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Аталған кесел, әсіресе 
қарттар, жас балалар және 
жүкті әйелдер үшін аса қауіп
ті екені белгілі. Осы орай
да тұрғындардың бұл сана
тын аурудан аман сақтау 
үшін бірқатар сақтық шара
лары енгізілгені белгілі. 
Облыстық денсаулық сақтау 
басқармасы басшысының ана 
мен бала денсаулығын қорғау 
жөніндегі орынбасары Анар 

Шүкірованың айтуынша,  
биыл пандемияға байланыс
ты жүкті әйелдерді қашықтан 
бақылау  енгізілді. Оның үстіне 
790 медицина қызметкерінің 
індет жұқтыруы да біршама 
қиындықтар туғызған. Алайда 
облыстың демографиялық да
муында бала туу көрсеткіші оң 
динамиканы құрады. Нақтырақ 
айтқанда, биыл 11 айда өңірде 
19497 нәресте дүниеге келіп, 

былтырғы жылдың осы 
уақытымен салыстырғанда  
2293ке артқан (17204).  

Ал  індет таралғалы облыс
та 216 жүкті және босанған 
әйел ауруға шалдыққан. Оның 
135і облыстық және аудандық 
деңгейде асқынусыз босанған. 

– Республикада алғашқы 
болып коронавирус инфекция
сына шалдыққан жүкті әйел 
біздің облыста босанды. Барлық 
сақтық шаралары мерзімінде 
ұйымдастырылып, соның нәти
жесінде ана мен баласы аман
есен үйіне шығарылды. Соны
мен қатар босанған 135 әйелдің 
тек төртеуінің нәрестесінде 
ғана, яғни,  4 жаңа туған сәби
де  коронавирус инфекция
сы анықталып, симптомсыз 
ағымда өтті. Кейіннен аурудан 
айығып, үйлеріне шығарылды.  
Жалпы, жаңа туған нәрестелер 
арасында COVID19 инфекция
сынан өлім жағдайы тіркелген 
жоқ, – деді ол.

Анар Әлиқызы пандемия 
кезінде жағдай бақылауда бол
ға нымен, жалпы алғанда биыл 
республика бойынша ана өлімі 
көрсеткішінің өскенін айтады. 

– Биыл жалпы республи
ка бойынша ана өлімінің 
көрсеткіші 100000 тірі туған 
сәбиге шаққанда 37,3ті құрап, 
былтырғы көрсеткіштен 3 есе 
өсті. Өлімжітімнің 66 проценті 
(98 жағдай) маусымтамыз 
аралығында орын алған. Өңірде 
де көрсеткіш 60,8 болып, едәуір 
жоғарылады, – дейді ол. 

Маманның мәлімдеуінше, 
облыстағы ана өлімінің себебін 
анықтағанда 83,3 проценті 
жүктілікке байланысты емес 
аурулардан болған. Олардың 
ішінде 58,3 проценті коронави
рус инфекциясына шалдығып, 
асқынулардан қайтыс болған. 

Бүгінде  облыста ұрпақ өр
біту жасындағы әйелдер ден
сау  лығының индексі респуб  ли
калық көрсеткіштен 3 есе тө мен 
болып, 11 процентті құ ра йды 
екен, ҚР деңгейінде – 30 %.  

ҰРПАҚТЫҢ ЕСЕН-САУЛЫҒЫ – 
ЕРЕН БАЙЛЫҚ

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

Өтіп бара жатқан жылдағы коронавирус пандемиясы 
қалыпты өмір салтымызға елеулі өзгеріс әкелгені белгілі. 
Қоғамның қай саласы да қалыптасқан жағдайға бейімделуге 
мәжбүр болды. Әсіресе, медицина саласына оңай соққан 
жоқ. Мемлекеттің басты байлығы адам десек, адамның 
басты байлығы денсаулығы екені анық. Қауіпті індетпен 
күресте медицина мамандары әрбір тұрғынның саулығы, 
амандығы үшін аянбай еңбек етті.

Өткен сенбіде облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова Шиелі, 
Жаңақорған аудандарында 
жұмыс сапарымен болды.

Бұл туралы облыс әкімінің 
баспасөз қызметі хабарлады.

Алдымен аймақ басшысы Тартоғай 
елді мекенінің ауызсумен қамту 
жүйелерін көріп, бас су қоймасының 
іске қосылу рәсіміне қатысты. Ау
данда инженерлік, коммуналдық 
инфрақұрылымды дамытуда, жол са
пасын жақсартуда кешенді шаралар 
қабылданған. Нәтижесінде елді ме
кенде 293 дана көру құдықтары орна
тылып, қыстақішілік 28,38 шақырым, 
тұтынушы тұрғын үйлерге дейін 
19,26 шақырым ауызсу құбырлары 
жүргізілді. Жаңа ауызсу нысаны 
құрылысының сметалық құны 401 
млн теңге.  Облыс әкімі жұмыстың 
сапалы орындалғаны үшін мердігер 
компанияға алғыс білдірді. 

Мұнан кейін облыс әкімі Шиелі 
кенті, «Көкшоқы» шағын ауданын
да 3 қабатты 18 пәтерлі тұрғын үйді 
табыстады. Тұрғын үй құрылысына 
облыстық бюджеттен 176 млн 

теңге қаржы қаралып, бас мердігер 
«СМПҚызылорда» ЖШС тарапы
нан құрылысмонтаждау жұмыстары 
жүргізілген. 

Игі шарада баспаналы болған 8 
баланың анасы Марал Дастанова об
лыс әкіміне ал ғыс білдіріп, тебіреніске 
толы сезімін жет кізді. Ардагер Жақай 
Сақбаев бата берді. 

Облыс әкімінің Шиеліге сапарында 
көптен бері келелі мәселе болып кел
ген істің түйіні тарқатылған игілікті 
жаңалық болды. 

Темір жол үстіне салынған автомо
биль көпірі салтанатты түрде ашыл
ды. Шиелі станциясының «Шиелі20 
бекет» учаскесіндегі автомобиль 
жолы көпірі «Жұмыспен қамту жол 
картасы» аясында салынып отыр. 
Жобаға 673 млн теңге қаржы қаралды. 
Құрылыс алаңына 75 маман тартылып, 
18 техника жұмылдырылды. Көпірдің 
ұзындығы 60 метр, ені 11 метр, жолдың 
жалпы ұзындығы 1,2 шақырым. 

Облыс әкімі жаңа көпір аудан 
тұрғындарының уақыт үнемдеп, әрі 
жайлы қатынас орнатуына үлкен 
мүмкіндік тудырғанын атап өтті. 

Мұнан кейін аймақ бас шысы 
Жаңатұрмыс ауылдық округіне 

қарасты Байсын ауылына  барып, 
«Жұмыспен қам ту дың жол карта
сы» бағ дарламасы аясында іске асқан 
тұрғын үйлерді газға қосу рәсімін 
көріп, ел күткен ерекше бастамаға 
сәттілік тіледі. 

– Бүгін біз аудандағы тағы бір 
игілікті істің куәсі болғалы тұрмыз. 
Өздеріңіз білесіздер, бұған дейін 
жыл са йынғы есепті кездесуде ауыл 
халқының көтеріп жүрген ең басты 
мәселесі ауылға «көгілдір отын» тар
ту болатын. Міне, бүгін сол мақсатқа 
қол жеткізіп, табиғи газды салта
натты түрде қосқалы тұрмыз. Құны 
204 млн теңге болатын бұл жобаға 
облыстық бюджеттен қаржы қаралып, 
Жаңатұрмыс ауылдық округі бойынша 
мыңнан аса тұрғынның қуанышына 
орай 205 тұрғын үй табиғи газбен 
қамтамасыз етіледі, – деді облыс әкімі.

Осында арнайы қондырғыдан газ 
алауы жағылып, Байсын ауылының 
тұрғын үйлері газға қосылды. Өңір 
басшысы айрықша сәтте аудан 
тұрғыны Р.Мұстафаевтың тұрғын 
үйіне барып, газды пайдалану жұмы
сын көріп, отбасыға береке тіледі. 

Айту керек, биыл аудан орталығы 
– Шиелі кенті 100% газбен қамтылған. 

Жақаевта – 260, Бидайкөл елді 
мекенінде 210 жеке тұрғын үй 
газға қосылған. Алдағы уақытта 
Н.Бекежанов, Қодаманов, Ақмая, 
Алғабас елді мекендерін газдандыру 
жұмыстары жүргізіледі.

Сапар барысында облыс басшысы 
аудан әкімі Қамбарбек Мүбараковқа 
негізгі салалардағы ауқымды 
жұмыстарды жалғастыруды және 
халықтың саулығын сақтауда қажетті 
шараларды іске асыруды тапсырды.

*** 

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықованың жұмыс 
сапары Жаңақорған ауданында 
жалғасты.

Аймақ басшысы Екпінді ауылына 
кіреберістегі ауданаралық қашыртқы 
үстіндегі көпір жағдайымен таны
сып, ауыл тұрғындарымен пікірлесті. 
Апаттық жағдайдағы көпір 1975 
жылы пайдалануға берілген. Көп 
жылдардан бері өзекті мәселе болып 
көтеріліп келеді. Облыстық жолаушы
лар тасымалы және автомобиль жол
дары басқармасының басшысы Мұрат 

Тілеумбетов және «Қазсушар» РМК 
облыстық филиалының директоры 
Хамит Бейімбетов көпірдің жағдайын 
баяндап, К3 қашыртқысы бойынша 
қазу, тазалау жұмыстарының ақау 
актісі жасалғанын, көпірдің жобалық 
сметалық жұмыстары жүргізілгенін 
жеткізді. 

Мұнан кейін облыс әкімі «Батыс 
Еуропа  Батыс Қытай» автожолының 
бойында салынған «Орда Сығанақ» 
ЖШС шипажайының ашылу салта
натына қатысты. Аймақ басшысы 
жаңа санаторий күре жол бойындағы 
көрікті нысандардың біріне айналады 
деп сенім білдірді.

– Азаматтардың рухани дүниесі 
мен денінің саулығы – мемлекетіміздің 
басымдық беріп отырған маңызды 
міндеттерінің бірі десек, саламатты 
қоғам қалыптастыруда және дені сау 
ұрпақ өсіруде заманауи медицина мен 
шипажайлардың алар орны ерекше. 

Ал, адам денсаулығын жақсартуда 
айрықша маңызы бар мұндай санато
рийлер Жаңақорған жерінде салын
са, онда оның мәні тіпті бөлек деуге 
болады. Өйткені бұл өңірдің батпағы 
мен суының шипалық қасиеті зор. 
Сондықтан жаңа санаторий қызметіне 
сәттілік тілейміз, – деді облыс әкімі.

«ОрдаСығанақ» жауапкершілігі 
шек теулі серіктестігі салған нысанның 
жалпы құны 850 млн теңге. Оның 326 
миллионы «Байқоңыр» әлеуметтік
кәсіпкерлік корпорациясы арқылы 
қаржыландырылды. Жаңа шипажай 
алпыс адамды жұмыспен қамтитын бо
лады. 

Облыс әкімінің Жаңақорған ауда
нын дағы сапары қайта жаңғыртудан 
өткен шынықтыру сауықтыру спорт 
кешенінде қорытындыланды. Ғимарат 
мемлекеттікжекешелік әріптестік 
негізінде салынған. Бір ауысым
да 48 бала спортпен шұғылданады. 
Жасөспірімдер мұнда қол добы, бас
кетбол, волейбол, кіші футбол, стол 
теннисімен айналыса алады. Ғимаратта 
2 ойын залы, 1 үстел теннисі бөлмесі 
орналасқан. Аудан әкімі Руслан 
Рүстемов мемлекеттікжекеменшік 
әріп тестік аясында салынған спорт 
кешендерінің мәселелеріне тоқталды.

Аймақ басшысы аудан әкіміне 
инфрақұрылымдық жобаларды жал
ғастыруды және азықтүлік өнім дерінің 
баға тұрақтылығын бақылауда ұстауды 
тапсырып, бірқатар міндеттер жүктеді.

ЖЫЛ СОҢЫНДА ЖАҢА НЫСАНДАР АШЫЛДЫ

 Облыста  300 мектеп бар. Онда 170034 
бала білім алады. Оның ішінде 293і 
мемлекеттік және 7і жеке мектеп. Мемлекет 
басшысының тапсырмасына орай дәстүрлі 
оқу жүйесіне көшу кезеңкезеңімен іске 
асырылуда. Бірінші оқу тоқсанында 37436, 
екінші тоқсанда 53568 бала мектепте оқыды. 
Ал, үшінші тоқсанда 71589 бала мектепке ба
рады. 

Бүгінгі күні оқушылар жиынтық бағалау 
жұмысын тапсыруда. Оқу тоқсаны 30 
желтоқсан күні аяқталады. Олар 11 күн де
малып, 11 қаңтар күні сабақ бастайды. Осы 
ретте министрлік бекіткен алгоритмге сай 
үшінші тоқсанда  15  сыныптар үшін кезекші 
топтар жұмыс істейді. Оқушы саны 300ден 
аспайтын мектептерде оқу жүйесі дәстүрлі 
форматта жалғасады. Сонымен қатар 911 
сынып оқушылары карантин талаптарын 
сақтай отырып, дәстүрлі түрде мектепте 
білім алады. Бүгінгі күні 9 сыныпта 13252, 
11 сыныпта 7004 оқушы оқиды. Бұл сы
ныптарда балалар қорытынды емтихан мен 
Ұлттық бірыңғай тестілеу кезіндегі міндетті 
пәндерді өтеді. Нақты айтар болсақ, үшінші 
оқу тоқсанында 120 мектепте 19170 оқушы 
дәстүрлі форматта оқыса, 180 мектептегі 
98445 оқушы қашықтан оқытылады. 

Бастауыш сынып оқушылары ата
аналарының өтініші бойынша, ахуал 
жақсарған жағдайға дейін, қатаң санитарлық 
шараларды сақтай отырып, кезекші 
сыныптардың жұмыс істеуіне мүмкіндік 
беріледі. Өйткені биыл мыңдаған бала мек

теп табалдырығын алғаш аттады.  Үшінші 
тоқсанда 15 сынып аралығындағы  2296 
кезекші топта 34398 бала білім алатын бол
са, 911 сыныпта 18021 оқушы дәстүрлі фор
матта  оқытылады. Үшінші оқу тоқсанында 
дәстүрлі оқитындар саны 10 процентке ар
тады. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте облыстық білім 
басқармасының басшысы Ақзира Қасымова 
айтып берді.

ҚР Білім және ғылым министрі Асхат 
Аймағамбетов   «Біз сыни пікірлерді естіп те, 
көріп те отырмыз. Дегенмен, қашықтан білім 
беруге көшу – коронавирустық инфекцияның 
таралуын азайтуға бағытталған шаралар 
аясында жүзеге асып жатқанын барлығы 
түсінгені жөн. Өкінішке қарай, басқа 
таңдау жоқ. Оқу процесі тоқтатылмауы 
тиіс. Ал қашықтан оқытуға келетін болсақ, 
біз оны онлайноқытумен шатастырмауы
мыз керек. Қашықтық форматының ұғымы 
әлдеқайда ауқымды және бірден бірнеше 
әдістерді пайдалануға мүмкіндік береді. 
Мұндай формат сабақты геймификациялауға 
(ойын түрінде өткізуге), өзінөзі ширату 
деңгейін арттыруға, ең бастысы, оқытуды 
дербестендіруге мүмкіндік береді. Бұл – біз 
қол жеткізуге ұмтылып отырған қажетті, әрі 
тиімді оқыту жүйесі» деген болатын.

Оқушылардың қашықтан оқу бары
сында жасалуы тиіс бағдарламаларды 
одан әрі толықтыру мақсатында 5 адамнан 
аспайтын топтарда кеңес беру жұмыстары 
ұйымдастырылады. 

ЖЕДЕЛ ЖАҢАЛЫҚТАР

Өтінімдер 
жинақталуда

Бұған дейін өңірдегі 
шаруа қожалықтары ауыл 
шаруашылығы саласына 
бөлінетін субсидияның 
жетіспеушілігіне қатысты 
наразылығын білдірген 
болатын.

Осыған орай облыс әкімдігі 
қажетті шараларды қолға алды. 
Енді биыл субсидиялауға уақытылы 
өтінім бере алмаған шаруашылықтар 
үшін 31 желтоқсанға дейін  өті
німдерді жинақтау функциясы іске 
қосылды. 

Таза ауызсу 
жетті

Аралдағы Бөген ауылдық 
округіне қарасты Қарашалаң 
елді мекеніне таза ауызсу жетті.

Елді мекендегі ішкі су 
жүйелерінің құрылысы толықтай 
аяқталып, «АралСарбұлақ» топ
тық су құбырына қосылды. Қара
шалаң елді мекеніне ауыз су 
желісін тарту жұмыстары бары
сында су тарату станциясы күрделі 
жөндеуден өткізіліп, су мұнарасы 
да жаңартылды. Нәтижесінде 
ауылдағы 132 үйге су есептегіш 
қондырғысымен ауыз су кіріп отыр.

Жәрмеңкеде 
арзан баға

Мерекеге орай 
ауыл шаруашылығы 
тауарөндірушілерінің 
жәрмеңкесі өтті. Қала, барлық 
ауданнан 150 автокөлікпен 350 
тоннаға жуық өнім әкелінді.
 
Жалпы, осы жылы облыс аграрлық 

салада айтарлықтай же тістіктерге 
қол жеткізді. Егін көлемі 1,1 мың 
гектарға артып, 184,2 мың гектар
ды құрады. Барлық дәнді дақылдар 
99,9 мың, майлы дақылдар 5,7 мың, 
малазықтық дақылдар 61 мың гектар, 
картоп, көкөніс, басқа 17,6 мың гек
тарды құраса, негізгі дақыл күріш –  
89,5 мың гектарға егілді.

Биылғы жыл білім саласында ерекше кезең болды. Пандемияға байланысты білім 
жүйесі онлайн форматқа ауысты. Балалар, ұстаздар мен ата-аналар үшін жаңа жоба 
әзірленіп, қашықтан оқыту жүйесі қолданысқа енді. Жаңа режимде жұмыс істеу 
педагогтер үшін де оңай болмады. Дегенмен, оқушылар екінші оқу тоқсанын да 
тәмамдап қалды. Нәтиже қандай? Үшінші тоқсан да онлайн  оқытыла ма? Кезекші 
топтар жұмысы қалай жалғасады деген сауалдар туындап отыр. Жауап іздеп көрелік.

ҮШІНШІ 
ТОҚСАН: 
ҚАНДАЙ 
ӨЗГЕРІСТЕР 
БОЛМАҚ?
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Саясат

– Берік Уәлиұлы, биыл адам-
зат баласы ең қатерлі індетпен 
күрес кен қауіпті жыл ретінде 
тарихта қала йын деп тұр. Коро-
навирус жекелеген адам дардың 
тұрмыс-тіршілігі тү гілі, тұтас 
мемлекеттердің дамуына кері 
әсер етіп, әлемді саяси және эко-
номикалық дағдарысқа әкеп 
тіреді. Президент пандемияға 
қарсы күресте қандай бағыттарға 
басымдық берді?

