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Құрметті оқырман
2022 жылдың бірінші 

жартыжылдығына
«Сыр медиа» ЖШС қарасты 

газеттерге жазылу басталды.
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ЖОЛДАУ және ЖАУАПКЕРШІЛІКМЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ
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Осыған байланысты жыл басында 
төлем қабылдау жүйесін енгізу туралы 
қоғамдық тыңдаулар өткізіліп, аудандар-
да, облыс орталығында ұсыныс-пікірлер 
жинақталды. Мұндай тыңдаулар барлық 
облыстарда өтті. Қоғамдық тыңдаулар ба-
рысында ақылы жүйені енгізудің мақсаты 
мен артықшылықтары, төлем қабылдау 
жүйесінің жұмысы және төлем жасаудың 
түрлері, төлем мөлшерлемелері, төленетін 
сома мөлшерін есептеу және ақылы автомо-
биль жолдары туралы қолданыстағы заңнама 
нормалары талқыланды. 

Алайда, бәрі ойдағыдай бола қалған 
жоқ. Алыс жолға жүк көлігін айдайтын 
жүргізушілер ақылы жолдардың енгізілуіне 
қарсылық танытып, наразылық білдірді. 
Олар «әуелі жолдарды сапалы етіп төсеп, 
интернет жүргізіп, жолдың екі жақ бетінен 
үй жануарларынан қорғайтын қоршаулар 
орнатып, сосын барып ақша талап етсін» де-
ген пікірлерін алға тартты. Жүргізушілерді 
ашындырған Қазақ жол қатынастары 
ғылыми-зерттеу институтының «жүк 
көліктерінен бірінші санаттағы жолдың әрбір 
шақырымы үшін 37 теңгеден төлеу керек» 
деген ұсынысы болды. Алайда министрлік 
өкілдері Үкімет 2013 жылы бекіткен бірінші 
санаттағы әрбір шақырым жол үшін  25 теңге 
тариф өзгермейтінін мәлімдеді. Ал екінші 
санатты жол үшін бекітілетін тариф мөлшері 
одан төмен болмақ. 

Осы орайда бұл мәселеге қатысты 
Индустрия және инфрақұрылымдық 
даму министрі Бейбіт Атамқұловтың 
дәлелдемелерін келтірейік. «Еуропадағы 
халық, автомобиль ағынының тығыздығына 
қараңыздар, кірісі өте жоғары. Бізде 500 
шақырым жолда бірнеше шағын елді ме-
кен бар, қызмет көрсету және техникалық 
қызмет көрсету өте қиын. Қыста қар басады, 
техника ондаған шақырым жерге барады. 
Климаттық жағдай әртүрлі, еліміздің жол-
дары өте ұзақ, елді мекендер аз және ма-
шиналар саны, тығыздығы көптеген елдер-

ге қарағанда әлдеқайда төмен. Сондықтан 
бұл жағдайлар жолдың табыстылығына өте 
қатты әсер етеді».

Осы ретте «Жолдар салық төлеушілер 
есебінен салынған, сол себепті олар неліктен 
ақы төлеуге тиіс?» деген сұрақ жиі туындай-
ты нын еске салып кеткіміз келеді. Бұған 
ма ман дар төмендегідей дәлелдемелер 
келтіруде: «Еліміз бойынша автомобиль 
жолдарына жұмсалатын жыл сайынғы 
шығын көлемі шамамен 400 млрд теңгені 
құрайды. Ал автожолдардың барлық желісін 
нормативтік жағдайға келтіру үшін 4,4 трлн 
теңге қажет екен. Осы орайда ең әділ шешім 
– төлем жүйесін енгізу. Бұл жүйе «жақсы 
жолмен жүрген адам ол үшін ақы төлейді» 
деген ұстанымның дұрыс екенін көрсетеді. 
Осылайша ең дұрыс шешім ақылы жолдарды 
енгізу болып отыр».

Дегенмен, министрлік биылғы жылға 
ақылы жол енгізудің белгіленген мерзімін 
кейін шегеруге мәжбүр болды. Атап 
айтқанда, 1 маусымға белгіленген мерзім 
қараша айына шегерілді. «ҚазАвтоЖол» 
ҰК» АҚ облыстық филиалы мамандарының 
айтуы бойынша жақын күндері 1 санаттағы 
жолдар ақылы жолға айналады. Демек, 
Қызылорда мен Шымкент аралығында жол 
жүретіндер төлем жасай бастайтын күндер 
алыс емес. Ал бұған дейін жоспарланған 
Қызылорда қаласынан батыс аймаққа 
шығатын 2 санаттағы жол учаскесін ақылы 
жолға айналдыру жыл соңына дейін жүзеге 
асып қалуы ықтимал.

Сөз жоқ, жол құрылысына көп қаржы 
жұмсалады. Оны күтіп-ұстау да оңай емес. 
Сол себепті бюджеттен қаржы шығынын 
азайтудың бір тәсілі – жолды ақылы ету. 
Дамыған елдерде бұрыннан бар тәжірибеден 
Қазақстан да тыс қала алмайды. Осылайша 
2013 жылдың мамыр айынан бастап ұзын-
дығы 224 шақырымдық «Астана-Щучинск» 
автобаны ақылы жолға айналып, бір жылда 
800 млн теңгеден астам қаржы түскен. 

Жолға ақы 
төлеуге 
дайынсыз ба?

Үкімет қаулысымен бекітілген инфрақұрылымды дамытудың «Нұрлы жол» 
мемлекеттік бағдарламасы қабылданғаны белгілі. Аталған бағдарламаға сәйкес 
4 жыл ішінде елімізде 11 мың шақырым автожолды ақылы жүйеге ауыстыру 
жоспарланған. Оның ішінде биыл ақылы жолға айналуы тиіс автобандардың 
қатарында «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» халықаралық автодәлізінің  
«Қарабұтақ-Қызылорда» және «Қызылорда-Шымкент» жол учаскелері де бар.

Біз жаһанданудың қазанында қайнап жат-
қандықтан онымен күресуге  дәрменіміз жоқ.  Ендігі 
бізге қалғаны – заман талабына сай оған бейімделу  
ғана. Ғалам мәліметтер ағынынан тұрады және әрбір 

құбылыстың немесе болмыстың құндылығы оның 
мәлімет қорытуға қосатын үлесіне қарай анықталады. 
Осы уақытқа дейін мәліметтерді интеллектуалдыққа 
жетудегі алғашқы қадам деп есептеп,   мәліметті 
– ақпаратқа, ақпаратты – білімге, ал білімді 
даналыққа айналдыратынына сеніп келеміз. Ал қазір   
мәліметтердің шектен тыс болуы себепті, оны игеруге 
шамамыз жете бермеуде. Сондықтан оны ақпаратқа 
айналдырып үлгірмеудеміз. Қарапайым адамдар үшін 
ақпараттар жүйесі дегеніміз – айтылған сөз, жазылған 
мәтін, біреудің пікірі, ойы, пайымы т.б. ғана. Ал ма-
мандар ақпарат жүйесін қоғамдық қатынастар туралы 
мәлімет жинап, шешім қабылдау мүмкіндіктері деп 
біледі. 

Қазақстанның Конституциясында  сөз бостан-
дығына кепілдік берілген.  Дегенмен, сөз бостандығы 
ұғымын дұрыс түсініп, дұрыс пайдалана  білуіміз  ке-
рек. Халық пен билік арасында сенім артуы үшін көп 
ақпарат еркін айналымда болғаны дұрыс. Сондықтан 
тым орталықтандырылған билік ақпараттар 
ағынын да орталықтандыруға күш салады, яғни, 
барлық мәліметті қорыту бір жерге жинақталады. 
Бәсекелестік болмайды. Ал барлық шешімді бір 
ғана орталық қабылдауы көп қиындық туындата-

ды. Ондай социализм кезінде болды. Бүкіл шешімді 
Москва қабылдады. Өндірушілер мен тұтынушылар 
өзара тікелей қатынаста болған жоқ, олар өкіметтің 
бұйрығына бағынды. Ал бұл нарықтағы қатынастарды 
тежеудің басты себебі.

Демократиялық режимде ақпараттардың бөліністе 
болуы, ал демократиялық емес режимде керісінше 
орталықтандырылған әдістерін қолданады. Ашық 
қоғам болғандықтан жаңалық ақпараттарын кеңінен 
тарата аламыз. Ал оның мазмұнын, мәнін бажайлап 
талдап бере алмаудамыз. 

XXI ғасырда ақпараттарды сараптау шарттарының 
өзгеруі демократияның әлсіреуіне әкеліп соғуы 
ықтимал, яғни ақпарат  дүниесін қолдана алмауы-
на орай, саяси партия, парламентті сайлау сияқты 
бұрыннан келе жатқан институттар айналымнан  
шеттетіле  беруін жоққа шығара алмаймыз.

Қоғам салмақты 
ойлауды ұмытпауы 
керек

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Атырау 
облысының әкімі Махамбет 
Досмұхамбетовті қабылдады.

Қасым-Жомарт Тоқаевқа Аты-
рау облысының әлеуметтік-эконо-
микалық дамуының биылғы 9 айдағы 
қорытындысы баяндалды. Махам-
бет Досмұхамбетовтің айтуынша, 

облыстағы өңдеу өнеркәсібінде, 
құрылыс, ауыл шаруашылығы, шағын 
және орта бизнес пен өзге де салалар-
да өсім байқалады. Аймақ жан басына 
шаққандағы жалпы өңірлік өнім, инвес-
тиция және құрылыс жұмыстарының 
көлемі жағынан республика бойынша 
бірінші орынға шыққан.

Биыл 19 мыңдай жаңа жұмыс 
орны ашылған, жұмыспен қамту 
орталығы арқылы 20864 адам жұмысқа 

орналастырылған. Ал бүгінге дейін 
«Еңбек» бағдарламасы аясында  24348 
адам жұмыспен қамтылған. Биылғы 9 
айда 4882 пәтерлі 646,3 мың шаршы 
метр тұрғын үй пайдалануға берілген. 
Бұл 2020 жылмен салыстырғанда 41,6 
пайызға көп.

Мемлекет басшысына «жа-
сыл аймақтағы» облыстың эпиде-
миологиялық ахуалы және вакциналау 
жұмыстары туралы ақпарат берілді.

Бұдан бөлек, облыс әкімі экология 
саласы мен көгалдандыруға қатысты 
атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде 
баяндады. 2025 жылға дейін елді ме-
кендерде 540 мың көшет отырғызу 
жұмыстары басталған.

Сонымен қатар облыс әкімі 
Президенттің тапсырмасы бойын-
ша Атырау облысын әлеуметтік-
экономикалық тұрғыдан дамыту 
жөніндегі 2021-2025 жылдарға арналған 

кешенді жоспардың жүзеге асырылу 
барысы туралы есеп берді. Жоспар жу-
ырда бекітілген. Бұл маңызды құжат 
қордаланған проблемаларды шеше 
отырып, өңірдің дамуына тың серпін 
береді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Махамбет 
Досмұхамбетовке аймақта атқарылып 
жатқан жұмыстарды жалғастыруды 
тапсырды.

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»Sb

2-бет 

1991 жыл

1994 жыл

1992-1993

ТӘУЕЛСІЗДІК: 
1992-1993 жылдар

Өткен ғасырдың 80-жыл дарының 
орта шенінде әлем тарихында күтпеген 
сілкіністерге толы оқиғалар болды. Кеңес 
империясында М.Горбачев бастаған 
саяси-экономикалық реформалардан 
демократияның жылы лебі ескенімен, 
оның соңы тұтас мемлекеттің іргесі 
сөгіліп, шаңырағы шайқалып, ақырында 
құлауына әкеп соқты.

Саяси бастамалар ты ғырыққа тірелді. Эко-
номикада берекесіздік орнады. Дүкен сөрелері 
қаңырап бос қалды. Одақтас республикаларда 
ұлтаралық жанжал өрістеді. Кеңес халқы осын-
дай сын сағаттың өзінде, яғни, 1991 жылдың нау-
рыз айында жаңа тұрпаттағы одақты сақтап қалу 
жөнінде өткізілген референдумда оңды дауыс 
берді. Халықтың 70 проценті мемлекетті сақ тап 
қа луды қолдады. Бірақ соңғы мүмкіндіктерін сарқа 
пайдаланған кеңестік элитаның консервативтік 
бағыт тағы шағын тобы бұған қанағаттанбай, 
ГКЧП бүлігін ұйымдастырды. Бүлік жеңіліс тап-
ты. Де мократия үстемдік құрды. Осы оқиға Кеңес 
Ода ғы ның тарқау үдерісін барынша жылдамдат-
ты. 

Біз сол кездегі «Ленин жолының» жас буы-
ны барлық әріптестеріміз секілді ғажайып 
оқиғалардың куәсі болдық. Тарих сахнасынан 
күллі әлемге өктемдігін жүргізген тұтас мемлекет 
сырғып кетті. Шын мәнінде, бұл тарихи оқиға еді.

Әлбетте, осының барлығы біз үшін эмоциялық 
сипаттағы қуаныш болғанын кейін түсіндік. Ешкім 
ешнәрсенің байыбына бара алмады. Сондықтан 
70 жыл бойы кеңестік-лениндік-большевиктік 
идеологияның таптаурын саясатымен жүр гізілген 
насихат құралдары ә дегеннен өзінің мазмұн-
сипатын өзгерте алмады. Іштей қарсылық болды. 

1995 жыл
1996 жыл

1997 жыл
1998 жыл

АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМІН ҚАБЫЛДАДЫ

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев биылғы 
Жолдауында еліміздің одан әрі дамуының 
басты факторы ретінде ұлттың ұйысуы 
жайлы тағы да айрықша тоқталды.   Оның 
ішінде жаһандық байланыста өзіндік әлемге 
айналған   «әлемжелі» ғаламтор арқылы тарап 
жатқан бей-берекет  ақпараттар тасқынының 
қауіптілігін есімізге салды. Осы тұрғыдан 
келгенде   қоғамдағы бірлік пен келісімді 
көздің қарашығындай сақтау баршамыздың 
міндетіміз әрі парызымыз екені тағы бір 
нақтылана түсті.

«Ақшабұлақ» кенішінен 
Қызылорда қаласына ұзындығы 
124 шақырымдық газ желісі со-
нау 2004 жылы тартылды. Об-
лысты газдандыру бағытындағы 
ауқымды жұмыстардың алғашқы 
қадамы осылай басталған-ды. 
Қаламызды табиғи отынға қосу 
ісі Елбасы тапсырмасына сәйкес, 
«Қызылорда қаласының жылу-
қуат көздерін және тұрғын үй 
секторын ілеспе газға көшіру» 
жобасы арқылы жүзеге асты. 
Келесі жылдың желтоқсан айын-
да «Қызылордажылуорталығы» 
жа ны  нан газтурбиналық станса 
қол данысқа беріліп, облыс ор-
талы ғындағы бірқатар көп қабатты 
үйлер мен әлеуметтік нысандар 
«Ақшабұлақ» кенішінен келетін 
газды тұтына бастады. Кейіннен 
жалпы ұзындығы 1 143 шақырым 
бо латын «Бейнеу-Бозой-Шым-
кент» ма гистральді газ құбыры 

тар тылды. Стратегиялық жоба 
2010 жылдан қолға алынып, жыл-
дам жүзеге асты. Сыр өңіріндегі 
аудан орталықтары мен елді ме-
кен  тұрғындарына аталған ма-
гистр альді газ құбырының пай-
да сы молынан тиді. Сонан 
бері де аймағымызды газбен қам ту 
жұмысы кезең-кезеңімен жал ға-
суда. 

Тағы бір ауылға
табиғи газ жетті

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb

Қызылорда қаласы тұрғындарының «көгілдір отынның» 
игілігін көре бастағанына биыл 17 жыл. Жалпы, облыста 
газдандыру жұмысының басталуы – еліміз тәуелсіздікке 
ие болғаннан кейінгі Сыр өңірінің қол жеткізген үлкен 
жетістіктерінің бірі.

Бастамаларды 
қолдаған бағдарлама

«Ұлардың дауысы»Өмір және
уақыт



1-бет 
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Саясат2

100 ЖАҢА ОҚУЛЫҚ

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Гүлбану МАҚАЖАН,
 «Сыр бойы»Sb

Облыс әкімі аймақтағы білім 
беру және экология саласындағы 
бас тамалар мен жобаларды іске 
асыру үшін атқарылып жатқан 
жұмыстарға ризашылығын білдіріп, 
Джун Ямадаға Алғыс хат табыстады.

– Қазақстан мен Жапония – ұзақ 
жылдар бойы ашық және сенімді 
өзара қарым-қатынас орната білген 
стратегиялық әріптестер. Жоғары 
деңгейдегі тұрақты кездесулер, 
сауда-экономикалық қатынастар мен 
бірлескен мәдени ынтымақтастық – 
елдеріміз арасындағы тиімді өзара 
қарым-қатынастың жарқын мысалы. 
Қазақстан Жапонияның Орталық 
Азиядағы негізгі әріптестерінің 
бірі және екіжақты қатынастар 
жылдар өткен сайын тек кеңеюде. 

Достық қарым-қатынастың бір 
мысалы ретінде Жапония үкіметі 
біздің еліміздің аумағында жүзеге 
асырып жатқан «Шөп тамыры» 
бағдарламасын атап өтуге бола-
ды. Әлеуметтік саланы дамыту 
өңірлік саясаттың аса маңызды 
басымдығы екені баршаға мәлім. 
Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, 
сіздерге Қызылорда облысында білім 
беру және экология саласындағы 
бастамалар мен жобаларды іске 
асыруға көмек көрсеткендеріңіз үшін 
алғысымды білдіремін, – деді облыс 
әкімі.

«Шөп тамыры» – Жапо-
ния Үкіметі «Дамуға ресми 
көмек» шеңберінде іске асыра-
тын бағдарламалардың бірі. Бұл 

бағдарлама үкіметтік емес ұйым-
дар, сондай-ақ жергілікті орган дар 
бастамашылық еткен жобаларға 
жәрдем көрсетеді. Бүгінде ден-
саулық сақтау, білім беру, ауыл 
шаруашылығы және т. б. салалардағы 
жобалар іске асырылуда. Гранттық 
көмек жабдық сатып алуға, сондай-
ақ мекемелерді жабдықтауға 
бағытталған.

