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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елімізге мемлекеттік
сапармен келген Қырғыз Республикасының Президенті Садыр
Жапаровпен кездесіп, шағын құрамда келіссөздер өткізді.
Қасым-Жомарт Тоқаев қазақ-қырғыз байланыстары арасында
дәстүрлі достықтың бар екеніне, сондай-ақ, Қырғызстан – еліміз үшін
тек одақтас мемлекет қана емес, бауырлас мемлекет екенін жеткізді.
Өз
кезегінде,
Қырғызстан
президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа
Қазақстанға мемлекеттік сапармен
шақырғанына ризашылығын білдірді.
Садыр Жапаров екі ел арасында
ынтымақ пен бауырластық орнап,
ешқашан шешілмейтін мәселелер
болмауы керек екенін айтты. ҚасымЖомарт Тоқаевты өзіне ыңғайлы
уақытта Қырғызстанға сапармен келуге шақырды.
Кездесу барысында Қазақстан
мен Қырғызстан президенттері екі
жақты стратегиялық серіктестіктің
ауқымды мәселелері, атап айтқанда,
саяси, сауда-экономикалық, инвес
тициялық, көлік-логистикалық, су-

энергетикалық, коронавирус індетіне
қарсы бірлескен шаралар, мәденигуманитарлық бағыттар, сондайақ, Еуразиялық интеграция және
көпжақты құрылымдар аясындағы
байланыстарды талқылады.
Кеңейтілген құрамда келіссөздер
жүргізіп, стратегиялық серіктестік пен
одақтастықты одан әрі нығайтудың
перспективаларын
талқылады.
Сондай-ақ өңірлік және халықаралық
өзекті мәселелер бойынша пікір
алмасты. Кеңейтілген құрамдағы
келіссөздерде сауда-экономикалық
байланыстарды
арттыруға
және
саяси,
энергетикалық,
мәденигуманитарлық
салаларда
тығыз

ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП
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ТУДЫ КӨКТЕМ,
ЖАРЛЫҚ КЕП
ҚҰДІРЕТТЕН
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ХАБАРЛАНДЫРУ
Қызылорда облыстық мәсли
хатының кезекті 2-сессиясы 2021
жылғы 17 наурызда сағат 16:00-де
Облыстық мекемелер үйінің (Бейбарыс Сұлтан к., 1) мәжіліс залында
ашылады.
Сессияның күн тәртібіне мына
мәселелер ұсынылады:
1. Қызылорда облысының табиғи
ресурстар және табиғат пайдалануды
реттеу басқармасы басшысының
есебі туралы.
2. Қосымша мәселелер.
Облыстық мәслихаттың тұрақты
комиссияларының отырыстары 2021
жылғы 17 наурызда сағат 09:30-да,
тұрақты комиссиялардың бірлескен
отырысы сағат 11:00-де өткізіледі.
Облыстық мәслихат

ықпалдастық орнатуға басымдық
берілді.
– Біз қырғыз ағайындарымызды
қолдауға және жан-жақты көмек
көрсетуге әрдайым дайын екенімізді
атап өткім келеді. Біз бағзы заманнан тату көршіміз, достығымыз бен
ынтымағымыз жарасқан бауырлас
елдерміз. «Қазақ-қырғыз бір туған»
деген нақыл сөз арамыздағы зор сенім
мен кең пейілді айқын көрсетеді, –
деді Қазақстан Президенті.
– Бүгінгі келіссөздер дәстүр бо
йынша мемлекеттеріміз арасындағы
өзара қарым-қатынастарды сипаттайтын одақтастық байланыстар мен
стратегиялық серіктестік рухында
өтуде. Шағын форматта өткен кездесуде біз Қасым-Жомарт Кемелұлымен
екіжақты ынтымақтастық пен өңір
лік және халықаралық ұйымдар
аясындағы елдеріміздің өзара ісқимылының бірқатар маңызды мәсе
лелерін қозғадық. Екі ел арасында ешқандай саяси қайшылық жоқ
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НАУРЫЗ

• 1997 жылы ҚР Президентінің
Жарлығымен және ҚР Үкіметі
қаулысымен Мұнай және газ
өнеркәсібі министрлігі базасында
«Қазақойл» Ұлттық мұнай-газ компаниясы құрылды. Мұнай-газ кешенін
басқарудың тиімділігін арттыру
мақсатында 2002 жылғы ақпанның
20-да «Қазақойл» Ұлттық мұнай
компаниясы мен «Мұнай және газ
көлігі» Ұлттық компаниясы қосылып,
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы
құрылды.
• 2013 жылы «Nur Otan»
партиясының «Jas Otan» жастар
қанаты ҚР Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрлігімен
бірлесіп, жастарды еңбекке орналастыру бойынша www.enbek.kz
бірыңғай порталын жасады.
• 2016 жылы Атырауда ақын
Фариза Оңғарсыноваға ескерткіш
қойылды. Қоладан құйылған 4,2
метрлік мүсін қала орталығына орнатылды. Мүсінші – Мұрат Мансұров.
Композиция сәулетшісі – Серік
Рустамбеков.
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НАУРЫЗ

• 1992 жылы Қазақстан Респуб
ликасы мен Мысыр Араб Республикасы арасындағы дипломатиялық
қатынастар орнады.
• 1993 жылы Қазақстан Респуб
ликасында 1993-1995 жылдарға
арналған
Мемлекет
меншігінен
шығару және жекешелендіру ұлттық
бағдарламасы (ІІ кезең) бекітілді.
• 1996 жылы Ақмола облыстық
қазақ музыкалық-драма театры
«Ақан сері-Ақтоқты» (режиссер
Ж.Омаров) қойылымымен ашылды. Сол жылы театрға Ш.Құсайынов
аты берілді. Театрдың алғашқы
көркемдік жетекшісі, бас директоры
– М.Оспанов.
• 2011 жылы Елордадағы
Тәуелсіздік сарайында ҚР Прези
денті жанындағы Әйелдер ісі және
отбасылық-демография
саясаты
Ұлттық комиссиясы Мемлекет бас
шысының қатысуымен Қазақстан
әйелдерінің съезін өткізді.

ВАКЦИНАЛАУДЫҢ ЕКІНШІ КЕЗЕҢІ
2 наурыз күні аймағымызға «Спутник V» ресейлік вакцинаның 6200 дозасы
жеткізілді. Оның 3600 дозасы – бірінші компонентті, 2600-і – екінші компонентті.
Осы кезеңде вакцина алмаған медицина қызметкерлеріне, мұғалімдерге және
жұқтыру қаупі жоғары жұмыс орындарының қызметкерлеріне салынады.
Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыстық
денсаулық сақтау басқармасының басшысы Сәбит Пазылов пен облыстық
санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының міндетін
атқарушы Әлия Әбдіқайымова баяндады.

Мамандық таңдау, үлкен өмірге сеніммен аттану әр мектеп
түлегінен талап етіледі. Оқушы білімі, икемі, тынымсыз ізденуі
мен қажымас еңбегі зор маңызға ие. Демек, жастар өздері
қалаған кәсіптің шебері болуы үшін таңдаудың дұрыс болғаны
жөн.

Әсемпаз болма әрнеге,
Өнерпаз болсаң, арқалан.
Сен де бір кірпіш дүниеге,
Кетігін тап та бар қалан! –
деген Абайдың ұлағатты ойы
– әр адамның болашағына сіл
тенген жол. Бос селтеңдемей,
орныңды тап деген үлгі
сөз. Ал біз ойшылдың осындай ойынан тағылым алып,
өнегесін өмірімізге бағдар
шам ете алдық па? Жас ұр
пақ айтылған сөзді бойына
сіңіріп, еңбекке, болашаққа

екенін мәлімдеймін, – деді Садыр
Жапаров.
Келіссөздер қорытындысы бо
йынша бірқатар құжаттарға қол
қойылды.
Президенттер бірлескен
мәлімдеме
жасап,
қазақ-қырғыз
қарым-қатынастарын
кешенді
нығайту жолындағы бағдардың мыз
ғымастығын растады.
Шағын және кеңейтілген құрам
дағы екіжақты келіссөздердің қоры
тындысы бойынша Қасым-Жомарт
Тоқаев пен Садыр Жапаров бұқаралық
ақпарат құралдары үшін бірлескен
баспасөз мәслихатын өткізді.
– Біздің мемлекеттеріміз бен
халықтарымыз тонның ішкі бауындай
араласып кеткен. Бұл жұрттың бәріне
белгілі. Мемлекет басшыларының
міндеті – екіжақты қарым-қаты
настарды ынтымақтастықтың үлгілі
моделіне айналдыру. Бүгінгі келіс
сөздер аталған мақсатты шешуге арналды. Пікір алмасулар өте пайдалы әрі табысты болды. Біз екіжақты
ынтымақтастықтың басты бағыттарын
айқындадық,
өңірлік
және
халықаралық құрылымдар аясындағы
іс-қимылдарды арттыру мәселесін
талқыладық. Екі ел арасындағы
ықпалдастық бойынша кез келген
мәселені бауырлас халықтардың
ежелден қалыптасқан мүдделерін
ескере отырып, шұғыл шешуге
келістік. Қырғызстан Президенті Садыр Нургожоұлы Жапаровтың сапары
табысты өтті деп айтуға толық негіз
бар, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Қазақстанның Тұңғыш ПрезидентіЕлбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қырғыз
Республикасының Президенті Садыр
Жапаровпен кездесіп, тәуелсіздік
жылдары бауырлас екі ел арасында
қол жеткізілген ынтымақтастық пен
серіктестіктің жоғары деңгейін атап
өтті. Өз кезегінде Садыр Жапаров
Қазақстанның Тұңғыш Президентіне
екі ел арасында байланыс орнату
және нығайту жолындағы жасампаз
еңбегі үшін алғысын білдірді.
Қырғызстан Президентінің елімізге
жасаған сапарының соңында екі ел
басшылары «Астана» халықаралық
қаржы орталығын аралап көрді.
АХҚО-ның Халықаралық соты және
Арбитраж орталығының, Қаржылық
қызмет көрсету жұмысын реттеу
жөніндегі комитеттің, Ислам қаржысы
мен бизнесі жөніндегі хабтың, Жасыл
қаржылар орталығының жұмысымен
танысты.

Ордалы

БРИФИНГ

БАЛАНЫҢ ТАҢДАУЫ
БОЛАШАҒЫН
АЙҚЫНДАМАЙ МА?
« МЕМЛЕКЕТТІК
ҚЫЗМЕТШІ –
ҚОҒАМ
АЙНАСЫ »

www.syrboyi.kz

БАУЫРЛАСТЫҚТЫҢ БАЯНДЫ ЖОЛЫ

Мемлекет басшысы
Еуразиялық экономикалық
комиссия алқасының
төрағасы Михаил
Мясниковичпен кездесті.
Кездесуде Еуразиялық
экономикалық одақтың
стратегиялық даму
мәселелері және Қазақстан
Республикасының ұйымға
биылғы төрағалығы
кезіндегі басым бағыттары
талқыланды.
Қасым-Жомарт Тоқаев Еу
разиялық экономикалық одақ
туралы шарттың толыққанды
жүзеге асырылуының маңыз
дылығын атап өтті. Әңгімелесу
барысында өзара саудадағы
кедергілерді жоюға және Одақ
шеңберінде өндірістік кооперацияны дамытуға ерекше назар аударылды. Еуразиялық
экономикалық одақтың цифр
лық күн тәртібін іске асыру
дың, өнеркәсіпте, ауыл шаруа
шылығында
және
кедендік
реттеуде цифрлық технология
ларды енгізуді жеделдетудің
маңыздылығы
атап
өтілді.
Сондай-ақ комиссия жұмысының
тиімділігін арттыру бойынша
ұсыныстар қарастырылды.
Тараптар Еуразиялық эконо
микалық одақтың үшінші елдермен
және
халықаралық
ұйымдармен
(Еурокомиссия
мен, Дүниежүзілік сауда ұйы
мымен, Оңтүстік-Шығыс Азия
мемлекеттері қауымдастығымен
және т.б.) сауда-экономикалық
қатынастарды
жолға
қою
қажеттігін атап өтті.
Өз кезегінде Михаил Мясникович Комиссияның биылғы
жұмыстары мен басымдықтары
және
2025
жылға
дейінгі
стратегиялық даму жоспарын
жүзеге асыру жайында айтты. Сонымен қатар ол Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың
жуырдағы үндеуінде айтылған
Қазақстан төрағалығының басым
бағыттарын орындау жөніндегі
Комиссияның
жоспарымен
бөлісті.
Кездесу қорытындысы бо
йынша 2021 жылдың мамыр
айында Қазақстанда Жоғары
кеңестің кезекті отырысын өткізу
жөнінде шешім қабылданды.
Аталған
жиын
аясында
Еуразиялық іскерлік форумын
өткізу жоспарланып отыр.

