) тарифі 1 кВт*сағатына – қосымша 
құн салығынсыз – 16,49 теңге, қосымша құн салығымен – 18,4688 
теңге

1.1. Жеке тұлғалар үшін орташа босату тарифі – 16,3296 теңге 
ҚҚС-мен

1.2. Заңды тұлғалар үшін орташа босату тарифі -  20,9664 теңге 
ҚҚС-мен       

2. Жеке тұлғалардың электр энергиясын тұтыну көлеміне 
сай (қосымша құн салығымен): 

2.1. Электр плиталарын қолданбайтын тұтынушыларға:
*  1- деңгей – 1 адамға 1 айға (70 кВт*сағ.дейін) 15,4672 теңге
*  2- деңгей – 1 адамға 1 айға (70 -150 кВт*сағ. аралығы) 19,60 теңге
*  3- деңгей – 1 адамға 1 айға (150  кВт*сағ.жоғары) 24,5056 теңге

2.2. Электр плиталарын қолданатын тұтынушыларға:
*  1- деңгей – 1 адамға 1 айға (90 кВт*сағ.дейін) 15,4672 теңге
*  2- деңгей – 1 адамға 1 айға (90 -170 кВт*сағ. аралығы) 19,60 теңге
*  3- деңгей – 1 адамға 1 айға (170  кВт*сағ.жоғары) 24,5056 теңге

  
2.3. Жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер, Ұлы Отан 

соғысына қатысушылар және оларға теңестірілген тұлғаларға:
*  1- деңгей – 1 адамға 1 айға (100 кВт*сағ.дейін) 15,4672 теңге
*  2- деңгей – 1 адамға 1 айға (100 -170 кВт*сағ. аралығы) 19,60 теңге
*  3- деңгей – 1 адамға 1 айға (170  кВт*сағ.жоғары) 24,5056 теңге

  
 3.  Заңды тұлғалар және  кәсіпкерлік пен басқа да шаруа-

шылық нысандары үшін (тұтынушылар санатына қарай) 
      

№ Тұтынушы санаты Қосымша Құн 
Салығынсыз

Қосымша Құн 
Салығымен

1. Бюджеттік мекемелер 27,45 теңге 30,7440 теңге
2. Басқа да заңды тұлғалар және 

кәсіпкерлік пен басқа да шаруашылық 
нысандары

16,49 теңге 18,4688 теңге

«Энергосервис» ЕЖШС     әкімшілігі
(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 14 шілдесінде №000498 мемлекеттік 

лицензиясы берілген)

Шиелі, Жаңақорған, Сырдария, Қармақшы 
және Жалағаш аудандары бойынша 

электр энергиясын тұтынушылары назарына!
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің  

01.02.2017 жылғы №36 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық маңызы 
бар нарықтарда баға белгілеу қағидаларының» 13-бабын басшылыққа 
ала отырып, «Шиелі Жарығы» ЖШС өз тұтынушыларына 01.01.2021 
жылдан бастап электр энергиясының тарифтерінің төмендегіні туралы 
хабарлайды:

1.  Орташа босату (базалық) тарифі 1 кВт*сағатына – қосымша құн 
салығынсыз – 16,48 теңге, қосымша құн салығымен – 18,4576 теңге

1.1. Жеке тұлғалар үшін орташа босату тарифі – 17,40 теңге ҚҚС-
мен

1.2. Заңды тұлғалар үшін орташа босату тарифі –19,39 теңге ҚҚС-
мен       

2. Жеке тұлғалардың электр энергиясын тұтыну көлеміне сай 
(Қосымша Құн салығымен):

2.1. Электр плиталарын қолданбайтын тұтынушыларға:
*  1- деңгей – 1 адамға 1 айға (70 кВт*сағ.дейін) 17,16 теңге
*  2- деңгей – 1 адамға 1 айға (71 -150 кВт*сағ. 

аралығы)
20,89 теңге

*  3- деңгей – 1 адамға 1 айға (150  кВт*сағ.жоғары) 26,11 теңге
2.2. Электр плиталарын қолданатын тұтынушыларға:

*  1- деңгей – 1 адамға 1 айға (90 кВт*сағ.дейін) 17,16 теңге
*  2- деңгей – 1 адамға 1 айға (91 -170 кВт*сағ. 

