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ПРЕЗИДЕНТ БҮГІН – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ КҮНІ

Өзара 
сенім мен 
әріптестік 
серпіні

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
Швейцария Конфедерациясына 
ресми сапары Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымының 
Бас директоры Тедрос 
Адханом Гебрейесуспен 
кездесуден басталды. Одан 
әрі Женевада өткен ДДСҰ 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ассамблеясының арнаулы 
сессиясына, Инвестициялық 
дөңгелек үстел отырысына 
қатысты. БҰҰ Женевадағы 
бөлімшесінің Бас директоры 
Татьяна Валоваямен, 
Халықаралық Қызыл Крест 
комитетінің президенті Петер 
Маурермен, Дүниежүзілік сауда 
ұйымының бас директоры Нгози 
Оконджо-Ивеаламен кездесу 
өткізді.

Женева қаласындағы Әулие Петр
дің Кафедралды соборының ал
дында өткен ресми кездесуден кейін 
Мемлекет басшысы Швей цария ның 
Президентімен келіс сөз жүр гізді. 
ҚасымЖомарт Тоқаев пен Ги Парме
лан бірбіріне ресми деле гациялардың 
мүшелерін таныс тырды. Содан кейін 
екі елдің ән ұран дары шырқалды. 
Президенттер Швейцарияның туына 
құрмет көр се тіп, Құрмет қарауылын 
бойлай өтті.

Салтанатты рәсімнен кейін мем
лекеттер басшылары шағын және 
кеңейтілген құрамда кездесулер өткізді. 
Өзара сенім жағдайында өткен кездесу
де мемлекеттер басшылары Қазақстан 
мен Швейцария арасындағы саяси, 
саудаэконо микалық, инвестициялық, 
қаржы салаларындағы көпжоспарлы 
ынты мақтастықтың ахуалы мен пер
спективаларын жанжақты талқылады.

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ 
ҚҰТТЫҚТАУЫ

Қадірлі сырбойылықтар!
Сіздерді 1 желтоқсан – Тұңғыш Президент 

күнімен құттықтаймын!
Тұңғыш Президент күні мерекесі – мемлекеттің 

үстем мерейі, үлкен мәртебесі. 
Биыл  – тәуелсіз ел болғанымызға 30 жыл! 
Тәуелсіз Қазақстанның іргетасын қалап, шекара

сын бекітіп, әлемге танытып, бүгінгідей беделді әрі 
қуатты мемлекет болуымызда – Тұңғыш Президент 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еңбегі ұшан
теңіз. 

Бұл атаулы мемлекеттік мерекеге биыл 10 жыл 
толыпты. 

Елбасымыздың саяси көшбасшылық феномені 
тарихқа Тәуелсіз Қазақстанның негізін қалаушы, 
дана стратег, ұлы реформатор және әлемде қазіргі 
замандағы аса көрнекті сая си көшбасшы ретінде 
енді.

Осы ретте, Елбасының Сыр халқымен байланы
сы неде десек: ең алдымен, «Сыр – Алаштың анасы». 
Бұл – көненің көзі, мәдени мұралардың асыл көмбесі, 
талай тарихты қойнауына бүккен, талай тарланды 
қанаттандырған Қызылорда жайлы Елбасының сөзі. 

Екіншіден, Еліміздің ертеңіне сенген Елба
сы Аралды сақтап қалу мақсатында ғасыр жобасы 
атанған «Сырдария өзенінің арнасын реттеу және 
Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау» (САРАТС) 
жобасын және облысты таратпау жөнінде тарихи 
шешімдер қабылдады. 

Үшіншіден, Отандық ғарыш кеңістігін 
өркендетті. Қазақ жеріндегі, соның ішінде Сыр 
еліндегі «Байқоңыр» ғарыш кешенінен қазақ 
азаматтарының ғарыш кеңістігін бағындыруы 
да кемеңгер көшбасшының саяси салмағының 
басымдығы мен жүргізген саясатының дұрыстығы 
болатын. 

Төртіншіден, «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 
жолы арқылы ел мен елді, жер мен жерді жақындатты. 
Бұл құрлықаралық автокөлік дәлізінің Қазақстанға 
тиесілі 2787 шақырымы 5 облыс аумағынан өтетін 
болса, оның ең көп бөлігі, яғни 812 шақырымы 
Қызылорда жерінде. Сыр елі үшін ең тиімді дүние 
екенін айту керек. Бүгінгі күні өңірдегі жақсы 
жағдайдағы жолдардың үлесі 2,5 есеге артып отыр. 

Бүкіл түркі әлеміне ортақ тарихи тұлға, философ, 
абыз Қорқыт Атаның «Ауыр жүктің мехнатын тұғыр 
емес, тұлпар білер» дегеніндей, тәуелсіз еліміздің 
жүріп өткен жолы кемеңгер Көшбасшының кемел 
істерімен тығыз байланысты екенін жас ұрпаққа 
жеткізіп отырудың маңызы зор. 

Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейлі мерекесі 
құтты болсын! 

Елі сүйген, елін сүйген кемеңгер Елбасымыз 
аман болсын!

Құрметпен 
Гүлшара ӘБДІҚАЛЫҚОВА, 

облыс әкімі

Тұңғыш Президент қиынқыстау 
кезеңде әлемдік эли та ның күмәнді, 
дүдәмал пікір леріне қарамастан 
елдің Тәуел сіздігін бекітті. Алпа
уыт мем лекеттермен терезесі тең 
дәрежеде қарымқатынас орнатты. 
Шекара шегенделді. Елдегі сан ал
уан халықтың ынты мағы сақталды. 
«Алдымен экономика, сонан кейін 
сая сат» деген берік ұста ным өз 
нәтижесін берді. Қазақ стан әлемдегі 
танымал мемле кет тердің қатарына 
қосылды. Осының барлығы – Тұңғыш 
Пре зиденттің қыруар еңбегінің, 
білімділігі мен біліктілігінің, сара бдал 
саясатының игі жемісі. 

Әлемнің маңдайалды сая сат кер
лері Елбасының еңбегін лайықты 
бағалады. Олардың қатарында жаһан
дық деңгейде ұлттар тағдырын шешіп 
отырған ұлы тұлғалар бар. Мысалы, 
Ресей президенті Владимир Путин 
«Нұрсұлтан Әбішұлы саясатқа ерте 
келген. Ол сонау кеңестік кезеңдегі 
биліктің өкілі. Мені таң ғалдыратыны 
– ерте уақыттан бері саясатта 
жүргенімен – ол өте жаңашыл адам. 
Мен күні бүгінге дейін оның осы 
жаңашылдығына қайран қала мын. 
Мен жақында Нұрсұлтан Әбішұлының 
жаңа қасиетін таныдым. Ол даулы, 
шешімі қиын жағдайларда – сентимен
талды адам бола алады. Ол ұқыпты әрі 
әділ басшы. Қазақстан үшін Назарбаев 
– тарихи тұлға. Ол – қазақ халқы үшін 
Тұңғыш Президент қана емес, ол қазақ 
мемлекетінің негізін қалаушы» деп 
атап көрсеткен болатын. 

Нұрсұлтан Әбішұлының кезінде 
қабылдаған «Ядросыз әлем» жоба
сы әсіресе АҚШ президенттері та
рапынан үлкен қолдауға ие болды. 
Олардың қатарында Джордж Буш, 
сондайақ Барак Обама бар. 

Әсіресе әлемдік саясаттағы 
үлкен тұлға Маргарет Тэтчердің 
«Қазір жаһандық саясатта 56 ірі 
сая си тұлғалар бар. Солардың бірі – 
Нұрсұлтан Назарбаев. Мен оған қатты 
сенемін және оның бастамаларын 
қолдаймын» деп атап көрсетуі – үлкен 
мақтаныш. 

Біріккен Ұлттар Ұйымында 
Елбасының жаһандық дең гейдегі 
қыруар еңбегі үлкен қол дауға ие 
болды. Еліміздегі тұрақтылық пен 
бейбітшілік сая сатын БҰҰның бас 
хатшысы Кофи Аннан ерекше атап 
көрсетті. 

Бүгінде АҚШтың өзімен тай
таласып, өз саясатын, ұс та  нымын 
дәлелдеп келе жат қан Түркия 
президенті Режеп Тайып Ердоғанның 
«Аса қадірменді Президент мырза, 
менің аяулы бауырым! Түркиядағы 
Президентті ұлық тау рәсіміне сіз ар
найы ке ліп қатыстыңыз. Мен мұны 
сіздің маған ғана емес, барша түрік 
жұртына құрметіңіз деп түсінемін. 
Сіз Қазақстан мен Түркия арасындағы 
бауырластықты нығайтуға аян
бай тер төгіп келесіз. Мен сізді үлгі 
тұтатынымды жасырмаймын» деп 
атап көрсетуі күллі түркі жұртындағы 
Елбасы беделінің қаншалықты зор 
екеніне дәлел болса керек. 

Қазақстанның Тұңғыш Прези
дентінің әлемдік саясат тағы үлкен 
беделі қазіргі таңда белгілі саясаткер
лер тарапынан лайықты бағаға ие бо
лып отыр. Олардың қатарында әлемдік 
белді мемлекеттер – Ұлыбритания, 
Германия, Қытай, Жапония, Еуроодақ, 
Азия мен Африка елдерінің басшыла
ры бар. 

Бұл – Елбасының Қазақстан 
Тәуелсіздігін нығайту мен Мәңгілік 
ел мұраты жолындағы қайраткерлік 
қарымының айқын дәлелі.

Еркін елдің ерен тұлғасы

Бүгін – Тұңғыш Президент күні

Еліміз  санаулы күнде 
Тәуел сіздіктің 30 жылдық 
мерейлі мерекесін атап 
өтеді. Қазақстан осынау 
тарихи кезеңде үлкен 
табысқа қол жет кізді. Бір 
ақиқаты сол жетістіктерде 
елдің Тұңғыш Президенті-
Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың 
еңбегі ерен. 

2-бет 

КОНФЕРЕНЦИЯ

Модельдік 
пәтер 
ашылды

Талсуаттағы мүгедектерге арналған 
оңалту орталығында мүмкіндігі шектеулі 
азаматтарға кедергісіз орта қалыптастыру 
мақсатында ұйымдастырылған еліміздегі 
алғашқы модельдік пәтер ашылды. Салтанатты 
шараға Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
вице-министрі Руслан Сакеев, облыс әкімінің 
орынбасары Балжан Шәменова және БҰҰ даму 
бағдарламасының Қазақстандағы тұрақты өкілі 
Якуп Бериш қатысты.

Конференцияға ҚР Парламенті 
Сенатының депутаты, Әлеуметтік
мәдени даму және ғылым комитетінің 
төрағасы, саяси ғылымдар докторы 

Мұрат Бақтиярұлы, облыстық мәслихат 
хатшысы Наурызбай Байқадамов, 
Ұлттық ғылым академиясының 
академигі, облыстық қоғамдық 

кеңес төрағасы Бақберген Досманбе
тов, облыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Серік Дүйсенбаев, белгілі 
әншікомпозитор Жеңіс Сейдоллаұлы, 
айтыскер ақын, үш дүркін «Алтын 
домбыра» иегері Мұхтар Ниязов және 
Сыр толағайы, ауыр атлетші Илья 
Ильин қатысты. Сондайақ зиялы 
қауым өкілдері, облыстық Қазақстан 
халқы ассамблеясының белсенділері, 

жоғары оқу орындарының басшылары 
мен ғалымдар, басқарма басшылары, 
үкіметтік емес ұйым өкілдері және он
лайн байланыс арқылы аудан әкімдері 
мен зиялы қауым өкілдері де болды.

Аймақ басшысы Сыр жұрт шылығын 
ҚР Тұңғыш Президенті күнімен 
құттықтап, Тәуелсіз Қазақ стан даму
ында Елбасының рөлі мен Сыр елінің 
жетістігін атап өтті. 

– Баршаңызды Тәуелсіз елі
міздің мәртебелі мерекесі – Қазақстан 
Республикасының Тұң ғыш Прези денті 
күнімен құт тық таймын. Биыл бірлігі 
бекем, тату лығы жарасқан Қазақстан 
халқы Тәуел сіздіктің 30 жылдығын атап 
өтуде. 

Елбасының көшбасшылығы ар
қа сында саяси жүйесі тұрақты, эко
номикалық әлеуеті мықты, ұлттық 
рухы берік, халықаралық беделі зор 
қуатты мемлекетті құрдық. Осы жасам
паз істерді Елбасының серігі, Прези
дент ҚасымЖомарт Кемелұлы Тоқаев 
жүйелі түрде жүзеге асыруда.

Тарихи сәттер таразыға түскенде

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың төрағалығымен 
1 желтоқсан – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күніне 
арналған «Тұңғыш Президент және Тәуелсіз Қазақстан: өркендеудің 30 
жылы» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция өтті. 

2-бет 

ЫБЫРАЙ ЖАҚАЕВ – 130

Аталған шара барысында аймақ 
басшысы еселі еңбектің арқасында 
халық «Дала академигі» атап кеткен 
Ыбырай Жақаевтың күріш дақылын 
өсіру, оны күтіпбаптау ісіне қосқан 
еңбегі ерекше екеніне тоқталды. Сол 
ізгілікті жолды ізбасарлары бүгінде 
жоғары деңгейде жаңғыртып келеді. 

– Сыр өңірінде халық мақтан 
тұтатын біртуар тұлғалар аз емес. 
Солардың арасынан даңғайыр диқан 
Ыбырай Жақаев еңбек адамды ер 
атандандыратынын дәлелдеп кетті. 
Туған жер төсіне қайың кетпенімен 
ерлікке тән еңбек дастанын жазып 
қалдырды. «Ақ күріштің атасы» атан
ды. Кеңестік кезеңдегі ең жоғары ма
рапат – Социалистік Еңбек Ері атағын  
екі дүркін иеленуі, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты атануы қара

пайым еңбек адамын бағалаудың үлгісі 
болды, – деді облыс әкімі.

ҚР Парламенті Сенатының депу
таты Мұрат Бақтиярұлы ісшараға 
қатысушыларды құттықтап, конфе
ренция жұмысына сәттілік тіледі. Де
путат өз сөзінде даңғайыр диқанның 
өмір жолы жас ұрпаққа өнеге бо
латынын жеткізді. Еселі еңбектің 
арқасында ел мерейін тасытқан Ыбы
рай Жақаев қашанда қарапайым 
қалпымен халықтың жүрегінде қалды. 
Сондықтан алдағы уақытта даңғайыр 
диқанды дәріптеу ісіне жеткілікті 
деңгейде мән берілуі тиіс. Осы орайда 
облыс орталығынан оған арналған му
зей мен еңселі ескерткіш бой көтергені 
артық емес. 

Ерлікке тән
еңбек дастаны

Қызылордада облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың 
төрағалығымен ақ күріштің атасы атанған даңғайыр диқан, екі 
дүркін Социалистік Еңбек Ері Ыбырай Жақаевтың 130 жылдық 
мерейтойына арналған ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. 
Жиынға ҚР Парламенті Сенатының депутаты Мұрат Бақтиярұлы және 
Қазақстанның Еңбек Ері Абзал Ералиев, Ыбырай Жақаевтың ұлы, 
еңбек ардагері Сейітбек Жақаев, Ресей, Өзбекстан және еліміздің белгілі 
ғалымдары қатысты.

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдық 
мерекесі қарсаңында Түркістандағы 
«Farab» кітапханасында халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамының VI құрылтайы 
өтті. Мемлекеттік тілдің мәселесі 
қозғалған маңызды жиынға Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік 
хатшысы Қырымбек Көшербаев, ҚР 
Премьер-министрінің орынбасары 
Ералы Тоғжанов, ҚР Парламенті 
Сенаты мен Мәжілісінің депутаттары, 
ҚР Білім және ғылым министрі 
Асхат Аймағамбетов, зиялы қауым 
өкілдері, қоғам қайраткерлері мен тіл 
жанашырлары қатысты.

Құрылтайда Мемлекеттік хатшы Қырымбек 
Көшербаев ҚР Тұңғыш ПрезидентіЕлбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев пен ҚР Президенті 
ҚасымЖомарт Тоқаевтың құттықтау хат
тарын оқып берді. Сондайақ, қазақ тілінің 
қолданылу аясын кеңейту үшін маңызды 
жұмыстар  жалғасатынын, елді біріктіретін 
фактор мемлекеттік тіл екенін атап өтті. Прези
дент әкімшілігі мен ел үкіметі тарапынан қазақ 
тілінің мәртебесін көтеруге барынша қолдау 
көрсетіле беретінін мәлімдеді. Мемлекеттік тіл 
саясатын тиімді іске асыру бағытын саралап, 
тиісті тапсырмалар мен жоспарларды бекітті.

Мемлекеттік тіл мәселесі 
қозғалған маңызды жиын
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Саясат2
ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Бұдан бөлек, екі ел басшы-
лары Бреттон-Вуд институт-
тары, халықаралық ұйымдар 
аясындағы өзара ықпалдастықты 
қарастырып, аймақтық күн 
тәртібіндегі мәселелерді, оның 
ішінде Ауғанстандағы жағдай 
мен осы елге гуманитарлық 
көмек көрсету мәселесін сөз етті.

Сонымен қатар пандемияға 
және климаттың өзгеруіне қарсы 
күреске, Орталық Азиядағы су 
дипломатиясына қатысты өзекті 
мәселелер жөнінде пікір ал-
масты. Қасым-Жомарт Тоқаев 
пен Ги Пармелан саяси және 
экономикалық байланыстардың 
оң қар қы нын атап өтіп, екіжақты 
бай ла ныстардың барлық ба-
ғыты бойынша өзара тиімді 
ынтымақтастықты одан әрі 
дамытуға мүдделі екен дерін 
білдірді. Мемлекет бас шысы 
Швейцариямен жан-жақты 
қатынастарды да мытуға баса 
мән беретінін және осы елді 
Қазақстанның Еуропадағы 
маңызды саяси әрі экономикалық 
әріптесі санайтынын айтты.

Сонымен қатар Қасым-
Жомарт Тоқаев Ги Пармеланға 
Қазақстанда жүргізіліп 
жатқан ауқымды саяси және 
экономикалық реформалар 
жөнінде айтты. Екі ел басшы-
лары ауыл шаруашылығы, 
көлік және логистика, маши-
на жасау, фармацевтикалық 
өнеркәсіп және «жасыл» жоба-
лар салаларындағы бірлескен 
жұмыстарды атқару үшін 

мемлекеттеріміздің әлеуеті зор 
екенін айтты.

Келіссөздер аяқталған соң 
Қазақстан Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев пен Швейца-
рия Президенті Ги Пармелан 
белгілі дипломат және саяхатшы 
Анри Мозердің бірегей экспо-
наттар топтамасындағы керемет 
жәдігерлердің бірі – қазақтың 
барқыттан жасалған тұскілемін 
бірге тамашалады.

Аталған жәдігерді қазақ 
сұлтаны Баймұхаммед XIX 
ғасырда швейцариялық дипло-
матқа тарту еткен. Тәуел-
сіздігіміздің 30 жылдығында 
аталған жәдігер екі ел арасындағы 
мәдени байланыстардың ерекше 
символына айналды.

Анри Мозердің топтама-
сында тұскілемдер, ұлттық 
қарудың түрлері: айбалта-
лар, қылыштар, қанжарлар, 
сондай-ақ ат әбзелдері және 
басқа да бұйымдар бар. Қазақ 
даласының билеушілері аталған 
жәдігерлерді зерттеушіге 
сыйлық ретінде берген және 
олар Швейцарияға жеткізілген. 
Экспонаттардың ішінде тұс-
кілемдердің алатын орны 
ерекше. Олар қазақ халқының 
көркем туындысы ғана емес, со-
нымен қатар Қазақ хандығының 
тарихын ғылыми тұрғыда зерт-
теу үшін құнды материал болып 
табылады. Мемлекет басшысы 
тұскілемнің бірегейлігін және 
оның тарихи құндылығын атап 
өтіп, аталған өнер туындысының 
Қазақстанда да көрмеге қойыла-
тынына үміттенетінін айтты.

Өзара сенім 
мен әріптестік 
серпіні

Салтанатты шарада Елбасының 
Сыр өңіріне сапарлары туралы арнайы 
әзірленген бейнеролик көрсетілді. Партия 
филиалының төрағасы жиналғандарды 
Тұңғыш Президент күнімен құттықтап, 
Елбасының ерен еңбегін атап өтті. 

− Бұл – елді егемендікке жеткізген 
Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевқа 1991 жылы халқымыздың 
ел тізгінін ұстатқан күн. Осы күннен бас-
тап Тұңғыш Президенттің бастамалары-
на қолдау жасай отырып, Тәуелсіздігіміз 
тұғырына қонды және еліміз биік 
белестерді бағындырды. Мемлекетіміздің 
әлем елдері арасындағы абыройы 
мен беделі уақыт санап артып келеді. 
Тәуелсіздікті ту еткен ордалы 30 жыл 
ішіндегі Қазақстанның әлеуметтік және 
экономикалық жетістіктері Елбасының 
елді жаңғыруға бағыттап, болашаққа 
бағдар берген түбегейлі реформала-
ры арқылы жүзеге асырылды. Мұның 
барлығы да бүгінгі тәуелсіздігімізді 
баян ды ету жолындағы Елбасының еселі 
еңбегінің, көреген саясатының жемісі 

деп білеміз. Тұңғыш Президент «Nur 
Otan» партиясының ел тағдырына жау-
апты ең басты саяси күшке айналуына 
да зор еңбек сіңірді. Біздің алдымызда 
елдігіміздің мызғымас тұғыры бірлік пен 
келісім арқылы қастерлі құндылығымыз 
тәуелсіздігіміз бен мемлекеттілігімізді 
сақтау міндеті тұр, − деді партия 
филиалының төрағасы. 

Мұнан соң түрлі салада жемісті еңбек 
етіп жүрген азаматтарға партиялық билет 
табыс етті. Қоғамдық-саяси шараларға 
үлес қосқан партия белсенділерін об-
лыс әкімінің Алғысымен марапаттады. 
Облыстық қоғамдық кеңес төрағасы, 
қоғам қайраткері Бақберген Досманбетов 
Тәуел сіздіктің құндылығы туралы ойын 
ортаға салды. Жиынға онлайн қосылған 
азаматтар лебіз білдірді. Қазақстан халқы 
ассамблеясы Арал ауданындағы келісім 
кеңесінің төрағасы, Арал ауданының 
құрметті азаматы Нұралы Оспанов Тұң-
ғыш Президенттің Аралға қамқорлығы 
жөнінде айтты. Қармақшылық жы-
рау Бидас Рүстембекұлы ұлттық 

мәдениет пен салт-дәстүрді дамы тудағы 
жетістіктерге тоқталды. Ал шиелілік 
шаруалардың атынан сөз алған «Ақмая» 
шаруа қожалығының басшысы Дәулет 
Жұмбеков күріш егуден «Озат ауданның» 
дала еңбеккерлерінің жетістігін бөлісіп, 
мерекелік құт тық тауын жолдады. 
Назарбаев Зияткерлік мектебінің баспа-
сөз хатшысы Елена Рыбина елдігіміздің 
мызғымас тұғыры − бірлік пен келісім ту-
ралы ойын жеткізді. 

Ал Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
университеті журналистика факультетінің 
2-курс студенті Бақытәлі Жамбыл Елба-
сының қандастарға деген қамқор лығына 
тәуелсіздіктің алғашқы жылдарын-
да елге келген отандастардың атынан 
тілегін жеткізді. Қытайдан келіп білім 
алып жүрген жас дарын жырдан шашу 
шашты. Салтанатты жиын облыстық 
филармония әншісі Жалын Жүсіповтің 
орындауындағы «Атамекен» әнімен 
аяқталды.

Гүлбану МАҚАЖАН,
 «Сыр бойы»

Партия қатары толықты

Аудан еңбеккерлері су тапшылығына қарамас-
тан, егіннен табысты өнім алды. Басты дақылымыз 
– күріштен орта өнім 55 центнер болып, жалпы 66 
214 тонна өнім жиналды. Биылғы жылы ақ күріштің 
атасы, екі мәрте Социалистік Еңбек Ері Ыбырай 
Жақаевтың ізбасарлары – аудан күрішшілері 
жоғары өнімге қол жеткізіп, жыл қорытындысымен 
Шиелі ауданы егін шаруашылығы бойынша облыс-
та «Озат аудан» атанды.