/

Айта кету керек, « COVID-19» инфекциясына қарсы егу жұмыстары 1
ақпанда басталған болатын. 1-17 ақпан
аралығында 939 медицина қызметкері, 61
ерікті тұрғын екпемен қамтылған.
–
Сонымен қатар өңірімізге 22
ақпан күні вакцинаның тағы 1000 дозасы келді. Бұл екпелер алғашқы салдырған
адамдарға денсаулық жағдайларына
шағымдарының болмауына байланыс
ты екінші компонент ретінде егілуде.
Қызылорда қаласы бойынша вакцинаның
екінші компонентін 22 ақпан мен 2 нау
рыз аралығында барлығы 555 адам салдырды. Вакцина тасымалдаған кезде
арнайы ұстанымдарды қажет етеді. Сол
мақсатта вакцинация жұмыстары І кезеңде

деген ұмтылысын жани алды
ма? Қайраты мен ақылын
әр ісінде пайдаға асырып,
кемеңгердің айтқанын орындап жүр ме?
Бұл енді басқа мәселе. Сонымен мектеп қабырғасынан
шыққан жас түлек өмірден өз
орнын таба ала ма? Он жыл
оқыған білімі мен тәрбиесінен
болашағына азық алды ма?
Сұрақ сан алуан, әрқайсысына
жауап беруге тура келеді.
3-бет

МӘСЕЛЕ

Мал бар, ет қымбат
Ет бағасы өсті. Тұтынушылар арасында түрлі пікір
бар. Бағаның өсімі алушыға ауыр соқса, кей пікірде
бұл шаруаның, яғни ауылдың әлеуетін жақсартуға сеп
деген де айтылып отыр. Шын мәнінде, ет қымбаттап,
мал баққанның кірісін ұлғайта ма, әлде алыпсатар мен
жем-шөптің аспандап тұрғаны сол шаруаның еңбегін еш
еткендей халге түсіре ме? Алдымен базарға бардық...
АДАЙБАЕВА,
SbСара
«Сыр бойы»
3-бет

қаладағы №1, 3, 6 емханаларда жүргізілді.
ІІ кезеңнен бастап аудандарда да қолға
алынбақ. Ол үшін екпе халық санына байланысты бүгін-ертең бөлініп, жеткізілетін
болады, – деді басқарма басшысы.
Егу
науқанын
сапалы
жүргізу
мақсатында аудандағы медицина қыз
меткерлері дайындық курсынан өтіп,
оқытылған.
Вакциналау жұмыстарына алғашқы
медициналық-санитарлық көмек меке
мелерінде 14 егу кабинеті дайындалған.
Сондай-ақ,
брифингте
Әлия
Әбдіқайымова тұрғындарды босаңсымау
ға, сақтық шараларын ұстануға шақырды.
«СБ» ақпарат
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ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

АРАЛДЫ ҚҰТҚАРУ ҚОРЫН ҚЫЗЫЛОРДАҒА КӨШІРУ МӘСЕЛЕСІ ҚОЗҒАЛДЫ
Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова Халықаралық Аралды құтқару
қорының Қазақстандағы Атқарушы дирекциясының директоры Болат
Бекниязбен кездесті. Онда Арал өңірінің әлеуметтік және экологиялық
проблемаларын шешуге бағытталған жобалар мен бағдарламалар сөз
болды деп хабарлайды облыс әкімінің баспасөз қызметі.
– «Сырдария өзенінің арнасын
реттеу және Арал теңізінің солтүстік
бөлігін сақтау» (САРАТС-1) жобасының
бірінші фазасын бастауға Халықаралық
Аралды құтқару қорының рөлі ерекше болды. Қазіргі таңда, «Өңірлік дамыту және Арал теңізінің солтүстік
бөлігін қалпына келтіру» жобасының
техника-экономикалық негіздемесін
әзірлеу үшін дайындық жұмыстары
жүргізілуде. Соның ішінде, Солтүстік
Арал теңізінің аумағын ұлғайту
компоненті өңір тұрғындары үшін өте
маңызды.
Солтүстік Арал теңізінің аумағын
ұлғайтудың бір немесе екі деңгейлі
нұсқалары
бойынша
түпкілікті
шешім қабылданған жоқ. Сондықтан,
жобаның
техника-экономикалық
негіздемесін әзірлеу барысында жанжақты қарауға, экологиялық және
экономикалық жағынын тиімді іске
асырылуына атсалысуды сұраймыз, –
деді облыс әкімі.

Сонымен қатар кездесуде Болат
Бекнияз Аралды құтқару Қоры тарапынан атқарылған жұмыстар туралы
айтып өтті.
Халықаралық Аралды құтқару
Қорының
Қазақстан
Республика
сындағы
Атқарушы
дирекциясы
қызметінің негізгі мақсаты – Арал
теңізі алабының қазақстандық бөлі
гіндегі су шаруашылығы, әлеуметтікэкономикалық және экологиялық
жағдайларды
жақсарту
бойынша
өзекті мәселелерді шешуге және
практикалық іс-шараларды үйлес
тіруге қолдау көрсету.
Бүгінгі күнге дейін Қор тарапынан Арал теңізін құтқару және
сақтау бойынша халықаралық және
жергілікті деңгейде көптеген кездесулер ұйымдастырылып, жобалар
жүзеге асырылуда. Атап айтсақ, Арал
өңірінің қазақстандық бөлігінің өзекті
мәселелерін шешу жөнінде Ұлттық
ғарыштық зерттеулер мен техноло-

гиялар орталығының, Дүниежүзілік
банк, Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурс
тар министрлігі өкілдерімен, Германия Федеративтік Республикасының
Сыртқы істер министрлігінің Қазақстан
Республикасындағы Елшілігімен және
Алматы қаласындағы Бас елшілігімен
кездесу өткізілген.
«Барсакелмес» Мемлекеттік табиғи
қорығы, Ботаника және фитоинтро-

ТҰРҒЫН ҮЙ: ЖАҢА МІНДЕТТЕР
ПЫСЫҚТАЛА ТҮСЕДІ
Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың
төрағалығымен тұрғын үй саясатын жүргізудің жаңа
тетіктеріне арналған мәжіліс өтті. Жиынға бірқатар сала
басшылары мен онлайн селекторлық режимде қала және
аудан әкімдері қатысты.
Аймақ басшысы Президент
Жолдауында
айқындалған
тұрғын үйге мұқтаж халықты
баспанамен қамтамасыз ету
үшін жаңа тәсілдерді енгізу
арқылы тұрғын үй саясатын
жүргізудің жаңа тетіктеріне
қарай жұмысты жетілдіру керек екенін атап өтті.
Мәжілісте облыстық құры
лыс, сәулет және қала құ
рылысы басқармасының басшысы Бердияр Пірімбетов
тұрғын үй саясатындағы жаңа
тәсілдерді енгізу бағытында
негізгі басымдықтар туралы
баяндады.
Тұрғын
үй
кезектілігі
мәселесін шешу үшін «Қазақ
станның тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ негізінде
«Отбасы банкі» құрылды.
Бұл мақсатта «Отбасы банкі»
базасынан «Тұрғын үймен
қамтамасыз ету жөніндегі
орталық» құрылады. Ол тұрғын
үйге мұқтаждардың барлығын
орталықтандырылған негізде
есепке
алуды,
сондай-ақ
тұрғын үйдің «қолжетімділік
сатысына»
сәйкес
бөлуді
жүзеге асырады. «Тұрғын үй
мен қамтамасыз ету жөніндегі
орталықтың» базасымен жеке
тұлғалардың
мемлекеттік
дерекқорлары
біріктіріліп,
азаматтар мемлекеттік бағ
дарламаларға бір рет қана
қатыса алады. Бұл үшін
тұрғын үй қорын басқаратын
құрылыстың «Бірыңғай операторы» іске қосылатын болады.
Жиында басқарма басшысы жаңа тәсілде тұрғын үйге
мұқтаждарды іріктеу нақты
табыстары бойынша жүзеге
асырылатынын
жеткізді.

Сондай-ақ, тұрғын үй алуға
кезекте тұрған азаматтардың
саны жыл сайын орта есеппен
1,6 мыңға өсіп, бүгінде 30 мың
адамға жеткен.
Отырыста Бердияр Пірім
бетов тұрғын үй саясатын
енгізудегі екінші механизм,
яғни,
ауылдық
жерлерде
тұрғын үй салу тетігі бойынша алдағы міндеттерді баян
дады. Бұл механизм Мемлекет
басшысының тапсырмасына
сәйкес, ауылдарда жұмысшы
лары үшін тұрғын үй салудағы
жұмыс беруші шығындарының
50%-ін субсидиялауды көз
дейді. Субсидиялауға облыс
және аудан орталықтары,
моно және шағын қалалар,
агломерация
құрамындағы
елді мекендер жіберілмейді.
Аталған механизмді жүзеге
асыру ауылдық жерлерге
білікті мамандарды тартуға
және қалаларға тұрғындардың
көшуін тоқтатуға мүмкіндік
береді.
Бүгінгі күні 5 аудан бо
йынша 9 елді мекенде 13 ауыл
шаруашылығы құрылымдары
54 үй салуға ниет білдірген.
Отырыста «Отбасы банкі»
тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» АҚ Қызылорда фи
лиалының
директоры
Әділжан Сәулебаев мемле
кеттік бағдарламалар ар
қылы тұрғын үй алуға ниетті
азаматтардың үлесі мен салым
салу мәселелеріне тоқталды.
Сонымен бірге, Қызылорда
облысының
құрылысшылар
ассоциациясының
төрағасы
Манарбек Еспенбетов бірқатар
ұсыныстарын жеткізді.
Жиын барысында облыс

әкімі Әділжан Сәулебаевқа
Қызылорда
қаласы
және
аудан әкімдіктерімен бір
лесіп, тұрғын үй саясатына енгізіліп жатқан жаңа
тәсілдерді заңдылыққа сәйкес
үйлестіруді тапсырды.
Айта кетейік, 2020 жылы
барлығы 408 пәтерді құрайтын
39 тұрғын үй пайдалануға
берілді. Оның ішінде, 150
пәтерлі 5 үй жалға берілетін,
90 пәтерлі 30 кредиттік, 168
пәтерлі
4
коммерциялық
үйлер бар. Ал, «Отбасы банкі»
арқылы жеңілдетілген несие
мен 548 отбасы баспаналы
болды.
Аймақта биыл 1858 пәтерлі
99 үйдің құрылысы жүргізіліп,
жыл аяғына дейін 1575 пәтерлі
61 үйді пайдалануға беру жос
парланып отыр.
Облыс
әкімі
құрылыс,
сәулет және қала құрылысы
басқармасының
басшысына жаңа тетіктерге қатысты
мәселелерді
пысықтауды,
облыстық энергетика және
тұрғын
үй-коммуналдық
шаруашылық басқармасы Қы
зылорда қаласы және аудан
әкімдіктерімен және «Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ Қызылорда
филиалымен бірлесіп, жаңа
тетіктер негізінде облыс бо
йынша тұрғын үй кезектілігіне
қатысты салалық министрлікке
ұсыныс енгізуді тапсырды.
Сондай-ақ,
Қызылорда
қаласы және аудан әкімдеріне
барлық инфрақұрылым желі
лерімен қамтамасыз етілген
тұрғын аудандарда коммер
циялық, арендалық, кредиттік
тұрғын үйлердің жобаларын
орналастыру бағытында жұ
мыстар жүргізуді міндеттеді.
Күн тәртібінде көтерілген
мәселелердің орындалуын ба
қылауға алуды орынбасары
Серік Сүлейменовке тапсырды.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ОБЛЫСТЫҚ
САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚҰРАМЫНА ТОЛЫҚТЫРУЛАР
ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЫ
Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының 2021 жылғы 25 ақпандағы
№64/401 қаулысына сәйкес Қызылорда облыстық
мәслихаты облыстық сайлау комиссиясының
құрамынан шығып қалған мүшелердің орнына
сайлау өтетіндігін хабарлайды.
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық Заңының талаптарына сәйкес
әрбір саяси партия тиісті сайлау комиссиясының
құрамына бір кандидатура ұсынуға құқылы.
Облыстық сайлау комиссиясының құрамында
«Nur Otan» партиясы, Қазақстан халық партиясы, Қазақстанның «Ақ жол» демократиялық партиясы, «АDAL» саяси партиясынан болғандықтан,
олардан басқа саяси партиялардан немесе өзге
де қоғамдық бірлестіктерден және жоғары тұрған
сайлау комиссиясынан ұсыныстар қабылданады.
Саяси партия сайлау комиссиясының құрамына
осы саяси партияның мүшелері болып табылмайтын кандидатураларды ұсынуға құқылы.
Саяси партиялар, өзге қоғамдық бірлестіктер,
олардың
құрылымдық
бөлімшелері
және
қалыптастырылушы комиссияға қатысты жоғары
тұрған сайлау комиссиясы 2021 жылғы 4 наурыздан бастап 19 наурызға дейін мәслихатқа келесі
құжаттарды тапсырады:
1) белгіленген нысан бойынша сайлау
комиссиясының құрамына кандидатуралар туралы
электрондық және қағаз форматтағы мәліметтер;
2) сайлау комиссиясының құрамына кандидаттарды ұсыну туралы саяси партияның, қоғамдық
бiрлестiктiң немесе олардың филиалдарының
(өкiлдiктерiнiң) шешiмi, жоғары тұрған сайлау
комиссиясының шешiмiнен үзiндi көшiрме;
3) саяси партияны, қоғамдық бірлестікті не-