аралығы)
20,89 теңге

*  3- деңгей – 1 адамға 1 айға (170  кВт*сағ.жоғары) 26,11 теңге
  
2.3. Жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер, Ұлы Отан 

соғысына қатысушылар және оларға теңестірілген тұлғаларға :
*  1- деңгей – 1 адамға 1 айға (100 кВт*сағ.дейін) 17,16 теңге
*  2- деңгей – 1 адамға 1 айға (101 -170 кВт*сағ. 

аралығы )
20,89 теңге

*  3- деңгей – 1 адамға 1 айға (171  кВт*сағ.жоғары) 26,11 теңге
3.  Заңды тұлғалар және  кәсіпкерлік пен басқа да шаруашылық 

нысандары үшін (тұтынушылар санатына қарай
№ Тұтынушы санаты Қосымша Құн 

Салығынсыз
Қосымша Құн 
Салығымен

1. Бюджеттік мекемелер 21,15 теңге 23,688 теңге
2. Басқа да заңды тұлғалар және 

кәсіпкерлік пен басқа да 
шаруашылық нысандары

15,67 теңге 17,5504 теңге

«Шиелі Жарығы» ЖШС әкімшілігі
(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 16 шілдесінде №000507 мемлекеттік 

лицензиясы берілген)

Қызылорда облысы әкімдігінің 2019 жылдың 19 
қыркүйектегі №56 қаулысымен бекітілген «Әлеуметтік 
маңызы бар тауар лардың бағасын тұрақтандыру тетік-
терін жүзеге асыру» Қағидасының ІІ-ші параграфына 
сәйкес, «Байқоңыр (Байконур)» Әлеуметтік-кәсіпкерлік 
корпорация сы» ак ционерлік қоғамы өңірлік азық-түлік 
та  уарларының тұрақтандыру қоры бойын ша маман дан-
дырылған ұйымы ретінде, на рықтағы кәсіпкерлік су-
бъектілерін әлеу меттік маңызы бар азық-түлік тауарларына 
займ рәсімдеуге шақырады.

Қарыз мынадай талаптар сақталған жағдайда беріледі:
1) өз иелігінде немесе жалға алу құ қығында сауда-

логистикалық инфра құ ры лымы бар және/немесе тиісті 
әкімшілік-аумақтық бірлікте азық-түлік тауарларын 
тиісінше сақтауға және азық-түлік тауарларымен сатып 
алу және өзге де операцияларды орындауға арналған қойма 
құрылыстары немесе арнайы жабдығы, материалдық-
техникалық базасы бар субъектілер;

2)  салық берешегінің болмауы;
3) қарыз алушының қарыз бойынша мін деттемелерді 

орындауды қамтамасыз ететін жағдайының болуы;
4) қарыз алушының бұрын берілген қарыздар бойынша 

мерзімі өтіп кеткен берешегінің болмауы.
Займ талаптары бойынша жалпы ақпаратты www.spk-

baikonur.kz ресми сайты және 8-(7242)-40-10-08 байланыс 
телефоны арқылы алуға болады.

Мекен-жайы: Қызылорда қаласы, 
Ғ.Мұратбаев көшесі, №4.

ХабарландыруАуыз су тұтынушылар назарына!
«Арал» СЖКБД филиалына қарасты аудандар (Арал, Қазалы, Қармақшы, 

Жалағаш, Сырдария, Шиелі, Жаңақорған) тұтынушыларына ауыз су тарату 
қызметімен қатар бекітілген калькуляцияға сәйкес төмендегі өзге де қызмет 
көрсету жұмыстары жүргізілетіндігін хабарлайды. 

Көрсетілетін қызмет түрі
Қызмет құны, теңге
Жеке 

тұлғаларға
Заңды 

тұлғаларға
Су есептегіш құралын орнату 3499 3988
Пайдалану мерзімі өткен немесе істен шыққан су 
есептегіш құралын ауыстыру 785 838
Сервистік су құбырын жүргізу (укладка труб) 1 п/метр 600 672
Сервистік су құбырын көру құдығының ішінен негізгі 
құбырға қосу (врезка) 5900 11068
Аула ішіндегі ауыз сумен жабдықтау жүйесіне 
техникалық қызмет көрсету 1800 2963
Су есептегіш құралына пломба басу 275 275
Су есептегіш құралына қайталап пломба басу 550 550
Көру құдығынан сервистік су құбырын қайта қосу 3538 4088
Көру құдығынсыз сервистік су құбырын қайта қосу 8409 9577
Сыйымдылығы 3,6 текше метрлік су тасымалдау 
автокөлігі арқылы ауыз су тасымалдау- 1 рейске 1624 4003

оның ішінде: автокөліктің қызметі бойынша 1480 2111

Техникалық қызмет көрсету барысында су жүйесіндегі істен шыққан 
винтельдерін, су есептегіш құралын ауыстыру және тағы басқа қажетті 
материалдарымен қамтамасыз ету тұтынушыға жүктеледі. 