– Расында, бұл жыл тұтас адам-
затты ты ғы рыққа тіреген, жер-
жаһанды бір та ры ның қауызына 
сыйдырып жібер гендей әбігерге 
түсірген, өте бір ауыр жыл болды. 
Адамзат көзге көрін бейтін «жау-
мен» алысып, майдан даласында 
онымен қалай күресерін білмей, 
біраз абдырады. Сондықтан 2020 
жыл әлемнің бір бөлшегі Қазақстан 
үшін де оңай болған жоқ. Деген-
мен дертпен күресте біздің мем-
лекет те ұтымды шешім қабылдай 
алды. Президент Қасым-Жомарт 
Кемелұлы коронавирус індетінің 
өршіп, тез таралуына бай  ланысты 
халыққа Үндеу жариялап, елі  мізде 
30 күндік төтенше жағдай ен гі зіп, 
алғашқы толқынның алдын ал ғаны 
сөзімізге дәлел бола алады. Мем -
лекет басшысы індеттің салдары 
ауыр бо ла тынын, онымен қатаң 
тәртіп арқылы кү рес песе болмай-
тынын ал ғашқы лар дың бірі болып 
айтып, соған сәйкес тиіс ті шаралар 
қабылдады. Солай ша, дер кезінде 
қатаң карантин жа рия  ла нып, 
сақтық шараларын сақтау дың арқа-
сында эпидемияның белең алуы на 
жол берілмеді.

Мемлекет басшы-
сы өз жұмысында халықтың 
денсаулығын қорғау, эконо ми-
каның тұрақтылығы мен даму қар-
қынын сақтау, білім беру салала-
рын басты назарда ұстады. Соған 
сәйкес маңызды шешімдер жедел 
қабылданып, оны жүзеге асыру-
ды Үкімет пен әкім дерге жүктеп, 
нәтижесін жіті қадағалап отыр ды. 
Ең алдымен, Нұр-Сұлтан, Алма-
ты, Шымкент қалаларында шұғыл 
түрде жаңа модульдік жұқпалы ау-
рулар ауруханалары, провизорлық 
ста цио нарлар салынды. 4,5 милли-
оннан ас там адамға 42500 теңгеден 
қаржылай көмек көрсетілді. 1 мил-
лионнан астам азаматқа азық-түлік 
пен тұрмыстық заттар үлестірілді. 
Аймақ әкімдері азық-түлік пен 
қызмет түрлерінің бағасын ба қылау 
жұмыстарын белсенді жүргізді. 
Соның арқасында еліміздің азық-
түлік қоры Қазақстан халқының 
қажеттілігін толық қамтамасыз ете 
алды.

Сонымен қатар халық тұрмы-
сына тіке лей әсер ететін комму-
налдық төлем дердің тарифі төмен-
детілді. Оны төлеу үшін аса мұқтаж 
жандар қосым ша көмек алды. 2 
миллионға жуық азаматтың несие 
төлеу мерзімі кейінге шегерілді. 
Қаржы нарығын реттеу және да-
мыту агенттігіне Ұлттық банкпен 
бірлесіп, қазақстандық бизнеске не-
сие беру көлемін азайтпау жөнінде 
шара лар қабылдауға тапсырма 
берілді. Қолжетімді несие беру, 
көктемгі егіс науқанын жүргізу, 
жұмыс орындарын ашу және 
сақтау үшін айтарлықтай қара жат 
бөлінді. Төтенше жағдай кезін де 
екінші деңгейдегі банктер әлеу -
мет тік-экономикалық ахуалдың 
тұрақ тануына өз үлесін қосты деуге 
бола ды. Ең алдымен, банктер кәсіп-
кер лерге және азаматтарға берген 
не си е ні қайтару мерзімін 3 айға 
шегерді. Табысынан айырылған 
азаматтар үшін бұл үлкен көмек 
болды.

700 мыңнан астам компания мен 
кәсіпкерлердің салық жүктемесі 
азайтылды. Сол арқылы олар 1 трил-
лион теңгеге жуық қаржы үнем-
деуге мүм кіндік алды. Осы ретте 
2020 жылы 492,5 мың педагогтің 
жалақысы 25 пайызға өскенін атап 
өткім келеді. 2021 жылдың 1 қаң-
тарынан бастап еңбекақы тағы да 
25 пайызға ұлғайтылмақ. Ал педа-
гогикалық бағытта білім алып 
жатқан студенттердің стипендиясы 
26 мыңнан 42 мың теңгеге дейін 
көбейді.

Денсаулық сақтау сала-
сы бойын ша дәрігерлердің 
еңбекақысын көтеру бойынша 
жұмыс жалғасып жатыр. Эпиде-
мияға қарсы іс-шараларға тар-
тылған медицина қызметкерлерін 
ынта ландыру және материалдық 
қолдау мақса тын да коронавирус 
жұқ тыру қаупі нің дәрежесіне қарай 
жалақылары на үстемақы қосылды. 
Осы мақсат та биыл 196,5 милли-
ард теңге бөлінді. Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың тікелей тапсырмасымен 
коронавирусқа қарсы QazCovid-in 
вакцинасы әзірленіп жатыр.

Сонымен қатар дағдарысқа 
қарсы «Жұ мыс пен қамтудың 
Жол картасы» бағ дарламасы 
іске қосылды. Оны жү зе  ге асы-
ру үшін 1 триллион теңге бөлін-
ді. Пандемияның ауыртпалығына 
қара мас тан, өндіріс көлемі 1,5 есе, 
ауыл шаруа шы лығының өнімділігі 
2,5 есе, экспорт 2 есе ұлғайды. Осы 
ретте арнайы тоқ та лып кететін бір 
мәселе ретінде IT және туризм са-
лаларына тартылған ірі көлем дегі 
ин вестицияны айта кету керек. 
Соның нә ти жесінде 300 мың жаңа 
жұмыс ор ны ашыл мақ. Жалпы 
Қазақстан Прези денті нің тапсырма-
сымен Төтенше жағдай жө нін дегі 
мемлекеттік комиссия 500-ге жуық 

маңызды шешімді жүзеге асырды.
Мемлекет басшысы биылғы 

жылды «Волонтер жылы» деп 
жариялағанын білесіздер. Панде-
мия кезінде волонтерлар еліміз 
үшін аса қажетті, пайдалы жұмыс 
атқарды. Осы ізгі іске тар тылған 
волонтерлардың қатары 100 мың 
адамнан асты. Олар ешқандай қауіп-
қатерге қарамай, дәрігерлерге, 
әскери қызметшілерге, қарапайым 
азаматтарға көмектесті. Birgemiz 
Фронт-офисі және волонтерлардың 
Qazvolunteer.kz он  лайн-платфор-
масы ашылды. Қайы рым дылық 
туралы заң дайындалып жат -
қанын айтуға тиіспіз. Сонымен 
қатар волонтерлық қызмет еңбек 
өтіліне қосылып, оқу орындары-
на түсерде басымдыққа ие бола-
ды. Волонтерларға салықтық және 
басқа жеңілдіктер жасалады. Пре-
зидент еріктілердің еңбегін нағыз 
ерлік деп бағалады.

Қасым-Жомарт Кемелұлы пан-
демия дан қайтыс болған азамат-
тарды еске алу үшін 13 шілдені 
жалпыұлттық аза тұту күні деп 
жариялады. Осы күні Мем лекет 
басшысы Ақорда рези ден ция сының 
алдында коронавирустан қаза 
болған адамдарды еске алды. Мұны 
өліге құрмет, тіріге өнеге болған игі 
іс деп санаймын.

Қасым-Жомарт Кемелұлы 
каран тин талаптарын қатаң 
сақтауды өзі нен бастап, өзгелерге 
үлгі көрсетті. Ай та лық, Президент 
биылғы шетелдік және ел ішінде 
жоспарланған ресми және жұ мыс 
сапарларын кейінге ше герді. Мем -
лекеттік қызметшілер мен басқа 
да ла уазымды тұлғалардың шетел-
дерге ісса пар мен баруына ты йым 
са лынды. Тек аза мат тарымыздың 
және мем лекеті міз дің қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге бағыт талған 
сапарларға ғана рұқсат берілді.

Мемлекет басшысының 
тапсыр ма сы бойынша бюджет 
қара жаты ха лық ты жұмыспен 
қамтуға, шағын және орта бизнесті 
қолдауға бағыттау үшін қайта 
қаралды. Атап айтқанда, жос-
парланған барлық іс-шаралар он-
лайн форматқа көшірілді. Еліміз 
бойынша қашықтан оқу, қашықтан 
жұмыс істеу тәсілі енгізілді. Панде-
мия кезіндегі үнемделген қаражат 
экономиканың тұ рақ ты дамуын 
қамтамасыз етуге, дағ да рыстан зар-
дап шеккен халықтың әл-ауқатын 
арттыруға және басқа игі істерге 
жұмсалды. Президенттің тап-
сырмасы бойынша пандемияның 
салдары мен экономикалық дағ-
дарыс ты еңсеруге 5,9 триллион 
теңге көлемін де қаржы бөлінді. Біз 
бұл арада Пре зи дент тің пандемия 
кезіндегі жұмысының бір пара-
сын ғана айтып өттік. Ең басты сы, 
Мемлекет басшысы осынау қиын-
қыстау кезеңде халықпен бірге, 
жұрт пен қатар талмай-тынбай 
еңбек етті.

– Пандемия халықаралық 
қаты нас тарды тежеуші факторға 
айнал ды: көптеген маңызды іс-
шара лар кейінге қалдырылды не-
месе онлайн форматта өткізілді, 
екіжақ ты байланыстардың 
белсенді лігі бір шама азайды. 
Әлемде халық аралық және 
өңірлік ахуал шиеленісе түсті. 
Мемлекет басшысы сыртқы сая-
си аренада Қазақстанның ұлттық 
мүд делерін қалай қорғады?

– Дұрыс айтасыз, коронави-
рус пандемиясы халықаралық 
қатынастардың даму үдерісіне 
салқынын тигізді. Есе сіне онлайн 
саммиттер форматын қол дану, 
телефон арқылы әңгімелесу тәжі-
рибесін арттыру және жазбаша хат-
тар жолдау сияқты дипломатиялық 
жаңа стандарт кеңінен қолданылды. 
Жалпы, Президент жыл ішінде 9 
халықаралық жиынға қатысып, 
телефон арқылы 30-дан астам елдің 
басшыларымен сөй лесті. Шетелдің 
15 елшісінен се нім гра мо та ларын 
қабылдады. Дәл осындай қиын-
қыстау сәтте сыннан сү рінбей өту 
үшін Қазақстан алыс-жа қын шет 
мемлекет термен ара  дағы ын ты-
мақтастықтың жоға ры қар қынын 
сақтауға, оның ішінде, зама науи 
қауіп-қатерлерді бірлесе шешуге 
ерекше көңіл аударды. Сондай-
ақ осы дағдарыс кезеңі Прези-
дент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
әрбір Қазақстан аза ма ты  ның және 
бизнестің мүдделерін сырт   қы сая-
сатпен үйлестіру туралы ұс  та   ны   мын 
айқын көрсетті. Мәселен, Мем ле кет 
басшысы ақпан айында бекіт кен 
Қазақ стан Республикасының 2020-

2030 жыл дарға арналған сыртқы са-
ясат тұжы рым дамасында отандық 
дипломатия қыз метінің прак-
тикалық, ең алдымен, эко но мика-
лық аспектілеріне баса мән берілді.

Әрине, Президенттің шет 
мемлекеттер мен халықаралық 
ұйымдардың бас шыларымен 
жүргізген барлық келіс сөздерінде 
пандемияның әртүрлі салдарына 
қарсы тұру үшін күш жұмылдыру-
ға назар аударғаны баршаға аян. 
Пан де мия кезінде, ең алдымен, 
шет мемлекеттерде қалған аза-
маттарымызды елге аман-есен 
жеткізу жұмыстары қолға алын-
ды. Шекаралардың жабылып, 
әуе қатынастары тоқтатылып 
жатқанда бұл алғашқы сәтті 
қадамдардың бірі болды. Шетелдік 
әріптестермен орнатылған тиімді 
ықпалдастықтың арқасында мың-
даған азаматтарымыз отанымызға 
аман-сау оралды. Сонымен бірге 
Қазақ станда қалған шетелдіктерге 
тиісті көмек көрсетілді. Осындай 
сын сағатта ше т елдік серіктес мем-
лекеттермен өзара ықпалдастықтың 
арқасында елі мізге сырттан үлкен 
көлемде гумани тар лық көмек тар-
тылып, кәсіби дәрі герлер келді. 
Олардың ішінде Ресей, Қытай, 
Түркия, Қатар және т.б. дос тас 
мемлекеттер бар. Қазақстан да 
халық аралық қоғамдастықтың жа-
уапты мү ше сі ретінде Қырғызстан, 
Тәжікстан, Ауған стан, Қытай 
және Италия сияқты жақын 
көршілес және серіктес мемлекет-
терге қол ұшын созды. Елімізге 
корона вирусқа қарсы тиімді және 
қолжетімді вакциналар алу, жа-
сау және өндіру саласында нақты 
жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі 
таңда осы бағытта Ресеймен тығыз 
ықпалдастық орнатылды.

Президент өзінің сыртқы сая-
сатқа қатысты жұмысында ашық-
тық, прагматизм және ымыраға 
келу секіл ді тәсіл дерді қолдану 
арқылы Қазақ стан ның ұлттық 
мүдделерін сенімді қор ғайды. Бұл 
тәсілдің тиімділігі мамыр айын-
да Өзбекстандағы Сардоба су 
қойма сының бұзылуына байланы-
сты төтенше жағдай кезінде анық 
көрінді. Екі елдің түсінісіп жұмыс 
істеуінің арқасында су тасқынының 
салдарын қысқа мерзімде жою 
мүмкін болды.

Тағы бір мәселеге назар 
аударғым келеді. Жоғары еур-
азиялық экономи ка лық кеңестің 19 
мамырда өткен оты ры сы естеріңізде 
болар. Сол кезде «2025 жылға 
дейінгі Еуразиялық эконо микалық 
интеграцияның стратегиялық даму 
бағыттары туралы» құжаттың жо-
басы ұсынылды. Қасым-Жомарт 
Кемел ұлы аталған құжатқа ұлттық 
мүд де міз тұрғысынан қарап, оның 
кей бір бөлімдерін қайта пысықтап, 
әлі де ширата түсу керек екенін айт-
ты. Мем лекет басшысы құжаттың 
Одаққа мүше елдер арасындағы 
экономикалық ын ты мақтастықты 
қамтуы керек екенін жет кізді. Бұл 
тұрғыда Қазақстанның түбе гейлі 
ұстанымы Одақты «саясаттандыр-
мау» екенін атап өтті.

Мемлекет басшысының биылғы 
жұмыс кестесіндегі маңызды 
шараларға да тоқталып кетейік. 
Мысалы, Теңіз ге шығатын жолы 
жоқ дамушы ел дер тобының 
қазіргі төрағасы ретін де Қазақстан 
Президенті мамыр айын да БҰҰ-
ның «COVID-19 дәуірін де және 
одан кейінгі кезеңде дамуды қар -
жы ландыру» атты жоғары дең гей  -
дегі онлайн іс-шарасына қатыс-
ты. Әлем дік деңгейдегі тағы бір 
ма ңыз ды шара ретінде Мемлекет 
басшы сы ның қыркүйек айында 
БҰҰ Бас Ассамб лея сы ның 75-ші 
мерейтойлық сессиясы ның жұ-
мысына қатысуын айтуға болады. 
Қасым-Жомарт Тоқаев БҰҰ Бас 
Ассамб леясы 75-сессиясының жал-
пы саяси дебаттарында сөйлеген 
сөзінде COVID-19 індеті салдары-
нан туындаған дағдарысқа қарсы 

қабыл дануға тиісті шараларды атай 
келіп, Аурулар мен биологиялық 
қауіп сіз дікті бақылау жөніндегі 
өңірлік орта лықтар желісін құру 
идеясын ұсын ды. Осы ретте 
Қазақстан мұндай орта лық тың бірін 
өз аумағында ашуға дайын екенін 
жеткізді. Сонымен қатар әлем ді 
жаулаған жаһандық пандемияға 
бай ланысты биологиялық қаруды 
бақы лау жүйесін әзірлеу және 
іске қосу мә  се  ле сінің өзектілігіне 
тоқталып, БҰҰ Қауіп сіздік Кеңе-
сінің алдында есеп бе ре тін арнайы 
көпжақты орган – Био  логия лық 
қауіп сіздік жөніндегі халық ара лық 
агент тік құру жөнінде ұсыныс жа-
сады.

Шетелдік көшбасшылар Қа зақ -
станда жүргізіліп жатқан ауқым ды 
сая си және экономикалық рефор-
маларға оң бағасын беріп жатыр. 
Атап айтқанда, еліміздің Өлім 
жазасын жоюға бағытталған Аза-
маттық және саяси құқықтар тура-
лы халықаралық пактінің екінші 
Факуль тативтік хаттамасына қол 
қою туралы Мемлекет басшысының 
шешімі жоғары бағаланды.

Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев  тың көшбасшылығымен 
ұлт тық дипломатия елдің тәуел-
сіздігін, егемендігі мен аумақтық 
тұтастығын, сыртқы саяси бағы-
тының дербестігін сақтай оты-
рып, өзгермелі құбылыстарға тез 
бейімделді. Нәтижесінде, Қазақстан 
Республикасы өзінің беделін Еу-
разия құрлығының геосаяси және 
геоэкономикалық жүйесінде және 
Орталық Азия өңіріндегі жетекші 
мемлекет ретінде нығайтты. 
Әрине, COVID-19 індетінің 
қатал сынақтары қазақстандық 
дипломатияның алдына жаңа 
міндеттер қоюда. Тәуелсіз Қазақ-
станның сыртқы саяси қызметінің 
не гізін қалаушылардың бірі ретінде 
Мем лекет басшысы дағдарыстан 
кейінгі жаңа әлемдегі ұлттық 
даму міндеттерін ескере отырып, 
еліміздің халықаралық деңгейдегі 
беделін нығайтуды көздейді.

– Өңірлердегі жағдай Мем-
лекет басшысының үнемі 
бақылауында. Биыл Қасым-
Жомарт Кемелұлы бірқатар 
облысқа жұмыс сапарымен бар-
ды. Осы сапарлардың мәні мен 
маңызына тоқтала кетсеңіз.

– Әрине, Мемлекет басшысы 
еліміз дің бүкіл өңіріндегі ахуал-
ды жіті бақы лап отырады. Қасым-
Жомарт Кемелұлы ел мен жердің 
тағдырына, халықтың тыныс-
тіршілігіне әрдайым баса мән 
беретінін өздеріңіз де білесіздер. Әр 
өңірдің әлеуметтік-экономикалық 
дамуына бірдей көңіл бөліп, 
халықтың әл-ауқатын жақсартуға 
бағытталған шаралар қабылдайды, 
тиісті тапсырмалар береді. Биыл 
да ауыр жағдайға қарамастан 9 рет 
өңірлерге жұмыс сапарымен барды.