месе олардың филиалдарын (өкілдіктерін) тіркеу
туралы құжаттың көшірмесі;
4) кандидаттардың сайлау комиссиясының
жұмысына қатысуға келісім беру туралы
белгіленген нысан бойынша өтініштері.
Сайлау комиссиясының құрамына кандидатуралар туралы мәліметтердің нысандары,
сайлау комиссиясының жұмысына қатысуға
келісімі туралы кандидаттардың өтініштері
облыстық мәслихаттың maslikhat-kzo.kz сайтында
орналастырылған.
Сайлау комиссиясының құрамына ұсынылатын
адам Сайлау туралы Конституциялық заңның талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Мәслихатқа қағаз форматта ұсынылатын
барлық құжаттарға қол қойылуы, мөр басылуы
және орындалған күні, орындаушының тегі, атыжөні және оның телефон нөмірі көрсетілген орындаушы туралы белгіні қамтуы тиіс.
Сайлау комиссиясының құрамы бойынша
ұсыныстарды қабылдау 2021 жылдың 4 наурызы мен 19 наурызы аралығында дүйсенбі-жұма
күндері 09:00-19:00 сағат аралығында жүргізіледі,
үзіліс сағат 13:00-ден 15:00-ге дейін. Белгіленген
мерзімнен кейін түскен құжаттар қаралмайды.
Мәслихаттың орналасқан жері: Қызылорда
қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 1 үй.
Жауапты адам – Махамбетов Ерлан
Әнуарбекұлы, каб. №229, қалааралық телефон
коды (87242), қызметтік 60-54-01, ұялы телефоны:
87775700505, факс нөмірі: 605401, электрондық
пошта мекенжайы: kyz_oblmaslikhat@mail.kz.
Қызылорда
облыстық мәслихаты

дукция Қазақ ғылыми-зерттеу институты, Балық шаруашылығы Қазақ
ғылыми-зерттеу институты, Ы.Жақаев
атындағы Қазақ күріш шаруашылығы
ғылыми-зерттеу институты, Қазақ су
шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты, және басқа да ұйымдармен
бірлескен жұмыс жасауда. Бұл ретте
ХАҚҚ ҚР Атқарушы дирекциясының
қызметкерлері қызмет күндерінің
көп бөлігін Арал теңізі бассейнінде

далалық жұмыстар мен іссапарларда
өткізеді.
Қазіргі уақытта Қордың облыстағы
филиалы Қамбаш көлінің жағалауында
орналасқан «АРАЛ» ғылыми-туристік,
Көкарал түбегінің оңтүстік бөлігіндегі,
биосфераны қорғау орталықтарында
аңшылық шаруашылығы бойынша
жұмыс атқаруда.
– Арал теңізі бассейнінің негізгі

өзендері – Әмудария және Сырдария
бойынша экологиялық су жіберулерге
қалдық қағидатты пайдалана отырып,
Арал теңізін бұрынғы шекараларға
қайтару мүмкін емес. Теңізді толтыру үшін оған жылына кемінде 60 млрд
текше метр су келуін қамтамасыз ету
қажет. Сондықтан суармалы жерлерде су тұтынуды азайту, кейбір
су қоймаларын босату қажет болуы
мүмкін. Қазақстанда 2005 жылғы тамыздан бастап көлемі 27 млрд текше
метр Солтүстік Арал теңізі сақталды.
Осы кезеңде Үлкен Арал теңізіне шамамен 40 млрд текше метр су құйылды.
Көл жүйесіне жыл сайын шамамен
1500 млн текше метр су жіберіледі, –
деді Болат Бекнияз.
Мұнымен қоса, жиында Арал
өңірінде шешімін табуды қажет ететін
көптеген экологиялық проблемаларға
байланысты Халықаралық Аралды
құтқару Қорын Алматы қаласынан
Қызылорда қаласына көшіру мәселесі
қозғалды.
Жиын соңында Болат Бекнияз аймақ
басшысына ұйымдастырылған кездесу
үшін алғыс айтып, алдағы уақытта да
бірлесіп жұмыс атқаратынын жеткізді.

СҰХБАТ

« МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІ –
ҚОҒАМ АЙНАСЫ »
Қазір технология дегеніңіз сайрап тұр. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің
дені электрондық форматқа көшкен. Ғаламторды пайдаланып, қажетті көмекті керек
түймені басып алуға болады. Мемлекеттік басқаруда жаңа технологияларды енгізу,
цифрландырудың игілігін пайдалану сапаны жақсартып, жемқорлықтың тамырына
балта шабуға да сеп. Ең бастысы, оңтайландыру тұрғындарды әуре-сарсаңнан
құтқарып, ашықтық пен жариялылықты қамтамасыз етуге мүмкіндік беруде. Осы және
салаға қатысты өзге де мәселелер төңірегінде ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігі
облыс бойынша департаментінің басшысы Рафхат Бисеновпен сұхбаттасқан едік.

– Рафхат Төлеуғалиұлы, сіз тізгіндеп отырған
саланың жүгі салмақты. Оны ілгерілетуде қандай
бастамалар қолға алынуда, салаға қатысты
қандай өзгеріс, жаңашылдық бар?
– Департамент 3 бағытта жұмыс істейді.
Әділет
органдарында
тіркелген
ережеге сәйкес, белгіленген құзыреттілік шегінде
мемлекеттік қызмет, мемлекеттік қызметтер
көрсету және мемлекеттік бақылау салаларында реттеушілік, іске асыру және бақылау
функцияларын жүзеге асырады. Алғашқының
еншісінде мемлекеттік тестілеу, бос орындарға
конкурс өткізу, мемлекеттік қызметшілердің
тағылымдамадан өтіп, тәжірибесінің толысуына жағдай жасау бар. Бұдан бөлек, мемлекеттік
көрсетілетін қызметтерге бақылау жасау назарда. Мемлекеттік қызмет туралы Заңды бұзу
фактілеріне профилактикалық бақылау немесе
арыз-шағым негізінде жоспардан тыс тексерулер тиісті деңгейде жүргізілуде. Кемшілікті
түзеп,
олқылықтардың
орнын
толтыруға
мүмкіндік беретін Әдеп жөніндегі кеңестің
жұмысын қарқындатуға да күш салынып келеді.
Бұған дейін Ақтөбе өңірінде қызмет атқардым.
Бұл қызмет маған екі есе жауапкершілік
жүктейді. Сенім үдесінен шығу басты мақсат
болғандықтан, қазір салаға серпін береді деген
бірқатар жобаны қолға алдық. Департаменттің
бастамасымен облыс әкімдігімен, мемлекеттік
қызметшілердің салалық кәсіподағымен бірлесе
отырып, мемлекеттік қызметшілердің оң имиджін
қалыптастыруға арналған іс-шаралар жоспарын
бекіттік, қазір осы жоспар бойынша жұмыс жасалуда. Оның қатарында «Мемлекеттік қызмет
мектебі», «Тәлімгерлер пулы», «Құрметке
лайық», «Басшылар дәрісі» секілді бастамалар бар. Тарқатып айтсам, аймақта мемлекеттік
қызметтен зейнетке шығатын азаматтарға құрмет
көрсету мақсатында «Құрметке лайық» жобасы
іске асырылды. Оның ішінен «Тәлімгер пулы»
құрылмақ. Мұнда сала ардагерлері жас мамандарды қызметке бағдарлау жұмысын атқаратын
болады. Сондай-ақ, Қорқыт ата атындағы университетпен меморандумға отырып, «Абырой»
жас мемлекеттік қызметшілер мектебін аштық.
Әрі аталған университет базасында келесі оқу
жылынан бастап «Адам ресурстарын басқару»
мамандығы енгізіліп, HR-мамандарын дайындау
қолға алынады. Департамент университетпен
тығыз әріптестік меморандумын бекіткенін айту
керек. Ынтымақтастық мемлекеттік қызметке
кадрлар дайындау сапасын көтеру, кадр әлеуетін
пайдаланудың тиімділігін арттыруды көздеп
отыр. «Болашақ» университетімен де жастарды
мемлекеттік қызметке тарту бағытында келісім
бар. Ал, «Басшылар дәрісі» жобасының мақсаты
– азаматтардың сұранысы мен қажеттіліктеріне
жедел жауап бере алатын әмбебап маман
әзірлеу. Мемлекет басшысының «Халық үніне
құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын
жүзеге асыру аясында қолға алынған жобаға облыс әкімдігі мен ҚР Президентінің жанындағы
Мемлекеттік басқару академиясының облыстық
филиалы қолдау білдірді. Бастама аясында облыстық басқарма басшылары аймақтың
негізгі әлеуметтік-экономикалық салалары бо
йынша мемлекеттік қызметшілерге дәріс оқиды,
жаңашылдықтар жайынан хабардар етеді. Бұл
мемлекеттік органдарға қабылдауға келген
адамдарға мүмкіндігінше бір жерден жан-жақты
ақпарат бере алатын мамандарды дайындау үшін
жасалып отыр. Сонымен қатар республика бо
йынша өңірде алғаш рет «Болашақ» бағдарламасы
мен ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік
басқару академиясы түлектерінің «Түлектер
пулы» құрылды. Жоба аясында олар алған білімі
мен тәжірибесін академияның облыстық филиалы базасында оқу курстарына қатысатын 500ден астам мемлекеттік қызметшімен бөліседі.
Айта кету қажет, қазір өңірде «Болашақ»
бағдарламасының 5 түлегі, академияның 21
түлегі мемлекеттік қызметте. Жақында «Басшылар байланыста» жобасы да басталды. Оның аясында мемлекеттік қызметтерді көрсетуші мекеме басшыларының тұрғындарға қызмет көрсету