Барлық сұрақтар бойынша; Арал ауданы 8/72433/26450; Қазалы ауданы 
8/72438/22292, 8/72438/24120; Қармақшы ауданы 8/72437/31951; 8/72437/22961; 
Жалағаш ауданы 8/72431/31545; Сырдария ауданы 8/72436/21800; Шиелі ауданы 
872432/43618; Жаңақорған ауданы 8/72435/24834 телефонына хабарласуға 
болады.

«Арал» салынып жатқан кәсіпорындардың бірлескен 
дирекциясы филиалының әкімшілігі

(БСН 191041027733 24.10.2019 ж.)

Жарамсыз деп есептелсін
Байгабылов Талгат Итемгеновичтің атына 

Қызылорда облысының ішкі істер департаментінен 
2017 жылы берілген зейнеткерлік куәлігі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Қазақстан Республикасының Ұлттық эконо-
мика министрінің 2017 жылғы  1 ақпандағы №36 
бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық маңызы бар 
нарықтарда баға белгілеу қағидаларының» 13-ба-
бын басшылыққа ала отырып, «Дәулетэнерго» 
ЖШС өз тұтынушыларына 2021 жылдың 01 
қаңтарынан бастап электр энергиясының тариф-
терінің төмендегені туралы хабарлайды:

1. Орташа босату  бағасы – 20 теңге 33 тиын.
2. Жеке тұлғалар үшін орташа босату  бағасы 

– 18 теңге 80 тиын.
Тұтыну көлеміне қарай сараланған тарифтер:
Электр плиталарын қолданбайтын тұрғындарға:
1-деңгей (70 кВт. сағатқа дейін) – 18 теңге 54 

тиын. 
2-деңгей (70 кВт. сағаттан 150 кВт.сағатқа 

дейін) – 22 теңге 57 тиын.
3-деңгей   (150 кВт. сағаттан жоғары) – 28 теңге 

20 тиын.
Электр плиталарын қолданатын тұрғындарға:
1-деңгей  (90 кВт. сағатқа дейін) – 18 теңге 54 

тиын. 
2-деңгей (90 кВт. сағаттан 170 кВт.сағатқа 

дейін) –  22 теңге 57 тиын.
3-деңгей (170 кВт. сағаттан жоғары)  –  28 теңге 

20 тиын
Электр плиталарын қолданбайтын жалғыз 

басты зейнеткерлерге, ҰОС қатысушыларына, 
мүгедектерге:

1-деңгей (100 кВт. сағатқа дейін)  – 18 теңге 54 
тиын. 

2-деңгей (100 кВт. сағаттан 150 кВт.сағатқа 
дейін) – 22 теңге 57 тиын.

3-деңгей (150 кВт. сағаттан жоғары) – 28 теңге 
20 тиын.

Электр плиталарын қолданатын жалғыз басты 
зейнеткерлерге, ҰОС қатысушыларына, мүге-
дектерге:

1-деңгей (100 кВт. сағатқа дейін)  – 18 теңге 54 
тиын. 

2-деңгей (100 кВт. сағаттан 170 кВт.сағатқа 
дейін) – 22 теңге 57 тиын.

3-деңгей (170 кВт. сағаттан жоғары) – 28 теңге 
20 тиын.

3. Заңды тұлғалар үшін орташа босату 
тарифі – 21 теңге 63 тиын.

• Бюджеттік мекемелер үшін – 29 теңге 06 тиын.
• Басқа  тұтынушылар үшін – 19 теңге 00 тиын.

«Дәулетэнерго» ЖШС әкімшілігі.

( ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 
2009 жылдың 14 шілдесінде  №000497 мемлекеттік 

лицензиясы берілген)

Электр энергиясын тұтынушылары назарына!