Президент облыстарға жұмыс 
сапарын жоспарлағанда өңірлердегі 
қалып тасқан ахуалды өз көзімен 
көріп, індетке қарсы күресіп 
жатқан жұрт шы лықпен жүзбе-
жүз кездесуді жөн көрді. Мемле-
кет басшысының өңір ге арнайы 
жұмыс сапарымен келуі дағ дарыс 
тауқыметін тартқан халыққа сенім 
беріп, еңселерінің түспеуіне ық-
пал етті деп ойлаймын. Мысалы, 
жыл ба сында Жамбыл облысына 
барды. Онда аймақтың тыныс-
тіршілігімен таны  сып қана қоймай, 
Қордай ауданын дағы жалпыға 
белгілі оқиғадан кейін гі ат қарылған 
жұмыстардың бары сын көрді. 
Ақмола облысына жұ мыс са пары 
кезін де өңірдегі көктемгі егін егу 
жұ мыс тарымен, ауыл шаруа шы-
лы ғын, оның ішінде егін және мал 
шаруа шы лы ғын дамыту жоспары-
мен танысты. Түркістан облысына 
жасаған сапарында Қасым-Жомарт 
Тоқаев Өзбекстанның «Сардоба» 
су қоймасының бұзылуынан зар-
дап шеккен Мақтаарал ауданының 
ахуалы мен, былтырғы Арыстағы 

жарылыс тың салдарын қайта 
қалпына келтіру жұ мыс тарымен 
танысып, өз көзімен көр ді. Бұған 
қоса, бүгінде қарқынды құ рылыс 
алаңына айналған Түркістан қала-
сындағы ат қарылып жатқан жұ-
мыс  тарға куә болды. Одан кейін 
Мем лекет басшысы жұмыс сапары-
мен, Қостанай, Солтүстік Қазақстан 
облыс тарына барды. Бұл екі өңір 
елімізді ас тықпен қамтамасыз 
ететін негізгі облыс тар екені мәлім. 
Қазіргідей дағдарыс жағ дайында 
ха лық ты азық-түлікпен қам тамасыз 
ету – негізгі мәселелердің бірі. 
Соны мен қатар ауылдағы жастарға 
жағ дай жасап, оларды жұмыспен 
қамту да – өзекті міндет. Осындай 
мәселелерді ұдайы назарда ұстаған 
Мемлекет басшы сы аймақтарға 
арнайы барып, егістік ал қап тарын 
аралап көрді. Ал Алматы қала сына 
жұмыс сапарымен барғанда ін-
детпен күресте алғы шепте жүрген 
дәрі гер лермен кездесті. Қаладағы 
ме ди ци налық-демографиялық аху-
ал мен COVID-19 індетіне қарсы 
күресу үшін қабылданған шара-
ларды көрді. Өн діріс орындарын 
аралап, жасалған жұ мыс тарға оң 
бағасын берді. Биыл Әбу Насыр әл-
Фараби, Абай Құнанбайұлы сын ды 
біртуар тұлғаларымыздың мерей-
тойлары ЮНЕСКО деңгейінде 
кеңі нен аталып өтті. Пандемия 
салдары нан жоспарланған іс-
шаралардың дені онлайн режімде 
өткізілді. Деген мен, Мем лекет 
басшысы хакім Абай дың 175 
жыл дық мерейтойына ар налған 
Семейдегі жиынға арнайы барып, 
ұлы ақынның рухына тағзым етті. 
Сонымен бірге Абай мен оның ұл-
дарына арналған «Ұлы ақын Абай 
ұлдарымен» атты ескерткіштің 
ашылу рәсіміне қатысып, 
«Жидебай-Бөрілі» мемориалдық 
кешенінде болды. Абай танушы 
ғалымдармен кездесіп, келе лі кеңес 
құрды. Сондай-ақ Абайдың кін  дік 
қаны тамған киелі мекендегі атқа-
рыл ған игі жұмыстармен таныс-
ты. Қара ша айын да Қарағанды об-
лысына жұмыс сапарымен барып, 
жаңадан са лынған 1200 орындық 
мектеп-гимназияны және бірқатар 
спорт нысандарын аралап көр ді. 
Мемлекет басшысының бірқатар 
облысқа жұмыс сапарымен баруы 
өңір ді әлеуметтік-экономикалық 
тұрғы дан да мытуға, пандемия сал-
дарымен күре суге және халықтың 
денсаулығын қорғауға бағытталған 
жұмыстардың жүйелі орындалуына 
зор ықпал етті деуге болады.

Бұрынғы қалыпты өмір кезінде 
Мем  лекет басшысы Үкімет 
мүшелерін жос парға сәйкес 
қабылдап, атқарған жұмыс тары-
ның есебін алатын болса, биыл 
олар ды жиі қабылдап, сәт сай-
ын тапсыр ма беріп, жасалған 
жұмыстардың нәти же сін бақылады. 
Жалпы, Президент өзі жүк теген 
міндеттердің орындалуын бақы лау 
мақсатында жыл ішінде Үкі мет мү-
ше лерімен, мемлекеттік орган дар -
дың, өңірлердің және басқа әртүрлі 
ұйым  дар дың басшыларымен 200-
ден аса кездесу өткізді.

Осы жақында Президент Ақор-
даға барлық әкімді жинап, кеңес 
өткізіп, аймақтардың әлеуметтік-
экономикалық ахуалына баға 
беріп, халықты жұмыс пен қамтуға, 
дағдарыс кезінде елдің тұрмыс 
жағдайын қалып ты ұстап тұруға 
қатысты нақты тапсырмалар берді.

– Мемлекет басшысы 
ақпарат тық кеңістікті үнемі 
бақылауда ұс тайды. Әлеу  меттік 
желілердегі парақ  ша лары  на 
көңіл бөледі. Біз Прези дент тің 
твит арқылы министрлерге, әкім-
дер ге тапсырма беретінін білеміз. 
Осы тап сыр малар қаншалықты 
орындалады?

– Естеріңізде болса, Қасым-
Жомарт Кемелұлы сайлауалды 
бағдарламасында да, 2019 жылғы 
Жолдауында да «Халық үніне құлақ 
асатын мемлекет» тұ жы рымдамасы 
туралы айтты. Жал пы, Мем лекет 
басшысының бұл тұжы рым да-
масын қалың жұртшылық жақсы 
қабыл дады. Осы ретте Президент 
әлеу меттік желі арқылы еліміздің 
бү кіл өңірінде болып жатқан 
түрлі оқи ға ларға, түйткілдерге дер 
кезінде үн қатып, тиісті тапсырма 
береді. Әсі ресе әлеуметтік желілер 
арқылы елдің тыныс-тіршілігінен 
хабардар болып отырады. Яғни 
бұл – Президенттің қоғамдағы бо-
лып жатқан әр проблеманы естіп, 
біліп, көріп отырғанының бел гісі. 
Мұндай жұмыс стилі уақыт үнем деу 
тұрғысынан өте тиімді екенін көр-
сетті. Себебі берілген тапсырма лар 
дер кезінде назарға алынып, тиісті 
шешімін табады. Осыған байланы-
сты Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев әлеуметтік желі 
арқылы тапсырма беруді қолайлы 
санайды. Осы жылы Президенттің 
твиттер парақ ша сында жалпы саны 
630-дан астам твиті, инстаграмда 

30 жазбасы жарияланды. Айталық, 
Қасым-Жомарт Кемел ұлы Ақмола 
облысындағы «Көбейтұз» көліне 
келтірілген зиян ды әрекеттерге 
алаңдаушылық біл діріп, тиісті 
министрліктерге тапсырма берді. 
Соның нәтижесінде көрікті жер-
дегі келең сіз әрекет тоқтатылды. 
Бүгін де эко ло гиялық ағарту 
жұмыстары жүр  гі зілу де. Пре-
зидент бірқатар депутат тар мен 
патриот азаматтардың Мем лекет -
тік рәміздерді, әсіресе Туды күн-
делік ті өмірде кеңінен қолдану 
туралы ұсыны сына назар ауда-
рып, Үкімет ке қолда ныс тағы 
заңнамаларға өз геріс енгізуді тап-
сырды. Соның нәти же сін де, Туды 
қоғамдық, көпшілік орын дарда, 
үйлердің балконына ілуге рұқ сат 
берілген Үкімет қаулысы шық ты. 
Президенттің тікелей араласуымен 
Маңғыстау облысындағы «Боз-
жыра» қорығы аумағында салына-
тын қонақүйдің құрылысы қайта 
қара лады. Сонымен қатар Қасым-
Жомарт Кемел ұлы Алматы қаласы 
Төле би кө ше сінде гі ағаш тардың 
оталғанына қатыс ты жағдай  ға на-
зар аударып, қала әкіміне қызмет-
тік тексеру жүр гізіп, кінәлілерді 
жауап кер шілікке тартуды тап-
сырды. Жыл ішін дегі осындай 
жұмыстарды көптеп кел тіре беруге 
болады. Дегенмен мұның бәрі елдің 
көз алдында өтіп жатқан нан кейін 
бар лығын бірдей тізіп шығу міндет 
емес шығар деп ойлаймын.

Осы арада Президенттің akorda.
kz сайтындағы Виртуалды қабыл-
дауына да жұртшылықтан көп теген 
талап-тілек тер, әртүрлі өтініш хат-
тар келетінін айта кеткен жөн. 
Бүгінге дейін азаматтардан 19 мың 
500-ге жуық өтініш келіп түсті. 
Оның еш қай сысы назардан тыс 
қалмайды.

Қорыта айтқанда, жалпы осы 
кезең дегі орындалған тапсырма-
ларды саралай отырып, Мемлекет 
басшысының «Халық үніне құлақ 
асатын мемлекет» тұжы рымдамасы 
өз деңгейінде жүзеге асырылып жа-
тыр деп айтуға толық негізі бар.

– Иә, Қасым-Жомарт Тоқаев 
«Халық үніне құлақ асатын мем-
лекет» тұ жы рымдасын жария-
лағалы мемлекеттік органдар 
ашық болуға, елдің алдына 
көбірек шығуға тырысып жатыр 
деуге болады. Олар азаматтардың 
өтініштеріне жылдам жауап беріп, 
БАҚ пен әлеуметтік желілерде 
тығыз байланыс орнатып жатыр. 
Президенттің баспасөз қызметі 
осы Тұжырымдаманы іске асы-
руда қандай рөл атқарады?

– Мемлекет басшысының атал-
ған тұжырымдамасынан кейін 
мемлекеттік органдардың басшы-
лары әлеуметтік желілерде ресми 
аккаунттарын ашып, кейбірі жеке 
байланыс телефондарын жария-
лау арқылы халықпен жедел кері 
байланыс орнатуға көңіл бөле 
бас тады. Мұны халыққа қызмет 
көрсетудің, жұртшылықпен бай-
ланыс орнатудың озық үлгілерінің 
бірі деуге болады. Бұл атқарушы 
билік өкілдерінің халықпен қарым-
қатынасы айтарлықтай ілгері-
ле генін көрсетеді. Президенттің 
«Халық үніне құлақ асатын мем-
лекет» құру тұжырымдамасы ая-
сында билік өкіл дерінің халықпен 
кездесулері артып, азамат тар ды 
жеке мәселелері бойынша қабыл-
дау оңтайлана түсті. Осы рет-
те, Қасым-Жомарт Кемелұлы 
қоғам қайраткерлерімен және ға-
лымдармен 23 кездесу өткізді. Мем-
лекет басшы сы ның бастамасымен 
құрылған Ұлт тық қоғамдық сенім 
кеңесі аталған тұ жы рым даманың 
іске асырылуына, қоғам мен диа-
лог орнатуға зор үлес қосып келеді. 
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінде 
білім беру және ден саулық сақтау 
мәселелері, сон дай-ақ, саяси 
жаңғырудың негізгі бағыттары тал-
қыланды. «Бейбіт жиындар тура-
лы» жаңа заң қабыл данып, «Саяси 
партиялар туралы», «Сайлау тура-
лы» заңдарға өзгер тулер енгізілді. 
Ұлттық кеңес тің баста масымен 
тоғыз заң қабыл данды. Тағы жеті 
заң жобасы қаралып жатыр.

Сонымен қатар осы жылы 
Прези денттің 3 мақаласы, отандық 
және шет елдік бұқаралық ақпарат 
құрал дарына берген 7 сұхбаты жа-
рияланды.

Президенттің баспасөз 
қызметі бар лық мемлекеттік және 
жергілікті ат қарушы органдардағы 
баспасөз қыз меті мен тығыз жұмыс 
істейді. Бас пасөз қыз меті осылайша 
Тұжы рым  дама ғана емес, Прези-
дент баста ма ларының, оның берген 
барлық тап сыр маларының, өзі атап 
көрсеткен түйткілді мәселелердің 
бұр маланбай, елге түсінікті әрі дер 
кезін де жетуін қамтамасыз етеді. 
Осы ретте әлеуметтік желі арқылы 
жұртшы лықтың ой-пікірлерін, 
ұсыныстарын, талап-тілектерін са-
ралап отырады.

Баспасөз қызметі Президенттің 
айт қан келелі ойларын, тұжырым-
дарын, қанатты сөздерінен видео-
үзінділер мен модульдер жасап, 
жұртшылыққа таратып отыр. Соны-
мен қатар Мемлекет басшысының 
апталық жұмысының қорытындысы 
бойынша бейнероликтер дайында-
лып, таратылуда.

Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Қазақ стан Президенті қызметіне 
кіріс кенде ха лыққа «Сабақтастық, 
Әділдік, Өрлеу» деген басты үш 
ұстанымды негізге алатынын айт-
ты. Осыған орай биылғы нау рызда 
Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің баспасөз қызметі Мем-
лекет басшысының 1 жылдық 
жұмы сы ның қорытындысы ретінде 
«Сабақтас тық. Әділдік. Өрлеу» де-
ген атпен 4 том дық жинақ шығарды. 
Бұл Мем ле кет басшысының бір 
жылда атқар ған жұ мысын бір жер-
ге жинақтап, бола шаққа аманаттау 
ниетінен туған игі іс деп ойлаймын. 
Мұндай жұмыстар алдағы уақытта 
да жалғаса береді.

Сөз орайы келгенде айта 
кетейін, биыл akorda.kz сайтында 
Мемле кет бас шысының қызметі 
бойынша 442 ақ па р ат  тық хабарла-
ма, Президенттің түр лі жиындарда 
сөйлеген сөздері мен үн деу лерінен 
25 ақпарат және Қазақстан хал қы-
на арналған 1 Жолдауы жариялан-
ды. Осындай ақпараттың алаңына, 
жаңа лық тың жаршысына айналған 
akorda.kz сайты алдағы жылдан ба-
стап жаңа рып, заманға лайықталып, 
жаңа дизайнмен шығатынын айтқан 
да абзал шығар.

– Жылдың соңында Сая-
си қуғын-сүргін құрбандарын 
толық ақтау жөніндегі мемле-
кет тік комис  сияның бірінші 
оты рысы өтті. Бұл көптен бері 
ғалымдардың да, жалпы зия-
лы қауым ның да күткен саяси 
шешімі еді. Комис сияға артылған 
жүк белгілі, ал нәтижесі қандай 
болуы керек?

– Иә, бұл қазақ халқы үшін 
көптен күт кен ақжолтай жаңалық 
болды. Себебі елімізде нәубет 
зардабын тарт паған отбасы жоқ. 
Өзіңіз айтқандай, ғалымдар да, 
зиялы қауым өкілдері де аталған 
мәселені көп уақыттан бері көтеріп 
келеді. Сондықтан Президенттің 
бұл шешімін бүкіл халық зор қуа-
нышпен қабыл алды деп ойлаймын.

ХХ ғасырдың бірінші жар-
тысындағы қуғын-сүргін, ашар-
шылық зобалаңы ел тарихында 
қасіретті кезең болғаны баршаға 
белгілі. Ғалымдарымыз қазақ да-
ласында 300-ден астам ұлт-азат-
тық көтерілісінің болғанын айтады. 
Халқымыз бастан кешкен бұл тау-
қы метті жылдар ақтаңдақтар кезеңі 
деп аталып кетті. Сондықтан тари-
хи әділ дікті қалпына келтіріп, саяси 
қуғын-сүргін құрбандарын толық 
ақтау үшін Мемлекет басшысы 
биылғы 30 мамырда үндеу жари-
ялады. Президент сол үндеуінде 
«Жазықсыз жапа шек кендерді то-
лық ақтау баршамыздың пер зенттік 
борышымыз» деп атап өтіп, қуғын-
сүргін құрбандарын толық ақтау 
жөнінде бүгінге дейін жүр гізіл ген 
жұмыстарды соңы на дейін жет кізуді 
тапсырды. Соның нәти жесінде 
Президент Жар лығымен арнайы 
мемлекеттік комиссия құрылып, 3 
жел  тоқсанда оның алғашқы отыры-
сы өткі зілді. Мемлекеттік комиссия 
құра  мында Қазақ стан Респуб лика-
сы ның Президенті Әкім шілігі мен 
Үкіметінің өкілдері, Қазақ стан Рес-
публикасының Парла менті Сена-
ты мен Мәжілісінің депутат тары, 
мүд делі мемлекеттік ұйым дардың 
басшыла ры, қоғамдық ұйым дардың 
өкілдері мен елі міз дің ғалым дары 
бар. Мемлекеттік хатшы Қырым-
бек Көшербаев төрағалық ететін 
Комис сияға 49 азамат мүше боп 
кірді.

Мемлекеттік комиссияның ба-
сты міндеті – кеңестік кезеңдегі 
сая си қу ғын-сүргін құрбандарының 
бар лық санат тарына қатысты та-
рихи әді лет тілік ті толық қалпына 
келтіру. Келер жылы Қазақстанның 
Тәуелсіздік алға нына 30 жыл то-
лады. Осы айтулы мереке қар-
саңын да Мемлекет бас шы сының 
тікелей бас та масымен Қазақ стан-
ның еркіндігі, тәуел сіздігі және 
аумақ тық тұтастығы үшін күрес-
кен, сол үшін құрбан болған, зардап 
шек кен тұлғаларды мемлекеттік 
деңгей де ақтаудың мәні зор деп 
ойлаймыз. Комис сия қуғын-сүргін 
кезеңіне қатысты материалдарды 
жан-жақты әрі кешенді зерттеп, 
жазықсыз құрбан болған азамат-
тарды заңды және саяси тұрғыдан 
толық ақтайды деп сенеміз.

– Әңгімеңізге рахмет.

Әңгімелескен
Жолдыбай БАЗАР,
«Egemen Qazaqstan»

Берік УӘЛИ, Қазақстан Республикасы Президентінің Баспасөз хатшысы:

АУЫР ЖЫЛ БОЛҒАНЫМЕН, АУҚЫМДЫ ІС АТҚАРЫЛДЫ
Бүкіл әлемнің тынысын тарылтып, өкпесін қабындырған 

биылғы жылдың да жал-құйрығы күзелетін кезге келдік. Ел 
де, елге тұтқа азаматтар да үлкен сынақтан өтті. Жаһанды 
жүрісінен жаңылдырған індет кезінде мемлекет нақты қандай 
әрекет жасады? Президент қандай шешімдер қабылдады? 
Осындай күрделі, қиын-қыстау кезеңде атқарылған 
жұмыстардың жай-жапсары, ауқымы жайында Президенттің 
Баспасөз хатшысы Берік Уәлимен сұхбаттасқан едік.
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Кеше облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықованың жұмыс сапары 
Сырдария ауданында жалғасты. 
Сапар барысында аймақ басшысы 
мемлекеттік бағдарламалардың 
орындалу барысын бақылап, 
«Жұмыспен қамту жол картасы» 
шеңберінде Тереңөзек кентінде 
салынған тұрғын үйдің кілтін 
тапсыру рәсіміне қатысты.

– Бүгінгі күні мемлекеттік бағдар
ламалар аясында инфрақұрылымды 
дамыту, тұрғын үйдің құрылысын 
жүргізу, абаттандыру секілді көптеген 
ауқымды жұмыстар атқарылуда. 
Қоныстарыңыз құтты болсын! Жаңа 
үйлердің іші қуаныш пен шаттыққа 
толсын! – деп тұрғындар қуанышын 
бөлісті облыс әкімі.

Көпбалалы ана Динара Тал қанбаева 
мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан 
қолдауға ризашылығын білдірді. 98 
жастағы Ұлы Отан соғысының ардагері 

Яхия Тасыров батасын берді.
Бұл жобаның құны 466 млн 195 

мың теңге. Пәтер саны – 42. Құрылыс 
жұмыстарын мердігер «НұрТалап и 
К» ЖШС осы жылдың маусым айында 
бастаған. 