күндері ұйымдастырылып, жеке қабылдаулар
өтеді. Алдағы уақытта ашықтыққа негізделген
осы тектес жұмыстар жүйелі жалғасатын болады. Басты мақсатымыз – үздіксіз жұмыс істеп,
көрінбейтін майданның әскеріне айналған
мемлекеттік қызметшілердің еңсесін көтеру.
Олардың отбасына көңіл бөлуіне мүмкіндік жасау,
ұжымда өткізілетін көптеген мәдени-көпшілік шаралар арқылы жұмысқа деген құлшынысын артты
рамыз деген ойдамыз. Тек көпшілік шаралар ғана
емес, қайырымдылық көрсету, спорттық ойын
дар, облыстың «Рухани жаңғыру» орталығымен
бірлесе отырып, өңірімізде мемлекеттік қызмет
саласы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын
жүргізу және нәтижесімен мемлекеттік қызмет
ардагерлері туралы электронды кітап шығару
жоспарланып отыр.
– Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің
қажеттілігі күн санап артып келеді. Электронды қызметтің үлесін арттыруға, цифрландыруға
ерекше назар аударылған. Осы орайда департамент қандай шараларға серпін берді деп айта
аласыз?
– Департамент мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер саласында бақылау және мониторингтеу жұмысымен айналысып келеді. Қазір
халыққа көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді
алу процесі бұрынғыдан жеңілдетілді деп айта
аламыз. Оның электронды форматқа көшуі
жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылықтарды
азайтуға мүмкіндік беріп отыр. Статистиканы
сөйлетсек, облыстағы мекемелер былтыр 372
мемлекеттік қызмет түрі бойынша 6155896
қызмет көрсеткен. Осыған қарап, көрсеткіштің
2019 жылмен салыстырғанда 2454316 қызметке
немесе 66,3 процентке артқанын аңғаруға болады. Ал, электронды түрде 3748279 қызмет
көрсетілген. Жалпы, мемлекеттік көрсетілетін
оның ішінде электрондық қызметтердің саны
атқарылған жұмыстың ауқымын байқатып отыр.
Азаматтар сұранысының өсуінен, сонымен қатар
пандемия кезіндегі карантиндік шектеулердің де
әсерінен мемлекеттік қызметтерді ақылы түрде
көрсететін орындардың көптеп ашылуына ықпал
етті. Аталған орындарда «электронды үкімет»
веб-порталынан тегін алуға болатын қызметтерге
делдалдық жасағаны үшін тұрғындардан 500
теңгеден бастап 3000 теңгеге дейін сұралған.
Мысалы, кез келген анықтама алу құны – 500
теңге, электронды цифрлық қолтаңба алу,
мекенжайға тіркелу – 1000 теңге, балабақшаға
тіркеу – 2000 теңге. Оның кемшін тұсы тағы
бар. Біріншіден, тегін қызметті ақылы алады,
екіншіден, тұрғындар электронды цифрлық
қолтаңбасын құпия сөздерімен бірге сол қызмет
алған орындарға тастап кетеді. Одан кейін ЭЦҚ
қандай мақсатта пайдаланылатыны белгісіз. Бұл
мәселе бақылаудан түспеді. Департамент бастамасы негізінде облыс әкімдігінің қолдауымен
«Электрондық
қызметтерді
өздігінен
алу
орталығы» жұмысын бастап кетті. Орталық осы
кезеңге дейін 7000-ға жуық тұрғынға көмекке
келген. Аталған орталықта «Азаматтарға арналған
үкімет» мемлекеттік корпорациясы филиалының
мамандары кеңес, сан сауалға жауап беруге дайын екенін жеткіземін.
– Халықтың мемлекеттiк аппаратқа деген
көзқарасы мемлекеттiк қызметтiң сапасына және
қолжетiмдiлiгіне байланысты. Кей тұрғындар
қанағаттанса, кейде көңілі толмайтын тұстар болады...
– Бұл ретте мемлекеттік қызметшілердің
тұрғындармен тығыз қарым-қатынас орнатуы
басты назарда. Тұрғындар қызмет алу барысында қанағаттанбай, департаментке шағым
түсіп отыратын кездері жоқ емес. Мұндай
жағдайда тиісті мемлекеттік органға жоспардан
тыс тексеру жұмыстары жүргізіліп, нәтижесінде
анықталған заң бұзушылықтарды жою бойынша
нұсқамалар беріліп, азаматтардың құқықтары
қалпына келтіріледі. Кейде шағымда көрсетілген
уәждер дәлелденбейді. Осындай жағдайда
өтініш иесіне заңды түсіндірме беріледі. Өткен
жылы департамент мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер саласындағы заңнаманың сақталуы
бойынша 47 тексеру жүргізген. Нәтижесінде 222
заң бұзушылық анықталып отыр. Ең көп орын
алған факт қатарында стандартта көзделмеген
құжаттарды талап ету, қызмет көрсету рәсімдерін,
мерзімін бұзу, құжаттар топтамасы толық болмаса да қызмет көрсету бар.
– Мемлекеттік қызметшінің беделі мемлекет
беделімен пара-пар. Сәйкесінше, олардың жұмы
сына, іс-әрекеті мен қызметтік әдебіне бақылау
қандай деңгейде жасалуда? Өткен жылды елекке
салып көріңізші...

– Мемлекеттік қызметшілердің мінез-құлық
стандарттары белгіленген Әдеп кодексінде «Мен
мемлекеттік қызметшімін» деген кез келген
жанның әрекеті мінсіз болу қажеттілігі айтылған.
Алайда, аталған талап үдесінен шықпағандар
бар. Әділеттілік таразысына айналған Әдеп
кеңесінде осындай кемшін тұстар көтерілді. Былтыр кеңестің 14 отырысы өткізіліп, 72 мәселе
қаралды. Нәтижесімен 31 мемлекеттік қызметші
тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде
Әдеп кодексі талаптарын бұзған 13 қызметшіге,
мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік
теріс қылықтарға жол берген 18 қызметшіге шара
көрілген. Департаментке берілген өкілеттілік
шегінде бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына
орналасуға конкурстық іріктеу рәсімін бұзғаны
үшін 15 әкімшілік іс, рұқсат берудің тәртібін және
мерзімін бұзу бойынша 11 әкімшілік іс, департамент нұсқамасын уақытылы орындамағаны үшін
1 әкімшілік іс қозғалып, мемлекет пайдасына 775
267 теңге өндірілді.
– Мемлекеттік орган қызметкерлерінің
тәртіптік, әкімшілік жауапкершілігін қарамастан
бұрын алдын алу жұмыстарына қаншалықты мән
бересіздер?
– Мемлекеттік қызметші өз қамы үшін емес,
мемлекет игілігіне жұмыс істеу керек. Бүгінде
департамент тарапынан мемлекеттік орган
қызметкерлеріне ҚР Мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер саласындағы құқықтық актілеріне
түсіндірме жұмыстары, құқықтық сабақтар, семинарлар жиі өткізілуде. Сондай-ақ, департамент электронды қызметтерді алу бойынша
тұрғындарды оқыту мақсатында облыс әкімдігімен
және «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясымен
бірлесіп,
«Цифрлық
сауаттылықты арттыру» бойынша желілік кесте
бекітті. Кестеге сәйкес тиісті шаралар атқарылуда.
Әдеп жөніндегі кеңесте мемлекеттік қызмет және
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамалары, Әдеп кодексін бұзудың алдын
алу бағытында атқарылған жұмыстар нәтижесі
бойынша 7 мемлекеттік органның және Әдеп
жөніндегі уәкілдердің атқарылған қызметі туралы есебі тыңдалады. Мемлекеттік қызметшілер
тарапынан құқық бұзушылықтардың алдын алу
бағытында тиісті шаралар қабылдану ұсынылады.
Заң бұзушылықтардың алдын алу мақсатында
мемлекеттік
органдарда
профилактикалық
бақылау жұмыстары жүргізіледі. Нәтижесімен
мемлекеттік органдарда заңға тәуелді норма
тивтік-құқықтық актілерді түсіндіру бойынша
құқықтық оқытулар өткізіледі. Биылдан бастап
алдын ала жүргізілген сауалнама қорытындысына
сәйкес,
мемлекеттік
қызметшілердің
сұранысымен құзырлы мемлекеттік органдар
бірыңғай құқықтық оқыту өткізеді. Онлайн форматта өтетін шарада бір мезетте 3000-нан астам
мемлекеттік қызметшіні қамту көзделіп отыр.
– Мемлекеттік сектордағы қызметкерлердің
25 проценті қысқарады деген дерек бар...
– Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Жолдауында мемлекеттік басқару саласына реформа жасау керегін атап өткен еді. Оның ішінде
мемлекеттік қызметкерлер санын 25 процентке
азайту мәселесіне де назар аударылған. Қазір
ұйымдастыру жұмыстары жүргізілуде. Арнайы
нормативтік-құқықтық
акт
қабылданғаннан
кейін тиісті жұмыстар атқарылады. Ең бірінші
қысқартуды бос орындар есебінен жүргізу
жоспарланған. Сонымен қатар зейнет жасына
толған азаматтар мен арнайы және құқық қорғау
органдарынан зейнетке шыққан азаматтарды
қысқарту мүмкіндігі қарастырылуда.
– Мемлекеттік қызметтегі еңбек өтіліңіз
17 жылға жуық. Тәжірибелі, өз ісінің маманы
ретінде мемлекеттік қызметтің артықшылығы
неде деп айта аласыз?
– «Тіреуі барлар ғана мемлекеттік қызметке
келеді» деген пікір бар. Мұнымен келіспеймін.
Себебі, өзім мансаптық өсудің барлық сатысын өткеріп келемін. Мемлекеттік қызметші –
қоғам айнасы деп білемін. Ол барлық талаптан
шыға білу керек. Артықшылығы – еліне, қоғамға
қызмет етуінде, ортақ игілік үшін барын са
луында. Жүсіп Баласағұн «Өз пайдаңды ойлама, ел пайдасын ойла, өз пайдаң соның ішінде»
деген. Қоғам мемлекеттік қызметші өзінің бар
күш-жігерін, білімі мен тәжірибесін өзі жүзеге
асыратын кәсіби қызметіне жұмсайды, Отанына қалтқысыз әрі адал қызмет етеді деп сенеді.
Сондықтан әрбір мемлекеттік қызметші бас пайдасын ойламай, ел сенімін алғашқы орынға қоюы
тиіс, өз жұмысының маңыздылығын сезінуі қажет.
Әңгімелескен Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
"Сыр бойы"
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БАЛАНЫҢ ТАҢДАУЫ БОЛАШАҒЫН АЙҚЫНДАМАЙ МА?
Ұзақ жыл білім саласында жұмыс
істеп келе жатқандықтан шәкіртте
ріммен ертеңгі күн жайында, ма
мандық туралы жиі ой бөлісіп тұра
мын. Кейбірі көкейдегісін ашып
айтпаса, кейбірі ар жағындағыны жайып салады. Біз жастарға: «Жар таңдау
мен мамандық таңдауда қателеспеу
керек» дегенді жиі айтамыз. Дұрыс
сөз, оң пікір. Екеуі де жастардың
өмірлік болашағын ойлағандық болып
есептеледі. Бұл кемеңгер ақынның
айтқанымен үндесіп жатыр.
Мамандық таңдау – жауапты іс.
Бұл жас ұрпақтың келешегі, сол кәсіп
арқылы олар өмірлік азығын табады,
отбасын асырайды, тіршілік етеді.
Жоғарыда айтқандай, оқушылар ма
мандық таңдау барысында көбіне
ата-аналарының шешімі негізгі роль
атқаратынын айтады. Баланың қалауы
емес, әке-шешесінің айтқаны болады.
Оның киімін көк, тамағын тоқ ететін,
ақылы оқуына ақшасын төлейтін –
ата-ана. Тағы бір ерекшелігі, олар
баласының таза жерде жұмыс істе
генін, заңгер, дәрігер, мұғалім, т.б.
болғанын қалайды. Дәнекерлеуші,
жүргізуші, малшы секілді кәсіптерді
1-бет

соңғы орындарға қояды. Ауыл шаруа
шылығында егін егіп, жер жыртқан
механизатордың табысы әжептәуір
екендігін есепке алмайды. Көбісі ба
ласының қандай кәсіпке бейім екенін
де ескере бермейді. Ол үшін баланың
мұғалімімен ойласуы жөн болатынын
қаперге алмайды. Осы жерден біз
заңгер қыламыз деп тамаша механизатордан, дәрігер етеміз деп мықты
дәнекерлеушіден, мұғалім етеміз деп
еңбегі елге сіңген малшыдан айырылып қалып жүрген жоқпыз ба?
Жаңа технологиялық өзгерістер
кезеңінде көптеген мамандықтың
іске аспай қалуы мүмкін екеніне
жорамалдар айтылуда. Бұл – шын
дық. Демек, мұғалім мен ата-ананың
міндеті – баланы заманауи кәсіптерге
бейімдеу. Өмірімізге ақылы оқу енгелі
жоғары оқу орнын бітіру ештеңе болмай қалды. Қазір кейбіреулердің
бірнеше дипломы бар, бірақ іске асып
жатқан бірі жоқ. Жұмыссыздық бар,
қиын кәсіптерге жастардың барғысы
жоқ. Көбі саусағын қимылдатпай көп
ақша тапқысы келеді. Нарық заманы бұған көнбейді. Кім еңбек етсе,
маңдай терін сыпырып алса, сол
ауқатты тұрады.
Кейде оқушыларыма «сендер ақы