Сонымен бірге, белгілі 
ғалым Ә.Жүнісбектің «Жетіл-
ген әліпби – қолдағыны 
же  ңіл қалыптастырудың, 
көз  танымды оңай жаттықты-
ру дың, ең бастысы, ана тілінің 
айтылым үлгісін ұрпақтан 
ұрпаққа бұзбай жеткізудің 
кепілі» деген сөзі де дұрыс 
әліпби түзудің басты талапта-
рын аңғартады.

Жалпы бұл бастаманы 
жазу реформасын, қазақ жа-
зуын ұлттық үлгіге түсірудің 
амалы деп қабылдағанымыз 
жөн. Ол үшін әліпбидің ды-
быс құрамы төл (кірме таң-
баларсыз) болуы, емле-ере-
жесі қазақ сөзінің үндесім 
әуенін бұзбайтын, морфем 
құрамы мен буын тұрқын 
дұрыс сақтайтын, тасымал 
ретін сетінетпейтін болуы 
тиіс. Демек, әліпби осы үш 
мә селенің шешімін тапса ға на 
ұлттық әліпби деген статусты  
иемдене алмақ.

Биыл әліпби реформа-
сын кезең-кезеңімен жүйелі 
түрде жүргізуді көздейтін іс-
шаралар жоспарына сәйкес 
жетілдірілген әліпбиді сына-
малау, ақпараттық насихат-
тау, шетелдік тәжірибелермен 
бөлісу бағытында жұмыс-
тар жүргізілді. Тіл саяса-

ты комитеті «Тіл – Қазы на» 
ұлттық-ғылыми практи калық 
орталығының ұйымдас ты-
руы мен онлайн форматта 
еліміздің барлық өңірлерін 
қамтитын ғылыми-теориялық, 
ғылыми-әдістемелік семи-
нар  лар, конференциялар  
ұй ым дастырылды. Осы 
жұ   мыс  тарды атқаруда об-
лыс  тық тілдерді оқыту орта-
лы ғы да қалыс қалған жоқ. 
Жетіл дірілген әліпби жоба-
сы бойынша қазан айында 
көпшіліктен сынама са бақ-
тар алынды. Оған қала мек-
тептерінің бастауыш, қа зақ 
тілі мен әдебиеті пәні мұ-
ғалімдері қатысты. Кол-
ледж, жоғары оқу орны оқы-
тушыларының соңғы әліпби 
жобасына қатысты пікірлері 
тыңдалды. Ашық талқылауда 
диакритикалық таңбалардың 
ерекшелігі, тәжірибедегі қол-
данысына баса мән берілді. 
Жалпы «Қазақ тілі әліпбиін 
латын графикасына 2025 
жыл ға дейін кезең-кезеңімен 
көшіру жөніндегі іс-шаралар 
жоспарының» кешеуілдеп 
қал ғаны болмаса, жаңа  әліп-
биге ауысуға көпшіліктің ын-
тасы ерекше екені бай қа лады.

Латынға көшудің бастапқы 
әрі соңғы тәжірибесі  бізде 

емес. Қазір латын әліпбиіне 
Өзбекстан, Түркіменстан, 
Әзер байжан толық көшіп ал-
ды. Ешкім жаңылып, шата-
сып қалған жоқ. Керісінше, 
мұны өркениетке ілесу фор-
масы десек жаңылыспаймыз. 
Қазақ қоғамы да латын 
әліпбиін жатырқамай, дер 
ке зінде қабылдауы қажет. 
«Оның қажеті қанша?» деген 
сауал қазір қойылмайды. Біз 
ол кезеңді артқа тастадық. 
Әліп биді бекітіп алсақ, емле-
ережесіне де көз үйренеді, 
қол жаттығады, сосын қазіргі 
қорқыныш  лезде  басылады.

Мойындауымыз керек, 
біз Ахмет Байтұрсынұлының 
«Әліппесіне» оралдық, енді 
ол көрсеткен ұстанымды 
әліпби түзуде де басшылыққа 
алсақ, қателеспейміз. Себебі 
ұлт ұстазының әліпбиі кезінде 
«ең жетілген», «ең ықшам» 
деген лайықты бағасын алған. 

