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ПРЕЗИДЕНТ

МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ

СҮБЕЛІ СӨЗ

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

• Халық – қазы,
еңбек  – таразы. 

• Көзсiз күнелтсең де,
көпсiз күнелте  

алмайсың.

• Берекесі кірген  
ауылдың

Айналдырғаны 
 шаруа болар.
Еккені тары, 
Жегені жарма болар. 

Шындығында, кешегі бейбіт шеру-
ден басталып, соңы қарулы қақтығысқа 
ұласқан оқиғаның түп-төркіні осын-
да, яғни, билік пен бұқараның арасын-
да тұрақты қарым-қатынас болмауынан 
туындап отыр. Ел ішінде жалпыға ортақ 
әлеуметтік мәселелермен қатар, тұрмыстың 
сан алуан түйткілдері болуы заңды. Егер 
қандай да бір мәселені дер кезінде қолға 
алып, оны уақытылы шешуге көбірек мән 
берілсе, бұқараның қам-қарекеті бұлайша 
қордаланып қалмас еді. Қарап отырсақ, 
халықтың билікке қойып отырған тала-
бы – күнделікті өмір қажеттілігі, яғни, 
«көгілдір отын» мен жанар-жағармайдың, 
азық-түліктің негізсіз қымбаттауы. Ашығын 
айтқанда, бүгінде зайырлы деп аталатын 
мемлекетте халықтың «бай» мен «кедей» 
дейтін топқа бөлінуі және халықтың әлжуаз 
тобына деген әділетсіз қарым-қатынас елдің 
жаппай наразылығын тудырды. Ендігі жер-
де елдің егесі деп саналатын жергілікті 
атқарушы билік өкілдері, сол сияқты, 
басқарма, бөлім басшылары қарапайым 
халықтың мұң-мұқтажын тыңдауға, тыңдап 
қана қоймай, оны шешуге ұдайы ынталы бо-
луы тиіс.

Жасыратыны жоқ, кейінгі жылдары 
билік пен халықтың арасы тым алшақтап 
кетті. Кей ауылдың тұрғындары әкімдермен 
жылына бір өтетін есеп беру кезінде ғана 
кездеседі. Бұл кездесулердің өзінде халық 
жеке басының қажеттілігін емес, қоғамға 
ортақ мәселелерді көтеріп жатады. Мысалы, 

қазіргі таңда электр жарығы, елді мекенді 
газдандыру, әртүрлі маңыздағы автожолдар 
мен ауыл ішіндегі көшелердің жайы, аяқсу 
тапшылығы, мал өсіру үшін жайылымдық 
және шабындық жерлердің жетіспейтіні – 
ауыл тұрғындарын толғандырып отырған 
ауқымды мәселелер. Бұл нені білдіреді? 
Әлбетте, қалың бұқараның қоғамның ортақ 
құндылықтарына деген жауап кершілігін та-
нытады. 

Осы орайда халықтың жалт етіп көрініп, 
жалғасын таппай қалатын науқаншылық 
жұмыстардан шар шағанын айта кетуіміз 
керек. Сондай жобалар үшін шығын болған 
қыруар қаржының да сұралатын уақыты 
жеткен сияқты. Елдің ертеңін ойласақ, 
бізге бір-біріне ұла сып,  кешенді түрде 
іске асыры ла тын жобалар қажет. Сонымен 
қатар, бүгінде қолданыстағы мем лекеттік 
бағдарламалардың да сапалы орындалу-
ын қадағалап, одан күтілетін нәтижені 
нақтылаған жөн. 

Мемлекет басшысы атап көрсет кендей, 
билік пен бұқара арасында байланыстың 
төмен болуының бір себебі – бюрократияның 
етек алуы. 

– Бюрократия – реформалардың сапа-
сыз орындалуының негізгі себептерінің 
бірі. Мұндай ауру дан бәрімізге емделу ке-
рек,– деді Президент. Мәселенің төркініне 
бойласақ, шынында, осы күні мемлекеттік 
қыз метті әкесінен қалған мұрадай сезі нетін 
шенеуніктер жоқ емес. Олармен жүзбе-жүз 
жолығу үшін алдын ала өтініш білдіріп, одан 

соң бірнеше есіктерден өтуге тура келеді. 
Тіпті кейде қарапайым ақпарат алудың өзі 
қиындық тудырып жатады. 

Тақырыпты тарқата түсіп, мәселенің мән-
жайын зерделеу үшін  мемлекеттік қызмет 
сатысынан өткен, кешегі тоқсаныншы 
және екі мыңыншы жылдардағы қиын-
қыстау кезеңде елдің ортасында жүрген 
қоғам қайраткерлерінің сөзіне қарасақ, ең 
басты құндылық – елдің тыныштығы мен 
тұрақтылығы, Тәуелсіздіктің баяндылығы. 
Ал, тұрмыс-тіршілікке қатысты мәселелер 
соған жауапты басшылардың ақыл-парасаты 
мен іскерлігіне байланысты.

– Кешегі тоқсаныншы жылдар дың соңы, 
екімыңыншы жылдардың басында елдегі 
жағдай өте қиын болды. Жұмысшылар ай-
лап-жылдап жалақы алмайтын. Зейнетақы, 
жәрдемақы болған жоқ. Басқасын 
айтпағанда, халық үшін той жасау былай 
тұрсын, қазаны жөнелтудің өзі қиын еді...

Осынау өтпелі кезеңдегі қиын дықты 
бүкіл халық бірдей көтерді. Ертеңгі күн 
беймәлім қиын-қыстау шақта елдің бірлігі 
бекем, ынтымағы басым болды. Ал, қазіргі 
жағдай басқаша, ел аман, жұрт тыныш де-
генмен, ел ішінде әлеуметтік теңсіздік пай-
да болған. Елдің белгілі бір бө лігі бақуатты 
өмір сүрсе, жалпы халық жұмыссыздық сал-
дарынан, оның үстіне пайыздық үстемесі 
тым жо ғары несиеге тәуелді болып, жұтаң 
тұр мыс кешуде. Әсіресе, жыл санап жұ -
мыс сыздар қатарын толықтырып отыр ған 
жастардың болашағы алаңдатады. 

Бұқара мен билік бір болса, 
шешілмейтін түйін жоқ

Sb Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы» 

«Шенеуніктердің 
азаматтармен 
диалогының 
тиімділігі төмен 
екендігін айтып 
өткен жөн. 
Мемлекеттік 
орган басшылары 
халықпен сөйлесе 
алмайды, тіпті кейде 
қорқатын секілді. 
Үкімет мүшелері 
өңірлерге жиі шығуы 
тиіс. Ал өңір әкімдері 
әрбір елді мекен 
тұрғындарымен 
тұрақты кездесулер 
өткізуі керек» – деді 
Президент Қасым-
Жомарт Тоқаев.

Мұнда облыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Серік Дүйсенбаев, қоғам 
қайраткері, медицина саласының ардагері 
Тұрғанбай Маханов, мемлекет және қоғам 
қайраткері Биғали Қаюпов көкейде жүрген 
ой-пікірлерін ортаға салды. 

Қай кезде де алдыңғы толқын – 
ағалардың ұрпақтар сабастығын берік ор-
натуда орны ерекше. Қазыналы қариялар 

– парасаттылық танытып, салиқалы пікірін 
ортаға салып, қоғамдық өмірдің жан-
дануына дәнекер болып отырған алтын 
тұғыр. Өңір басшысы осындай ой-сарабын 
сабақтай отырып, кездесудің негізгі 
мақсаты – алдағы бағыт-бағдарды, ортақ 
мәселелерді бірлесіп талқылау екенін 
жеткізді.

Кеңесті елде көш ілгерілейді
Облыс әкімі Гүлшара 

Әбдіқалықова кезінде өңірде 
басшылық қызметтерде болған 
еңбек ардагерлерімен кездесті. 
Кездесу санитарлық талаптарға 
сай шағын құрамда өтті.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев 25 қаңтарда дипломатиялық 
қатынастардың 30 жылдығына арналған 
«Орталық Азия – ҚХР» атты саммитке 
қатысады. 

Онлайн форматта өтетін жиынға Қытай тара-
пы бастамашы болды, деп хабарлайды Мемле-
кет басшысының баспасөз хатшысы Берік Уәли 

Фейсбуктегі парақшасында.
Көшбасшылар түрлі салалар бойынша 

Орталық Азия елдері мен Қытай арасындағы 
көпжақты стратегиялық ынтымақтастықтың 
даму перспективаларын талқылайды. Іс-
шара қорытындысы бойынша дипломатиялық 
қатынастардың 30 жылдығына байланыс-
ты Бірлескен мәлімдеме қабылданады деп 
жоспарланған.

Қасым-Жомарт Тоқаев Рус-
там Миннихановқа ілтипат 
білдіріп, Ресей Федерация-
сымен арадағы көпжақты 
қатынастарды дамыту ісінде 
Татарстанның маңызды орын 
алатынын атап өтті.

Мемлекет басшысының 
айтуынша, Татарстан Қа-
зақ   стан мен экономи ка лық, 
өнеркәсіптік және тех но ло-
гиялық ынты мақ тас тықты ны-
ғайту деңгейі бойынша Ресей 
Федерациясы субъектілерінің 
ішінде көш бастап келеді. 
2021 жылдың 11 айының 
қорытындысы бойынша өзара 

тауар айналымы 423 миллион 
долларға жеткен.

«КамАЗ» және «Тат-
нефть» компанияларының 
қатысуымен машина жасау 
саласында құны 1,8 миллиард 
доллар болатын жобалардың 
жүзеге асырылуы – осындай 
табысты ынтымақтастықтың 
жарқын көрінісі. Қостанай 
және Қарағанды облыстарын-
да «КамАЗ» автобөлшектері 
мен «Татнефть» дөңгелектерін 
шығаратын үш зауыттың 
құрылысы белсенді жүр-
гізілуде.

Мемлекет басшысы Қазақ-

станның инвесторларға, оның 
ішінде Татарстанның ивестор-
ларына қолайлы болу үшін 
қажетті жағдайдың бәрін жа-
сайтынына назар аударды.

Сонымен қатар Қасым-
Жомарт Тоқаев Рустам Мин-
нихановқа Татарстанмен 
бір лескен жобаларды жүзе-
ге асыру үшін қосымша мүм-
кіндіктер туғызатын елде 
жүргізіліп жатқан ауқымды 
экономикалық реформалар мен 
нақты даму бағдарламалары 
туралы айтты.  