лы оқуға түссеңдер, өздерің емес,
ата-аналарыңның ақшасы оқиды»
деймін. Мұным біреулердің көңіліне
тиюі мүмкін, дегенмен, шындық осы.
Мектепті орташа оқыған оқушының
грант жеңіп алғанына таңғалмаймын.
Тек соның қандай маман боларына
қапаланамын. Сондай кәсіп иелері
еліміздің гүлденуіне үлес қоса ала ма?
Бір ауылдасым нашар оқитын баласын
негізгі мектептен шағарып алып, колледжге берді. Онлайн оқу. Тым жақсы
шәкіртақысы бар. Сол оқу бітіргесін
мамандығы бойынша қызмет істеп
кете ала ма?
Жоғары оқу орындарындағы кей
оқытушылардың студенттер біліміне
көңіл бөле бермейтінін естіп жатамыз. Әлгіндей ақысы төленсе, студент
ештеңеден қиналмайды. Ілгеріректе
институтта оқитындар жатпай-тұр
май курстық жұмыстар жазып, рефе
раттар тапсырып, үздіксіз оқып дағ
дыланатын, білімдері де тиянақты
болатын. Ал қазір кей оқу бітірген
дерден естуімше, дайын жұмыстарды
оқытушыларының көмегімен көшіріп
беріп, сынақтан өте шығатын сы
ңайлы. Бұл кімге пайда, кімге зиян,
әрине, институт бітірушіге еш пайдасы болмайды. Олар көбіне дипломды

жұмыссыздар қатарын көбейтеді.
Пандемияға байланысты онлайн
оқу білім сапасын тіпті түсіріп жіберді.
Мектептегі білім тиянақты, терең
болмаған соң оқушы ертеңгі үлкен
өмірде қиындық көрмей тұрмайды.
Сол кезде ол мектебін, мұғалімдерін
кінәлауы бек мүмкін. Ал барлық істің
түйіні өзіне келіп тірелетінін ойласа,
ақылына салса, бәрін басқаша түсінер
еді. Шындығында, өзі ұмтылып, тал
пынбаған, талаптанбаған жастарға
қиыншылық көптеп кездеседі. Оны
тек есейе келе, ақыл тоқтатқасын ой
сарабына сала ұғынуы мүмкін, бірақ
бұл кезде кеш болады.
Сонымен бала мамандық таң
даса, мүмкіндігінше оның еркіндігіне
тосқауыл қоймаған жөн. Өз бола
шағын өзі қалап, өзі шешім қабыл
дағаны дұрыс. Ата-ана мен мұғалім
оған бағыт-бағдар беруі ғана керек.
Түптің түбінде ата-ана да, мұғалім
де ол қалаған кәсіппен айналыспай
ды, таңдаған кәсібінің ыстық-суығын
көретін, қиыншылығы мен қызығын
басынан өткеретін оның өзі болмақ.
Таңдаған ісінің нәпақасымен болаша
ғын жалғастырады.
Өтебай СЕРӘЛІ

«Еңбек жолы» конкурсын өткізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы әдістемелік ұсынымдар Тұңғыш ПрезидентЕлбасының «Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту: Жалпыға Ортақ
Еңбек Қоғамына қарай жиырма қадам» және «Болашаққа
бағдар: қоғамдық сананы жаңғырту» бағдарламалық
мақалаларын іске асыру шеңберінде өткізілетін және үздік
еңбек әулеттері мен өндіріс жұмыскерлерін айқындауға
бағытталған «Еңбек жолы» конкурсын (бұдан әрі – конкурс)
ұйымдастыру және өткізу тәртібін регламенттейді.
Конкурсты өткізу мақсаттары:
1) ұрпақтар сабақтастығын сақтау;
2) еңбек адамдары туралы оң қоғамдық пікір қалыптастыру
және жаңа еңбек әулеттерін құру үшін кәсіпорындар мен
ұйымдарда жағдайлар жасау;
3) қазақстандықтарда Қазақстан Республикасының экономикасын дамытуға елеулі үлес қосқан отандастарының
жетістіктері үшін мақтаныш сезімін тәрбиелеу;
4) жастарды еңбекке құрметпен қарау, еңбек дәстүрлерін
сақтау және көбейту рухында тәрбиелеу;
5) «Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы» аясында еңбек адамының
қоғамдағы мәртебесін арттыру және еңбек өнімділігін ынталандыру.
2. Конкурс жыл сайын 2 (екі) кезеңде өткізіледі: өңірлік
және республикалық.
3. Конкурсқа мемлекеттік қызметшілерді қоспағанда,
салаға қарамастан кәсіпорындардың барлық қызметкерлері
қатыса алады.
4. Конкурсқа қатысушылар ұсынған материалдар негізінде
конкурс жеңімпаздарын анықтау жөніндегі республикалық
және өңірлік комиссиялар мынадай номинациялар бойынша
жеңімпаздарды анықтайды:
1) Үздік еңбек әулеті.
Бұл номинацияда ең ұзақ еңбек өтілі, ең көп марапаттары
бар әулет таңдалады.
Еңбек әулеті– бір отбасының жақын туыстарының екі және
одан да көп ұрпағы болып табылатын (ерлі-зайыптылардың
бірі немесе екеуі балаларымен немесе немерелерімен),
қазіргі уақытта еңбек қызметін жүзеге асыратын және осы
кәсіпорында жиынтық жұмыс өтілі кемінде 20 жыл болатынбір
ұйымның жұмыскерлер тобы. Еңбек қызметін бәрінен бұрын
бастаған еңбек әулетінің өкілі әулеттің басшысы болып танылады.
Еңбек әулеті ауылдың, ауданның (қаланың, облыстың)
қоғамдық өміріне белсенді қатысуға, жастарды кәсіптік
бағдарлауға жәрдемдесуге, өз кәсібін насихаттауға тиіс;
2) Жұмыс істейтін жастардың үздік тәлімгері.
Бұл номинацияда кемінде 20 жыл жұмыс өтілі бар ең
жоғары тиімді тәлімгер таңдалады.
3) Өндірістің үздік жас маманы.
Бұл номинацияда жұмыс өтілі 5 жылдан аспайтын ең
белсенді және еңбекқор өндіріс жұмыскері таңдалады;
2-тарау. Конкурсты ұйымдастыру тәртібі
5. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрлігі, жергілікті атқарушы органдар (бұдан әрі
– ұйымдастырушылар) конкурсты ұйымдастырушылар болып
табылады.
6. Ұйымдастырушылар қамтамасыз етеді:
1) барлық үміткерлер үшін тең жағдайларды;
2) коммерциялық құпия болып табылатын ақпараттың
құпиялылығын;
3) конкурс нәтижелері туралы мәліметтерді ресми жария
ланған күннен бұрын жарияламауды қамтамасыз етеді.
7. Конкурсқа қатысушылар облыстардың, республикалық
маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы
органдарына екі данада қағаз және электрондық жеткізгіштерде
келесі материалдарды ұсынады:
1) номинация көрсетілген, еркін нысандағы конкурсқа
қатысу туралы өтінішті;
2) жеке куәліктің көшірмесін;
3) номинация тақырыбы бойынша 1-2 минуттан артық
бейнероликті(қалауы бойынша жұмыс орны және дағдылары
көрсетілген);
4) конкурсант туралы (жұмысы, отбасы, қызығатын ісі,
хоббиі және т.б.) 1 минуттан аспайтын компьютерлік презентация (Microsoft Power Point форматында);

5) еңбек әулетінің әр өкілінің немесе жұмыскердің жұмыс
өтілін растайтын, жұмыс беруші куәландырған еңбек кітап
шасының және өзге де құжаттардың көшірмелері (жұмыс орнынан анықтама);
6) жұмыс берушіден немесе кәсіподақтан ұсыным хат.
Бар болған жағдайда (келесі құжаттардың көшірмелері):
мемлекеттік немесе ведомстволық наградалардың, грамо
талардың, алғыс хаттардың көшірмелері
біліктілікті арттыру туралы сертификаттар (бар болса).
Конкурсқа құжаттар мемлекеттік немесе орыс тілдерінде
ұсынылады.
3-тарау. Конкурсты өткізу тәртібі
8. Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрлігі(бұдан әрі – Министрлік) жыл
сайын конкурсты ұйымдастыру және өткізу жөніндегі тиісті
жылға арналған іс-шаралар жоспарын бекітеді.
9. Конкурс жеңімпаздары осы Әдістемелік ұсынымдарға
1-қосымшаға
сәйкес
іріктеу
критерийлеріне
сәйкес
айқындалады.
10. Конкурсты өткізу мерзімдері:
1) наурыз – конкурстың басталуы туралы хабарландыру;
2) жыл сайын 1 шілдеге дейін – жергілікті атқарушы
органдардың өтінімдерді қабылдауы;
3) жыл сайын 10 тамызға дейін – жергілікті атқарушы
органдардың жергілікті атқарушы органдар жанындағы
конкурстық комиссиялардың шешімдерін, конкурсқа қатысуға
үміткерлердің өтінімдерін бір данада Министрлікке жіберуі;
4) қазан – қорытындылау, жеңімпаздарды марапаттау.
11. Конкурсқа қатысуға өтінімдер бұқаралық ақпарат
құралдарында хабарландыру жарияланған сәттен бастап
ұсынылады.
12. Конкурс жеңімпаздарына тиісті диплом және
- 1 орын үшін – 1 000 000(миллион)теңге;
- 2 орын үшін – 500 000(бес жүз мың)теңге;
- 3 орын үшін–200 000(екі жүз мың)теңгесомасына ақшалай
сертификаттар беріледі.
4-тарау. Конкурс комиссиялары
13. Конкурс жеңімпаздарын іріктеу үшін:
- жергілікті атқарушы органдар жанындағы «Еңбек жолы»
конкурсының өңірлік кезеңінің жеңімпаздарын айқындау
жөніндегі комиссия (бұдан әрі – өңірлік комиссия) құрылады.
Өңірлік комиссия өңірлік кезең конкурсының жеңім
паздарын оның қатысушылары арасынан айқындайды;
- Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрлігі жанындағы «Еңбек жолы» кон
курсының республикалық кезеңінің жеңімпаздарын айқындау
жөніндегі комиссия (бұдан әрі – республикалық комиссия)
құрылады.
Республикалық комиссия конкурстың өңірлік кезеңінің
жеңімпаздары арасынан республикалық кезеңнің жеңім
паздарын айқындайды.
14. Комиссия:
1) Комиссия төрағасынан;
2) комиссия төрағасы орынбасарынан;
3) Комиссия мүшелерінен;
4) Комиссия хатшысынан құралады.
Комиссиялардың лауазымдық құрамы осы әдістемелік
ұсынымдарға 2-қосымшаға сәйкес айқындалады.
Конкурсқа қатысушы комиссияда бола алмайды.
15. Комиссия төрағасы оның қызметіне басшылық жасайды, отырыстарда төрағалық етеді, оның жұмысын жоспарлайды, оның шешімдерінің іске асырылуына жалпы бақылауды
жүзеге асырады. Комиссия төрағасы болмаған уақытта оның
функцияларын орынбасары орындайды.
Комиссия отырысы оның мүшелерінің жалпы санының
кемінде үштен екісі қатысқан кезде заңды деп есептеледі.
Комиссия шешімдер қабылдаған кезде даулы мәселелер
туындаған жағдайда Комиссия төрағасының дауысы шешуші
болып табылады.
16. Комиссия хатшысы комиссия мүшелерінің қарауына
жұмыс органы дайындаған құжаттар мен материалдарды
ұсынады.
17. Комиссиялардың міндеттері қатысушылардың материалдарын қарау және конкурс жеңімпаздарын анықтау болып