Сырдария ауданында жыл 
көлемінде «Жұмыспен қамту жол кар
тасы» шеңберінде А.Тоқмағамбетов 
ауылдық округіндегі №135 орта 
мектептің жертөлесін жаттығу залына 
айналдыру және жалпы ұзындығы 34,7 
шақырымды құрайтын елді мекен дердің 
ішкі көшелерінің жол құрылысын 
жүргізу, Жетікөл елді мекенінде сумен 
жабдықтау жүйесін қайта жаңғырту 
және кеңейту, Тереңөзек кентіндегі жаңа 
ықшам ауданға инфрақұрылым жеткізу, 
«Ауыл – ел бесігі» бағдарламасы бой
ынша Ақжарма ауылының көшелерін 
орташа жөндеу, жарықтандыру сынды 
қарқынды еңбек жасауда.

Аймақ басшысы аудан әкіміне 
мемлекеттік бағдарламалардың орын
далуын бақылауда ұстау және корона
вирус індетінің таралмауына тиісті ша
ралар қабылдау міндеттерін пысықтай 
түсуді тапсырды.

***

Жалағаш ауданында жалғасқан 
жұмыс сапарында облыс 
әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
«Дәуімбай» учаскесіндегі бір 

пәтерлі үш бөлмелі несиелік 10 
тұрғын үйді пайдалануға беру 
және жаңадан салынған 100 
төсектік аудандық аурухананың 
ашылу рәсіміне қатысты.

Аудандық қоғамдық кеңес төрағасы 
Кенжеғара Сүлейменов атқарылып 
жатқан істерге оң баға беріп, қолдау 
танытқан аймақ басшысына алғыс айт
ты. 

«Дәуімбай» учаскесіндегі бір 
пәтерлі үш бөлмелі несиелік 10 
тұрғын үй «Нұрлы жер» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында салынып отыр. 
Құрылысты «ИМАН» ЖШС жүргізді. 
Типтік жобада салынған баспананың  

құны – 115 млн теңге. Жер көлемі – 1 
гектар.

Жаңа жыл қарсаңында Жалағаш 
жұртын қуантқан тағы бір жаңалық – 
аудандық аурухананың ашылуы. Сал
танатты сәтте аймақ басшысы замана
уи медициналық мекеме халық игілігі 
үшін қызмет етеріне сенім білдірді.

– Бүгін аудан тұрғындары үшін қуа
нышты сәт. Жаңа пәтер иелері қоныс 
тойын тойлап жатса, жаңа үлгіде 
салынған аурухана ел саулығына 
қызмет етер әлеуметтік нысан болмақ, 
– деді облыс әкімі.

Салтанатты шарада денсаулық сала
сының ардагері Тұрғанбай Маханов 
пен мемлекет және қоғам қайраткері 

Қожахмет Баймаханов сөз сөйлеп, 
тұрғындарды құттықтады.

Аудандық аурухананың құрылысы 
2019 жылы басталған. Мердігер меке
ме – «АБУСЕР» ЖШС. Жоба құны 4 
млрд теңге. Нысанның жалпы аумағы – 
3,6 гектар, типтік жобада салынған. 100 
төсектік аурухана үш қабаттан тұрады, 
терапия, хирургия, реанимация, боса
нугинекология, балалар бөлімі, асхана 
және 2 операциялық блок бар. Мұнда 
94 дәрігер, 446 орта буын қызметкері 
жұмыс істейді.

Осы жылы ауданда мемлекеттік 
бағ дар ламалар шеңберінде Жалағаш 
кентінде емхана ғимаратын балабақша 
етіп қайта жаңғырту, орталық алаңды 
абаттандыру, Ақсу елді мекеніне 
кіреберіс автомобиль жолын, ішкі 
көшелерді жарықтандыру, 200 орындық 
оқушылар үйі мен 50 орын дық өнер 
мектебінің құрылысын жүр гізу, 
М.Шәменов ауылындағы спорт алаңын 
ағымдағы жөндеуден өткізіп, 140 
орындық №34 орта мектеп құрылысын 
жүргізу, Аққыр ауылындағы №188 орта 
мек теп ғимаратын күрделі жөндеуден 
өт кізу секілді ауқымды жұмыстар 
атқарылуда.

Жұмыс сапары барысында аудан 
әкіміне бірқатар тапсырма берілді. 
Міне, осылайша жыл алмасар шақта 
Сыр елінің әлеуметтік, тұрмыстық 
игілігі үшін жаңа нысандар ашылып, 
ерекше салтанатты сәттер болды.

ЖЫЛ СОҢЫНДА ЖАҢА НЫСАНДАР АШЫЛДЫ

Алдағы 5 жылда «Nur Otan» партия
сы  халықтың денсаулығын нығайтуға, 
бұқаралық спортқа тартуға баса назар ау
даратын болады. Ол үшін 19 спорттық ны
сан салу жоспарлануда. Нақтырақ айтсақ, 
5 спорттықсауықтыру кешені, 12 стрит
бол алаңы мен 2 жүзу бассейні салынбақ. 
Партия 2 спорт кешенінің күрделі жөндеу 
жұмысы мен 23 нысанның ағымдағы 
жөндеу жұмыстарын аяқтауға ықпал ететін 
болады.

Өңірдің әлеуметтікэкономикалық 
да муына бағытталған осынау бастама
лар туралы «Nur Otan» партиясы атынан 
ҚР Парламенті Мәжілісі депутаттығына 
үміткер Бақытбек Смағұл, Балайым Кесе
баева, облыстық және қалалық мәслихат 
депутаттығына үміткерлер Садық 
Мұстафаев пен Бауыржан Мастеков 
аймақтың танымал спортшыларымен өткен 
кездесу барысында айтты.

Басқосуда ең алдымен үміткерлер 
партияның  алдағы 5 жылға жоспарланған 
бағдарламасының негізгі 7 бағытымен 
таныстырды. Спортшылар өңірде  

бұқаралық спортты дамыту, спортшылар
ды қолдау, салауатты өмір салтын ұстануға 
байланысты тың ойларын білдірді. 
Қызылорда қаласынан спорт мектебін 
ашып, жасөспірімдердің спортқа деген 

қызығушылығын арттыру үшін үйірмелер 
саны көбейтілсе деген талаптілегін 
жеткізді. 

– Дені сау ұлт – мемлекеттің табысты 

болашағы. Сондықтан, «Nur Otan» пар
тиясы спортты дамыту міндеттерін алға 
қойып отыр. Мәселен, «Шұғыла» мөлтек 
ауданы, Тасбөгет кенті мен Мұратбаев 
көшесінің бойына  3 стритбол алаңын 
салып, әр жыл сайын кем дегенде 120 
спорттық ісшара ұйымдастыруға ниетті. 
Ал еңбек ұжымдарында спорт команда
ларын құру, Қажымұқан атындағы спорт 
клубының ғимаратын  жөндеу секілді 
мәселелер күн тәртібінде тұр.  Партия 
бұқаралық спорттың дамуына қолайлы 
жағдай жасай отырып, спортпен айналы
сатын тұрғындардың үлесін 31%дан 35%
ға дейін арттыруды көздеп отыр, – деді 
үміткер Бақытбек Смағұл.

Спортшылар үгіт тобымен болған кез
десуде салаға қатысты мәселелердің түйінін 
тарқатып, салмақты сауалдарына тұшымды 
жауап алды. Өз кезегінде үміткерлер үгіт 
парақтарын таратып, спортшыларды алда 
болатын сайлауда «Nur Otan» партиясын 
қолдап, дауыс беруге шақырды.

19 спорт нысаны салынбақ

«Nur Otan» партиясы Қызылорда облысының сайлау қоры қаражаты есебінен төленді

Қала тұрғындарының жайлы 
өмір сүруі үшін «Nur Otan» партиясы 
халықты сумен жабдықтау, жылумен 
қамтамасыз ету және көшелер мен 
аулаларды абаттандыру мәселелерін 
оңтайландырмақ.  "Саяхат", "Сәулет", 
"Рисмаш", КБИ, ӘлФараби, 
"Сабалақ" аудандарында ұзындығы 
213,2 шақырым инженерлікком
муникациялық инфра құрылым құры
лысын салу да күн тәртібінде тұр. Ал 
алдағы бес жыл шеңберінде партия 
Махамбетов және "Наурыз" ауылын
да 110,4 шақырым газбен жабдықтау 
желілерін салып, "Сабалақ", "Эдель
вейс", "Орбита" саяжайларын газ
дандыру жұмыстарын жүргізбек. Бұл 
туралы «Nur Otan» партиясы атынан  
ҚР Парламенті Мәжілісі, облыстық, 
қалалық мәслихат депутаттығына 
үміткерлер «Қызылорда тазалығы» 
ЖШС жұмысшыларымен өткен кез
десуде айтты.

Басқосуда үміткерлер кәсіп орын 
жұмысымен танысып, еңбек керлердің 
ұсыныстілектерін тыңдады әрі 
сайлауалды бағдарламаның басым 
бағыттарын түсіндіріп, үгітнасихат 
жұмыстарын жүргізді. Серіктестік  
директорының орынбасары Ғабит 
Оспанов пен мекеменің экономика 

бөлімінің басшысы Маржан Шона
ева жұмысшыларды толғандыратын 
тұрғын үй мәселесін шешуді сұрады. 
Мекеме мамандары жұмыс бары
сында қоғамдық көлікте жеңілдікпен 
жүру, қоқыс шығару тарифін көтеру 
сынды мәселелерді қозғады.

– Партия қоршаған ортаны 
жақсарту мақсатында қолайлы 
жағдайлар жасамақ. Бұл мақсатта  

қаланы көгалдандыру үшін жыл сай
ын кемінде 4 мың тал егу жоспарла
нып отыр. 2021 жылы «Қызылорда 
қаласының канализациялық сорғы 
станцияларын реконструкциялау 
және жаңарту» жобасын жүзеге асы
рады. Оған қоса қаладағы тұрмыстық 
қатты қалдықтарды сұрыптау кешені 
полигонының құрылысына ықпал ет
пек. Тұрмыстық қатты қалдықтарды 

қайта өңдеу мен кәдеге жарату 
үлесі 44%тен 48%ке артады, – деді 
үміткер Бақдәулет Махашов.

Айта кетейік, алдағы бес жыл
да «Nur Otan» партиясы 1175 жаңа 
жұмыс орнын құруға мүмкіндік 
беретін ірі инвестициялық жоба
ларды іске асыруға үлес қосады. 
Олардың қатарында қуаттылығы жы
лына 300 мың тонна жоғары қысымды 
шыныталшықты пластикалық және 
сорапкомпрессор құбыр өндіретін 
зауытының құрылысы да бар. Со
нымен қатар, партия 28,2 мың 
жаңа жұмыс орындарын құрып, 
жұмыссыздық деңгейін 4,6%ке 
төмендетуге ниетті. Сонымен бірге 
130,1 шақырым қала көшелерін 
жөндеу жұмыстарын қолға алып, 
4140 пәтерлі 92 көпқабатты тұрғын 
үй, оның ішінде әлеуметтік осал 
топтарға, жас отбасыларға, бюджет 
саласының қызметкерлеріне 1840 
пәтердің құрылысын жүргізуді жо
спарлап отыр.

Жүздесу соңында кәсіпорын 
жұмысшылары «Nur Otan» партия
сының бастамаларына қолдау 
көрсетіп, сайлау науқанында пар
тияға дауыс беретіндіктерін жеткізді. 

Саяжайларға "көгілдір отын" жеткізіледі

«Nur Otan» партиясы Қызылорда облысының Сайлау қоры  қаражаты есебінен төленді

ҚР саяси сахнасындағы жаңа 
«ADAL» партиясының сайлау
алды тұғырнамасының негізгі мін
деттерінің қатарынан білім беру, 
денсаулық сақтау, ауыл шаруа
шылығы жүйелерін жаңғыртуды, 
цифрландыруды дамытуды көз
дей тін және мемлекеттік ап па
рат жұмысының жаңа тәсіл дерін 
көруге болады. Партияның басты 
құжатында азаматтарды әлеу
мет тік қолдау саласына ерекше 
және аса маңызбен басымдық 
берілген.

Іс жүзінде бағдарламаның 
алғашқы жолдарында атап өтіл
гендей, партия елдің әлеуметтік 
саладағы мемлекеттік бағытын 
ілгерілетуге күш салады.

– Біз елімізде жұмыс істейтін 
әрбір азаматтың лайықты 
жалақы алып, отбасын құруды 
сенімді жоспарлап, өзін табысты 
қарттық күтіп тұрғанына сенімді 
болуға тиіс деп есептейміз, – деп 
атап өтті партияның саяси кеңесінің 
мүшесі Олжас Ордабаев.

Негізгі бастамалар қатарында 
мыналар бар:

 Ең төменгі күнкөріс деңгейін 

кейінгі жыл сайынғы индексациямен 
2 есеге, яғни 60 мың теңгеге дейін 
ұлғайту;

 Ең төменгі жалақыны ең 
төменгі күнкөріс деңгейіне дейін 
арттыру;

 Бюджет саласы қызмет-
керлерінің жалақысын экономика 
бойынша орташа деңгейге – 200 
мың теңгеге дейін көтеру.

Партиялық бағдарламада 
жинақтаушы қаражат мәселесіне 
ерекше назар аударылады.

Осылайша, «ADAL» зейнетақы 
жүйесінің таратушы (ортақ) 
құрам дауышын күшейту қажет 
деп есептейді. Олжас Ордабаевтың 
айтуынша, бүгінде 8,8 млн. жұ
мыс пен қамтылғандардың ішінен 
тұрақты зейнетақы жарналарын 
4,4 млн. адам ғана төлеп отыр. Бұл 
негізінен мемлекеттік қызметшілер 
мен ірі кәсіпорындардың маман
дары. Шағын бизнес саласын
да жұмыс істейтін және өзінөзі 
жұмыспен қамтыған қалған 4 млн. 
адам болашақта лайықты зейнетақы 
ала алмайды.

Пандемия дағдарысының сал 
дарын еңсеру үшін партия бағ

дар ламасында міндетті зейнет
ақы жарналары мен МӘМС 
жарналарынан бас тарту белгі
ленген, микро және шағын бизнес 
саласында жұмыс істейтіндер 
үшін еңбекақы төлеу қорына 

жалпы жүктемені 20%ға дейін 
төмендету ұсынылған. Зейнетақы 
жарналарын төлеу ерікті болады. 
Оларды бюджеттік ұйымдар мен 
ірі кәсіпорындар төлей алады. Бұл 
ретте мемлекет ынтымақты негізде 

барлық азаматтар үшін ең төменгі 
күнкөріс деңгейі мөлшерінде ең 
төменгі зейнетақыға кепілдік береді. 
Демографиялық болжамды 
ескерсек, мұндай модель 2050 

жылға дейін орнықты болады.
Сондайақ, партияның сайлау

алды бағдарламасында қазақ стан
дықтарды тұрғын үймен қам-
тамасыз ету мәселесі қозғалған. 

Халықтың көпшілігі үшін негізгі 
қиындық туғызатын мәселе – сатып 
алынатын тұрғын үй құнының 
10%дан 20%ға дейінгі бастапқы 
жарнаны жинақтау екені құпия емес. 
Партия мүшелері жергілікті бюджет 
қаражаты аясында барлық кезекте 
тұрғандар – халықтың әлеуметтік 
осал санаттары үшін ипотека бо
йын ша бастапқы жарнаға тұрғын 
үй сертификаттарының сомасын ұл
ғайту есебінен мемлекеттік ипо те
калық бағдарламалардың қол же тім
ділігін қамтамасыз етуді ұсынады.  

Мүмкін, бағдарламаның ең 
өзекті ұсыныстарының бірі то
лығымен тегін медициналық 
көмекке оралу деп санауға болады. 
Партияның пікірінше, денсаулық 
сақтау жүйесі мемлекеттік бюджет 
есебінен қаржыландырылуы тиіс. 
Қажет болған жағдайда, осы 
мақсаттарға Ұлттық қордың қара
жатын пайдалану керек.

ADAL партиясы ең төменгі жалақыны көтеруді ұсынды

Материал "ADAI" Саяси партиясы" Қоғамдық бірлестігінің қаражатынан төленді.
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– Ғалым Қонақбайұлы, саяси додаға 
дайындық қалай? Қандай жұмыс тар атқа-
рылып жатыр?

– Өздеріңіз білетіндей, науқанға дайын-
дық  10 қарашадан басталды. Содан бері 
жоспарға сай учаскелік сайлау комиссияла-
рын түгендеу, шекараларды бекіту жұмыста-
ры жүрсе, партиялар арасында жеребе таста-
лып, реттіліктері де анықталды. Сонымен 
бірге  бұл сайлау пандемиямен тұспа-тұс 
келіп отыр. Соған орай Орталық сайлау ко-
миссиясының және Қазақстан Республика-
сы Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 
бірлескен қаулысымен бекітілген «Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мәжілісінің және 
Қазақстан Рес публикасы мәслихаттарының 
депутаттарын сайлауды өткізу кезінде коро-
навирус инфекциясы таралуының алдын алу 
жөніндегі ұсынымдар» басшылыққа алыну-
да. Пандемия жағдайында сайлау процесіне 
қатысушылардың санитарлық қауіпсіздігіне 
айрықша көңіл бөлінген. Қазір барлық жұмыс 
жүйелі ұйымдастырылуда.

– Өңірде нақты қанша сайлау учаскесі 
жұмыс істейді? ҚР Парламентінің Мәжілісі 
мен облыстық мәслихатқа тіркелген кан-
дидаттар санына тоқталсаңыз...

– Облыста 376 сайлау учаскесі бар. Оның 
120-сы Қызылорда қаласында. 26 учаске 
сайлаушылардың уақытша болу орындары 
– әскери бөлім,  емдеу мекемелері, уақытша 
ұстау изоляторы, вахталық қыстақтар мен 
кеніштерде. Бұл орындарда сайлау күні болған 
адамдардың барлығы дауыс береді әрі оларға 
есептен шығару куәліктері қажет емес. Сон-
дай-ақ, 63 аумақтық сайлау учаскесінде 2821 
мүше, учаскелік сайлау комиссиясында 2758 
мүше жұмыс атқаратын болады. Барлығы Ор-
талық сайлау комиссия сының қашықтан оқы-
ту бағдарламасы бойынша оқып, онлайн тест 
тапсырып жатыр. 

Бүгінде ҚР ОСК Мәжіліс бо йынша канди-
даттардың партиялық тізімін тіркеді. «Ауыл» 
партиясынан 19 кандидат, «Nur Otan» партия-
сынан 126, «Адал» партиясынан 16 адам, 

«Ақжол» партиясынан 38, «Қазақстан халық 
партиясынан» 113 кандидат тіркелген. Жалпы 
Мәжілістің 98 мандатына 3 партиядан облыс 
бойынша 9 адам ұсынылған. Ал облыстық 
мәслихатқа «Nur Otan» партиясы 53, «Ауыл» 
партиясы 29, «Ақжол» партиясы 27, «Адал» 
партия сы 31 кандидат тіркеді.

– Үміткерлерді тіркеу не үгіт-насихат 
жұмыстарын жүргізу барысында заң та-
лаптарын бұзғандар болды ма?

– Әзірге сот, прокуратура,  сайлау комис-
сияларына арыз-шағым түскен жоқ. Деген-
мен, өз өтініші бойынша 5 адам кандидат 
болудан бас тартса, бір үміткер талапқа сай 
болмай шықты. Барлық жұмыс «Сайлау тура-
лы» заңға сәйкес жүргізілуде.

– Сайлау комиссияларының міндетіне 
не кіреді?