Татарстан Президенті 
жылы қабылдағаны үшін 
Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс 
білдіріп, қазақстандық  серік-
тестермен ықпалдастықты 
нығайту жөніндегі бірқатар 
инвестициялық жобалар мен 
татар бизнесі жоспарының 
жүзеге асырылу барысы тура-
лы мәлімет берді.

ТАТАРСТАН ПРЕЗИДЕНТІН 
ҚАБЫЛДАДЫ

Кеше Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
Қазақстанға жұмыс сапарымен келген Татарстан 
Президенті Рустам Миннихановты қабылдады. Тараптар 
сауда-экономикалық, өнеркәсіп және технология 
салаларындағы өзара ынтымақтастықты нығайтудың 
перспективаларын талқылады.

БІРЛЕСКЕН МӘЛІМДЕМЕ ЖАСАЛМАҚ

ХАЛЫҚ және НАРЫҚ

Әрине, облыс басшылығы тарапы-
нан аталған мақсатта көптеген жұмыс тар 
атқарылуда. Облыста әлеуметтік маңызы 
бар азық-түлік тауарлары бағасын 
мемлекеттік реттеуге мән берілуде. 
Оған жыл сайын жергілікті бюджеттен 
бөлінген қаржы есебінен тұрақтандыру 
қоры толықтырылуда. Биыл 1,3 млрд 
теңге қарастырылған.

Аймақта көптеген азық-түлік түр-
лерін егуге және дайындауға мүмкіндік 
бар. Дегенмен, олардың кейбірін өзімізде 
өндірудің көзі көрінбейді. Неге? Қолдағы 
мәлімет бойынша облыс та тұрғындарға 
қажетті 29 түрлі негізгі азық-түлік тау-
арымен қамтамасыз ету басты назарға 
алынған. Олардың арасында күріш, 
қызанақ, қияр, нан және тұз секілді 
өнімдермен өзімізді толық қамти алады 
екенбіз. Ал, картоп, сәбіз және жылқы 
етін өндіру 60 процентті құрайды. 
Қырыққабат, пияз, сиыр еті, қызылша, 
бұрыш, қой еті, балық секілді өнімдер 
бойынша ол 20-60 процентті шамалай-
ды. Қалған құс еті, жұмыртқа, бидай ұны, 
қарақұмық, макарон, сүт, айран, сары 
май, өсімдік майын және қантты сырттан 
тасымалдауға мәжбүрміз.

Облыс әкімдігінде өткен жиында 
ауыл шаруашылығы басқармасының 
басшысы Талғат Дүйсебаев азық-түлік 
қорына қатысты нақты шаралардың 
орындалу барысын айтты. Бүгінде 34 
әлеуметтік дүкен мен 18 супермаркеттің 
әлеуметтік бұрыштарында 19 түрлі 
өнім шекті бағада сатылады. Сондай-ақ, 
елімізде жарияланған төтенше жағдайға 
байланысты өңірдегі сауда желілерінде 
азық-түлік тапшылығын болдырмау 
мақсатында Түркістан облысынан азық-
түлік өнімдерін тасымалдайтын 122 жеке 
кәсіпкердің тізімі жасалған. Тұрақтандыру 
қорында 291,4 млн теңгені құрайтын 1393 
тоннаның өнімі бар. Оның ішінде бірінші 
сұрыпты бидай ұны, қарақұмық жар-
масы, күріш, макарон, күнбағыс майы, 
қант және көкөніс өнімдері секілді 19 
әлеуметтік маңызы бар азық-түлік қоры 
жиналған. Мұнан бөлек, «Байқоңыр» 
ӘКК» арқылы «айналым схемасы» 
бойынша бағаны тұрақтандыру үшін 
кәсіпкерлік субъектілеріне несие беруге 
500 млн теңгеге келісім-шарт жасалуда.

Сатып алумен шектелу 
сорымызға айналып жүрмесін

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің 
отырысында сөйлеген сөзінде «Алдағы үш жылда азық-түлік қауіпсіздігі мәселесін түбегейлі шешу 
қажет. Бұл Үкімет пен әкімдердің алдында тұрған негізгі басымдық екеніне айрықша 
назар аударамын. Егер нарықта азық-түлік тауарлары мол болмаса, инфляцияны ұстап 
тұруға ешқандай шара көмектеспейді» деп атап көрсетті. Расында, аталған мәселе 
елдің көкейінде жүрген өткір жайт екені сөзсіз. Бұл бағытта тиісті іс-шаралар 
қолға алынып-ақ жатыр. Алайда әлі күнге дейін тарқамайтын түйін тұр. Бұл 
тығырықтан шығатын мүмкіндік бар ма?

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb



1-бет 

1-бет 

1-бет 

3-бет 
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БРИФИНГ

Кешегі жиында Президент бұл 
мәселеге байланысты Үкіметке бірқатар 
тапсырмалар берді. Жас тар үшін 
жоғары оқу орнының қол жетімділігі мен 
олардың шығар машылық бастамаларын 
қолдауға баса назар аударды. Сондай-
ақ, елдегі әлеуметтік жағдайды саралай 
келіп, халықтың әл-ауқаты басты назар-
да болуы керек екенін айтты. Кедейлікті 
төмендетудің нақты көрсеткіштерін 
бекі туді тапсырды. Бұл тапсырмалар 
жүзеге асырылған жағ дайда  әлеуметтік 
ахуал тұ рақ талып, көптің көкейіндегі 
көп мәселе шешімін табады. Ол 
үшін жергілікті жердегі мем лекеттік 
қызметшілер, қо ғам өкілдері, жалпы 
халық Прези денттің төңірегіне топтасып, 
аталған міндеттерді бірге атқара білуіміз 
керек, – дейді Жалағаш аудандық қо ғам-
дық кеңес төрағасы, ауданның құр  метті 
азаматы Кенжеғара Сүлейменов.

Жаңақорған ауда ны ның әкімі Руслан 
Рүстемовтің осы та қы рыпқа орай ой-
пікірін білген едік. 

– Барлық деңгейдегі әкім бол масын,  
бірінші кезекте ха лық пен етене жұмыс 
жасауға міндетті. Әкім қызметінің ба ға сы 
тұрғындардың ой таразысынан белгілі. 
Сол себепті лауазымдық жауапкершілікті 
се зін ген саяси қызметкер халық тың 
мүддесімен орайлас болуы шартты.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың «Халық бір лігі және жүйелі 
реформалар – ел өркендеуінің берік 
негізі» атты  Жолдауында өңірлік сая сат-
ты жетілдіру бағытына басым  дық беріп, 
«Халық үніне құлақ асатын мемлекеттің» 
бас ты қағидаты, яғни мемлекеттік аппа-
рат азаматтар мүддесі үшін жұмыс істеуге 
тиіс екенін ескертті. Бұл  сыни көзқарас 
жергілікті билікке қарата айтылып 
отыр. Рас, тұрғындармен тікелей қарым-
қатынас жасап, олардың проблемаларын 
шұғыл шешу әкімдік міндетіне жатады. 
Жалпы, ұлттық даму жоспары аясында 
азаматтардың тұрмыс сапасын арттыру 
үшін нақты 25 міндет айқындалды. Сол 
негізбен әрбір әкім халықтық ұстанымын 
жүзеге асыруға тиісті.

Жаңақорған ауданындағы кент, 
ауылдық округтер бар лығы 26 болса, олар 
Қыр мен Сыр бөлікте орналасқан. Өткен 
жылы әрбір елді мекен тұрғындарымен 
5 рет кезде сіп, елдің көтерген мәселесін 
ескеріп, сараптама жасадым. Осы кез-

десулерде 300-дің үс тінде талап-тілек 
түскені бел гілі болды. Қазір оның 80 
проценті шешімін тапты. Осы орайда 
бір мысал айтайын, Кейден ауылдық 
округіне қарасты Қауық елді мекенінде 
отыз жылдан бергі өзекті мәсе ле – ауыз-
су желісі еді. Аудан дық бюджет есебінен 
су желісін тартуға елді мекен статусы 
жоқ екен. Сондықтан бюджет тен тыс 
қаржы көздерін табуға тырыстық. Қазір  
«СКЗ-U» ЖШС демеушілігімен тұрғын-
дар талабы толық орындалды.

Мұнан бөлек, аптаның әрбір 
сәрсенбісінде тұрақты түрде қоғамдық 
қабылдау жүргізіледі. Қабылдауға кел-
ген кісілердің мәселесін дер кезінде 
шешуге барлық тетікті қосамыз. Ал, 
жұмыс аптасының қай күнінде де алыс 
ауылдан келетін азаматтар кезексіз 
қабылданады. Сондай-ақ, аудан дық аппа-
рат мәжілістерін өткіз ген де де ауылдық 
жергілікті қо ғам дастық  пен ардагер лер 
кеңесі төрағаларының онлайн қа тысуына 
мүмкіндік жа сап келеміз. Себебі ау-
данда кө  те  рілген мәселемен ауылдағы 
ағайын қанық болғаны жөн. Жалпы, 
тұрғындардың арасында түсінбеушілік 
пен келіспеушілік ақпараттың жетіс-
пеуі нен туындайды. Сон дық  тан ашық, 
жариялы түр де жұмыс істеуге тиістіміз, 
– дейді Руслан Рүстемұлы.

Мемлекетке, қоғамға жо ғары 
жауапкершілікпен қыз мет етіп, бірнеше 
жыл ау дан басқарған, облыстық мәс-
ли хат депутаты ретінде қажырлы еңбе-
гімен та  нылған Алмагүл Божанова 
апа йымызды да кешегі оқиға қат ты 
алаңдатты. Ол кісінің айтуын ша, о баста 
бейбіт шеру ге шыққан халық тың талабы 
орын  ды. Әділдік болмаған жерде әлеу-
меттік теңсіздік пайда болады. 

Халық үшін маңызды салаларды 
мемлекет ұдайы бақылауда ұстауы 
қажет. Сонда азық-түлік бағасы немесе 
коммуналдық қызметтер құны негізсіз 
қымбаттамайды. Алайда халықтың бейбіт 
шеруін бүлікші топ өз мақса тына пай-
даланып, мемле кет тің тыныштығы мен 
тұрақ ты лығына қауіп төндірді. Қоғам дық 
құндылықтарға қыр уар залал келтірді. 
Ендігі ке зекте Президент айтқан тапсыр-
маларды тиянақты орындап, еліміздің 
кемел келешегін қалыптастыруға жұрт 
болып жұмылуымыз қажет.