Сонымен қатар, өмір сапасын жан-жақты арт-
тыруды қолдау үшін қабылданған «Ауыл – ел 
бесігі» және «Құтты мекен» партиялық жобаларын 
іске асыру жұмыстары жалғасын тауып келеді. 
Биыл  аудандық бюджеттен 16 елді мекенге (Шиелі 
кенті, Ә.Тәжібаев, Тартоғай, Бала би, Ортақшыл, 
Тұрсынбай датқа, Н. Бекежанов, Бұланбай бауы, 
Алғабас, Жөлек, Еңбекші, Бестам, Бидайкөл, Ал-
малы, Досбол би, Ақмая) барлығы 153 млн теңге 
қаржы бөлініп, көшелер жарықтандырылды.

Инженерлік инфрақұрылымды дамыту мен 
тұрғындарды баспанамен қамту – Жол картасын-
да камтылған негізгі міндеттердің бірі. Себебі, 
жер кезегінде тұрған тұрғындар саны жыл өткен 
сайын көбейіп келеді. Биыл ауданның 100 отба-
сын жер учаскесімен қамтамасыз ету жоспарлан-
ды. Инфрақұрылым тартылған учаскелерден 154 
отбасыға жер берілді. Баспана мәселесін шешу 
үшін де көптеген жобалар қолға алынды. Шиелі 
кенті «Береке» шағын ауданында 25 тұрғын үй 
салуға республикалық және облыстық бюджет-
тен 458 млн теңге қаралып, игерілді. Мамыр ай-
ында пайдалануға берілді. 18 пәтерлік 4 тұрғын 
үй құрылысы жұмысына республикалық және 
облыстық бюджеттерден 709,7 млн теңге қаралған. 
Жоба бойынша әр тұрғын үйде 12 пәтер екі, 6 
пәтер үш бөлмеден тұрады. Нысан келесі жылы 
әлеуметтік осал топтағы азаматтарға берілмек.

«Көгілдір отынмен» қамту жұмыстары да қызу 
жүргізілуде. Тұран ауылдық округіне газ құбырын 
және орамішілік газ тарату желілерін салуға 
республикалық бюджеттен 557,4 млн теңге қаржы 
қаралған. Жоба бойынша 3,2 шақырым жоғары 
қысымды, 30,24 шақырым төмен қысымды газ 
құбыры, екі шкафты газ реттегіш пункті бар нысан 
пайдалануға берілді. Сонымен қатар, Ұлттық қордан 
берілетін нысаналы трансферт есебінен Керделі 
ауылдық округіне газ құбырын жүргізуге барлығы 
327,3 млн теңге қаржы қаралған. Жуантөбе, Ақмая 
ауылдық округтерін газдандыруға облыстық бюд-
жеттен 745,9 млн теңге қаржы бөлініп, мемлекеттік 
сатып алу жұмыстары аяқталды. Қазір жобалау-
монтаждау жұмыстары басталды. Бұл елді мекен 
тұрғындары алдағы жылы «көгілдір отынның» 
игілігін көреді.

Шиелі ауданы аумағында автомобиль жолының 
жалпы ұзындығы 323,4 шақырымды құрайды. 
Оның 80 шақырымы республикалық, 98 шақырымы 
облыстық және 145,4 шақырымы аудандық 
маңыздағы автомобиль жолы санатында. Аудандық 
маңыздағы жолдың 136,7 шақырымы жақсы және 
қанағаттанарлық жағдайда. Сонымен қатар, кент 
және ауылішілік көшелердің саны – 401, ұзындығы 
395,38 шақырымды құрайды. Оның ішінде, 
198,69 шақырымы асфальтты, 145,69 шақырымы 
қиыршықтасты, 51 шақырымы топырақты, 
көшелердің жақсы және қанағаттанарлық жағдайы 
87,1% құрайды. Биыл 66,1 шақырым автомобиль 
жолын орташа жөндеуге барлығы 1 млрд 383,29 
млн теңге қаржы қаралған. 

Экологиялық түйткілдерді жоюдың бір 
алғышарты – көгалдандыру. Осы орайда биыл ау-
данымызда 16400 түп ағаш отырғызылды. Кент 
және ауылдық округ елді мекендерінің айнала-
сына қосымша 1 гектар алаңға жасыл белдеу жа-
салып, барлығын қоса алғанда 25 000 түп көшет 
отырғызылды.

Алдағы жылы да «Nur Otan» партия сы сайла-
уалды бағдарламасының Жол картасындағы жо-
баларды жүзеге асыруды жалғастырамыз. Жол-
дарды күрделі, орташа жөндеуге рес публикалық 
және облыстық бюджеттен 220 млн теңге қаржы 
қарастыру жоспарлануда.

Партияның сайлауалды бағдарламасы халыққа 
қажетті нақты жобалардан құралған. Сондықтан 
біз индикаторларды уақытында сапалы орындау 
арқылы елдің әлеуетін көтеруге, әр тұр ғынның өмір 
сүру сапасы мен әл-ауқа тының жақсаруына жұмыс 
жасайтын боламыз. Біздің негізгі міндетіміз – сай-
лауалды уәделерді орындау және сайлаушылар 
сенімін ақтау.

Сондай-ақ, Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев 23 қарашада өткен партияның Сая-
си кеңесінің кеңейтілген отырысында ұсынған 
қазақстандықтар үшін бағдар болатын «Елдіктің 
жеті тұғыры» атты қағидаттар жиынтығын айта кет-
кен жөн. Бұл еліміздің рухани дамуына серпін бола-
ды деп сенемін. Осы орайда біз қолда бар ресурс пен 
мүмкіндікті пайдалануға, нәтижелі жұмыс атқаруға 
және көздеген мақсатқа тиімді қол жеткізуге ты-
рысуымыз керек. Осылайша біз Тәуелсіздігімізді 
баянды етіп, ел тұтастығын сақтап, отбасылық 
құндылықтарды жаңғыртып, ұлт мәдениетін наси-
хаттап, терең білім мен адал еңбекке ден қоятын ел 
боламыз.

Нариман МАҚҰЛБЕКОВ,
«Nur Otan» партиясы

Шиелі аудандық 
филиалының төрағасы, 

аудан әкімі

1 желтоқсан − ҚР Тұңғыш Президенті күніне орай «Nur Otan» партиясының 
қатарына салтанатты қабылдау шарасы өтті. Оған облыс әкімі, «Nur Otan» 
партиясы облыстық филиалының төрағасы Гүлшара Әбдіқалықова қатысты. 

Конференция барысын-
да Қазақ күріш шаруашылығы 
ғылыми-зерттеу институтының 
басқарма төрағасы Қамбарбек 
Мүбараков «Қазақстанның 
күріш шаруашылығын дамыту 
перс пективалары» тақырыбында 
баяндама жасады. Сондай-
ақ, Ресей Федерациясының 
Күріш федералды ғылыми 
орталығының профессоры, ауыл 
шаруашылығы ғылымдарының 
докторы Максим Ладатко мен 
Өзбекстан Республикасындағы 
Қарақалпақ дәнді және дәнді-
бұршақты дақыл дар Ғылыми 
зерттеу инс ти тутының ғылыми 
тәжірибе станциясының мама-
ны, ауыл  шаруашылығы ғылым-
дарының кандидаты Есбосын 
Садықов өз өңірлеріндегі күріш 
өсіру бойынша селекциялық 
жұмыстар барысы мен өзара 
әріптестік мүмкіндігін таны-
стырды.  

Шарада Қазақ егіншілік және 
өсімдік шаруашылығы ғылыми-
зерттеу институтының басқарма 
төрайымы, ауыл шаруашылығы 
ғылымдарының кандидаты 
Шолпан Бастаубаева елімізде 
малазықтық дақылдарын өсіру-
дің озық технологияларын 
сөз етсе, Қазақ жеміс-көкөніс 
шаруа шылығы ғылыми-зерттеу 
институтының басқарма төр-
ағасы, ауыл шаруашылығы ғы-
лым  дарының докторы Теміржан 
Айтбаев картоп және көкөніс-
бақша салаларын дамыту және 
қолдау шараларына тоқталды. 

Одан кейін Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда уни-
верситетінің профессоры, ҚР 
Ауыл шаруашылығы ғылым ака-
демиясының академигі Серікбай 
Өмірзақов Арал өңірінің су 
шаруашылығы саласындағы 
проблемаларды шешу жолдарын 
сөз етті. Ал Қазақ топырақтану 
және агрохимия ғылыми-
зерттеу институтының басқарма 

төрайымы Раушан Рамазанова 
Қызылорда облысының топырақ 
құнарлылығын арттыру жол-
дарын сараласа, Ж.Жиембаев 
атындағы Қазақ өсімдіктерді 
қорғау және карантин ғылыми-
зерттеу институтының төрағасы 
Бақытжан Дүйсембеков күріш 
дақылының ауыспалы егістігінде 
зиянды организмдерге қарсы 
өсімдік қорғау шараларын тиімді 
қолдану технологияларына тал-
дау жасап, аймағымызда барлық 
ауылшаруашылық дақылдарын 
өсіруге мүмкін деп тұжырым жа-
сады. Ал «Өндірістік микробио-
логия» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің директоры Ерік 
Шорабаев ауыл шаруашылығы 
саласында қолданылатын биоло-
гиялық препараттар туралы 
баян дады.

Іс-шара соңында облыс әкімі 
бірқатар сала үздігі мен егін 
шаруашылығы мәселелерін зерт-
теп жүрген ғалымдарға Ыбырай 
Жақаевтың 130 жылдығына 
арналған арнайы төсбелгіні та-
быстады.

Айта кетейік, өңірімізге 
даң  ғайыр диқан мерейтой-
ын атап өтуге арнайы келген 
қонақтар облыс орталығындағы 
Ы.Жақаев атындағы Қазақ күріш 
шаруашылығы ғылыми-зерттеу 
институтының жұмы сымен 
танысты. Сондай-ақ, іс-шара 
аясында атақты күрішшінің 
ескерткішіне гүл қою рәсімі 
өткізілді. 

Еске салсақ, осыдан 5 жыл 
бұрын даңқты диқанның 125 
жылдық мерейтойы аясын-
да Ыбырай Жақаев атындағы 
күріш өсіру тарихы музейінің 
жаңа ғимараты пайдалануға 
берілген еді. Қазіргі таңда облы-
ста «Жақаевшылар ізбасарлары» 
қозғалысы ауылдық ұжымдарда 
еңбек етуде.

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»

Ерлікке тән 
еңбек дастаны

«Nur Otan» партиясының «Өзгерістер 
жолы: Әр азаматқа лайықты өмір!» 
атты сайлауалды бағдарламасы негізінде 
әзірленген Шиелі ауданы бойынша 
Жол картасы 7 бағытты қамтитын 91 
іс-шарадан тұрады. Жыл басынан бері 
оның шеңберінде ауқымды жұмыстар 
атқарылды.Аймақ басшысы елімізде 

осыған дейін Біріккен Ұлт-
тар Ұйымының Даму бағдар-
ламасы арқылы гендерлік 
тең дік пен адами капиталды 
дамыту мәселесінде жан-жақ-
ты талдау жасалып, бір қатар 
жобалардың жүзеге асырыл-
ғанын, оның ішінде екі заңның 
қабылданғанын айтты. 

БҰҰ Даму бағдар лама-
сының тұрақты өкілі Якуп 
Бериш жергілікті даму аса 
маңызды сала екенін, осы мә-
селелерді шешуде бірлескен 
жұмыстар аса қажеттігіне 
тоқталды. Бұл ретте Сыр 
өңірімен серіктестікті қайта 
жаң ғыртуға мүдделі, нақты 
қажеттіліктерге көмек тесу 
үшін жергілікті әкім діктермен 
тікелей жұмыс іс теуді назарға 
алғандарын жет кізді. Тұрақты 
өкіл өңірді дамыту жоспары мен 
мемлекеттік бағдарламалардан 
бөлек, жеке жобаларды қолдауға 
дайын. Оң нәтижеге тезірек қол 
жеткізу үшін әлеуметтік қорғау 
мәселелеріне ерекше көңіл 
бөлуді ұсынды.

Айта кетейік, БҰҰДБ мен ҚР 
Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігі мүгедектігі 
бар  адамдарға бейімделген 
модельдік пәтер құру бойынша 
пилоттық жобаны іске қосты. 
Бірлескен жоба шеңберінде 
аймақтағы оңалту орталығының 
базасында мүгедектігі бар 
адамдарға қолжетімді модельдік 
пәтер ашылды. Ерекше күтімді 

қажет ететін адамдардың өмір 
сапасын арттыруға бағыт-
талған арнайы пәтерде арба-
мен қозғалатын адамдар үшін 
барлық жағдай жасалған. 
Басқосуды қорытындылаған об-
лыс әкімі өңірдегі өзекті мәсе-
лелерді БҰҰДБ-мен бір лесе 
шешуді ұсынды. 

– Әрине, БҰҰДБ арқылы 
жергілікті мәселелерге назар ау-
дара отырып, ынты мақтастықты 
одан әрі нығайтуға мүдделіміз. 
Сіздер дің ұсыныстарыңыз 
негізінде бірқатар бағыттарда 
жұмыс істеуге әзірміз. Әсіресе, 
экология, білім беруде жан-
жақты жобаларды іске асы-
руымыз қажет. Мүгедектігі 
бар адамдарға қолайлы орта 
жасау ісінде министрлікпен 
бірге іске асырған пилоттық 
жобаларыңыздың да маңызы 
зор, – деді облыс әкімі. 

Айта кетейік, 2000 жыл-
дан бастап БҰҰ басқа 
агент    тік терімен бірлесіп 
БҰҰДБ Ми нистрлікке ке -
дейлікті төмендетуге, арнайы 
әлеуметтік қызметтер жүйе  сін 
құруға, халықтың осал топ-
тарын әлеуметтік қол даудың 
тиімді моделін жа сауға және 
мүгедектерге ерекше назар ау-
дара отырып, жұмыспен қамтуға 
бағытталған стратегиялық құ-
жат тар мен бағдарламаларды 
іске асыруда қолдау көрсетіп 
келеді.

Облыс әкімінің
баспасөз қызметі

Ортақ мәселелер талқыланды

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова Біріккен 
Ұлттар Ұйымы Даму Бағдарламасының (БҰҰДБ) 
тұрақты өкілі Якуп Беришпен кездесті. Жиынға 
облыс әкімінің орынбасары Балжан Шәменова, облыс 
әкімі аппаратының басшысы Ерлан Райғаниев және 
БҰҰДБ өкілдері қатысты.

Отырыста тараптар БҰҰДБ арқылы облы-
ста маңызды жобаларды жүзеге асыру және адам 
дамуының индикаторларын жоғарылату үшін аймақ 
әлеуетін қалай пайдалану керектігін талқылады.

1-бет 

Еліміз тәуелсіздік жылдары қан-
шалықты толымды табыстарға қол жет-
кізсе, оған Сыр елі де өз үлесін қосуда. 

«Сыр – Алаштың анасы», бұл – қазақ 
елінің алғашқы астанасы Қызылорда 
жайлы Елбасының сөзі. Екіншіден 
– Отандық ғарыш кеңістігінің 
өркендеуі. Қызылорда – Қазақстанда 
ғана емес, әлемде ғарыштық кешен 
орналасқан стратегиялық маңызы бар 
өңір. Үшіншіден – халықаралық са-
рапшылар тарапынан «Ғасыр жоба-
сы» атанған Арал теңізін сақтап қалу 
идеясы. Экологиялық апат аймағы 
ретінде тарап кеткелі тұрған облыс 
Тұңғыш Президенттің дана саясатымен 
Тәуелсіздік тарихында өз орнын сақтап 
қалды. Төртіншіден, «Батыс Еуропа 
– Батыс Қытай» жолы арқылы ел мен 
елді, жер мен жерді жақындатты. Бұл 
барлық ауданы теміржол мен автокөлік 
жолының бойында орналасқан Сыр 
елі үшін ең тиімді инфрақұрылымдық 
шешім, – деді облыс әкімі. 

Конференцияда Мұрат Бақтиярұлы 
«Елбасы және ел тәуелсіздігі», На-
урызбай Байқадамов «ҚР Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Тәуелсіз Қазақстанды 
қалыптастырудағы рөлі», Бақберген 
Досманбетов «Елбасы – елорда архи-
текторы», Серік Дүйсенбаев «Тұңғыш 
Президент және Сыр өңіріндегі 
дамудың өрелі 30 жылы» тақырыбында 
баяндама жасады. Ұлт көшбасшысы 
Ұлы Даланың ұлы есімдерінің жалғасы, 
Тәуелсіз Қазақстанның негізін 
қалаушы ұлы реформатор Нұрсұлтан 
Назарбаевтың сарабдал саясаты туралы 
кең әрі тұшымды пікірлер қозғалды.

– Елбасы – елі үшін күрескер. Ол 
Тәуелсіз ел тарихында болып көрмеген 
даму жолында өте ауыр тиетін 
тетіктерді басқарды және соны тиімді 
жүргізе білді. Елі өзіне сенім артқан 
тұлға жауапкершіліктен айнымай, 
ең қиын сәтте де сол халқымен бірге 
болды. Тәуелсіздікті баянды ету мен 
болашақ ұрпақтың бақыты жолындағы 
Тұңғыш Президентке артылған жүк 

өте ауыр болған еді. Сол артылған 
жүкті ауырсынбай халық сенімін ақтау, 
Тәуелсіздікті тұғырлы ету, әлемдік 
қауымдастықта терезесі тең мемле-
кет қатарына жеткізу – көптеген қиын 
шешімдерді қажет ететін дүние. Осы 
аталған аса қажетті мақсат-міндеттерді 
шешу тұрғысында Елбасы бірден-бір 
дұрыс қадам жасаған тұлға, – деді өз 
сөзінде Мұрат Бақтиярұлы.

Бұдан кейін облыстық Қазақстан 
халқы Ассамблеясы төрағасының 
орынбасары, неміс этномәдени 
бірлестігінің төрағасы Ирина Шек 
«Елбасы және Қазақстан халқы Ас-
самблеясы: бейбітшілік пен келісім 
жолы» тақырыбында баяндама жасаса, 
Жеңіс Сейдоллаұлы, Мұхтар Ниязов, 
Илья Ильин мен Талғат Тілес Тәуелсіз 
Қазақстанды қалыптастыру жолындағы 
азаматтардың үлесі туралы ой қозғап, 
жүрекжарды пікірлерін жеткізді.

 Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»

Тарихи сәттер таразыға түскенде

Атқарылған 
істер 
ауқымы

Орталықтағы жаңа модельдік пәтер 
– Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігі мен БҰҰ даму 
бағдарламасының бірлескен жобасы. 
Заманауи пәтер мүмкіндігі шектеулі 
жандардың барлық қажеттіліктерін 
қамтамасыз ете алатындай етіп 
жабдықталған. Шараға қатысушыларды 
орталық жұмысымен мекеме директо-
ры Манат Тілеуова таныстырды. 

Орталық 2012 жылдан бастап 
жұмыс жасауда. Содан бері 9 мыңнан 

астам адам қызмет алып, оның ішінде 
мыңға жуық адамның емі нәтижелі 
өткен. Бір мезгілде 150 адамды 
қабылдай алатын орталық мүмкіндігі 
шектеулі азаматтарға негізгі 7 бағыт 
бойынша қызмет көрсетеді.

Ерекше күтімді қажет ететін 
азаматтарға көрсетіліп жатқан арнау-
лы әлеуметтік қызметтермен танысқан 
соң қонақтар Халықаралық мүгедектер 
күніне арналған іс-шараға қатысты. 
Онда Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау вице-министрі Руслан Саке-
ев сөз сөйлеп, орталықтың қызмет 

алушыларының тезірек сауығып, от-
басына аман оралуына тілектестік 
білдірді.

– Еліміз Тәуелсіздік алған 
30 жыл ішінде жеткен маңызды 
жетістіктеріміздің бірі – мүгедектігі бар 
жандарды қолдау, қорғау бағытында 
көптеген іс-шаралар атқарылып жа-
тыр. Бүгін де сондай шараның куәсі 
болып отырмыз. Осындай пәтер үлгісін 
болашақта құрылыс, тұрғын үй са-
лаларына стандарт ретінде енгіземіз. 
Бұл мүмкіндігі шектеулі жандар-
ды тұрмысқа бейімдеу үшін керек. 

Сондықтан, тиісті мемлекеттік орган-
дармен жұмыс жасайтын боламыз, – 
деді вице-министр.

Мұнан соң облыс әкімінің орын-
басары Балжан Шәменова БҰҰ даму 
бағдарламасының Қазақстандағы 
тұрақты өкілі Якуп Беришке аймақ 
басшысының алғыс хатын табыстады.

Өз кезегінде Руслан Сакеев 
«Жылы жүрек» жастар қоғамдық 
қорының төрағасы, белсенді аза-
мат Сағатбек Қуанышбайұлы, 
облыс тық саңыраулар қоғамы 
төрағасы Алтынгүл Айдарбекқызы, 

мүгедектерді қорғау саласындағы 
облыстық координациялық кеңес 
мүшесі Александр Ульянский, қоғам 
белсендісі Күлпаш Күншығарова 
және мүгедектерге арналған оңалту 
орталығы директоры Манат Тілеуоваға 
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрінің алғыс хатын табы-
стады.

Сондай-ақ, қоғам белсендісі, 
кәсіпкер Тамара Ақмағамбетова облыс 
әкімінің алғыс хатымен марапатталды.

«СБ» ақпарат

Модельдік пәтер ашылды
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БҮГІН – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ КҮНІ

Ол Тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарынан-ақ Арал проб-
лемасын ашық айтып, әлем 
елдерінің назарын аударды. 
Мәселенің өткір екенін Орта-
лық Азия елдерінің басшыла-
рына түсіндіріп, бірлесе ше-
шуді үндеп, Президенттердің 
басын Қызылорда қаласында 
қосты. Бұл 1993 жылдың 26 
нау рызы еді. Конференция 
бары сында Арал теңізі және  
сол маңдағы проблемаларды 
шешу, экологиялық сауықты-
ру және экономикалық дамуын 
қамтамасыз ету бойынша 
бір лескен әрекеттер туралы 
келісімге келіп, Аралды құтқа-
ру халықаралық қоры туралы 
ережеге қол қойды.

Конференциядан кейін 
Арал дағдарысын қалпына 
кел  тіруді Аралды құтқару 
халықаралық қоры бастады. 
Біріккен Ұлттар Ұйымының 
Даму,  Экологиялық бағдарла-
масымен, ЮНЕСКО, Бүкіл-
әлемдік банк, Азия даму банкі, 
ТАСИС ұйымдарымен, со-
нымен қатар, Германия, Дания, 
Израиль, Канада, Нидерланд, 
АҚШ, Швейцария, Кувейт 
және басқа да донор елдер 
үкіметтерімен біріге отырып, 
АҚХҚ аймақтың әлеуметтік 
және экологиялық проблема-
ларын шешуге бағытталған 
түрлі жобалар мен бағдарлама-
лар жүргізіп келеді. 

Атап айтқанда, 1994 жылы 
Орталық Азия мемлекеттерінің 
басшылары «Арал теңізі ала-
бының бағдарламасын» қа-
былдады. Бағдарлама арқылы 
қоршаған ортаның жағдайын 
тұрақтандыру, бүлінген эколо-
гияны қалпына келтіру, алқап-
тың су және жер ресурстарын 
қалпына келтіру және басқа да 
жұмыстар көзделді.

1997 жылдың бірінші жар-
тысында бағдарламаны қаржы-
ландыратын Орталық Азияның 
бес елі және негізгі халықа-
ралық ұйымдар мен оның 
ұйымдастырушылық-басқа-
рушылық құрылымы анықтал-
ды. Су ресурстарын басқару-
дың аймақтық стратегиясы, су 
қоймаларын және бөгеттердің 
тұрақтылығын қамтамасыз ету, 
гидрометеорологиялық қыз-
меттер, экологиялық ақпарат-
тың аймақтық жүйесін, су са-
пасын басқару, Арал теңізінің 
солтүстік бөлігін қалпына кел-
тіру және басқа да шаруалар 
жүйеленді. Мәселен, құны 65 
млн АҚШ доллары тұратын 
«Сырдария өзенінің ағысын 
және Арал теңізінің солтүстік 
бөлігіндегі су деңгейін реттеу» 
жобасын сәйкестендіру және 
бағалау бойынша жұмыстар 
1998 жылы басталды. Оған 
Бүкіләлемдік банк, Германия 
үкіметі және Кувейт қоры 
қаржы салды.