– Учаскелiк сайлау комиссияларының 
міндеттеріне өздеріне бекітілген  аумақтар-
да, учаскелерде сайлауды  ұйымдастыру мен 
өткiзудi қамтамасыз ету кіреді. Атап айтсақ, 
учаскелiк сайлау комиссиялары учаскелiк ко-
миссияның орналасқан жерi, дауыс беру күнi, 
уақыты туралы сайлау шыларды хабарлан-
дырады, сайлаушылардың тiзiмiн нақтылай-
ды. Азаматтарды сайлаушылардың тiзiмiмен 
таныстырады, тiзiмдердегi қателiктер мен 
жаңсақтықтар туралы өтініштерді қарайды 
және оған тиiстi өзгерiстер енгiзу туралы 
мәселелердi шешедi. Мүмкіндігі шектеулі 
азаматтардың сайлау құқықтарын іске асы-
руға байланысты қажетті шаралар қабыл-
дайды, сайлау күнi сайлау учаскесiнде дауыс 
берiлуiн ұйымдастырады. Дауыс берудi әзiр-
леу мен ұйымдастыру мәселелерi жөнiндегi 
арыз-шағымдарды қарайды және солар бо-
йынша шешiмдер қабылдайды, тағы да басқа 
заңмен бекітілген міндеттерді атқарады.

– Сайлаушылар тізіміне енгізу, дауыс 
беру тәртіптері қандай? Отбасының бір 
мүшесі үйдегі басқа туыстары үшін да-
уыс беруі мүмкін бе? Өзінің тұрғылықты 
жерінде дауыс беру мүмкіндігі болмаған 
жағдайда не істеу керек?

– Бұл тұрғындар тарапынан жиі қойыла-
тын сұрақ. Біріншіден, дауыс беру күніне он 
бес күн қалғанда, тізімдер сайлау шыларға 
ұсынылады. Азаматтарда тиiстi сайлау ко-
миссиясының үй-жа йында тiзiмдермен таны-
су, сондай-ақ оларға енгiзiлген деректердiң 
дұрыстығын тексеру мүмкiндiгi бар. Әрбiр 
азамат сайлаушылар тiзiмдерiндегi өзi тура-
лы деректердi тексеруге және тiзiмге енгiзiл-
мегенi, дұрыс енгiзiлмегенi немесе тiзiмнен 
шығарып тасталғаны, сондай-ақ, тiзiмдердегi 
сайлаушы туралы деректерде жаңсақтық жi-
берiлгенi үшiн шағымдануға құқылы. Екін-
шіден, әрбір сайлаушы өзі дауыс береді. Да-
уыс беру құқығын беруге, сол сияқты басқа 
адамдар үшін дауыс беруге жол берілмейді. 
Сондықтан сайлау бюллетені сайлаушының 
жеке басын куәландыратын құжат көрсетіл-
ген соң тізім негізінде беріледі.

Егер жұрттың танысуы үшін сайлаушы-
лар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасын-
дағы кезеңде өзінің болу орнын ауыстырған 
жағдайда сайлаушы тіркелген жері бойынша 
учаскелік сайлау комиссиясына жүгінеді. Ол 
жерде төлқұжатты немесе жеке куәлікті бер-
ген кезде учаскелік сайлау комиссиясы да-
уыс беру құқығын беретін есептен шығару 
куәлігін табыс етеді. Бұл ретте сайлаушы-
лар тізіміне тиісті белгі қо йылады. Есептен 

шығару куәлігі бір елді мекеннің шегіндегі 
басқа сайлау округінде немесе басқа сайлау 
учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін 
сайлаушыларға берілмейді.

Есептен шығару куәліктерін беру сайлауға 
бір күн қалғанда жергілікті уақыт бойынша 
сағат  18:00-де аяқталады. Сайлау күні дауыс 
беру құқығын беретін есептен шығару куәлі-
гін көрсеткен кезде учаскелік сайлау комис-
сиясы әрбір тұрғынды келген орны бойынша 
сайлау учаскесіндегі сайлаушылар тізіміне 
енгізеді. Сонымен бірге сайлаушы өтініші 
бойынша дауыс беру құқығын беретін есеп-
тен шығару куәлігінің үш түрін: Парламент 
Мәжілісіне, облыс тың, қаланың/ауданның 
мәслихатына  алады. Есептен шығару куәлі-
гінің әр түріне өтініш жеке-жеке беріледі. 26 
желтоқсаннан бастап есептен шығару куәлі-
гін беру басталды. Ол 2021 жылғы 9 қаңтар-
да жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00-де 
тоқтатылады.

– Сайлау учаскесіне келе алмайтын 
жандар үшін дауыс беру қалай ұйымдас-
тырылады?

– Сайлаушылар егер сайлау күні  денсау-
лық жағдайына, отбасының  сырқат мүшесiне 
күтiм жасау себебiне, дауыс беруге арналған 
учаскелер құрылмаған шалғайдағы және жол 
қатынасы қиын аудандарда болған жағдай-
да сайлау учаскесіне келе алмаса, жергілікті 
уақыт бойынша сағат 12:00-ден кешiктiр-
мей, жазбаша өтінішімен учаскелік сайлау 
комиссиясына жүгінеді. Комиссия төрағасы 
өтiнiш берген сайлаушының тiзiмдегi те-
гінің тұсына тиiстi белгi қояды. Дауыс беру-
ге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс бе-
рудi  ұйымдастырған кезде тасымалданатын 
жәшікті учаскелік сайлау комиссиясының 
екі мүшесi алып жүредi. Учаскелiк сайлау 
комиссиясының мүшелерi байқаушыларды, 
сенiм бiлдiрілген адамдарды және бұқаралық 
ақпарат құралдарының өкiлдерiн тыс жер-
де дауыс берілетіні туралы хабардар етуге 
мiндеттi. Сайлау комиссиясының мүшелерi 
дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде 
дауыс берудi ұйымдастыру үшiн шыққан кез-
де оларға байқаушылар не сенiм бiлдiрілген 
адамдар iлесiп жүруге құқылы. Сондай-ақ,  
дауыс берудi ұйымдастыру кезiнде учаскелік 
сайлау комиссиясының мүшелерi, бюлле-
теньдердiң бүлiнуi мүмкiн екендiгiн ескере 
отырып, олардың қажеттi санын қамтамасыз 
етуге тиiс. 

– Ғалым Қонақбайұлы, сайлау бары-
сында байқаушылардың қандай құқықта-
ры мен міндеттері бар? Шетелдік және 
тәуел сіз байқау шылар жайын айтып өт-
сеңіз...

– Барлық байқаушылар жеке басын 
куәландыратын құжатты көрсетеді. Шет 
мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың 
байқау шылары, шетелдік бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдері өздерінің жеке басын 
және аккредиттелгенін куәландыратын құ-
жаттарды көрсетуі тиіс. Оған қоса байқаушы-
лар сайлау күні қандай құжатпен тіркелетінді-
гін баса көрсету керек.  Себебі, осы сайлауда 
байқаушы өзі жіберген қоғамдық ұйымның 
тіркеу куәлігін, өкілеттігін көрсететін хатын, 
оған қол қойған адамның құқық қабілеттігін, 
жеке куәлігін ұсынып тіркеледі.

Оларға артылатын міндет те жоғары. 
Мәселен, Қазақстан Республикасы саяси пар-
тияларының, өзге де қоғамдық бірлестіктер, 
коммерциялық емес ұйымдар байқау шылары 
сайлау комиссиясының отырысына қатысуға, 
дауыс беруге, үй-жайдан тыс жерде дауыс бе-
руге қатысқан сайлаушылардың саны туралы 
ақпарат алуға құқылы. Сонымен қатар дауыс 
беруді өткізу және дауыстарды санау кезінде 
тиісті сайлау учаскесінің дауыс беруге ар-
налған үй-жайында болып, тасымалданатын 
сайлау жәшігін бақылайды. Соның ішінде 
оларды тасымалдау кезінде көлік құралында 
болуға, сайлау учаскесінде, дауыс беруге ар-
налған пунктте дауыс беру барысын, дауыс-
тарды санау және дауыс беру нәтижелерін 
рәсімдеуді анық көру мүмкіндігін қамта-
масыз ететін жағдайларда байқауға, тиісті 
сайлау комиссиясының және (немесе) оның 
мүшелерінің шешімдеріне, іс-әрекеттеріне 
(әрекетсіздігіне) жоғары тұрған сайлау комис-
сиясына немесе сотқа шағымдануға, т.б заң-
дылықтарды орындауға әрі заң талаптарын 
сақтауға тиіс.

Қазір ОБСЕ-нің ұзақ мерзімді екі байқау-
шысы байқау жүргізуде. Алдағы уақытта өзге 
де халықаралық ұйымдар мен шет мемлекет-
терден байқаушылар келеді деп күтілуде. Ал 
өңірде байқаушылармен жұмыс және өзара 
іс-қимыл жөніндегі облыстық штаб бар. Олар 
тек сайлау күні ғана учаскелерде байқау жүр-
гізеді.

Әңгімелескен
Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,

«Сыр бойы»

Әр сайлаушы өзі дауыс береді
10 қаңтар – ҚР Парламентінің Мәжілісі  және мәслихат депутаттарының сайлауы.  

Саяси науқанға санаулы күндер қалды. Үгіт-насихат жұмыстары қызу жүруде.  Осыған 
орай өңірде атқарылып жатқан жұмыстар, бұл жолғы сайлаудың басты ерекшеліктері 
жайлы облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Ғалым Баймырзаевпен әңгіме 
өрбіткен болатынбыз.

Алдағы бес жылдықта елді ме-
кендерде медициналық қызмет-
тердің сапасы да, қолжетімділігі де 
артады. Осы мақсатта «Nur Otan» 
партиясы Шиелі ауданына қарасты 
Досбол би, Алғабас, Бұланбай бауы 
және Бала би елді мекендерінде 
ауылдық дәрігерлік амбулатория-
ның бой көтеруіне ықпал етпек. 
Бұған қоса, жыл сайын 230 меди-
циналық ұйым қызметкерлерінің 
біліктілігін арттыруға жағдай 
жасау ға ниетті. Сонымен қатар, ме-
дициналық ұйымдардың материал-
дық-техникалық базасын нығай-
тып, заманауи қондырғылармен 
жабдықтауды көздеп отыр.

Денсаулық сақтау саласына қа-
тысты бұл бастамаларды облыстық 
мәслихат депутаттығына үміткер-
лер Тілеуберген Шау тай, Баян Дүй-
сенбек, Қазбек Шәукебаев пен Мөл-
дір Дүйсенова аудандық денсаулық 
сақтау саласының өкілдерімен кез-
десу барысында мәлімдеді. 

Басқосуда үміткерлер партия-
ның алға қойған мақсатты жұмыста-
ры мен сайлауалды бағдарламасын 
таныстырып, салаға қатысты бірқа-
тар мәселелерді талқыға салды. 
Ал, аудандық дәрігерлер медицина 
саласы мамандарының жалақысын 
көбейту, әлеуметтік жағдайына баса 

мән беру, ауылдық елді мекендер-
дегі медициналық мамандардың 
тапшылығын жою мәселелеріне 
ерекше назар аударуды сұрады. 

– Партия медициналық қызмет 
көрсету сапасы мен қолжетімділікті 
арттыру бағытында 4 елді мекенде 
ауылдық дәрігерлік амбулатория 
құрылысын жүргізіп, жыл сайын 
230 медициналық ұйым қызметкер-
лерінің біліктілігін арттыруға күш 
салмақ. Медициналық ұйымдардың 
материалдық-техникалық базасын 
нығайтуға да ықпал етеді, – деді 
үміткер Тілеуберген Шаутай.

Осылайша, сала мамандарының 
сан түрлі сауалына жауап берген 
үгіт тобы әлеуметтің әл-ауқатын 
жақсарту мақсатындағы тағы да 
мынадай бірнеше статистикалық 
мәліметтерді ұсынды. Нақтырақ 
айтсақ, партия аудан тұрғындары-
ның өмір сүру сапасын жан-жақты 
арттыруды көздеуде. Бұл ретте 5 
мектепті  және 12 мың тұрғыны бар 
Алғабас, Бекежанов, Қодаманов, 
Ақмая елді мекендерін «көгілдір 
отынмен» қамтып, ауданның газ-
дандыру үлесін  66,4 %-ға жеткізуді 
жоспарланып отыр.  Сондай-ақ, жұ-
мыссыздық деңгейін 3,5 %-ға азай-
ту және жаңа жұмыс орнын ашу 
мақсатында жұмыстар жасалмақ.

Елді мекендерге дәрігерлік 
амбулатория салынады

«Nur Otan» партиясы Қызылорда облысының сайлау қоры қаражаты есебінен төленді

Бүгін «Nur Otan» партиясы 
атынан Жаңа қор ған аудандық мәс-
лихат депутаттығына үміткер-
лер  М.Балқожаев, М.Жұмәділов, 
 Р.Исаева, Б.Төлегенов, С.Мырза-
баев, Б.Божбанбаева Жаңақорған 
ауданы Ақүйік ауылдық округі сай-
лаушыларының үйлеріне барып, үгіт 
жүргізді.

Айтулы шарада үгіт тобы пар-
тияның осы уақытқа дейін атқарған 
ілкімді істерін тілге тиек етіп, 
сайлауалды бағдарламадағы 7 ба-
сымдықтың негізгі мақсаттарына 
тоқталды. Оның ішінде алдағы 5 
жыл шеңберінде атқарылуы тиіс 
шаралар жоспарларымен таныстыр-
ды. Осылайша, еркін форматта өт-
кен басқосуда тұрғындар да өздерін 
толғандырған ауылдар мен елді 
мекендерді көркейту, ауыл шаруа-
шылығын дамыту, кәсіпкерлікті алға 
жылжыту, әлеуметтік салаға басым-
дық беру мәселелерін көтерді. Үгіт 
тобы, тұрғындардың талап-тілегі 
қарау сыз қалмай, алдағы уақытта 
тиісті жұмыстар жүргізетінін жет-
кізді. 

– Мемлекет белсенді түрде әрбір 
отбасына жаңа тұрғын үй құрылысы-
ның қолжетімді болуын қолдайды. 
Бұл үшін «Nur Otan» партиясы 515 
мың шаршы метр тұрғын үй салмақ. 

Сондай-ақ, «Нұрлы жер» бағдарла-
масы аясында салынатын тұрғын 
үй пәтерлер санын 241-ге жеткізіп, 
кентте 152 отбасы үшін тұрғын үй 
салу мәселесін шешуге ниетті. Осы 
шаралардың нәтижесінде 136 отба-
сы тұрғын үймен және 800-дей отба-
сы жер телімімен қамтылатын бола-
ды, – деді үміткер М.Жұмәділов.

Айта кетейік, партия халықтың 
өмір сүру деңгейін арттыру, қайта 
өңдеу және сауда кәсіпорындары-
ның дамуы, сапалы тамақ өнім-
дерімен қамтамасыз ету үшін аудан-
ның артықшылықтары мен әлеуетін 
пайдаланбақ. Осы орайда, мемлекет-
тік бағдарламалар және жеке инвес-
торлар есебінен  шағын және орта 
бизнес салаларында 20 жобаны жү-
зеге асыру көзделіп отыр. Мәселен, 
2021 жылға әк, керамзит құрылыс 
материалдарын, кірпіш, тротуарлық 
плитка және темір-бетонды құбыр 
бұйымдарын шығаратын зауытта-
рын салуға ниетті. Ал 2023 жылы 
Жаңақорған ауданында «Шалқия» 
кен орнында кен байыту комбинатын 
салып, қуаты  4 млн.тонна кенді қай-
та өңдемек. Мінекей, осы шаралар 
нәтижесінде 6,2 мың жаңа жұмыс 
орнын ашуға, жұмыссыздық деңге-
йін 5,1%-дан 4,7%-ға төмендетуге 
қол жеткізіледі.

515 мың шаршы метр 
тұрғын үй салынады

«Nur Otan»  партиясы Қызылорда облысы Сайлау қорының қаражатынан төленді

Сайысқа Халықаралық Жазушылар одағының 
мүшесі, Жарасқан Әбдірашов атындағы сый-
лықтың лауреаты Толыбай Абылаев, «Сыр ме-
диа» серіктестігі ардагерлер ұйымының төрағасы 
Кенжалы Ерімбетов пен «Асыл жандар» әжелер 
ансамблінің жетекшісі Құрбанкүл Сүлейменова 
қазылық етті. 

Жыр аламаны екі бөлімнен тұрды. Байқау 
қорытындысы бойынша І орынды Әуезхан Рах-
манқұл, ІІ орынды Малика Мұратова алды. ІІІ 
орынды  Гүлдариға Ахметова мен Марал Ос панова 
өзара бөлісті. Жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар 
мен дипломдар табысталды. 

«СБ» ақпарат

Тәуелсіздікті жырлады
Тәуелсіздік мерекесіне орай қалалық білім бөлімі жанынан құрылған ардагерлер ұйымының 

ұйымдастыруымен жыр мүшәйрасы өтті. Ә.Мүсілімов атындағы №101 мектеп-лицейде өткен 
шараға ардагер ұстаздар атсалысты. Сонымен қатар жастар, мектеп оқушылары да үлес қосты.

Бүгінде «Nur Otan» пар-
тиясы «Сырдария өзенінің 
арнасын реттеу және Арал 
теңізінің солтүстік бөлігін 
сақтау» жобасының 2-ке-
зеңін іске асыруға, жасыл 
желектер санын 5,4%-ға арт-
тыру мақсатында Қызылор-
да қаласынан қолданыстағы 
ирригациялық жүйелерді 
жыл са йын 10 шақырымнан 
қалпына келтіруге басым-
дық беріп отыр. Сондай-ақ, 
қаладағы қатты қалдықтар 
полигоны мен қоқыс сұрыптау ке-
шенінің құрылысын аяқтап, қал-
дықтарды өңдеу және кәдеге жара-
ту үлесін 23,6%-ға дейін ұлғайтуға 
бағытталған шараларды ретке 
келтірмек. Осы орайда, облыстың 
өнер кәсіптік кәсіпорындарының 
 сани тарлық қорғау аймақтары шека-
расындағы атмосфералық ауаның ла-
стану мониторингін жүргізу, барлық 
елді мекендерде қоқысты бөлек жи-

нау үшін контейнерлер орнату және 
полигондарды экологиялық талаптар 
мен санитарлық ережелерге сәйкес 
келтіруге ықпал ету жоспарлануда. 

Бұл жайлы «Қор» Мұнай компа-
ниясының қызметкерлерімен өткен 
кездесуде ҚР Парламенті Мәжілісі 
мен облыстық, қалалық мәслихат де-
путаттығына үміткерлер мәлімдеді.  

Келелі кездесуде үміткерлер пар-
тияның «Өзгерістер жолы: Әр аза-

матқа лайық өмір» атты сайлауалды 
бағдарламасын насихаттап, Қызыл-
орда облысының әлеуетін арттыруға 
бағытталған  басымдықтар жайына 
тоқталды. 

– Экологиялық салауаттылық – 
жайлы және қауіпсіз өмір сүрудің 
маңызды факторы. Сонымен бірге, 
өңір тұрғындары қоғамда табиғатқа 
ұқыпты қарау мәдениетін қалыптас-
тыруға жәрдемдесіп, өндіріс пен 

тұрмыста экологиялық 
таза технологияларды 
енгізуді қолдауы тиіс.   
Өңір аумағында эколо-
гиялық аймақтар бар 
екені жасырын емес. 
Бұл тұста, әрбір қы-
зылордалық өз туған 
жерін таза ұстауға, қор-
шаған ортаны мәпелеп 
күтуге, экологиялық 
жағдайды жақсарту жо-
лында бізбен бір болуы 
керек, – деді  үміткер 

Бақытбек Смағұл. 
Өз кезегінде мұнай саласының 

қызметкерлері 10 қаңтарда өтетін 
саяси додада сәттілік тілеп,  партия-
ны қолдайтынын жеткізді. Сонымен 
қатар, компания өңір экологиясын 
жақсарту үшін мұнай өнімдерін өн-
діру барысында қатаң талаптарды 
ұстанатынын айтты.