Мемлекеттік қызмет сала сындағы 
азаматтардың жауап кершілігін қарайтын 
ҚР Мем лекеттік қызмет істері агент-

тігінің Қызылорда облысы бойынша 
Әдеп жөніндегі кеңесінің мәліметіне 
қарасақ, 2021 жылы кеңестің 12 отырысы 
өткізіліп, 61 мәселе қаралған екен.

Қаралған мәселелердің 31%-і неме-
се 19-ы тәртіптік істер бол са, 10 мәселе 
– мемлекеттік органдар басшыларының, 
аудан әкімдерінің мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы заңнамалары аясын-
да атқарылған жұмыстары бойынша, 9 
мәселе – Әдеп жөніндегі уәкіл қызметінің 
нәтижелері, бұ дан бөлек, сыбайлас жем-
қорлық тәуекелдеріне сырт қы талдау 
қорытындысы, мем лекеттік органдардың 
тәр тіптік комиссиялары жұмы сының 
нәтижелері және өзге де мәселелер 
қаралған.

Әдеп жөніндегі кеңестің ше-
шімімен 10 қызметші әртүрлі тәр тіп тік 
жауапкершіліктерге, Әдеп кодексі та-
лаптарын бұз ғаны үшін 5 мемлекеттік 
қыз   мет ші тәртіптік жазаға тар тыл ған. 
Ал, мемлекеттік қыз   метке кір келтіретін 
тәртіп тік теріс қы лықтарға жол бер -
гені үшін 3 мемлекеттік қыз мет  шіге 
«қызметіне то лық сәйкес емес тігі ту-
ралы ескерту» тү рін дегі тәртіптік жаза 
берілсе, 2 мем лекеттік қызметші лауа-
зымынан боса тылған. Айта кету керек, 
тәр тіптік жауапкершілікке тар тыл ғандар 
саны 2020 жылмен салыстырғанда 3 есе 
азайған. 

2021 жылдың қорытындысы бойынша 
Қызылорда облы сын дағы мемлекеттік 
қыз  мет  ші  лер дің штат саны 3345 бір лікті 
құ рады. Ал, мем лекеттік қыз мет шілердің 
нақ ты саны 3251 адам, оның ішінде 1494-і 
(45,9%) әйелдер.

Мемлекет басшысы үкімет мүшелері 
мен депутаттардың, әкім дер дің ең-
бекақысы өткен жылы қоғамда қызу 
талқыға түскенін, сон дықтан олардың 
еңбекақысын көтеруге бес жылға морато-
рий жария лады. Әлбетте, бұл шешім қа-
лып тасып отырған әлеуметтік алшақтық 
деңгейін азайтуға ықпал етуі тиіс.

Қорыта айтқанда, қоғамдық, мем-
лекеттік, ұлттық  мүддені жеке 
басының қажеттілігінен биік қоятын 
азаматтар ғана ха лық қа қызмет еткені 
жөн. Олар дың қызметінде ашықтық 
пен жариялылық болуы керек. Жаңа 
Қазақстанды құрудың негізгі мақ саты – 
әділдік, әлеуметтік тең  дік. Таңдау – осы! 
Ал оған әрбіріміз жауаптымыз!

Бұқара мен билік бір болса, 
шешілмейтін түйін жоқ Биылғы оқу 

жылындағы алғашқы 
ҰБТ 25 қаңтарда 
басталып, 22 ақпанға 
дейін созылады. 
Бұл туралы өңірлік 
коммуникациялар 
қызметінде өткен 
баспасөз мәслихатында 
облыстық білім 
басқармасының 
басшысы Ақзира 
Қасымова хабарлады. 

– Бұл сынақ – шартты 
түрде ақылы негізде күндізгі 
оқу нысаны бойынша жоғары 
оқу орнына қабылданған, 
жазғы ҰБТ нәтижесі бойын-
ша шекті балл жинамаған, 
сондай-ақ университеттерге 
ақылы негізде түсетін мектеп 
бітіруші түлектерге арналған.

Алғашқы сынаққа қа-
тысуға аймақтағы 7 514 мек-
теп бітіруші түлектің 6106-сы 
немесе 81% өтініш білдірген. 
Ертеңгі тестілеу күнінде 

203 түлек  бағын сынай-
тын болады, – дейді Ақзира 
Бақтыбайқызы.

Басқарма басшысының 
айтуынша, ҰБТ кезінде 3 
тестілеу пункті жұмыс жасай-
ды. Осы ретте оқушылардың 
тестілеу пунктіне барып-
қайтуына, жол шығыны мен 
қауіпсіздігіне ата-анасы неме-
се оларды алмастыратын заң-
ды өкілдері тікелей жауапты.

Айта кетейік, елімізде 
қалыптасқан жағдайға бай-
ланысты Білім және ғылым 
министрлігінің шеші мі-
мен қаңтардағы ҰБТ-ға өті-
ніштерді қабылдау және тап-
сыру мерзімдері өзгер тілген 
болатын. Осылайша ҰБТ-ға 
қатысу үшін өтініштерді 
қабылдау уақыты 21 қаңтарға 
дейін ұзартылып, тестілеуді 
25 қаңтар мен 22 ақпан 
аралығында өткізу жөнінде 
шешім қабылданған.

«СБ» ақпарат

– Қазақ халқы әрдайым үлкенін 
құрметтей біледі. Алдыңғы буын 
ағалардың пікіріне құлақ асып, олар-
мен үнемі кеңесіп отырған. Сіздердің 
өмірден түйген тәжірибелеріңіз 

көп, әрбіріңіздің Сыр өңірі үшін 
орындарыңыз бөлек. Еліміз өзінің 
жаңа тарихындағы ең күрделі 
сәттерді өткеруде. Қаңтардың 
алғашқы күндерінде тұтастығымыз 
бен елдігімізге нұқсан келтіретін 
жағдай болды. Бұл сәтте Мемлекет 

басшысы жедел әрі батыл шешімдер 
қабылдап, халқымыз сын сағаттан 
аман өтті. Президент 11 қаңтарда 
Парламент Мәжілісінің жалпы оты-
рысында тәуелсіз мемлекетімізді 
одан әрі дамытудың жаңа міндеттерін 
белгілеп, елімізде тарихи өзгерістер 

кезеңі басталғанын мәлімдеді. 
Басты мақсат – күш-жігерімізді 

біріктіріп, бар қиындықтарды еңсеру 
және қуатты Жаңа Қазақстанды құру. 
Осы ретте өңірдегі алдыңғы толқын 
ағаларға, зиялы қауым өкілдеріне ар-
тылар жауапкершілік одан әрі күшейе 

түсетіні анық, – деді облыс әкімі.
Басқосуда медицина саласының 

ардагері Тұрғанбай Маханов кейінгі 
аға буын мен жастар арасындағы 
сабақтастықтың ажырап кеткеніне 
алаң білдірді. Қазіргі таңда ұлттық 
құндылықтарды дәріптеудің маңызы 
зор. Бұл орайда алдыңғы толқын 
мен Жастар орталығының бірлескен 
жұмыстарын жандандыру қажет. 
Сондай-ақ, діни тұрғыда бағытынан 
адасып жүрген жастарға рухани 
тәлім-тәрбие беру ісіне де жете мән 
берген жөн. 

Сондай-ақ, азық-түлік бағасына 
назар аударғанымыз артық емес. 
Кейбір күндерде облыс орталығында 
нан бағасына байланысты ала-
құлалық байқалады. Оған қоса оның 
сапасы да сын көтермей жатады. Бұл 
орайда тиісті іс-шаралар қолға алы-
нып, бұл мәселелер назардан тыс 
қалмауы тиіс. 

Ал, облыстық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Серік Дүйсенбаев 
жастардың ой-санасына әсер 
ететін түрлі ақпараттарға тосқауыл 
қойып, бірлікке үндейтін танымдық 

басқосуларды арттыру қажет де-
ген ұсынысын ортаға салды. Дін 
мәселесіне байланысты да селсоқтық 
танытуға болмайды. Ол жастар-
ды тәрбиелеу ісінде маңызды екені 
белгілі. Дегенмен, әзірге бұл бағытта 
бірқатар олқылық кездеседі. 

Кездесуде ардагер Биғали Қаюпов 
қазір технологиялық өзгерістер 
қоғамында өмір сүріп жатқанымызға 
назар аударды. Осы орайда жа-
стармен ашық дискуссия орнату 
қажеттігі туындап отыр. Елімізде 
нақты әрекеттерге негізделген «Жаңа 
Қазақстан» бастамасы қолдауға 
тұрарлық. Оған барлық буынның дай-
ын болуы тиіс. Мемлекет басшысы 
айқындаған міндеттерді орындауда 
білімді, парасаты биік азаматтарды 
тарту қажеттілігіне тоқталды.

Жиын соңында облыс әкімі ортақ 
мәселелерді бірлесіп шешуде әрбір 
ұсыныс ескерілетінін және барша 
тұрғындарды Президент ұстанымына 
қолдау білдіруге шақырды.

«СБ» ақпарат 

Кеңесті елде көш ілгерілейді

ҰБТ-ның алғашқы сынағы

«Білім туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 6-бабы 2-тармағының 7-3) тармақшасына, 
«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, орта, 
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім берудің, сондай-ақ кредиттік оқыту тех-
нологиясын есепке алғандағы жоғары және 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің жан 
басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру 
әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республи-
касы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 
27 қарашадағы №597 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№16137 тіркелген) және «Тиісті үлгідегі білім 
беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы 
№595 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17657 тіркелген) 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес 
Қызылорда облысы бойынша 2022 жылға арналған 
мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік 
білім беру тапсырысы, ата-ана төлемақысының 
мөлшері бекітілсін.

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

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

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

Қызылорда облысының 
            әкімі                        Г. ӘБДІҚАЛЫҚОВА

ЖОБА

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША 2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН 
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҚЫТУҒА МЕМЛЕКЕТТІК БІЛІМ 
БЕРУ ТАПСЫРЫСЫН, АТА-АНА ТӨЛЕМАҚЫСЫНЫҢ МӨЛШЕРІН 

БЕКІТУ ТУРАЛЫ

Осының өзі көп нәрсені 
аңғартады. Сыр топырағында кар-
топ, сәбіз, пияз өсіруге болмай ма? 
Әлде, оны сырттан тасымалдауға 
әбден етіміз үйреніп кетті ме екен? 
Аға буын өкілдері ке зінде Қызылорда 
қаласын азық-түлік өнім дерімен 
қамтамасыз етуге арналған ар найы 
шаруашылықтар болғанын айта-
ды. Бұл шаруашылықтарда сүт, ет 
өндірілді, картоп, сәбіз, пияз егілді.  
Оны облыс орталығының тұрғындары 
молынан пайдаланып, қысқы азығын 
қам дап алатын. Өкініштісі, қазір сол 
жағ дай мүлдем болмаған секілді. 
Әри не, ол құрылымдар мемлекет 
мен   ші гінде болатын. Оған мемлекет 
тара пы нан қомақты қаржы құйылып 
жата тын. Солай-ақ болсын делік. 
Әйтсе де, қазір дің өзінде аз қаржы 
жұмсалып жат   қан жоқ қой! Өзіміз 

екпейміз, не ек  кен ді өндірмейміз. Тек 
сатып алуға бейімбіз. 