2002 жылдың 6 қазанында 
Душанбе қаласында Халықара-
лық Аралды құтқару қорының 
құрылтайшы мемлекеттерінің 
басшылары бағдарламаның 
бірінші кезеңін талқылап, екін-
ші кезеңін бастауға уағдалас-
ты. Солтүстік Аралды қайта 
қалпына келтіру жұмыс тары 

жүргізілді. Осылайша, «Ғасыр 
жобасына», «Дүниенің сегізін-
ші кереметіне» баланып жүр-
ген «Сырдария өзенінің арна-
сын реттеу және Арал теңізінің 
солтүстік бөлігін сақтап қалу» 
жобасы дүниеге келді. Адам-
зат тарихында теңізді екіге 
бөліп, сақтап қалу тәжірибесі 
болған емес-тұғын. Жобаның 
маңыздылығы осында. Ғасыр 
жобасының арқасында Кіші 
Арал теңізін сақтап қалу мүм-
кіндігі туды. 

2003 жылдан бастап «Көк-
арал» су тоспасы салына баста-
ды. Үш жылдан соң ел аузында 
«Көкарал бөгеті» деп аталып 
кеткен тос паның құрылысы 
аяқталып, құрғап қалған теңіз 
табанына су келіп, Кіші Арал 
суға тола бастады. Теңіз ай-
дыны бұрын Арал қаласына 
75 шақырымға алыстап кеткен 
болса, осы арақашықтық бү-
гінде 17 шақырымға қысқар-
ды. Теңіз акваториясы да өсті, 
мұндағы су көлемі 15 шаршы 
шақырымнан 27 шаршы шақы-
рымға өсті.   

Бұған қоса, өңірдегі көл-
дер жүйесі де сулана бастады. 
Солтүстік Арал суының ми-
нералдануы төмендеді. Ал су 
тұздылығының азаюы кәсіптік 
маңызы бар балықтардың 
өсіп-өнуіне қолайлы жағдай 
туғызды. Су айдынында бұрын 
жоғалып кеткен балықтың түр-
лері қайта көрініс тапты. Бұл  
аймақтың флорасы мен фау-
насы қайта жандануына әкелді. 
Балықшы қауымның үкілеген 
үміті ақталды.

Елбасының Арал ауданына 
2005 жылдың 27 сәуірінде ар-
найы іссапармен келген күні 
– ұмытылмас сәт еді. Қамқор-
шысын ерекше ілтипатпен 
қарсы алған аралдықтар үшін 
Елбасы таза ауызсудың тұсау-
кесерін жасады. Судың дәмін 
татып, «ең таза ауызсу арал-
дықтарда» деп ағынан жарыл-
ды. «Мен Аралға көмектессем 
деген арманыма жеткеніме 
қуаныштымын» деген қанатты 
сөзі барша халықтың есінде. 

«Мен 15 жыл бұрын осы 
жерге келгенімде, Арал халқы-
на бір көмегімді тигізсем деген 
ойда болатынмын. Сол арма-
ныма бүгінгі күні қол жеткіз-
гелі отырмын. Қаншама эколо-
гиялық қиын жағдайды бастан 
кешсе де, қалың қазақтың ор-
тасында отырған елдің ажары 
ашық, жүзі жарқын екенін сол 
кездері байқағанмын. Аман-
дық болса, ертең Кіші теңізден 
жыл сайын 12 мың тонна ба-
лық аулауға қол жеткізілмек. 
Биылдан бастап Кіші теңіз суға 
толады. Ол үшін мемлекет кең 
көлемде қаржы бөліп отыр. 
Кіші теңізге 30 млрд текше 
метр су жиналып, бір кездері 
арман болған жұмысымыз өз 
нәтижесін береді» деген бола-
тын Тұңғыш Президент.  

Нақты кезеңде мұнда су 
маржанының 22 түрі ауланып, 
Арал мен Қазалы ауданындағы 
халықаралық стандарттарға 
сай келетін заманауи балық өң-
деу зауыттарына жіберілуде.

САРАТС 
немесе 
КІШІ АРАЛДЫҢ КЕМЕРІ

Қазіргі таңда аймағымыздағы Арал, Қазалы 
өңірінде бірнеше балық зауыты жұмыс істейді. 
Балық шаруа шылығы саласында жеткен жетістіктер 
осы кәсіпорындармен тікелей байланысты десек 
қателеспейміз. Өйткені, шет елдерге экспортқа жөнелтіліп 
жатқан өнімдер осында өңделеді. Бұл ретте Кіші Аралды 
сауықтыру кепілі болған САРАТС жобасының, яғни 
«Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің 
солтүстік бөлігін сақтау» жобасының маңызы ерекше дер 
едік. Жалпы, Аралдың солтүстік бөлігіндегі Кіші Аралды 
сақтап қалу идеясы Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
тікелей бастамасымен қолға алынды. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Тәуелсіздік тарихына көз 
салсақ,  алғашқы жылдардағы 
жағдай тым ауыр еді. Тұңғыш 
Президенттің жұмыс үстелін-
де экологиялық апат аймағына 
айналған Қызылорда облысы-
ның тағдырына қатысты тари-
хи құжат жатты. Бірақ Елбасы 
сақтардың ордасы, бертін келе 
оғыз-қыпшақ бірлестіктерінің 
орталығы, Алтын Орда мен Ақ 
Орда хандарының туын тік-
кен қасиетті топырақтың, 1925 
жылы Қазақ Республикасының 
алғашқы астанасы болып, ұл-
тымыздың тарихи қазақ атауы 
қайтарылған қасиетті жердің 
мәртебесін сақтап қалу туралы 
шешім қабылдады. Осылайша 
1992 жылы 30 маусымда «Арал 
өңіріндегі экологиялық қасірет 
салдарынан зардап шеккен аза-
маттарды әлеуметтік қорғау ту-
ралы» заң күшіне енді. Бүгінде 
бұл заң Арал маңы халқының 
әлеуметтік мәселелерін жақсар-
туға айтарлықтай үлес қосып 
келеді.

1993 жылдың 26 наурызында 
Қызылорда қаласында Орталық 
Азия мемлекеттері басшылары-
ның тарихи саммиті өтіп, Нұр-
сұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
бастамасымен Халықаралық 
Аралды құтқару қоры (ХАҚҚ) 
құрылды. Біріккен Ұлттар Ұйы-
мының биік мінберінен Арал 
мәселесін көтеріп, әлем назарын 
аударды. Сөйтіп жер бетінен 
жоғалғалы тұрған теңіздің сол-
түстік бөлігін сақтап қалу тура-
лы шешім қабылданды. 

Елбасының Қызылорда облы-
сына, оның ішінде аралдықтарға 
деген қамқорлығы мұнымен 
шектелген жоқ. Мәселен, 2005 

жылғы кезекті жұмыс сапарын-
да Арал ауданына арнайы келіп, 
көптеген түйткілді мәселелер 
оң шешімін тапты. Соның бірі 
– талай жылдан бері халықтың 
мұңына айналған таза ауызсу. 
Нұрсұлтан Әбішұлы осы сапа-
рында таза ауызсу желісін іске 
қосты. Арал халқы бүгінде оның 
рахатын көріп отыр. Сонымен 
қатар, облыс аумағынан өтіп 
жатқан «Бейнеу-Бозой-Шым-
кент» газ магистралінің игілігі 
аудан орталықтарына да жетті. 

Елбасының 2011 жылғы 
өңірге жасаған кезекті жұмыс 
сапары «Батыс Еуропа – Батыс 
Қытай» транзит дәлізі жоба-
сының барысымен танысудан 
басталғаны әлі есте. Қазір бұл 
автодәлізді тәуел сіздігіміздің 
Сыр еліне тарту еткен ірі сый-
ларының бірі деп мақтанышпен 
айта аламыз. Осы сапарда сон-
дай-ақ, Нұрсұлтан Әбішұлы 
Сырдария ауданының Н.Ілия-
сов атындағы ауылында болып, 
«Нағи ауылында сексен жылда 
істелмеген шаруа атқарылыпты» 
деп ризалық білдірген еді. Бұл, 
әрине, ауылға қаржы құ йып, ел 

жағдайын көтерген «Абзал и К» 
серіктестігінің серпінді еңбегі 
болатын. Кейін  «Nur Otan» пар-
тиясының кезекті съезінде Ел-
басы «Тәуелсіздік жылдарынан 
бері еске алатын болсақ, бар-
лық жағдайымызды Қызылорда 
өңірімен-ақ салыстырып білуге 
болады. Кеңес одағы күйреген 
90-жылдардың басында менің 
алдымда бүткіл Қызылорда 
халқын көшіру турасында мәсе-
ле тұрған болатын. Дала қаңы-
рап қалды, жер сортаңданды. 
Арал аймағында жұмыс қалмай, 
Сырдың өзінде бірде су тапшы 
болса, енді бірде асып-тасып 
жатты. Сонда ақсақалдармен 
ақылдасып, бәрін қолға алып, 
жағдай жасауды бастадық. Кіші 
Аралға халық қайта келіп, балық 
кәсібіне ден қоя бастады. Қызы-
лорда арқылы өтетін автокөлік 
желісі салынды. Газ құбыры да 
батыстан оңтүстікке келді. Сыр-
дың үстінен көпір салынды. 
Қызылорданың өзі де көркейіп, 
әлемнің 20 елінде ғана жүрекке 
жасалатын операция осында жа-
салатын болды» деді.

Нұрсұлтан Әбішұлы 2013, 

2015 және 2017 жылы да  Қы-
зылорда облысына жұмыс сапа-
рымен келген. Әр сапары жаңа-
лыққа, жақсылыққа толы болды. 
Мәселен, 2017 жылғы кезекті 
сапарында Ұлт көшбасшысы 
алдымен жер кіндігі болған Бай-
қоңырға табан тіреді. Сапардың 
ғарыш кешенінен басталуы жай-
дан-жай емес. Ғарыш қақпа-
сының ел бірлігінің ерен үлгісі 
екенін айта кеткен абзал. Мұнда  
Тұңғыш Президент Қазақстан 
мен Ресей арасында қабыл-
данған ынтымақтастық тұжы-
рымдамасының іске асырылу 
барысын барлап, «Бәйтерек» 
бірлескен жобасына қатысты 
атқарылып жатқан жұмыстармен 
танысты. Әлем көз тіккен ғарыш 
кешенін өнеркәсіп пен жоғары 
технология ға бағыттаған орта-
лық ретінде дамыту, жаңа зымы-
ран кешенін салу екі ел үшін де 
ерекше жоба екенін айтып өтті.

– Ресеймен жасалған уағ-
да лас тықтар аясында кешенді 
дамытудың стратегиялық бағыт-
тары айқындалды. Арнайы 
құрылған үкіметаралық комис-
сия мен үкіметтеріміз тиісті 

жұмысты үйлестіруде. Нақты 
шаралар қабылданып жатыр. 
Осылайша қаланы өнеркәсіп пен 
жоғары технология орталығы 
ретінде дамыту көзделіп отыр. 
Ал «Бәйтерек» жобасына келетін 
болсақ, оны іске асыруды жедел-
дету және жаңа зымыранды іске 
қосу мерзімі 2025 жылдан 2022 
жылға дейін ауысты. Біз Ресей-
мен бірлесіп ғарыштық держа-
ваға айналуымыз керек, – деді 
сол кезде Нұрсұлтан Назарбаев.

Елбасы Байқоңырдан ке-
йін Қармақшы ауданындағы 
«Қорқыт ата» мемориалдық ке-
шеніне келді. Қорқыт бабамыз-
дың құрметіне қойылған ескерт-
кіш 1980 жылы бой көтерген 
еді. Ал 2014 жылы Нұрсұлтан 
Әбішұлының тікелей тапсырма-
сы бойынша мемориалдық ке-
шен қайта жаңғыртылып, оның 
жанынан қосымша зиярат ету ор-
талығы салынды. Мәдени кешен 
«Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 
автодәлізінің бойында орна-
ласқан. Бұл туристер ағымының, 
әсіресе «EXPО-2017» халықара-
лық мамандандырылған көрмесі 
кезінде шетелдік қонақтар қата-
рының артуына ықпал жасады. 
Сонымен қатар Тұңғыш Пре-
зидент Қызылорда қаласында 
Сырдария өзе нінің сол жағала-
уындағы жаңа қала жобасымен 
танысты. Сыр дарияның арғы 
беті мен бергі бетін байланысты-
ратын жаңа көпірде құрылысшы-
лармен жүздесті. Сонымен бірге 
«Нұрсұлтан» есімін иеленген 
үздік оқушылар да Елбасымен 
жүздесуге облыс аудандарынан 
арнайы келді. Сол кезде 2 сы-
ныпта оқитын аралдық Нұрсұл-
тан Жақсыкелдиев. 

– Мен болашақта ұшқыш 
болғым келеді. Әжемді, бір-
ге оқитын достарымды және 
көрші балаларды самолетпен 
қыдыртқым келеді. Әсіресе, 
Сіз салған Астананы көргім 
келеді. Өйткені бәрі сол қала-
ны мақтайды, – деп балалық 
арманын айтқаны әлі есімізде. 
Тәуелсіз елдің азат ойлы өренінің 
асқақ арманын тыңдаған Елбасы 
кішкентай аттасының басынан 
сипап, ата-анасымен бірге бас қа-
лаға қыдырып қайтуға шақыр ды. 
Балғын Нұрсұлтанның арманын 
назарға алған облыс басшылығы 
оның әсем елордаға сапарлап 
қайтуына қолғабыс көрсетті. 
Тәуелсіздік жылдарындағы Сыр 
елі тұрғындарының болашаққа 
ұмтылысына, іргелі істерді жү-
зеге асырудағы әр бастамасы-
на  Елбасы үзбей қолдау көрсет-
ті. Соның арқасында халықтың 
табысы артты, тұрмысы жақсар-
ды, ең бас тысы, ертеңге деген 
сенімі нығайды.

Сырға толы 
Сыр бойына сапарлар

«Сыр – Aлaштың 
aнaсы» деген Елбaсы 
сөзі бүгінде сырбойы
лықтардың ғана емес, 
дүйім елдің аузындағы сөз 
маржанына айналғаны 
белгілі.  Қызылорда жай
лы әңгіме қозғала қалса, 
ең алдымен осы тіркестің 
тілге оралатыны да 
сондықтан. Тәуелсіздік 
алғалы бері қалтқысыз 
қамқорлыққа бөлен
ген өңір жұртшылығы 
берекелі тіршілік тінін 
жалғап, алдыңғы қатар
дағы аймақтардың сапы
на енді. Елбасының Сыр 
еліне келген әр жұмыс 
сапары өз ерекшелігімен 
есте қалды. Солардың 
бірнешеуіне тоқталсақ.

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

Ауыл жылдарының басталуы 
жайлы: 

– Қазақтың қаймағы бұзыл-
маған, бірлігі мен тірлігі жа-
расқан, Алаштың анасы атанған 
елге, оның ішінде имандылық 
пен ағартушылықты халықтың 
бойына дарытқан, ислам дүние-
сінің өркениетін өмірге жая 
білген, мешіт салып, жастарды 
білім нәріменен сусындатқан, 
артында өшпейтіндей із қалдыр-
ған, шарапатын бүгінгі ұрпақ 
көріп отыр ған ғұлама Қалжан 
ахун негізін қалаған ауылға 
келіп, сіздермен дидарласып, 
сұхбаттасып, «Ауыл жылдарын» 
бастаудағы істерімізге ғұлама 
аруақтың шарапаты тисін деген 
тілекпен келіп отырмын, – деді. 

Өңірде атқарылып жатқан 
жұмыстар жайлы облыс әкімінің 

хабарламасынан соң, қойылған 
сауалдарға жауап беріп, сыртқа 
беттеді. Біз де орнымыздан 
тұрып, Елбасымен сәлемдесе 
бастадық. Ол кісі бейджіме қа-
рап:

– Ал, ауыл әкімі жағдай қа-
лай? – деп сұрақ қойды.

Өзімді таныстырдым.
– Нұреке, жылдың алғашқы 

айында Сыр еліне келіп, өзіңіз 
айтқандай ғұлама Қалжан ахун-
ның ауылына ат басын тіредіңіз. 
Басталып жатқан игі ісіңіз бере-
келі болып, халықпен кездесуде-
гі тілегіңіз қабыл болсын, – деп 
қос қолыммен сәлем бердім. 

– Өзіңе де соны тілеймін. Ел-
дің жағдайы қалай? «Ауыл жыл-
дары» қалай жүзеге асырылып 
жатыр? Түптеп келгенде соны 
жүзеге асыратын сендерсіңдер 
ғой, – деп әңгімеміз жалғаса 
берді. 

Кездесуді пайдаланып, ел 

жайлы, өтпелі кезеңдегі  қиын-
дықтарды, оны жеңу жолындағы 
атқарылып жатқан жұмыстары-
мыз туралы толық мағлұмат бе-
руге тырыстым. 

– Нұреке,  Бұқарбай батыр 
ауылы – аудандағы іргелі елді 
мекен. Кешегі Кеңес дәуірінде 
татулығы мен достығы жарасқан 
он екі ұлт өкілі бір кісінің бала-
сындай еңбек етті. Ел байлығын 
тасытты. Өтпелі кезеңнің аз-
ды-көпті қиындықтарын жеңіп, 
артқа тастадық. Сіздің тікелей 
басшылығыңызбен қабылданған 
«Денсаулық жылында» бұрынғы 
қысқарып, жабылып қалған 25 
орындық ауыл ауруханасын 
жөндеп, емханаға айналдырдық. 
Қазір онда дәрігер мен бірне-
ше медицина қызметкері еңбек 
етуде. «Мәдениет жылында» 
420 орындық мәдениет үйін 
жөндеп, қалпына келтірдік. Бұл 
жұмыс тарға ауылдан шыққан  

кәсіпкерлер мен шаруашылық 
құрылымдары демеушілік жа-
сап, көмек көрсетті. Олар ой-
ын-сауық құралдары мен көр-
кемөнерпаздарға киім, тағы 
басқа заттармен   қамтамасыз 
етті. Бұл жылдар өзінің нәти-
жесін беріп, жақсы аяқталды. 
Биыл басталған «Ауыл жылда-
рын» халық жылы қабылдап, 
жүзеге асыруда.  Біріншіден, 
халық бұрынғы «мені  мемлекет 
асырайды» деген масылдықтан 
арылып, жаппай еңбек етуге 
кірісті. Мал ұстап, егін егіп тір-
шілік жасауда. Майда шаруа 
қожалықтары бірігіп, серіктес-
тіктер құрылып жатыр. Елде 
кіші кәсіпкерлік дамып келеді. 
Іскер азаматтар мен инвесторлар 
ауылға бет бұрды. Олардың ара-
сында өзара іскерлік ахуал қа-
лыптасты.  Мемлекет тарапынан 
егіншілерге субсидия берілуде. 
Жанар-жағармайға, минералды 

тыңайтқыштарға жеңілдік жа-
салған. 

Елбасы сөзімді бөліп: 
– Жасалып жатқан қолдау-

дың бұл басы. Егіншілерге де, 
мал ұстаушыларға да жеңіл-
детілген несие, үлкен көлемде 
субсидия беріледі. Шағын, орта 
кәсіпкерлердің салығы жеңіл-
детіліп, жұмысына кең өріс 
ашылатын болады.  Осыны өз-
дерің түсініп, жеткізіңдер. Істің 
нақты орындалатын жерінде, 
елдің барлық тіршілігіне бас-көз 
болып жүрген, сенімге ие болған 
азаматсыңдар. Елдің хал-ахуа-
лы, жастар тәрбиесі, тәртібі, 
ауызбіршілігі сендердің түсінік-
терің мен іс-әрекеттеріңе байла-
нысты. Осы істердің ұйытқысы 
бола білулерің керек, – деп ақыл-
кеңес берді. 

– Нұреке, еліңіз сізбен бірге, 
салиқалы саясатыңызды қолдай-
мыз. Ел үшін жасап жатқан игі 
істеріңізді жүзеге асыруда аян-
бай еңбек етеміз, –  дедім. 

Тілегіме ризашылық білдіріп 
«ал, суретке түсейік» деді. Осы 
кезде фототілші Болат Омар-
әлиев те фотоаппаратын сы-
ртылдатып жатты. Көтеріңкі 
көңіл-күйде бірнеше рет ескерт-
кіш суретке түстік. 

Нұрекең әңгімесінің соңын-
да: 

– Еліңе сәлем айт, бүгін 
осында ұққаныңды халқыңа 
жеткіз, – деді. 

Сол жолы Елбасы ауыл-
дағы жұмыстың барлық ауырт-
палығын көтеріп жүрген ауыл 
әкімдеріне су жаңа автокөлік-
тердің кілтін тапсырды. Халық 
игілігі үшін мініп, қызмет атқар-
уымызға тілектестігін білдірген 
еді.

Рысбай КӘРІМОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі, Жалағаш 
ауданының құрметті азаматы

Естен кетпес ерекше сәт
2003 жылдың сәуір 

айының 13жұлдызында 
Елбасы іссапармен біздің 
облысқа келді. Осы 
жылы ауылды қолдаудың 
үшжылдық бағдарламасы 
қабылданып, жүзеге асып 
жатқан. Мен Жалағаш 
ауданы Бұқарбай батыр 
ауылының әкімі едім. 
Елбасы «Құмкөл» 
кенішінде болып, түске 
таман «Қараөзекте» 
салынып жатқан су 
тоспасын көріп, Қалжан 
ахун ауылына келді. 
Ауылдың шағын клубына 
облыстың іс басында 
жүрген азаматтары, 
түрлі деңгейдегі әкімдер,  
кәсіпкерлердің шағын 
тобы шақырылыпты. 
Нұрекең азаматтармен  
амандасып, президиумға 
жайғасып, елдің 
амандығын, көңілкүйін 
сұрады.
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Бағдарлама арқылы акаде-
миялық оқуға (магистратура, 
докторантура, резидентура) 
және әлемнің жетекші ғылыми 
орталықтары мен универси-
теттерінде ғылыми-өндірістік 
тағылымдамадан өтуге болады. 

«Болашақ» стипендиясы 
бүгінде бәсекеге қабілетті ма-
мандар даярлау үшін табысты 
платформа болып отыр.  

Президенттік стипендияны 
іске асырудың 28 жылы ішінде 
экономиканың түрлі секторла-
ры үшін 11 мыңнан астам жоға-
ры білікті кадрлар даярланған. 

Деректерге сүйенсек, 6300-
ден астам қазақстандық магис-
тратура бағдарламасы, 2800 
адам бакалавриат бағдарла-
масы, 246 адам докторантура, 
ординатура, аспирантура және 
интернатура бағдарламалары 
бойынша академиялық білім 
алған. 2000 маман шетелдік же-
текші жоғары оқу орындарында 
тағылымдамадан өтті. 

– Бағдарлама басталғалы 
бері стипендиаттардың 45,5%-і 
Ұлыбритания мен Ирландияда, 
26,4%-і АҚШ пен Канадада, 
12,6%-і континенттік Еуропа 
елдерінде, 8%-і Азия мен Океа-
нияда және 7,5%-і Ресей Феде-
рациясында оқыды.

Бүгінгі таңда «Болашақ» 
стипендиаттарының 55%-і 
гуманитарлық мамандықтар 
бойынша әлемнің үздік жоға-
ры оқу орындарында, 36%-і 
инженерлік-техникалық, 7,1%-

і медициналық және 1,8%-і 
шығармашылық мамандықтар 
бойынша білім алды. 

Бағдарлама түлектері еңбек 
нарығында сұранысқа ие, бұл 
туралы статистика көрсетіп 
отыр. Оның мысалы еңбек мо-
ниторингіндегі түлектердің 
99%-тен астамы жұмысқа ие 
болды, – дейді «Халықаралық 
бағдарламалар орталығы» АҚ 
президенті Айнұр Кәрібозова.

Білуімізше, Bolashaq Impact 
1 Report зерттеуінің нәтижелері 
бойынша жұмыс берушілердің 
90%-і түлектердің тек кәсіби 
дағдыларын ғана емес, сонымен 
қатар көшбасшылық, мораль-
дық және коммуникативтік қа-
сиеттерін де жоғары бағалайды.

11 мың түлектің 52%-і орта 
және жоғары буын басшыла-
рына дейін өссе, оның ішінде 
10%-і – өз стартап жобалары 
мен компанияларының басшы-
лары. Бағдарлама стипендиат-
тары экономикадағы сапалы өз-
герістер саласында: денсаулық 
сақтау, адами капиталды да-
мыту, мемлекеттік басқару, ин-
новацияларды енгізу және биз-
нес-процестерді оңтайландыру, 
мәдениет пен өнерді ілгерілету, 
сондай-ақ қоғамдық бастама-
ларды іске асыруда көшбасшы 
болып келеді. 