Кездесуде Джун Ямада көрсе-
тілген құрметке ризашылығын біл-
діріп, алдағы уақытта да бірлесіп 
жұмыс атқаруға дайын екенін жет-
кізді. Айта кету керек, Жапония де-
легациясы Сыр еліне жұмыс сапары 
барысында облыс орталығындағы 
бірқатар әлеуметтік нысандарды ара-
лады.

Бүгінгі таңда елімізде 
«Нұр-Сұлтан-Щучинск», «Нұр-
Сұлтан-Теміртау», «Ал маты-
Қапшағай» және «Алматы-
Қорғас» аралығында барлығы 
682 шақырым болатын жол 
ақылы жүйеде жұмыс істейді. 
Өткен жылы осы жолдарды 
пайдалану нәтижесінде 5 млрд 
теңгеден астам қаржы түсті. 
Бұл қаржы жол учаскелерін 
жөндеуге, оны жақсы жағдайда 
ұстап тұруға, сервистік қыз-
меттерді жақсартуға, басқа да 
игіліктерді жасауға жұмсалады. 

Ақылы жүйені енгізу 
жолдарда жүргізушілер мен 
жолаушылардың қауіпсіздігін 
және жайлылығын қамтамасыз 
етуге, жол апатын азайтуға, 
инфрақұрылымның дамуына 
ықпал ететін болады. Барлық 
төлем жүйесі енгізілген авто-
жол учаскелерінде міндетті 
түрде жарықтандыру, үй 
жануарларының жолға шығып 
кетпеуі үшін қоршаулар, 
сондай-ақ, түнгі уақытта 
жүргізушілердің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін арнайы 
белгілер мен катафоттар ор-
натылады. Ал, мониторинг 
жүргізудің заманауи смарт-
жүйесі жолдағы көліктердің легі 
мен жылдамдығын бақылайды. 
Қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету үшін ақылы учаскелер-
де тәулік бойы патрульдеу 
жүргізіледі. Жол қызметтері 
жолдың жай-күйін тексереді, 
жиегін тазалайды және төтенше 
жағдай кезінде жедел көмек 
көрсетеді. Міне, өткізіліп 
жатқан қоғамдық тыңдауларда 
ақылы жол енгізудің осын-
дай артықшылықтары мен 
қажеттіліктері жеткізілуде.

Ақылы жолдардың төлем 
жүйесіне қатысты тағы бір 
жаңалықты айта кеткен жөн. 
Индустрия және инфра-
құрылымдық даму министрлігі 
мен «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ 
бірлесіп төлем алудың «ашық 
жүйесін» енгізу туралы шешім 
қабылдады. Автокөліктердің 
жүріп өткен жолы туралы 
ақпарат аркаларда орналасқан 
арнайы камералар арқылы 
тіркеледі. Төлем автокөліктің 
мемлекеттік тіркеу нөміріне 
бірқатар әдістер арқылы жа-
салады. Сондай-ақ, төлемақы 
мен автокөлік туралы толық 
ақпарат алуға мүмкіндік беретін 
арнайы белгілерді жапсыру да 
көзделген.

«Ашық жүйенің» басты 
артықшылығы – шлагбаумдар 
болмайды, яғни, төлем жасау 
үшін пайда болатын кептелістер 
орын алмайды. Бұл учаскедегі 
үздіксіз қозғалысты қамтамасыз 
етуге септігін тигізеді. Сондай-
ақ, ашық жүйе адамдардың 
жауапкершілігін де қажет етеді.

Егер ақылы жолмен жүріп 
өткені үшін қарыз жиналып, ол 
ұзақ уақыт төленбеген болса, 
көлік жүргізушілеріне ескерт-
пе хаттар жолданады. Ескерт-
пелер еленбеген жағдайда 
айыппұл салынады. Уақытылы 
төлем мен ақылы жолмен жүріп 
өткеннен кейінгі жасалған 
төлем мөлшерлемесінде де 
айырмашылықтар бар. Бұл – 
жүргізушілерді алдын ала не-
месе уақытылы төлем жасауға 
талпындыру мақсатында қол-
данылатын әдіс.

Қазіргі таңда төлемді уақы-
тылы жасамай, қарыздарын 
өтемеген азаматтарға байла-
нысты қолданылатын шаралар 
мәселесі талқылануда. Жауап-
ты министрлікте мұндай жүр-
гізушілерге автокөлікті сату-
сатып алуда, есепшоттары на 
шектеу қою, шетелге шығуға 
рұқсат бермеу іспетті шара 
қолдану ойластырылуда. Осы 
арқылы азаматтардың жауап-
кер шілігіне, қоғамдық санаға 
әсер ету көзделген.

Сонымен қатар, қол даны-
латын жеңілдіктердің қа тарын 
толықтыру мәселесі де назарға 
алынған. Атап айтқанда, Ұлы 
Отан соғысы ардагерлері мен 
оларға теңестірілген азамат-
тарды, мүмкіндігі шектеулі 
жан дарды төлемақыдан бо-
сату туралы өзгерістер қайта 
қарастырылады. 

Әлі есімде, 1991 жылдың қараша 
айында орталық «Известия» газетінде 
«Жаңа жылдан  Ресей федерация-
сы (ол кезде кеңестік республика деп 
аталатын) нарыққа көшеді» деген 
шағын мақала жарияланды. Азды-
көпті түсінігіміз бар, экономиканың 
бұл атауы капиталистік қоғамға ғана 
тән болатынын білетінмін. Бірақ қалың 
жұртшылық санасы оны қабылдамады. 
Бір қоғамның екінші қоғамға алмасуы 
ауыртпалықтарды, қиыншылықтарды, 
қарама-қайшылықтарды ала келетінін 
түсіндірудің қиындығын айтсаңызшы. 

Жуырда сол жылдардың газет сан-
дарын парақтадым. Сол кездің за-
ман оқиғаларын көз алдыңа әкеледі. 
Нарықтың алғашқы жылы, әсіресе, 
ауыл шаруашылығына ауыр соққы тиді. 
Салаға еркін бағаның енгізілуін қалың 
жұртшылық қабылдай алмады. Бірақ 
осының барлығы қабылдамауға болмай-
тын өзгерістердің алғашқы белгілері еді. 

1992 жылдың қаңтар айында га-
зет тілшісі облыстық агроөнеркәсіп 
бірлестігінің төрағасы Мақсұт 
Әбдіразақовпен сұхбат жарияла-
ды. Сол сұхбатта бірлестік төрағасы 
Қызылорданың ет комбинатында 700 тон-
на ет қорданалып қалғанын, оның сұраныс 
таппай жатқанын мәлімдеді. Неліктен 
осылай болды? Осыдан бар болғаны 
алты ай бұрын дүкен сөрелерінен табыл-
майтын өнім енді тұтынушысын таппай 
жатыр. Бұл сауалдың астарын алыстан 
іздеудің қажеті жоқ. Уақыт өзгерді. Енді 
бұрын мемлекеттің шектеулі бағасымен 
сатылып келген ет тұтынушыға еркін, 
яғни, нарықтық бағамен сатылады. 

Төраға жағдайдың ушығып тұрғанын 
былайша сипаттайды. Етті комбинат-
та осы бағамен ұстап тұру тиімсіз. 
Өйткені бағаны сұраныс пен ұсыныс 
реттейтін болғандықтан, оны біршама 
төмендету қажет сияқты. Алайда төраға 
тағы бір қиындықтың ұштығын сездірді. 
Қымбатқа түскен өнімді арзан бағаға бер-
ген жағдайда сала кәсіпорны шығынға 
отырады. Шығынды бюджет жабуы ке-
рек. 

Осы сұхбаттан ұққанымыз, сол 
Кеңес Одағы тараған 1992 жылы 
тұтыну нарығында өте қауырт жағдай 
қалыптасты. Жылдар бойы ет комби-
натына малын сойысқа өткізіп келген 
шаруашылықтар жаңа жылдан бастап 
еркін баға ұсынды. Бірақ сол еркін 
бағамен өнімді сатып алуға халық дайын 
болмай шықты. Қарама-қайшылықтың 
сыры мынада еді. Шектеулі мемлекет 

бағасына үйренген халықтың қолында 
еркін бағамен өнім сатып алатындай 
жағдай болған жоқ. Дұрысы, олардың 
қалтасы көтермейтін. 

Агроөнеркәсіп саласының төрағасы 
сұхбатта базардағы нарық біздің сатып 
алу қабілетімізді айқындайтынын, ал оны 
сұраныс пен ұсыныс реттейтінін айтты. 
Сол заманның ерекшелігі, бағаның неден, 
қалай қалыптасатыны әлі де беймәлім. 
Тілші төрағаға «Халыққа сатылатын еттің 
бағасы неліктен 50 рубль, бұл баға қайдан 
шыққан, неге негізделген?» деген сауал 
тастайды. 

Төраға шаруашылықтан сатып алы-
натын сиыр етінің әрбір кезеңі бойын-
ша бағасы өзгеріп, оның соңғы құны 
қалыптасатынын айтады. Бірінен біріне 
өткен тізбек бойынша баға көтеріле 
береді. Ет комбинатынан «Мясо-
молторгке» дейін, одан әрі сауда 
бірлестігіне, кейін дүкен сөресіне, осы-
лайша тұтынушыға жеткенше қолдан- 
қолға өтеді. Баға өсудің сыры осында. 
Ал осындай тізбекті қысқартуға бола 
ма? Сол кездің мазмұн-сипатынан бо-
лар, сауалдың жауабы күрделі. Қысқасы, 
ешкім дайын несібеден айырылғысы 
келмейді. Әлгі өндірістік-технологиялық 
тізбекті қысқарту – жұмыссыздықты 
туғызады. Ал бұл – әлеуметтік сипаттағы 
мемлекет үшін апат! 

Сұхбат барысында біз сол уақыттың 
ауыр сипатын көз алдымызға әкелгендей 
болдық. Бұл жалғыз Қазақстандағы ғана 
емес, бүкіл ТМД елдерінде ортақ жағдай 
болатын. Сол жылы Қазақстан Президенті 
өнеркәсіп пен ауылшаруашылық кәсіп-
орындарының рентабельділігін барлы-
ғына ортақ – 50 процент деңгейінен 
асырмау жөнінде ұсыныс айтты. Себебі 
сол уақытта ауыл шаруашылығы 
өндірісінің  техника бағасы мен мал 
өнімдері бағасының арасында жер мен 
көктей айырмашылық қалыптасқан еді. 
Біз сұхбат алған уақытта облыста ірі 
қара өсіретін 88 шаруашылықтың 47-сі, 
қой шаруашылығымен айналысатын 67 
шаруашылықтың жартысынан астамы 
шығынмен жұмыс істейді екен. Тілші 
«Біз ендігі жерде нарыққа бет бұрдық, 
алдағы ахуалымыз қандай болады?» де-
ген сауалды алға тартады. 

Ұзақ жылдар бойы шаруашылық 
басқарған маман бұл сауалға барлығы 
жалқаулықтың, немкеттіліктің салда-
ры деп жауап берді. Оған қымқырып, 
жымқырып кетуге дайын тұратын зиянды 
психологияны қосыңыз. Әйтпесе, кар-
топ тұқымының әрбір келісін 2 рубльден 
сатып алып, сол өнімді ала алмауымыз 
неліктен?

Екінші мәселе. Бізде ауыл шаруа-
шылығындағы жұмыстың дені қолмен 
атқарылады. Бұл – өзіндік құнның 
қымбат болуының екінші себебі. Ауыл 
шаруашылығын жекешелендіру бары-
сында әр әкім өз жауапкершілігін артты-
рады деген сенімдемін. Өзін-өзі алдап, өз 
өнімін өзі жымқырып жатса, не болғаны? 
Нарық оған жол бермейді. 

Иә, жоспарлы экономикадан нарыққа 
өткен ауыр жылы ел осындай қиындыққа 
душар болды. Көптеген шаруашылықтар 
тарады. Жекешелендірілді. Міне, солар-
дың ауыр бастамасы 1993 жылдан 
басталғанын атап өткіміз келеді. Газет сол 
уақытта қиын заманның өтпелі кезеңін жиі 
жазды. Бірақ мақалалардың көпшілігінде 
нарық заманының күрделілігін сипаттау 
кемшін болғанын атап өткіміз келеді. 

Қазақстан Республикасына еңбегі 
сіңген экономист, соғыс және еңбек 
ардагері Бименді Баймаханов редакцияға 
жиі келуші еді. Бір келісінде «Бюджет 
қалай қалыптасуда?» деген мақаласын 
әкеліп тапсырды. Өткір сынға құрылған 
мақаланы 1992 жылғы 14 наурызда 
жариялауға тура келді. «Абылайдан бас-
тап аруақ жағалап, еске алып жатқан ата-
бабадан бізге артылғаны – жер. Бұл – аса 

байлық. Сол ата-бабалардың қанымен 
қорғалған байлықты аздырмай-тоздыр-
май келешек ұрпаққа жеткізу – қазіргі 
қазақ ұлтының парызы. Осыны аздырып-
тоздырып, тапқан пайда, жинаған абы-
рой – келешек ұрпаққа қиянат әрі қорлау 
болмақ» дейді қаржыгер-ардагер.  30 жыл 
өтсе де, бұл мәселе әлі өзегін жоймап-
ты. Шындыққа жақын жүретін ардагер 
одан әрі «ондаған жылдар бойы орталық 
наныңды, етің мен майыңды тегін жеп, 
сені дотацияға арқандап, өзіңді мәңгүрт 
етіп, жеріңді, суыңды ластады» деп на-
лиды. 

Қаржыгер маман сол жылдардағы 
бюджеттің жағдайынан мәлімет береді. 
«Салықтың түрін көбейткенше халыққа 
шындықты ашық айтып, 95 млрд 
(республиканың 1992 жылғы бюджеті) 
сомдық бюджетті 50-60 млрд сомға 
дейін қысқартудың шараларын неге 
белгілемейміз? Ол үшін өнімсіз шығынға, 
ысырапқа қатаң тосқауыл қойып, қаржы 
тәртібін нығайту керек. Өндіріс, сауда 
орындарының шамадан тыс баға өсіруіне 
қатаң тыйым салып, сауданы, бағаны 
бетімен жіберуді тез арада тоқтату ке-
рек. Өндіріс, сауда, т.б орындар түгелдей 
мемлекеттік меншікте тұрғанда, бұл тек 

қана бағаны бетімен жіберу емес, бұл – 
бүкіл елді, нақтырақ айтсақ, мемлекетті 
бетімен жіберу деген сөз» дейді ол. 

«Шикізатты, етті, майды, астықты 
бұрынғы Одақ тегін алып келді деп, 
қақсағанымызға бірнеше жыл бол-
ды. Байлық жеткілікті. Бұрынғы Одақ 
халқы санының 6 процентін құрайтын 
Қазақстан – хромиттің 90, барлық 
түсті металдардың 50 процентін, 
ауылшаруашылық өнімдерінің төрттен 
бірін бере отырып, шет елдермен (ТМД-
ны қосқанда) сауда-саттық көлемі қазіргі 
ағаш ақшаның өзімен неге теріс баланс 
(6 млрд сом) береді? Бұрын айтылып 
жүргеніндей, Қазақстан өзі дүниежүзілік 
бағамен түсті металды сатса, 40-50 млрд 
доллар, мұнай, көмір, темірден 20 млрд 
доллар, ауыл шаруашылығы өнімдерінен 
5-10 млрд доллар табар еді дегеннің бәрі 
бос сөз болғаны ма?» дейді автор тағы да. 

Шындығында, ақсақал сөз етіп 
отырған 1992 жыл ауыр кезең еді. Бірақ 
жоспарлы жүйенің шекпенінен шығып, 
әлеуметтік ортада тәрбиеленген кеңестік 
психология олардың төзімін тауысты. 
Қолдарына қалам алғызып, батыл ой 
айтуға итермеледі. Бірақ ескінің жаңамен 
күресі қай дәуірде оңай болыпты?! Менің 
пайымдауымша, осы қарсыласу кейінгі 
15-20 жылға дейін созылды.

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарын-
да сол уақыттың сипатына тән төтенше 
оқиғалар болды. Солардың бірі Сексеуіл 
локомотив депосына қатысты жағдай 
еді. Пикеттер ұйымдастырды. Теміржол 
қозғалысын тоқтатамыз деген талаптары 
болды. 1993 жылдың 21 қыркүйегінде 
газетте жарияланған «Сексеуілде не бол-
ды?» атты мақалада егжей-тегжейлі баян-
далды. Осындай оқиғалар сол уақыттың 
сипатына тән болатын. Сонымен бірге 
Қызылорда қаласындағы такси паркінде 
болған ұжымдық текетірес газет назары-
нан тыс қалмады. Жалпы алғанда, 1992-
1993 жылдардағы кезеңде осы тақылеттес 
оқиғалар жиі орын алды. 

1993 жылдың 15 қарашасында 
Қазақстан Президентінің Жарлығымен 
Қазақстанның Ұлттық валютасы – 
теңге өмірге енді. Осыған орай, үкімет 
өз қаулы сымен тұтыну тауарлары мен 
халыққа көрсетілетін қызмет түрлерінің 
бағалары мен тарифтеріне шектеу енгізді. 

Теңгенің енгізілуі Қазақстан 
тәуелсіздігінің айшықты символына ай-
налды. Еліміз саяси жағынан тұғырын 
бекемдеп алды. Алайда 1993 жыл біз 
үшін алаңдаушылығы басым, сындар-
лы сәтінен күдігі мол кезең ретінде есте 
қалды. 

ТӘУЕЛСІЗДІК: 1992-1993 жылдар

Жолға ақы 
төлеуге 
дайынсыз 
ба?

Бастамаларды қолдаған бағдарлама
Облыс әкімі Гүлшара 

Әбдіқалықова Жапонияның 
Қазақстан Республикасындағы 
Төтенше және Өкілетті Елшісі 
Джун Ямадамен кездесіп, 
екі ел арасындағы, оның 
ішінде Сыр елінің дамуы 
бағытында атқарылып жатқан 
жұмыстарды талқылады. 
Басқосуға облыс әкімінің 
орынбасары Бақыт Жаханов, 
тиісті басқарма басшылары 
және Жапония елінен келген 
делегаттар атташе Томоя 
Ёкоэ мен «Шөп тамыры» 
халықаралық бағдарламасының 
үйлестірушісі Акира Мацумото 
қатысты.