Мемлекет және қоғам қайраткері 
Бекмырза Еламанов жер гілікті диқан-
дарға лайықты қолдау қа жет тігін ай-
тады. Бұл азық-түлік тап шылығын 
жоюда өз пайдасын тигізеді. 

– Көкөніс-бақша дақылдарын 
өсіру оңай шаруа емес. Оған қыруар 
қар жы қажет. Оны қарапайым еңбек 
ада мының қалтасы көтере бермеуі 
мүмкін. Сондықтан мемлекет тарапы-
нан қолдау қажет. Тоқсаныншы 
жылдарға дейін қала іргесінде осын-
дай арнайы шаруашылықтар болды. 
Жергілікті халық оның көп пайдасын 
көрді. Рас, ол кезде азық-түлік бағасы 
қазіргідей құбылып тұрмайтын. Мем-
лекет тарапынан ол қадағаланып 
отыратын. Есесіне, халық сапалы 
және тұрақты бағадағы өнімге қол 
жеткізді. Жалпы, азық-түлік бағасын 
бақылауда ұстаймын десек, осындай 

мәселелерге назар аударуымыз тиіс. 
Әйтпесе, сырттан тасымалданған 
өнімдердің бағасын бақылау мүмкін 
емес. Бұл – өмірдің өзі көрсетіп 
отыр ған тәжірибе, – деді Бекмырза 
Қайыпұлы. 

Айта кетсек, тоқсаныншы жыл-
дарға дейін өңірдегі көптеген шаруа-
шылықтарда сүт фермасы жұмыс 
істеді. Оның тиімді тұстары аз болған 
жоқ. Біріншіден, халыққа сапалы 
сүт өнімдері жеткізілді. Екіншіден, 
ауылдағы қаншама ағайын қысы-
жазы еңбекке араласып, нәпақа тап-
ты. Оған қажетті жем-шөп дайындау 
мәселесі де ұмыт қалған жоқ. Ол жо-
спарлы экономиканың қарекеті де-
сек те, тіпті болмағанда бір ауданда 
қазіргі технологиялық жетістіктерді 
пайдаланып тәжірибе жүргізуге бол-
май ма?

– Нарықтық экономиканың өз 
сарыны бар, дегенмен, ескі тәжіри-

белердің өзімізге қажетті тұстарын 
қайта қолға алғанымыз артық емес. 
Қазір өңірде аграрлық салада жемісті 
еңбек етіп жүрген іргелі құрылымдар 
баршылық. Өкініштісі, олардың 
көбісі тек егін шаруашылығымен 
айналысады. Солай бола тұрса да, 
жем-шөп қымбат әрі тапшы. Егінді 
ауылдағы ағайын қыс бойы жұмыс 
таба алмай қалады. Осының бәрін бір 
жүйеге келтіріп, бір бағыт ұстанған 
дұрыс шығар, – дейді Б. Еламанов.

Баспасөз бетінен білгеніміз, көр-
шілес Өзбекстанда ауыл шаруа шы-
лығы өнімдерін арнайы қабылдап 
ала тын орындар бар екен. Елдегі 
ди қан дар өз өнімдерін оған тиімді 
бағада ұсынады. Қалғаны – аталған 
кә сіп орынның құзы рындағы шаруа. 
Сол арқылы еңбек шілер өз өнімін өт-
кіземін деп уақытын шығын дамайды. 

Шынында, өңірде көкөніс-бақша 
дақылдарын сырттан тасымалдау 

әдетті жағдайға айналған. Облыстық 
қоғам дық кеңес мүшесі Ерұлан 
Өмірсеріков осы мақсатта кооперация 
жұмысын дұрыс үйлестіру қажеттігін 
айтады. 

– Елімізде кооперация жүйесін 
қолдауға назар аударыла бастады. 
Бұл – құптарлық жағдай. Сол арқылы 
ауылдың әрбір тұрғыны өндірген 
өніміне байланысты мемлекет та-
рапынан қолдауға қол жеткізеді. 
Қазіргі таңда кооперация туралы заң 
қабылдау мәселесіне көңіл бөлініп 
отыр. Жалпы, азық-түлік мәселесін 
жергілікті тұрғындарды қолдау 
арқылы шешуге толық мүмкіндік бар. 
Біз осы мақсатта арнайы жоба жасап 
жатырмыз. Пилоттық жоба ретінде 
Сырдария ауданы Іңкәрдария ауы-
лында жаңа істі жүзеге асырамыз. 
Бүгінгі күндері құжаттар дайындалу-
да. Сол арқылы алдағы күзде 700 тон-
на картоп жинау жоспарда бар. Биыл 

тәжірибелік негізде қолға алынып 
отыр. Жоба жемісін берген жағдайда 
аталған жұмыс облыстың барлық ау-
данында жасалады. Сондай-ақ, ке-
лешекте өзге де әлеуметтік маңызы 
бар азық-түлік өнімдерін молайту да 
іске асады. Пияз, сәбіз және басқа 
дақылдарды егуге болады, – дейді 
Ерұлан Өмірсеріков. 

Жалпы, аграрлық салада нарық-
тың ығына жығылып, тұйыққа тіре-
ліп тұрған шаруа жетерлік. «Жер 
жеке, мүлік те өз меншігім, қалғанын 
өзім білемін» дейтін бірсарынды пай-
даға құрылған тірліктің де сұрауы бо-
латыны көрініп тұр. Мемлекет субси-
диясы талайдың қоңыр күйін қоң ды 
тіршілікке айналдырып берді. Алай-
да, санаулы ғана өнім болмаса, біздегі 
тұтынушы өзгеге тәуелді. Сүттің өзін 
сатып ішкен қандай, сауып ішкен 
қандай?! Сол сатып алу сорымыз бол-
маса игі.

Сатып алумен шектелу 
сорымызға айналып жүрмесін
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Қызылорда облысы бойынша 2022 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие және оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы, 
ата-ана төлемақысының мөлшері

 Кесте № 1
Қызылорда қаласы бойынша 2022 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие және оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы, 

ата-ана төлемақысының мөлшері

№ Атауы

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы 
тәрбиеленушілер 

саны

Мектепке дейінгі тәрбие және 
оқыту ұйымдарын дағы бір 

тәрбиеленушіге жұмсалатын 
шығыстардың орташа құны бір 

айға (теңге)

Мектепке дейінгі тәрбие және 
оқыту ұйымдарындағы

3 жасқа дейінгі әрбиеленушілер 
үшін ата-ана төлемақысының 

бір айға мөлшері  
(теңге)

Мектепке дейінгі  тәрбие 
және оқыту ұйымдарындағы 

3 жастан 7 жасқа дейінгі  
тәрбиеленушілер үшін ата-

ана төлемақысының бір айға 
мөлшері, (теңге)

қала ауыл қала ауыл қала ауыл қала ауыл

1.
жарты күн болатын топтағы, жалпы 
білім беретін мектептің жанындағы 

мектепалды даярлық сыныптарындағы 
тәрбиеленушілер үшін

2194 479 47413 51103 - - - -

2. болу режимі 9 сағаттық топтардағы 
тәрбиеленушілер үшін 13020 545 47413 51103 12500 12500 13500 13500

3. болу режимі 10,5 сағаттық топтардағы 
тәрбиеленушілер үшін

8052 765 51597 55749 12500 12500 13500 13500

4.
туберкулез, аллергия, қант диабетімен 
ауыратын, әлжуаз және жиі ауыратын 

балаларға арналған 10,5  сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер үшін

600 - 77832 - - - - -

  5. түзету үлгісіндегі 10,5 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер үшін 300 3 93806 102455 12500 12500 13500 13500

Кесте № 2
Арал ауданы бойынша 2022 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие және оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы, 

ата-ана төлемақысының мөлшері

№ Топтың атауы

Мектепке дейінгі тәрбие 
және оқыту ұйымдарындағы 

тәрбиеленушілер саны

Мектепке дейінгі тәрбие 
және оқыту ұйымдарын 
дағы бір тәрбиеленушіге 

жұмсалатын шығыстардың 
орташа құны бір айға (теңге)

Мектепке дейінгі тәрбие және 
оқыту ұйымдарындағы 3 

жасқа дейінгі тәрбиеленушілер 
үшін ата-ана төлемақысының                   

бір айға мөлшері  (теңге)

Мектепке дейінгі  тәрбие 
және оқыту ұйымдарындағы 

3 жастан 7 жасқа дейінгі  
тәрбиеленушілер үшін ата-

ана төлемақысының бір айға 
мөлшері, (теңге)

қала ауыл қала ауыл қала ауыл қала ауыл

1.
жарты күн болатын топтағы, жалпы 
білім беретін мектептің жанындағы  

мектепалды даярлық
сыныптарындағы тәрбиеленушілер үшін

431 545 47413 51103 - - - -

2. болу режимі 9 сағаттық топтардағы 
тәрбиеленушілер үшін 125 459 47413 51103 6000 7000 6000 7000

3. болу режимі 10,5 сағаттық топтардағы 
тәрбиеленушілер үшін 2029 1556 51597 55749 6000 7000 6000 7000

4.
туберкулез, аллергия, қант диабетімен 
ауыратын, әлжуаз және жиі ауыратын 

балаларға арналған 10,5  сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер үшін

90 - 77832 - - - - -

5. түзету үлгісіндегі 10,5 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер үшін - - - - - - - -

Кесте № 3
Қазалы ауданы бойынша 2022 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие және оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы, 

ата-ана төлемақысының мөлшері

№ Топтың атауы

Мектепке дейінгі тәрбие 
және оқыту ұйымдарын- 

дағы тәрбиеленушілер саны

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы  бір 
тәрбиеленушіге 

жұмсалатын шығыстардың 
орташа құны бір айға 

(теңге)