Айдана 
МАХАМБЕТОВА,

облыстық тілдерді оқыту 
орталығы ғылыми-

әдістемелік бөлімінің 
басшысы, 

гуманитарлық ғылымдар 
магистрі

Жазуға оңтайлы 
әліпби керек

Жаңа әліпби туралы айтқанда қазақ білімпаздарының 
тұңғыш съезінде А.Байтұрсынұлының «Жақсы әліпби тілге 
шақ болуы керек. Жақсы әліпби жазуға жеңіл болуы тиіс. 
Әліпбидің жақсысы баспа ісіне қолайлы болуы керек» 
деген сөзі ойға оралады. Ғалым тұтынып жүрген әліпбиді 
тастап, басқа әліпбиге өтудің өте қиын екенін, оны істеуге 
көп күш, көп қаржы қажет болатынын дәл айтқан. 



БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

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

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

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

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

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

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті 
жүйесі» талаптарына сәйкес сертификатталған. 
Авторларға қаламақы тапсырыс  бойынша төле-
неді, қолжазба өңделеді және қайтарылмайды. 
Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”. Таралымы 26117         Тапсырыс №744e-mail: syrboyi@yandex.kz   /   www.syrboyi.kz Кезекші редактор Сара АДАЙБАЕВА

www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyikz

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт жастары» 
және ауданның барлық басылымдарына хабарландыру орналастырғыңыз келсе:  

70-00-52  телефон ы арқылы байланысуға болады. E-maіl: smjarnama@mail.ru

Сан сала Sb8 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyikz№194-195 (20070-20071) 26 желтоқсан, сенбі  2020 жыл

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.

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ре-
сорсиз» АҚ қызметкерлері Ах-
метулла Серәлиев пен Дүйсен 
Әбиевке кәсіптік мерекеге орай 
наградалар табысталды. 

Саласының дамуына қосқан 
елеулі үлесі үшін «Қазақстан 
электр энергетикалық қауымдас
тығының еңбек сіңірген энерге-
тигі» құрметті атағын компания
ның бас энергетигі Ахметулла 
Серәлиевке, «ПетроҚазақстан 
Құмкөл Ресорсиз» АҚның бас 
энергетигіне берілді. Ол еңбек 
жолын 36 жылдан астам уақыт 
бұрын бастаған. Компаниядағы 
қызметі 1993 жылдан бастап 
«Оңтүстікмұнайгаз» ААҚның 
Құмкөл терең пайдаланымдық 
бұрғылау экспедициясының (ҚТ-
ПБЭ) 5ші разрядты электр мон-
тері лауазымын атқарып келді. 
Осы жылы  инженерэнергетик 
қызметіне ауыстырылды. Жоға-
ры білікті маман, өз ісінің білгірі 
өзіне сеніп тапсырылған учаске-
лерді энергиямен қамтамасыз 
ету шараларына белсене атса-
лысып, энергетика жабдықта-
рының іркіліссіз жұмыс істе-
уін қамтамасыз етті. 20072008 
жылдары газды пайдаға жарату, 
2009 жылғы газды жинау жо-
баларында белгіленген іске қо-
суреттеу жұмыстарына аралас
ты. 20112012 жылдары жүзеге 
асырылған газтурбиналық қон-

дырғының және 110 кВ ашық та-
рату құрылғысы құрылысының 
жобасын атқаруға күш салды.  
2020 жылы «Құмкөл кенішінің 
газтурбиналық электр станция
сынан Қызылқия кенішіндегі 
қуа ты 110/35 кВ болатын қо-
салқы станцияға дейін ӘЖ110 
кВ» әуе желісін тарту жобасы 
ойдағыдай жүзеге асырылды.  

– Бұл менің жұмысым мен 
жеткен жетістіктеріме беріліп 
отырған жоғары баға. Алдағы 
уақытта да компанияның игілі-
гі жолында күшжігерімді 
жұм сау ға уәде беремін, – деді 
 А.Серәлиев.