Оған облыстық ішкі сая-
сат басқар масының басшы-
сы Мира Қазбекова, ҚР өнер 
қайраткері ақын Серік Ыдырыс 
және бір топ жастар қатысты. 
Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 
кітапхананың кітапханашысы 
Назерке Нұрлыбек сөреге 
қойылған жаңа кітаптармен та-
ныстырды. Айта кетейік, облыс 
әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
бұған дейін жастармен кезде-
суде аталған орталыққа жаңа 
кітап бұрышын ашып, оған 100 
жаңа оқулықты алдырту туралы 
ұсынысын қабылдаған еді. 

− Облыс әкімі жастардың 
ұсынысын орындады. Жастар 
орталығына келген «Қазақ 
тіліндегі 100 жаңа оқулық» – гу-
ма нитарлық бағыттағы әлемнің 
ең жақсы деген оқулықтары. 
Қазақ тіліне аударылып, елге 
ұсынылған құнды кітаптар 
аймақ жастарына да жетті. 
Себебі «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласының негізгі мақса-
тының бірі – жастардың білім 
көкжиегін кеңейтіп, қоғамдық 
сананың өзгеруіне жол ашу, − 
деді Мира Қазбекова.

Басқарма басшысы Сыр жа-
старына құнды оқулықтарды 
тарту еткен «Ұлттық Ау-
дарма бюросы» қоғамдық 
қорының атқарушы дирек-
торы Рауан Кенжеханұлына, 

«Кітап құрттары» оқырмандар 
клубының жетекшісі Талғат 
Меңдібаевқа алғыс білдірді. 
Шара соңында ол жастарға 
жергілікті ақын-жазушылардың 
шығармаларын сыйға тартты. 

Сыр жастарына 
құнды сыйлық

Кеше облыстық ішкі саясат басқармасының 
ұйымдастыруымен «Жастар ресурстық орталығында» 
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласы аясында қазақ тіліне аударылған 
100 кітаптың таныстырылымы өтті. 

Олар партияның «Өзгерістер 
жолы: Әр азаматқа лайықты өмір» 
атты Сайлауалды бағдарламасын 
жүзеге асыруға арналған Қызылорда 
облыстық және Қазалы аудандық Жол 
карталарында 2022-2023 жылдары 
орындалуы жоспарланған «Қазалы-
Қожабақы-Бозкөл-Кәукей» автомо-
биль жолының «Қарлан» учаскесінен 
Сырдария өзені арқылы өтетін көпірдің 
құрылысына зерделеу жұмыстарын 
жүргізді.

– Салынатын өткелдің жал-
пы ұзындығы 2,5 шақырым болса, 
темірбетон көпірінің ұзындығы – 248 
метр, ені – 13 метр. Сондай-ақ, жаяу 
жүргіншілер жолы мен жарық шам-

дар да орнатылатын болады», – дейді 
аудандық тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімінің 
басшысы Мұрат Әбсұлтанов.

Партиялық бақылау комис-
сиясының өкілдері көпірдің сапалы 
әрі мерзімінде салынып, қаржысының 
тиімді жұмсалуына қатаң мән беру 
керектігін айтты. 

Жалпы құны 4,4 млрд теңге бо-
латын көпір құрылысы 2023 жылы 
аяқталмақ. Әйтеке би кенті мен 
Қазалы қаласы және 8 елді мекенді 
байланыстыратын бұл көпір қауіпсіз 
және тұрақты көлік қатынасы болатын 
халық игілігіне айналады.

Көпір құрылысы – 
халық игілігі

«Nur Otan» партиясы 
облыстық филиалының 
партиялық бақылау 
комиссиясы мен жауапты 
басқарма өкілдері Қазалы 
ауданында болды.
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Өйткені бұл саяси институттар тех
нологиядан гөрі саясат алдыңғы қа
тарда тұрғанда пайда болған. Саясаткер 
мен сайлаушылар өткен ғасырларда 
өнеркәсіп дамуының алдында болып 
бағыттап отырды.

Ал қазір технология революция жа
сап, саяси прогресстерден әлдеқайда 
алға шықты. Осыдан біршама жыл бұ
рын интернеттің күшейгендігін көп
ші лік сезінген жоқ. Бүгінде интер нет 
адамның жеке өмірінен бастап мем
лекеттің егемендігіне дейінгі ұста
нымдарға  әсер ете алатын еркін, заңмен 
реттеуге келе бермейтін ортаға айналып 
барады. Сондықтан демократиялық 
сая сат қоғамның дамуын реттеуден қа
шықтады. Сайлаушыларда бұ рынғы 
де  мократиялық тетіктер өзде ріне то
лық өкілеттік бермейтініне біртін деп 
көздері жетіп келеді.  Бұрын баспа ма
шиналар мен бу двигательдер арқылы 
жоспар жасасақ, бүгін биотехнология
лар мен супер компьютерлер шешім  қа
был дауымызға  араласуда.

Технология қарқынын өзгерту 
үшін ештеңе істей алмайтынымызды  
мамандар қазірден айтып жүр. Жеке 
өмірімізге қолсұғушылықтан сақ
тау тым қиынға түседі. Яғни, біз дің 
онлайнәрекеттеріміз өзіміздің құпия
лығымызға жиі қауіп төндіреді. Кейбір 
зерттеушілердің ай туынша,   жаңа тех
нологиялар адамның мі незқұлқын 
және әлеуметтік құрылым дарды қалып
тастыруда үлкен күшке ие.    Әрқайсымыз 
қолымыздағы техникаға қалай әсер 
етеміз, ал ол бізге қалай әсер ете алаты
нын білуге тиіс дәуірде өмір кешудеміз. 
Интернетті біреулер күн көріс құралына 
айналдырса, енді біреулер өздерін 
танытуға, мойындатуға, т.б, үшін пай
даланады. Таныту мен мойындату өзі
нің біліктілігі мен білімділігі ар қылы 
жүріп, қоғамға өз пайдасын тигізсе 
жақсы. Кейбір азаматтардың жаз ғаны
нан оның ішкі дүниесінің дең гейін 
анық байқаймыз. Смартфон, гаджет
тер өміріміздің ажырамас бөлігіне ай
нал ған уақытта «ашықтық», «еркін 
ой айтудың» жөні осы екен деп әрбір 
сөздің сұрауы бар екенін ұмытып кетіп 
жатамыз. Нәтижесінде «жел сөзді шын 
сөзге» айналдырамын деп біреудің құ
қықтық мәртебесіне қол сұғамыз. Бұл 
үшін  дамыған демократиялық елдерде 
жа уапкершілік өте ауыр. 

Елімізде әрбір азамат өз пікірін, 
көзқарасын,  ұсынысын  білдіруге  құ
қылы. Қазақ халқы кеңестік билік 
кезінде тілі байланып, қолаяғы тұса
лып, еркін ой білдіре алмау кезе ңін 
басынан өткерді. Енді, сөз бостан
ды ғын  пайдалана  білу, еркін сөйлеу  
про  цестерінен  тәжірибе жинақтау да
мыз. Сөзді ауыз дықтауға күн  ненкүнге 
дамып келе жатқан ақ па рат  тарату 
технологиясы жол бер мей  ді. Компью
тер ғылымында аз ғана өзгерістің өзі 
қо ғамға зор әсер етуде.  Жеке адам
дардың ақпарат айдынында көз қарас 
білдіруі тым шарықтап барады. Қазіргі 
жеке  адамдардың әлеуметтік желіге 
мәліметті қорытып, қоғамға қа жетті 
ақпарат ретінде емес, «шикізат» ретінде 
ұсынуы өзара тартысты тудыруда. Осы
ны  реттеудің  бір жолы ретінде ресми  
және бейресми мәлімет дегенді қол
данып жүрміз.

Әлеуметтік желілер – интернеттегі 
ең тартымды орталардың бірі. Әлеу
мет тік желі де өзара байланыс құралы 
ретінде басталса, қазір олар өз ісінің 
нәтижесінен хабар беріп мәлімет ал
мастыру, көзқарасын білдіру, т.б үшін 
кейбір азаматтардың кеңсесіне ай
налды. Санасезім деңгейі әр ортада 
әртүрлі. Әрине, ойпікірді айтуды те
жеу, ойлауды да тежейтін сияқты. Ой
лау қабілетін тежеу адамның рухани да
муына кесірін тигізеді. Іштегі жиналған 
ойды шығарып тұрмаса, ол да көңірсіп 
бұзылуы ықтимал. Жаңа ойға, идеяға 
орын керек.    Бізге керегі сөз таластыру 
емес, ойға – ой, идеяға идея  қосу болуы 
керек. Итпен ит таласады, ал адамдар 
ой жарыстырады. Қазір бірбірімізді 
қаралайтын емес, бірбірімізді алға ұм
ты луға ынталандыратын уақыт.  

Ата Заңымызда: «Адамның және 
азаматтың өз құқықтары мен бостан
дық тарын жүзеге асыруы басқа адам
дардың құқықтары мен бостандықтарын 
бұзбауға, консти туция  лық құрылыс пен 
қоғамдық имандылыққа нұқсан кел
тiрмеуге тиiс» деп көрсетілген. Бұл бап 
әрбір адамнан өзінің құқығы мен бірге 
екінші бір жақтың алдындағы  жауап
тылықты да талап етеді. Ашықтықты 
пайдаланып «ащы шындықты» айтамын 
деп,  жалпыға бірдей ортақ мәдениетті, 
жеке бас әдебі, этиканы, арұятты 
ұмытуға әсте болмайды. Шындықты 
мен ғана ай тамын деп біреулердің 
көзқарасына, қызметіне, лауазымы
на байланысты же ке басына, отбасы
на,  намысына, арож  данына тиісуге, 
нақтыланбаған мәлі метті таратуға  
жол берілмейді.  Ол үшін заң алдында 
жауаптылық туындайды. 

Әлеуметтік желі адамның бойын
да демонстративті мінезқұлықтың 

пай да болуына әкелуде. Желі арқылы 
үлкен мен жас, еркек пен әйел айтысып, 
жастар дың кейбір өкілдері үлкендердің 
жаға сынан алып жатады. Дәстүр бо
йынша еркектің алдын кесіп өтпейтін 
әйелдердің кейбірі бүгін басшы демей, 
үлкен демей, ер кісі демей беттен алуға 
дайын тұрады. Қазақта ондайларды 
«көр генсіз» дейтін. Өте ауыр сөз. Бүкіл 
әу леттің сүйегіне таңба түсіретін сөз.  
Қоғамда күнделікті кездесетін әртүрлі 
жағдайларға мамандығы келмейтін, 
білімі  өтпейтін, тәжірибесі  жетпейтін 
кейбір бауырларымыз көпірме сөзбен 
араласа береді, сұрақтар қояды. Ал оған 
берілген жауап қызықтырмайды. Оларға 
тек өзін көрсету ғана керек болады және 
өзінің кәсіби маман алдында кім болып 
көрінгенін де ойлай бермейді.  

Біз бүгін «коронавирус» індетімен 
күресті алдыңғы қатарға шығардық. Бұ
ның уақыты өтер. Ал әлеуметтік желіге 
тәуелділік те көп тараған эпидемия ның 
біріне айналып үлгерді. Бұл әлі   күшей
месе, бәсеңдемейді. Өйткені әлеумет
тік желілерді жасаушы алпауыттар оны 
үне мі дамытып, жаңғыртып отырады. 
Соның «қызығымен» тәуелділікке ұшы
раған адам депрессияға ұшырауы лезде
ақ.

Сондықтан, біз алдымен өз «нәпсі
мізді» тыйып, ақпарат көздерін пайда
лануды саналы түрде шектей білуіміз 
керек. Бұрын жаман әдеті жоқ деп 
спирт тік ішімдікті ішу, темекі шегу 
сияқ ты әдеттен ада адамдарды айтатын. 
Енді әлеуметтік желіге байланып, өз 
уақытын текке өткізетін адам емес пе 
деп қарайтын болармыз. Себебі, ондай 
адамдар виртуальды өмірдің қиялында 
жүріп, шынайы өмірдің заңдылықтарын 
түсінбей, жұмысқа кедергі келтіруі ық
тимал немесе отбасының берекесін  ке
тіруі мүмкін. 

Әлеуметтік желідегі ақпараттың шы
найылығын анықтап жатпай пікір жазып 
байбалам салу, басшыларға үндеу жасау  
арқылы қоғамды бұзушылық, өсекаяң 
мен жала жабу сияқты күнәларға кез
десеміз. Қасиетті Құранның «Хұжурат» 
сүресінің 6аятында: «Егер пасық адам 
хабар алып келсе, оны анықтап алыңдар. 
Әйтпесе білмей бір елге кесірлерің тиіп, 
істегендеріңе өкінесіңдер» делінген.

Қазақ аталарымызда «Біреуге жала 
жаппа, наласына қаласың. Ол өзіңнің 
алдыңнан немесе ұрпағыңның алдынан 
шығады» деп үнемі ескертіп отырған. 

Менің ғылыми жұмысым репрес
сия, қудалау тақырыбына қатысты. Сол 
кездегі «сөз тасушылардың» қызға ныш, 
күншілдігі мен жала жабуы арқылы 
көп теген зиялыларымыздың жазалан ға
нымен таныспын. Ол кезде қазақтың бі
лімділерін, іскерлерін, халықты соңына 
ерте алатын тобын құрту керек болды. 
Соған өзімізді  пайдаланды.

Ал қазіргі «ойбай анау ананы бүл
дірді, мынаны құртты, анау қыл мыс
кер, мынау нашар, т.б» деп байба лам
шыл дық, аран датушылық, т.б ісәрекет 
жасап жүрген бауырларымыз туралы 
не ойлауға болады? Кеңес кезінде де, 
тәуел сіздік кезінде де қаншама «арыз
қойларды» білетін едік. Арыз арқылы 
қорқытыпүркітіп соғым жегенді де, 
баласын оқытып, жұмысқа тұрғызғанды 
да, кішігірім атақты иеленгендерді де 
кездестіріп келеміз. Алайда, солар дың 
ұрпақтарының қоғам алдында «жар
қырап» жүргенін өте сирек байқай мыз. 
Менде көптеген посттардың мәтіндері 
жиналды. Тек қана негативті көретін 
адамдардың отбасындағы тәрбиенің нә
тижесі ойландырады.

Он екінші ғасырдағы шығыс 
даныш пандарының бірі имам Ғазали: 
«Біреулер бар біледі және олар біле
тіндерін өздері де біледі. Бұлар – 
ғалымдар, ізінен еріңдер. Екінші 
біреулер бар көп нәрсе біледі. Бірақ 
та білетін дерін өздері білмейді. Олар 
ұйықтап жүргендер. Оятыңдар он
дайларды. Үшін шілер білмейді көп 
нәр сені, бірақ білмей тіндерін біледі. 
Олар – адасып жүргендер.  Ондайларға 
жол көрсетіп жіберіңдер.  Төртіншілері 
ештеңе жарытып білмейді.  Өкініштісі,  
білмейтіндерін  өздері білмейді. Бұлар 
залымдар. Ондайлардан қашыңдар» 
депті. Ендеше, әр нәрсені орнымен 
айтқанымыз және ортақ мәселеден жеке 
амбициямыз жоғары болмағаны жөн.

Қазақстан Мұсылмандар діни бас
қармасының бөлім басшысы Думан 
Сайфулланың пікірінше, «Сөйлесу, 
пікір бөлісу, орта деңгейімен сана
су тәрізді қарапайым әдептер сақтал
мағаны салдарынан, өздеріне қатысы 
жоқ мәселелер үшін де айтысыптар
тысу, өсек пен ғайбат айту, нала мен 
жала жабу қыза түсіп, аяғы үлкен 
дауға ұласып жатады. Нәтижесінде, 
тозған жүйке, жойылған сауаптан басқа 
тапқан ешбір пайда жоқ». Ой салар 
пікір. Ойланайық, ағайын! Дүниедегі 
ең қадірлі құндылықтарымыздың бірі – 
әдептен озбау екенін естен шығармайық. 
Қайткенде де бірбірімізді толықтырып, 
қабырғалы халық, іргелі ел болуға 
ұмтылайық.

Наурызбай БАЙҚАДАМОВ, 
облыстық мәслихат хатшысы

Қоғам салмақты 
ойлауды 
ұмытпауы керек

– Қазақстан Жазушылар 
одағының тарихы туралы, ең 
алдымен, не айтуға болады?

– Қазақстанда большевиктік 
диктатура толық орнағаннан 
кейін, еркін ойлы, ұлт мүддесін 
көздеген газетжурналдар шеті
нен жабылған соң, 1920 жылы 
ұлт көсемі Әлихан Бөкейханұлы 
өзінің үзеңгілес әріптестеріне 
«Не балаларға сабақ беріп, не 
жорналға, не газетке мақала жа
зып, Алашқа қызмет қылмасақ, 
не қазақ тілінде кітап жазбасақ, 
өзге жол бізге бөгеулі ғой» деп 
үндеу тастаған еді. 

1923 жылы ақын Мағжан 
Жұмабаевты Түркістан Рсепуб
ликасының басшылары Мәскеу
ге В.Брюсовтың Жоғарғы Әде
биет мектебіне оқуға жібереді. 
Ол сондағы әдеби ортамен та
ныса келе, 1924 жылы Мәскеуде 
«Алқа» атты қоғамдық әдеби
мәдени шығармашылық ұйым 
құрмақшы болып, 16 дана қол
жазба бағдарламасын таратады. 
Мағжанның бастамасын Ә.Бө
кейханұлы, А.Байтұрсын ұлы, 
М.Әуезов, С.Сәдуақасов, С.Қо
жанов, С.Дөнентаев, Е.Ома ров, 
т.б. қолдап, ақылке ңестерін 
бе ріп, баскөз болады. Бағ дар
ла мада «Қазақ әдебиеті тоғыз 
жолдың торабында тұр. Артын
да бір жол, алдында мың жол 
бар. Қазақ әдебиетін мынау мың 
жолдың торабына алып келіп, 
аңыртып тұрған – тұрмыс» деген 
сөздер жазылған. Одан әрі «Түрлі 
нәрсені суреттейтін әдебиет не
гізгі бағытқа қайшы болмасын. 
Негізгі бағытымыз төңкеріс ар
қылы ортақшылдық»,– деп ке
ліп, «Қазақ ақыны мен проле
тариат ақынының арасында 
бір талай айырма бар. Ұлттық 
әдебиет өз соқпағымен жүруі 
керек» деп жазған. С.Сәдуақасов 
бұл бағдарламаны «Еңбекші қа
зақ» газетіне жарияламақ бол
ған екен. Бірақ, НКВД тір кетуге 
тыйым салып, оның ұйымдас ты
рушыларын кейіннен шетінен 
қуғынға ұшыратқан. Олардың 
бәрі де жазықсыз жазалауға тап 
болып, қамалып, атылып кетті. 
Дегенмен, ұлт мүддесін көздеген 
«Алқа» бағытының көрегендігін 
әдебиет тарихы толық дәлелдеді.