табылады.
18. Комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы
қабылданады және хаттамамен ресімделеді.
19. Министрліктің Еңбек және әлеуметтік әріптестік
департаменті Комиссияның республикалық деңгейдегі жұмыс
органы болып табылады.
Өңірлік деңгейде жұмыс органын жергілікті атқарушы орган айқындайды.
20. Комиссияның жұмыс органына мынадай функциялар
жүктеледі:
1) конкурстарды өткізу мерзімдері мен шарттары туралы бұқаралық ақпарат құралдары мен конкурсты
ұйымдастырушылардың ресми веб-сайттары арқылы хабардар
ету;
2) комиссия отырыстарын дайындау және ұйымдастыру;
3)
конкурс
жеңімпаздарын
марапаттау
рәсімін
ұйымдастыру;
4) конкурс жеңімпаздарының тәжірибесін таратуға жәр
демдесу.
21. Конкурс жеңімпаздарын марапаттау рәсімі жыл сайын
«Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай» республикалық форумы аясында өткізіледі.
22. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың
және астананың жергілікті атқарушы органдары конкурстың
өңірлік кезеңін өткізу процесін жергілікті бұқаралық ақпарат
құралдарында жария етуді және конкурстың республикалық
кезеңіне қатысу үшін ұсынылатын қатысушылардың тізімін жариялауды қамтамасыз етеді.
23. Конкурстық материалдарда қамтылған және бағалау
барысында алынған ақпарат құпия болып табылады және
үміткердің жазбаша келісімінсіз оны бағалаудан басқа өзге
мақсаттарда пайдалануға болмайды.
«Еңбек жолы» конкурсын өткізу
жөніндегі әдістемелік ұсынымдарға
1-ҚОСЫМША
«Еңбек жолы» конкурсы бойынша жеңімпаздарды іріктеу
критерийлері
«Үздік еңбек әулеті» номинациясы бойынша:
1.Әулеттің барлық өкілдері алған мемлекеттік немесе
ведомстволық наградалардың, сондай-ақ мадақтау қағаз
дарының, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, кәсіп
одақтардың, жұмыс берушілердің алғыс хаттарының саны;
2.Әулет өкілдері болып табылатын отбасы мүшелерінің
және олардың туыстарының жалпы саны;
3.Еңбек әулетінің әулет басшысының еңбек қызметі бас
талған күннен бастап конкурстың екінші кезеңіне қатысу үшін
құжаттар топтамасын ұсынған күнге дейінгі кәсіптегі жалпы
еңбек өтілі.
«Өндірістің үздік жас маманы», «Жұмыс істейтін жастардың
үздік тәлімгері» номинациялары бойынша:
1. Өзінің кәсіби дағдыларын дамытуға қосқан үлесі;
2. Өз жұмысына қатысты адалдық;
3. Ұйымдастырушылық және коммуникативтік қасиеттерінің
болуы;
4. Еңбегі үшін бірнеше рет көтермелеудің болуы (дипломдар, грамоталар, алғыстар);
5. Бастамашылық ұсыныстардың болуы;
6. Кәсіби қызметтен тыс шығармашылық мүдделердің болуы;
7. Білім деңгейі, оны арттыруға деген ұмтылыс;
8. Жұмыс орнындағы жеке жетістіктері;
9. Өз жұмысын орындау сапасы;
***
Жоғарыда аталған критерийлердің талаптары сақталмаған
жағдайда Комиссия қатысушыларға ұсынылған материалдарды
қайтара алады.
Қызылорда облысы бойынша
конкурсты ұйымдастырушылар:
Қызылорда облысының
жұмыспен қамтуды үйлестіру және
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы
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МАЛ БАР, ЕТ ҚЫМБАТ
«Сұлтан» сауда үйі. Ет мол,
тұтынушы аз екені байқалады. Сатушылар өнімін жарнамалап, талғамыңа
сай таңдап аласың деп бірінен-бірі
қалысар емес. Сойылған мал етінің
кешікпей өтіп кеткені абзал. Сонымен
мұндағы бағаға зер салсақ. Жылқы
еті – 2200, сиыр еті – 1800, қой еті
– 2300, тартылған ет 2000 теңгеден
саудалануда. Сатушылардың айтуынша, олар етті жергілікті кәсіпкерлер
мен шаруалардан алады екен. «Ет
бағасы көтерілгелі тұтынушылар
азайды. Бұрынғыдай сауда жоқ.
Өнімнің өзі бізге қымбатқа келіп жатыр. Үстіне тек нәпақамызды қосып
отырмыз. Тұрған орнымызға да ақы
береміз. Мұның бәрі оңай емес. Тіпті,
кейде аудан орталықтарына өзіміз
шығамыз. Шығыны көп. Жол жүру,
малды арнайы алаңдарға сойдыру
дегендей. Тұтынушылар тарапынан
реніш болып жатады. Бағаны қолдан
жасап, халықты қанап отырсыңдар
деп ұрсып кететіндер де бар», дейді
Мұхит Айдарбаев. Ол 10 жылдан бері
осы кәсіппен айналысып келеді.
Ал Сапура Мансұрова – тұтынушы.
– Несін жасырайық, етті аз
тұтынатын болдық. Маңыздысын сыйлы қонаққа сақтаймыз. Тіпті, қазы,
карта, жал-жаяны ұмыта бастадық.
Бара-бара ет жемейміз бе, қалай өзі?
Мал бар, бірақ неге қымбат екенін
түсінбедім. 5 келі жылқы етін алдым.
Бағасы 11000 теңгеге шықты. Бұрын
ауылдан соғым келетін еді. Қазір
соғымның да бағасы базар нарқына
жетіп қалды, – дейді ол.
Мұнан әрі «Magnum», «Small»
секілді ірі сауда желісіне бардық.
«Magnum»-дағы баға әртүрлі. Еттің
түр-түрін әдемі кескіндеп қойған.
Соған сай баға да тұр. Қой еті – 2300
теңге. Сөреде сиыр еті де бар. Ал,
әлеуметтік дүкеннің бағасы көңілге
қонымды. Сиыр етінің келісі 1600
теңгеден өтіп жатыр. Дүкенге ет
түскен бойда өтіп кетеді. Қысқасы,
еттің құны қоңына байланысты.
Мамандардың жылдағы есебіне
зер салсақ, өңірде мал басында өсім
бар. Мемлекеттік бағдарламалармен
жұмыс жасап жатыр. Жеңілдетілген
несие, қайтарымсыз грант, мал басына субсидия беріледі. Асылтұқымды
мал басын көбейтуге де қолдау қарас
тырылған. Десе де, нарық ырыққа
көнер емес.
Облыста 342,3 мың ірі қара, 698,6
мың қой мен ешкі, 164,7 мың жыл
қы, 51,6 мың бас түйе есепке алын
ған. Мал басы жылдан жылға көбейіп
келеді. Былтыр 38,5 мың тонна ет өн
діріліп, өткен жылмен салыстырғанда
2,8 процентке артқан. «Сыбаға» бағ
дарламасы негізінде 1000 бас ірі қара,
4000 бас қой мен 10 мың бұқаны мал
бордақылау алаңдарына өткізу межеленген. Бұл – енді үлкен жұмыс.
Облыстық ауыл шаруашылығы
бөлім
басшысы
басқармасының
Арыстан Омаровтың айтуынша, қазір
облыста 12 мың басқа арналған 21
мал бордақылау алаңы бар. Оның
4-еуі – ірі алаң. Мал басы есе
леніп келеді. Мәселен, ірі қара – 3,
ешкі мен қой – 12,5, жылқы – 11
және түйе 7,7 процентке көбейді. Ет
өндірісі де артып отыр. Дегенмен,
1-бет

бағаның өсуіне бірнеше себеп бар.
«Мал басы көбейгенімен, оның жемшөбі қымбат. Жергілікті жем-шөптің
құнарсыздығы тағы бар. Оған қоса
облыста мал азығын дайындайтын зауыттар жоқ. Біздің шаруалар малдың
кейбір азығын өзге облыстардан тасымалдайды. Сондықтан қымбатқа
түседі. Бидайдың келісі – 120-130
теңге, сұлы мен арпа да сол нарыққа
жетіп қалады. Былтыр 60-80 теңге
аралығында болған. Баға қазір осылай аспандап, айналып келгендей
еттің нарқына әсер етіп отыр, – деді
ол.
Несін жасырайық, кезінде ауыл,
аудан орталықтарында жем дайын
дайтын диірмен болатын. Егін жинал
ғаннан кейін шаруалар малдың
азығын тартып, жинап қоятын еді. Жо
ңышқа, жүгері сынды мал азығы молынан егілетін. Қазір жүйе өзгерген.
Тек сатып алу қарекетіне көшкенбіз.
Бекболат Рсалиев – «Kzo» ет
орталығының басшысы. Кәсіптің қырсырын әбден меңгерген ол жаңа ке
зеңнің сұранысына сай еңбек етіп
жатқанын айтады.
– Өткен жылдан бастап мал бор
дақылау алаңын аштық. Қазір қалада
төрт ет сату дүкенім бар. Малды қала
базары мен аудан орталықтарынан
аламыз. Мал союға арналған алаң
да бар. Сиыр еті 1750 теңгеден саудаланып жатыр. Халал, сертификаты
бар, тұтынушылары да жетерлік. Ет
дүкендерінің санын көбейтсек, баға
тұрақталады. Бәсекелестік бар жерде нәтиже болады. Мал бордақылау
алаңы 500 басқа арналған. Қазір онда
200 бас бордақыланып жатыр. Мал
күтімі оңай шаруа емес. Ірі қара кем
дегенде 4 айда қоң жинайды. Бастысы кеткен шығын ақталып, пайда
көрсең жеткілікті. Талпыныс табыссыз
қалдырмайды, –дейді ол.
Мал бағудың машақатын жантәнімен сезініп отырған кәсіпкер
қазіргі жастардың бойында кездесетін
еңбекке жатқан жігерсіздікті де жасырмады. Тәуекел ететіндер көп
емес. Тіпті, шопан, бақташы болудан
қашқан жастар қалада нәпақа табуды
жеңіл санайды. Ал, кейінгі жылдары
күрделі мәселеге айналған жайылым жайы өзекті бола түсуде. Кейбір
ауылдағы ағайынның өзі төрт түлігін
қорасынан шығара алмай отыр.
Деректерге сүйенсек, елімізде
ет өнімдерін тұтыну жылына 7 процентке артқан. Орташа есеппен бір
қазақстандық 21 келі ет тұтынады
екен. Етті ең көп тұтынатын өңір
– Қарағанды облысы. Мұнан әрі
Нұр-Сұлтан қаласы, Жамбыл облысы
тіркелген. Жыл ішінде қой еті бірден
16,2 процентке көтерілген. Жылқы еті
– 11,9, сиыр еті 8 процентке өскен.
Дегенмен, өзге өңірлерге қарағанда,
біздің облыста ет бағасы біршама
төмен екені байқалады.
Әрине, бір ғана еттің нарқынан
туындайтын мәселе мұнымен шектел
мейді. Ауылдағы түлік түлетіп отырған
шаруаның күнделікті бейнетінен бас
тап, етті қазанға салғанша қаншама
еңбек сатысы жатыр. Әйтсе де, нарық
ырыққа бағынбай, тұтынушылар арасында пікір барын ашық айту керек.
Бұл тақырып әлі де терең зерттелетін
болады.