Мектепке дейінгі тәрбие 
және оқыту ұйымдарындағы

3 жасқа дейінгі 
тәрбиеленушілер үшін 

ата-ана төлемақысының                   
бір айға мөлшері  (теңге)

Мектепке дейінгі тәрбие және 
оқыту ұйымдарындағы 3 жастан 
7 жасқа дейінгі тәрбиеленушілер 
үшін ата-ана төлемақысының бір 

айға мөлшері, (теңге)

қала ауыл қала ауыл қала ауыл қала ауыл

1.
жарты күн болатын топтағы, жалпы 
білім беретін мектептің жанындағы  
мектепалды даярлық сыныптарындағы 
тәрбиеленушілер үшін

135 1400 47413 51103 - - - -

2. болу режимі 9 сағаттық топтардағы 
тәрбиеленушілер үшін 75 736 47413 51103     8100 9900     8100 9900

3. болу режимі 10,5 сағаттық топтардағы 
тәрбиеленушілер үшін 180 2465 51597 55749 8500 11000 8500 11000

4.
туберкулез, аллергия, қант диабетімен 
ауыратын, әлжуаз және жиі ауыратын 
балаларға арналған 10,5  сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер үшін

- 110 - 84751 - - - -

5. түзету үлгісіндегі10,5 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер үшін - 45 - 102455 - - - 9900

Кесте №  4
Қармақшы ауданы бойынша 2022 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие және оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы, 

ата-ана төлемақысының мөлшері

№ Топтың атауы

Мектепке дейінгі тәрбие 
және оқыту ұйымдарын- 

дағы тәрбиеленушілер саны

Мектепке дейінгі тәрбие 
және оқыту ұйымдарын- 
дағы  бір тәрбиеленушіге 

жұмсалатын шығыстардың 
орташа құны бір айға (теңге)

Мектепке дейінгі тәрбие және 
оқыту ұйымдарындағы

3 жасқа дейінгі 
тәрбиеленушілер үшін ата-

ана төлемақысының бір айға 
мөлшері (теңге)

Мектепке дейінгі тәрбие 
және оқыту ұйымдарындағы 

3 жастан 7 жасқа дейінгі 
тәрбиеленушілер үшін ата-

ана төлемақысының бір айға 
мөлшері, (теңге)

қала ауыл қала ауыл қала ауыл қала ауыл

1.
жарты күн болатын топтағы, жалпы 
білім беретін мектептің жанындағы 

мектепалды даярлық сыныптарындағы 
тәрбиеленушілер үшін

208 677 47413 51103 - - - -

2. болу режимі 9 сағаттық топтардағы 
тәрбиеленушілер үшін - 1340 - 51103 - 6000 - 7000

3. болу режимі 10,5 сағаттық топтардағы 
тәрбиеленушілер үшін 635 1560 51597 55749 9000 6000 10000 7000

4.
туберкулез, аллергия, қант диабетімен 
ауыратын, әлжуаз және жиі ауыратын 

балаларға арналған 10,5  сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер үшін

- 190 - 84751 - - - -

5. түзету үлгісіндегі 10,5 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер үшін - - - - - - - -

Кесте № 5
Жалағаш ауданы бойынша 2022 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие және оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы, 

ата-ана төлемақысының мөлшері

№ Топтың атауы

Мектепке дейінгі тәрбие 
және оқыту ұйымдарын- 

дағы тәрбиеленушілер саны

Мектепке дейінгі тәрбие 
және  оқыту ұйымдарын- 
дағы  бір тәрбиеленушіге 

жұмсалатын шығыстардың 
орташа құны бір айға

(теңге)

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы 
3 жасқа дейінгі 

тәрбиеленушілер үшін 
ата-ана төлемақысының                   
бір айға мөлшері  (теңге)

Мектепке дейінгі  тәрбие 
және оқыту ұйымдарындағы 

3 жастан 7 жасқа дейінгі  
тәрбиеленушілер үшін ата-

ана төлемақысының бір айға 
мөлшері, (теңге)

қала ауыл қала ауыл қала ауыл қала ауыл

1.
жарты күн болатын топтағы, жалпы 
білім беретін мектептің жанындағы  

мектепалды даярлық сыныптарындағы 
тәрбиеленушілер үшін

- 675 - 51103 - - - -

2. болу режимі  9 сағаттық топтардағы 
тәрбиеленушілер үшін - 245 - 51103 - 5000 - 6600

3. болу режимі 10,5 сағаттық топтардағы 
тәрбиеленушілер үшін - 2605 - 55749 - 5000 - 7000

4.
туберкулез, аллергия, қант диабетімен 
ауыратын, әлжуаз және жиі ауыратын 

балаларға арналған 10,5  сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер үшін

- 90 - 84751 - - - -

5. түзету үлгісіндегі 10,5 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер үшін - - - - - - - -

Кесте № 6
Сырдария ауданы бойынша 2022 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие және оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы, 

ата-ана төлемақысының мөлшері

№ Топтың атауы

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы 
тәрбиеленушілер саны

Мектепке дейінгі 
тәрбие және  оқыту 
ұйымдарындағы  бір 

тәрбиеленушіге 
жұмсалатын 

шығыстардың орташа 
құны бір айға (теңге)

Мектепке дейінгі тәрбие және 
оқыту ұйымдарындағы

3 жасқа дейінгі тәрбиеленушілер 
үшін ата-ана төлемақысының                   

бір айға мөлшері  (теңге)

Мектепке дейінгі  тәрбие және 
оқыту ұйымдарындағы 3 жастан 
7 жасқа дейінгі  тәрбиеленушілер 
үшін ата-ана төлемақысының бір 

айға мөлшері, (теңге)

қала ауыл қала ауыл қала ауыл қала ауыл

1.
жарты күн болатын топтағы, жалпы 
білім беретін мектептің жанындағы 

мектепалды даярлық сыныптарындағы 
тәрбиеленушілер үшін

- 816 - 51103 - - - -

2. болу режимі 9 сағаттық топтардағы 
тәрбиеленушілер үшін - 265 - 51103 - 6000 - 6000

3. болу режимі 10,5 сағаттық топтардағы 
тәрбиеленушілер үшін - 1795 - 55749 - 7000 - 7000

4.
туберкулез, аллергия, қант диабетімен 
ауыратын, әлжуаз және жиі ауыратын 

балаларға арналған 10,5  сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер үшін

- 40 - 84751 - - - -

5. түзету үлгісіндегі 10,5 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер үшін - - - - - - - -

Кесте № 7
Шиелі ауданы бойынша 2022 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие және оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы, 

ата-ана төлемақысының мөлшері

№ Топтың атауы

Мектепке дейінгі тәрбие 
және оқыту ұйымдарын- дағы 

тәрбиеленушілер саны

Мектепке дейінгі тәрбие және  
оқыту ұйымдарын- дағы  бір 
тәрбиеленушіге жұмсалатын 

шығыстардың орташа құны бір 
айға (теңге)

Мектепке дейінгі  
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы 
3 жасқа дейінгі 

тәрбиеленушілер үшін 
ата-ана төлемақысының                   
бір айға мөлшері  (теңге)

Мектепке дейінгі  тәрбие 
және оқыту ұйымдарындағы 

3 жастан 7 жасқа дейінгі  
тәрбиеленушілер үшін ата-

ана төлемақысының бір айға 
мөлшері, (теңге)

қала ауыл қала ауыл қала ауыл қала ауыл

1.
жарты күн болатын топтағы, жалпы 
білім беретін мектептің жанындағы 

мектепалды даярлық сыныптарындағы 
тәрбиеленушілер үшін

- 1452 - 51103 - - - -

2. болу режимі 9 сағаттық топтардағы 
тәрбиеленушілер үшін - 4525 - 51103        - 6000 - 7000

3. болу режимі 10,5 сағаттық топтардағы 
тәрбиеленушілер үшін - 2000 - 55749 - 6000 - 7000

4.
туберкулез, аллергия, қант диабетімен 
ауыратын, әлжуаз және жиі ауыратын 

балаларға арналған 10,5  сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер үшін

- 90 - 84751 - - - -

5. түзету үлгісіндегі 10,5 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер үшін - - - - - - - -

Кесте № 8
Жаңақорған ауданы бойынша 2022 жылға арналған мектепке дейінгі тәрбие және оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы, 

ата-ана төлемақысының мөлшері

№ Атауы

Мектепке дейінгі тәрбие 
және оқыту ұйымдарын- 

дағы тәрбиеленушілер саны

Мектепке дейінгі 
тәрбие және  оқыту 
ұйымдарындағы  бір 

тәрбиеленушіге жұмсалатын 
шығыстардың орташа құны 

бір айға (тенге)

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарындағы
3 жасқа дейінгі 

тәрбиеленушілер үшін 
ата-ана төлемақысының                   
бір айға мөлшері  (теңге)

Мектепке дейінгі  тәрбие және 
оқыту ұйымдарындағы 3 жастан 
7 жасқа дейінгі  тәрбиеленушілер 
үшін ата-ана төлемақысының бір 

айға мөлшері, (теңге)

қала ауыл қала ауыл қала ауыл қала ауыл

1.
жарты күн болатын топтағы, жалпы 
білім беретін мектептің жанындағы  

мектепалды даярлық сыныптарындағы 
тәрбиеленушілер үшін

- 1435 -  51103 - - - -

2. болу режимі 9 сағаттық топтардағы 
тәрбиеленушілер үшін - - - - - - - -

3. болу режимі 10,5 сағаттық топтардағы 
тәрбиеленушілер үшін - 6500 - 55749 - 5000 - 6000

4.
туберкулез, аллергия, қант диабетімен 
ауыратын, әлжуаз және жиі ауыратын 

балаларға арналған 10,5  сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер үшін

- 90 - 84751 - - - -

5. түзету үлгісіндегі 10,5 сағаттық 
топтардағы тәрбиеленушілер үшін - 50 - 102455 - - - -

Қызмет 
атауы

Өткізу көлемі, мың кВт*с Өткізу көлемі, мың теңге (ҚҚС-сыз) Өткізу бағасы, теңге (ҚҚС-сыз) Табыстылық деңгейі