«Халықаралық бағдарла-
малар орталығы» АҚ зерттеу 
нәтижелеріне сүйенсек,  бо-
лашақтықтар 28 жыл ішінде 
орта есеппен 213 мың медици-

налық операция жасаған, 145 
мың оқушы мен студенттерді 
оқытқан, мыңнан астам ғылы-
ми жұмыстарды жариялаған. 
Сондай-ақ 90 мыңнан астам ба-
ланы кәсіпке баулыған. 

Мәселен, 805 түлек денсау-
лық сақтау саласында қызмет 
атқарса, оның 545-і тәжірибелі 
дәрігерлер, 135-і медицина-
лық жоғары оқу орындарында 
жұмыс істейтін мамандар. Ай-
талық, олардың ішінде Алма-
тыдағы Халықаралық Вакцино-

логия орталығының жетекшісі 
Қайсар Табынов COVID-19-ға 
қарсы екі вакцина әзірлеу, зерт-
теу тобының құрамында. Web of 
Science (WoS) деректер базасы 
бойынша Қайсар Табыновтың 
дәйексөзділік индексі (H-index) 
– 9. Ол Scopus-та индекстелген 
журналдарда 30 мақала және 
WoS-та 27 мақала, 2 Халықа-
ралық, 2 Еуразиялық және 23 
Ұлттық патенттер, сондай-ақ 1 
монография жариялады.

Бағдарлама түлегі Мың-

жылқы Бердіходжаев бас миы-
ның аневризмасын емдеудің 
жаңа әдістерін енгізіп, Қа-
зақстандағы алғашқы механи-
калық тромбоэктомия жүргізді. 
Онкология және радиология 
ҚазҒЗИ  онколог-маммологы 
Назгүл Омарбаева жас ға-
лымдар тобымен бірге Қа-
зақстандағы жас әйелдердің сүт 
безі обырының дамуын генети-
калық зерттеулердің рөлі тура-
лы жаһандық зерттеу жүргізді. 
2018 жылы Сочиде өткен ТМД 

елдерінің онкологтары мен 
радиологтарының Х съезін-
де ұжым «Үздік жас ғалым» 
атағын алды. Кардиохирург Ба-
уыржан Рақышев алғашқы рет 
жүрекке шағын инвазивті және 
тораскопиялық операциялар 
жасады.

Болашақтықтардың арасын-
да көптеген танымал педагог-
тар, жаңашыл ғалымдар бар. 
Тек кейінгі 6 жылдың ішінде 
білім беру саласы үшін «Бола-
шақ» бағдарламасы бойынша 

1021 түлек дайындалған. Бүгін-
де олар бастауыш, орта, жоға-
ры, жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру ұйымдарында, оның 
ішінде ауылдық жерлерде жұ-
мыс істейді. 

Айта кетейік, бағдарлама 
түлектері қазақстандық жоғары 
білім – Nazarbayev University-
дің іске қосылуында басты рөл 
атқарды, қазір онда 100-ден 
астам «болашақ» түлектері бар. 

– 28 жыл ішінде «Болашақ» 
халықаралық бағдарламасы 
елдің стратегиялық басым-
дықтарына негізделе отырып, 
сапалы трансформациядан 
өтті, стипендия тағайындаудың 
ашықтығы артты және конкурс-
тық іріктеу толығымен автомат-
тандырылды.

Халықаралық сарапшылар 
бағдарламаның тиімділігін атап 
өтуде. Өйткені стипендиат-
тар өзімен бірге жаңа идеялар 
мен тәсілдерді ғана емес, сон-
дай-ақ кәсіпқойлардың әлемдік 
қоғамдастығымен жолға қо-
йыл ған коммуникацияларды 
да алып келеді, – дейді А.Кәрі-
бозова. 

Айта кетейік, 2021 жылы 
«Болашақ» бағдарламасы бо-
йынша оқуға 1055 стипендия 
бөлінген. Оның ішінде 555 сти-
пендия «магистратура», «ре-
зидентура», «докторантура» 
бағдарламалары бойынша және 
500 стипендия «ғалымдар» 
тағылымдамаларының жаңа 
санаты үшін беріледі. Бұл са-
нат Қазақстан Республикасы-
ның Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың тапсырмасына сәй-
кес әлемнің жетекші ғылыми 
орталықтарында жыл сайын 
500 ғалымның тағылымдама-
дан өтуін қамтамасыз ету мақ-
сатында өмірге келіп отыр. 

Бақдәулет БЕЙБІТ

«Болашақ» – қазақстандық білім берудің 
табысты бренді

Осы жылдың 5 қарашасында «Болашақ» халықаралық 
білім беру бағдарламасына 28 жыл толды.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
– Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Болашақ» 
стипендиясын таланты қазақстандықтарға әлемнің үздік 
жоғары оқу орындарында білім алуға мүмкіндік беру үшін 
1993 жылы тағайындаған еді. 

Елбасының «Бола шақ-
қа бағдар: рухани жаңғы-
ру» атты бағдарламалық 
мақаласында ұлттық сана 
мәселесі көтерілген. ХХІ 
ғасырда өзекті саналатын 
ұлттық санамыз ға қатысты 
міндеттер айқындалған. 
Олар – бәсекеге қабілетті 
болу, ұлттық прагматизм, 
ұлттық бірегейлікті сақтау, 
қоғам мен жеке адамның 
рухани өмірінде білімнің 
салтанат құруы. Осы мақа-
ла аясында елімізде бірне-
ше жобалар іске асырылды. 
Мәселен, «Қазақстандағы 
100 жаңа есім» жобасы – 
Тәуелсіздік жылдарында 
табысқа жеткен, еліміздің 
әр өңірінде тұратын түрлі 
жастағы, сан алуан этнос 
өкілдерінің тарихынан ха-
бардар етті.  Адамдардың 
тағдыры мен өмір баяндары 
арқылы бүгінгі, замана-
уи Қазақстанның келбеті 
көрініс тапты дей аламыз. 
Сонымен қатар,  «Жаныңда 
жүр жақсы адам» деген 
сөздің байыбын ұқтырып, 
қаншама тұлғалардың та-
нылуына мүмкіндік берді.  
«Шын мәнінде, Тәуелсіздік 
дәуірінде өзінің еңбегімен, 
білімімен, өнерімен озып 
шыққан замандастарымыз 
бар. Олардың жүріп өткен 
жолдары – кез келген ста-
тистикадан артық көрсет-
кіш» деп Елбасының өзі 
айтқан болатын. 

Тұңғыш Президенттің 
осы мақаладағы тағы бір 
тапсырмасы қазіргі күні 
өз жемісін беруде. «Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық» 
жобасы білім қуған жастар 
үшін рухани азық болды. 
Білімнің барлық бағыт-
тары бойынша әлемдегі 
ең жақсы 100 оқулықты 
әртүрлі тілдерден қазақ 
тіліне аударып, жастарға 
дүние жүзіндегі таңдаулы 
үлгілердің негізінде білім 
алуға мүмкіндік жасалды.  
2018-2019 оқу жылында 
студенттер осы оқулықтар-
дан білім нәрімен сусын-
дай бастады. 

«Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» бағдарла-
масының жалғасы ретінде 
«Ұлы Даланың жеті қыры» 
атты мақаласы бұқара ха-
лыққа жол тартқаны бел-
гілі. Онда әрбір азамат 
туған жерінің тарихын 
білуге, құндылықтарын 
қас терлеп, дамуына өз 
үлесін қосу қажет деп 
айтылған. Қазақ халқы-
ның сан ғасырлар бойы 
жинақтаған мол тәжіри-
бесі, танымдық мұрасы 
мен дүниетанымы, салт-
дәстүрі, әдет-ғұрпы, өлең-
жырла ры, ұлттық ойын-
дары, музыкалық мұрасы, 
аспаптары – баға жетпес 
асыл қазына. Сол тари-
хи әрі рухани байлықты 
сақтап, Ұлы Дала кеңісті-
гінен шыққан өркениеттік 
жетістіктерді ұмытпау әрі 
дәріптеу міндетіміз. 

Тұңғыш Президент 
мақаласында  Еуразия ке-
ңістігін мекендеген түрік 
тайпаларының әлемдік 

өр кениетке қосқан үлесін 
көр сетіп, тарихи сана-
ны жаңғырту туралы сөз 
қоз ғайды. «Өз ұлтыңның 
мә дениетін, әдебиетін, 
тарихын, ұлттық құн-
дылықтарын білу қажет» 
дейді. Бұл мақала, әсіресе, 
жас буынды  Отанды сүю-
ге, құрметтеп-қастерлеу-
ге, өз елін, тегін, тарихын 
білуге үйретіп, оларды 
адамгершілікке баулып, өз 
ой-пікірін білдіре алатын 
білімді, өнегелі азамат бо-
луға негіздейді. 

Н.Назарбаев: «Біз Ұлы 
Дала елі» деп аталуымыз 
керек деп есептеймін. 
Кейбіреуі өздерін «Аспан 
асты елі», ал кейбірі «Күн-
шығыс елі» деп атайды. Біз 
– Ұлы Даланың ұрпағы-
мыз. Бұл даланы біздің 
ата-бабамыз бізге қалдыру 
үшін қанын төгіп қорғаған. 
«Қазақстан» деген атаумен 
қатар, «Ұлы Дала елі» ата-
уы да қолданылса дұрыс 
болады деп ойлаймын» – 
деген болатын өз сөзінде.

Кез келген ұлт үшін 
 өткенін, әлемге және адам-
зат қоғамының дамуына 
әсерін зерттеу, әлемдік та-
рихта және өркениетте өз 
орнын анықтау – табиғи 
құбылыс. Бүгінде Тәуелсіз 
Қазақстан тұрақты дамып 
келе жатқан, өз позиция-
сын және көзқарасын еркін 
білдіретін қуатты, тұрақты 
елге айналды. Елбасы мақа-
ласы еліміздің көпқыр лы, 
жан-жақты тарихын терең 

түсінуге және қабылдауға 
мүмкіндік береді. Біздің 
халқымыздың әлемдік өр-
кениетке, оның дамуына 
қосқан зор үлесін зерттеу-
ге шақырады. Біздің Ұлы 
Дала әлемдік мәдениет пен 
өркениетке өзінің қомақты 
үлес қосқаны анық.

Әлемнің жылдам да-
муына ықпал ететін маңыз-
ды оқиғалардың бірі – ме-
таллургия өндірісі. Ежелде 
адамзат мыстан, темірден, 
алтыннан және күмістен 
бағалы тастар шығарды. 
Біздің Ұлы Дала осындай 
ауқымды өндірістік объек-
тілердің бірі екенін Елбасы 
өз мақаласында айтады. 
1969 жылы Қазақстанда та-
былған «Алтын адам» әлем 
ғылымы үшін өте маңыз-
ды жаңалық болды, яғни, 
біздің ата-бабаларымыз 
алтын-күмісті күнделікті 
өмірдің барлық салаларын-
да қолданғаны тарихи түр-
де дәлелденді.

Өзінің мақаласында 
Елбасы біздің Ұлы Дала 
– бүкіл түркі әлемінің 
туған жері, сондай-ақ, 
әлемдік өркениеттің ажы-
рамас бөлігі екеніне, алма 
мен қыз ғалдақтың тарихи 
отаны болғанына ерек-
ше назар аударды. «Қа-
зақстан әлемдік өркениет-
ке не берді?» деген сұраққа 
нақты жауап берді. Біздің 
тарихымызды әлемдік та-
рихпен байланыстырып, 
Қазақстан мен оның халқы 
әрқашан әлемдік ғылым 
мен білім беруді дамытуға, 
өркениеттің дамуына елеу-
лі үлес қосқанын атап өту 
керек. «Ұлы Даланың жеті 
қыры» атты стратегиялық 
мақала кемел келеше-
гіміздің бағыт-бағдарын 
айқындап көрсетті.

Өркениет 
жолындағы 
жаңғыру

Рухани жаңғыру – 
кез келген қоғамның, 

ұлт болмысының мәдени 
дамуы. Уақыт өзгерген 

сайын адамзат қоғамы да 
өзгереді, өзгеру үстінде. Қазақ 

даналығында айтылған «елу жылда ел 
жаңа» деген өсиет уақыт талабын зерделеуден 
туындаған. 

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Тәуелсіздік: 
2015-2016 жылдар

Алдымен 2015 жылдың 
төңірегін еске алсақ. Осы 
жыл басында Қазақстан 
хал қы ассамблеясының 20 
жыл дығының ашылуына 
арналған салтанатты рә-
сім өтті. Бұл шара Сыр 
өңірін де қамтыды. Осы 
орайда біздің аймақта мә-
дени-қоғамдық өмірде 
өзін дік орны бар 11 ұлт-
тық-мәдени орталық жұ-
мыс істейтінін айтуымыз 
керек. Олардың негізгі 
мақсаты – салт-дәстүр, 
әдеп-ғұрып, өнер мен мә-
де ниетті қалыптастыра 
оты рып, бірге дамыту.

2015 жылдың басты 
жаңалығы – 25 ақпанда 
Елбасы Н.Назарбаев «ҚР 
Президентін кезектен тыс 
сайлауын тағайындау ту-
ралы» Жарлыққа қол қой-
ды. Сайлау сол жылдың 
26 сәуіріне белгіленді. 

Оған дейін 12 наурызда 
«Nur Otan» партиясының 
ХVІ съезі өтті. Президент-
тікке үш үміткер болды. 
Нәтижесінде Н.Назар баев 
сайлау шылардың 97,7 про-
цент дауысына қол жет-
кізіп, айқын басымдықпен 
жеңіске жеткені белгілі.

2015 жылдың және бір 
ерекшелігі – Ұлы Жеңістің 
70 жылдығы кеңінен ата-
лып өтті. Нұр-Сұлтанда 
(сол кезгі атауы – Астана) 
мерейтойға арналған әске-
ри парад ел есінде ерекше 
қалды десек болады. 

Жер кіндігі – «Бай-
қоңыр дың» біздің өлкеде 
екенін ескерсек, дәл осы 
жылы қазақтың үшінші 
ұлы ғарышқа ұшыпты. Ай-
дын Айымбетов халықара-
лық экипаж құрамында ға-
рыш стансасына аттанды. 
Аспан әлеміне бортинже-
нер ретінде сапар шеккен 
Айдын Арал теңізі суын, 
Каспий теңізінің мұнай өн-
дірісі кезіндегі бүліну дең-
гейін зерттеп қайтты.

Ал енді облысқа орал-
сақ. 2014 жылы «Бей-
н еу - Б о з о й - Ш ы м ке н т » 
ма гистральдық газ құбы-
рының құрылысы аяқ-
та лып, об лысты газдан-
дыруға ба ғыт талған кең 
көлемді жұмыстар бас-
талған еді. Нәтижесін-
де, облыс әкім дігі мен 
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 
арасында жасалған мемо-
рандум шеңберінде 2015 
жылы төрт аудан орталығы 
– Арал қаласы, Әйтеке би, 
Шиелі және Жаңақорған 
кенттерінде газданды-
ру  жұмыстары аяқ талды. 
Мұнда 130 мың нан астам 
адам тұрады. 

45 әлеуметтік нысан 
құрылысы жүргізіліп, 460 
мың шаршы метр бола-
тын 4227 пәтер салынды. 
17 жаңа мектеп пайдала-
нуға беріліп, Байқоңыр 
қаласындағы 6 мектеп Қа-
зақ  стан қарамағына қай -
тарылды. Басты дақыл 
– кү ріштен мол өнім жи-
налды. Нәтижесінде 423 
мың тонна күріш қамбаға 
құйылды. Облыста жетім-
дер үйі жойылды. «Атаме-

кен» отбасылық үлгідегі 
балалар ауылы ашылды. 
Қарт Қаратаудың етегін-
де тұңғыш рет Малшылар 
слеті қайта жаңғырды.  
Сондай-ақ ат спортын да-
мыту мақсатында озық үл-
гідегі қалалық ипподром 
ашылды. 

2016 жылы Қазақстан 
Республикасының Тәуел-
сіздігіне 25 жыл тол-
ды.  Арнайы дек ларация 
қа был  данып, Елбасы 
Н.Назар баевтың қа ты-
суы мен аталған мерекеге 
орай Қазақстан халқы ас-
самблеясы этномәдени бір-
лестіктерінің «Бейбітшілік 
пен келісімнің 25 жылы» 
атты фестивалі өтті. 

Сыр елі басты мере-
кеден қалыс қалмады. 
Көптеген іс-шаралар қам-
тылды. Тәуелсіздік құр-
дастарының аға буынмен 
кездесуі, «Біз – Ұлы Да-
ланың ұр пағымыз!» атты 
жастар флешмобы өтті. 
Қазақ күре сінен халық-
аралық тур нир, облыстық 
олимпиа далар, «25 игі іс» 
тұрмысы төмен халықты 
әлеуметтік қолдау бо-
йынша акциялар өткізіл-
ді. Ауыл шаруашылығы 
жәрмеңкелері, ҚР Тұңғыш 
Президенті күніне ар-
налған салтанатты ша-
ралар ұйымдастырылды. 
Сыр топырағында алғаш 
рет осы мерекеге орай ха-
лықаралық ақындар айты-
сы болғанын баса айтуы-
мыз керек. Тәуелсіздікке 
тарту ретінде  «Тәуел-
сіздік» даңғылы пайдала-
нуға берілді.

Осы жылдың наурыз 
айында Мәжіліс депутат-
тарының кезектен тыс сай-
лауы өтті. Бұл Қазақстан 
тарихындағы жетінші пар-
ламенттік сайлау еді.

Р и о - д е - Ж а н е й р о 
қала сында өткен жазғы 
Олим пиада ойындарына 
Қазақстан қатысты. Төрт-
жылдықтың басты до-
дасында ел намысын 26 
спорт түрінен 104 спорт-
шы қорғады. Жерлесіміз 
Александр Зайчиков ауыр 
атлетикадан қола жүлдегер 
атанды.

Тәуелсіздіктің 25 жыл-
дығы Қызылорда облы-
сына аз табыс әкелмеді. 
Диқандар ел қамбасын 
толтырды, теңіз төскей-
індегі балықшы ағайын 
несібесін арттырды. Өңір-
де мал саны өсті. Мысалы, 
САРАТС-1 жобасын жүзеге 
асыру нәтижесінде балық 
аулау 65 процентке кө-
бейген. 2016 жылы облыс 
бойынша ауланған балық 
көлемі – 7883 тонна.

Сыр диқандары мұның 
алдындағы жылдары да 
рекордтық көрсеткішге қол 
жеткізген еді. 2016 жылы 
күріштің әр гектарынан 
54,9 центнер өнім алынып, 
440 мың тоннаға жуық дән 
жиналды. Асылтұқымды 
мал шаруашылығын да-
мыту, өнім сапасын арт-
тыруға жергілікті бюджет-
тен 2 млрд 709 млн теңге 
бөлініп, 520 шаруашылық 
мемлекеттік қолдауға ие 
болды.

Дәл осы жылы Қызыл-
орда қаласында 80 үй 
құрылысы жүрді. Барлық 
қаржы көздерінен 543,7 
мың шаршы метр тұрғын 
үй пайдалануға берілді, 
бұл 2015 жылмен салыс-
тырғанда 16,1 процентке 
артық. 1864 отбасы жаңа 
баспанада қоныс тойын 
тойлады. Осы жылы облыс 
орталығындағы 980 гектар 
алаңда «Бәйтерек» шағын 
ауданы құрылды.

Сол жағалауда бой кө-
терген жаңа қалаға апара-
тын үлкен көпір пайдала-
нуға берілді. Сондай-ақ 
әлеуметтік нысандар то-
лықты. Арал, Жалағаш, 
Сырдария, Жаңақорған, 
Шиелі аудандары мен Қы-
зылорда қаласының елді 
мекендерінде 11 дәрігерлік 
амбулатория салынса, қала 
орталығынан 200 төсектік 
облыстық балалар ауруха-
насы өз жұмысын бастады.

Тағы бір айтар жайт, 
2016 жылдың қорытынды-
сымен 260 ауылдың 194-і 
(75%) немесе облыс халқы-
ның 95 проценті ауыз сумен 
қамтылған.

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»Sb

Ендігі кезек 2015-
2016 жылдардың 
еншісінде. Қазақстан 
мен Сыр өңірінде 
осы жылдары қандай 
айтулы оқиғалар бол-
ды? Тоқталайық.

2014 жыл

2017 жыл

2015-2016

2018 жыл
2019 жыл

2020 жыл
2021 жыл
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Құрметті Құрылтайға қатысушы
лар!

Ардақты ағайын!
Тіл мен Ұлт – егіз ұғым. «Ұлттың 

сақталуына да, жоғалуына да себеп бо-
латын нәрсенің ең қуаттысы – тілі. Сөзі 
жоғалған жұрттың өзі де жоғалады» дейді 
ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы.

Ұлы реформатор ғалымның бұл сөзі 
ешқашан мәнін жоғалтпайтын дана
лық. Ахаң айтқан сөздің ақиқат екенін 
ЮНЕСКОның аясында өтетін «Ха лық
аралық ана тілі күні» басқосуында линг-
вист ғалымдар да қуаттады. Ғалымдар 
әрбір екі апта сайын жер бетінен бір тілдің 
жойылатынын дәлел ретінде келтіріп 
отыр. Осыған қарап, әлемдегі 7 мыңға 
жуық тілдің ғасыр соңына қарай жартысы 
жоғалуға таяу деп болжам айтты.

Әрине, қазақ тіліне мұндай қауіп 
төніп тұрған жоқ. Бұл – анық. Алайда 
жаһандану дәуірінде, техника мен техно-
логия көз ілеспес жылдамдықпен дамып, 
өзге елдің мәдениеті мен менталитетін 
ала келетін әлеуметтік желілер мен 
ақпараттар ағыны заманында қамсыз 
отыруға болмайды. Қа зақ өзінің ұлттық 
болмысын, тілін сақтап қалғанда ғана 
мемлекет болып тұра алады.

Тіл – қазақтың жаны. Дербес ұлт 
екендігінің белгісі. Мемлекеттілігіміздің 
рәмізі, елдігіміздің символы. Сондықтан 
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында ҚР 
Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен 
бүкілхалықтық референдум негізінде қа
былданған Конституцияға сәйкес қазақ 
тіліне Мемлекеттік тіл мәртебесі берілді.

Алайда бүгінгі қоғамда кейбір аза
мат тардың Конституцияның 7бабының 
1тармағындағы «Қазақстан Республи
ка сындағы мемлекеттік тіл – қазақ тілі» 
деген құқықтық норма бола тұра, келесі 
тармақтағы «Мемлекеттік ұйымдарда 
және жергілікті өзінөзі басқару орган-
дарында орыс тілі ресми түрде қазақ 
тілімен тең қолданылады» деген сөйлемді 
негізге алып, «бізде екі мемлекеттік тіл 
бар» деген жаңсақ түсінікте жүргені де 
байқалады.

Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт 
Кемелұлы Тоқаев бұл мәселеге нүкте қой
ды. Қазақстан халқына арналған Жолда
уында: «Ата Заң бойынша Қазақстанда 
бір ғана мемлекеттік тіл бар. Бұл – қазақ 
тілі», – деді.

Сондайақ Президент қазақ тілінің 
мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, 
ұлтаралық қатынас тіліне айналатын ке
зеңі келгеніне назар аудара отырып, мұн
дай дәрежеге жету үшін үкіметтік емес 
ұйымдардың да беделін арттыру қажет 
екенін атап өтті.

Міне, бүгін біз үкіметтік емес ұйым 
– «Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 
алқалы басқосуында ұлтымыздың аса 
қымбат қазынасы, мемлекетіміздің бас
ты құндылығы – қазақ тілінің жайкүйі 
жөнінде кеңес құрып отырмыз.

Құрылтай барысында Сіздермен бірге 
түйткілді мәселелерді ортаға саламыз, 
талқылаймыз, ең негізгісі – Қоғамның 
жұмысына тың серпін беретін ұсыныстар 
айтып, шешімдер қабылдаймыз деп ой-
лаймын.

«Қазақ тілі» қоғамының қызметі мен 
оның алдында тұрған міндеттер туралы 
айтпас бұрын ана тіліміз туралы ойыммен 
бөліскенді жөн санаймын.