Жария тыңдау өткізілді
2021 жылғы 26 ақпанда Қызылорда
қаласында Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі Табиғи
монополияларды реттеу комитетінің Қы
зылорда облысы бойынша департаменті
«СЕАД Логистик» ЖШС-нан жылжымалы
құрамның өтуі үшін кірме жолды беру
қызметіне бекітуге берілген тарифінің
жобасын талқылау бойынша жария
тыңдау өткізді.
Жария тыңдауға тұтынушылар мен
барлық мүдделі тұлғалардың жалпы саны
17 адам қатысты, осы өтінім бойынша
мекеме экономисі Ж.Бакированың ба-

яндамасы тыңдалды. Жария тыңдау
барысында баяндамашыға сұрақтар қо
йылып, тиісті түсініктемелер берілді.
Сонымен қатар, Департамент ше
шімді жария тыңдаудағы қатысушы
лардың ескертулері мен ұсыныстарын
ескере отырып, 2021 жылдың 10 наурызында қабылдайды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрлігі Табиғи
монополияларды реттеу комитетінің
Қызылорда облысы бойынша
департаменті

Бақұл бол, аяулы әріптес

Жауапты қызметкерлердің байланыс телефондары:
Алматұлы Жеңісбек; 8/7242/ 26 38 20; Zh.almatul@korda.gov.kz

Сұм ажал адырнасына тағы бір
асыл жанды байлады. Осы жылдың
2 наурызында аяулы ана, асыл әже,
мәдениет саласының ардагері Батихан Ізбасарқызы 72 жасқа қа
раған шағында өмірден озды.
Батихан Ізбасарқызы 1949
жылы 10 мамырда Қызылорда облысы, Қызылжарма қыстағында
дүниеге келген. Мәдениет саласында 1982 жылдан үзбей абыройлы еңбек етті. Атқарған ең
бегі ескерусіз қалмай, бірнеше

марапаттарға ие болып, елдің
алғаусыз алғысын арқалап, ыстық
ықыласына бөленді.
Аяулы апамыз адамдардың
еңбекқорлығы мен дарынын жо
ғары бағалайтын. Бойында мейі
рімділіктің, ақыл мен парасаттың
бейнесі түзілген абзал жан балаларын қарапайым болуға, адамдарға
әрдайым қамқор қолын созып, жан
дүниесін түсінуге үйретті.
Өзінің саналы ғұмырын, бар
күш-жігерін елге қызмет ету мен
отбасына арнаған Батихан апа
мыздың бұл фәниден озуына бай
ланысты марқұмның отбасы мен
туған-туыстарына
қайғыларына
ортақтасып, көңіл қосын білді
реміз. Топырағы торқа, иманы
салауат, жаны жәннатта болсын.
Батихан Ізбасарқызының жарқын
бейнесі жүрегімізде мәңгі сақта
лады.
Қызылорда облысының
мәдениет, архивтер және
құжаттама басқармасы мен
Қызылорда облыстық тарихиөлкетану музейі

Жарамсыз деп есептелсін
Курмангазиев Нуржан Курмангазиевичтің атына Қызылорда облысының
мамандандырылған күзет қызметінің басқармасынан 2021 жылдың 3
ақпанында берілген ОМ №04164 қызметтік куәлігі жоғалуына байланысты
жарамсыз деп есептелсін.
***
ЖК Жұмабаев атына берілген ( БСН 770321302328, №0051038 Сериясы
08915, жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі 2011 жылдың 13
шілдесінде берілген) мөрі жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

«Транс Азия Констракшн» ЖШС ұжымы серіктестіктің құрылыс
учаскесінің бастығы Әбдіреев Қуанышбек Өмірзақұлына анасы
Әбдіреева Дәмештің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.
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Ат терлігіне
жағылған у

Алғыс айту күні – тағдыр тәлкегімен Қазақстан жеріне еріксіз қоныс аударған түрлі
этностардың қонақжай қазақ халқына тағзымының белгісі. Халқымыздың жалпыұлттық
бірлігінің, ынтымағының күніне орай облыс
тық мемлекеттік архивінде тарихи-құжаттық
көрме ұйымдастырылып, этномәдени бірлестік өкілдерімен кездесу өтті.

Құжаттағы
құнды дерек

Бүгінгі баяндалатын әңгімені қазалылық шежіреші ақсақал,
Ұлы Отан соғысы және еңбек ардагері, запастағы гвардия
майоры Өмірзақ Ахметов пен Сағынған қажы Жақыптан естіген
едім. Қолжазбаларымның тігіндісі сақталған папкадан тауып
алып, назарларыңызға ұсынып отырмын.
ТАБЫНБАЕВ,
Sb Жұмабек
«Сыр бойы»
– Жанқожа батыр бабамыз
қару-жарағы басым орыс отаршылдарынан атақонысты азат
ету жолында сарбаз жинауға
кіріседі. «Бәріміз мұсылманбыз.
Орыстан жерімізді тазалайық»
деген сәлеммен Хиуаға адам
жіберіпті. Бекмырза бастаған
ел азаматтары қауіпті сапарды
еңсеріп, ханмен кездеседі. Хиуа
ханы «әскер беремін» дегенімен,
нақты күнін айтпапты. Күмілжіп,
сөзін шұбалаңқы жеткізіпті. Бекмырзалар елге қайтады. Жол-жөнекей оңашалау жердегі үйді
көріп, түстенуге түседі. Бұл баяғы
Сыр бойының батырлары өлтіретін Бабажан сарттың баласы
Майқара бектің үйі екен. «Ежелгі
дұшпан ел болмас». Әкесі Бабажан жауыздың момын халыққа
жасаған қиянаты тарихтан мәлім.
Бойын зұлымдық жайлаған Майқара сырын-жымын білдірмей,
жылмаң қағып қарсы алады. Қазақтар сусын ішіп жатқанда Майқара сыртқа шығып, төрт аттың
терлігіне у жағады. Бесіншісіне
шала-пұла үлгереді. Соңғысы
Бекмырзаның аты екен. Көп ұзамай жолаушылар жолға аттанады. Бірсыпыра жер жүрген соң у
термен денеге жайылады. Арыс
тай төрт азамат табан астында
қаза табады. Бекмырза болса
қатты сырқаттанып елге жетеді.
Келісімен батыр бабаға болған
жағдайды айтады.
«Апырым-ай, қиын болды-ау.
Сартай би, Қосым қожа, Дәулет
бақсының қабіріне түне. Хабарын
берер» депті Жанқожа батыр.
– Бекмырза аруақтарға зия
рат қылыпты. Түсіне ат жақты,
бидай өңді, келбетті адам еніпті.
Күңіренген дауыспен «Оу қожалар, бақсылар! Бастарыңды
көтеріңдер. Бекмырза жәрдем
сұрап тұр. Мәнісін түсіндіріңдер.
Көмек жасаңдар!» деп дауыстапты. Ешқандай белгі байқалмаса
керек. Бұл Сартай екен. Бекмырза шошып ояныпты. Елге оралып,
Жанқожа бабаға көрген түсін
жеткізіпті. Сонда батыр «Е-е, қамын жасаған жөн болар…» десе
керек. Арада екі-үш күн өте Бекмырза дүниеден озыпты. Міне,
Сартайдың әулиелік қасиетіне
бір дәлел – осы, – деген Өмірзақ
қарт ойға шомды.
Сартай о дүниеге аттанар алдында ағайындарына «Мені Қосым қожа мен Дәулет бақсының
жанына қойыңдар» дегенге ұқсайды. Өсиеті бұлжымай жүзеге
асты.
Кезінде «Қожаназар ишан»
мешітінде бас имам қызметін

Туды көктем,
жарлық кеп құдіреттен
Әдеттегідей емес, күннің көзі жадырап, айнала нұрланып,
адамдардың жүзі шырайланып шыға келді. Бұл өзгерісті әрбіріміз
байқадық. Неге бұлай? Кешегі күйімізден қалайша өзгере қалдық? Бұл сұраққа жауап беру үшін әуелі атам қазақтың осы бір
ғажайып мезгіл сипатына қалай баға бергенін айтайық.

АЯШҰЛЫ,
Sb Дүйсенбек
«Сыр бойы»
Қазағым төрт мезгілдің алмасуындағы құбылысты төрт ауыз
сөзбен түйеді – «жаз шықты», «күз
келді», «қыс түсті», «көктем туды»
дейді. «Көктем келді» демейді.
Айтсақ,сөз қадірінен қағажу қалып бара жатқан біз айтып жүрміз. Бір-екі мысал: «...Жас бала
жазғытұры туды десіп, жабағы,
көтерем тай, ақсақ қой да...», бұл
екі жол Мағжан ақыннан алынды. Жазғытұры көктемнің екінші
атауы, яғни, ақын «көктем туды»
деп отыр. Ал, Роза Рымбаеваның
«Наурыз айы туғанда» деп шырқайтын әні ше? Бұл өлеңнің авторы – қазақ төл сөзін бұзбайтын
білімді ақын Ғұсман Жандыбаев.
«...Сәуір туды, жас жігіт бұйығы әлі,
қатал қыс әлі әмірін бұйырады...».
Осындағы «сәуір туды» – «көктем
тудының» синонимі. Бұл – Мұқағали Мақатаев.
«Туу» сөзінің түсінігі – жаратылу, жаңғыру, жаңалану мағынасын мегзейді. Көктем – күллі
табиғаттың жаңаруы. Осы күні
қардың көбесін сөгіп бәйшешек
гүлі өседі. Сіз мына жағдайды
еске алыңыз, бір өсімдікті қолдан
көктету үшін жерге күннің қызуы
сіңген сәтті күтуге тура келеді. Онсыз өсімдік топырақ нәрін ала алмай, солып қалады. Осыған ұқсас
тағы бір нәрсені айтайын, өріктің
дәнін шағу үшін оны қысқаштың
тісіне басасыз не балғамен ұрып
сындырасыз. Ал, оның ішіндегі өте
нәзік дән өзегі жерге тастағанда
сол қатты қабыршағын өз күшімен
жарып шығады. Енді осы құбылыстарды «ғылыми» деп аталатын
түсінікпен талдайықшы. Мысалы,
қардың асты жылы болады, сондықтан бәйшешек тамыры суыққа
тоңбайды, ал, қауызының аязға
төтеп беруіне сабағындағы жұқа
түктерден тұратын өзіне тән қабығы көмектеседі немесе өріктің

дәні топырақ астында шіриді, сосын қабығын өзегі жарып шығады,
топырақтан тамыр арқылы алатын
судан, күн сәулесі қуатының әсерінен фотосинтез құбылысы жүріп,
органикалық заттар түзіледі деген
сияқты дәлелдемелердің иелері
өз білімділіктеріне «Құдай» сөзін
қоспайды. Бұл – олардың ең осал
тұсы және тұрлаусыз түсінік қалыптастыруы.
Бәйшешек те, өрік те, бәрі
де – сөз жоқ, бір Жаратушының
құдіреті.
Жалпы, «көктем туды» сөзі
қазақ үшін төлдің тууымен де
байланысты. Осы мезгілде қой
қоздап, бота боздап, ешкі төлдеп дегендей, шаруашылық жайы
жаңаша бір күй кешеді. Қыс бойы
«ұйықтаған» ағаштар оянып, бүршік атады, жәндіктер жер бетіне
шығады. Олар күш алып кету үшін
барлық жанды организмдегі қуат
жаңа оянған тіршілік иелеріне тең
бөлінеді. Жанды, жансыздың бәрі
тұтас табиғаттың бір бөлшегі болып саналатындықтан осылайша
біз бір-бірімізге «көмек көрсетеміз». Сондықтан бойымыздағы
қуат кеміп, «жуанның жіңішкеріп,
жіңішкенің үзілетін» шағы келеді.
Соған қарамастан әр кеудеде жаңа
арманның пайда болуы, рухымыздың түлеуі біздің жүзімізді нұрландырып, өң-келбетімізге ерекше сұлулық сыйлайды.
Алғыс айту күнінің 1 наурызға
белгіленуі де кездейсоқтық емес.
Осы кезде адамның жүрек көзі
ашылады, көңіл кірі жуылады. Табиғаттың тылсым күші адамның
бүкіл ағзасына сүзгі жасайды.
Көктемді қазақ жадыраған
албырт жастық шаққа, жаңа өнген
балғын шөпті жас балаға, жайқалған гүлді бойжеткен аруға, жусаны аңқыған дархан дала кеңдігін мәрт жігітке теңейді.

Көктем – жыл басы. Енді суық
болмайды. Қиыршықтап қар
түсетін бір мезгіл бар, оны аталарымыз «наурызша» деген. Ол
да – табиғатты әсемдеу үшін жіберілген тәңір сыйы. Біз әзірге
Григориан күнтізбесіндегі жаңа
жыл мейрамын Наурыз мерекесімен қоса атап өтіп келе жатырмыз. Оның қазаққа қатысы шамалы. Қаңтарда табиғаттың өзінің
алдындағы айдан өзгешелігі де
жоқ. Жаңалығы болмағанмен,
жақсы ниет, жылы лебіз ақ қармен
араласа жауып жататын сол күнді
санадан сызып тастаудың неше
түрлі сылтауына қосыла қоймайтынымды да жасырмаймын.
Енді өзімнің өлеңімнен бір
шумақ келтірейін, «Көктем» дейтін өлеңімде:
«Жан шуағын ерте келді
жыл құсы,
Сұлулықты суреттейін
мен не деп.
Ерке көктем – төрт
мезгілдің тұңғышы,
Тал басына шығып апты
өрмелеп», –
деп жазғанмын. Шынында, көктемнің төрт мезгілдің басы боларлық қақы бар.
Оны мен табиғаттың тәнінен
ғана емес, бірге қызмет істейтін
іні-қарындастарымның жан дүниесінен де көремін.
Бүгін бәрінің көңілі шат, үндері жұмсақ. Әдемі-ақ, бәрі. Тек,
осы бір «әдемі» сөзін әдемі
қылып айтатын Айғали бауырымыз жоқ арамызда. Осынау көктемнің алғашқы айында туған
күнін атап өтетін Қази ағамның
қайтпас сапарға аттанғанына
да он төрт жыл өте шығыпты.
Көктемдей күліп, кеудесін кең
даладай ашып жүретін жайсаң
Жақсылық пен Оразбек ағамның орны да ойсырап тұр. Кеше
ғана қасымызда жүрген Әсағам
мен қайсар қалам иесі Бақтыбай
ағам да бүгін редакцияға бір бас
сұғып, ішкі дүниелерінің нұрын
төгіп өтер еді...
Алайда, Жаратқанның жарлығымен туатын көктем тіршілік жолын жалғай береді. Біз
сол жолдың үстінде кетіп бара
жатырмыз.

Облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы басшысының орынбасары Нұрсұлтан Әбілдаев өзара түсіністік пен бір-біріне
қолдау көрсету еліміздің рухани қағидаты болып
қалыптасқанын атап өтті. Қатысушылар архив қорынан дайындалған тарихи-құжаттық көрмемен
танысты. Мұнда халықтар достығын айғақтайтын
құнды құжаттар жинақталған. Оның ішінде 1937
жылы күштеп жер аударылған корей халқы, соғыс
жылдарында келген шешен, түрік, грузин, неміс
ұлттарын қабылдау, орналастыру, азық-түлікпен,
тұрғын үймен қамтамасыз ету туралы деректер
бар.
Архивтің бөлім басшысы Жанат Алтынбаева
қиын-қыстау заманда Сыр өңіріне еркінен тыс
қоныстандырылған ұлт өкілдеріне қатысты шетел
азаматтарынан да мұрағат қызметіне сұраныс
көп түсетінін атап өтті.
– 2011 жылы АҚШ азаматы соғыс кезіндегі құжаттардан өздері, ата-әжесі туралы мәлімет алды.
Әулетінің тарихы туралы дерек тапқанына қатты
қуанып, бізге алғыс айтты. Тағы бір мысал, 1914
жылы басталған бірінші жаһан соғысында Ресей
тұтқынына түскен Австро-Венгрия азаматтарын
қазақ жеріне жер аударуға шешім қабылданған.
Сол шешім бойынша Сыр еліне тұтқындардың
алғашқы легімен келген жүз адамды Перовск қаласы мен Қазалы уезіне екіге бөліп орналастырған екен. Бұл оқиға туралы біздің архивте сақтаулы деректер бар. 2018 жылы екі австриялық
журналист келіп, сол тақырыпта зерттеу жүргізді.
Өз шежіресін зерттеп, бабасы жүріп өткен жолмен елімізге келушілер де өте көп, – деді Ж.Алтынбаева.
Кездесуде «Қоғамдық келісім» КММ сарапшысы Светлана Крюгер жастарды қазақ тілін терең
оқып-білуге, кеңінен насихаттауға шақырды.
– Өзімнің ұлтым – неміс. Соғыс жылдарында
ата-әжелерім Қазалы ауданына жер аударылған.
Олардың қазақ халқына деген алғысын, ризашылығын естіп өстік. Бір үзім нанды бөліп жегенін ұмытпайтын. Сол кісілер қазақ халқына деген сыйластықты, қазақ тіліне деген махаббатты
бойымызға сіңіріп кеткен шығар деп ойлаймын.
Атам мені қазақ балабақшасына берген. Өзі де
қазақ тілін жақсы білетін. Университетте де журналистика мамандығын қазақ тобында оқыдым.
Өмірдегі көптеген жетістігім – қазақ тілін жетік
білгенімнің арқасы, – деді ол.
Биболат СӘТЖАН
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Балалардың отпен ойнауы қайғылы жағдайға әкеліп
соғатыны әрбір ата-анаға
белгілі. Көбіне үйде жалғыз
қалған бүлдіршіндер тыйым
салған ойындар ойнап, сіріңкені ермек етеді.
Адамның өмірі мен ден
саулығына зиян, табиғатқа залал тигізетін өртті тілсіз жау
деп бекер айтпаған. Мұндай
жағдайлар ата-ана электр
құралдарын, жанып жатқан
пешті бақылаусыз қалдыр
ғаннан, сіріңкені бала қолы
жетпейтін жерге жасырып
кетпегендіктен болады. Кейде баланың сіріңкені тұтатып
ойнағанын көріп тұрып, ты

йым салмайды. Бір қарағанда ештеңе жоқ сияқты көрінгенімен, бала бойында отпен
ойнау дағдысы қалыптасады.
Есте сақтау қажет, 1 түп
талдан мыңдаған сіріңке жасалады, ал сол мыңдаған талды өртеуге 1 тал сіріңкенің
күші жетеді.
Жас ұрпақтың денсаулығына қамқорлық таныту тек
мемлекет пен мектептің міндеті емес. Бұл – біздің қоғамның, әрбір отбасы мүшесінің
борышы.
Облыстық төтенше
жағдайлар департаменті
мемлекеттік өрт бақылау
басқармасы
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Балаларға
абай болайық!

Мына телефон арқылы кеңес ала аласыз және «Уропротекторға» тапсырыс бере аласыз:
8 705 92 55 429 немесе uroprotector.kz сайты арқылы.
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атқарған Сағынған қажы Жақып
айтқан мына оқиға да естігенді
елең еткізері анық. Оның бесінші
атасы Пірімжар Сартай батырмен дос болыпты. Өзі де оқымыс
ты, ғұлама адам екен.
– Сартайдың үлкейген шағы.
Бірде би Пірімжарға хабар жіберіпті. «Біз қартайып келеміз.
Қосым бабаға түнеп, мәңгілік
мекен сұрайық. Мені Діңнің басында күт» десе керек. Уәделі
мерзімде Сартай да жетіпті. Екеуі
сапарға шығыпты. Жолда Жанқожаның әкесі Нұрмұхамедтің
үйіне соғыпты. Батырға сапарының мәнісін айтыпты. Жайланып
болып, жүргелі жатқанда жас
Жанқожа «мен де барайын» деп
өтініш білдіріпті. Әкесінен рұқсат алып, үшеуі бірге аттаныпты.
Қосым қожаның қабірінің басына түнепті. Бәрі де – аруақты
жандар. Түнде Сартайдың түсіне
енген Қосым баба «Сенің орның
сақтаулы. Десе де, қиын кезеңде
үзілесің. Жете алсаң жарар еді»
депті. Би «Сүйегім жетсе, қабылдайсың ба?» деп сауал қойыпты. Сонда Қосым баба «Әрине,
мекенің дайын» десе керек.
Пірімжардың түсіне кірген қожа
«Сенің орның мұнда емес. Мекенің өзің Сартайды күткен жерде. Сол төбені белгілеп, қазық
қақ» дегенге ұқсайды. Ал, Жанқожа батырға «Сен әлі жассың. Елге
қажетсің. Алайда түптің түбінде
көрші болармыз» депті. Берілген
аян орындалыпты.
Сартай би жолға шығар алдында түйесі боталаған екен.
Бота атан болған кезде Сартай
дүниеден озыпты. Күн қатты
ыстық екен. Батырдың сүйегін
өгіздің терісіне орап тігіп, сол
атанмен жеткізіпті. Қосымның қасына жерленіпті. Пірімжар болса
Қосымның зиратынан оралған
соң немересі Бекмембетпен бірге
Діңнің төбесіне көтеріліпті. Өзіне
аян болғандай, Сартайды күткен
жеріне қазық қағыпты.
Уақыт өте Пірімжар да қайтыс болыпты. Белгіленген жерді
ашса, астында қақпақ тас жатыр. Тасты аударған қабіршілер
қазулы тұрған лақатты көреді.
Дайын қабірге жерлеп, қақпақ
тасты қайтадан жауып қойыпты.
Жанқожа бабаның зираты Қызылқұмда жатыр. Қосым баба,
Дәулет бақсы бәрі де көршілес
аймақтан мәңгілік мекен тапты.
Қалайша таңданбассың?! – деген
еді Сағынған қажы Жақып.
Бабалар аруағы жар болғай!
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шараларға қарағанда, ауру белгілерін алып қана қоймай, несеп-жыныс
жүйесінің мүшелерін әртүрлі аурулардан жылдар бойы сенімді қорғай
алатын, дерттің түпкі себебін жоятын, "Уропротектор" препаратын
пайдалануды ұсынамыз.
Бұл – кешенді препарат. Оның әсері қабынуды және қуықасты безінің
ісінуін жоюға, несеп-жыныс жүйесінен ауру тудыратын бактерияларды
шығаруға, зәр айдауды қалыпқа келтіруге бағытталған.
"Уропротектор" препаратын қолданудың бірінші сатысында-ақ ыңғайсыздық, шап аймағындағы ауырсыну, үрпі арнасындағы шаншу жоғалады.
Одан әрі кіші жамбас мүшелерінде қан айналымы жақсарады, қуықасты
безі мен қуықтың икемділігі қалпына келтіріледі, бұдан кейін олар өз қыз
меттерін толық орындай бастайды. Сондай-ақ, препарат гормоналды
тепе-теңдікті қалпына келтіре отырып, еркектердің басты гормоны –
тестостерон өндірісін ынталандырады. Осының есебінен, қуықасты безі
аденомасының дамуын тойтарады және эрекцияны күшейтеді.
"Уропротектор" – простатит, қуықасты безінің аденомасы, зәр шығарудың бұзылуы, эректильді дисфункциясын емдеуде жақсы сипаттамаларға ие болды. Сонымен қатар, "Уропротектор" компоненттері, ағзадағы бос радикалдардың санын тиімді түрде төмендетеді, сол арқылы
простата обырының пайда болуы мен дамуынан қорғайды.
Турасын айтқанда, бұл – ерлердің көптеген урологиялық проблемаларына көмектесетін қуатты құрал!
Препарат барлық қажетті сынақтардан өтіп, отандық және халық
аралық сертификаттармен мақұлданған. Кез келген жаста салауатты,
белсенді жыныстық өмірден бас тартпаңыз!

ББҚ дәрілік өнім болып табылмайды

Простатит, қуықасты безінің аденомасы, несеп шығару қызметінің
бұзылуы, эректильді дисфункциясы орта есеппен әр үшінші ер адамда
кездеседі. Бұл ауру көбінесе жас ұлғайған кезде, ағзаның қорғаныш
қасиеті әлсірегенде, гормондық теңгерім бұзылғанда, несеп шығару-жыныс жүйесі мүшелерінің регенерациялануы нашарлағанда белең алады.
Простатит және қуықасты безі аденомасы жекелей де, екеуі бір мезгілде де қатар жүре алады. Бұл екі ауру әртүрлі себептерден пайда болады, бірақ ұқсас асқынуларға әкеліп соғады. Оның себебі мынада.
Простатит 95% жағдайда созылмалы, жұқпалы емес ауру түрінде
кездеседі. Көбінесе оның пайда болуы зиянды әдеттерге, суық тигізуге,
кіші жамбас мүшелеріндегі қан айналымының бұзылуына, сирек немесе
бей-берекет жыныстық қатынасқа түсуге байланысты болады. Қуықас
ты безі қабынып, ісініп, осы арқылы өтетін несеп жолы арнасын қысып тастайды. Соның салдарынан зәрдің шығуы тежеліп, дәретханаға
барғысы келу жиілейді. Мұның барлығы ыңғайсыздық пен шап бөлігіндегі
ауырсынуға ұласады. Уақыт өте келе, жыныстық қызметтің бұзылуы,
жыныстық әлсіздік пайда болады.
Қуықасты безінің аденомасы гормоналдық бұзылулар нәтижесінде
пайда болады. Ерлер гормоны – тестостеронның азаюы және ағзада
эстроген – әйел гормонының артуы қуықасты безінің ісінуіне ұшыратады. Ол, өз кезегінде, простатит сияқты зәр шығарудың ұқсас ауытқуларын өршітіп, несеп жолы арнасын қысады, жыныстық бұзылуды және
әртүрлі сипаттағы ауырсынуларды тудырады.
Емделмеген жағдайда, бұл аурулар асқынып, отадан басқа ем-шара
көмектесе алмайтын, қайтымсыз сипат қабылдауы мүмкін. Сондықтан,
сіз несеп-жыныс жүйесінің жұмысында мұндай ауытқуларға тап болсаңыз,
тез арада маманнан көмек сұраңыз.
Осы урологиялық ауруларды емдеу үшін біз көптеген дәрілер мен ем-
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