Барлығы

Тұтынушылар санаты

Барлығы

Тұтынушылар санаты

Барлығы

Тұтынушылар санаты

Шығындар, 
мың теңге

Реттелетін 
қызметтен 

түскен кіріс, 
мың теңге

Табыс-
тылық 
деңгейі, 

%

Заңды 
тұлға

Жеке 
тұлға

Заңды 
тұлға

Жеке 
тұлға

Заңды 
тұлға

Жеке 
тұлға

Жалпы 
көлем

Тұтыну 
көлеміне 

қарай

тәулік 
зонасына 

қарай
Жалпы 
көлем

Тұтыну 
көлеміне 

қарай

тәулік 
зонасына 

қарай
Жалпы 
көлем

Тұтыну 
көлеміне 

қарай

тәулік 
зонасына 

қарай
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Электро- 
энергия 70 386,732 34 737,182 35 649,550 0,000 1 372 430,148 750 078,110 622 352,038 0,000 19,50 21,59 17,46 0,00 1440538,070 1372430,148 -4,73%

БСН 980340002633

«Дәулетэнерго» ЖШС-ның 2021 жылғы 2-жартыжылдығына электр энергиясын бөлшек сауда нарығында өткізу көлемі және 
табыстылық деңгейі жөніндегі мәлімет

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 14 шілдесінде №000497 мемлекеттік лицензиясы берілген)

Шығындар Бекітілген шығындар 
сметасы, мың теңге

Нақты шығындар, 
мың теңге Айырма

Электр энергиясын сатып алу 
шығындары 658 745 678 620 19 875

Электр энергиясын тасымалдау 
шығындары 565 149 581 962 16 814

Электр қуатының теңгерімдеу қызметін 
ұйымдастыру, қуатты реттеу, жүктемені 
әзірлігін қамтамасыз ету шығындары

111 131 107 153 -3 979

Жиынтығы 1 335 025 1 367 735 32 710

«Дәулетэнерго» ЖШС-ның 2021 жылдың
2-жартыжылдығына электр энергиясын бөлшек сауда нарығында

нақты және іс жүзіндегі шығындары жөнінде мәлімет
БСН 980340002633

Қызмет 
атауы

Өткізу көлемі, мың кВт*с. Өткізу көлемі, мың теңге (ҚҚС-сыз) Өткізу бағасы, теңге (ҚҚС-сыз) Табыстылық деңгейі

Барлығы

Тұтынушылар санаты

Барлығы

Тұтынушылар санаты

Барлығы

Тұтынушылар санаты

шығындар, 
мың теңге

Реттелетін 
қызметтен 

түскен кіріс, 
мың теңге

Табыстылық 
деңгейі, %

Заңды 
тұлға

Жеке 
тұлға

Заңды 
тұлға

Жеке 
тұлға

Заңды 
тұлға

Жеке 
тұлға

жалпы 
көлем

тұтыну 
көлеміне 

қарай
орташа 
тариф

жалпы 
көлем

тұтыну 
көлеміне 

қарай
орташа 
тариф

жалпы 
көлем

тұтыну 
көлеміне 

қарай
орташа 
тариф

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Электро-
энергия 122 262,3 58 337,9 61 973,7 1 950,7 2 198 814 1 134 718 1 031 701 32 395 17,98 19,45 16,65 16,61 2 235 895 2 198 814 -1,6%

«Шиелі Жарығы» ЖШС-ның 2021 жылдың 2-жартыжылдығына электр энергиясын бөлшек сауда нарығында  өткізу көлемі және 
табыстылық деңгейі жөніндегі мәлімет

БСН 971140002240

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 16 шілдесінде №000507 мемлекеттік лицензиясы берілген)

Шығындар Бекітілген шығындар 
сметасы, мың теңге

Нақты 
шығындар, мың 

теңге
Айырма

Электр энергиясын сатып алу шығындары 1 065 778 1 089 682 23 904

Электр энергиясын тасымалдау 
шығындары 895 376 889 917 -5 459

Электр қуатының теңгерімдеу қызметін 
ұйымдастыру, қуатты реттеу, жүктемені 
әзірлігін қамтамасыз ету шығындары

179 814 170 694 -9 120

Жиынтығы: 2 140 968 2 150 293 9 325

«Шиелі Жарығы» ЖШС-ның 2021 жылдың 2-жартыжылдығына
электр энергиясын бөлшек сауда нарығында

нақты және іс жүзіндегі шығындары жөніндегі мәлімет
БСН 971140002240

Қызмет 
атауы

Өткізу көлемі, мың кВт*с Өткізу көлемі, мың теңге (ҚҚС-сыз) Өткізу көлемі, мың теңге (ҚҚС-сыз) Табыстылық деңгейі

Барлығы

Тұтынушылар санаты

Барлығы

Тұтынушылар санаты

Барлығы

Тұтынушылар санаты

Шығындар, 
мың теңге

Реттелетін 
қызметтен 

түскен кіріс, 
мың теңге

Табыс-
тылық 
деңгейі, 

%

Заңды 
тұлға

Жеке 
тұлға

Заңды 
тұлға

Жеке 
тұлға

Заңды 
тұлға

Жеке 
тұлға

Жалпы 
көлем

Тұтыну 
көлеміне 

қарай

тәулік 
зонасына 

қарай
Жалпы 
көлем

Тұтыну 
көлеміне 

қарай

тәулік 
зонасына 

қарай
Жалпы 
көлем

Тұтыну 
көлеміне 

қарай

тәулік 
зонасына 

қарай

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Электро-
энергия 225 733,800 95 706,693 130 027,107 0,000 4 137 722,385 2 110 328,119 2 027 394,266 0,000 18,33 22,05 15,59 0,00 4 233 530,175 4 137 722,385

«Энергосервис» ЕЖШС-ның 2021 жылдың 2-жартыжылдығына электр энергиясын бөлшек сауда нарығында өткізу көлемі және 
табыстылық деңгейі жөніндегі мәлімет БСН 990640000352

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 14 шілдесінде №000498 мемлекеттік лицензиясы берілген)

Шығындар
Бекітілген 

шығындар сметасы, 
мың теңге

Нақты шығындар, 
мың теңге Айырма

Электр энергиясын сатып алу 
шығындары 2 018 591 2 144 814 126 223

Электр энергиясын тасымалдау 
шығындары 1 404 057 1 591 876 187 819

Электр қуатының теңгерімдеу 
қызметін ұйымдастыру, қуатты 
реттеу, жүктемені әзірлігін 
қамтамасыз ету шығындары

318 664 298 297 -20 367

Жиынтығы 3 741 312 4 034 988 293 675

«Энергосервис» ЕЖШС-ның 2021 жылдың
2-жартыжылдығына электр энергиясын бөлшек сауда нарығында нақты 

және іс жүзіндегі шығындары жөнінде мәлімет
БСН 990640000352

2-бет 
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Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
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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.

Жұрттың ішер асы мен киер 
киімі анау айтқандай емес. Сөйт се 
де, адамдар татулығы оңды, мейірімі 
жылы, пейілі кең.  Бірінің сырына 
екіншісі қанық. Әсіресе көршілер. 
Талайы алыс жолға қоңсының жарам-
ды атын мініп шаруасын тындырып 
келеді. Сыйлы мейман шақырғанда 
көршінің жаңа, түрі қанық, қалың 
текеметін жайып, қонақ күтетін әдет-
тері де бар.  

Бабалар өнегесін жалғаған, соңы-
на жарасымды іс пен аталы сөз қал-
дырған жандар өмір кешкен мұн-
да. Бүгін әкелі-балалы сырласуда. 
Сағындық қарт әкесінің жанында. Ол 
қазір жігіт ағасы, елуге жақындап, то-
лысқан кезі. «Балам, өмір бәйгесінен 
келеміз біз, мәреге жақындап та қал-
дық. Үйдің үлкенісің, сенің алдыңда 
да балаларымыз болған. Алла солай 
ұйғарған шығар, олардың өмірі қысқа 
болды. Жастай шетінеді. Сосын сені 
берді Жаратушы Ие. Құдайдан тек 
өміріңді сұрадық, «баланы бастан...» 
дегенді ойы мызға да ілмедік. Содан 
сен ешкімді бетіңе қаратпай, мүлде 
емін-еркін өстің. Онға таяп қалған 
кезің. Біраздан көрмеген, дос болған 
азамат келген. Соған сен бізге жасай-
тын барлық еркелігіңді көрсетіпсің, 
әбден мазасын алып, кеткенше ты-
ныштық бермепсің. Не керек, әлгі 
азамат қашқандай болып шығыпты. 
«Досымның отбасына  оның баласы 
кәмелетке жетпей енді бас сұқпас-
пын!..» дейтін көрінеді әлгі. Міне, 
балам, сөйтіп тағылау, бұла өстің, 
сөзің де, қимылың да жылдам, шы-
дамдылық пен сабырдан шалғай-
сың. Осыдан сен де опық жедің, біз 
де қапы қалып, бармақ тістедік. Енді 
көп ұзамай ұлы көшке ереміз. Әу-
летімнің үлкені боп қаласың, ұлым. 
Айналайын, мінезіңді өзгерт, ұстам 
мен төзімге бұрыл, бауырларыңа бас-
көз бол» деді әкесі.  

***
Сағындықтың мүшел жас кіші 

кенже інісі Әділбек институттан соң  

бес-алты жыл бөлімше егіншілерін 
басқарып біраз төселгесін, көрші 
ауылға бас агрономдыққа ауысқан. 
Оған да екі-үш жыл өтіпті. Сапарға 
азықсыз аттанған азаматты жолай 
кезіккендер қондырып, тамағын той-
ғызып, атын жемдегендей, Әділбек 
бұл ауылға көшіп келгелі көп от-
басының дархан қонақжайлығына 
бөленді. Ұмытыла бастаған ерулік 
үрдісін жаңартып, олар бұрынғылар 
өнегесін жұрттың есіне тағы салып  
нәрлендіре түсті. «Бір күн дәм тат-
қанға қырық күн сәлем» демекші, 
күзде жиын-терім біткесін Әділбек 
қонақ қүтті. Әріптес ағаларын, доста-
рын, туыстарын. Дастарқан төрінде 
Сағындық ағасы. Отырыс сәнін мен-
мұндалап, сыңғырлап, мөлдір сулы 
шынылар келтіріп-ақ тұр. Жиын қыза 
түсті. Әңгіме өрбіді. Бірақ, келелі, 
мағыналы емес. Арзан, жеңіл күл-
кі басым. Шамасы, көпшілігіне сол 
жайлы. 

Осыны іштей қос көрмеген 
 бір-екеуі ғана. «Жолдасың соқыр 
болса, бір көзіңді қыса жүр» дегендей 
олар көп ыңға йына көніп, жұрттың 
істегенін істеп, ішкенін ішіп отырған. 
Солардың бірі ауылдың омырау-
лы азаматы, Сағындықтан шамалы 
кішілігі бар, шаруашылық басшысы-
ның орынбасары Ахмет сөз бастады.  