Құрметті атақ сондайақ Газ-
ды пайдаға жарату цехының 
менеджері Дүйсенбек Әбиевке 
берілді. Тәжірибелі маман еңбек 
өтіліндегі 13 жылын Қызылорда 
қаласының жылуэнергетикалық 
кәсіпорындарында атқарылған 
жұмыстарға арнады. 18 жылдан 
астам уақыт бойы «ПетроҚа-
зақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 
цехында жұмыс істеп келеді. 
Ілеспе газды жинау, тасымал-
дау және кері айдау жөнінде-
гі жобаларды жүзеге асыруға 
белсене атсалысты: «Қызылқия 
кенішінің газды пайдаға жарату 
цехында Солар компрессорын 
орнату», «Құмкөл кенішінің 
газтурбиналық электр станция
сынан Қызылқия кенішіндегі 

қуаты 110/35 кВ болатын қо-
салқы станцияға дейін ӘЖ110 
кВ» әуе желісін тарту, «Құмкөл 
кенішінің газтурбиналық электр 
станциясын кеңейту». «Батыс 
Тұзкөл кенішіндегі газтурби-
налық электр станциясын салу 
және Құмкөл Қызылқия ӘЖ110 
кВ әуе желісін тарту» жобасы 
бастамашыларының бірі болып 
табылады.

– Бұл марапат күтпеген әрі  
мейлінше жағымды жаңалық 
болды. Мен еңбек жолымды 1989 
жылы жылуэлектр орталығында 
бастадым. Әртүрлі учаскелерде 
жұмыс істей жүріп, мол тәжіри-
бе жинадым. Кейін бұл тәжірибе 
компанияда кәдеге жарады. 16 
жыл бойы газды пайдаға жарату 
жобаларын жүзеге асырып ке-
леміз. Осылайша кеніштерімізді 

электр қуатымен жабдықтау 
арқылы қоршаған ортаның 
бүлін бей сақталуына кепілдік 
беріп отырмыз», – деді Д.Әбиев.

Мереке аясында марапат иесі 
күрделі құрылыс және сыртқы 
байланыстар жөніндегі вицепре-
зидент Болат Көшербаев марапат 
иелерін қабылдады. Оларға риза-
шылығын білдіріп, кәсіптік ме-
рекемен құттықтады. Д.Әбиевке 
«ГОЭЛРОға 100 жыл» мерей-
тойлық медалін тапсырды. 

Еске салсақ, 1920 жылғы 22 
желтоқсан күні ГОЭЛРО жоспа-
ры қабылданған болатын. Оны 
Халық Комиссарларының Кеңесі 
Россияны электрлендіру жоспа-
ры туралы  қаулысымен бекіткен 
еді.

Жұртшылықпен 
байланыс жүргізу бөлімі

Елеулі еңбекке лайықты құрмет
Облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасында Энергетик күніне арналған 
салтанатты шара өтті.

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Косбергенов Мурат Каирбекович (лицензия №14002321, 24.02.2014 

ж.) 2020 жылдың 5 шілдесінде қайтыс болған азаматша Сайдова Ашудың атынан мұралық істің ашылғанын ха-
барлайды. Мұрагерлер болса, мына мекен-жайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, Көшербаев 
көшесі 203, тел.: 30 47 23, 8 778 235 08 08, 8 777 067 92 37.

«Nur Otan» партиясының 
сайлауалды бағдарламасын 
түсіндіру мақсатында аудандық 
мәслихатқа үміткерлер Талғат 
Қанатов, Дәуренбек Мадинов 
және Қанағат Махамбетова 
зия лы қауым өкілдерімен кез-
десу өткізді. 

– 2020 жыл біз үшін үлкен 
сынақтардың жылы болды. Біз 
басты құндылық адамның өмірі 
мен денсаулығы екенін түсін-
дік. Осы сынқатерлерге қара-
мастан, «Nur Otan» партиясы 
экономиканың тұрақтылығын 
қамтамасыз ету, қызмет жасап 
тұрған жұмыс орындарын ашу, 

сондайақ, ауданымызды қа-
уіпсіз әрі жайлы ету үшін бар 
күшін салатын болады. Бүгінде 
барлық азамат партиядан нақты 
мәселелерді шешуді және бас
тамаларды ілгерілетуді күтуде. 
Біз әр азаматтың сенімін баға-
лаймыз және бірге жақсы нәти-
желерге қол жеткізетінімізге 
сенімдіміз! – деді аудандық 
мәслихат депутаттығына үміт-
кер Д.Мадинов. 