«Nur Otan» партиясы Қызылорда облысының  
сайлау қоры қаражаты есебінен төленді

Үміткерлер мұнай саласы өкілдерімен кездесті
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Табиғи газ – пайдалануға ыңғайлы, 
үнемді отын, үйімізге жылулық пен 
жа йлылық әкеледі. Алайда табиғи газ-
ды тұтыну ұқыптылық және жауапкер
шілікті талап етеді. Газды пайдалану 
қайғылы жағдайларға соқтырмас үшін 
газ жабдықтарына ұқыпты қарап, күн
делікті өмірде газды қауіпсіз пайдалану 
ережелерін қатаң сақтау қажет.

1. Газ құрылғыларын қалай пай-
далану керек?

Тек жұмыс істейтін газ жабдықтарын 
пайдаланыңыз. Жалынның түсін бақы
лаңыз, егер ол қызғылт сары болса – 
бұл құрылғының ақауы бар екенін біл
діреді, газ мамандарын шақыруыңыз 
керек. Жұмыс істеп тұрған газ плита-
ларымен су жылытқыштарын қараусыз 
қалдырмаңыз, жанып тұрған жалынның 
үстіне су құйылып кетпеуін немесе 
жалынды жел үрлеп, сөніп қалмауын 
қадағалаңыз. Кішкентай балаларға, өз
дерінің ісәрекеттеріне жауап бере ал-
майтын адамдарға газ жабдықтарын 
пайдалануға рұқсат бермеңіз.

Есіңізде болсын! Газдың жануы 
үшін тұрақты ауа ағыны қажет. Газ 
плитасын (су жылытқышты) жаққан 
кезде, терезенің желдеткіші әрдайым 
ашық болуы керек!

Егер газ беру кенеттен тоқтап қалса, 
газ құрылғыларын дереу сөндіріп, апат
тық газ қызметіне 104 телефоны арқылы 
хабарлаңыз.

2. Түтін тартылысын неліктен тек-
серу қажет?

Мұржада және желдету каналдарын-
да тартудың болмауы улануға әкелуі 
мүмкін. Газ су жылытқыштарын және 
басқа газ құрылғыларын қолданар ал-
дында, мұржада тартудың болуын әркез 
тексеру қажет. Түтін тартқыш және 
жел дету жүйелерінің құрылғыларын 
өз гертуге болмайды, желдету каналда-
рын желімдеп тастауға болмайды, газ 
жабдықтарының түтін тартқышта рын 
желдету каналдарына қосуға болмай-
ды, мұр жаларды тазалауға арналған 
«қал талар» мен люктарды бітеп тастау
ға және желімдеуге болмайды. Мұр
жаларға және су жылытқыштардан 
түтін шығаратын құбырларға қосымша 
шиберді (түтін тежегіш) өз бетімен 
орнатуға болмайды. Жеке тұрғын үй
лердің иелері мұржалардың ұштарын 
қыста мұз қату мен бітелудің алдын алу 
үшін, сондайақ қысымның төмендеуіне 
байланысты көбінесе күзқыс мезгілінде 
болатын «кері тарту» әсерінің пайда 
болуына байланысты мерзімді тексеріп 
отыруы керек.

Есіңізде болсын! Тартым болмаған 
кезде газ құрылғыларын пайдалануға 
тыйым салынады.

3. Неліктен газ жабдықтарына 
техникалық қызмет көрсетуді үнемі 
жүргізу қажет?

Күнделікті өмірде газды қауіпсіз 
пайдалану үшін тиісті ережелерді білу 

ғана емес, сонымен бірге пайдалана-
тын газ жабдықтарының жарамдылығы 
да маңызды рөл атқарады. Қайғылы 
жағдайдың болмауы үшін пәтерішілік 
және үйішілік газ жабдықтарына мез
гілмезгіл техникалық қызмет көр се
туді қамтамасыз ету қажет. Ол үшін 
газ құрылғыларының иесі маман данды
рылған ұйыммен техникалық қызмет 
көр сету туралы келісімшарт жасауы ке-
рек.

4. Газдың иісі пайда болғанда не 
істеу керек?

Газ құрылғыларын пайдалануды де-
реу тоқтатыңыз. Құрылғылардағы және 
құрылғылардың шүмектерін жабыңыз. 
Бөлмені желдету үшін желдеткіштер 
мен терезелерді ашыңыз. От жақпаңыз, 
темекі шекпеңіз, электр жарығы мен 
электр құрылғыларын қоспаңыз және 
өшірмеңіз, электр қоңырауларын қол
данбаңыз.

Газдалмаған бөлмеден «104» телефо-
нына қоңырау шалып, апаттық қызметті 
шақырыңыз.

5. Қауіпсіздік.
Газ тек дұрыс пайдаланғанда ғана 

қауіпсіз. Тұрмыста газды пайдалану 
ережелерін сақтаңыз.

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 
Қызылорда өндірістік 

филиалының әкімшілігі
(«Астана қаласының Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау 

басқармасы» мемлекеттік мекемесінен 2015 жылдың 
27 қарашасында №15001650 мемлекеттік лицензиясы берілген)

Қоғамның мәдениеті оның ақыл
парасатына тәуелді. Мәселен білім, 
еңбек, өнербілімге құштарлық, осы 
әлеуметтік құндылықтарды жеке адам 
мен қоғам болмысында біріктіріп оты-
ратын кісілік қашанда мәдениеттіліктің 
негізі болып табылады.  

Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт 
Кемелұлы Тоқаев биылғы Жолдауында 
«ұлттың жаңа болмысын» қалыптастыру 
бойынша баршамыздың алдымызға аса 
маңызды міндет қойды. Осы орайда, кез 
келген бәсекелестікке төтеп беретін әрі 
ұлтымыздың ұлы қасиеттерін бойына 
сіңірген саналы ұрпақ қалыптастыруда 
әл Фараби бабамыздың мұраларын 
на  си хаттаудың мәні ерекше зор. Әл 
Фарабидің 1150 жылдығының кең кө
лемде  атап өтілуі де ұлттық рухани 
қазынамызға мол олжа салды. 

Ойшыл адамдардың білімі, кейбір 
идеялары өз заманында толық көріне 
бермейді. Осы себептен кейінгі ғасыр
лардың тұсында ойшылдар даналығы
ның жаңа қырларынан танылып оты-
руы заңдылық. Байқағанымыздай, әл 
Фарабидің осыдан мың жылдай бұрын 
айтқандары бүгінгі қоғамымызға да 
пайдалы. Соның бірі де бірегейі ретінде 
қазіргі кезде айтылып жүрген «Ақылды 
қала» деген ұғымын айтсақ та жеткілікті. 
Әл Фараби айтқандай, мем лекеттің 
қайырымдылығы адамының рухани 
байлығында, барлық қоғамдық сана 
түрлерін сақтап, оның қызметін ұқыпты 
пайдалана білген  қоғам өзінің өкілі 
– жеке адамның бойындағы ізгілікті 
оята біледі, адамының кісілігі арқылы 
мемлекетті дамыта алады. Демек, ұлы 
ойшылдың еңбектері, руханилық, ақыл
парасаттылыққа қатысты айтқан ой-
лары  кейінгі дәуірлерде де өзектілігін  
жоймайды. Әлемді баурап алған жа
һандану дәуіріндегі мәдениетаралық 
өзара әрекеттесу аясындағы түркілік 
әлемнің рухани өзіндік біртұтастығын, 
оның ішінде әл Фарабидің еңбектерін 
бағдар ретінде алу, оны ықпалдастыру – 
болашағымыздың қажеттілігі.

Ғaсырлaр бойы ойшылдaр aдaм өзі 
өмір сүріп жaтқaн дәуірімен үйле сім
ділікте болу үшін, қоғaмдa өз орнын 
тaбу үшін және нәтижесінде қоғaмғa 
пaйдaсын тигізер aзaмaт болу үшін 
нені үйренуі керек деген мәселені aлғa 
тaртқaн. Ұлы мәртебелі – Білімнің 
қaжеттілігі осыдан туындaғaны aнық. 
Білімге бaғыттaлғaн ісәрекеттердің 
бaр лығы, әл Фaрaбидің ойыншa, бел
гілі бір кезеңде және қоғaмдa құнды
лықтaр, ілім мен тәжірибелік мүмкін
шіліктерді тұлғaның игеруі. Білім 
aлу  дың бaсты мaқсaты жеке тұлғaны 
кемеліне жеткізу болсa, aл әлемде aдaм
зaттың өмір сүруінің бaсты мaқсaты 
aбсолюттік жaқсылық – жоғaры деңгей 
деп тaнылaтын бaқытқa жету деп 
aнықтaлaды. 

Әл Фaрaби «білім aлу мaқсaттaры ның 
бaрлығы үйрену мен тәжірибені бірдей 
деңгейде біріктіреді: кез келген aлынғaн 
теориялық білім тәжірибе жүзінде іске 
aсырылуы тиіс» деп тұжырымдaйды. 
Тәжірибеге сaлынбaған ғылымның еш
қaндaй құндылығы болмaйды. Ал, білім 
беру ұғымын түсіндіру үшін көптеген 
түсініктерді қолдaнғaн: тәртіп, бaғaлaу, 
түзеу, үйрету, бaғыттaу, жaттығу немесе 
үйрену, нұсқaу беру және тәрбиелеу. 

Әл Фараби бабамыз осыдан мың жыл 
бұрын дүниенің мәңгілігін, танымның 
болмысқа тәуелдігін айқындап, пара-

сат туралы ілімді сараптап, саралады. 
Ол сонымен қатар, ақылпарасаттылық 
қашанда тарихтың тағылымын білуден 
шығып отыратынын да айтқан бола-
тын. Бүгінгі уақыт шындығымен қатар 
көрініп отырған ойшылымыздың таны-
мы жас ұрпаққа мемлекетшілдікті, ел 
болашағына парасат биігінен қарауды 
үйретеді. 

Кемеңгер ойшыл, сонымен қатар, 
қоғамдағы ең негізгі рухани құн ды
лықтарға адами тұрғыдағы «өзара көмек
тесуді» жатқызады. Сөйтіп, әлеуметтік 
қатынастарға руханилық құбылысы 
ара  ласқанда, жанжағына шапағатын 
тө гіп пәр менді рухани дамуға нәр бер-
генде ғана шынайы құндылықтар жүйесі 
қалыптасатынына меңзейді. 

Әл Фaрaбидің білім берудегі әдіс те
рін қaзіргі тaңдa ең жоғaры дең гей лі оқу 
орындaрының қолдaнуы оның мaңыз
дылығының жоғaры дең гейде екенін 
aңғaртaды. Ойшылдың тұжырымы бо
йыншa, оқытушы оқыту мәдениетін өз 
еркімен, ешқaндaй міндетсіз бойы нa 
сіңіру қaжет. Жaлпы оқытушы тұл ғa
сы келесідей ғылыми және морaль
дық тaлaптaрғa сaй келуі керек: өзінің 
мaмaндығы бойыншa жоғaры дең гей
дегі білімді, көрсетуге болaтын құбы
лыстaрды оңaй көрсете білетін, өзі 
білетін білімді бaсқaлaрғa тоқи білетін, 
түрлі мәселелерге төтеп бере aлaтын 
тұлғa. 

Барлық уақытта өзгермейтін нәрсе, 
ол – білім алушының бойына ізгі, құнды 
қасиеттерді сіңіру. Барша қауымның 
алдында caлaуaтты, caнaлы ұpпaқ тәp
биeлeу мақсаты тұр. Осы тұрғыдан 
алғанда, әлемнің екінші ұстазы атанған 
әл Фараби бабамыздың еңбектерін терең 
талдап, ондағы құнды ойпікірлерді 
ЖООда оқулықтарға, оқу құралдарына, 
яғни оқу материалдарының мазмұнына 
енгізетін уақыт жетті. 

ЖОО оқытушысының статусы мәсе
лесінде де ғұламаның пікірін басшы
лыққа алғанымыз жөн, яғни оқытушы 
беделі оның өзінің бойындағы ізгі 
қасиеттер мен білімділігінде. «Ол адам
ның белгілі бір мінезқұлыққа ие болуы
на себепті нәрсе әдептілік деп біледі, 
оны тәрбиелеу дегеніміз – халықтардың 
бойына білімге негізделген этикалық 
ізгіліктер мен әсерлерді дарыту» де-
ген анықтамасынан бұл пікірден бір 
ұлтқа қатысты емес, барлық халыққа 
әдептілікті үйрету керек екенін түсінуге 
болады. 

Ұлы ойшыл бабамызбен тарихи 
әрі табиғи сабақтастықты қамтамасыз 
ету – біздің абыройлы борышымыз. 

Жаһандану жағдайында қоғам болмы-
сына қатысты мәселелер әл Фарабидің 
ғылыми мұралары негізінде зерттелуі 
тиіс. Сонда ғана қоғам мүддесіне жауап 
беретін идеялар өмірге келмек. 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
университеті әл Фарабидің мерейтойы 
аясында заманауи білім беру, ғылым, 
инновация және халықаралық ынты
мақтастықты  дамытуға соны серпін 
беретін келелі ғылыми жиындар өткізді. 
Әл Фарабидің ғылыми мұрасын сту-
денттерге түсіндіру, алып тұлғаның да
налығын насихаттау мақсатында арнайы 
танымдық ісшаралар қолға алынды. 
Студенттік ортада әл Фарабидің ғылыми 
мұрасы бойынша шығармашылық эссе, 
бастамашыл пікірсайыстар өткізіліп, 
студенттердің шығармашылық үйірме
лері құрылды. Оның мұрасын алғаш 
зерттеген Ақжан әл Машани мұрасын 
дәріптеу аясында ғалымның зерттеулері, 
бағыты, ғылымдағы жетістіктері, ең
бектері таныстырылып, ғалымдардың 
қатысуымен кездесулер өткізілді. 

Жастарымыздың тарихи санасының, 
өзіндік мәдениетінің қалыптасуына 
ықпал ету, қоғамдық сананың рухани 
жаңғыруын негіздеп отырған  мемлекет 
саясатын жүзеге асыру – университет 
ұжымының басты мақсаты. 

Жалпы алғанда, әлeмдік бiлiм кеңіс
тігінің дaму тeндeнциялары бiлiм бe
pудiң қaзipгi жaғдaйын capaлaу, бiлiм 
бepу дaмудың aлғы шapтынa aйнaлуы, 
иннoвaциялық әдicтi кeңiнeн қoлдaнуды 
басшылыққа алып дамиды. Бұл мәсе
ленің қайқайсысы болмасын әл Фараби 
еңбектерінен орын алған, айтып отырған 
жүйелілік ұстанымына сәйкес келеді. 

Қазақ даласында дүниеге келіп, 
түркілік дүниетанымның мүмкіндігін 
әлемге паш еткен Әбу Насыр әл Фа-
раби адамзаттың кемелдікке деген 
үздіксіз ұмтылысын бейнелейді, Батыс 
пен Шығыстың өркениетаралық  сұх
баттастық идеалына жақындай түсуіне 
жағдай жасайды. Әлемдік өркениеттегі 
кемеңгер тұлғаның ілімі таусылмас руха-
ни азық, баға жетпес мәдени құндылық, 
оны қайта зерделеп, таныпбіліп, тиімді 
пайдалану ісі – ұлт мүддесіне қызмет 
етеді.

Бекзат ПРМАНТАЕВА,
Қорқыт Ата атындағы 

Қызылорда университетінің ғылыми 
жұмыстар мен халықаралық 

қатынастар жөніндегі проректор, 
физика-математика ғылымдарының 

кандидаты, қауымдастырылған 
профессор 

Пандемия кезеңіндегі оқу 
үдерісін ұйымдастыру білім 
алушылардың, атааналардың 
және педагогтардың алдына 
үлкен міндет жүктеп келеді, бұл 
студенттердің білім деңгейіне, 
білім сапасына деген үлкен 
жауапкершілікті талап етеді. 

2020 жылдың 16 наурызы-
нан бастап елде жарияланған 
тө тенше жағдайға байланысты 
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
университетінде оқу үдерісі то
лықтай қашықтықтан оқу техно
логиясына көшірілді. Осыған 
сәйкес аталған технология бойын-
ша барлық пәндер қашықтықтан 
оқытылып, 1120 бейнедәріс дай-
ындалып, YouTube каналы на 
жә не университет білім алушы
ла рының негізгі оқу платформа
сы болып табылатын Platonus 
ақ  параттық жүйесіне жүктелді. 
Са бақтарды өткізу кезінде про
фессороқытушылар Platonus, Mic
rosoftTeams, Ciscowebex, Goog
lemeet, Googleclassroom, Zoom 
си яқты платформаларды меңгеріп, 
қолданып келеді. Оқу сабақтарын 
сапалы өткізу мақсатында Platonus 
ақпараттық жүйесінде «тапсырма-
лар» және «Онлайн Прокторинг 
жүйесі» лицензиялық модульдері 
сатып алынды. Оқу үдерісін 448 
оқытушы, оның ішінде 18 ғылым 
докторы, 162 ғылым кандидаты, 
28 PhD докторы және 167 магистр 
жүзеге асырады.

ҚР Білім және ғылым ми
нистрлігі тарапынан дайындалып 
бекітілген нұсқаулықтарға сәйкес 
қашықтықтан оқыту кезінде оқу 
үдерісін ұйымдастыру бойынша 
білім алушылардың аралық және 
қорытынды бақылауын, сонымен 
қатар қорытынды аттестаттауын 
қашықтықтан оқыту технология
сы арқылы жүргізу бойынша өт
кізу жөнінде университетішілік 
нұсқаулықтар дайындалып, уни
верситеттің академиялық саясаты-
на тиісті толықтырулар енгізілді. 

2020 жылдың 34 тамыз ара
лы ғында «Қашықтықтан оқы
ту ды ұйымдастыру техноло гия
лары және цифрлық білім беру 
құ ралдары» атты универси тет
іші лік вебинар өткізіліп, профес
сороқытушылар құрамының 
өз  а ра тәжірибе алмасуларына 
мүм    кін дік жасалды. Ал 1719 та-
мыз аралығында университет 
про  фессороқытушыларға «Білім 
бе ру дің цифрлық трансформа
ция сы: теория, практика, тәжі
ри бе» атты университетішілік 
ве  би  нар өткізілді. Назарбаев уни
верситетінің тәжірибесін оқу үде
рісіне енгізу мақсатында бірлескен 
оқувебинарлары ұйымдас ты ры
лып, ғалымдардың біліктілік терін 
арттыруға мүмкіндік жасалды. 
Қазіргі таңда 338 оқытушы өзінің 
сабақ беретін пәндері бойынша 
біліктілік арттыру курстарынан 
өтті.