Дәл сол тұста Қазақстанда 
1925 жылы 18 маусымда РКП(б) 
ОКның «Көркем әдебиет сала
сындағы партияның саясаты» 
атты қаулысы шығады да, ар
тынша Қазақ өлкелік партия 
комитеті 12шілдедегі өз ше
шімімен Қазақ пролетар жазу
шылары ассоциациясын құрып, 
оны басқаруға Сәкен Сей фул
линді тағайындайды. Бұл заңды 
құрылған алғашқы жазушылар 
ұйымы еді.

– 1932 жылы БК(б)П Қа
зақстан өлкелік комитетінің 
қаулысымен ҚазАПП тара
тылып, жазушылардың жаңа 
ұйымдастыру комитеті құрыл
ды, төрағасы болып ақын 
Ілияс Жансүгіров тағайын
дал ды...

– Бұл комитет екі жыл айна
лысып, 1934 жылғы 1218 мау
сым аралығында Ресей жазушы
ларынан да озып, олардан 3 ай 
бұрын Қазақ жазушыларының 
І съезін өткізді. Құрылтайды 
С.Сейфуллин кіріспе сөзбен 
ашып, 5 баяндама тыңдалып, 6 
күн бойы жарыссөз болып, жи
налғандар жазушылар ұйымын 
құру мәселесін талқы лайды. 
Қо рытындысында, Қа зақ со
вет Жазушылар одағы құ ры
лып, бас қарманың тұңғыш төр
ағасы болып Ілияс Жансү гіров 
сайланады. Жазушылар одағы 
өз жұмысын бастап, кеңестік 
әдебиет жасауға белсене кірісіп 
кетті. «Қазақ әдебиеті» газеті 
ашылып, оған алдымен Ғабит 
Мүсірепов бас редактор болып 
тағайындалды, бірнеше жыл
дан кейін оны Бейімбет Майлин 
ауыстырды. Бірақ, көп ұзамай 
алағай да бұлағай заман баста
лып, үш бәйтерек – үш достың 
үшеуі де репрессияға ұшырап, 
атылып кетті.

– Жалпы, Қазақстан жазу

шыларының ат төбеліндей аз 
ғантай қатары сол жылдарда 
қатты сирегенін тарихтан бі
леміз. Осы тұста бас қа төнген 
сол бір сұрапыл заман ның 
сы рын ашыңқырап айты ңыз
шы...

– Қараңғы түнде қара маши
на келіп, шетінен ұстап әкетіп 
жатқанын тарихи құжаттардан 
жақсы білеміз. «Бейімбет жау 
болса, мен де жаумын» деп 
тай салмай сөйлеген Ғабит Мү
сірепов ғайыптан тайып, аман 
қалды.

Партиядан қуылып, салы 
суға кетіп, үйіне келіп, ЧОН
нан қалған маузерін оқтап, 
аты лып өлмек болып, өмірмен 
қош тасып отырған Сәбит Мұқа
новтың ұйықтап жатқан Арыс
тан деген сәби ұлы кенет «шыр» 
етіп жылағанда, қолынан та
паншасы түсіп кетіп, бесікке 
тұра жүгіреді. Ал таңертеңіне 
Орталық Комитет Сталиннің ту
ған күніне баяндама жазуға тап
сырма беріп, қаламгерге өлудің 
қажеті болмай қалады.

– Жазықсыз жазалаулар 
мен қуғынсүргіндер екінші 
Дү ниежүзілік соғыстан кейін 
де толастамады ғой...

– 1951 жылы тарихшылар 
Нұрмұхан Бекмаханов пен Бек 
Сүлейменов ұзақ жылдарға сот
талған кезде, әдебиет зерттеу
шілері Есмағамбет Ысмайыл
ов пен Қайым Мұхаметханов 
«Абайды мектепте оқытуда жі
берген ұлтшылдық қателіктері 
үшін» қамалып, итжеккенге 
ай далды. Осы тұста соғыс
тан бұрын жазған «Батыр На
уан» поэмасы үшін айыптал
ған Қалижан Бекхожин Мұхтар 
Әуе зовтің ақылымен Түркі мен
станға қашып кетіп, бірнеше 
жыл бой тасалады. Ал Әуе з
ов тің өзі бас сауғалап, елден 
кетуге мәжбүр болып, Мәс
кеу ден қорғаныш, пана тапты. 
Сөйтіп, МГУда сабақ беріп 
жүрген Әуезовті бір заманда 
Мағжан оқыған, кейінірек Тә
жібаев оқыған, кейіннен Ол
жас, Мұқағали да, одан беріде 
біз де дәріс алған Әдебиет 
инс титутының тыңдаушысы 
Айтмат  ов іздеп барып жолығып, 
«Жә милә» атты шығармасын 
оқы тады. Сөйтіп, ұлы ұстаздың 
алқа уымен әлемдік айдынға 
жолы ашылады. Көп жылдардан 
кейін атақдаңқы әбден өр леп 
тұрған кезінде Шыңғыс Айт
матов ұстазы Әуезовтің цен
зура тыйым салған «Қилы за
ман» шы ғармасын ақтап жазып, 
жарыққа шығарады. 

– Міне, бұлар – біздің әде
биеті міздің тарихына қатысты 
нақ ты деректер. Ал, Сіз қарша
дайыңыздан ел өміріндегі 
әлеу  меттік үлкен істерге ба
тыл араласа бастағаныңызды 
ел жақсы біледі. Енді осы жай
лы кө кейіңізде жүрген екі елі 
шықпаған нақты айғақтар 
жөнінде  не айтасыз?

– 1973 жылы Қазақстан Жа
зушылар одағында АзияАфри
ка жазушыларының V конфе
ренциясы қалай өткені жас 
болсақ та есімізде. Аса үлкен 
ха лықаралық шараны Әнуар 
Әлімжанов, Олжас Сүлейменов, 
Шерхан Мұртаза ағаларымыз 
қалай ұйымдастырып жүргенін 
өз көзімізбен көрдік. Қазақтар 
мен Қазақстанның аты сол тұс та 
екі континентті қатар жаңғы р
тып тұрды. Бұл да – біздің Жазу
шылар одағының тарихы!

Осы Пленумда отырған 
Алаш тың аса көрнекті ақыны 
Темірхан Медетбектің айтуын
ша, ол Маңғыстауда жүргенінде 
редакция жұмысымен жергі
лікті түрмеге кіреді. Сонда бір 
бұрышта үюлі жатқан кітап
тарды көреді. Қараса – Олжас 
Сүлейменовтің «Азиясы» екен. 
«Түрмеге адам қамағанды та
лай көрсем де, кітап қамағанды 
бірінші рет көрдім» дейді «Көк 
түріктер сарынының» жыршы
сы.

Желтоқсан оқиғасынан ке

йін Жұмағали Ысмағұлов, 
Бей  біт Қойшыбаев, Мейірхан 
Ақдәу летов, Дәлелбек Батыр, 
Аманғазы Кәріпжанов, т.б. 
қалам герлер жұмыстан қуылып, 
тергеліп, республикада репрес
сиялар өршіп тұрған кезде Жа
зушылар одағына кездесуге Кол
бин келді. Мәскеудің қаһарынан 
қаңтар тоңып, партияның қылы
шынан қаны тамып тұрған кез. 
Сонда қаймықпастан, қаһар ла
на қарсы сөйлеп, дүлейдің бе
тін қайтарған алдымен Жұбан 
Молдағалиев, екінші жолы Сафу
ан Шаймерденов ағалар болды. 
«Мен – қазақпын» поэмасының 
авторы мен Битабар палуанды 
тірілткен қаламгер ағалар осы 
тайсалмас мінездерімен нағыз 
жазушының азаматтық пози
циясы қандай болуы керектігі 
жөнінде кейінгі ұрпаққа үлгі
өнеге көрсетіп кетті.

Темірхан Медетбек «Шека
радағы торғайлар» өлеңі үшін 
Қазақстан басшыларының қыры
на іліксе, Бақытжан Қанапиянов 
қостілділік жөнінде жазған өлеңі 
үшін Кремльдің кәріне шалы
нып, Өзбекәлі Жәнібековтің 
ара шалауымен аман қалды. Ал 
Есенғали Раушановтың «Қара
бауыр қасқалдақ», «Жел тоқсан» 
өлеңдері, Нұржан Қуантай ұлы
ның «Қараөзек» романы, т.б. 
шығармалар дер кезінде жазыл
ғандықтан да, сол көтерілістің 
көрінісайнасы болып қалды.

– Меніңше, Мұхтар Шаха
нов тың Арал қозғалысын, Ол
жас Сүлейменовтің Жазушы
лар одағында халықаралық 
антиядролық «НевадаСемей» 
қозғалысын қалай құрғаны 
Сіздің көз алдыңыздан әлі кет
кен жоқ. Бұл тұста қазақтың 
осы екі қайраткер тұлғасына 
қолғабысқа жарап қалған ке
зіңіз еді ғой... 

– Дұрыс айтасыз. Қайнаған 
өмірдің қақ ортасында бел ше
шіп, білек сыбана жүруге, батыл 
қайрат көрсетуге тура келді. За
ман ағымы солай болды. Қа
зір, міне, мұның бәрі – біздің 
Жа зушылар одағының тарихы, 
біздің қазақ әдебиетінің тарихы! 
Бұлтартпайтын таза өмір. 

– Осы тұста тағы бір са
уал көкейіме келіп тіреліп 
тұр. Көлеңкесінен қатты қор
қатын, жанжағына қара ғыш
тап,  өзі  не де, өзгеге де сен бейтін 
адам  дар болады. Ондай ды 
кө  зіміз көбіне көріп те жүр. 
Шы  дамы таусылып, жанжа
ғына көп жалтақтайды. Бо
йын үрей билейді. Менің бай
қауымша, Сіздің мінезіңіз 
ашық, көңіліңіз ақ адамсыз, 
ойпікірді бетке тура айтасыз. 
Осын дай адалдықтың, таза
лықтың кесірі, залалы тиген, 
көңілкүйіңізді қатты бұзған 
кезі болды ма? 

–  Бірде Жазушылар одағында 
жастар ісі жөніндегі хатшы бо
лып еңбек етіп жүргенімде өзім 
құралпы жастармен бірігіп, «Мә
дениет экологиясы» атты жина
лыс өткізбек болдым, өткіздім 
де, бірақ көп кедергі, қысымға 
ұшырадым. Үлкен ағаларым: 
«Өз атыңды шығару үшін екінші 
Желтоқсан жасайын деп жүрсің! 
Жазушылар одағына КГБны 
қаптаттың!» деп қатты ұрысты. 
Іліп қойған хабарландырула
рымды жұлып тастай берді. 
Абырой болғанда, шетелге кет
кен іссапарынан бастығымыз 
Олжас аға келіп қалып, мені қол
дап жіберді. «Жастарды Одаққа 
кіргізбесек, көшеге кетіп, жина
лыс ашады, екінші Желтоқсан 
сонда болады. Рұқсат берейік, 
Одаққа өткізсін!» деді.

Енді бірде «Жазықсыз ағалар 
жадымызда» атты үлкен басқосу 
өткіздік. Бұл Алаш арыста
рын ақтау жиналысы еді. Екі 
жиы нымның екеуі де Одақтың 
мәжіліс залында өтті. Бұл жолы 
да Олжас аға жол ашып берді. 
Жиналысымызды бастап беру
ге келіскен Әлжаппар Әбішев 
ақсақал келмей қалып, алқалы 
жиынды Сафуан Шаймерден ов 

ағамыз ашты. Адам өте көп жи
налды. Әлі ақталмаған Алаш 
арыстарының балалары, ұр
пақтары қатысты. Қаншама 
шын  дық айтылды. Деректер 
мен айғақтар ортаға салынды. 
Осы жиналыстың соңында Ах
мет Байтұрсыновтың бір си
рек суреті қолды болып, қызы 
шырылдап іздегені есімде. Бір 
ғалымжазушы ағамыз 70 жыл 
жарық қөрмеген суретке қатты 
қызығып, қағып кетіпті. 

Бұл да болса Одақтың тари
хы.

– Қазіргі таңда әдеби ор
таның, әдебиеттің халахуалы 
қалай?

– Бір заманда Жазушылар 
одағында неміс, корей әде бие
ті нің бөлімдері де болған, қазір 
ол тілдерде жазатын ешкім қал
мады. Могиканның соңғы тұяқ
тарындай Герольд Бельгер, Пак 
Ир, Хан Дин сияқты ағалар 
кет кен соң бөлімдер де жабыл
ды. Қазір орыс және ұйғыр әде
биеттерінің бөлімшелері жемісті 
жұмыс істеп келеді. 

Қазақ әдебиетінде өшпес із
дері қалған, ғасыр ауысқанмен 
де, ғұмырын тауысқанмен де 
шы ғар малары өлмеген жазушы
ларды және бүгінгі көзі тірі, мың 
жасағыр қаламдас ағалар мен 
апаларды, үзеңгілес қатар жүрген 
қанаттастарды шығармашылық 
кезеңдеріне қарай буындары 
мен толқындарына қарай бөліп, 
есім дерін топтап атап шығайын, 
егер қалып қойғандар болса, ке
йін толықтыра жатармыз деп 
ойлап едім. Бірақ тізімімнің өзі 
әлденеше бетке созылып кет
кен соң, ол райымнан қайттым. 
Тек әдебиеттегі кең танылған 
кезеңдерді ғана санамалап өттім. 

Абай бабамыздың кең күпі
сінен бір мезгілде жамырай 
шық қан жиырмасыншы ғасыр 
ба сындағы «Алаш арыстары» 
мен «Алыптар тобы», жауын
гер жыраулардың ақсауытынан 
шық қандай «Майдангер қалам
гер лер», өткен ғасырдың алпы
сыншы жылдары әдебиетке 
кел ген «Жылымық жемістері», 
бұ лардың ішінде аттары аңызға 
айналған «Төртбес тапал» да, 
«Жеті жетім» де бар. Одан бергі 
«Соғыстан соң туғандар», «Тың 
жылы туған түлектер», «Алтын
көпірліктер», т.б. атаулардың 
бәрі дерлік әдеби ортаға белгілі. 

Бірде «Қазақ әдебиеті» га
зетінде ілездемеде отырғаны
мызда бастығымыз Шерхан 
Мұр  тазаның телефоны «шыр» 
ете қалды. Қоңырау соққан 
бірінші хатшы Олжас Сүлей
менов екен. Шерағаң онымен 
сөйлесіп болған соң: «Мына 
Шым бұлақта бір Совет Ода
ғының батыры, қазақ жігіті де
малып жүр дей ді, әскери истре
бительдің сы наушыұшқы шы 
екен. Соны барып жазып, су
ретке түсіріп ке ліңдер» деді. 
Жүсіпбек Қорғас беков пен Сай
лау Пернебаев жедел барып, жа
зып қайтты. Ол беймәлім батыр 
жігіт Тоқтар Әубәкіров екен. 
Тоқ тар ағаның «Қазақ әдебиеті» 
газе тінің бірінші бетіне келісті 
су реті мен көлемді сұхбаты жа
рия ланған соң Елбасының көзіне 
ша лынып, аяғында ға рыш тан 
бірақ шықты. Міне, бұл – «Қа
зақ әдебиеті» газетіне қатысты 
тарих.

1993 жылы Оралхан Бөкеев 
«Қазақ әдебиеті» газетіне астана
ны Ақмолаға көшіру және оның 
перспективалары туралы зерттеу 
мақалаларын жариялады. Және 
бұл мақалалары әжептәуір резо
нанс туғызды. Мен Орекеңнен: 
«Мұны қайдан шығардыңыз?» 
деп сұрап ем, «Президенттің 
то бымен Жезқазғанға барып 
едім, Нұрекеңнің астананы тү
бін де Арқаға көшіру туралы кө
кейіндегі ойды түсініп қалдым 
да шұғыл жаздым» деді.

Кейін елордада жұмыс іс
теп жүргенде сол кездегі қала 
басшыларының біріне: «Аста
наны Ақмолаға көшіру жөнінде 
ең бірінші болып мәселе көтеріп, 

мақала жазған Оралхан Бөкеевке 
көше берсе, дұрыс болар еді» 
деп едім, бетіме таңдана қарап:

– Сізге неше көше керек? 
Оралхан Бөкейхановқа жақында 
ғана көше берген жоқпыз ба? – 
деді. Әлгі қала басшысы Әлихан 
мен Оралханды шатастырып 
тұр. Ау зыма сөз түспей қалды. 
Сөй тіп, Оралхан Бөкейге Нұр
Сұл таннан көше бұйырмады. 

Міне, бұл да газетіміздің та
рихына қатысты сөз.

– «Қазақ әдебиеті» газеті ел 
тарихымен, әдебиет тарихы
мен бірге жасасып келеді. Тә
уелсіздік шежіресін де шы
райын кіргізіп жазған басты 
басы лымның бірі. Бұл туралы 
не айтасыз?

– Нақты айтқанда,  Қазақстан
ның түкпіртүкпірінде, Қараған
ды, Қостанай, Талдықорған 
жә не НұрСұлтан мен Алматы 
қа лаларында үш арысқа арнал
ған көптеген кеш өткізілді. 
Жа зушылар одағы солардың 
бар  лығының бел ортасында 
жүр ді. Қостанай облысы Май
линге аудан атын берді. 5 жас 
жазушыға грант тапсырды. Жас 
қаламгер Елдос Тоқтарбай Мәс
кеу архивінен Ілиястың бұрын 
жойылып, жоғалып кетті деп 
есептеліп жүрген 78 кітабын та
уып әкелді. 

Негізінде, өткен ғасырдың 
басындағы қазақ зиялыларының 
революциядан кейін екіге жа
рылғанын білесіздер. Олар 
Алаш арыстары ма, үш бәйтерек 
пе, қайсысы болса да, барри ка
даның қай жағында болғанына 
қарамастан бір мүддеге тоқай
ласқан: ол – ұлт мүддесі. 