Кездесу барысында аудан-
дық мәслихат депутаттығына 
үміткерлер партияның алдағы 
бес жылға арналған сайлауалды 
бағдарламасы жөнінде түсінік 

берді. Сондайақ партия ның 
еліміздің дамуына қосқан үлесі 
мен Тәуелсіздік жылдарын-
дағы аудан жетістіктері туралы 
да жанжақты мәліметтер ай-
тылды. Зиялы қауым өкілдері 
өздерінің ұсыныспікірін ай-
тып, жетекші партияның жоба-
ларымен, бастамалары мен та-
ныс екенін жеткізді. Сонымен 
қатар, саяси маңызды науқанда 
халық қалаулысы атануға үміт-
кер ретінде тіркелген азамат-
тарға сәттілік тіледі. 
«Nur Otan» партиясының Қызылорда 

облысы Арал ауданының сайлау 
қорының қаражатынан төленді

Үміткерлер зиялы қауыммен 
кездесті

Татулық пен келісім маңызды
Аудандық мәслихат депутаттығына үміт-

кер Мейрамкүл Махатова аудандағы өзге ұлт 
өкілдерімен кездесу өткізді. Кездесу барысын-
да өзге ұлт өкілдері Қазақстан Республикасы-
ның Тұңғыш ПрезидентіЕлбасы, «Nur Otan» 
партия сының Төрағасы Н.Назарбаевтың төраға-
лығымен Қазақстан халқы Ассамблеясы кеңесі 
отырысы жайлы  жеке ойпікірлерімен бөлісті.

– «Елдің гүлденіп, өркендеуіне, біртұтас ел 
болуына себепші – «Nur Otan» партиясы. Пар-
тияның бүгінге дейін атқарған ісі ұшантеңіз. 
Еліміз түрлі сынақтарды бастан өткерді. Сол 
сынақтарда елге демеу бола білген «Nur Otan» 
партиясымен қиындықты бірге еңсеріп, жеңіске 
жетіп келеді. Алдағы сайлауда ел болашағы үшін 
дауыс беруге сіздерді шақырамын», – деді үміт-
кер М.Махатова.

Кездесу аясында ұлт өкілдері ел болашағы-
ның баянды болуы жолында өзара татулық пен 
келісімнің сақталуы маңызды екенін атап өтті. 
«Халықтың бірлігі мен қоғамдық келісім – Қа-
зақстанның сәтті дамуының сенімді іргетасы» 
екендігін жеткізген үміткерлерге кездесуге қа-
тысушылар тарапынан тақырып аясындағы ұсы-
ныстар айтылды. Сондайақ, ырысынтымақтың 
жарқын үлгісін қалыптастыру арқылы сайлауал-
ды бағдарламаларды тиімді түрде жүзеге асыру 
керектігін де айтты. Бағдарламаға сәйкес, дін
аралық қатынастарды және этносаралық келісім 
мен бірлікті нығайту үшін этномәдени және діни 
бірлестіктердің жұмысына қолдау білдіру қолға 
алынған.

«Nur Otan» партиясының Қызылорда облысы Арал 
ауданының сайлау қорының қаражатынан төленді

Қоғамдағы қарым-қа-
тынастарды реттеудің 
негізгі құралы ретінде 
құқықтық сана, құқықтық 
мәдениет, сонымен қатар, 
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениеттің маңызы 
арта түсуде. 

Сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы мәдениет – бұл адамның саналы 
түрде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
тұру қабілеті. 

Бұл ретте, облыстық энергетика 
және тұрғын үйкоммуналдық шар
уашылық басқармасының сыбайлас 
жемқорлық көріністерін болдырмау, 
алдын алу жөніндегі 2020 жылға ар-
налған ісшаралар жоспары бекітіліп, 
бірқатар ісшаралар  атқарылды. 

Жыл сайын құқық қорғау ор-
гандары өкілдерінің қатысуымен 
сыбайлас жемқорлық фактілерінің 
алдын алу және жолын кесу мәсе-
лелері  бойынша құқықтық оқытулар 
өткізіледі.  

Интернетресурстардағы пор-
талда сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ісқимыл бойынша арнайы бөлім 
тұрақты түрде жұмыс істейді. Қыз-
меткерлер сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы стандарттармен таныстыры-
лады. Басқарманың қызметін қозғай-
тын нормативтік құқықтық актілерге 
және құқықтық актілердегі сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін анықтау 
бағытына, ұйым дастырушылық
басқарушылық қызметтегі сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдеріне бірнеше 
мәрте ішкі талдау жүргізілді.

М.АЛИЕВА,
облыстық энергетика 

және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы 

әкімшілік-құқықтық жұмыстар 
бөлімінің бас маманы

Ішкі талдау 
жүргізілді