– Әділбектің осы ауылға басқан 
қадамы құтты болғанын айтқым ке-
леді. Міне, арамызға ініміздің кел-
геніне үш жылға жуықтады. Содан 
бері ұжымның өндірістік табысы 
өрлеп келеді. Білігі мен білімі биік, 
жұртпен тәуір тіл табысып, қасын-
дағыны игі істерге бағыттайтын 

Әділбек ініміздің еңбегі мен орны 
ерекше, – деді ол. Дастарқан басын-
дағылардың Ахметті мақұлдаған да-
уыстары шығып жатты. Осыны тағы 
екі-үшеуі қуаттап, үй иесіне жылы 
лебіздерін төкті. 

Сағындық өз ауылында құрылыс-
ты басқарады. Бүгінде пұлдан бір 
саты ғана кейін, жөні келгенде оның 
алдына түсіп кететін шыны бөтел-
кенің құдіреті тіпті бөлек. Цемент 
қосып дайындалған лайдың қаланған 
қыштың бір-бірімен нық ұстасып 
бірігуінің кепіліндей, шыныдағы 
сұйық әсіресе  құрылысшылар ісінің 
жылдам орындалуы мен адамдар 
қатынасын тиімді қалыптастырып 
жақындататын мықты құрал. Осыған 
көпшілігі басын иіп көнген, мойын-
даған. Жасы да, ересегі де. Құдды 
бұрыннан бойына сіңген,  ертеден 
келе жатқан атасының асындай. «Ол 
тұрмаса дастарқанның көркі бұзыла-
ды» дейтінін қайтерсің?! Ал, кейде 
дәм-тұз берекесін кетіріп, шашып-тө-
гіп жататыны да бар. Сонда да одан 
қол үзіп, теріс айналып жатқаны ша-
малы. Сағындық шатақ суды тартын-
бай жұтып отқан. Қазір нағыз оясына 
келген-ді.

Ол тамағын кенеді. Баршасы 
тына қалды. «Атының мінезі иесіне 
аян» демекші біразына осы кісінің 
сотқарлығы мәлім. Көбі тайсалады. 
Өйткені, ол кімнің де болса сөзін ба-
сынан асырмайтын тез жауап. Келісу-
ден гөрі керісуге дайын. Төтен қызық 
күткендей, отырғандар құлақтарын 
түре қапты.

– Ия, түгеліңмен менің ініме бү-
гін жалпылдап қапсың! Құдды бар-

лығыңды осы асырап отырғандай! 
Сен, Ахмет, көсіле шалқып сайра-
уыңа қарағанда Әділбектің саған қыз-
меті сіңген-ау, шамасы?! Саған ол не 
өткізіп қойып еді соншама аяқ-қолын 
жерге тигізбей мақтайтындай? Жоқ, 
әлде сен өтірік мақтап жатсың ба?! 
Болмаса, күріш бастырып жатқанда 
қырманға жолатпай саған бір мәшине 
салыны сырғытып жіберген шығар, 
ә-ә?! Осындай қызметті өз бауыры 
маған неге жасамайды бұл Әділбек? 
– деп, бір демін алды Сағындық. 

Жұрт осы сөздің аяғы немен тына-
рын аңдып отыр. Әділбектің басы 
түсіп кеткен. Көп алдында туған аға-
сына не десін?! Не де болса ішінде. 
«Дене дерті өзіңді, мінез дерті өзгені 
қинайды» дегені рас екен. Жаңағы 
сөзден Ахмет те қызараңдап қалды. 
Мұндай жағдайға кезігемін деп ойлап 
па еді ол? 

– Бұл не дегеніңіз,  Сәке?  Мен 
Әділбек ініміздің осы ауылға сіңіріп 
жатқан еңбегін ғана сөз еттім. Біле 
білсеңіз, бұл сіздің де атыңызға ай-
тылған игілікті лебіз емес пе? Сіз 
шамданатындай мұнда ешнәрсе жоқ! 
Ал, Әділбек екеу міз арамыз дағы қыз-
меттік қарым-қатынасқа байланысты 
бір жағы әзілге айналдырып айтқан 
жаңағы орынсыз сөзіңіз Сізге мүлде 
лайық емес! – деп, салмақты сөз тас-
тады Ахмет.

«Шатынаған көзге шайтан ғана 
шалынар» дегендей, жөн сөзге құлақ 
асатын Сағындық па?  Бұрынғысы  
шүкір  екен қайта.  Шын пәлеге  енді 
ұрынды ол. Ері бауырына түскен ат-
тай тулап, бүйіріне біреу біз тыққан-
дай отқан орнынан ұшып тұрды.

– Әй, Ахмет! Сен бе, мені жөнге 
салатын! Қайта мен жаңа сыпайылап 
айттым саған. Білемін сендердің шын 
ойларыңды! Жұрт бетіне күле сөй-

леп, аңқаулығын пайдаланып, арам-
дық көздейсің! деп, саңқ етті ол.

– Аға, енді қойсаңызшы, жұрт-
тың мазасын алмай! – деп, сөз қатты 
Әділбек қаймыққан үнмен.

– Қоймағанда не істейсің сен 
маған?  Сен де сау сиырдың боғы 
емессің! Әйтпесе, мынау шашта-төк 
дүние қайдан шығып жатыр? Бәрің 
халықтың несібесін жырып, ысы-
рап рәсуа етіп жатырсыңдар! – деп, 
Сағындық үдете түсті.

– Сәке, сабаңызға түсіңіз, үй 
өзіңіздікі, осының көбі інілеріңіз, 
олардың ойы мен мақсаты сізге қыз-
мет ету. Мен білсем бұларда бөтен ой 
жоқ. Тек сіз бен Әділбек отбасына өз 
ықыластарын білдіруге келіп отқан-
дар – деп, жайсыз әңгімені оң жолға 
салмақшы болған Сағындықтың 
досы және ауылдасы Берік басу айт-
ты.

Осыдан кейін Сағындық шама-
лы басылғандай болды. Сәл кідірді. 
Сөйт се, ол амалдың жоғынан екен. 
Мұны ол Беріктен күтпепті. Артынша 
есін жиды. Жинағаны құрсын олай... 

– Әй, Берік! Не оттап тұрсың! 
Саған қалған сөз бар ма?! Қайта мені 
қолдайды десе, бұл қай алжығаның! 
Білгір болсаң, не ғып жүрсің қолыңа 
кетпен ұстап, егін егіп! Мен сөйле-
генде үндемей жөніңді біл, тіліңді 
тісте, артыңды қысып отыр! – деп, 
Сағындық біржола жүгенін лақтырды 
ортаға. 

Іс насырға шабуға сәл-ақ қал-
ды. Осы сәтте меймандар шеті, түн-
де қораға қасқыр тигенде дүрлігіп, 
бұрышқа ойыса тығылған қойлардай, 
төмен қарай жылжып, тысқа ығыса 
бастады. Дауға араласып, ортақта-
судан өздерін аулақ ұстағандағысы 
болса керек. Тентектеу жан бей-
бастақтықты барынша көп алдында 
жасау ға үйір, топ ортасында күш ала-
тындай. Тыңдаушысы кеміген шатақ 
басының шабыты бәсеңдеп, байы-
бына кезігіп, тыныштық орнар деген 
үміт те болғандай. Сол расталды. 
Құлағын түргендер күрт азайғасын, 
Сағындық та тыйылып, жынынан 
айырылған бақсыдай, сылқ етіп оты-
ра кетті. Әділбек іштей тынып тұр. 
Ықтап жатқан қонақтарды тежеуге 
оның шамасы да, беті де жоқ. Олар-
ды үйге қайта кіргізгенде ілер олжасы 
қалмаған сияқты. Отырыс тың шырқы 
бұзылды. Лаждың жоғынан жүзіне 
салқын күлкі жүгіртіп, сыпайылық 
көрсетіп, қоштасу мезіретін білдіруде. 
«Шақыр масам бауырың қайда дейді, 
шақырсаң дастарқанымның берекесін 
кетіреді ылғи осылай» деп іштей на-
лып тұр. Өзінің де, менің де беделімді 
айрандай іріткенін сезбейді-ау бірге 
туғаным! «Ағасы содырлының інісі 
қадірлі» дегені  адыра қалды.

(Басы. Жалғасы бар)

БАУЫР

Атақоныс ризықсыз қалдырмайды. «Жан бергенге дән береді», 
«Бір қозы туса, бір түп жусан далада қоса шығады». Халық 
даналығы түйіскен ұғымдардың әділдігін осы ауылдың жағдайы 
айқындайды. Орныққан алқабы үйекті, жайлы. Жұрт жазда егіс 
күтіп, балық аулап, қыста аңшылықты кәсіп етеді. Оңтүстігінде  
іші-қуысы аңға толы, қыста малға ық, жазда құнарлы жа йылым 
мен шұрайлы шабындық болар талды-бұталы, шалғын алаңды, 
шүйгінді тоғайы бар дария ат шаптырымда. Терістікті іргеден-
ақ жыңғылды-жиделі, өлеңді-ажырықты алқап меншіктепті. 
Қырғауыл қоразының шақыр ған дауысы жақыннан естіледі. 
Оқта-текте шеттегі үйлер тауығының балапандары жабайы 
шөжелермен араласып бірге жайылады. Қар жауысымен 
аймақтың ішін жануарлар ізі шимайлап, аңшылар назарын қояр 
да қоймас алаңдатып, қызықтырады. Мылтық кем, ілуде біреуде 
ғана. Тұрғындар іздерді айна қатесіз таниды, бесін ауа әр жеріне 
жіңішке қатты сымнан жасалған тұзақ тастайды. Келесі күні 
ертемен кешегі бағытпен жүріп, олжаға кенеледі кезігіп. Біріне 
қоян, екіншісіне қырғауыл ілініпті, үшіншісінде түлкі жатыр. 
Сөйтіп, бұл ел бала-шағасын асырап, күн көреді. 

(әңгіме)
Серікбай ҚОШҚАРОВ

«Сыр медиа» ЖШС ұжымы және Қазақстан Журналистер 
одағының облыстық филиалы «Ақмешіт апта лығы» газетінің 
тілшісі Тұрар Бек мырзаевқа әкесі

Шайдулла Жөкебайұлының
қайтыс болуына байланысты қайғы сына ортақтасып, көңіл 
айтады.