Қазақ – қашанда өзінің азаттығы үшін 
қалай күрессе, тілі үшін де солай күрескен 
халық. ХХ ғасыр басындағы Алаш зия
лылары, одан кейін Ғабит Мүсірепов, 
Бауыржан Момышұлы, Шона Смаханұлы 
сияқты ағаларымыз тілімізді сақтау үшін 
үлкен қайраткерлік танытты. Дініміз 
бен тілімізге қауіп төнген шақтарда 
Ғабиден Мұстафин: «Біз ұлтшылдықпен 
күрестік, енді сендер ұлтсыздықпен кү
ре сесіңдер!» деген болатын. Заман тос
қан талай сынақтан қазақтың тілі мен 
дәстүрі, мәдениеті жығылса да жо ғал
май, құлдыраса да құрдымға кетпей, 
Тәуелсіздіктің ақ таңына аманесен 
жет ті. Асылы, тілге ұлтымыздың, мем
леке тіміздің, рухымыздың қамалындай 
қарауымыз керек. Ұлт пен мемлекетті 
сақтайтын «керектер» көп, бірақ халық
тық, ұлттық келбетімізді ана тіліміз бен 
ұлттық мәдениетіміз сақтайды.

Ұлт тәуелсіздігінің құны мен қадірін 
сақтауға тұтас өмірін арнаған, азаттық 
күресінің аса ірі қайраткері Нельсон 
Мандела: «Егер тіл мен мәдениетің жо
ғалса, шекараңды аша сал. Бәрібір неңді 
қорғайсың? Бұл ел сенің елің емес» депті. 
Ащы да болса ақиқат сөз. Өзінің ұлттық 
келбетінен, тілінен, ділінен айырылған 
халық пен ел жұтылып, жоғалады.

Олай болса, азат ел болып, тілімізді 
төрге шығарып, оған Конституциялық 
мәртебе берілген кезде қазақ тілінің тағ
дырына мемлекет те, бүгінгі алқалы жи-
ында бас қосып отырған қауым да, жал-
пы Қазақстанды Отаным деп санайтын 
барша азаматтар да жауапты. Өйткені тіл 
– үздіксіз дамуды, үнемі қорғауды қажет 
ететін өте нәзік, жанды құбылыс.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы На-
зарбаев қазақ тілін ұлттық тұтасудың 
негізі ретінде бағалап: «Біз барша 
қазақстандықтарды біріктірудің аса 
маңызды факторы ретінде мемлекеттік 
тілді одан әрі дамыту үшін барлық 
күшжігерімізді жұмсауға тиіспіз» 
дегенін жақсы білеміз. Тілдің осы 
біріктірушілік рөлі оның мемлекеттік 
мәртебесін күшейте түседі. Сондықтан 
саясатымыздың маңызды стратегиялық 
басым бағыты ретінде билік те, азаматтар 
да, әсіресе өздеріңіз сияқты тіл жанашыр-
лары осыған үнемі мән бергені абзал. 

Тәуелсіздік алған уақыттан бері тіл 
мәселесінде бірқатар іргелі іс атқарылды. 
30 жыл ішінде жасалған жұмысты бір 
баяндамаға сыйғызу қиын. Дегенмен бір
қатар оң өзгерістерді айтып өткен дұрыс 

деп есептеймін. 
Салыстырар болсақ, 19911992 жыл

дары балабақшаның 25 пайызы ғана 
қазақ тілінде еді. Қазіргі уақытта бүлдір
шіндердің 76 пайызы қазақ тіліндегі топ-
тарда тәрбие мен білім алуда. Ал мек-
тептерде қазақ тіліндегі оқушылардың 
үлесі бар болғаны 33,6 пайыз болса, бұл 
күнде ол 65,6 пайызға жетті және бұл 
динамика ілгерілеу жолында. Бір кездері 
Алматыда бар болғаны екіақ қазақ 
мектебі, қазіргі астанада ана тілімізде 
білім беретін бір ғана мектеп болғанын 
ешкім ұмыта қоймаған шығар деп ой-
лаймын. Сол сияқты колледждер мен 
университеттердегі қазақ бөлімдерінің 
саны едәуір көбейіп, қазір 65,3 пайызға 
жетті. Яғни, білім берудің барлық сала-
ларында қазақ тілі басымдыққа ие болды. 

Мемлекеттік органдар арасындағы 
қа зақ тіліндегі құжат айналымы 2008 
жылы 50 пайыз болса, қазіргі кезде 
қазақ тіліндегі шығыс құжаттарының 
үлесі шамамен 94%ды құрайды. Әрине, 
құжат тарды орысша дайындап, соңына 
қазақша аудармасын ілестіріп жіберетін 
көзбояушылықтың барын да ашық айтуы
мыз керек. Алдағы уақытта іс қағаз да
ры ның мемлекеттік тілде дайындалуын 
қадағалауды күшейткен дұрыс. Бұл мә
селеге қоғам да атсалысуға тиіс.

Тәуелсіздіктің тілге қатысты ең 
үлкен жетістігі – қоғамда тілге деген 
қажеттілік пен сұраныс артқаны дер едім. 
Қазір елімізде көпшілікке айналдық, 
демографиялық өсім біздің пайдамызда. 
Оны күні кеше өткен жалпыұлттық халық 
санағы дәлелдеп отыр. Алдымызда әлі де 
қыруар жұмыстар тұр. Ең алдымен тілге 
насихат қажет. Бұл істе Халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамының мүшелері ерек-
ше белсенділік танытуы керек. Бүгінгі 
Құрылтайдың маңызы – кезінде тіліміздің 
дамуына серпін берген қоғамның жұмы
сын осы бағытта жаңаша жаңғырту, жан-
дандыру.

Біз қазақ тілінің қоғамдағы рөлі 
жөнінде көбірек айтамыз. Бұл дұрыс та 
болар. Дегенмен тілімізді жаңа заманның 
сұраныстарына орай жаңғырту мәселесі 
де алдыңғы кезекте тұруы тиіс. 

Бұл орайда Елбасының «Болашақ
қа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарла
масында латын графикасына негізделген 
қазақ әліпбиіне 2025 жылға дейін кезең
кезеңімен көшу міндеті белгіленгені 
мә лім. Аталған міндетті орындау елі
мізде тіл реформасын жүзеге асыруға 
мүмкіндіктер береді. 

Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт 
Кемелұлы Тоқаев Ұлттық қоғамдық 
сенім кеңесінің отырысында: «Бізге қазақ 
тілін реформалау қажет, егер қаласаңыз, 
тілімізді жаңғырту керек» деген еді. 

Жаңа әліпбиге көшу, тіл реформа
сын жүзеге асыру – еліміздің ішкі сая
саты саласындағы аса маңызды тың 
жоба. Үкімет осы бағыттағы ұйымдас
ты рушылық жұмысты зор жауапкер
шілікпен атқаруы тиіс. Басқаша айтқанда, 
қазақ тілі өзінің табиғи, тұмса қалыбына 
қайта оралуы үшін осындай реформа жа-
сауымыз керек. 

Президент мемлекеттік тілді оқып, 
үйренудің, қазақ тілін ғылым мен 
мәдениет тіліне айналдырудың аса 
маңызды екенін баса айтты. Бұл орай-
да тілді үйретуде білім саласының орны 
ерекше.

Бүгінгі күннің маңызды жаңалығы ре
тінде «Ұлттық рухани жаңғыру» ұлт тық 
жобасы бекітіліп, жүзеге асырыла бас
тағанын айтар едім.

Жобаны жүзеге асыру барысында, 
мысалы, қазақ тілі мұғалімдеріне ар
налған курстардың мазмұны мен жүйесі 
жаңарады. Біліктілікті арттыру институт-
тары арқылы «Қазақ тілі» пәні бойынша 
теориялық білімді және кәсіби дағдыны 
тереңдету жұмыстары жүргізіледі. Оқы
тылуы өзге тілдерде жүргізілетін мек-
тептерде «Қазақ тілі мен әдебиеті» бі
ріктірілмей, «Қазақ тілі» және «Қазақ 
әдебиеті» деп бөлініп, жеке пәндер ре
тінде оқытылады. Үлгілік оқу жоспары-
на сәйкес, бұл пәндердің оқулықтары 
мен оқуәдістемелік кешендері дайын-
далуда. Сонымен қатар, «Оқуға құштар 
мектеп» жобасы аясында білім беру 
ұйымдарының кітапханалары қазақ тілін
дегі әдебиеттермен толықтырылады және 
оларды цифрландыру жүзеге асырылады.

Саналы ұрпақ тәрбиелеуде қазақ 
тіліндегі көркем әдебиеттің орны ерекше. 
Осыны кеңінен қарастыруымыз керек. 
Әлем әдебиетінің қазақ тіліне аударылуы 
және қолжетімді болуы өте маңызды. Бұл 
ретте «Болашаққа бағдар: Рухани жаң
ғыру» бағдарламасы шеңберінде әлем нің 
ең үздік жүз оқулығы қазақ тіліне аудары-
лып, еліміздегі жоғары оқу орындарына 
таратылды.

Қазақ тілін үйретудің ортақ мемле
кеттік тұжырымдамасы дайындалуда. 
Тұ жырымдаманың мақсаты – үздіксіз 
білім беру моделі арқылы, мектептен ба-
стап ересек адамдарға дейін тіл үйретудің 
сапасын арттыру. Бұл тұжырымдама 
мемлекеттік тілді заманауи талап 
деңгейінде үйретудің еліміздегі алғашқы 
қадамы болмақ. 

Ұлттық терминологияны жүйелеу, 
бір іздендіру керек деп ойлаймын. Ол үшін 
ғалымдармен талқылаулар, сарап тамалар 
жүргізіп, жазу реформасы ауқы мында 
термин қалыптастырудың ғылыми негізді 
критерийлері әзірленуі тиіс. Терми но
логиялық сөздіктер дайындаудың маз
мұны мен сапасын арттырып, қазақ тілін 
ғылым тіліне айналдырудың негіздері 
қарастырылғаны жөн.

Шетелдегі қандастарымыздың да ана 
тілін үйренуіне жағдай жасауға тиіспіз. 
Ол үшін былтыр «Абай институты» ашық 
білім беру порталы іске қосылып, бүгінде 
қазақ тілін жерлестерімізбен бірге 
шетелдік азаматтар да оқып, үйренуде. 
Осы жобаны дамыта берген дұрыс. Біз 
ұлтымыздың бестен бір бөлігі шетел-
дерде тұратынын ұмытпай, әрқашан 
олар ға көмек беруді өзімізге парыз әрі 
міндет санағанымыз абзал. Шетелдегі 
қан дас тарымыздың ана тілін меңгеруі 
олардың атамекеніне оралуының бас
ты факторларының бірі екенін де естен 
шығармайық.

Ұлттық жоба аясында 23 миллион 
тіл үйренушісі бар «LinguaLeo» білім 
беру платформасына қазақ тілін оқыту 
курс тарын енгізу бойынша жұмыстар 
жүр гізілуде. Сонымен қатар қазақ тілі 
ұлт тық корпусының мәтіндік базасын 
құру жұмысы қолға алынып отыр. Бү
гінде корпустағы сөзқолданыс саны 14 
миллионға жетсе, 2025 жылы 40 мил
лионға жеткізу жоспарлануда.

Біз қазақ тілінің болашағына, яғни 
бүгінгі балабақшадағы, мектептегі бала
лардың қазақ тілін меңгеруіне жағдай 
жасауға ерекше назар аударуымыз керек. 

АҚШ, Германия, Франция, Жапо-
ния, Қытай, тағы басқа мемлекеттер 
анимациялық фильмдерге стратегиялық 
тұрғыдан мән беріп, мұны идеологиялық 
құрал ретінде пайдалануды үрдіске ай
нал дырған. Мұндағы басты мақсат – 
ұлттық құндылықтарды балалардың 
са на сына сіңіру. Бізде осындай жүйе 
қалып таспағандықтан балаларымыздың 
тілі басқа тілде шыға бастады. Сондықтан 
Ұлттық жобада келешек ұрпағымыз 
саналы әрі патриот болуы үшін қазақ 
тіліндегі анимациялық фильмдердің са-
нын арттыруға, көп қаралатын шетелдік 
анимациялық фильмдерге сапалы дубляж 
жасауға үлкен бетбұрыс жасалуда.

Тіл саласында ілгерілеушіліктер 
болға нымен, проблемалар да бар. 
Мемлекеттік тілдің қолданысына бай-
ланысты даулар, түсінбеушіліктер орын 
алып жатқанын да көріп отырмыз. Бұлар 
негізінен қызмет көрсету саласына, 
көрнекі ақпарат, жар намаға байланысты 
өрістеп жүр. 

Қазақша мәтіні қате немесе тек бір 
тілде ғана орналастырылған көрнекі 
ақпа рат, жарнама қоғам тарапынан үлкен 
сынға түсіп, мемлекеттік органдарға түсе
тін шағымдар көбейді. 

Мәселен, тек 2019 жылдың өзінде 12 
900 адам шағымданған.

Шағымдарға жүргізілген талдау ба
ры сында жарнама, көрнекі ақпарат мә тін
дерінде грамматикалық, стилисти калық 
қателердің көп жіберілетіндігі анық
талды. Осыған орай «Қазақстан Респуб
ликасының кейбір заңнамалық актілеріне 
көрнекі ақпарат мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу ту-
ралы» заң жобасы Парламентке енгізіліп, 
бүгінгі күнде жоғарғы палатада қаралып 
жатыр.

Осы уақытқа  дейін қалаларымызды 
«Қарағанды – Караганда», «Шымкент – 

Чимкент», «Түркістан – Туркистан» деп 
екі тілде қосарлай атайтынымыз жұрттың 
ашуын туғызатын. Енді заң қабылданған 
соң Қарағанды, Шымкент, Түркістан 
деп тек бір тілде, қазақ тілінде ғана жа-
зылады. Басқа елді мекендердің атауына 
қатысты да осылай болмақ.

Сол сияқты ендігі жерде заңға енгі
зілетін өзгерістерге сәйкес, халықаралық 
автожолдардан басқа жерлердегі жол 
белгілері тек қазақша жазылады.

Заң мемлекеттік тілдің қолданыс 
аясын кеңейтуге де бірқатар мүмкін
дік тер ашады. Заң жобасында, мысалы, 
мемлекеттік емес ұйымдардың маң дай
шалары мен бланкілерін, жарнаманы, 
баға көрсеткіштерін, басқа да көрнекі 
ақ паратты тек мемлекеттік тілде, қажет 
болған жағдайда ғана орыс және басқа да 
тілдерде жазу жөніндегі нормалар қолдау 
тауып отыр. Бұрын қажет болса да, бол-
маса да, тіптен тек қазақтар ғана тұратын 
ауылдардың өзінде екі тілде жазу талабы 
болып келгенін білесіздер. Міне, осы-
лайша заңдарымызды жетілдіре отырып, 
мемлекет тілдің қажеттілігін, оны сақтау 
талабын азаматтардың құқықтарына 
нұқсан келтірместен арттыруымыз керек.

Ардақты ағайын!
Сөз реті келгенде, алқалы топтың на-

зарына бірқатар мәселеге байланысты өз 
ойларымды ұсынғым келеді.

Бірінші, тіл және технология. Қазақ 
тілін осы заманғы құрылғыларға енгізу 
қажет. Қазір «Тілмаш телефон» деген 
бар. Әлемнің кез келген еліне барсаңыз, 
соның қызметін пайдалана аласыз. Қазақ 
тілінің қолданыс аясын кеңейту үшін 
осындай мүмкіндікті пайдалану керек
ақ. Біздің еліміздің жастары ІТ саласы-
на көптеп барып жатыр. Диктофондағы 
жазбаны мәтінге айналдыру, компьютер-
де мәтін редакторы қызметін енгізу ІТ 
мамандарының қолынан келмей ме?

Екінші, тіл және заман келбеті. Қа
зақстан Жазушылар одағында 800ден 
астам мүше бар екен. Міне, биыл Тә
уелсіздікке – 30 жыл. Қазіргі қалам
герлер неге тәуелсіздік кейіп керлерін 
сом дауға жаппай атсалыспайды? Жет-
кен жетістіктеріміз туралы, қасымызда 
жүр ген Тәуелсіздік тұлғалары туралы 
кесек шығармалар неге тумай жатыр? 
Тәуелсіздік ұландары – қазіргі жас өс
пірімдерді ұлттық құндылықтарды құр
меттеуге, отансүйгіштікке тәрбиелеуге 
ба ғытталған қызықты кітаптар қашан жа
зылады? Осы орайда Президент Қасым
Жомарт Кемелұлы Тоқаев биылғы 
Жол дауында ұлтты ұйыстыру, жұртты 
жұмылдыру ісінде зиялы қауымның 
үлесі ерекше екенін айтып, Үндеу тас
тады. Ақынжазушыларымыздың ең
бе гі орденмедальдармен емес, жазған 
шы  ғармаларымен бағаланатынын қадап 
айтты. Мемлекет басшысының бұл баста-
масына «Қазақ тілі» қоғамы да өз үлесін 
қосуы керек деп есептеймін. 

Үшінші, тіл және термин. Бірде маған 
марқұм Герольд Бельгер қазақ тілінің 
байлығы туралы айта келе, «бір ғана орыс-
ша «Вид» сөзінің қазақ тілінде жиырма-
дан астам баламасы бар екенін айтып еді. 
Әрине, сөздік қорымыздың байлығымен 
мақтанамыз. Дегенмен тілді үйренуге 
ыңғайлы болуы үшін оны заманға сай 
ұстарту амалы да керек шығар. Мәселен, 
кеше елордада бір ғимаратқа кіргенде 
«Өзіңнен» деп жазыпты. «От себя» 
дегеннің төте аудармасы. Осыны «Кір», 
«Шық» немесе «Кіру», «Шығу» деген 
нұсқада алуға неге болмасқа? Қазақ тілін 
қолданыс тілі, ұлтаралық қарымқатынас 
тілі ретінде дамытудың өзге де ұтымды 
тәсілдерін бірлесе іздеу қажет.

Өркениетті елдерде қоғамдық ұйым
дардың ықпалы күшті. Себебі олар жал-
пы халықтың көкейіндегісін, қоғамның 
мәселелерін жақсы біледі. Қоғамдық 
ұйымдардың белсенділігіне біздің 
елімізде де үлкен мән берілген. Бірақ 
қазақтың тілін, дәстүрін, мәдениетін 
насихаттауда қоғамдық ұйымдардың 
белсенділігі әлі де төмен. «Халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамының қазіргі жұмысы, 
біздің ойымызша, көптің көңілін 
көншітпейді. Оның жұмысын қайта құру 
үшін сын көзімен қарап, кемшіліктерімізді 
түзеуіміз керек.

Дәуірдің сұраныстарына орай «Ха
лықаралық «Қазақ тілі» қоғамы өз жұ
мысын жаңаша ұйымдастыруы қажет. 

Кезінде бүкіл еліміздің зиялы қауымын, 
тіл жанашырларын, ұйыстыра білген, көп 
жұмыстарға мұрындық болған қоғамнан 
біздің күтеріміз көп еді... 

Шынын айтуымыз керек, соңғы 
жыл дарда қоғамның бастапқы қарқыны 
бәсеңдеп, белсенділігі төмендеді. Жарғы 
талаптары жайына қалды. 10 жыл бойы 
құрылтай өткізілмеді?! Тараптарға бөлі
ніп, әрқайсысы өздерінше құрылтай, 
төр алқа өткізіп, ол әрекеттері Әділет ми
нистрлігі тарапынан заңсыз деп танылып, 
қоғам жұмысынан береке кетті. Бір кез-
де «Тіл туралы» заңның дүниеге келуіне 
белсене атсалысқан, Тіл комитетінің  
ашылуына бастамашы болған қоғамның 
барлық дерлік салада бөлімшелері бар 
еді. Белсенді болатын.  Солардың басым 
бөлігі жабылып қалды. Бар жердің өзінде 
аты бар, заты жоқ. 

Бүгінгі Құрылтай «Халықаралық «Қа
зақ тілі» қоғамының жұмысына, әлеу
меттік, азаматтық белсенділігіне жаңа 
серпін беруі керек. Келелі кеңесіміздің 
де негізгі мақсаты осы! Біздің ойымызша, 
қоғам мынадай міндеттерді жүзеге асы-
руы тиіс. 

Біріншіден, қазақ тілінің қолданылу 
аясын одан әрі кеңейту және оның қо
ғамдағы рөлін арттырудағы маңызды 
рө лін ескере келе, «Халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамының елордаға көші
рілуі және өңірлердегі филиалдарын 
кеңейту, материалдық базаларын ны ғай
ту, электрондық ресурстарын дамыту 
маңызды. Қоғамның маңызды қызме
тінде мемлекеттік тапсырысты игеруге 
мүмкіндігі болғаны жөн. Бұл мәселеге 
Үкімет және жергілікті атқару органдары 
көмектесуге міндетті. Осы жұмыстарды 
жүйелі түрде ұйымдастыру үшін тіл 
мәселелерімен ұдайы айналысатын жоға
ры деңгейдегі республикалық комиссия 
құрылғаны қажет!

Екіншіден, қоғам еліміздегі саяси 
пар тиялармен, мемлекеттік емес ұйым
дармен қоянқолтық жұмыс атқарып 
ықпалды ұйымға айналуы керек. Сонымен 
бірге, мәслихаттардың және қоғамдық 
кеңестердің жұмысына араласып, халық 
сайлаған мемлекеттік органның мүмкін
діктерін қазақ тілінің қолданыс аясының 
кеңеюіне бағыттағаны абзал. 

Үшіншіден, Мемлекет басшысының 
қазақ тілін қолдау саясатын кеңінен на-
сихаттап, латын графикасына ауысу ая-
сында қоғамдық қолдау жұмыстарын 
жүргізуге тиіс. 

Сонымен бірге, «Халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамы тіл тақырыбынан бөлек, 
ұлттық жаңғыру, рухани даму, ұлттық 
мүдде мен намыс мәселелері бойынша да 
жұмыс жүргізуі керек.

Төртіншіден, қазақ тілінің қолданылу 
мәселелері қоғамда үлкен өзектілікке 
ие және қызу талқылануда. Әртүрлі қо
ғамдық ұйымдар қазақ тілінің қолданылу 
аясын кеңейту, қоғамдағы рөлін арттыру-
ды белсенді талап етуде. Осы сала дағы 
қоғамдық ұйымдар бытыраңқы, яғни 
олардың жүйелі әрі бірыңғай ұста ным
дары жоқ.

Сондықтан, аталған ұйымдарды «Ха
лықаралық «Қазақ тілі» қоғамының тө
ңірегіне біріктіру қажет. Бұл өз кезегінде 
аталған ұйымдармен тіл саласындағы 
заңнама мен мемлекеттік саясаттың не
гізгі бағыттарын түсіндіру бойынша түрлі 
оқытуұйымдастырушылық ісшара лар 
өт кізуге және заң аясында жұмыс жүргі
зуге мүмкіндік береді.  

Бесіншіден, тағы да нақтылап айтары-
мыз, нарық заманында қоғамның қалыпты 
жұмыс істеуі үшін қаржыландыру мә
селесі шешілгені жөн. Бұл мемлекеттік 
тапсырыстар және гранттар негізінде жү
зеге асырылады деп ойлаймын. 

Алтыншыдан, шет мемлекеттерде 
тұрып жатқан қандастарымыздың қазақ 
тілін меңгеруін қоғамдық деңгейде 
қолдау. Осы бағытта «Халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамының «Отандастар» 
қорымен өзара ісқимылын нығайтып, 
олардың бірлескен белсенді қызметін 
ұйымдастыру қажет.

Жетіншіден, біздің ойымызша, жаңа 
атап өткенімдей,  «Халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамының бас кеңсесі НұрСұлтан 
қаласында болғаны жөн. Бұл қоғамның 
елдің даму тынысын сезіне отырып 
жұмыс істеуіне ықпал етеді. Мемлекеттік 
тілге қатысты биліктің де, қоғамның да 
мүддесі бір!

Тәуелсіздігіміздің баяндылығы мен 
тұрақтылығының кепілі – қоғамдық ке
лісім. Оны сақтау мемлекеттің ішкі және 
сыртқы саясатымен тікелей байланысты. 
Ұлттық даму, экономикалық жетістіктер, 
мемлекеттің имиджі сияқты аса маңызды 
факторлардың негізінде тұрақтылық 
тұратынын өздеріңіз жақсы білесіздер. 
Тіл мәселесі де – осы қатардағы маңызды 
құндылық. Сол себепті мемлекет бұл 
бағытта радикалды емес, эволюциялық 
өзгерістерге айрықша мән беруге 
міндетті. Геосаяси жағдай бізден осыны 
талап етеді. Оны ескермеуге болмайды. 
Кезінде Олжас Сүлейменов айтқандай, 
«Кең даланы асқақтатып, тауларды ала-
сартпай» әрекет еткеніміз дұрыс.