Білім алушылардың, атаана
лардың және қызметкерлердің 
сұрақтарына дер кезінде жауап 
беру мақсатында «Callцентр» 
құ рылып, жұмыс жасауда. Білім 
алушылар мен оқытушылардың 
қашықтықтан білім беру техноло-
гияларына бейімделуін анықтау 
мақсатында 2020 жылдың мамыр 
айында университет оқытушылары 
мен білім алушылары арасында 
әлеуметтік сауалнама жүргізілді. 
Бұл сауалнама негізінде ауыл
ай мақтарда Интернеттің сапасы 
төмен немесе жоқтығы және ком
пьютерлік техниканың болмауы 
немесе жеткіліксіз болуы проб
лемасын анықтады. Барлық білім 
алушылардың арасында ком пью
терлік техникамен және интер-
нетпен қамтамасыз етілуіне мо-
ниторинг жүргізу нәтижесінде 39 
студент анықталып, оларға уни-
верситет жатақханасында тұруға 
жағдай жасалынды. Интернет 
жылдамдығы 200 Мбит/сектен 
500 Мбит/секке дейін арттырыл-
ды. Пандемия кезінде қабылдау 
комиссиясы қашықтықтан жұмыс 
жасауға мәжбүр болды. Бұл жағ
дай атааналарға да, мектеп бі
тіруші түлектерге де болашақ 
мамандығын таңдау жолында оңай 
болмағаны рас. Соған қарамастан 
1 қыркүйекте университетке 2525 
білім алушы қабылданып, уни
верситет бойынша барлық бі лім 
алушылар саны 6242ге жетті. 
Мемлекеттік грант негізінде қа
былданған білім алушылардың 
саны 715ті құрады. Аз қамтылған, 
көпбалалы отбасы балаларын қол
дау мақсатында Қызылорда облы-
сы әкімі тарапынан 107 білім гран-
ты бөлінді. 

Ағымдағы жылдың тамыз ай-

ында Қазақстан Республикасының 
Білім және ғылым министрі Ас
хат Аймағамбетов жоғары білім 
беру жүйесін одан әрі жаң ғыр
туға және оның бәсекеге қабі
леттілігін арттыруға негіз бо-
латын «Жоғары білім беруді 
да мытудың дағдарысқа қарсы үш 
қа дамды жоспарын» жарияла-
ды. Бірінші қадамда ол мамандар 
даяр лаудың жекелеген бағыттары 
бойынша оқытушылардың ғылы
ми дәрежелілігіне, штатқа, білік
тілікті арттыруға және базалық 
білім беруге қатысты талаптар-
ды қайта қарау қажеттігін айт-
ты. Бұл жоғары оқу орындары-
на практикалық қызметкерлерді 
көбірек тарту қажеттілігіне, со-
нымен қатар, білім беру сапасын 
арттыруға және оны практикаға 
бағдарландырумен байланыс ты 
болды. Екінші қадамда мемле
кеттік грант құнының артқанымен, 
ақылы негізде білім алушылардың 
оқу ақысына әсер етпеуі керектігі 
айтылса, үшінші қадамда ЖОО
лардың дербестігі,  соның ішінде 
өңірлік жоғары оқу орындарының 
мәселесі сөз болды. Бұл бағыттар 
жоғары оқу орындарына қойылып 
отырған талап пен қолдаудың кө
рінісі деп айта аламыз.  

Қорқыт Ата атындағы Қызыл
орда университетінде білім беру 
бағдарламалары тізілімінде 126 
Білім беру бағдарламасы тіркел
ген, оның ішінде бакалавриат бой-
ынша – 78, магистратура бойынша 
– 35, докторантура бойынша – 13.  

6В07155 (5В071800) – Электр 
энергетикасы білім беру бағ
дарламасынан басқа барлық білім 
беру бағдарламалары бойынша 
оқыту қашықтықтан оқыту тех
но  логияларын қолдана отырып, 
он лайн форматта жүргізіліп ке
леді. «Электр станциялары 
мен қосалқы станциялар» және 
«электр қон дырғыларындағы Ең
бек  ті қорғау» пәндері бойынша 
34 курс студенттеріне арнал
ған зерт ханалық және практи ка
лық сабақтар оффлайн режимде 
өтеді. Сондайақ, оффлайн ре-
жимде «дене шынықтыру мұ ға
лімдерін даярлау» білім беру бағ
дарламасының студенттері үшін 
оқужаттығу сабақтары, спорт 
түрлері бойынша университеттің 
құрама командаларының қаты
сушы студенттері үшін спорттық 
секциялар өткізіледі. Универси
тетте үш тілде мамандар даярлау 
бакалавриаттың 16 білім беру 
бағдарламасы бойынша жүр гізі ле
ді, мұнда 469 студент білім алуда. 

20202021 оқу жылында ака
демиялық ұтқырлық бағдар ла ма
сымен 59 студент білім алды. (43 
білім алушы сырт қы ака демиялық 
ұтқырлық бағдарла масымен Поль-
ша, Болгария, Түр кия және Корея 
елдерінде оқиды). 

Сыртқы академиялық ұтқыр
лық бағдарламасымен Ресей, 
АҚШ, Германия, Түркия, Болгария 
және Корея елдерінен 7 шетелдік 
ғалым шақырылды. Университет
те білім алушылар мен профессор
оқытушылар құрамының шет 
тіл дерін білуін арттыруға тұ 
рақ ты көңіл бөлінеді. Қазіргі 
уақыт та Корея бұрышы, TOEFL 
Аймақтық тестілеу орталығы құ
рылды, ағылшын тілі, корей тілі, 
қытай тілі және араб тілі курстары 
ұйымдастырылуда. Серіктес жо
ғары оқу орындарымен бірлесіп, 
шет тілдері бойынша курстар өт
кізу үшін оқу орталықтарын құру 
мақсатында ұйымдастыру жұ
мыс тары жүргізілуде. Сонымен, 
сертификатталған келесідей оқу 
орталықтарын ашу жоспарлануда: 
Түрік орталығы, Қытай орталығы, 
Араб орталығы және университет 
студенттері мен оқытушыларына 
арналған Үнді орталығы.

Қорқыт Ата атындағы Қызыл
орда университетінде Қазақстан 
Республикасының жоғары оқу 
орындарының студенттері ара-
сында 5В011200 – «Химия» және 
6В01202 – «Мектепке дейінгі 
оқы ту және тәрбиелеу» білім 
беру бағдарламалары  бойын-
ша 2020 жылдың 2123 мамыр 
ара лы ғында ХІІ республикалық 
сту денттік пәндік олимпиада 
пан   демия жағдайына байланыс
ты он лайн форматта өткізілді. 
5В011200 – «Химия» білім беру 
бағ  дар ла масы бойынша 22 жоғары 
оқу ор нының студенттері қатысса, 
6В01202 – «Мектепке дейінгі оқы
ту және тәрбиелеу» білім беру бағ
дарламасы  бойынша 15 жо ға ры 
оқу орнының студенттері қа тысты.

2020 жылы университеттің 77 
кафедра филиалдарымен ты ғыз 
байланыс нәтижесінде оқу про
цесіне Қызылорда облысының 
кәсіпорындары мен мекемелерінен 
35 жетекші маман тартылды. 
Олардың ішінде ұйымдардың ди
ректорлары, бас мамандары, цех 
бастықтары, зертхана меңге ру
шілері, аға тергеушілер, журна-
листер және т.б. 2021 оқу жы-

лында Қызылорда облысының 
полиция департаменті, «Қызыл
орда автобус паркі», «Мағжан 
және К» ЖШС, «Сыр Маржаны» 
ЖШС, «РЗААгро» ЖШС сияқты 
кәсіпорындарда кафедра филиал-
дарын ашу жоспарлануда.

20202021 оқу жылының 2 
қараша мен 27 қараша аралы
ғын да 1 курс білім алушылары 
үздіксіз педагогикалық, оқу прак
тикалары  аралас форматта ұйым
дастырылды.

Оқу практикаларынан өту үшін 
екіжақты келісімшарттар не 
гізінде 621 білім алушының 176 
білім беру ұйымына, 1 акционерлік 
қоғамға жіберілді. Студенттер-
ге өздерінің түрғы лық ты елді 
мекендеріндегі мекемелерде прак-
тикадан өтуге мүмкіндік берілді.

Биылғы жылы жоғары білім 
жүйесіндегі ең маңызды және жа
ңа реформа – жоғары оқу орын
дарының өзіндік үлгідегі диплом
дар беретіндігі. Ол білім беру 
қызметтерін ұсыну сапасы үшін 
уни верситет алдындағы жа уап кер
шілікті арттырып отыр. 

Грант құны өскенімен, уни-
верситетте ақылы негізде білім 
алатын студенттер үшін оқу ақы
сы өскен жоқ, кейбір бағытта 
қажеттілікке байланысты оқу ақы
сын төмендеткен жағдайлар да 
болды. Сонымен қатар, халықтың 
әлеуметтік осал топтары үшін 
жоғары білімнің қолжетімділігін 
арттыру мақсатында 256 студент
тің оқу ақысына түрлі көлемдегі 
(25%, 50%, 100%) жеңілдіктер 
жасалды. Соның ішінде талант ты 
студенттерді қолдау мақса тын да 
мектеп оқушылары ара сында об
лыстық деңгейде өткі зіл ген пәндік 
олимпиада қорытын дысымен уни-
верситет ректорының 3 гранты 
берілді. Студенттерді түрлі өндіріс 
орындары тарапынан өткізілетін 
жобалар мен байқауларға қатыс
тырып, 56 студентке демеуші лер
дің есебінен білім алуына мүм
кіндіктер жасалды.

Педагогикалық мамандық бі
лім алушыларының шәкіртақы
сы өсті. Педагог мәртебесін арт  
тыру мақсатында педагогика лық 
бағыттағы білім беру бағдар ла
маларына түсудің шекті балы 
70 балл болып белгіленгенімен, 
бұл осы бағытты таңдаған та-
лапкерлерге кедергі болған жоқ. 
Керісінше  биылғы жылы осы оқу 
бағытына талапкерлер саны 439
дан 663ке дейін өсті. Жоғары 
оқу орындарының рейтингін ай
қын дайтын басты көрсеткіш – тү
лектердің жұмысқа орналасуы. Бү
гінгі күні «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорация-
сы» Қызылорда облысы бойынша 
филиалынан алынған мәліметке 
қарағанда 2020 жылғы түлектердің 
жұмысқа орналасу 91%ды  құ
рап отыр. Жалпы алғанда, бұл 
көрсеткіш университеттегі бі
лім беру сапасының, деңгейінің 
және кәсіби құзыреттелікті игерту 
дағ дыларының қалыптасқанды
ғы н, ал ол жас мамандардың   бә
секеге қабілеттілігінің көрінісі деп 
қабылдауға болады.

Коронавирустық пандемия 
жағ дайында қашықтықтан оқытуға 
кө шудің алғашқы күндерінен бас
тап кітапхана университеттің бі
лім беру және ғылымизерттеу 
қыз метін қолдау бойынша ақпа
раттық қызметтерін күшейтті. 
Университет сайтында (https://lib.
kgu.kz) және кітапхананың әлеу
меттік желілердегі парақшала рын
да Ұлттық база ресурстары мен 
қызметтері туралы барлық ақпарат 
орналастырылды. Білім алушылар 
мен профессороқытушылардың 
сұраныстары бойынша кітапхана 
қызметкерлері жинақтаған элек т
рондық кітапхана қолжетімді. Күн 
сайын кітапхана қызметкерлері 
толық мәтіндерге қол жеткізу үшін 
пайдаланушыларды «КАБИС 
элект рондық кітапханасында» қа
шықтықтан тіркеуді жүргізеді.

Қазіргі күні оқу үдерісі уни-
верситетте қашықтықтан оқыту 
технологиясын қолдану арқылы 
жүргізіліп келеді. 

20202021 оқу жылының екін
ші академиялық кезеңінде оқу 
үде рісі бірінші және төртінші 
курс тарда аралас оқыту форма
тында, екінші және үшінші 
курс тарда педагогикалық, гума
нитарлық, әлеуметтік ғылымдар 
бағытындағы, журналистика, биз
нес, басқару және құқық, ақпа
рат тықкоммуникациялық тех-
нологиялар бағыттары бойынша 
онлайн форматта, техникалық, 
өнер, жаратылыстану ғылымдары, 
ауылшаруашылық бағыттары бо
йынша аралас форматта ұйымдас
тырылатын болады.

Абайбек ЖҮНІСОВ,
Қорқыт Ата атындағы 

Қызылорда университетінің 
оқу-әдістемелік жұмыстары 

жөніндегі проректоры

БІЛІМ БЕРУ 
ҮДЕРІСІ ҮЗДІКСІЗ 
ЖАЛҒАСУДА

Әл Фараби 
мұрасы –
рухани 
құндылық

Газды қауіпсіз пайдаланудың қарапайым да қажетті ережелері

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Косбергенов Му-

рат Каирбекович (лицензия №14002321, 24.02.2014 ж.) 2020 
жылдың 1 шілдесінде қайтыс болған азамат Агатаев Абди-
карим Бурлибаевичтің атынан мұралық істің ашылғанын ха-
барлайды. Мұрагерлер болса, мына мекенжайға хабарласу-
ын сұраймыз: Қызылорда қаласы, Көшербаев көшесі 203, 
тел.: 30 47 23, 8 778 235 08 08, 8 777 067 92 37.

***
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы 

Ақтолқын (лицензия №0000549 03.08.2006) 2020 жылдың  
10 шілдесінде қайтыс болған, Қызылорда қаласы, Тайманов 
көшесі №1 А үйде тұрған Абдреев Мейрамбек Етылдиевичтің 
атынан мұралық істің ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлер 
болса, мына мекенжайға хабарласуын сұраймыз: Қы-
зылорда қаласы, Торайғыров көшесі №80-А/12, тел.: 8 701 
122 99 93.

«Сыр медиа» ЖШС ұжымы Қызылорда қаласының тұрғыны, 
белгілі саясаткер Сағат Жүсіпке зайыбы

Анаркүл Сармағамбетқызының 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***
«Сыр медиа» ЖШС ұжымы «Kyzylordanews.kz» ақпарат 

агенттігінің бас редакторы Нұрсұлтан Мықтыбаевқа атасы 
Мықтыбаев Қосмағанбеттің 

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт апталығы», 
«Ақмешіт жастары» және аудандық басылымдарға 
хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 70-00-52  телефон ы 
арқылы байланысуға болады.  
E-maіl: smjarnama@mail.ru



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 №755e-mail: syrboyi@yandex.kz   /   www.syrboyi.kz Кезекші редактор Назерке САНИЯЗОВА

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
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Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.

Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

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

Қашықтан оқу үшін ин-
тернет пен құрылғылар жет-
кілікті болуы маңызды. Осы 
ретте балаларға компьютерлік 
техникалар берілді. Мектеп 
меншігіндегі 14 мың компью-
тер үлестірілді. Республика-
лық қаржы есебінен 22870 
электронды құрылғы алынып, 
көпбалалы, арнайы санаттағы 
отбасының балаларына беріл-
се, жергілікті бюджет арқылы 
2492 планшет алынды. Бұл істе 
жаны жомарт жандар да қарап 
қалмады. Демеушілер тара-
пынан 1518 оқушыға ноутбук 
пен планшет тапсырылды. Ал, 
құрылғысы жоқ мұғалімдерге 
қайтарымсыз 306 ноутбук сый-
ға тартылды. 

Биыл білім саласында 
жаңа платформалар енгізіл-
ді. «Дарын онлайн», «Онлайн 
мектеп» арқылы оқушылар 
білім материалдарын игеруде.  
Соңғы жылдары педагогтарға 
қолдау артып келеді. Мәселен, 
«Педагог мәртебесі» туралы 
заң қабылданды. Еңбекақысы 
25 процентке, шеберлігі үшін 
жалақыға 30 бен 50 процент 
аралығында қосымша ақы 
төленуде. Облыстағы мұғалім-
дердің 55 проценті қосымша 
үстемақы алды. Мектептерде 
тәлімгерлік, магистрлік дәре-
жесіне қосымша төленсе, же-
текші мен дәптер тексеру үшін 
төлемдер екі есеге артты. Биыл 
6060 мектеп түлегінің 83,5 

проценті ҰБТ-ға қатысып, 77 
проценті жоғары оқу орны-
ның грантын иемденді. Білікті 
ұстаздар еңбегі еленді. «Білім 
беру саласын дамытудағы ең-
бегі үшін» арнайы төсбелгісі 
тағайындалды. 10 ұстазға 833 
мың теңге қаржылай сый-
ақы беріледі. Бұл шара облыс 
әкімінің қатысуымен 30 жел-
тоқсан күні өтеді. 

Өңірдегі білім ошақтары 
қаншалықты  талапқа сай жаб-
дықталып отыр? Қанша мек-
теп күрделі жөндеуден өтеді? 
Басқарма басшысы Ақзира 
Қасымованың айтуынша, бұл 
шаралар жүйелі іске асырылу-
да. 55 білім беру нысанына 
жөндеу жұмыстары жүргізіл-
ген. Қызылорда қаласы мен 
Жалағаш ауданынан 3 мектеп 
пайдалануға берілді. Тағы 3 
мектептің құрылысы жүр-
гізілуде. Биыл 58 қалалық мек-
теп жан басына қаржыландыру 
тетігін енгізді. Келер жылдың 
қаңтар айынан бастап  сала-
ны қаржыландыру облыстық 
деңгейде өтеді. Барлық білім 
беру ұйымдары  басқарманың 
тікелей вертикалды басқару 
жүйесіне көшеді. Осы жылы 
облыстық бюджет есебінен 236 
жаңа модификациялық пәндік 
кабинет алынып, 42 мектеп 
«3Д модельдеу» жабдықта-
рымен толықты. Инклюзивті 
жағдайда білім алатын балалар 
үшін облыста 47 балабақша ло-
гопедиялық пункттер және 44 

мектепте инклюзивтік кабинет 
ашылған. 

Қосымша білім беру ор-
талықтары көбейіп отыр. 
Арал ауданында 250 орынға 
арналған Оқушылар үйі пай-
далануға берілді. 2021 жылы 
550 орынға арналған қосымша 
білім беру ұйымы салынады. 
Облыста 3 пен 6 жастағы бала-
лар 100 процент балабақшамен 
қамтылған. Жекеменшік ба-
лабақша үлесі 72,1 процентті 
құрайды. Кәсіптік-техникалық 
бағыттағы білім беруде «Жас 
маман» жобасы қабылданды. 4 
колледждің материалдық-тех-
никалық базасы жаңартылды. 
Келер жылы 5 колледждің 
базасы  заманауи құрал-жаб-
дықтармен толығатын болады. 
Биыл 400 орынды жатақхана 
берілсе, 2021 жылы 200 орын-
ды жатақхана құрылысы аяқта-
лады деп жоспарланып отыр. 

Республикалық  деңгейдегі 
«Мың бала» олимпиадасына 
облыс тан 18 мыңнан астам 
оқушы қатысып, оның 75-і 
жеңімпаз атанған. «Ел үміті» 
жобасынан  62 оқушы жақсы 
нәтиже көрсетті. 

Бір сөзбен айтқанда, білім 
беру саласы бұрын-соңды 
болмаған сындарлы кезеңнен 
өтіп келеді. Бұл, әрине, ұстаз, 
оқушы, ата-ана арасындағы 
жауапкершілікті ширата түсу-
ге үндейтіні сөзсіз. Өйткені, 
әлемдегі кеселдің әлегі әлі де 
басылған жоқ.

Үшінші тоқсан: қандай 
өзгерістер болмақ?

1-бет

1-бет

Сөз басында айтып кеткендей, бейімдеу 
және оңалту орталығы республика бойынша ең 
бірінші Павлодарда ашылған. Содан соң Шым-
кент, үшінші болып Қызылордада осындай 
мекеме жұмыс істеуде. Ашылғанына 5 жылға 
жуықтаған орталықтың көмегіне жүгінушілер 
жылдан-жылға артқан. Көбіне-көп жұмысқа 
орналасу жағынан мәселе туындайтын көрі-
неді. Бір ғана мысал, орталықта 2016 жылы 
269 жазасын өтеген адамға арнаулы әлеуметтік 
бағыт берілген. Сол жылы 40 адам жұмысқа 
орналасса, 47 адам орталық ұсынған жұмыс 
түрінен бас тартыпты. 2017 жылы 275, 2018 
жылы 320 адам орталықтың көмегіне жүгінген. 
Қарасаңыз, көрсеткіш саны жылдан-жылға 
өсіп келеді. Былтыр 314 адам есепке алынып, 
169 адам жұмыспен қамтылған. Ал биыл 365 
адам есепке алынса, 129 адам түрмеден босап 
шығып, оның 12-сі тұрақты жұмысқа тұрған. 
Қалғандарымен де тиісті әлеуметтік жұмыстар 
жүргізілуде.