Сәкен, Ілияс, Бейімбеттер 
патша өкіметі тарапынан езілген 
халықтың еңсесін көтеріп, про
летарлық мемлекет етпек болса, 
Ақаң, Жақаң бастаған алашшыл
дар демократиялық мемлекет 
құруды көздеді.

Халықты білімғылым жолы
на салмай, өркениетті мемлекет 
құру мүмкін емесін екі жағы да 
жақсы білген. Қайталап айта
мын, екі жағы да бір ұлтқа – қазақ 
халқына қызмет етті. Бүгінгі 
күннің тұрғысынан қарағанда 
біз, екі жағын да дұрыс түсініп, 
бірбіріне қарсы қоймай, екі 
жағының да өз ұлтын сүйген 
қайраткер тұлғалар болғанын 
мойындап, бағалап, мақтаныш 
етуіміз керек.

Ұлтымыз «киргизқайсақ» 
болып қалмай, қазіргідей «қа
зақ» атанып жүргеніміз – Сәкен 
Сейфуллиннің арқасы. Ол 1923 
жылы «Қазақты қазақ дейік, 
қатені түзетейік» деп ащы, аду
ын мақала жазып, сол мақа
ланың түрткі болып, қозғау 
са луымен «киргиз, Киргизия, 
КирЦИК» болып келген еліміз 
1925 жылы «Қазақстан» деген 
атқа ие болған! 

Біз пайдаланып жүрген 
«Отан» деген сөзді де ең алғаш 
қол данысқа енгізген Сәкен! 
Сәкен Сейфуллин – қазақ тіліне 
мем лекеттік мәртебе әперуде 
шешуші роль атқарған бірден
бір тұлға. Ол қазақ тілін кеңсе 
тіліне айналдыруға, мемлекеттік 
мекемелерге енгізуге жанын 
сала күрескен. Сол үшін 1923 
жылы 9 маусымда «Кеңсе іс
терін қазақ тілінде жүргізу ке
рек» деген атышулы мақаласын 
жариялайды. Мұнымен тоқтап 
қалмай, бірінен кейін бірін 
үдетіп, жалпы қазақ тілінің мүд
десін қорғайтын 9 мақала жазып, 
өзі басқарған «Еңбекші қазақ» 
газетіне түйдектүйдек жария
лап отырған. Сәкеннің күш са
лып, табандылықпен күре суі
нің арқасында 1923 жылдың 22 
қарашасында Орталық Атқа ру 
Комитеті арнаулы декрет қа был
дап, еліміздің тарихында тұңғыш 
рет 1924 жылдың 1шілдесінен 
бастап кеңсенің ісқағаздары 
қазақ тілінде жүргізілетін бол
ған. Біз Сәкенді осы еңбегі үшін 
де ардақтауымыз керек!

Үш бәйтерек – үш арысы
мыздың туғанына 125 жыл 
толуы на олар өз қолымен құр
ған Жазушылар одағының 85 
жылдық мерейтойы тұспатұс 
келді. Бұл үлкен шара Алматы 
шаһарында жоғары дәрежеде 
атап өтілді.

«Әдебиет – ардың ісі» деген 
данышпан М.Әуезовтің сөзі фи
лософ Фейербахтың «Нағыз жа
зушы – адамзаттың ары» деген 
пікірімен астасып жатыр. 

Демек, былтырғы Абай жы
лы, әл Фараби жылы, Алтын 
Орда жылы естен кетпейді.

Мына бәйітке назар ауда
райық:

Егер Алла итке берсе 
махаббат,

Үрмей, қаппай, 
жырлар еді жата қап.

Бұл – ДештіҚыпшақ ақыны, 
«Алтын орда бұлбұлы» атанған 
Құтыптың өлеңінен үзінді. 

Осындай арғы ақындарымыз
дың поэзиясы салтанат құрса ке
рек! 

– Әңгімеңізге рахмет!  

Сұхбаттасқан
Итен ҚАРЫМСАҚҰЛЫ,

Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі, 

Қызылорда қаласы және
Сырдария ауданының 

Құрметті азаматы

ӨМІР 
және 
УАҚЫТ

Жиырмасыншы ғасырды академик, сыншы 
Рымғали Нұрғалиев «Қазақ әдебиетiнiң алтын ғасыры» 
деп бекер атамаса керек. Ендеше, ХІХ ғасырды 
данышпан Абайды бергені үшін ғана «Гауһар ғасыр» 
деп атауға болар еді. Өйткені, Абай болмаса одан бергі 
«Алтын ғасыр» қайдан болсын?!» дейді бүгінгі біздің 
сұхбаттасымыз. 

85 жыл – тарих үшін азғантай уақыт болғанымен, 
сол жылдар бойы көз майын тауысып, саусағы майы
сып қалам тартқан күллі жанкешті жазушылардың 
еңбектерін саралап, баға беріп шығу үшін 
баяндамашыға сегіз сағат та жетпес еді. Сондықтан 
Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының төрағасы 
Ұлықбек Есдәулетпен сұхбатта Жазушылар одағының 
тарихындағы ең басты кезеңдерге ғана тоқталуды жөн 
көрдік.

1бет 
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Қызылорда облысы бойынша 2021-2022 оқу жылына 
арналған еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере 

отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік 

білім беру тапсырысын орналастыру туралы
«Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға, жоғары және 
(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ 
мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге және қосымша білім беруге мемлекеттік 
білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы №122 бұйрығына (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №13418 тіркелген) сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қызылорда облысы бойынша 2021-2022 оқу жылына арналған еңбек нарығының 
қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрлар-
ды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын оқу орындары бойынша орналастыру 
осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының білім басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі осы қаулыны 
заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 
Б.М.Шәменоваға жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгiзiледi.

Қызылорда облысының әкімі                                                                   Г. Әбдіқалықова

Қызылорда облысы әкімдігінің
2021 жылғы «____» _________ № _______ қаулысымен бекітілген

Қызылорда облысы бойынша 2021-2022 оқу жылына арналған еңбек нарығының қажеттіліктерін 
ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға 

арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру туралы

Техникалық 
және кәсiптiк, 
орта бiлiмнен 

кейiнгі білім беру 
бағдарламаларын 

іске асыратын білім 
беру ұйымының 

атауы

Мамандық
коды

Мамандық
атауы

9-сынып
базасында 

(орын
саны)

11-сынып
базасында 

(орын
саны)

Жан басына 
шаққандағы
нормативке 
сәйкес бір 
маманды 

даярлаудың 
құны

Бюджеттік
бағдарла-

маның
әкімшісі

1 2 3 4 5 6 7
Қызылорда 

облысының білім 
басқармасының 
«М.Мәметова 

атындағы Қызылорда 
педагогикалық 

жоғары колледжі»  
коммуналдық 
мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорны

01120100 Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту

- - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы

4S01120102 Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарының 
тәрбиешісі

35 - 464,6

5АВ01120101 Мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқытудың 

қолданбалы 
бакалавры

- 27 464,6

01140100 Бастауыш білім беру 
педагогикасы мен 

әдістемесі

- - -

4S01140101 Бастауыш білім беру 
мұғалімі

37 - 464,6

01140200 Музыкалық білім беру - - -
4S01140201 Мектепке дейінгі, 

бастауыш және негізгі 
орта білім берудің 
музыка мұғалімі

20 - 464,6

01140300 Көркем еңбек - - -
4S01140301 Көркем еңбек 

мұғалімі
19 - 464,6

01140400 Өзін-өзі тану - - -
4S01140401 Бастауыш және негізгі 

орта білім берудің 
өзін-өзі тану мұғалімі

20 - 464,6

01140500 Дене тәрбиесі және 
спорт

- - -

4S01140501 Дене тәрбиесі 
мұғалімі

10 - 464,6

4S01140503 Спорт жаттықты-
рушысы - оқытушы

- 8 464,6

01140600 Негізгі орта білім 
берудегі тіл мен 

әдебиетті  оқытудың 
педагогикасы мен 

әдістемесі

- - -

4S01140601 Қазақ тілі мен 
әдебиеті мұғалімі

27 - 464,6

4S01140602 Орыс тілі мен 
әдебиеті мұғалімі

28 - 464,6

4S01140605 Шетел тілі мұғалімі 58 - 464,6
01140700 Информатика - - -

4S01140701 Бастауыш және негізгі 
орта білім берудің 

информатика мұғалімі

22 - 464,6

02120300 Өнеркәсіп өнімдерінің 
дизайны*

- - -

4S02120304 Өнеркәсіп өнімдерінің 
дизайнері

15 - 464,6

02150700 Хореографиялық 
өнері

- - -

4S02150702 Би ансамбілінің әртісі 7 - 502,6
06120200 Ақпараттық 

қауіпсіздік жүйелері*
- - -

4S06120202 Ақпараттық 
қауіпсіздік технигі

25 - 516,7

Барлығы 323 35 -
Қызылорда 

облысының білім 
басқармасының 

«Қазанғап атындағы 
Қызылорда 
музыкалық 

жоғары колледжі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорны

02150100 Аспаптық орындау 
(аспап түрлері 

бойынша)

- - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы4S02150101 Концертмейстер, 

балалар музыка 
мектебінің 

оқытушысы

2 - 502,6

4S02150102 Оркестр әртісі 
(дирижер), балалар 
музыка мектебінің 

оқытушысы

19 - 502,6

4S02150103 Халық аспаптар 
оркестрінің әртісі 

(дирижер), балалар 
музыка мектебінің 

оқытушысы

25 6 502,6

02150300 Вокалдық өнер - - -
4S02150301 Академиялық ән 

салу әртісі, балалар 
музыка мектебінің 

оқытушысы

11 - 502,6

4S02150302 Дәстүрлі ән салу 
әртісі, балалар 

музыка мектебінің 
оқытушысы

4 - 502,6

02150400 Хорды дирижерлау - - -
4S02150401 Хормейстер, оқытушы 10 - 502,6

02150700 Хореографиялық 
өнері

- - -

4S02150702 Би ансамблінің әртісі 3 - 502,6
Барлығы 74 6 -

Қызылорда 
облысының білім 
басқармасының 
«И.Әбдікәрімов 

атындағы Қызылорда 
аграрлық техникалық 

жоғары колледжі»  
коммуналдық 
мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорны

04130200 Логистика (салалар 
бойынша)

- - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы

4S04130202 Экспедитор 15 - 470,5
05320100 Геологиялық суретке 

түсіру, пайдалы қазба 
кен орындарын іздеу 

мен барлау
(түрлері бойынша)

- - -

4S05320103 Техник-геолог 25 - 502,6
07130200 Электрмен 

қамтамасыз ету 
(салалар бойынша) 

- - -

4S07130103 Техник-электрик 25 - 502,6
07130300 Жылу электр 

станцияларының 
жылу энергетикалық 

қондырғылары

- - -

4S07130303 Техник-энергетик 25 - 502,6
07160500 Темір жолдың 

жылжымалы құрамын 
пайдалану, жөндеу 
және техникалық
қызмет көрсету

- - -

4S07160503 Техник-
электромеханик

20 - 502,6

07130100 Электр жабдықтары 
(түрлері және 

салалары бойынша)

- - -

4S07130103 Техник-электрик - 23 502,6
07140500 Сандық техника 

(түрлері бойынша)
- - -

4S07140504 Техник-электронщик - 19 470,5
07140700 Автоматика, 

телемеханика және 
темір жол көлігіндегі 
қозғалысты басқару

- - -

4S07140703 Техник-
электромеханик

- 20 502,6

07161300 Автомобиль көлігіне 
техникалық қызмет 

көрсету, жөндеу және 
пайдалану*

- - -

4S07161304 Техник-механик - 20 548,7
07161600 Ауыл шаруашылығын 

механикаландыру*
- - -

4S07161604 Техник-механик - 15 516,7
07321200 Газбен қамтамасыз 

ету жабдықтары мен 
жүйелерін құрастыру 

және пайдалану* 

- - -

4S07321202 Газ объектілері құрал-
жабдығын пайдалану 

технигі

- 17 548,7

07321400 Гидротехникалық 
мелиорация

- - -

4S07321402 Гидромелиоратор-
техник

- 15 548,7

08110100 Агрономия* - - -
4S08110103 Агроном - 24 516,7

08410100 Ветеринария* - - -
4S08410105 Ветеринарлық 

фельдшер
- 20 516,7

Барлығы 110 173 -
Қызылорда 
облысының 

денсаулық сақтау 
басқармасының  

«Қызылорда 
медициналық 

жоғары колледжі» 
шаруашылық жүргізу 

құқығындағы 
коммуналдық 
мемлекеттік 
кәсіпорны

09110100 Стоматология - - - Қызылорда 
облысының 
денсаулық 

сақтау 
басқармасы

4S09110102 Дантист 24 - 502,6
09120100 Емдеу ісі - - -

4S09120101 Фельдшер 60 - 502,6
09130100 Мейіргер ісі - - -

4S09130103 Жалпы практикадағы 
мейіргер

- 42 502,6

5АВ09130101 Мейіргер ісінің 
қолданбалы 
бакалавры

- 63 502,6

09130200 Акушерлік іс - - -
4S09130201 Акушер - 21 502,6

09140100 Лабораториялық 
диагностика

- - -

4S09140101 Медициналық 
зертханашы

22 - 502,6

09160100 Фармация - - -
4S09160101 Фармацевт - 20 502,6

Барлығы 106 146 -
Қызылорда 

облысының дене 
шынықтыру 
және спорт 

басқармасының 
«Жалаңтөс Баһадүр 

Сейтқұлұлы 
атындағы 

олимпиадалық 
резервтің облыстық 
мамандандырылған 
мектеп-интернат-

колледжі»  
коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі

01140500 Дене тәрбиесі және 
спорт

- - - Қызылорда 
облысының 

дене 
шынықтыру 
басқармасы

4S01140503 Спорт 
жаттықтырушысы - 

оқытушы

- 20 464,6

Барлығы - 20 -
Қызылорда 

облысының білім 
басқармасының 

«Арал көпсалалы 
колледжі»  

коммуналдық 
мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорны

07161300 Автомобиль көлігіне 
техникалық қызмет 

көрсету, жөндеу және 
пайдалану*

- - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы

3W07161301 Автомобиль жөндеу 
слесарі

19 - 548,7

07161600 Ауыл шаруашылығын 
механикаландыру*

- - -

3W07161602 Ауыл шаруашылығы 
техникасын жөндеу 

шебері

20 - 516,7

3W07161603 Ауыл шаруашылығы 
өндірісінің 

тракторист-машинисі

20 - 516,7

07161700 Ауыл шаруашылығы 
техникасын пай-

далану, техникалық 
қызмет көрсету
және жөндеу*

- - -

3W07161701 Механикалан-
дырылған фермалар 

мен мал өсіру 
кешенінің операторы

15 - 516,7

07320100 Ғимараттар мен 
құрылыстарды салу 

және пайдалану*

- - -

3W07320102 Ағаш ұстасы жә-
не паркет жұмыс-
тарының шебері

25 - 548,7

08110300 Жеміс-көкөніс 
шаруашылығы*

- - -

3W08110304 Жеміс өсіруші 20 - 516,7
06120200 Ақпараттық 

қауіпсіздік жүйелері*
- - -

4S06120202 Ақпараттық 
қауіпсіздік технигі

- 15 516,7

Барлығы 119 15 -
Қызылорда 

облысының білім 
басқармасының 

«Арал индустриалды 
-техникалық 
колледжі» 

коммуналдық 
мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорны

07150500 Дәнекерлеу ісі 
(түрлері бойынша)*

- - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы

3W07150501 Электргазымен 
дәнекерлеуші

20 - 470,5

07210900 Балық өндірісі* - - -
4S07210902 Техник-технолог 24 - 516,7

07230100 Тігін өндірісі және 
киімдерді үлгілеу*

- - -

3W07230102 Арнайы тігінші 20 - 502,6
07320100 Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу 
және пайдалану*

- - -

3W07320104 Кең бейінді құрылыс 
жұмыстарының 

шебері

30 - 548,7

07130700 Электромеханикалық 
жабдықтарға 

техникалық қызмет 
көрсету, жөндеу және

пайдалану (түрлері 
және салалары 

бойынша)*

- - -

4S07130704 Техник-
электромеханик

- 18 502,6

Барлығы 94 18 -
Қызылорда 

облысының білім 
басқармасының 
«Қазалы көлік-

техникалық 
жоғары колледжі»  

коммуналдық 
мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорны

07130100 Электр жабдықтары 
(түрлері және 

салалары бойынша)

- - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы3W07130102 Электр жабдықтарын 

жөндеу жөніндегі 
электр слесарі 
(түрлері және 

салалары бойынша)

17 - 502,6

07140700 Автоматика, 
телемеханика және 

темір жол көлігіндегі 
қозғалысты басқару

- - -

3W07140702 Сигнал беру, 
орталықтандыру 

және бұғаттау 
құрылғыларына 

қызмет көрсету және 
жөндеу жөніндегі 

электромонтер

20 - 502,6

4S07140703 Техник-
электромеханик

- 13 502,6

07150300 Токарлық іс (түрлері 
бойынша)*

- - -

3W07150302 Фрезерлеуші 20 - 502,6
07160500 Темір жолдың 

жылжымалы құрамын 
пайдалану, жөндеу 
және техникалық
қызмет көрсету

- - -

3W07160502 Локомотивті жөндеу 
жөніндегі слесарі 

(түрлері бойынша)

20 - 502,6

07320100 Ғимараттар мен 
құрылыстарды салу 

және пайдалану*

- - -

3W07320102 Ағаш ұстасы 
және паркет 

жұмыстарының 
шебері

20 - 548,7

07321200 Газбен қамтамасыз 
ету жабдықтары мен 
жүйелерін құрастыру 

және пайдалану*

- - -

3W07321201 Газ құбырларын 
пайдалану және 
жөндеу слесарі

17 - 548,7

Барлығы 114 13 -
Қызылорда 

облысының білім 
басқармасының 

«Қазалы аграрлы-
техникалық 
колледжі»  

коммуналдық 
мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорны

07150500 Дәнекерлеу ісі 
(түрлері бойынша)*

- - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы

3W07150501 Электргазымен 
дәнекерлеуші

20 - 470,5

07161300 Автомобиль көлігіне 
техникалық қызмет 

көрсету, жөндеу және 
пайдалану*

- - -

3W07161303 Автомобиль көлігін 
жөндеу шебері

24 - 548,7

07161600 Ауыл шаруашылығын 
механикаландыру*

- - -

3W07161602 Ауыл шаруашылығы 
техникасын жөндеу 

шебері

20 - 516,7

3W07161603 Ауыл шаруашылығы 
өндірісінің 

тракторист-машинисі

15 - 516,7

06120200 Ақпараттық 
қауіпсіздік жүйелері*

- - -

4S06120202 Ақпараттық 
қауіпсіздік технигі

- 14 516,7

08410100 Ветеринария* - - -
3W08410103 Ветеринарлық санитар 20 - 516,7
4S08410105 Ветеринарлық 