Құрметті тіл жанашырлары!
Шығыс пен Батыстың өркениеттері 

тоғысқан Ұлы дала төріндегі Отанымыз – 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
30 жылдық мерейтойы қарсаңында 
тұрмыз. Бұл мерейтой бізге барымызды 
бағамдауға, болашағымызды айқындауға 
зор міндеттер жүктейді.

Данышпан Абайдың: «Біріңді қазақ, 
бірің дос, көрмесең істің бәрі бос» дегені 
ұлттық тұтастығымыздың ұраны десек, 
бірлігіміздің бәсі, берекеміздің арқауы 
– тіліміздің төрде болуына әрқайсымыз 
атсалысып, азаматтық борышымызды 
атқар ғанымыз абзал.

Түркістанда ұйымдастырылған 
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 
VI құрылтайында «Қазақ тілі» қоғамдық 
бірлестігі Қызылорда об лыстық 
филиалының төрағасы Сә дуа қас Аңсат 
«Парасат» орденімен, А.Бай тұр сынұлы 
атындағы Тіл білімі инсти туты ның ди-
ректоры, ғалым Анар Фазыл жанова 
«Құрмет» орденімен марапатталған 
болатын. Оларды Мемле кеттік хатшы 
Қ.Көшер баев құттықтап, қазақ тілінің 
өркендеуіне қосқан үлестері үшін алғыс 
білдірді.

Өткен жексенбі күні барша сыр
бойылық тардың атынан тіл жанашы-
ры Сәдуақас Әбдіқадырұлына облыс 
әкімінің құттықтау хатын облыстық ішкі 
саясат басқармасының басшысы Мира 
Қазбекова табыстап, құрмет көрсетті.

Сәдуақас Аңсат – «Халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамы» қоғамдық бірлестігі 
облыстық филиалының  төрағасы, «Тіл 
сақшысы» газетінің бас редакторы. 
1945 жылдың 12 қаңтарында Қармақшы 
ауданының Жосалы кентінде дүниеге 
келген. Шымкент қаласындағы қазақ 
химиятехнологиялық институтына тү
сіп, 1967 жылы «құрылыстехнологі ин
женері» мамандығы бойынша бітірген.

Еңбек жолын Шымкенттегі темір
бетон зауытында бетоншы, арматуршы 
болып бастаған. Мемлекеттік қызметте, 
қоғамдық бірлестіктерде жауапты лауа
зымды қызмет атқарып, елдің әлеу
меттікэкономикалық дамуына елеулі 
үлес қосқан.

Қызылорда қаласында қызмет ат
қарған жылдары бірнеше мәрте об
лыстық партия комитеті мүшелігіне кан-
дидат, қалалық кеңестің депутаты болып 
сайланған.

Сәдуақас Әбдіқадырұлы Қармақшы 
ауданы және Қызылорда қаласының 
құрметті азаматы.

«СБ» ақпарат

Марапат 
иесіне құрмет

ТІЛ МЕН ҰЛТ – ЕГІЗ ҰҒЫМ
Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерекесі қарсаңында Түркістан қаласында өткен Халықаралық «Қазақ тілі» 
қоғамының VІ құрылтайында ҚР Мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаевтың сөйлеген сөзі

Мемлекеттік тіл 
мәселесі 
қозғалған 
маңызды жиын
– Құрылтайды Түркістанда өткізуі

мізде мән бар. Елбасының тарихи шеші
мімен Түркістан облысы құрылып, Түр
кістан қаласы облыс орталығы ретінде 
дамып келеді. Қыруар жұмыс атқарылып 
жатыр. Сіздер – ел алдында жүрген аза-
матсыздар. Елорданы көріп жүрсіздер, 
бұл жолы Түркістанның жаңа келбетін 
көрсін, қуансын деп құрылтайды осын-
да ұйымдастыруды жөн көрдік, – деді 
Қ.Көшербаев.

Құрылтайда «Қазақ тілі» қоғамының 
атқарған жұмысы бойынша Орталық 
кеңесінің есебі тыңдалды. Қоғам филиал
дарының басшылары да баяндама жа-
сап, өз ұсыныстарын білдірді. Соны-
мен бірге қоғамның жаңа бағдарламасы 
мен жарғысы қабылданды. Түркістан 
төріндегі құрылтайда делегаттардың 
ашық дауыс беруі арқылы Халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамының президенті бо-
лып ҚР Парламенті Мәжілісінің депу-
таты Берік Әбдіғали сайланды. Ал оның 
вицепрезиденттері қызметіне Максим 
Рожин мен Анар Фазылжанова лайық деп 
танылды.

Берік Әбдіғали мемлекеттік тілді 
тұғырына қондыру бағытында жұмыс 
күшейетінін жеткізді.

– Қазақ тілінің мәселесін қазақ тілді 
ортада ғана талқылай бермей, орыс 
тілді ортада да талқылап, мемлекеттік 
тілдің маңыздылығын кей ағайындарға 
түсіндіру керек. Қазақстанның әрбір аза-
маты қазақ тілін білуге міндетті, – деді 
ол.

Жиында қоғамның құрылтайлар 
аралығындағы басшы органы болып табы-
латын Орталық кеңестің жаңа құрамына 
ҚР Парламенті қос палатасының депутат-
тары мен филиал төрағалары және зиялы 
қауым өкілдерінен құралған 47 адам сай-
ланды. Ал Орталық кеңес басқармасының 
жаңа құрамына 18 адам сайланып, қыз
метке кірісті. Құрылтай барысында өңір
лерде қоғам филиалдарының жұ мысы 
күшейтіліп, бас кеңсе Алматыдан Нұр
Сұлтанға көшірілетіні айтылды. Бас 
ұйым мен филиалдардың жұмыс жоспа-
ры бекітілді.

Маңызды басқосуда ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаты Геннадий Шипов-
ских әлеуметтік желілер мен ғаламторда 
қазақша контенттерді көбейтіп, жастар
дың сұранысын қанағаттандыру керек 
деген пікірін білдірсе, қоғам қайраткері 
Оразкүл Асанғазы мен тіл жанашыры 
Асылы Осман мемлекеттік тілдің толық 
тұғырына қондыруға кері әсерін тигізіп 
отырған факторларға тоқталып, қазақ 
тілінің болашағы үшін нақты жұмыстар 
атқарылуы керектігін жеткізді.

Түркістан облысында 2 күнге 
созылған құрылтайға қатысушылар 
Арыстан баб пен Қожа Ахмет Ясауи 
кесенесіне зиярат жасап, бабалар рухына 
тағзым етті. Осы сапарда делегаттар тіл 
жанашырлары әрі қоғам қайраткерлері 
Өзбекәлі Жәнібеков пен Өмірзақ Айтба-
евты еске алды. Жиынға қатысушылар 
Түркістандағы оң өзгерістерге ризашы
лықтарын білдіріп, құрылтайдағы маңыз
ды бастамаларды жүзеге асыруға бар 
күштерін салатындарын жеткізді.

«СБ» ақпарат1бет 
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– Хұсейін аға, сіздің өмір жолыңызға 
көпшілік қанық. Сіз жайында та-
лай мақала жазылды, біраз телехабар 
түсірілді. Бір жылдары Талдықорған 
театрына барып қызмет еттіңіз. 2003 
жылы өз театрыңызға қайта келдіңіз. 
Талантты актер, кәсіби режиссер ретінде 
сізге қай жерде де қызмет жасау қиын 
соқпаса керек, дегенде туған жерге 
оралудың себебі бар шығар?

– Рас, қай жерде қызмет жаса-
сам да халық өзіміздікі. Әлия екеуміз 
туған жерге ара-тұра келіп, аунап-қунап 
сағынышымызды басып тұратынбыз.

Сол 2003 жылдың басында ма ған сол 
кездегі облыстық мәде ниет басқармасының 
басшысы Жаңыл Жонтаева телефон ша-
лып: «Қы зыл  ордаға келіңіз, театрды қолға 
алы ңыз, мұны облыс әкімі де қолдап 
отыр», – деді. «Театрды қолға алы ңыз» 
дегенінің астарын ұқтым, ол Ж.Бағысова, 
Ш.Бәкірова, О.Әбді мо мынов, К.Көпбаева 
секілді кәнігі ак терлардың театрдан кетіп, 
олардың орнын толтыра алмай жатқан кезі 
еді.

– Сізге шақырып отырған бас шылар 
қандай талап қойды, сах наға кімдерді 
қостыңыз?

– Мен қайта келгенде Серік Шотықов, 
Алмагүл Артықбаева, Ба қытбек Алпыс-
баев, Кәмила Әбжанова секілді бес-алты 
белгілі сахнагер ғана қалыпты, қалғандары 
– колледж бітіріп қосылған жастар. Шын 
мә нінде театр таза кәсіби деңгейдегі 
актерларға зәру екен.

Маған осы жылы Орал қаласында 
өтетін Махамбеттің 200 жылдығына 
арналған театрлар фестиваліне қаты-
сып, бірінші не екінші орынды алу керек 
деген талап қойылды. Бұл тым жоғары 
талап еді, ал, ол кезде басқа облыс театр-
лары дайындық жүргізіп жатқан. Мен 
олардың қойылымдарын қайталағым 
келмеді. Талдықорғандық драматург Тәкен 
Әліпбайға екі-үш аптада жаңа туынды жа-
зып беруді өтіндім. Ол айтылған уақытта 
«Иса тайдың барында» деп аталатын өте 
жақсы пьеса жазып шықты. Осы екі орта-
да мен театрға өз алдарына «Сыр әзілі» деп 
театр ашып алған Яхуда Халықұлов пен 
оның жанына топтасқан Серік Төлепов, 
Бақтияр Есенов, Зәлипа Төлепова секілді 
талантты артистерді, Күләш Жанмұратова 
бастаған тағы бір 4-5 талантты сахна ада-
мы қуыршақ театрын құрып алып жүр екен, 

оларды да шақырттым. Сөйтіп, артис-
тер құрамы толыға түс ті. Ал, келесі 
жылы М.Мәметова атындағы колледж-
ден актер шеберлігі бөлімін аштық. Екі-
үш жылда олар да бітіріп келіп, сахнаға 
серпін қосты. Қазір біздің ұжымдағы – 
С.Бисенәлиев, Қ.Құрманбеков, А.Ше ге-
баев, М.Сәби това секілді төселген актер-
лар сол шеберлік бөлімінен келді.

– Сонымен, фестивальге қатыс
тыңыздар ғой.

– Бұған дейін мұндай фестивальдерге 
қатыса да алмаған кездер болыпты, қатысса 
қатырма қағазбен қай тыпты. Мәдениет 
басқармасы бас шысының жаны күйіп 
жүргені де сол. Біз сол жылы «Исатайдың 
барында» пьесасын қойып, республикалық 
фес тивальдің 2-орын жүлдесін алып 
оралдық. Осыдан кейін Н.Бекежанов теа-
тры фестиваль сайын жүлдемен қайтатын 
алдыңғы қатарға көтерілді.

– Біз дайын қойылымға бара тын 
көрерменбіз, ал, сол спек такль дердің 
қаншама еңбекпен ке летіні сіздерге аян.

– «Тойдың болғанынан боладысы 
қызық» дегендей, бір күндік спек такльдің 
отыз күндік дайындығы бар. Алдымен 
шығарманы көрініс-кө рініске бөлшектеп, 
одан оқиғалар тізбегін құрау керек. Әрбір 
кейіп кердің әрекеттік жүйесін түзуге, адам-
дар арасындағы қарым-қатынас, қақтығыс 
табиғатын анықтауға, әрбір қимыл, жест, 
мимикаға мән беріледі.

Ойлап қараңызшы, шынайы күлу, 
өтірік жыламау, басқа өмірде, басқа 
мінездің иесі болған біреудің жан-дүниесін 
өз болмысыңа салып көрсету оңай ма? 
Осының бәрі актердан талап етіледі. 
Біреуді қайталамақ түгілі, адам кейде өзіне 
өзі ұқсай алмай жүреді, ал, енді актердің 
мойнына түсетін жүк тің салмағы қандай? 
Оның үстіне ойнап жатқаның тарихи адам-
дар болса, халық жүректе жатталып қалған 
образдарды актердің олақ, олпы-солпы 
тұрқымен, сөлсіз сөзімен қабылдай ала ма? 
Сондықтан сахнагер әрдайым ширығып, 
бірнеше өмір дің ішін де жү реді. Оның 
жаны да, тәні де кір шіксіз, ішкі қуаты зор 
болуы тиіс. Ол үшін олардың алдымен 
әлеу меттік-тұр мыстық жағдайына мән 
берілу керек.

– Осыған жете алмай отыр едім. 
Ұжым басшыдан өздерінің әлеу  меттік 
жағдайына әсер етке нін, көмектескенін 
күтеді ғой. Бас шылыққа келгенде 

жыл сайын жүлде алатын театр актер-
ларына не жағдай жасай алдыңыз?

– Жалдамалы пәтер жағалап жүрген 
қызметкерлеріміз бар еді. Оларға біз әуелде 
жатақхана алып бердік. «Қай ран ме нің өз 
үйім, кең сарай дай боз үйім» де мекші, ол 
да жақсы, әй  те уір бір бөл ме болса да өзі 
қо жайын. Кол ледж бі ті ріп келген 4-5 актер 
болатын, соған орай айлық жалақылары 
да аз. Түр кістан театрының бас режиссері 
Райымбек Сейітметов Халықаралық қазақ-
түрік уни верситетінің профессоры еді. Сол 
кісімен келісе отырып, актерларымды сол 
жақта сырттай оқытып, оларды кәсіби ак-
тер дәрежесіне жеткіздім. Үй мәселесін 
қай кезде де тоқтатқан емеспіз. Қырымбек 
Көшербаев облыс басшысы болып тұрған 
кезде театрға көп көмек көрсетті.

– Сөз басында зайыбыңыз Әлия 
апайдың атын айттыңыз. Ол кісі көп 
жыл өзіңізбен бірге қызмет етті ғой. 
Көптің сүйікті актрисасына айналған 
Әлия Арысбаева туралы айта кетсеңіз.

– Әлия шын мәнінде көрерменнің 
сүйікті актрисасына айнала білді. Өзі нің 
сахнадағы өмірінде елуден аса ірі рольдерді 
сомдады. Шекс пир дің «Король Лиріндегі» 
Кор делия, Шиллердің «Махаббат пен 
зұлым ды  ғындағы» Луиза, М.Әуезовтің 
«Ең лік-Кебегіндегі» Еңлік, «Айман-Шол -
панындағы» Ай ман, Ш.Айтма товтың 
«Ана-Жер-Ана сындағы» Әли ман секілді 
клас сикалық рольдерді Әлиядай ойнап, 
қайталаған ешкім жоқ. Әлияның сахнадағы 
ше берлігінің, кә сібилігінің негізгі сыры 
КСРО және Қазақстанның халық артисі 
Хадиша Бөкееваның алдынан дәріс алуы-
мен байланысты десек, дәл баға берер едік.

Әлия – менің өмірдегі сырласым, 
сахнадағы әріптесім, балаларымның анасы. 
Екеуміз қырық үш жыл бір шаңырақ астын-
да, бір тілекпен ғұмыр кештік. Асыл жа-

рым, тамаша сахнагер, Қазақстанға еңбегі 
сіңген артист Әлия Арысбаева 2012 жылы 
өмірден өтті. Мен сексен жылдығыма 
байланысты театрдың тарихы мен өмірін 
қамтыған алты том кітап шығардым. 
Соның бір томының түгелге жуығы Әлияға 
арналды.  

– Еңбегіңіздің еленіп, біраз кә сіби 
атақмарапатқа ие болдыңыз. Сізді ерек-
ше қуантқан атақмара патыңыз қайсы?

– Оқу орнын бітірген соң жолдама-
мен С.Сейфуллин атын да ғы Қарағанды 

облыстық театрына бардым. Бойы-
мызда жастық жалын ның алаулап 

тұрған кезі. Сол жерде екі жыл ак-
тер болып жұмыс іс тегенде көзге 
ерекше түссем керек, КСРО 
Мәдениет министрі Екатерина 
Фурцеваның қолы қойылған 
мақ тау қағазымен марапаттал-
дым. Ол – келесі жылы еңбегі 
сіңген артист ата ғын аласың 
деген сөз. Қазір мұндай 
мақтау қағаздар көп, тіпті 
әркім өзі үйінен басып 
шығара беретін хәлге 
жеткесін бе, мақтаудың 
бағасы арзандап кетті. 
Мен сол кезде ерекше 
қуандым, болашағыма 
құлшындым, маман-
ды ғыма құмарлана түс-

тім. Мі не, сол кездегі 
мақтаудың мазмұны 
осын  дай болған.

Бірақ, мен ол жерден 
кетіп қалдым, әртүрлі се-

беппен тиісті атақты да араға 
отыз жыл салып барып алдым.

– Сіз бір жылдары біз бен 
әріптес болды ңыз, яғни, телеар-

нада қызмет жасадыңыз?
– Иә, 1988 жылы Н.Бекежанов 

театрындағы бас режиссер қызме тімнен 
кеттім. Сондай бір кезең болды, қазақша 
айтқанда тырнақ астынан кір, тымақ асты-
нан сыр іздеушілер табылды. Сол кезде 
бос қалдым, мар құм Жақсылық Бекқожаев 
ағамыз облыстық телерадио компаниясына 
шақырды. «Бізге келіп бас режиссер бол, 
сен секілді маманды ертең басқа жақ алып 
кетеді ғой, өзімізге де керексің», – деді. 
Шынында мен екі жылдан соң Талдықорған 
облыстық театрына бас режиссер болып 
кеттім. Содан 2003 жылы бір-ақ келдім.

– Пандемияға байланыс ты дер 
кезінде аталмай қалған мерей тойыңыз 
аталып өткелі отыр. Өнер адамының 
тойы елдің тойы ғой. Той аудандарда да 
жалғасса құбақұп. Тойға кімдер келеді, 
қалай өтеді?

– Әуелгі күні, желтоқсанның 3-інде шы-
ғармашылық кеш өтеді. Ән де, би де, ойын 
да осында. Бұған біздің өнерпаздарымыз 
сақадай сай.

Келесі күні арнайы жиын болады. 
Асанәлі Әшімов, Талғат Теменов секілді 
белгілі тұлғалар, барлық облыстық театр-
лардың басшылары мен белгілі артистер 
келеді.

Қазірдің өзінде Жаңақорған ауда-
ны әкімі менің мерейтойымды аудан 
көлемінде өткіземіз деп ұсыныс айтты. 
Жалпы, аудандар атап өте ме, жоқ па, оны 
облыс басшылары шешеді, ал, біздің ұжым 
барлық ауданды аралап, көңілді ойын-той 
жасауға дайын.

– Әңгімеңізге рахмет. Мерей тойыңыз 
құтты болсын. Өміріңіздің бақберекесі 
таси берсін.

Сұхбаттасқан
Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,

«Сыр бойы» 

Хұсейін Жүсіпұлы Әмір-Темір 1940 
жылы сол кездегі Тереңөзек ауданы 
«Қызылту» колхозында өмірге келген. 

1965 жылы Алматыдағы Құр ман-
ғазы атындағы өнер институ тын, 1972 
жылы Мәскеудің А.В.Лу начарский 
атын дағы театр өнері институтының 
жоғарғы режиссерлар курсын бітірген.

1965-1967 жылдары С.Сейфул-
лин атындағы Қарағанды облыстық 
дра ма театрында актер, 1967-1990 
жыл дары Н.Бекежанов атындағы Қы-
зылорда облыстық драма теат рында 
актер, режиссер, бас режиссер болып 
қызмет атқарды. 1991 жылы жаңадан 
ашылған Қызылорда облысының теле-
радио хабарларын тарату комитетінде 
бас режиссер болып еңбек етті. 1992 
жылы Б.Римова атындағы Алматы 
об лыстық Тал ды қорған драма теат-
рының бас ре жиссері, 2003 жылдан 
бүгінге дейін Қызылорда облыстық 
қазақ академиялық музыкалық драма 
театрының көркемдік жетекшісі болып 
қызмет істеп келеді.

Қызылорда, Талдықорған, Алматы, 
Шымкент, Орал театрларының сах-
насында әртүрлі жанрдағы, әр түрлі 
стильдегі 200-ден аса спек такльді қой-
ған режиссер. Қазақ, орыс, шетел клас-
сикасының нәрлі шы ғармаларын, қазіргі 
қазақ дра матургиясының маңдайалды 
туын дыларын әр кезде сәтті қойып, үл-
кен беделге ие болған суреткер. 

Режиссердің еңбегі туралы кезін-
де «Советская культура», «Теат раль-
ная жизнь» басылымдары, респуб-
ли калық газет-журналдар жаз ды. 
Бел гілі сыншылар – М.Қа ратаев, 
Б.Құн дақбаев, Ә.Сығай, С.Қабдиева 
«Еге мен Қазақстан», «Казахстанская 
правда», «Қазақ әдебиеті» газеттерінің 
бет терінде режиссерға көлемді мақала 
арнап, еңбегін жан-жақты бағалады.

Режиссер 2005 жылы қазақ дра-
ма тургиясының классиктері Ж.Ай ма-
уытов пен Б.Майлиннің «Ала сапы-
ран» атты спектаклін қо йып, Қазан 
қаласының 1000 жыл дығына арналған 
фестивальға, 2012 жылы Түркиядағы 
Кония қа ласында өткен «Мың тыныс, 
бір үн» фестиваліне түрік драматургі 
Тургай Нардың «Төбекөз» спек талі-
мен, 2013 жылы екінші рет Қазан 
қаласында өткен фестивальға қатысып 
қайтты. 2015 жылы Қа зақстанның Ұлы-
британиядағы күн дері аясында Лон дон 
халқына Д.Исабековтің «Ескі үй дегі 
екі кездесу» драмасын ұсынып, ағыл-
шын көрерменінің зор ықыласына бө-
ленді. 2018 жылы Шотландияда өткен 
«Фриндж» халықаралық өнер фес-
тиваліне Хұсейін Әмір-Темір сахна ла-
ған «Ақбаян» спектаклімен қатысып, 
спектакль режиссері Шот ландияның 
«Алтын кітабына» енгі зілді.

Сонымен қатар, Қарағанды қа-
ла  сында өткен Біржан сал Қожа-
ғұлұлының 175 жылдығына ар налған 
XVII республикалық театр фестиваліне 
С.Балғабаевтың «Өті рік айтпайтын 
адам» трагикомедиясымен қатысып, те-
атр артисі А.Байдалиева «Әйел бейнесін 
үздік сомдағаны үшін» номинациясы-
мен марапатталды. Осы жылы театр 
артисі К.Әбжанова «Қазақстанның ең-
бек сіңірген қайраткері» құрметті ата-
ғына ие болды. 

2018 жылы Талдықорған қала сын  да 
елорданың 20 жыл ды  ғы мен мемлекет 
және қоғам қай рат кері Т.Жүргеновтің 
120 жыл ды ғына арналған Қазақстан 
және Ор талық Азия елдерінің VII Ха-
лық аралық театр фестиваліне режис-
сер сахналаған Р.Отарбаевтың «Нар-
ком Жүргенов» дра масымен қатысып, 
үш бірдей номи нацияға қол жеткізді. 
Театр ұжымы «Ұлттық авторлардың 
үздік драмасы» номи нациясымен, Жүр-
геновтің әкесі Қара ролін сомдаған 
Б.Алпысбаев «Ең үздік екінші пландағы 
ер адам бейнесі» номинациясымен жә не 
Т.Жүргенов бей несін үздік сом да ғаны 
үшін С.Әб діразақов марапатталды. 

2019 жылдың тамыз айында Қы-
зылорда облысының мәдениеті мен 
өнері күндері аясында Х.Әмір-Темір 
сахналаған Р.Отарбаевтың «Нарком 
Жүргенов» драмасы Ташкент қаласында 
қойылды. 

2021 жылы Семей қаласында өт кен 
Қазақстанның халық артисі Ә.Өмір-
за қованың 100 жылдығына арналған 
Қазақстан драма театр ларының 27-ші 
республикалық фес тиваліне Х.Әмір-Те-
мірдің режиссурасымен Е.Тө  леубайдың 
«Абай» трагедиясы қа ты сып, Абай ро -
лін сомдаған актер Б.Те мірбеков жүл-
делі орынмен марапатталды. 

Режиссердің қойған спек такль де-
рі сыншылар тарапынан да жы лы ле-
біз дерге ие болып, жақсы дәрежеде 
бағаланып келеді. Х.Әмір-Темір Сыр 
театрының ғана емес, жалпы қазақ өне-
рінің дамуына орасан зор үлес қосып 
келеді.

Х.Әмір-Темір «Құрмет» орде ні -
нің иегері, «Қазақстанның еңбек сіңір-
ген қайраткері» және «Қызыл ор да об-
лысының құрметті азаматы» ата ғымен 
марапатталған.

ҚАРАШАҢЫРАҚТЫҢ 
ҚАРА НАРЫ

Талантты режиссер, тама-
ша сахнагер Х.ӘмірТемірдің 
Қызылордадағы «Тұмар» баспасы-
нан биыл жарық көрген 6 томдық 
кітабы мамандар тарапынан 
жоғары баға алды.

Солардың бірі, өнертану докто-
ры, Т.Жүргенов атындағы Қазақ 
ұлттық өнер академиясының про-
фессоры Бақыт Нұрпейістің «Бір 
сахнаегіз ғұмыр», «Өнербаян» ата-
латын екі кітапқа жасаған шолуын 
жариялап отырмыз.

Х.Әмір-Темір «Бір сахна-егіз ғұ мыр» 
кітабына өмірлік асыл жары, Қазақстанның 
еңбек сіңірген артисі Әлия Арысбайқызы 
мен өзінің шы ғар машылық өмірі туралы 
қалам тер беген театр сыншыларының, 
өнер адам дарының, мемлекет қайраткер-
лерінің мақалалары мен журналистерге 
берген сұхбаттарын топтастырған.

Кітаптың «Әлия» деп аталатын бірінші 
бөлімінің алғашқы беті белгілі театр сын-
шысы, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 
иегері, ҚР еңбек сіңірген қайраткері, 
профессор Әшірбек Сы ғай дың «Жүрегі 
ән салған Әлия» деген мақаласымен бас-
талады. Автор осы мақаламен кітапты 
бастаудан көп ұтқан. Бұл мақаладан 
оқырмандар Әлия Арысбайқызының 
арман қуып, Алматыға келген сонау та-
лапкер ке зінен бастап, оқуын тәмамдап 
Қызыл орда қаласындағы Н.Бекежанов 

атын дағы облыстық драма театры сах-
насында көптеген кейіпкерлерді келістіре 
ойнағанынан хабардар болады. Атап 
айтқанда: Луиза, Агика, Анна Андреевна, 
Назы, Мария, Корделия сынды рольдерді 
жарқырата сом дағаны жайлы мағлұматтар 
алады.

Жұбайы Х.Әмір-Темірдің Талды қор-
ған театрына көркемдік жетекші болып 
баруына байланысты актриса да аталған 
өңірде елеулі еңбек етті. Сыншы Әлия 
Арысбайқызының кез келген рольге зор 
дайындықпен келіп, әншілік қырымен 
ерекшеленетінін де нақты мысалдар 
арқылы жазған. Бір сөзбен айтқанда, 
бұл мақала дан Әлия Арысбайқызының 
шығарма шы лығымен ғана емес, жеке ба-
сында болған қиындықтармен арпалысы 
туралы да баяндалған.

Кітаптың «Хұсейін» деп аталатын 
екінші бөлімі де Ә.Сығайдың «Өне рімен 
егіз өрілген өмір» деген шы ғармашылық 
кескіндемесінен бастал ған. Аталған 
мақалада қазақ театр режиссурасының 
өркендеуіне саналы ғұмырын арнаған 
Х.Әмір-Темірдің режиссерлік даралығы 
жан-жақты ашылған. Мұнда оның 
Қызылорда, Талдықорған театрларында 
жұмыс жасаған жылдары тегіс қамтылып, 
режиссерлік қолтаңбасы анықталған.

Х.Әмір-Темірдің «Өнер-баян» де-
ген екінші кітабы «Жолбасы», «Ре жис-
сурадағы алғашқы ізденістер», «Алматы 
сапары», «Жаңа белестер», «Жаңа театр 
сахнасында» деп аталатын бөлімдерден 
тұрады. Ұзақ жылдар бойы буырқанған 
шығармашылық өмірінен өзінің көрген-
түйгендерін қағаз бетіне ерінбей түсіріп 

жүрген автордың бұл кітабы бір деммен 
оқылады. Ол өнер әлеміне құлаш ұрған со-
нау жастық шағынан бастап, театр сахна-
сында өзі қойған пьесалардың көркемдік 
ерекшеліктерін, актерлар мен жүргізген 
репетицияларын, сурет шімен, компози-
тормен, хореографпен бірлесіп жасаған 
жұмыстарын қызғылықты баяндаған.

Режиссер пьеса таңдап алғаннан 
кейін актерлермен жұмыс жасаудың 
қаншалықты қиынға соғатынын нақ ты 
мысалдар арқылы өрбіткен. Оның дра-
матургия туралы айтқан ойларынан әлем 
театрының тарихы мен драматургиясын 
жетік білетіндігі бір ден аңғарылады. Өзі 
сахнаға шы ғарған пьесалар туралы сөз 
қозғаған кезде драма теориясын жетік 
біле тіндігі де  байқалады. Ол пьесадан 
сах налық туынды жасаудың мехнатын та-
ратып жазған. Режиссердің басты міндеті 
актер сезімін оятып, шығар маның оқиға 
желісіне енгізудің оңай еместігін бірнеше 
спектакльдер мысалында көрсеткен. Ақ 
өлеңмен жазылған пьеса мәтінін игеру 
актерлерге үлкен қиындық тудыратынын 
да жасырмаған.  Өлеңдетіп оқыған кезде 
жалаң пафосқа кетпеудің жолдарын да ай-
тып өтеді, яғни, ақ өлеңнің айту мәнерін 
тауып, сөзбен әрекет етудің техника-
сын меңгерген актер ғана шығарманың 
поэтикалық үнін сақтап қалатынын 
ескертеді.

Репетиция кезінде актерлердің  роль-
мен жұмыс жасау үрдісін  де автор 
қызғылықты бейнелеген. Ол су рет керге 

тән сезімталдықпен актер та биғатының 
көпшілік байқай бер мей тін нәзік 
қырларын  тура көре білген.

Қандай театр болмасын, оның шы-
ғармашылық келбетін анықтайтын көр-
кемдік шарттарының бірі репертуар 
болғандықтан, оған аса жауап кершілікпен 
қарау үлкен талғамды керек ететіні 
әлімсақтан аян. 

Автор бұл кітабында жекелеген 
драматургтердің шығармашылығы 
ту ралы да кеңінен әңгімелеген. Ол 
драматургтердің пьеса жазу стиль дері 
мен сан қилы бейнелер жасау дағы өзіндік 
ерекшеліктеріне ре жис  серлік тұрғыда 
баға берген. Тә  жі рибелі режиссердің 
театр фес ти   валь  дері мен гастрольдік 
спек такль дерге қатыс ты айтқан пайым-
даулары да қыз ғылықты. Оның пікі рінше 
фестиваль режиссерлік және актерлік шы-
ғармашылықтың көрігін қыз дыратын өнер 
сайысының биік мәресі болғандықтан 
ха лық ара лық және республикалық театр 
фес тивальдеріне қатысып, додаға түсу 
кез келген ұжымды қанаттан дыратынын 
әсерлі жазған.   

Қорыта айтқанда, оқырман қауым 
автор қаламының жүйріктігіне, терең 
зердесіне, ой-пайымының кеңдігіне  тәнті 
болады. Бұл қос кітап Х.Әмір-Темірдің 
шығармашылық және адами болмысын әр 
қырынан ашып, театр әлемінің құпия сыр-
ларынан жан-жақты  мәліметтер беруімен 
құнды демекпіз.

МЕРЕЙЛІ МЕЗЕТ Сексенге сергек жеткен жандарды сирек 
көретініміз рас. Бұл жаста өзінің бітімболмысын 
сақтап, келісті келбетін бұзбай көрінудің рухани 
қуатпен тікелей байланысы барын біз жақсы білеміз. 
Облыстық қазақ академиялық музыкалық драма 
театрының көркемдік жетекшісі, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, Қызылорда облысының 
құрметті азаматы Хұсейін ӘмірТемір – дәл осындай 
өлшемнің адамы.

Алдымыздағы 34 желтоқсан күндері мерейтойын 
атап өткелі отырған ағамен біз шағын сұхбат жасап 
едік.

САХНАҒА 
СӘН БЕРГЕН 
СЕКСЕН ЖАС

Жылы 
лебіз, 
шынайы 
баға
«...Хұсеке, сен осы театр

дың қанша жылдан бергі 
іргесін шайқалтпай, мәр тебесін 
көтеріп, шаңырағын биіктетіп 
келе жатырсың. Ешкімнің 
көңіліне қара майсың. Ұнамаса 
досыңның шығармаларын 
кейінге ысы расың. Өзіңнің 
туабіткен дипломатияң бар». 

Дулат Исабеков,
ҚР Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты

«Х.ӘмірТемір – тек си
қырлы өнері мен еңселі ең бегі 
арқылы жүректі жау лайтын 
суреткер». 

Әшірбек Сығай,
профессор, театр 

сыншысы,
ҚР Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты

«Мен – Хұсейіннің өнер
де таныған, өнерін та ныған, 
өнеріне сүйсінген аға ларының 
бірімін. Бүгін мені жетелеп 
әкелген – сол өнердің құдіреті. 
Талантқа әруақытта құрмет 
болу керек».

Асанәлі Әшімов,
КСРО Халық артисі,

КСРО Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты

 
«Хұсейін, артистерің де, 

бәрі де маған қатты ұнады.
...Риза болдым көрсеткіш

теріңе, ойларыңа, терең із де
нетіндеріңе, бәріне риза бол
дым». 

Хадиша Бөкеева,
КСРО халық артисі,
КСРО Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты

«Хұсейін – көп ізденетін, көп 
оқитын режиссер. Ең басты
сы ол қай актердің қай рольді 
ойнайтынын жаңылмай таба
ды. Актерлермен жұмыс бары
сында ғана емес, жәй тірлікте 
де жақын араласып, сырласа 
білетін жан».

Бақытбек Алпысбаев,
Қазақстанның еңбек 

сіңірген артисі,
«Құрмет» орденінің иегері

ТЕАТРДЫ ТОЛҒАҒАН АЛТЫ ТОМ

Байқауға еліміздің әр өңірінен 
18 өнерпаз қатысқан. Кілең күміс 
көмей әншілер бас қосқан дәстүрлі 

ән мерекесінде Нұржанның бұрын 
көп айтылмай келген «Көкен-ай», 
«Бәтимаға», «Ара-ай», «Асыл-

ай», «Жан сәулем», «Назым» атты 
шығармалары шырқалды. 

Сайыс екі кезеңнен тұрды. Ал-
дымен қатысушылар Нұржанның 
әндерін орындаса, екінші бөлімде 
өздерінің ән қоржынында бұрын-
нан жүрген музыкалық шығарма-
ларын айтты. Мен Нұржан Науша-
байұлының «Тақпақ» атты шығар-
масын, еркін тақырыпта Базар 
жы рау дың термелерін орындадым. 

14-28 жас аралығындағы орындау-
шылардың ішіндегі ең кішісі мен 
болдым. Университеттегі жетекшім 
Руслан Ахметов екеуміз бір ай 
тыңғылықты дайындалдық. Мұндай 
байқауларға оқушы кезімнен шығып 
жүрмін. Жалпы домбыра шертіп, 
жыр жаттауды 4 сыныптан үйреніп 
келемін. Арғы аталарымыз жырау 
болыпты. Мені осы өнер ге баулыған 
Қармақшыдағы өнер мектебінің 

ұстаздары Бидас Рүстем беков, 
Әйгерім Ешпаева. Бүгінде Жиенбай 
жыр мектебінің өкілімін, – дейді 
Малика Алдамжарова.

Байқауға қатысушыларды белгілі 
жырау, фольклор зерт теушісі Алмас 
Алматов бастаған қазы лар алқасы 
бағалады. Ол мұн дай шаралардың 
дәстүрлі өнерді дамы тудағы маңызы 
зор екенін атап өткен.

«СБ» ақпарат

Мерейі үстем Малика
Қостанай облысы, Тобыл қаласында «Арқада Наушабайдың 

Нұржаны өткен» атты  II республикалық  жыртерме, дәстүрлі ән 
орындаушылар байқауында жерлесіміз Малика Алдамжарова бас 
жүлдені қанжығасына байлап, Сыр өңірінің мерейін үстем етті. Жас 
термеші Қорқыт ата атындағы университеттің «Дәстүрлі музыка» 
факультетінің  IV курсында жыршы мамандығын игеруде. 
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Қызылорда облыстық мәслихатының шешімі
2021 жылғы 25 қараша №66 Қызылорда қаласы

Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2020 жылғы 

11 желтоқсандағы №519 «2021-2023 
жылдарға арналған облыстық 

бюджет туралы» шешіміне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы

Қызылорда облыстық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Қызылорда облыстық мәслихатының 2020 жылғы 11 желтоқсандағы №519 

«2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №7938 болып тіркелген) мынадай 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет тиісінше 1, 2 және 

3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 413 212 052,6 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 29 272 295,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 7 037 246,4 мың теңге; 
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 278 839,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 376 623 672,2 мың теңге;
2) шығындар – 415955 825,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 2 911 035,1 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 14 987 553,3 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 12 076 518,2 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 1 251 929,4 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 1 251 929,4 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -6 906 737,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 
6 906 737,0 мың теңге.»;
4-тармақта:
19) тармақша жаңа редакцияда жазылсын: 
«19) Қызылорда қаласы мен аудандар бюджеттерінің жылдық кіріс түсімдері 

болжамының орындалмауына байланысты жоғалтуларын өтеу;»;
келесідей мазмұндағы 25)тармақшамен толықтырылсын:
«25) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеу.»;
10-1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«10-1. Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде тұрғын үй 

құрылысын қаржыландыруға ішкі нарықта айналысқа жіберу үшін 2021 жылға 
бағалы қағаздар шығару арқылы облыстың жергілікті атқарушы органымен қарыз 
алуы мақұлдансын.»;

келесідей мазмұндағы 10-3-тармақпен толықтырылсын:
«10-3. Аудандар және Қызылорда қаласы бюджеттерінен республикалық бюд-

жеттен бөлінген, 2020 жылғы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) 21 368,1  
мың теңге сомасындағы несиелер түсімін облыстық бюджетке қайтару көзделсін.»;

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

2. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облыстық мәслихатының 
хатшысы    Н. Байқадамов

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
Қызылорда облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 26.11.2021
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 25432 болып енгізілді

Қызылорда облыстық мәслихатының
2021 жылғы 25 қарашадағы 

№ 66 шешіміне қосымша
Қызылорда облыстық мәслихатының 

2020 жылғы «11» желтоқсандағы 
51-сессиясының № 519 шешіміне 1-қосымша

2021 жылға арналған 
облыстық бюджет

Санаты 
Сомасы, 

мың теңге
 Сыныбы 
  Iшкi сыныбы 

   Атауы 
   1. Кірістер 413 212 052,6
1   Салықтық түсімдер 29 272 295,0
 01  Табыс салығы 14 709 008,8
  2 Жеке табыс салығы 14 709 008,8
 03  Әлеуметтiк салық 11 739 109,0
  1 Әлеуметтік салық 11 739 109,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын 

ішкі салықтар 2 824 177,2

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн 
түсетiн түсiмдер 2 709 651,2

  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн 
алынатын алымдар 114 526,0

2   Салықтық емес түсiмдер 7 037 246,4
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 1 086 486,4
  1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің 

түсімдері 50 661,0

  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 
кірістер 40 483,0

  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша 
сыйақылар 995 342,4

 03  
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  
мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік 
сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

310,0

  1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  
мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік 
сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

310,0

 04  

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

1 418 099,7

  1

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

1 418 099,7

 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 4 532 350,3
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 4 532 350,3
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 278 839,0
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 

мүлікті сату 278 839,0

  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 
мүлікті сату 278 839,0

4   Трансферттердің түсімдері 376 623 672,2
 01  Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан 

трансферттер 92 616 630,2
  2 Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер 92 616 630,2
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған 

органдарынан түсетiн трансферттер 284 007 042,0
  1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 284 007 042,0

Функционалдық топ  

 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі  

 Бағдарлама  
Атауы  

   2. Шығындар 415 955 825,1
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 6 014 448,3

 110  Облыс мәслихатының аппараты 80 485,6
  001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер 78 867,8
  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 617,8
 120  Облыс әкімінің аппараты 1 885 133,9
  001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер  1 532 862,0

  007 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары 86 789,9

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

265 482,0

 257  Облыстың қаржы басқармасы 2 856 296,0

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

156 542,0

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

1 557,0

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 2 698 197,0

 258  Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау 
басқармасы 234 947,0

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

233 347,0

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

1 600,0

 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 120 928,5
  075 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін 

қамтамасыз ету 120 928,5
 269  Облыстың дін істері басқармасы 132 076,1
  001 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 51 021,0
  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 449,0
  005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 79 606,1
 282  Облыстың тексеру комиссиясы 295 473,2
  001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 295 473,2
 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 164 344,0

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

164 344,0

 718  Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 105 980,0

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

105 980,0

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

138 784,0

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

138 784,0

02   Қорғаныс 2 441 236,5
 296  Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы 2 226 841,6

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

80 499,0

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

  005 Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және 
жұмылдыру 280 014,0

  007 Аумақтық қорғанысты дайындау және облыстық 
ауқымдағы аумақтық қорғанысы 102 605,0

  014 Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын 
алу және жою 1 496 888,1

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары 254 838,5

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

209 216,2

  002 Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты 
мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары 209 216,2

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 5 178,7

  010 Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар 
объектілерін дамыту 5 178,7

03   Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, 
қылмыстық-атқару қызметі 8 409 173,7

 252  Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
ішкі істер органы 8 351 411,7

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

6 894 106,0

  006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 457 305,7
 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

басқармасы 57 762,0
  053 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу 57 762,0

04   Бiлiм беру 183 668 724,0
 120  Облыс әкімінің аппараты 15 365,9
  019 Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту 15 365,9
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 651 175,2
  003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта 

даярлау 53 212,8

  043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру ұйымдарында мамандар даярлау 560 184,0

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

37 778,4

 261  Облыстың білім басқармасы 172 653 333,1
  001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 829 322,4

  003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша 
жалпы білім беру 1 433 434,5

  004 Облыстық мемлекеттік  білім беру мекемелерінде 
білім беру жүйесін ақпараттандыру 83 195,0

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

1 159 786,0

  006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында 
дарынды балаларға жалпы білім беру 1 619 431,0

  007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, 
мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу 179 724,0

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

450 768,5

  012 Дамуында проблемалары бар балалар мен 
жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу 444 590,8

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

  025 Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында 
мамандар даярлау 8 939 341,8

  029 Әдістемелік жұмыс 397 821,7

  052

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

2 850 437,0

  055 Балалар мен жас өспірімдерге қосымша білім беру 2 832 683,0

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

145 177,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары 4 096 520,0

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

46 119,0

  082 Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім 
беру ұйымдарында жалпы білім беру 81 068 688,5

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

42 352,0

  085 Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде білім беру 
ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 2 842 924,1

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

1 532,0

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

238 860,0

  200
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының 
қызметін қамтамасыз ету және оларда медициналық 
қызмет көрсетуді ұйымдастыру

2 036 323,7

  202 Мектепке дейінгі ұйымдарда мемлекеттік білім беру 
тапсырысын іске асыруға 27 073 453,1

  203 Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан 
басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға 33 806 848,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 5 474 499,5
  006 Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша 

қосымша білім беру 4 963 010,2

  007 Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында 
спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру 511 489,3

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 4 874 350,3

  011 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін 
салу және реконструкциялау 202 000,0

  012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 
объектілерін салу және реконструкциялау 3 136 021,4

  069 Қосымша білім беру объектілерін салу және 
реконструкциялау 1 536 328,9

05   Денсаулық сақтау 7 605 300,1
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 4 767 127,1
  001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 203 133,4

  006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін 
қызметтер 239 306,0

  007 Салауатты өмір салтын насихаттау 66 819,9

  008
Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу 
және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске 
асыру

158 871,0

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

55 019,0

  018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық 
талдамалық қызметтер 44 291,0

  023 Медициналық және фармацевтикалық қызметкерлерді 
әлеуметтік қолдау 29 250,0

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

1 804 662,0

  029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 41 696,0
  033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының 

күрделі шығыстары 1 107 492,8

  039

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

167 193,2

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

323 418,0

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

525 974,8

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 2 838 173,0

  038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және 
реконструкциялау 2 838 173,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 18 741 061,3
 256  Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және 

әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 18 144 269,4

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

164 013,5

  002

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

478 122,0

  003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 669 727,0

  013

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

1 321 835,7

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

594 606,0

  015

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

625 054,0

  018 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырысты орналастыру 94 380,1

  046
Қазақстан Республикасында мүгедектердің 
құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын 
жақсарту 

3 443,0

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

115 115,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары 24 370,7

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 14 053 602,4

 261  Облыстың білім басқармасы 450 259,9

  015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру 235 248,9

  037 Әлеуметтік сауықтандыру 84 519,0

  084

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

46 750,0

  092 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) 
асырап бағу 83 742,0

 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 51 817,1

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

51 817,1

 295  Облыстың еңбек саласындағы бақылау басқармасы 94 714,9

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

94 714,9

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 9 116 600,9
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы 9 116 600,9

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

317 380,6

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

3 361 800,0

  038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 139 090,7
  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 

ағымдағы трансферттер 530 257,8

  114 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму 
трансферттері 4 768 071,8

08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 9 292 789,4
 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 1 524 287,2
  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтер 269 984,0
  003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 213 217,2
  007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 

қызметтер  972 080,0

  010 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да 
тілдерін дамыту 61 754,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары 7 252,0

 273  Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы 3 276 483,3

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

97 119,0

  005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 271 316,4
  007 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған 

қолжетімділікті қамтамасыз ету 859 677,1
  008 Театр және музыка өнерін қолдау 851 694,0
  009 Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн 

қамтамасыз ету 249 889,0
  010 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 319 805,9
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары 106 119,9

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 520 862,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 3 185 814,7

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

320 526,7

  002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 90 317,0

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

2 489 609,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары 2 645,0

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 282 717,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 428 395,4

  024 Cпорт объектілерін дамыту 183 535,9
  027 Мәдениет объектілерін дамыту 244 859,5
 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 17 046,2
  010 Туристік қызметті реттеу 17 046,2
 743  Облыстың цифрлық технологиялар басқармасы 860 762,6

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

335 519,0

  008 «Ақпараттық технологиялар орталығы» мемлекеттік 
мекемесінің қызметін қамтамасыз ету 522 712,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары 2 531,6

09   Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын 
пайдалану 1 804 714,0

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы 1 804 714,0

  007 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту 50,0
  071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 1 804 664,0

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

17 461 611,6

 251  Облыстың жер қатынастары басқармасы 131 050,6

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

66 105,0

  003 Жер қатынастарын реттеу 64 945,6
 254  Облыстың табиғи ресурстар және табиғат 

пайдалануды реттеу басқармасы 2 740 293,7

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

122 807,0

  003 Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы 
құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 67 401,2

  005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман 
өсiру 1 280 404,3

  006 Жануарлар дүниесін қорғау 35 207,3
  008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 755 710,8
  013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 25 603,2
  022 Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту 76 169,9
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары 318 591,0

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 58 399,0

 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 12 799 915,8

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

175 904,3

  002 Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау 145 527,2
  006 Басым дақылдардың өндірісін субсидиялау 46 899,0

  008

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

576 065,0

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

864 373,7

  018 Пестицидтерді залалсыздандыру 2 041,1
  019 Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу 

жөніндегі қызметтер 12 000,0

  029 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды 
организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар 149 901,8

  034 Тауарлық балық өсіру өнімділігі мен сапасын 
арттыруды субсидиялау 5 460,0

  035 Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру 
қорларын қалыптастыру 900 000,0

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

419,1

  047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын 
субсидиялау 2 004 604,8

  050
Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік 
кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін 
өтеу

2 080 236,0

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

3 213 521,0

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

2 566 474,0

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

31 752,7

  061

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

24 736,1

 719  Облыстың ветеринария басқармасы 1 693 835,0
  001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 136 465,0

  009 Ауру жануарларды санитариялық союды 
ұйымдастыру 2 746,0

  010 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және 
жоюды ұйымдастыру 53 697,0