***
«ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ ұжымы Қызылорда облы сы-

ның про куроры Бижанов Нұрлан Дәурен ұлына ағасы
Бижанов Руслан Дәуренұлының

қайтыс болуына байланысты қайғы сына ортақтасып, көңіл 
айтады.

Пандемия тоқтай ма?
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйы

мы ның сарапшылары коронавирус тың 
омикрон штамы Еуропада панде мия
ның тоқтауына ықпал етуі мүмкін деген 
болжам жасады. 

«Вирустың бұл нұсқасы COVID-19 
инфекциясын жаңа, соңғы фазаға ауыстырды. 
Еуропа пандемияның соңғы кезеңіне 
жақындап қалуы әбден мүмкін» деді ДДҰ 
Еуропалық аймақтық бюросының директоры 
Ханс Клуге. Оның пайымдауынша, омикрон 
штамы басылғаннан кейін Еуропада 
жаһандық иммунитет біраз уақытқа 
сақталады. Мұның себебі֪ – вакцинация мен 
аурудан сауыққаннан кейінгі ағзада болатын 
ішкі қорғаныс. 

Алайда, бұл ретте, халықты иммундау 
қарқынын төмендетуге еш жол беруге 
болмайды.

Карнавал кейінге 
шегерілді
Жыл сайын РиодеЖанейрода өтетін 

дәстүрлі карнавал сәуірдің соңына қалды. 
Оған омикрон штамының таралуы түрткі 

болды. Елде вирус жұқтыру көрсеткіші артып 
барады. Күн сайын 120 мыңға дейін адамнан 
қауіпті инфекция анықталады. Сондықтан 
қазіргі жағдай көшеде шеру өткізу мүмкіндік 
бермейді дейді ұйымдастырушылар. 

Айта кетейік, бастапқыда әлемге әйгілі 
карнавал ақпанда өтуі тиіс-тін.

«Кәрілікке күлу» 
сәтсіз аяқталды
75 жастағы француз саяхатшысы 

ЖанЖак Савен мұхиттағы екінші 
жеке саяхатында, яғни Атлант мұхитын 
ескекпен кесіп өтпек болғанда қаза тапты 
деп хабарлайды BBC.

Савен 1 қаңтарда Португалияның Сагре-
шінен Атлант мұхиты арқылы екінші сая-
хатына шықты. Біріншісін ол үш жыл бұрын 
үлкен, арнайы дайындалған бөшкеде жасаған. 
Савен екі мәрте апат сигналын берген. Содан 
кейін онымен байланыс үзілген. 

Ол Facebook-те қатты жел оның жолын 
900 шақырымға ұзартқанын және күн 
панелінен қиындықтар туындағанын жазған. 
Бұрынғы десантшы, кейінірек жеке ұшқыш 
болған Савен өткен аптада 75 жасқа толған 
туған күнін қайығында шампан ішіп атап 
өтті. Ол өзінің сегіз метрлік қайығымен 
мұхитты шамамен үш айда кесіп өтуді 
жоспарлаған. Бұл әрекетін «кәрілікке күлу 
тәсілі» деп санаған.

Барменді алмастырған 
робот
Бейжіңдегі Қысқы олимпиада 

ойындары өтетін аумақта сусындарды 
адам көмегінсіз әзірлей алатын құлтемір 
пайда болды. 

Бұдан бөлек, әлгі құрылғы небәрі 
бір минут ішінде, оннан астам коктейль 
дайындайды екен. Олимпиада ойындары 
ұйымдастырушыларының айтуынша, мұндай 
роботтар коронавирус жұқтыру деректерін 
азайтып, жарыстың мейлінше қауіпсіз өтуіне 
септігін тигізеді.

Ерекше жолаушы
Амстердамдағы Схипхол әуежайында 

жүк лайнерінің шассиінен Африканың 
оңтүстігінен ұшып келген жолаушы 
табылды. Абырой болғанда, ол аман 
жеткен деп хабарлайды ВВС. 

«Әдетте, бұлайша тегін ұшуға тырыса-
тындар аман қалмайды. Өйткені заманауи 
авиалайнерлер ұшатын биіктіктегі ауа 
температурасы минус елу градусты 
құрайды. Нидерланд полициясы мен шекара 
қызметінің өкілі Джоанна Хелмондстың 
айтуынша, аман қалған ер адам ауруханаға 
жіберілген. «Оның мұндай суықта және 
осындай биіктікте аман қалуы таңғаларлық» 
деп қосты Хелмондс. 

Полицияның болжамына сәйкес, ол 
ұшаққа Йоханнесбургтен немесе Найробиден 
отырған, ал Йоханнесбургтен Шипхолға ұшу 
шамамен 11 сағатқа созылады. Табылған ер 
адамның жасы мен ұлты әлі хабарланған 
жоқ.

Түйе күрес
Түріктер түйе күрестіріп жатыр. Бұл 

елде осындай дәстүр бар. 
Эфес қаласының маңында өткен ұлттық 

ойынға 160-тан астам түйе бапталған. Ереже 
бойынша түйелер бір-бірін мойнымен 
басып, ықтыруға күш салады. Егер біреуі 
шөгіп, болмаса тайсақтаса екіншісі жеңімпаз 
атанады. 

Түйе күрес бұл жолы 40-рет ұйымдас-
тырылыпты. Түркияда ертеден келе жатқан 
фестиваль әдетте Эгей мен Жерорта теңізінің 
маңында өтеді.

«СБ» ақпарат

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

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Досжанов Жанымбек Нурекеевич 

(лицензия №0000101 21.06.2005 ж.) 2022 жылдың 17 қаңтарында қайтыс 
болған азаматша Уксикбаева Алга Тиншаевнаның атынан мұралық істің 
ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлері болса, мына мекен-жайға хабарласуын 
сұраймыз: Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 62/2, тел.: 23 15 88,  
8 777 271 51 48.

Ауылдық клубта өткен 
басқосуда аудан орталығынан 
шал ғай орналасқан ауылдың 
жағдайы, атқарылып жатқан 
жұмыстар туралы баяндал-

ды. Сондай-ақ, Сарыбұлақ 
ауылындағы клуб тың жайы, 
елді мекенді ауыз сумен қамта-
масыз ету сияқты мәселелердің 
шешілу жолдары талқыланды. 

Өз кезегінде ауылдық 
ардагерлер кеңесінің төраға-
сы Сражадин Шамұратов 
сарбұлақтықтардың негізгі 
мәселелерінің бірі ауызсу 
мен клуб ғимараты екенін 
жеткізді. Ауыл тұрғындары 
басы ауырып, балтыры сыз-
даса, Ақсуат ауылына баруға 
мәжбүр.

– Біз үшін бұл қиындық 
туғызып отыр. Себебі Ақ-
суат ауылына тура баратын  
мүмкіндік жоқ. Сондықтан 
медициналық бекетті Басықа-
ра ауылына қаратуыңызды 
сұраймыз. Егер осы елдегі 
ағайын ауыра қалса, жол-жө-
некей Басықара ауылына 
немесе аудан орталығына 
барады. Одан бөлек, ауылға 
акушер керек. Бізде дайын ма-
ман да бар. Сондықтан ауылға 
жарты ставкамен болса да 
акушер штаты ашылу қажет, 
– деді С.Шамұратов.

Ауыл тұрғындарының 
ұсы ныс-пікірлері қатарында 
№78 мектепке септик, ауылға 
жаңа транс форматор қажет-
тілігі айтылды. Сондай-ақ, 
оқушыларды тасымалдайтын 
көліктің тозығы жеткен.

Басқосуды қорытынды-
лаған аудан әкімі әр мәсе-
леге қатысты жауап берді. 
Шалғайдағы ауыл тұрғында-
ры ешқашан ескерусіз қал-
майтынын жеткізді.

Шалғай ауылдың шетін мәселелері

Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев 
Сарыбұлақ ауылы тұрғындарымен кездесті.

САУЛЫҚ – САҚТЫҚТА!

Өңірдегі эпидемологиялық 
ахуалға тоқталар болсақ, індет 
тіркелгелі бері коронавирус ин-
фекциясын жұқтырған 23019 
науқас тіркелді. 24 қаңтардағы 
мәлімет бойынша 124 жағдай 
анықталды. Қазіргі кезде облыс 

«қызыл» аймақта. Инфекциялық 
стационарда 368 науқас, реани-
мациялық төсек-орында 23 нау-
қас ем қабылдап жатыр (жүктеме 
26%).

– Өздеріңізге белгілі, індетті 
ауыздықтар бір ғана жол бар, ол – 

вакциналау. Вакциналау жұмыс-
тары 2021 жылдың 1 ақпанында 
басталды. Қазіргі кезде облыс 
азаматтарын вакциналау жұмыс-
тары жалғасуда. Егу науқанына 
аймақта 106 екпе кабинеті, оның 
ішінде аудандарда 91 кабинет тар-
тылды. Бұдан басқа, ұйымдасқан 
ұжымдарда, адамдар көп жинала-
тын жерлерде (ірі сауда ойын-са-
уық орталықтары, базарлар және 

басқалары) КВИ-ға қарсы вакци-
налау жүргізу үшін оқытылған 
медициналық персоналмен жа-
сақталған және арнайы тоңа-
зытқыш жабдығымен жарақтан-
дырылған ар найы орындар бар, 
– деді облыстық денсаулық сақтау 
басқармасы басшысының орынба-
сары Жангелді Шайым бетов. 

Облыста вакцинаның 1 ком-
понентімен егілгендер саны – 

419057, яғни, халықтың қамтылуы 
92,6 процентті құрады. Екінші 
компонентін  397170 адам алды, 
ол – 87,8 процент. 

Pfaizer вакцинасымен 22333 
адам (жас өспірімдер – 18195, жүк-
тілер – 1538, бала емізетін аналар 
– 2242) қамтылды. Сонымен қатар 
бүгінде 39537 тұрғын ревакцина-
лаудан өткен.  Оның ішінде 1265-
і  Pfaizer вакцинасын салдырған. 

23 қаңтар күні ДСМ бөлінісіне 
сәйкес аймаққа 8000 доза «Спут-
ник лайт» вакцинасы жеткізілді. 
Қазіргі кезде облыс бойынша 20 
медициналық мекемеде (соның 
ішінде қала бо йынша 11, аудан 
бойынша 9 медициналық мекеме)  
егу жұмыстары сағат 09.00 мен 
18.00 аралығында  жүргізілуде. 

«СБ» ақпарат

8000 доза вакцина жеткізілді
Бүгінде әлемде, соның ішінде біздің елде де қауіпті індет

пен күрес жалғасуда.