фельдшер
- 12 516,7

10130300 Тамақтандыруды 
ұйымдастыру*

- - -

4S10130303 Технолог 17 - 548,7
Барлығы 116 26 -

Қызылорда 
облысының білім 
басқармасының 

«Қармақшы 
аграрлы-техникалық 

колледжі»  
коммуналдық 
мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорны

07130100 Электр жабдықтары 
(түрлері және 

салалары бойынша)

- - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы3W07130101 Электромонтер 

(түрлері және 
салалары бойынша)

25 - 502,6

07230100 Тігін өндірісі және 
киімдерді үлгілеу*

- - -

3W07230102 Арнайы тігінші 16 - 502,6
Барлығы 41 0 -

Қызылорда 
облысының білім 
басқармасының 

«Жалағаш 
индустриалды-

аграрлық колледжі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорны

07130100 Электр жабдықтары 
(түрлері және 

салалары бойынша)

- - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы3W07130101 Электромонтер 

(түрлері және 
салалары бойынша)

20 - 502,6

07150500 Дәнекерлеу ісі 
(түрлері бойынша)*

- - -

3W07150501 Электргазымен 
дәнекерлеуші

20 - 470,5

07161600 Ауыл шаруашылығын 
механикаландыру*

- - -

3W07161602 Ауыл шаруашылығы 
техникасын жөндеу 

шебері

20 - 516,7

3W07161603 Ауыл шаруашылығы 
өндірісінің 

тракторист-машинисі

15 - 516,7

10130300 Тамақтандыруды 
ұйымдастыру*

- - -

3W10130302 Аспазшы 20 - 548,7
08110300 Жеміс-көкөніс 

шаруашылығы*
- - -

3W08110304 Жеміс өсіруші - 25 516,7
Барлығы 95 25 -

Қызылорда 
облысының білім 
басқармасының 

«Сырдария аграрлы 
- техникалық 

колледжі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорны

07150300 Токарлық іс (түрлері 
бойынша)*

- - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы

3W07150301 Токарь 12 - 502,6
07150500 Дәнекерлеу ісі 

(түрлері бойынша)*
- - -

3W07150501 Электргазымен 
дәнекерлеуші

23 - 470,5

07320100 Ғимараттар мен 
құрылыстарды салу 

және пайдалану*

- - -

3W07320104 Кең бейінді құрылыс 
жұмыстарының 

шебері

24 - 548,7

Барлығы 59 - -
Қызылорда 

облысының білім 
басқармасының 

«Шиелі 
индустриалды - 

аграрлық колледжі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорны

05320200 Пайдалы қазба кен 
орындарын іздеу 
мен барлаудың 

технологиясы мен 
техникасы

- - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы

3W05320202 Бұрғылау 
қондырғысының 

машинисі

23 - 502,6

07130100 Электр жабдықтары 
(түрлері және 

салалары бойынша)

- - -

3W07130101 Электромонтер 
(түрлері және 

салалары бойынша)

12 - 502,6

07150500 Дәнекерлеу ісі 
(түрлері бойынша)*

- - -

3W07150501 Электргазымен 
дәнекерлеуші

25 - 470,5

07161600 Ауыл шаруашылығын 
механикаландыру*

- - -

3W07161603 Ауыл шаруашылығы 
өндірісінің 

тракторист-машинисі

15 - 516,7

07230100 Тігін өндірісі және 
киімдерді үлгілеу*

- - -

3W07230102 Арнайы тігінші 16 - 502,6
07240300 Пайдалы қазбалар кен 

орындарын ашық қазу
- - -

3W07240301 Экскаватор машинисі 20 - 548,7
10130300 Тамақтандыруды 

ұйымдастыру*
- - -

3W10130302 Аспазшы 12 - 548,7
Барлығы 123 - -

Қызылорда 
облысының білім 
басқармасының 

«Жаңақорған 
аграрлы-техникалық 

колледжі»  
коммуналдық 
мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорны

07150300 Токарлық іс (түрлері 
бойынша)*

- - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы

3W07150301 Токарь 23 - 502,6
07150500 Дәнекерлеу ісі 

(түрлері бойынша)*
- - -

3W07150501 Электргазымен 
дәнекерлеуші

25 - 470,5

07161300 Автомобиль көлігіне 
техникалық қызмет 

көрсету, жөндеу және 
пайдалану*

- - -

3W07161302 Автомобиль электр 
жабдықтарын жөндеу 

жөніндегі электрик

23 - 548,7

3W07161303 Автомобиль көлігін 
жөндеу шебері

25 - 548,7

07230100 Тігін өндірісі және 
киімдерді үлгілеу*

- - -

3W07230102 Арнайы тігінші 18 - 502,6
07240100 Пайдалы қазбалардың 

кен орындарын жер 
астында өңдеу

- - -

3W07240101 Жер асты тау-кен 
жұмысшысы

25 - 548,7

08410100 Ветеринария* - - -
3W08410103 Ветеринарлық санитар 28 - 516,7

Барлығы 167 - -
Қызылорда 

облысының білім 
басқармасының 

«Мұстахым Ықсанов 
атындағы Қызылорда 

политехникалық 
колледжі»  

коммуналдық 
мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорны

07130100 Электр жабдықтары 
(түрлері және 

салалары бойынша)

- - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы3W07130101 Электромонтер 

(түрлері және 
салалары бойынша)

15 - 502,6

07130300 Жылу электр 
станцияларының 

жылу энергетикалық 
қондырғылары

- - -

3W07130301 Қазандық жабдығы 
бойынша қараушы-

машинисі

25 - 502,6

07130400 Жылу техникалық 
жабдықтар және 

жылу мен жабдықтау 
жүйелері

(түрлері бойынша)

- - -

3W07130402 Қазандық және шаң 
дайындау цехтарының 
жабдықтарын жөндеу 

жөніндегі cлесарь

15 - 502,6

07150500 Дәнекерлеу ісі 
(түрлері бойынша)*

- - -

3W07150501 Электргазымен 
дәнекерлеуші

20 - 470,5

07161300 Автомобиль көлігіне 
техникалық қызмет 

көрсету, жөндеу және 
пайдалану*

- - -

3W07161301 Автомобиль жөндеу 
слесарі

30 - 548,7

4S07161304 Техник-механик - 25 548,7
07161600 Ауыл шаруашылығын 

механикаландыру*
- - -

3W07161603 Ауыл шаруашылығы 
өндірісінің 

тракторист-машинисі

15 - 516,7

07320100 Ғимараттар мен 
құрылыстарды салу 

және пайдалану*

- - -

3W07320104 Кең бейінді құрылыс 
жұмыстарының 

шебері

15 - 548,7

Барлығы 135 25 -
Қызылорда 

облысының білім 
басқармасының 

«Смағұл Ысқақов 
атындағы Қызылорда 

құрылыс және 
бизнес колледжі» 

коммуналдық 
мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорны

07130100 Электр жабдықтары 
(түрлері және 

салалары бойынша)

- - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы3W07130101 Электромонтер 

(түрлері және 
салалары бойынша)

18 - 502,6

07140500 Сандық техника 
(түрлері бойынша)

- - -

3W07140502 Электронды және 
сандық техникаларға 
қызмет көрсету және 

жөндеу жөніндегі 
механик

20 - 470,5

07150500 Дәнекерлеу ісі 
(түрлері бойынша)*

- - -

3W07150501 Электргазымен 
дәнекерлеуші

30 - 470,5

07221400 Жиһаз өндірісі* - - -
3W07221402 Ағаштан жасалған 

бұйымдарды 
құрастырушы

20 - 502,6

3W07221405 Ағаш және жиһаз 
өндірісінің шебері

20 - 502,6

07230100 Тігін өндірісі және 
киімдерді үлгілеу*

- - -

3W07230102 Арнайы тігінші 31 - 502,6
07320100 Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу 
және пайдалану*

- - -

3W07320104 Кең бейінді құрылыс 
жұмыстарының 

шебері

- 50 548,7

Барлығы 139 50 -
Қызылорда 

облысының білім 
басқармасының 

«Қызылорда қызмет 
көрсету және 

сервис колледжі» 
коммуналдық 
мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорны

07140500 Сандық техника 
(түрлері бойынша)

- - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы3W07140502 Электронды және 

сандық техникаларға 
қызмет көрсету және 

жөндеу жөніндегі 
механик

20 - 470,5

07140900 Радиотехника, 
электроника 

және телекомму-
никациялар

- - -

3W07140901 Телекоммуника ция-
лық жабдықтар мен 
байланыс арналарын 

электромон-
таждаушы-реттеуші

25 - 470,5

07230100 Тігін өндірісі және 
киімдерді үлгілеу*

- - -

3W07230102 Арнайы тігінші 21 - 502,6
10130300 Тамақтандыруды 

ұйымдастыру*
- - -

3W10130302 Аспазшы 25 - 548,7
Барлығы 91 - -

«Қызылорда 
инженерлік 

- техникалық 
колледж» мекемесі

07161300 Автомобиль көлігіне 
техникалық қызмет 

көрсету, жөндеу және 
пайдалану*

- - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы

3W07161302 Автомобиль электр 
жабдықтарын жөндеу 

жөніндегі электрик

12 - 548,7

Барлығы 12 - -
5-бет 
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«Академик 
С.А.Джиенкулов 

атындағы Байқоңыр 
колледжі» білім беру 

мекемесі

07320100 Ғимараттар мен 
құрылыстарды салу 

және пайдалану*

- - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы3W07320105 Құрылыс-әрлеу 

жұмыстарының 
шебері

30 - 548,7

07140500 Сандық техника 
(түрлері бойынша)

- - -

4S07140504 Техник-электронщик - 20 470,5
07161300 Автомобиль көлігіне 

техникалық қызмет 
көрсету-жөндеу және 

пайдалану*

- - -

4S07161304 Техник-механик - 20 548,7
Барлығы 30 40 -

«Болашақ 
университетінің 

жоғары колледжі» 
мекемесі

01140500 Дене тәрбиесі және 
спорт

- - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы4S01140501 Дене тәрбиесі 

мұғалімі
10 - 464,6

06130100 Бағдарламалық 
қамтамасыз ету 

(түрлері бойынша)*

- - -

4S06130105 Ақпараттық жүйелер 
технигі

6 8 470,5

Барлығы 16 8 -
«Болашақ жоғары 

медициналық 
колледжі» мекемесі

09110100 Стоматология - - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы

4S09110102 Дантист 2 - 502,6
09120100 Емдеуісі - - -

4S09120101 Фельдшер 5 - 502,6
09140100 Лабораториялық 

диагностика
- - -

4S09140101 Медициналық 
зертханашы

3 - 502,6

09130100 Мейіргер ісі - - -
4S09130103 Жалпы практикада 

ғымейіргер
- 8 502,6

5АВ09130101 Мейіргер ісінің 
қолданбалы 
бакалавры

- 12 502,6

09130200 Акушерлік іс - - -
4S09130201 Акушер - 4 502,6
09160100 Фармация - - -

4S09160101 Фармацевт - 5 502,6
Барлығы 10 29 -

«Orda» жоғары 
колледжі» 

мемлекеттік емес 
білім беру мекемесі

01140100 Бастауыш білім беру 
педагогикасы мен 

әдістемесі

- - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы4S01140101 Бастауыш білім беру 

мұғалімі
15 - 464,6

01140500 Дене тәрбиесі және 
спорт

- - -

4S01140501 Дене тәрбиесі 
мұғалімі

21 - 464,6

06130100 Бағдарламалық 
қамтамасыз ету 

(түрлері бойынша)*

- - -

4S06130105 Ақпараттық жүйелер 
технигі

18 17 470,5

07130200 Электрмен 
қамтамасыз ету 

(салалар бойынша)

- - -

3W07130201 Электр монтаждаушы 
(салалар бойынша)

19 - 502,6

4S07130202 Техник-электрик 15 - 502,6
07161300 Автомобиль көлігіне 

техникалық қызмет 
көрсету, жөндеу және 

пайдалану*

- - -

3W07161301 Автомобиль жөндеу 
слесарі

23 - 548,7

3W07161302 Автомобиль электр 
жабдықтарын жөндеу 

жөніндегі электрик

25 - 548,7

4S07161304 Техник-механик - 4 548,7
07320100 Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу 
және пайдалану*

- - -

3W07320104 Кең бейінді құрылыс 
жұмыстарының 

шебері

30 - 548,7

07321200 Газбен қамтамасыз 
ету жабдықтары мен 
жүйелерін құрастыру 

және пайдалану*

- - -

4S07321202 Газ объектілері құрал-
жабдығын пайдалану 

технигі

- 8 548,7

Барлығы 166 29 -
«Ақмешіт колледжі» 
білім беру мекемесі

01140500 Дене тәрбиесі және 
спорт

- - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы4S01140501 Дене тәрбиесі 

мұғалімі
9 - 464,6

07130200 Электрмен 
қамтамасыз ету 

(салалар бойынша)

- - -

3W07130201 Электр монтаждаушы 
(салалар бойынша)

15 - 502,6

4S07130202 Техник-электрик 13 - 502,6
07161300 Автомобиль көлігіне 

техникалық қызмет 
көрсету, жөндеу және 

пайдалану*

- - -

4S07161304 Техник-механик - 12 548,7
08110100 Агрономия* - - -

4S08110103 Агроном - 6 516,7
Барлығы 37 18 -

«Текей батыр 
Қарпықұлы атындағы 

жоғары колледжі» 
мекемесі

07220100 Құрылыс бұйым-
дары мен конструк-

цияларын өндіру

- - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы4S07220104 Металл-пластик 

өнімдерін жасау және 
монтаждау шебері

25 - 502,6

07230100 Тігін өндірісі және 
киімдерді үлгілеу*

- - -

4S07230107 Техник-технолог 19 - 502,6
07321200 Газбен қамтамасыз 

ету жабдықтары мен 
жүйелерін құрастыру 

және пайдалану*

- - -

3W07321201 Газ құбырларын 
пайдалану және 
жөндеу слесарі

25 - 548,7

10320200 Төтенше жағдайда 
қорғау (салалар 

бойынша)

- - -

3W10320201 Құтқарушы 20 - 548,7
Барлығы 89 0 -

«Абылай хан» 
атындағы жоғары 

колледжі» мекемесі

07230100 Тігін өндірісі және 
киімдерді үлгілеу*

- - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы3W07230102 Арнайы тігінші 25 - 502,6

3W07230104 Киім конструкторы 25 - 502,6
07320100 Ғимараттар мен 

құрылыстарды салу 
және пайдалану*

- - -

3W07320104 Кең бейінді құрылыс 
жұмыстарының 

шебері

30 - 548,7

4S07320106 Техник-құрылысшы - 20 548,7
10320200 Төтенше жағдайда 

қорғау (салалар 
бойынша)

- - -

3W10320201 Құтқарушы 20 - 548,7
Барлығы 100 20 -

«Қызылорда 
гуманитарлы-
экономикалық  

колледжі» мекемесі

05220100 Экология және 
табиғатты қорғау 
қызметі (түрлері 

бойынша)

- - - Қызылорда 
облысының 

білім 
басқармасы

4S05220102 Ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтардың 

технигі

15 - 470,5

07320100 Ғимараттар мен 
құрылыстарды салу 

және пайдалану*

- - -

3W07320105 Құрылыс-әрлеу 
жұмыстарының 

шебері

32 - 548,7

Барлығы 47 - -
Жиынтығы 2413 695 -

3108 -
Ескерту: * ерекше білім беруді қажет ететін азаматтардың арасынан кадрлар даярлау 
қарастырылатын мамандық.4-бет 

Қызылорда облысы бойынша 2021-2022 оқу жылына 
арналған еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере 

отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік 

білім беру тапсырысын орналастыру туралы

Қызылорда облысының денсау-
лық сақтау басқармасы Қызылорда 
облысының денсаулық сақтау бас-
қармасының «Облыстық онколо гия 
орталығы» шаруашылық жүр гі зу 
құқығындағы мемлекеттік ком  му-
налдық кәсіпорнында байқау кеңе-
сінің мүшесі лауазымына орна ла-
суға конкурс жариялайды.  

Конкурс өткізу күні: конкурс 
өткізу туралы хабарландыру жа-
рия  ланған күннен бастап отыз күн-
тізбелік күн ішінде. 

Конкурс өткізу орны: Қы-
зылорда қаласы, Абай даңғылы 27, 
2-этаж, 207-кабинет, Қызылорда 
об лы сының денсаулық сақтау бас-
қар масының ғимараты.

Орналасқан жері, пошталық 
мекен-жайы, телефонын көрсете 
отырып, кәсіп орынның атауы: 
Қызылорда облысы ның денсаулық 
сақтау басқармасының «Об лыс тық 
онкология орталығы» шаруашылық 
жүр гізу құқығындағы коммуналдық 
мемле кеттік кәсіпорны. 120008, 
Қызылорда облысы, Қызылорда 
қа ласы, Нұрсұлтан Назарбаев даң-
ғылы, 72. Тел: 23-52-94; факс: 23-
53-14. Эл.пошта: onkolog_kzo@
mail.ru 

Негізгі қызмет түрі: Облыс 
халқына ма мандандырылған және 
жо ғары мамандан дырылған меди-
ци налық көмек көрсету.

Конкурсқа қатысушыларға 
қо йыла тын талаптар: Жоғары 
бі лім нің, сондай-ақ мынадай талап-
тардың бірінің:

1. Денсаулық сақтау немесе 
ұйым бейіні бойынша және (не-
месе) экономика/қаржы және (не-
месе) бизнес және (немесе) құқық 
саласында кемінде 5 жыл жұмыс 
тәжірибесінің;

2. Денсаулық сақтау немесе 
ұйым бейіні бойынша және (не-
месе) экономика/қаржы және (не-
месе) бизнес және (немесе) құқық 
саласындағы басшылық қыз метте 
кемінде 3 жыл жұмыс тәжіри-
бесінің;

3. Денсаулық сақтау және (неме-
се) эко номика және (немесе) бизнес 
және (не месе) құқық саласындағы 
қоғамдық бірлес тіктердің мүшесі.

Конкурсқа қатысу туралы 
өтініштерді беру мерзімі: Кон-
курсты өткізу туралы хабарлама 
жа рияланған күннен бастап отыз 
күнтізбелік күн ішінде.

Конкурсқа қатысу туралы 
өті нішке қоса берілетін құжат-
тардың тізбесі:

1. Конкурсқа қатысу туралы өті-
ніш (еркін нысанда жазылған);

2. Мемлекеттік және орыс тіл-
деріндегі түйіндеме;

3. Өмірбаян (еркін нысанда жа-
зыл ған);

4. Үміткердің жеке басын куә-
ландыратын құжаттың көшір месі;

5. Жоғары білімі туралы құжат-
тың кө шірмесі;

6. 2015 жылғы 23 қарашадағы 
Қазақстан Республикасы Еңбек ко-
дексінің 35-бабына сәйкес жұмыс-
кердің еңбек қызметін растайтын 
құ жаттың көшірмесі;

7. Қазақстан Республикасы Бас 
проку ратурасының Құқықтық ста-
тистика және арнайы есепке алу 
комитетінің аумақтық бөлімшелері 
берген соттылығы және сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтары 
жоқ екендігін растайтын құжаттар.

Конкурсқа қатысушы өзінің 
бі ліміне, жұмыс тәжірибесіне, кә-
сіби деңгейіне қатысты қосымша 
ақ па ратты (біліктілігін арттыру, 
ғы лыми дәрежелер мен атақтар 
беру, ғылыми жарияланымдар, 
алдындағы жұмыс орнының 
басшылығынан ұсыным) беруіне 
болады.

Қатысушы конкурстық өтінім-
нің түп нұсқасын «Түпнұсқа» деп 
белгіленген кон вертке салып мөр-
лейді. Бұл конвертте қатысу шының 
тегі, аты, әкесінің аты (ол болған 
кезде) және мекенжайы көрсетілуі 
тиіс. Содан кейін конверт сыртқы 
конвертке салынып мөрленеді.

Ішкі және сыртқы конверт-
тер:

1) шақыруда немесе мерзімдік 
басылым дағы ақпаратта көрсетіл-
ген мекенжай бойынша тиісті сала-
дағы уәкілетті органға (жергілікті 
атқа рушы органға) бағытталуы;

2) «_____________________ - 
мем ле кеттік кәсіпорынның байқау 
кеңесі мүше лерінің конкурсы» 
және «____________ дейін ашуға 
болмайды» (шақыруда немесе 
мер зімдік басылымда көрсетілген 
конвертті ашу күні мен уақыты) де-
ген сөздерді қамтуы тиіс.

Конкурстық өтінім шақыруда 
немесе мерзімдік басылымдағы ақ-
паратта көр сетілген мекенжай бо-
йынша жіберіледі.

Конкурстық комиссия конкурс-
тық өті німдері бар конверттерді 
ашқан күнінен бастап бес жұмыс 
күні ішінде үміткер ұсынған құжат-
тарды қарайды және үміткердің 
талап тарға сәйкестігіне бағалау 
жүргізеді.

Конкурстық комиссия жүргі-
зілген баға лаудың нәтижелері бой-
ынша әңгімелесу кү нін, уақытын 
және ол өткізілетін жерді көр сете 
отырып, шақыру жіберілетін, талап-
тарға сәйкес келетін үміткерлерді 
іріктеуді жүргізеді.

Құжаттарды қабылдау баста-
латын күн: осы хабарландыруды 
мер зімді басылымда жариялаған 
күн.

Қызылорда облысының 
денсаулық сақтау 

басқармасының конкурстық 
комиссиясы

Хабарландыру

Қазіргі таңда пандемиядан кейінгі 
жеңілдік шаралары іш кі туризмнің дамуы-
на серпін бе ріп, отандық туристік нысан-
дарға турлар ұйымдастыру жұ мыс тары кең 
ауқымда қолға алы нып жатыр. Сондай-ақ, 
ішкі ба ғыт тардың дамуына үлес қос қан 
туризм нысандарының бірі – Байқоңыр 
қаласында іске қо сылған «Байқоңыр» 
ғарыш айлағы халықаралық дәрежеде 
танымал дылыққа ие болуда.

Осыған орай, ағымдағы жыл дың 27-
28 қазан күндері Қызылорда облысының 
кәсіпкер лік және туризм басқармасының 
ұйымдас ты руымен облыс көлемінде «Қа-
зақстан – ғарышқа жол» атты отандық тур-
фирмалар мен БАҚ өкілдеріне арналған 
ақпараттық тур өткізілетіндігін хабарлай-
ды.

Шараның басты мақсаты – Қы-
зылорда облысының турис тік әлеуетін 
республикалық нарық тағы танымалдылық 
деңгейін арттыру және туристік дестина-
цияны одан әрі ілгерілету болып табыла-
ды.

Аталған шараға ҚР Мәдениет және 
спорт министрлігінің Туризм индустриясы 
комитеті, «Ka zakhTourism» ҰК» АҚ, ту-
ризм саласына жетекшілік ететін облыстық 
басқармалардың басшылары мен орынба-
сарлары, отан дық туркомпаниялар және 
бұ қаралық ақпарат құралдарының өкіл дері 
қатысады деп күтілуде.

Қызылорда облысының туризм 
және кәсіпкерлік басқармасы

Хабарландыру

Хабарландыру
«Автогаз Трейд» ЖШС «Қызылорда об-

лысы, Қызылорда қаласы, Ақсуат ауылдық 
округі, Ж.Махамбетов ауылы, Б.Жонбаев 
көшесі» (алаңнан тыс инже нерлік желілерсіз 
және сметалық құжат тамаларсыз) жобасы-
на Қоршаған ортаны қорғау бөлімі жобасы 
бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық 
тыңдау өткізілетіні туралы хабарлайды.

Тыңдау 03.12.2021 жылы жергілікті уақыт 
бойынша сағат 11.30-да ашық жиналыс фор-
матында Қызылорда облысы, Қызылорда 
қаласы, Ақсуат ауылдық ок ругі, Махамбетов 
ауылы, Б.Жонбаев көшесі, 47А ғимарат ме-
кенжайы бойынша өтеді.

Қоғамдық тыңдауларды өткізуге жауап-

ты орган «Қызылорда облысының табиғи 
ресурстар және табиғат пайдалануды рет-
теу басқармасы» ММ. Жобалық материал-
дармен порталда танысу үшін қолжетімді 
https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/
PublicHearingIndex

Жобалық құжаттамаға тапсырыс беруші: 
«Автогаз Трейд» ЖШС.

ҚОҚ әзірлеуші: «Nomad» ЖШС.
Ескертулер мен ұсыныстар 8(747) 

4015965 телефоны немесе E-mail бойынша 
қабылданады: zhumash.a@agzs.kz.

Мемлекеттік экологиялық сараптама 
«Мемсараптама» РМК-да жүргізілетін бола-
ды.

Сатылады
Күріш ақтау қондыр-

ғысы (рисорушка мини-
завод, ауысымына 13 тн 
өңдейді), Козловой кран 
(5 тн, жолдарымен)  са-
тылады.

Байланыс тел.: 
87774526998
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Қызылорда облыстық соты және Қызылорда 
облысы бойынша Соттар әкімшісінің ұжымдары, 
ҚР Судьялар Одағының облыстық филиа-
лы Жаңақорған аудандық сотының төрағасы 
Түбекбаева Әлия Бердібекқызына ағасы 

Шаймағанбетов Бақытбек  
Бердібекұлының

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақ-
тасып, көңіл айтады.

Жарамсыз деп есептелсін
«Глобус» ЖК-ның (ЖСН: 660721301798) мөрі 

жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

– Науқанның басты мақсаты − 
халыққа қызмет көрсететін медици-
налық ұйым жұмысының тиімді әрі 
сапалы болуын қамтамасыз ету. Егер 
медициналық ұйымның қызметі қа-
нағаттандырмаған жағдайда тұрғын-
дарға таңдау құқығы беріледі. Өткен 
жылы емханаларда тіркеу нау қаны-
ның қорытындысы бойынша өңірдің 
екі мыңнан аса тұрғыны БМСК 
ұйымын еркін таңдау қызметін пай-
даланды. Олардың көпшілігі өтініш 
беру арқылы тіркелсе, қалған аза-
маттар egov.kz порталы арқылы 
онлайн қызметті таңдаған. Сондай-
ақ, азаматтар емхананы еркін таң-
дау құқығын пайдаланбаған болса, 
қазіргі кезде тіркеліп тұрған БМСК 
ұйымында қала береді, – деді «Әлеу-
меттік меди циналық сақтан дыру 
қоры» КЕАҚ облыс бойынша фи-
лиалының директоры Бақыт Исма-
ханбетов.

Бастапқы медициналық-сани-
та   рия лық көмек ұйымына үш тә-
сіл ар қылы тіркелуге болады. 
Олар – тікелей таңдалған медици-
налық ұйымға жү гіну арқылы 
және элек тронды үкімет порталы 
кө ме гімен онлайн түрде тір келу. 
Сондай-ақ, халыққа қызмет көрсету 
орталықтарында өтініш бе руге мүм-
кіндік қарас тырылған. Тіркеу нау-
қаны  емхананы ауысты рудың жал-
ғыз мүмкіндігі емес. Бұл рәсімді 
жылына бір рет еркін таңдау құқы-
ғымен жасауға болады. 

– Егер азамат тұрғылықты 
жерін, жұмыс пен оқу орнын ауыс-

тырған жағдайда да емхананы қайта 
таңдауға құқылы. Азаматтардың 
кей бір жекелеген санаттары тікелей 
емха наға бекітіле алады. Ол үшін 
еркін нысандағы өтініш пен жеке 
бас ты куәландыратын құжатты қоса 
беру қажет. Ол санаттарға зейнет-
керлер, мүмкіндігі шектеулі жан-
дар, заң бойынша тағайындалған 
қор ғаншылар немесе қамқоршылар, 
сон дай-ақ пат ро нат тәрбиешілер 
мен басқа да аза маттар жатады. Жыл 
сайын ғы бекіту науқанын өткізуге 
жауап кершілік ау мақтық денсаулық 
сақтау басқар ма ларына жүктелген,–  
деді Бақыт Торғай байұлы.

Айта кететін нәрсе, тұрғын 
МӘМС жүйесінде сақтандырылмаса 
да, емханаға тіркеле алады, бірақ әрі 
қарай жоспарлы медициналық көмек 
алу үшін сақтандырылуы тиіс. 

Бүгінде емхананы еркін таңдау 
құқығын облыс көлемінде 1000-ға 
жуық тұрғын пайдаланды. Жуырда 
Әлеуметтік медициналық сақтан-
дыру қорының облыстық филиалы 
БАҚ өкілдері үшін арнайы баспасөз 
турын ұйымдастырып, жеке және 
мемлекеттік емханалардағы тіркеу 
науқанының барысымен танысқан 
болатынбыз. 

Науқан мүмкіндігін пайдалану-
шы  лар дың бірі – Қызылорда қала-
сының  тұрғыны Нұршат Ахметова. 
Ол №6 емханаға тіркелді.

– Мұнда тұрмысқа шыққанға 
дейін қаралдым. Кәсіби мамандар 
қызметі ұнайды. Міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру (МӘМС) 

жүйесінде сақтандырылғандықтан 
тір кеу барысында ешқандай кедергі 
бол ған жоқ, – дейді ол.

Жалпы, бүгінде №6 қалалық емха-
на 69246 тұрғынға қызмет көрсетеді. 
Көпшілігі БМСК көрсететін медици-
налық ұйымына өтініш беру арқылы 
тіркелсе, қалған азаматтар онлайн 
қызметті таңдаған (egov.kz порталы 
арқылы) немесе ХҚКО-ға өтінішпен 
жүгінеді. Басты шарт – МӘМС жү-
йесінде сақтандырылуыңыз керек.

«Interteach» клиникасына тіркел-
гісі келетіндер де аз емес. Науқан 
басталғалы бері бір ай ішінде 600-
ге жуық адам тіркелген. Клиника 
2019 жылдан бастап бастапқы меди-
циналық-санитарлық көмек көр се-
теді. 

– Біздің жұмыс беруші «Петро-
Қазақстан Құмкөл Ресорсиз» 
компаниясы ерікті медициналық 
сақтан дыру шеңберінде клини-
камен келісім-шарт жасасты. 
Сондай-ақ, мұнда бү кіл отбасымен 
міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру аясында ме дициналық 
қызметтер аламыз. Бұл өте ыңғайлы. 
Кезек жоқ, барлық қажетті  маман-
дар, диагностикалық қызметтер бар 
және шұғыл медициналық көмек 
жақсы жолға қойылған, – дейді қала 
тұрғыны Айдар Оразаев.

«Interteach» клиникасы бас 
дәрігері орынбасарының міндетін 
атқарушы Айгүл Аблаеваның айту-
ынша, БМСК қызметіне сұраныстың 
артуына байланысты екінші аймақты 
ашу жоспарлануда. Ережеге сәйкес, 
кампания кезінде тіркелген азаматтар 
2022 жылдан бастап медициналық 
көмек ала бастайды.

Айта кетейік, тіркеу науқаны 
емхананы ауыстырудың жалғыз 
мүмкіндігі емес. Бұл рәсімді жылы-
на бір рет еркін таңдау құқығымен 
жасауға болады. Егер адам тұрақты 
немесе уақытша тұратын жерін, 
жұмысын, оқу орнын ауыстырған 
жағдайда, басқа елді мекенге көшкен 
болса, сонымен бірге ол тұрған емха-
на қайта ұйымдастырылса, жойылса 
және басқа да жағдайларда емхана-
ны ауыстыруға құқылы.

ДЕНСАУЛЫҚ

Емханаға тіркелдіңіз бе?
Республика көлемінде 15 қыркүйектен бастап дәстүрлі 

медициналық-санитариялық көмек ұйымдарын еркін таңдау 
науқаны жүріп жатыр. Бұл науқан қараша айының ортасына дейін 
жалғаспақ. Бүгінде облыс бойынша Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры денсаулық сақтау субъектілерінің деректер база-
сында 21 емхана тіркелген. Оның 62 проценті – мемлекеттік болса, 
38 проценті – жекеменшік. Тұрғындар үшін тіркеу науқаны мен ем-
хананы еркін таңдау мүмкіндігі консультациялық-диагностикалық 
қызметтерге, ауруханаларда емделуге және кез келген жоспарлы 
медициналық қызметтерді пайдалануға құқық береді.  

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

Қажетті 
көмір қорының 
93%-і әкелінді
Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен 

брифингте облыстық энергетика және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының 
басшысы Ерлан Жаңабаев жылу беру маусымы-
на дайындық туралы тарқатып айтты.

– Облыс көлемінде орталықтандырылған 
жылу жүйесіне қосылған 816 көпқабатты 
тұрғын үйдің 99 проценті, яғни 814-і жылуға 
қосылды. Нақты кезеңде аймақтағы тіршілікті 
қамтамасыз етуші кәсіпорындар штаттық ре-
жимде жұмыс істеуде. Облыстағы отын қоры 
туралы айтатын болсақ, жылдық жоспар бо-
йынша әлеуметтік нысандарға 33,3 мың тон-
на көмір қажет болса, соның 32,1 мың тонна-
сы жеткізілді. Ал тұрғындарға қажетті қатты 
отынның 93 проценті әкелінді. Қазір облыстағы 
көмір қоймаларында 3,2 мың тонна көмір қоры 
бар. Әйтсе де, көмірге кезек көп. Оның себебі 
қаладағы 5 көмір қоймасының екеуі ғана жұмыс 
істеп тұр. Бірақ күнделікті 20-30 вагон көмір 
жеткізілуде, – деді басқарма басшысы.

Брифингте «Қызылорда жылу электр 
орталығы» кәсіпорнының директоры Наурыз 
Сатханов жылу беру маусымындағы атқарылып 
жатқан тиісті шараларды баяндап өтті.

– Қазір жылумен қамтамасыз ету мақсатында 
негізгі қондырғылар штаттық режимде жұмыс 
істеуде. Негізгі және қосалқы қондырғылар 100 
процентке дайын. Жылудағы температуралық 
режим сыртқы ауаның қысымына сәйкес 
тұрақты беріліп жатыр. Айта кететін жайт, 
көпқабатты тұрғын үйлердің ішіндегі жылу 
қондырғыларында ақаулар бол ған дықтан, тиісті 
шаралар жүргізілуде, – деді ол.

«СБ» ақпарат

Биыл облыста жылу беру маусы-
мы уақытылы басталды. Қазір 1063 
әлеуметтік нысан жылумен қамтылған. 
Атап айтсақ, білім беру ұйымдарының 
99 проценті, денсаулық сақтау нысанда-
ры мен басқа да әлеуметтік мекемелер 
толық жылуға қосылды.

БРИФИНГ
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ПРЕМЬЕРА

БОКС: ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Қазірге дейін ел құра
масынан төрт боксшы алғашқы 
жекпежегін өткізіп үлгерді. 
Қазақстандықтар қатарынан 
шаршы алаңға 57 келідегі 
Серік Теміржанов бірінші бо
лып шықты. Ол 1/32 финалда 
моңғолиялық ЭнхАмар Хар
хуумен қолғап түйістірді. 1998 
жылы дүниеге келген Серік 
бұған дейін 2020 жылғы То
кио Олимпиадасында бақ сы

нады. Десе де, әзірге толағай 
табысымен елді қуанта қойған 
жоқ. Қарсыласы – талай бәсеке 
көрігін қыздырған тәжірибелі 
боксшы. Соған қарамастан Серік 
қарсыласын қапы қалдырып, жа
рысты жалғастыруға мүмкіндік 
алды. 

Тағы бір жекпежекте Абы
лайхан Жүсіпов (67 келі) Тай
бэйден келген Ю Линьнен 
басым түсті. Қазірге дейін Абы

лайхан біршама жетістікке қол 
жеткізіп үлгерді. 24 жастағы 
спортшы 2017, 2019 жылдар
да Әлем чемпионатында қола 
жүлдегер атанса, 2017 жылы 
Азия чемпионатында күміс 
алды. Ол биылғы әлем чемпио
натында ұлттық құраманың ка
питаны міндетін атқарады. 

Жарыстың екінші күнінде 
ел құрамасынан Сәкен Бибо
сынов (51 келі) 1/16 финал

да өзбек бокс шысы Хасанбой 
Дусматовпен қолғап түйістірді. 
Қарсыласы – 2016 жылы Рио 
Олимпиадасында алтыннан 
алқа таққан тәжірибелі спорт
шы. Сәкен осы жолы қарымта 
қайтарып, төрешілер шешімімен 
жарысты жалғастыруға 
мүмкіндік алды.

Сондайақ, қазақстандық 
Нұрқанат Райыс 75 келіде 1/32 
финалда черногориялық Стефан 

Савковичтің осал тұсын тапты.
Жарысқа Олимпиада 

чем  пиондары, Азия, Еуро
па жүлдегерлері, Әлем чем
пион  дары да қатысады деп 
күтілуде. Айта кетейік, Әлем 
чемпионатының жалпы жүлде 
қоры – 2,6 млн доллар. Жеңімпаз 
100000 доллар алса, күміс 
жүлдегер 50000, қола жүлдегер 
25000 доллар иеленеді.

«СБ» ақпарат

Күншығыс 
елінің 
көмегі

«Шөп тамыры» бағдар
ламасы арқылы бөлінген грантқа 
жөндеуден өткен нысандарда 
болып, қаржының мақсатты 
игерілгенін көрді. 

Меймандар алдымен №176 
орта мектебіне ат басын бұрды. 
Грант бөлінгенге дейін бұл мек
теп ғимараттың терезелері ескі 
әрі оқушылар үшін қауіпті күйде 
болған. Былтыр 50571 АҚШ 
долларына ғимараттың барлық 
терезелері ауыстырылды. Қо
нақтарға мектеп тарихы мен 
атқарылып жатқан жұмыстар та
ныстырылды. 

Мұнан соң Жапония 
елінің өкілдері №4 ІТ мектеп
лицейінде болды. 74983 АҚШ 
доллары көлемінде қайтарымсыз 
қаржылай көмек алған бұл 
білім ошағының барлық есік 
терезелерін жаңартқан. Елші 
ғимарат ішін аралап, жасалған 
жұмысқа жақсы баға берді. 

№1 мектепгимназиясында 
оқушылар қонақтарды жапон 
тілінде сәлемдесіп қарсы алды. 
Білім ордасының музейінде 
ғасырлық тарихпен танысты. 
Қ.Мұхамеджанов атындағы бұл 
мектеп те Күншығыс елі ұсынған 
гранттың көмегімен жаңа кейіпке 
енді. 76550 доллар қаржыға 
білім ошағының шатыры толық 
жаңартылды. Өз кезегінде 
облыстық білім басқармасының 
басшысы Ақзира Қасымова 
аймақтағы осындай әлеуметтік 
жобалар үшін Джун Ямадаға 
алғыс айтты.

− Мектептердің жөндеуден 
өтіп, жаңарғаны қуантады. Жа
пония үкіметінің «Шөп тамыры» 
бағдарламасы әлеуметтік сала
ны дамытуға өңірлік саясаттың, 
оның ішінде білім беру саласына 
көп көмегі тиді. Қызылорда об
лысында білім беру және эколо
гия саласындағы бастамалар мен 
жобаларды іске асырғаныңыз 
үшін алғыс білдіремін, − деді 
А.Қасымова.

Сала басшысы «Шөп та
мыры» бағдарламасына тағы 
бір білім ошағы өз жобасымен 
қатысуға ниеттеніп отырғанын 
жеткізді. Қаламыздағы №264 
мектеплицейі балалар тасыма
лы үшін грант байқауында бақ 
сынамақ. 

А.Тоқмағамбетов атындағы 
мәдениет үйінде Қызылорда 
«Жастар театрының» «Ұлардың 
дауысы» атты поэзиялық 
қойылымының премьерасы өтті.  
Оған Қызылорда қаласының әкімі 
Ғанибек Қазантаев қатысты. 

Салтанатты шарада алдымен 
Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері, 
ақын Жүрсін Ерманның 5 томдық 
таңдамалы жыр жинағының тұсаукесер 
рәсімі болды. Ғанибек Қонысбекұлы 
ақынды мерейтойымен құттықтап, 
иығына шапан жапты. Ақын өз кезегінде 
кітаптарын қалалық орталықтандырылған 
кітапханалар жүйесіне сыйға тартты. 

Креативті шығарма  «Парасат» және 
«Құрмет» ордендерінің иегері, жырау, про
фессор Алмас Алматов пен ҚР Мәдениет 
қайраткері, ақын, режиссерсценарист 
Оңталап Нұрмахановтың шығармашылық 
одағынан туындаған. 

Қойылым қиял құшағындағы бала 
Жүрсін бейнесінен бастау алып, оның 
қалыптасу жолын театр әртістері 
өлең арқылы жеткізді. Спектакльдің 
негізгі бөлімінде сахнада көрініс та
батын бәйтерек – өмір ағашы. Оның 
жапырақтары ақынның 70 жасқа дейінгі 
сәулелі сәттері мен мұңды мезеттерін, 
жеңісі мен жеңілістерін, тәңір қосқан 
қосағы – Бақытжамалмен бірге кешкен 
ыстық та суық, ащы да тәтті тіршілігін 
бейнелейді.

Өзгеше туынды көрерменді тереңіне 
бойлатты деуге болады. Ұлытаудың 
бөктерінде дүниеге келген ақынның өмір 

жолын сол жерді паналайтын қасиетті құс 
ұлармен ұқсастыра бейнелеуі тегін емес. 
Себебі ұлар – тек қана биік шыңдарды 
мекендейтін адам баласының көзіне 
түсе бермейтін киелі құс. Қойылымда 
ақынның жүрек тебіренісі, қорқынышы, 
қуанышы – бәрібәрі ұлар құспен сырласу 
арқылы көрініс табады. Ақынның  өзгеге 
ұқсамайтын өміржолы, ұлт руханиятының 
дамуына қосқан үлесі зор. Әсіресе айтыс 
өнерінің  жандануына, халық арасында 
насихатталуына, жас ақындарды танытуға 
жасаған еңбегі бір төбе. 

– ...Ұлар, ұлар келдің бе? Бабаларың?...
Не дейсің? Жоғалттың дейсің бе? Кім 
алғанын қайдам? Зерттелмей кеттіау...
Оқылмай кеттіау. Қалдырған қашап 
қазына... Ей ұлар құс! Ұлытаудың арын, 
биігін, ықылымнан күзеткен ұлар сен емес 
пе едің? – деп жігіт Жүрсін мұңаяды. 

Оның рөлін  актер Мақсат Серіков ой
нады. Жары Бақытжамалдың қолдауын, 
жолдасының жүрегін үнсіз ұғуын, ыстық 
махаббатын театр артисі Динара Нұрлыбай 
шебер орындап шықты. Бала Жүрсіннің 
бейнесін Ерали Жақсығұлов сомдады. 
Музыкамен көркемдеген ҚР Мәдениет 
саласының үздігі Сәбит Ұлықпан, суретші 
Жарқынбек Қоспаев, бимен көркемдеуші 
Ақмарал Қойшығұлова, режиссердің 
көмекшісі Ілияс Өтетілеу болды.  

ҚР Мәдениет қайраткері, ақын, режис
серсценарист Оңталап Нұрмаханов: 

– Біздің театр Жүрсін Ерман бол
мысы арқылы ұлттық руханиятымызды, 
болмысымызды кім екенімізді жеткізгісі 
келді. Жүрсін ағамыз – жоғалғанымызды 
тапқан, айтыс өнерінің жұлдызын жаққан 
тұлға. Сол үшін де құрметтейміз.  Оның 
шығармаларын газетжурналдардан оқып 

өстік. Ақынды қолдайтын да, қорғайтын 
да жанжары, өмірлік серігі. Әйел деген 
ақиқатты ұлықтағымыз келді. Ана де
ген болмысымызды қасиеттегіміз келді. 
Осы жетістікке жету үшін ақынның 
шығармашылығына бас сүйеп, иық 
тіредік, – деді.

Қойылым соңында Жүрсін Мол
дашұлы туындыға оң баға беріп, шара
ны ұйымдастыруға ұйытқы болған қала 
әкімдігі мен қалалық мәдениет бөліміне 
ризашылығын білдірді.

– Сыр бойы маған бөтен емес. 
Шаңына аунап өстік. Ыстығы мен шөліне 
шыдап ержеттік. Өмірдің бір белесін 
артқа тастап, толысқан шағымызда келіп, 
қуанып жатырмыз. Алмас Алматов пен 
Оңталап Нұрмахановқа рахметімді айта
мын, – деді мерейтой иесі.

– Өздеріңізге белгілі, әлем
дік пандемия кесірі біздің елге 
де кері әсер етті. Осы аралықта 
ауырт пашылығы мол, қанағат пен 
сабырға сенер кезеңге тап бол дық. 

Сондықтан той тойлап, думанда
татын сәттерден уақытша арыла 
тұрып, болашағымызды бағ дарлауға 
табанды еңбек етуі міз керек. 
Қала күнінде ұйым дас тырылатын 

жылдағы шараларды қысқартып, 
отшашу мен кон церт терге шек
теу енгізіп, қайы рым дылық ісіне 
мән бергенді жөн санадық, – деді 
Ғанибек Қонысбекұлы.

Қайырымдылық шарасында 
тұрмыстіршілігі төмен 200 отба
сына көмір, отын, ал 1500 отбасына 
азықтүлік қоржыны таратылды.

«СБ» ақпарат

Балаби – 
шешендік 
өнер 
шырағы

Кеше Шиелі ауданындағы 
«Арман» мәдениет үйінде Бименбет 
Есенәліұлының 210 жылдығына 
арналған «Дәуір дүлдүлі Балаби 
– шешендік өнер шырағы» атты 
облыстық ғылыми-танымдық 
конференция өтті.

Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай 
ұйымдастырылған шараға ғалымдар, 
зиялы қауым, аудан ақсақалдары мен 
тұрғындары және БАҚ өкілдері қатысты.

Конференцияны аудан әкімінің 
орынбасары Алмасбек Есмаханов ашып, 
тағылымды шараның мақсатын сөз етті. 

–   Қазақ халқының тарихында билер 
сөзінің маңызы ерекше. Бірнеше ғасырдан 
бері халықтың кәдесіне жарап, ұмытылмай 
келе жатқан сондай асыл сөздердің 
жиынтығы Балаби есімімен байланысты. 
Балаби – әділдігімен, алғырлығымен, 
туралығымен, шыншылдығымен ел жа
дында сақталған тұлға. Атақты ақын 
Мәнсүр Бекежановтың Иманжүсіпке 
өлеңмен жазған хатында «Балаби – 
датқалардың үлкені» деп айтылады. 
Осыданақ оның өз заманының сұңғыласы 
болғанын аңғару қиын емес. Бүгінгі 
шараның мақсаты да тарихи тұлғаны жас 
ұрпаққа дәріптеу. Балабидің ғибратты 
ғұмыры мен өнегеге толы мұрасын зерт
теу мұнымен тоқтамайды, – деді аудан 
әкімінің орынбасары. 

Конференция аясында Қазақстан Жа
зушылар және Журналистер одақтарының 
мүшесі, ақынжазушы, елге белгілі 
қаламгер, облыстық «Сыр бойы» газетінің 
журналисі Дүйсенбек Аяшұлының «Мың 
жылдық мирас» кітабының тұсауы 
кесілді.

Ғылымитанымдық конференци
яда Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
университетінің оқытушысы, филология 
ғылымдарының кандидаты Болат Бо
ранбай, қаламгер Дүйсенбек Аяшұлы, 
облыстық музейдің ғылыми қызметкері 
Гүлжанар Оразалиева, Шиелі аудандық 
өлкетану музейінің ғылыми қызметкері  
Бекболат Әбуов баяндама жасап, 
Балабидің ғибратты ғұмырына тоқталды. 

Ерте жастан ел ішіндегі даудамай
ды шешуге араласқан Бименбет Бала
би атанған. Тарихи деректерде Балаби 
шешен 1811 жылы Шиелі ауданындағы 
Бәйгеқұм, Жөлек ауылдарының маңында 
өмірге келген деп айтылады.  Күні 
бүгінге дейін ел жадында Балаби есімімен 
сақталған тұлғаның атында Шиелі ау
данында ауыл бар. Баба есімін дәріптеу, 
ұрпақ жадында жаңғырту мақсатында 
спорттық жарыстар, ақындар мүшәйрасы 
сынды шаралар өткізіліп келеді.

Конференция соңында Балаби ше
шенге арнап кітап жазған Дүйсенбек 
Аяшұлына құрмет көрсетіліп, қазақы 
дәстүрмен шапан жабылды. 

Шараны «Арман» мәдениет үйінің 
өнерпаздары әнмен әрлеп, бимен 
көркемдеді. 

Шара соңында мектеп оқушылар ара
сында Балабиге арналған шығармашылық 
байқау жеңімпаздары марапатталды.

Осы күні «Оқшы атада» Балаби бабаға 
ас беріліп, құраннан дұға бағышталды.

Р.АРЫСТАНБАЙ

Жапонияның 
Қазақстан 
Республикасындағы 
Төтенше және Өкілетті 
Елшісі Джун Ямада 
атташе Томоя Ёкоэ 
мен «Шөп тамыры» 
халықаралық 
бағдарламасының 
үйлестірушісі Акира 
Мацумото Қызылорда 
қаласындағы әлеуметтік 
нысандарды аралады. 

Қызылорда – қайырымды қала
Қызылорда қаласының әкімі Ғанибек Қазантаев қала күні 

мерекесіне арналған қайырымдылық шарасына қатысты. 
Акцияға қолдау көрсеткен  жомарт жүректі азаматтарға алғыс 
білдірді.

«Ұлардың дауысы»

Бастама жақсы

Сербия астанасы – Белград қаласында 25 
қазанда бокстан Әлем чемпионаты жалауын 
көтерді. Биыл дүбірлі додаға жер-жаһандағы 
100-ден астам елден 650-ге жуық спортшы келді.

1-бет 

Апта басында Шиелі ауданы Нар
тай Бекежанов ауылдық округінің 
тұрғындарына «көгілдір отын» берілді. 
Құрылыс жұмыстарын бас мердігер 
«ТрансАзияКонстракшн» компаниясы 
жүргізді. Бұл жобаға өңірлерді дамытудың 
2025 жылға дейінгі бағдарламасы аясында 
374,6 млн теңге қаражат бөлінген. Жоспар 
бойынша 540 үй табиғи газға қосылады. 
Аудан әкімі Нариман Мақұлбеков Керделі 
ауылының тұрғындарын қуанышымен 
құттықтады. 

– Соңғы жылдары Шиелі ауданына 
қарасты елді мекендерді «көгілдір отын
мен» қамтамасыз ету жұмыстары жүзеге 
асып келеді. Бүгінгі таңда Шиелі кенті 
және Бәйтерек, Жаңатұрмыс, Бидайкөл 
ауылдық округтері табиғи газдың игілігін 
көріп отыр. Міне, Н.Бекежанов ауылдық 
округіне де газ кіргелі тұр. Желтоқсан 
айына дейін Қодаманов ауылы «Ауыл 
– ел бесігі» бағдарламасы аясында газ
бен қамтамасыз етіледі, осылайша, жыл 
аяғына дейін жерлестеріміздің 65 проценті 

«көгілдір отынның» жемісін көреді, – деді 
аудан басшысы.

Облыстық энергетика және 
тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық 
басқармасынан алынған мәліметтерге 
қарағанда биылғы жылдың III тоқсанында 
газдандыру жұмыстары жоспар бойын
ша жүргізілген. Биылғы жылдың басы
на дейін облыс орталығы мен Байқоңыр 
қаласы, 5 аудан орталығы сондайақ 9 
ауылдық елді мекен газдандырылған. 
Нақты кезеңде облысты газбен жабдықтау 

үлесі 65 процентті құрап отыр.
Айта кетейік, былтыр бюджет есебінен 

Арал ау данындағы Жақсықылыш кентін, 
«Жұмыспен қамту жол картасы» аясында 
Қазалы ауданындағы Ғ.Мұратбаев және 
Шиелі ауданындағы Байсын ауылдарына 
табиғи газ қосылды. Ал биыл ақпан айын
да Тереңөзек кентіне газ берілді. Жалпы, 
осы жылы 48 мыңнан астам тұрғын табиғи 
газды тұтыну мүмкіндігін алады. Бұл 
жұмыстарға 2021 жылға 4,1 млрд теңге 
бөлінген. Республикалық бюджеттен 3,4 

млрд теңге қаралса, облыстық бюд
жеттен – 748,6 млн теңге.

Биылғы шілде айында Жо
салы мен Жалағаш кенттері газ
бен қамтылды. Жыл басынан 
бері 3 аудан орталығына (Жо
салы, Жалағаш, Тереңөзек) газ 
берілсе, жыл соңына дейін Шиелі 
ауданындағы Қодаманов ауылы 
мен Қазалы қаласын газдандыруды 
толығымен аяқтау жоспарланған. 
Бұл жұмыстар орындалған кезде об
лыс халқын газбен қамтамасыз ету 
үлесі 67,4%ке жетеді деп күтілуде. 

Ал қала іргесіндегі Наурыз және 
Махамбетов ауылдарын газға қосуды 
көпшілік көптен күтіп отыр. Аталған 
жобаның  құрылысмонтаж жұмыстарына 
республикалық бюджеттен 500 млн теңге 
бөлінді. Айта кетейік, бұл жоба 2022 
жылға өтпелі. 

Жалпы облыста 14 авто
маттандырылған газ тарату стансасын 
орнату жос пар ланған. Оның ішінде 9 
АГТС орнатылған. Сексеуіл мен Шоқай 
елді мекендерінде қойылатын АГТСтар 
бойынша жобасметалық құжаттамалар 
мемлекеттік сараптама қара уында. Тағы 
екі стансаның құ жаттамалары кезең
кезеңімен әзірленіп, қаржыландыруға 
ұсы нылған. Мамандардың айтуын ша, 
алдағы жылдары Қармақшы ауданындағы 
Төретам кенті мен Ақай ауылын, Арал 
ауданындағы Сексеуіл кентін табиғи газ
бен қамтамасыз ету жобаларын жүзеге 
асыруға тиісті министрлікпен жұмыс жа
салуда. 

2025 жылға дейін осы ісшаралар 
атқарылған жағдайда облыс тұрғындарын 
газбен қамту үлесі 75%ке жетпек.

Тағы бір ауылға табиғи газ жетті