  011

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

4 012,0

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

71 477,0

  013 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру 
жөніндегі іс-шараларды өткізу 32 165,0

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

препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер 2 395,0

  030

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

213 164,0

  040

Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды 
материалдық-техникалық жабдықтау үшін, 
қызметкелердің жеке қорғану заттарын, аспаптарды, 
құралдарды, техниканы, жабдықтарды және 
инвентарды орталықтандырып сатып алу

111 048,0

 725  Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау басқармасы 88 862,5

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

88 862,5

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 7 654,0

  020 Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту 7 654,0
11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 

қызметі 14 021 650,5

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 13 916 294,3

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

168 694,0

  004 Қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын 
және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу 44 366,4

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 4 057 551,2

  114 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму 
трансферттері 9 645 682,7

 724  Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы 
басқармасы 105 356,2

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

105 356,2

12   Көлiк және коммуникация 19 370 309,8
 268  Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль 

жолдары басқармасы 19 370 309,8

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

117 534,6

  002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 3 869 306,1
  003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз 

ету 381 050,0

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

140 571,0

  025 Облыстық автомобиль жолдарын және  елді-
мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу 348 700,0

  028 Көлiк инфрақұрылымының басым  жобаларын іске 
асыру 2 883 814,0

  051 Әуе көлігінің инфрақұрылымын дамуы 30 816,0
  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 

ағымдағы трансферттер 6 910 293,4

  114 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму 
трансферттері 4 688 224,7

13   Басқалар 8 296 444,6
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 691 091,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 691 091,0

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

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

 256  Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 140 256,0

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

 257  Облыстың қаржы басқармасы 377 540,1
  012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 377 540,1
 258  Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау 

басқармасы 12 331,6

  003

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

12 331,6

 261  Облыстың білім басқармасы 1 084 195,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 1 084 195,0

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

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

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

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

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы 811 247,0

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

3 608,0

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

 280  Облыстың индустриалдық-инновациялық  даму 
басқармасы 111 150,0

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

111 150,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 269 418,7
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 269 418,7

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 200 582,0

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

84 373,0

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

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 4 179 925,2

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

2 372 875,0

  008 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 6 800,5

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

1 550 249,7

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

250 000,0

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

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 84 331,0
14   Борышқа  қызмет көрсету 1 700 029,0

 257  Облыстың қаржы басқармасы 1 700 029,0
  004 Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет 

көрсету 1 691 028,0

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

9 001,0

15   Трансферттер 108 011 731,4
 257  Облыстың қаржы басқармасы 108 011 731,4
  007 Субвенциялар 95 893 342,0
  011 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) 

нысаналы трансферттерді қайтару 2 600 384,2

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

9 335 350,0

  052

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі 
бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен 
қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел 
пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің 
сомасын қайтару

157 181,4

  053

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

25 473,8

   3. Таза бюджеттік кредиттеу 2 911 035,1
   Бюджеттік кредиттер 14 987 553,3
06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 904 335,4

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы 875 473,0

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

875 473,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 28 862,4

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

28 862,4

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 341 078,9
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы 681 910,0

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

681 910,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 6 659 168,9

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

6 659 168,9

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

4 713 639,0

10 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 2 731 537,0

  037

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

2 731 537,0

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

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

1 982 102,0

13   Басқалар 2 028 500,0
13 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 1 000 000,0

  076
Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған 
Жол картасы шеңберінде кәсіпкерлік бастамаларға 
кредит беру

1 000 000,0

13 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 1 028 500,0
  069 Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті 

дамытуға жәрдемдесуге кредит беру 1 028 500,0
5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 12 076 518,2
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 12 076 518,2
5  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік 

кредиттерді өтеу 11 756 706,9
5  2 Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару 319 811,3
   4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 1 251 929,4
   Қаржы активтерін сатып алу 1 251 929,4
13   Басқалар 1 251 929,4
13 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 70 000,0
  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 

қалыптастыру немесе ұлғайту 70 000,0
13 257  Облыстың қаржы басқармасы 34 449,4
  005 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 

қалыптастыру немесе ұлғайту 34 449,4

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы 447 480,0

  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту 447 480,0

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 700 000,0
  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 

қалыптастыру немесе ұлғайту 700 000,0

6   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 
түсімдер 0,0

   5. Бюджет тапшылығы (профициті) -6 906 737,0
   6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 

пайдалану) 6 906 737,0
7   Қарыздар түсімі 12 630 204,0
 01  Мемлекеттік ішкі қарыздар 12 630 204,0
  1 Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар 5 206 155,0
7  2 Қарыз алу келісім-шарттары 7 424 049,0

16   Қарыздарды өтеу 8 805 542,1
16 257  Облыстың қаржы басқармасы 8 805 542,1
16 257 008 Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу 5 206 155,0
16 257 015 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған 

бюджет алдындағы борышын өтеу 3 578 019,0

16 257 018 Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған 
бюджеттік кредиттерді қайтару 21 368,1

8   Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын 
қалдықтары 3 082 075,1

 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 3 082 075,1
8  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 3 186 980,6
8  2 Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының 

қалдықтары 104 906



Тәуелсіздіктің 30 жылдығы мен Тұңғыш 
Президент күні қарсаңында Қызылорда қаласында 
«Қаламгерлер аллеясы» ашылды. Бұл – қазақтың 
атақты қаламгерлері Қалтай Мұхамеджанов, Әбілда 
Тәжібаев, Зейнолла Шүкіровтің келісті ескерткіші 
орналасқан орын. Шараға қаламгерлер мен мәслихат 
депутаттары қатысты.

БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

қабылдау бөлмесі тел/факс: 8/7242/ 70-00-36, 40-11-10 (1002)

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

қабылдау бөлмесі – тел: 8/7242/ 40-02-17, 40-11-10 (1007)

Бас редактордың орынбасары – 40-11-10 (1053)
Жауапты хатшы – 70-00-81 (1037) 

Бөлімдер:
руханият және ақпарат – 40-11-10 (1039, 1040)
экономика – 40-11-10 (1038, 1033)
әлеумет және саясат – 40-11-10 (1034)
жарнама – 70-00-52, 40-11-10 (1058) 
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38 
компьютер орталығы және корректорлар – 40-11-10 
(1036, 1035)

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Сапа 
менеджменті жүйелері» талаптарына сәйкес 
KZ.4310318.07.03.01178 нөмірімен сертифи-
катталған. Авторларға қаламақы тапсырыс 
 бойынша төленеді, қолжазба өңделеді және 
 қайтарыл майды. Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.
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Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.

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

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

Газетіміздің келесі саны 4 желтоқсан, сенбі күні шығады.

не айналады. Әлем нің 80 тілі-
не аударылып, 130 миллион 
данамен сатылады. Ал, автор 
алғашқы миллиардер жазушы 
қаламгерге айналды.

Бұл – Сыр елінің Елбасыға деген 
шексіз құрметі. Тәуелсіздігіміздің 
тұғырын қалап, нықтап, ядролық 
қарудан бас тарту арқылы елімізді 
әлемге үлгі еткен тұлғаның атын, 
еңбегін ұрпақ жадында қалдырудың 
бір жолы оның атын ұлықтау болып 
табылады.

Н.Назарбаев – даңғылы облыс 
орталығындағы ең ұзын көше. Оның 
бойында «Сыр сүлейі» аллеясы, 
облыстық медициналық орталық, 
«Арай» сауықтыру кешені, «Aray 
city mall» сауда орталығы, мейрам-
ханалар, көлік сату орталықтары, 

орталық мешіт секілді келісті, көр-
кем нысандар орналасқан.

Көше жиектері көгалданды-
рылып, аймағымыздың мақта-
ныштары бейнеленген көрнекілік 
құралдары ілінген. Қазақтың тұр-
мысын, салтын бейнелейтін мүсін-
дер қойылған.

Күн сайын көріктеніп келе жат
қан Қызылорданың қақ ортасын 
жара өтетін даңғылдың бойымен 
жүрген қонақтар тәуелсіздік жыл-
дарындағы Сыр елінің жетістіктері-
не куә болады.

Хабарландыру
«Автогаз Трейд» ЖШС қоршаған 

ортаны қорғау бөлімімен «Қызылор-
да облысы, Қызылорда қаласы, Назар-
баев даңғылы, 9ғимарат мекенжайы 
бо йынша жанармай құю станциясын 
қайта құру» жұмыс жобасы бойынша 
қоғамдық талқылау түрінде қоғамдық 
тыңдау лар өткізілетіні туралы хабарлай-
ды. Қоғамдық тыңдаулар 2021 жылдың 
7 желтоқсанынан бастап 13 желтоқсанға 
дейін Бірыңғай экологиялық порталын-
да (Ecoportal.kz) «Қоғамдық тыңдаулар» 
бөлімінде өтеді. Пакет материалдарын 
қарау және ескертулер мен ұсыныстар-
ды енгізу үшін бірыңғай экологиялық 
порталда қоғамдық талқылау кезеңін-
де қолжетімді болады. Қоршаған орта-
ны қорғау бөлімінің әзірлеушісі «Effect 
Group» ЖШС, тел.: 8 747 401 5965, элек-
трондық пошта: zhumash.a@agzs.kz.

Хабарландыру
«Нұра топтық су құбыры» РМКға 

қарасты Қызылорда облысы, Жаңа қор
ған ауданы, Сүттіқұдық ауылы аума
ғындағы бас саға насос станциясынан 
Шиелі ауданы шекарасы аралығындағы 
көру құдықтары үшін жер учаскесінің  
тұрақты жер пайдалану құқығын бе-
ретін актісінің  (кадастрлық №10149
043230) түпнұсқасы жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп есептелсін.

«Қызылорда облысының велоспорт феде-
рациясы» қоғамдық бірлестігі (БСН 161 240 
026 728) Жарғысының (мемлекеттік және орыс 
тілінде) түпнұсқалары жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

Жарамсыз деп есептелсін

Боранкулов Мухтар Бауыржановичтің 
атына ҚР ІІМ Қызылорда облысының поли-
ция департаментінен берілген КЗ №16157 
қызметтік куәлігі жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін

– Қараң қалғырдың затын мын-
да қойған қайсысы? Күйіппіскен 
әйелдің ашуын кімнен алары бел-
гісіз.

Осылай абыржып тұрғанда көзі 
терезеге түсіп кетті. Қалшиған күйі 
қалған. Жоқ! Тұтасымен.

– Ойбай, Мәлік, анаң қара?
Ескі машинасының әлдебір бөл-

шегін қайдан табарын білмей отыр
ған Мәлік әйелінің дауысынан селк 
етті. 

– Өй не, не болып қалды жылан 
көргендей бажылдап?

– Мында келші, тез келші. Кеше 
аман еді ғой.

– Нені айтасың?
– Ой, қарасаңшы терезеге. Қа-

сына келген Мәлікке Сәнім тере-
зені нұсқаған. Күйеуі әзір ештеңені 
байқар емес.

– Көрмес – түйені де көрмес. 
Ашулана сөйлеген Сәнім Мәлікті 
жетелей терезенің нақ алдына әкел-
ді. Сөйттідағы да ар жағындағы 
мектепті көрсетті.

– Кеше ғана бар еді. Мына жел 
оны да қоймапты. Шатырын ауда-
рып әкеткенін көрмеймісің?

– Апырау, бұл өзі биыл са-
лынған мектеп емес пе еді?! Мәлік 
аңтаң.

– Жеген да өкіртіп жоғарыдағы-
лар... 

***

«Жеген да дейді, әә» Мәлік 
мырс етті. «Кім жемей жатыр, жей 
берсін»...

Түскі шайдан кейін Мәліктің 
ойынан мектеп шатыры кетпей 
қойды. Расымен ол мектептің біт-
кеніне жыл толмаған. Әдепкіде үш 
қабатты болады деген ғимараттың 
бір қабаты аяқастынан қысқарды. 
Біреуінің қайда кеткені белгісіз, 
оны бұл ауылдың адамдары да ізіне 
түсіп, індетпепті. Ауылға жаңа мек-
теп керек деп арызданған бір кез-
дегі пысықайлар «бюджет ақшасы 
жетпей қалып, үнемдеу мақсатында 
екі қабатты мектеп түсетін болды» 
деп бал ашты. Оның парқына Мәлік 
секілділер бара қоймаған.

Құрылыс бас талған көктемде 
арғы үйде тұратын көршісі мұның 
арбасын сұрай келген. Есік алдын-
дағы аз жерді кетпендеп жатқан 
Мәліктің ту сыртынан біреу «ассо-
лауын» ұзағырақ созған күйі сәлем 
берді. Жомарт екен.

– Уағалейкумассалам!
– Оу, Мәке, диқан болып кеткен-

бісің?
– Жоға, бос жатқан жер болған 

соң жуа мен сәбіз сеуіп тастайын 
дегенмін. Өзің? Жайша жүрмісің?

– Арбаңды сұрай келгенмін. Бір 
шаруалар шығып қалып...

– Ее, аманшылық па? Анау 
күмілжіңкіреп қалды.

– Мәке, айтсам ба, айтпасам ба? 
Жомарт ыржия береді.

– Өй, мынау маған құда түскелі 
келген адам құсап сызылғаны несі? 
Саған бере қоятындай бойжеткен 
қыз жоқ бұл үйде.

– Енді Мәке?
– Не Мәке?
Жомарт жақындай түсіп, Мәлік-

ке ақырын сөйлей бастады.
– Мәке, мына мектеп салынып 

жатыр ғой. Кеше соның «ыстар-
шыйына» жолығып едім. 1015 қап-
тай цемент алатын болдым. Ақы-
сын берсең анауың аянатын емес, 
Мәке. Олпұл керек болса, маған 
айтсаң болды. Чикичики, – деп 
Жомарт көзін қысып қойды. – Айт
пақшы, Мәке, арба қайда тұр?

– Анау қора ішінде. Әй, шы-
нымен алып тұрмысың келісіп. 
Енді Мәлік ығылана бастады.

– Имандай шыным, Мәке. Жо-
март арбаны сүйреткен күйі аула 
есігінен шыға берген...

Мәлік шалқасынан жат қан 
күйі әлі ойлануда. Шынымен де 
сол мектеп салынған жыл бәріне 
берекелі болғандай. Біраз адам қа-
рық болыптыау. Анау Сапарбай 
да кейін арбасын алған. Ол да це-
мент алыпты. Қаладан 1500 тең-
геге артып жүрді мұндағылар. Ал 
«анаумен» келіссең әр қабын 1000 
теңгеден тышқаншылап үйіңе таси 
бер. «Анауы» – ақ каскасы басынан 

түспейтін семіз қара. Ақша көрсе 
көзі мысықтың көзіндей мөлие қа-
латын оны бірекі ғана көргені бар 
Мәліктің. Ал былай жүзтаныс емес 
еді.

Сол кезде бұл ауыл мектеп са-
луға келген бригаданың жүк көлік-
теріне де жырғап қалып едіау. 
Жыр ғағанда қандай, дүңкиген көп 
КАМАЗдың шоферлеріне арағын 
берсең шарбағыңның ішіне құм 
мен сазды сол сәтте аударып кетіп 
жүрді. Әрине, бірақ алдымен анау 
семіз қараға бірдеңе ұстатасың.

Қызықтың көкесі мектепке 
кірпіш қаланғанда болған. Әдемі 
күйдірілген кірпішті пысықтар пай-
далана біліпті. Көрші Құбаштың 
үйіндегі ошақтың сыртына дейін 
мектепке келген қызыл кірпіштен 
қапталды емес пе?! Семіз қара шы-
нымен бір мектептің үстінен қан-
ша пайда көрді екен, әә? Цемент, 
кірпіш, солярка, шеге. Айтпақшы, 
өзі де Жомарт арқылы бір шелек 
жүздік шеге алғаны бар.

Осындай оймен алысып жа-
тып көзі ілініп кетіпті. Түс көрген. 
Шелек толы шеге мектепке қарай 
қашып барады. Бұл қуып әлек. 
Ұстатар емес. Мәлік шошып оян-
ды. Сыртқы есік ашылыпты. Сәнім 
екен. Ауылдас әрі ағайынның шіл-
деханасынан келген беті.

– Айттым ғой, «жеген» деп, – 
деп сөйлей кірді. – Жаңа шілдеха-
нада ауылдың қатындарынан есті-
генім ғой, шалым. Мектеп дұрыс 
салын баған екен. Шатыры ұшқан 
ештеңе емес, қабыр ғасы жыл бол-
май жарылуға қарапты...

Мәлік теріс аунап жатты. 
Тыңдауға құлқы жоқ. Түсіндегі 
қашқан шегелер көз алдына қайта 
көлбеңдеген.

– Ай, ит тірлікай! Ай, өзіміз
ай! Мәліктің іші аши осылай күбір-
лейді. Қос құлағын сөйлеп жүрген 
әйелі нің даусымен шегелердің 
шықыры басып кеткендей.

– Ойбу, мына дауылдың құтыруын, – деп сөйлей кірді ішке 
Сәнім. Ауызғы бөлменің есігі қалай ашылды, үй ішіне суық 
жел лап ете қалды. Есік аузындағы леген даңғыр-дұңғыр етіп, 
жел екпінімен Сәнімнің аяғына оратылды.

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»Sb

Бір шелек шеге

Аллеяның ашылу сал-
танатында қала әкімінің 
орынбасары Бектас Нұри
динов сөз сөйлеп, жи-
налған қауымды мерекемен 
құттықтады. Қазақстан 
Жазушылар одағының мү-
шесі, Қызылорда қоғамдық 
телеарнасының құ рыл
тайшысы, облыстық мәс 
лихат депутаты Шәкизада 
Әбдікәрімов жылы лебіз 
біл дірсе, ардагер журналис
тер Жолдас бек Ақсақалов 
пен Игорь Титенок көгілдір 
лента қию рәсімін жасады.

Салтанатты шара өнер-
паздар әзірлеген театрлан-
дырылған қойылыммен 
аяқ талды.

Одан соң «Студенттер 
сарайында» Қызылорда 
қа ласының әкімі Ғанибек 
Қазантаевпен кездесу өтті. 
Тоқсан сайын журнали-
стермен жүздесуді дәстүрге 
айналдырған қала басшысы 
бұған дейінгі басқосуда кө-
терілген мәселелер бойын-
ша атқарылған жұмыстарға 
тоқталды.

– Өздеріңізбен біршама 
уақыт бұрын дәл осы дөң-
гелек үстел басында кездес
кен едік. Сонда айтылған 
ұсыныспікірлер назарға 
алынып, арнайы ісшара-
лар жоспары бекітілген 
болатын. Біз ұсыныстарды 
жанжақты саралап, тиісті 
жұмыс тарды жасадық, – 
деді қала әкімі.

Бұған дейінгі басқосуда 
көпқабатты үйлердің жоға-
ры қабаттарына ауызсудың 
көтерілмейтіні, «Белкөлде-
гі» ескі қоқыс полигоны, 
балаларға арналған ойын 
алаңдарын салу сынды 
мәселелер айтылған бола-
тын. 

Бүгінде ауызсудың 
тиісті деңгейде көтерілуі 
үшін ұңғымалар саны 58
ден 74ке жеткізілген. 

Ескі қоқыс полигоны 
аумағына қатысты да тиісті 
шаралар атқарылуда.

– Осы нысан басына Се-
нат депутаттарын да ертіп 
апардым, тиісті министр-
лік жанындағы комитетке 

де бардым. Жоба құнының 
қымбаттығына қарамастан 
олар бізді қолдайтынын 
айтты. Қазір жобасмета-
лық құжаттар әзірлеуге қа-
ражат бөлініп, мемлекеттік 
сатып алу конкурсы жүр-
гізілуде, – деді қала басшы-
сы. 

Ғ.Қазантаев тарихи ғи
ма раттардың жанына құ
рылыс жұмыстарының 
жүр гізілуіне тыйым салу 
мәселесі бойынша тиісті 
сала басшыларына тапсыр-
ма берілгенін, жыл соңына 
дейін апаттық деп танылған 
үй тұрғындарына 50 пә-
тер, әлеуметтік жағынан аз 
қамтылған отбасыларға ар-
налған 200 және көпбалалы 
отбасыларға 430 пәтер беру 
жоспарда екенін  айтты. 
Сондайақ, қала көлемінде 
25 ойын және спорт алаңы 
салынып,  қоғамдық көлік, 
су жүйесі, қала тазалығы 
секілді салалардың жұмы-
сы жандандырылады.

Басқосуда қаламгер-
лер арнайы ашылған аллея 
үшін алғыс айтып, ұсыныс
тарын ортаға салды. 

БАҚ өкілдері шет ай-
мақтардағы жол, қоғамдық 
көлік, қысқа дайындық, 
қала тазалығы сынды  мәсе-
лелерді көтерді. 

Жиында «Сыр медиа» 
ЖШС бас директоры, об-
лыстық мәслихат депута-
ты Аманжол Оңғарбаев 
жақын арада Сыр журна-
листикасының тарихына 
арналған 5 томдық еңбектің 
тұсауы кесілетінін айтып, 
журналистерді айтулы ша-
раға қатысуға шақырды. 
Ал Шәкизада Әбдікәрімов 
жаңа аллеяны қаламгер-
лердің бас қосатын орта-
лығына айналдыру үшін 
арнайы шаралар өткізіп 
тұруды ұсынды. Сондайақ 
«Qazaqstan» Ұлттық арна-
сының облыстағы меншікті 
тілшісі Әділбек Жақанов 
шағын футболдан қаламгер-
лер арасында өткізілетін 
турнирді БАҚ өкілдері 
арасында өтетін республи-
калық жарысқа айналдыру 
жөнінде ұсыныс білдірді. 
Қала әкімі бұл ұсыныс
тарды қолдады.

Қаламгерлер 
аллеясы 
ашылды

НАЗАРБАЕВ 
ДАҢҒЫЛЫ

ҚР Үкіметінің жанындағы Республикалық ономастика комиссия-
сының 2019 жылғы 20 наурыздағы қорытындысына сәйкес, облыс 
әкімдігі және облыстық мәслихат шешімімен Қызылорда қаласын-
дағы бұрынғы Жібек жолы көшесіне Нұрсұлтан  Назарбаев даңғылы 
деп қайта атау берілді.

Елге ардақты тұлға, 
энергетика саласының 
ардагері Дәрібаев Аман-
келді Көшербайұлы дү-
ниеден озды. 

Аманкелді Көшер-
байұлы 1942 жылдың 9 
мамырында Қызылорда 
облысы Арал ауданы, 

Жақсықылыш кентінде 
дүниеге келген.  1965 
жылы Қазақ ауылшар
уашылық институтын 
«инженер» мамандығы 
бойынша тәмамдап, 
еңбек жолын Қызылор-
да қаласындағы ПМК 
«Казстройэлектромон-
таж» мекемесінде шебер 
қызметінен бастаған.

Мекемеде прораб 
және аға прораб, Қы-
зылорда электр желісі 
мекемесінде аға шебер, 
«Кызылордаводстрой» 
мекемесінде бас энерге-
тик, «Казспецмонтаж» 
мекемесінде бас техно-
лог, Қызылорда электр 
желісі қалалық электр 
торабының бастығы 

қыз меттерін атқарса, 
Тәуелсіздік жылдарын-
да метрология зертха-
насының бастығы, «Қы-
зылорда электр тарату 
тораптары компаниясы» 
акционерлік қоғамы 
өндірістіктехникалық 
қыз метінің перспекти-
валық дамыту инженері 
ретінде еңбек еткен. 

Сыр өңірінің энерге-
тика саласына сіңірген 
еңбегі үшін 2016 жылы 
«Қызылорда электр 
тарату тораптары ком-
паниясы» акционерлік 
қоғамы 50 жылдық ме-
рейтойы төсбелгісімен 
марапатталған. 

Ұзақ жылдар бойы 
жемісті еңбек етіп, орта-

сына, қоғамға құрметті 
де сыйлы болды. Еліне 
адал қызмет еткен Аман-
келді Көшербайұлы 
жай дары мінезді, дархан 
пейілді бейнесімен үзең-
гілестерінің жүрегінде 
мәңгі сақталады.

Ардақты  ағамыздың 
жатқан жері жайлы, 
топырағы торқа, жаны 
жәннатта болсын.

Қызылорда 
облысының әкімдігі,
облыстық мәслихат,

«Nur Otan» 
партиясының 

облыстық филиалы,
облыстық Қоғамдық 

кеңес, облыстық 
Ардагерлер кеңесі

ДӘРІБАЕВ АМАНКЕЛДІ КӨШЕРБАЙҰЛЫ
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