– Жазасын өтеп келушілерді кәсіпкерлік 
негізін үйрететін курсқа оқытып, мамандық 
игеруіне мүмкіндік жасап жатырмыз. Әсіресе, 
кәсіп ашам не техникалық мамандықты иге-
рем дейтін мұндай азаматтарға бізден қолдау 
жеткілікті екенін баса айтқым келеді. Мұнда 
әр келушіге әлеуметтік карта толтырылып, 
орталықтағы психолог пен заңгер тиісті көме-
гін беріп отыр. Арнайы грант ұтып, шаруасын 
жасап жүргендерді нақты мысал ете аламын. 
Былтыр 7 адам қайтарымсыз грант арқылы 
қаражат алса, биыл 13 адам осындай өз биз-
нес жобаларын қорғап, кәсіп бастады.  Біреуі 
тігінмен айналысса, келесісі шаштараз ашты. 
Техникалық мамандықтармен көмек көрсетіп 
жүргендер де бар. Келесі жылға 40 адам өтініш 
білдірді. Ынталылар көп. Сонымен қатар кел-
гендерді түрлі спорттық шараларға қатысты-
рып, шахмат, футбол, волейболдан сайыстар 
өткізіп келеміз, – дейді орталық басшысы 
Бақыт Нұртазаев.

Бақыт Әбдіқаппарұлының айтуынша, ка-
рантин кезінде құрылысқа келетін сырттағы 
өзбек ағайындардың жолы кесілді. Бұның жақ-
сы жері, орталыққа тіркелген, бұрын сотты 
болған азаматтар уақытша болса да құрылыс 
жұмыстарына тартылған. Екінші бір жаңалық, 
«Жұмыспен қамтудың жол картасы» бағдарла-
масы да бұларға көп көмек берген. 14 адам осы 
бағдарламаның арқасында жұмысқа кіріпті.

Деректерге үңілсек, Қазақстан тәуелсіздік 
алған алғашқы жылдары Ресей мен АҚШ-тан 
кейінгі түрме мен ондағылардың саны жөні-
нен үшінші орында болыпты. Сол жылдары 
107 мың адам темір тордың ар жағында болса, 
бүгінде ол көрсеткіш азайған. Тұңғыш Прези-
дент-Елбасының «Бес институционалдық ре-
форманы жүзеге асырудың 100 нақты қадамы» 
атты Ұлт жоспарындағы басты тапсырмалары-
ның бірі – бас бостандығынан айыру орнынан 
босатылған әрбір адамға қоғамда өз орнын 
табуға көмектесу. Сонымен қатар, 2010-2020 
жылдарға арналған Құқықтық саясат тұжы-
рымдамасында бас бостандығынан айыру-

мен байланысты емес қылмыстық жазаларды 
орындауға жауап беретін пробация қызметін 
құру туралы міндет қойылған болатын. Демек, 
мемлекет саясатының нәтижесінде қылмыстық 
көрсеткіш бұрынғыдан көп азайды, сонымен 
бірге біз жоғарыда айтып кеткен пробация 
қыз метінің есебінде тұрады. Түрмеден жаза-
сын үлгілі тәртібімен немесе рақымшылыққа 
ілігіп, түрлі жеңілдікпен босатылған азаматтар 
айына екі рет осы пробация орталығына келіп 
тіркеледі. Бұдан басқа, белгілі бір аумақта ғана 
жүріп, кешкі сағат оннан кейін үйінде болуы 
керек. Бостандықта болғанымен, бірқатар 
заңмен бекітілген түрлі шектеулер бар. 

– Биыл 365 адамға құқықтық, психология-
лық көмек көрсеттік. Оның 339-ы пробация 
қыз метінің есебінде тұр. Қалған 26 азамат то-
лық жазасын өтегендер. Осылардан 88 адам 
қалалық жұмыспен қамту бөлімі арқылы жұ-
мысқа тұрды. Олар көбіне-көп жұмысқа ор-
наласудағы қиындықтарды айтады. Сондай-ақ 
кейбір тұрмыстық тапшылық, жетіспеушілік-
тен де көмек сұрайды. Денсаулығына байла-
нысты ауруханада жата алмай жүргендерді де 
емдеттік. Құжаттарын жоғалтқандар да бар. 
Орталық қызметкерлері осы жұмыстарды үй-
лестіреді, –  дейді Б.Нұртазаев.

Қысқаша анықтама бере кетсек, «Проба-
ция» – латын тілінен аударғанда «сынау» деген 
мағына. Сондай-ақ бұл, бостандығынан айыр-
майтын жазаға кесілген немесе мерзімінен 
бұрын шартты жазаға босаған сотталушыны 
бақылап қана қоймай, оған еркін өмірге бейім-
делуге, жұмысқа орналасуына, білім алуына 
көмектесу деген сөз. Қылмыс жасағанына қа-
рамастан, оның түрмеге отырмауына мүмкін-
дік беру. Ол үшін қылмысқа барған адам сот 
міндеттеген шарттардың барлығын орындауы 
керек. Осылайша, байқаусызда сүрінгендерді 
түзеу мекемесіне отырғызбай, қайта тәрбиеле-
нуіне мүмкіндік беріп, әлеуметтік мәселелері 
болса, шешуге ықпал жасайды. 

– Егер бұрын сотты болған немесе олардың 
туыстары қандай да бір құқықтық не әлеумет-
тік көмек сұраса, біз қолдан келгенше демеу 
беруге дайынбыз. Кейде ойсыздықпен темір 
торға түсіп, жазасын өтегендер арасында өз ор-
тасынан орын таппай, үйренген «орнына» қай-
та оралып жүргендер де бар. Тек, жұмыс бе-
рушілер олардың бұрынғы тағдырына бей-жай 
қарамай, қатарға қайта қосылуына себепші 
болып, бізге көмек көрсетсе деген тілек бар. 
«Айы бын мойнына алып келсе, атасының құ-
нын кешетін» ақылды жұрттың бүгінгі ұрпағы 
осыны түсінсе екен, – дейді бізбен тілдескен 
қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеу-
меттік бейімдеу және оңалту орталығының 
басшысы Б.Нұртазаев.

Жалағаш ауданы, Аққұм 
ауылы туралы сөз қозғағанда 
осы ауылдың тумасы, Еңбек 
Ері Алдаберген Бисеновтің 
есімі қатар айтылады. Өйткені 
өңірдің ауыл шаруашылығы 
саласының өркендеуі жолында 
ащы терін төгіп, адал еңбегімен 
абыройға бөленген А.Бисенов 
сынды абыз азаматтың өнегелі 
ісі бүгінгі таңда заманның жаңа 
талаптарымен ұштасып, жүйелі 
жалғасын тапқан.

Қазақта атакәсіп дейтін ұғым 
бар. Астарына үңілсек, атадан ба-
лаға жалғасқан адал еңбектің үлгісін 
көреміз. Айталық, бірі тың дала төсі-
не дән егіп, диқандықты кәсіп етсе, 
енді бірі ала таяқты қолына алып, 
төрт түлік өсіріп, тіршілік тінін таба-
ды. Негізінде, ауыл өмірінің арнасы 
осы екі кәсіптен бастау алған. Оған 
тұрғылықты халық та дағдыланған. 
Оның үстіне, уақыт ағымына сай 
ауыл шаруашылығына жаңа техноло-
гия дендей еніп, жұмыстың тиімділігі 
артып, табыс көлемі де ұлғая түскен.

Бұл сөзіміздің бұлтартпас дәлелі 
– Аққұм ауылының тіршілік тыны-
сына жаңаша серпін әкелген «Бақдәу-
лет» шаруа қожалығы жылдан жылға 
жұмысын жолға қойып, егін және 

мал шаруашылығында дәстүрлі ең-
бектің ізін қалыптастырды. Бес жыл 
көлемінде еңбек етіп келе жатқан 
бұл шаруа шылық Жер-Ананың жо-
марттығы мен жұмысшылардың еселі 
еңбегінің арқасында биылғы дала жұ-
мыстарын да жоспарға сай орындады. 
Егін маусымында азды-көпті қиын-
дықтар орын алғанымен, бірлескен 
істің барысында жылды жемісті қоры-
тындылап, берекелі белестен көрінді. 
Желтоқсан айы ның соңғы күндерінің 
бірінде жылды қорытындылаған 
шаруа қожалығы еңбек озаттарына 
сый-құрмет көр сетті. 

Адал еңбегімен абырой биігі нен 

көрінген шаруашылық жұмыс-
шыларын аудан әкімі Асылбек 
Шәменов құттықтап, марапаттады. 
Сонымен қатар, заман талабына сай 
жаңа технологияны игеріп, табыс 
көлемін арттырып, ауыл тұр ғын-
дарының әлеуметтік жағдайын көте-
руге атсалысқан шаруа қожа лығына 
алғысын білдірді. Осы орайда еңбек 
озаттарына сый-сыяпат берілді. 

Сыйлықтың ең бағалысы – авто-
көлік. Бұл сыйлықты «Үздік күрішші» 
жүлдесі бойынша үш азамат иеленді. 
Айталық, шаруашылықтың тәжіри-
белі күрішшісі Әбдікәрім Қарабаев 
биылғы жылы күріш егу жоспары бо-

йынша  63,5   гектарға күріш егіп, 67 
центнерден өнім алған.  Ал  Нұраддин 
Әмитов 60 гектардан 63 центнерден 
өнім алған болса, Ербол Киікбаев 57 
гектардан 59 центнерден өнім жи-
наған. 

Жиында аталған «Бақдәулет» 
шар уа қожалығының төрағасы Серік 
Шуақ баев ауыл тұрғындарын еңбек 
ме рекесімен құттықтап, ала жаздай-
ғы ты нымсыз шаруаның нәтижесімен 
қол жеткен табысты қуанышпен атап 
өтті. 

– Шаруашылық бойынша көк-
темде 1253 гектар жерге Сыр маржа-
ны егілген болса, оның әр гектарынан 

орташа 50 центнерден өнім алынды. 
Бұл – адал еңбектің айқын көрінісі. 
Сондықтан қарқынды еңбек еткен 
жұмысшыларды әркез қолдауға да-
йынбыз – дейді С.Шуақбаев. Айтса 
айтқандай, бір топ еңбек озаттары 
қаржылай сыйлық иеленді.   

Ауылдық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Қосым Жүсіпбеков шаруа-
шылық ұжымының ауыл тұрғын-
дарына, әлеуметтік тұр мысы төмен 
отбасыларға жасап жат қан қайырым-
дылық көмектеріне риза шылығын 
білдіріп, батасын берді.

«Бақдәулет» шаруашылығының 
бас директоры Мұрат Бисеновтің ай-
туынша, алғаш жұмысты бастаған 
уақытта егілген күріштің әр гекта-
рынан 30 центнерден өнім алынса, 
бүгінде жаңа техникаларды пайда-
ланудың нәтижесінде әр гектардан 
орташа 50 центнерге жеткен. Шаруа-
шылықтың ісі ілгері басқан сайын 
ауылдың әлеуметтік жағдайын көте-
руге көңіл бөліне бастады. Айталық, 
ауылда осы шаруашылықтың қаража-
тымен салынған 50 орындық қоғам-
дық монша қызмет көрсетеді. Бұдан 
бөлек, азық-түлік дүкені, дәріхана 
салынып, пайдалануға берілгелі тұр. 
Алдағы уақытта шаруашылық еңбек-
шілеріне арнап 100 орындық асхана 
салу жос парда бар.

Жоғарыда айтып өткеніміздей, 
егін және мал шаруашылығын қатар 
қолға алып, шағын кәсіпті дөңге-
лентіп отырған шаруашылықтың алға 
қойған мақсаты да ауқымды.

БАҒЫ ӨРЛЕГЕН «БАҚДӘУЛЕТ»

Адасқанның айыбы жоқ...
Облыс орталығында «Қылмыс тық 

жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік 
бейімдеу және оңалту орталығы» деген 
мемлекеттік мекеме бар. Орталықтың 
аты айтып тұрғандай, бұрын сотты 
болғандармен жұмыс жасайды. Негізгі 
миссиясы – халықты әлеуметтік қорғау 
саласында жазасын өтеген адамдарға 
еңбек және тұрмыстық орналасуына 
жәрдемдесу, құқықтық, психологиялық 
көмек көрсету.

– Жалпы, аймақта ұрпақ өрбіту жасындағы 
әйелдер саны – 165694, бұл барлық әйелдердің 
24 процентін құрайды. Ана мен бала денсау-
лығын жақсарту мақсатында қаншама жұмыстар 
атқарылып жатыр. Әсіресе, жүктілікке дайын-
дық шараларына барынша көңіл бөліп келеміз. 
Соған қарамастан жүктілік кезінде созылмалы 
аурулары асқынатын әйелдердің үлесі жоғары 
болып қалуда. Мәселен, облыста ұрпақ өрбіту 
жасындағы әйелдер арасында жүктілікке қарсы 
көрсеткіші бар нәзік жандылар үлесі – 1,9 %.  Ал 
Жалағаш ауданында бұл – 3,9, Аралда – 2,9, Қаза-
лыда – 2,9, Сыр дарияда – 2,2 процентті құрайды.  

Жүкті әйелдер арасындағы анемия көрсеткіші ор-
таша респуб ликалық көрсеткіштен 2 есе жоғары 
болып тұр. Соның салдарынан жүктіліктің, боса-
нудың және босанғаннан кейінгі асқыну жыл са-
йын өсуде, – дейді Анар Әлиқызы.

Сондай-ақ, амбулаториялық деңгейдегі тек-
серу нәтижесінде әйелдердің 66,6 процентінде 
бүйрек  аурулары мен анемия, экстрагениталдық 
патологиялар кездескен. 

Ал биылғы 11 айда сәби өлім-жітімі 1000 
тірі туған балаға шаққанда былтырғымен салыс-
тырғанда 11,8 процентке жоғарылаған. Сәби 
өлімінің негізгі себебіне перинатальды кезеңде 
дамитын аурулар, яғни, туу барысында, туғаннан 
кейін орын алатын асқынулар мен туу кезіндегі 

аурушаңдық жатады. Туа біткен ауытқулар был-
тырмен салыстырғанда 7,6 процентке төменде-
ген. 

– Өлім жағдайларының негізгі себептері 
жүктілік кезіндегі асқынулармен байланысты. 
Сонымен қатар, әйелдер денсаулық индексінің 
төмендігі де өз әсерін тигізуде. Әсіресе, құр-
сақішілік ұрықтың өлу себебі де осы. Биыл құр-
сақішілік ұрық өлімі былтырмен салыстырғанда 
12,4 процентке өсіп отыр. Ал 5 жасқа дейінгі бала 
өлімінің көрсеткіші былтырғымен бір деңгейде, – 
дейді Анар Шүкірова.

Пандемия кезінде облыста 17 жасқа дейінгі 
75 бала коронавирус инфекциясына шалдығып, 
оның 85 проценті орташа түрімен ауырған. 

Әріптесіміз журналистика-
дағы еңбек жолын жергілік-

ті «Қазыналы Қазалы», 
«Тұран Қазалы» газет-

терінде әдеби қызметкер 
болып бастаған. 
Бүгінде облыс-
тық «Сыр бойы», 
ре спубликалық 
қоғамдық-саяси 
тәуелсіз «Халық» 

газеттерінің меншікті 
тілшісі қызметін қа-
тар атқарып жүр. 

Ж.Табынбаев – көп-
теген өлеңдердің, «Өмір 
– керуен», «Соғыс тура-
лы шындық», «Жадым-
дасың, жарқын бейне», 

«Қара кемпір», «Мен қайта оралдым» атты кітаптар-
дың авторы.

Бұған дейін Қазақстан Журналистер одағы сый-
лығының лауреаты, «Ақпарат саласының үздігі» 
атақтарымен марапатталды. Облыс және аудан бо-
йынша бірнеше мәрте «Жыл журналисі» номинация-
сын, облыс әкімінің Құрмет грамотасын иеленген. 

Әріптесімізді марапатымен құттықтай отырып, 
еңбегіне табыс, шығармашылығына же тіс тік тілейміз.

«СБ» ақпарат

ТІЛЕКТЕСТІК

Әріптес мерейі

Қазалыда жыл қорытындысымен үздіктер 
анықталды. Аудан дамуына айтарлықтай үлес 
қосқан өз ісінің майталмандары «Қазалы 
ауданының құрметті азаматы» атанды. Олардың 
қатарында облыстық «Сыр бойы» газетінің 
Арал және Қазалы аудандарындағы меншікті 
тілшісі, Қазақстан Журналистер одағының мүшесі 
Жұмабек Табынбаев бар.

Қос баспасөзді шығаруды «Қазақстанның құрмет-
ті автокөлікшісі» Жүзбай Таңрықбаев қолға алған 
болатын. Әдепкіде былайғы жұртқа журналистикаға 
қатысы жоқ адамның бұл әрекеті жай қызығушылық 
сияқ ты сезілді. Алысқа ұзамай жабылып қалатын 
шығар деп ойлағандар да көп еді. Өйткені, білікті 
басшы, білімді журналисі болмаса мемлекет тара-
пынан жәрдем алып отырған газеттердің де құлашын 
кеңге сермеуі екіталай. Оның үстіне басылу шығыны, 
жазылу, таратылу бейнеті тағы бар. Осының бәрін 
үйлестіру бір адамның мойнына түскенде оның сал-
мағын немен өлшеуге болады?  Газет шығару ісін 
бұл саланың ыстық-суығына түскен адам ғана жақсы 
біледі.

Ж.Таңрықбаевтың бас пасөз саласындағы жұмы-
стары елеусіз қалған жоқ. «Ел ардақтысы», «Бейбіт-
шілік Әлемі» Халықаралық Қазақ творчес тволық бір-
лестігінің «Алтын қыран» медалін иеленді.

Биылғы тәуелсіздік мерекесі тұсында Жүзбай аға-
мыз бір топ белгілі кісілермен қатар «Шиелі ауданы-
ның құрметті азаматы» атанды. Бұл – аудан өмірінің 
әралуан саладағы тыныс-тіршілігін баспасөз арқылы 
насихаттап келе жатқан журналист ағамыздың ты-
нымсыз еңбегіне берілген үлкен баға.

2011 жылы Қазақстанның Тұңғыш Президенті-Ел-
басы Н.Назарбаев пен Сыр еліне келген іссапарында  
емен-жарқын сұқбаттасып, үлкен абыройға ие бол-
ды. Осы оқиғаны кейінгі жастарға, немерелеріне ғи-
брат қылып айтып, олардың бойына отангерлік сезім 
сіңіріп жүрген үлкен тәрбиеші. Отанасы Шырынкүл 
Есенбекқызы екеуі бес бала өсіріп, жиырма шақты 
немере, төрт шөбере сүйіп отыр ған баталы ата.

Үлкен мақсат 
үдесі

Бүгінде облыстың медиа 
кеңістігінде 92 бұқаралық 
ақпарат құралы тіркеліп, 
жұмыс істеп келеді. Осы 
БАҚ құралдарының 
сапына 2014 жылдың 
наурыз айынан 
бастап кәсіпкерлерге 
арналған облыс-
тық «Кәсіпкер 
келбеті» газеті мен 
республикалық 
«Кәсіпкер және 
мәдениет» 
журналы қосылды.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»Sb

Ұрпақтың есен-саулығы – ерен байлық

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb


