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ПРЕЗИДЕНТ ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН ЖАҢҒЫРЫҒЫ

БАЛА 
ТӘРБИЕСІНДЕГІ 
ҮЗДІК ҮЛГІ

БРИФИНГ

БАСПАСӨЗ – 2022

Құрметті оқырман

2022 жылдың екінші 
жартыжылдығына

«Сыр медиа» ЖШС қарасты 
газеттерге жазылу 

жүргізілуде.

 «Сыр бойы» газетіне 
жазылу бағасы: 
жекелер үшін: 

6 айға – 3500 теңге.
Мекемелер үшін:

6 айға – 4500 теңге.
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТУРНИР

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

4

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

– Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
өткен наурыз айындағы халыққа арнаған Жол-
дауында Ұлттық құрылтай құру керектігі 
жөнінде алғаш рет мәлімдеген болатын.

Қылышбай Алдабергенұлы, алдымен 
әңгімені Құрылтайдың атауы мен қызметінен 
бастайықшы. Ұлттық құрылтай бұрынғы 
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің ізімен 
жұмыс жасай ма?

– Ұлттық құрылтай – Президент жанындағы 
консультативтік-кеңесші орган.  

Егер құрылтай көне ізбен ғана жұмыс жа-
сайтын болса, бұл онда ұйымның жай атын 
өзгерту болып қалар еді. Ұлттық қоғамдық 
сенім кеңесінде қаралатын мәселелер саяси 
реформалау, әлеуметтік-экономикалық пробле-
малар төңірегінде болса, Ұлттық құрылтайда 
жалпыұлттық құндылықтар негізінде қоғамдық 
бірлікті, «төртеу түгел болуды»  одан әрі 
кеңейтіп, дамытуға қатысты ұзақмерзімді 
сипат тағы мәселелер талқыланады деп танып 
отырмыз.

Құрылтай –
ұлт тірегі, жұрт тілегі

ҚР ҰҒА академигі, техника ғылымының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, Ұлттық құрылтайдың мүшесі Қылышбай Бисеновпен сұхбат.

Мәселен, облыстық санитариялық-
эпедимиологиялық бақылау департаменті 
берген мәліметке сүйенсек, биыл бірінші 
тоқсанда облыс бойынша жануарлар-
дан жарақат алғандар саны – 349, оның 
ішінде 306-сы иттен, 36-сы мысықтан 
жарақаттанған.  Ал былтыр  осы мерзімде 
жарақаттанғандар саны  – 368 болып,  оның 
311-ін ит қапқан.  Мамандардың айтуын-
ша, жарақат алу көрсеткіші өткен жылмен 
салыстырғанда бір деңгейде. Жабайы жану-
арлардан жарақаттанғандар жоқ. 8 адамның 
жарақаты күрделі болып, ауруханаға 
жатқызылған. Жарақаттанғандардың 109-
ы балалар арасында тіркелген.  Оларға 
құтырма ауруына қарсы  екпе егілген. 

192 баланы 
ит қапқан

Кейінгі кезде ақпарат 
құралдарында, әлеуметтік желілерде 
иттің адамға шабуылы жайлы, 
әсіресе, балаларды қабуы белең алып 
отырғаны туралы жиі жазылып 
жүр. Ақтөбе облысының өзінде жыл 
басынан бері 700-ден аса баланы ит 
қапқаны белгілі болды. Халқымыз 
жеті қазынаға балап, адамның досы 
деп келген  иттің «иттігін» көргенде 
неліктен бұлай болды деген сұрақтың 
мазалайтыны рас. Өзге облысты 
мысал қылып айтып жүргенде, өз 
өңіріміз де аталған деректен құралақан 
емес екен.

ҚАЛАДА 50-ге 
ЖУЫҚ СПОРТ 
АЛАҢЫ 
САЛЫНАДЫ

Балалар жылы аясында облыс әкімі 
демеушілер көмегімен қалада спорт 
алаңдары салынатынын жеткізген 
болатын. Бұл ретте әрине, жанашыр 
меценаттардың қолдауы көп. Облыс 
әкімінің орынбасары Мархабат 
Жайымбетов аймақтағы ірі бизнес 
өкілдерімен кездесіп, қайырымдылық 
жасау және әлеуметтік осал топтарға 
қолдау шараларын жүзеге асыру 
барысын нақтылау туралы жиын 
өткізді.

Оған облыстық мәслихат хатшысы 
Наурыз бай Байқадамов, облыстық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Серік Дүйсенбаев және 
облыс тық қоғамдық кеңес мүшесі Садық 
Мұстафаев қатысты. 

Мархабат Жайымбетұлы облыс орталы-
ғында демеушілер есебінен спорт алаңдарын 
салу  туралы келісімге келгенін еске салды.

«Өткен басқосуда, өңіріміздің беткеұстар 
құрылыс компаниялары, яғни «СМП-
Қызылорда» мекемесінің басшысы Темірхан 
Әлімқұлов, «Бақ-Береке 2030» мекемесінің 
басшысы Қайрат Ерназаров біздің бастамаға 
қолдау көрсеткені естеріңізде болар. Бұл 
қолдауларды біз ерекше бағалаған едік, себебі, 
оны ескере отырып, Қызылорда қаласының 
аумағында 50 спорт алаңын салуды қолға 
алдық», – деді М.Жайымбетов.

Осы ретте, облыс әкімінің орынбасары 
Арал ауданының Тоқабай елді мекеніндегі 
апатты мектепті қайта салуға ниет білдірген 
«Өмірзақ» мекемесінің басшысы Ержан 
Дәріқожаев пен балаларға арналған спорт 
алаңдарын салуда белсенділік танытып, 
құрылыс жұмыстарын алғашқы болып бастаған 
«Корпорация Алем-құрылыс» мекемесінің 
басшысы Русланбек Сейітмұратовқа алғыс 
білдірді. Сондай-ақ, әлеуметтік нысандарды 
салуға ынталы кәсіпкерлерді барынша жылдам 
іске кірісуге шақырды.

Облыс әкімінің баспасөз қызметі

Қасым-Жомарт Тоқаевқа елі-
мізде сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес бойынша қабылданып 
жатқан шаралар жөнінде баяндал-
ды. Атап айтқанда, алты айда 1 200 
сыбайлас жемқорлыққа қатысты іс 
қозғалып, 750 лауазымды тұлғаның 
қылмысы әшкереленді.

Президентке қылмыстық 
істерді тергеу барысы және 
келтірілген шығынды өтеу ша-
ралары жөнінде ақпарат берілді. 

Соның ішінде елден заңсыз 
жылыстатылған қаржы активтерін 
қайтару туралы да айтылды.

Олжас Бектеновтің хабарлау-
ынша, аталған шаралар аясында 
халықаралық ынтымақтастықты 
кеңейту жұмыстары жалғасуда. 
Қазақстанның Еуропа кеңесінің 
сыбайлас жемқорлық үшін қыл-
мыстық жауапкершілік жөніндегі 
конвенциясына қосылуы, жемқор-
лардың көлеңкелі табыстарын 

ашу ісіндегі тиімді әдістердің бірі 
болмақ.

Бұдан бөлек, Президенттің тап-
сырмасына сәйкес агенттік «Ата-
мекен» ұлттық кәсіпкерлер пала-
тасымен бірлесіп, шенеуніктердің 
бизнеске заңсыз араласуын бол-
дырмау жөніндегі қорғау тетіктері 
бойынша шаралар кешенін 
әзірледі.

Кездесу қорытындысы бойын-
ша Мемлекет басшысы Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызметтің 
жұмысын күшейтуге қатысты 
бірқатар тапсырма берді.

АГЕНТТІК ТӨРАҒАСЫН 
ҚАБЫЛДАДЫ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Олжас 
Бектеновті қабылдады.

Кейінгі бір аптада облыс 
бойынша әлеуметтік маңызы 
бар негізгі азық-түлік тауарлар 
бағасы өсу индексі 100,4% құраса, 
оның ішінде күріш 2%, қант 4,5%-
ке жоғарылаған. Қырыққабат 
7,1%-ке төмендесе, қалған  
өнімдер бағасы тұрақты. Бағаны 
ырықтандыру үшін тұрақтандыру 
қорында қарыз алушылардың 
өнімдерімен бірге 10 мың тонна 
өнім қалыптастырылған болса 
(8784,5 тонна қарыз алушылардың 
міндеттемелері және 861 тонна 
тұрақтандыру қоры),  6,5 мың 
тонна өнім келісілген. Сонымен 
қатар, облыс тұрғындарын ар-
зан бағада азық-түлік тауарымен 
қамтамасыз ету үшін апта сайын 

Қант қат болып тұр
Қант тапшылығы дәл қазіргі уақытта анық сезіле бастады. Өйткені супермаркеттердің өзінде 

санаулы сағатта өтіп кетуде. Әлеуметтік дүкенде оның бағасы 370 теңгеге көтерілсе, облыста жалпы 
орташа баға 491 теңгені құраған. Мұның себебін мамандар тәтті тосап, сусындар дайындайтын 
кезеңдегі сұраныстың артуы мен логистикалық тасымалға телиді. Ал бүгінге дейін келісі 263 
теңгеден сатылған қант бағасы былтырғы тұрақтандыру қорындағы өнімнің таусылуына 
байланысты көтерілген.

жәрмеңке өткізіліп, 600 тоннаға 
жуық өнім сатылған. 

Облыстық ауыл шаруашы лығы 
және жер қатынастары басқар  ма сы-
ның басшысы Талғат Дүйсе  баевтың 
айтуынша, қант мәсе лесі облыс 
бойынша ғана емес, рес пуб ли када 
өзекті күйінде қалып отыр. 

– Оның негізгі себебі – Ресей 
мен Украина арасындағы қалып-
тасқан жағдайға байланысты. Об-
лыс негізінен қант нарығында 
им портқа тәуелді. Өңірге қант 
Жам был, Алматы облысындағы 
қант заводтарынан және Ресейден 
тасы малданып келген. Сондай-ақ, 
елі мізге келетін шикізат (сахар-
ный тростник) Бразилиядан Ресей 
ар қылы жеткізілетін. Қазір Ресей 

арқылы әкелінетін шикізат басқа 
логистикалық жолдармен тасы-
малдануда. Бұл өз кезегінде қант 
бағасының өсуіне әсерін тигізді.  
Себебі, логистикалық тасымалдау 
арақашықтығының ұзаруы қосым-
ша шығын. Сонымен қатар, тосап 
(варенье) консервілеу кезеңі баста-
лып, тұрғындар қантты жаппай са-
тып алып жатыр. Жыл сайын жаз-
да баға жоғарылайды. Тіпті кейбір 
дүкен сөрелерінде тез таусы лып, 
иесі қайтадан толықтырып үл гір-
меуде. Осы жағдайды пайдаланып, 
кейбір шағын дүкен иелері қант 
баға сын көтеріп сатады. Бү гінгі 
күні ресми статистикалық мә лі мет-
ке сәйкес, облыс бойынша қант тың 
орташа бағасы – 491 теңге. 

БАҚ өкілдері республикалық 
деңгейде жыл сайын осындай 
бәсекелерде бақ сынайды. Ал біздің 
облыста мұндай дүбірлі дода тұңғыш 
мәрте ұйымдастырылды. Жүлде 
қоры да қомақты. Сондықтан бо-
лар, айтулы турнирлерде топ жа-
рып жүрген «Хабар», «Экспресс-К», 
«Қарекет», «Тараз-пресс», «Шым-
кент», «Түркістан-ТВ» және «Ал-
маты» командалары қатысып, ойын 
көрігін қыздырды.

Жарыстың ашылу салтанатын-
да қала әкімі Асылбек Шәменов 
журналистерді кәсіби мерекемен 
құттықтап, турнирге қатысушыларға 
сәттілік тіледі. 

Жеребе нәтижесі бойынша 
«Ақмешіт» өз тобында «Хабар», 
«Шымкент», «Тараз-пресс» сынды 
мықты командалармен тайталасқа 
түсті. Қызылордалық журналис-
тер топтық кезеңде шымкенттік 
және тараздық әріптестерін қапы 
қалдырып, «Хабар» командасына есе 
жіберіп қойды. Өз тобында екінші 
орын алған олар жартылай финал-
да «Экспресс-К» командасынан 2:4 
есебімен жеңіліп қалды. 

Осылайша 3-орын үшін сайыс-
та Талдықорған қаласынан келген 
«Қарекет» командасымен күш сынас-
ты.

БАҚ өкілдері Қызылордада доп тепті

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Өткен сенбі-жексенбі күндерінде Қызылорда қаласындағы 
«Еуразия» спорт кешенінде футзалдан облыс әкімінің жүлдесі үшін 
журналистер арасында республикалық турнир өткізілді. Оған 
еліміздің бірқатар өңірінен 9 команда қатысты. Олардың арасында 
өңір намысын қорғаған «Ақмешіт» және «Қаламгер» командалары 
бар.
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Ұлттық құрылтай құру 
жөніндегі Жарлыққа Президенттің 
өзі қол қойып, оған өзінің төраға 
болуы бұл ұйымның терең мәнін 
сездіреді.

– Ұлттық құрылтайдың Қы
зылорда облысынан ұсынылған 
мүшесі –  өзіңіз. Кеше ғана 
Ұлытау төрінде өткен Ұлттық 
құрылтай жиынына қатысып 
қайттыңыз. Әсеріңізді, ойыңызды 
ортаға салсаңыз дейміз...

– Ұлтымыздың рухын 
көтеріп тұрған Ұлытау өңіріндегі 
Ұлттық құрылтай жиынына ҚР 
Президентінің Жарлығымен бе
кітілген құрам мүшесі ретінде 
қатыстым.

Алты Алаштың анттасып, таң
басын тасқа басқан тағдырлы 
мекені, киелі жерінен үлкен рухани 
сер піліспен оралғанымды айтқым 
келеді.  

Ұлы десе, Ұлытау! Көкаспан 
біздің шаңырағымыз болса, аты
на заты әр берген, тарихымен нәр 
берген Ұлытау Ұлы даланың алтын 
уығы секілді.  

– Қазақ тарихында алпыс
тан астам құрылтай өткен 
дейді. «Жаңа Қазақстан» 
жағдайындағы бұл Құ рылтай 
бұрынғылардан өзгерек секілді. 
Оның Ұлытауда өтуінде де 
символикалық мән жатқаны 
анық. Осыларға тереңірек бойлап, 
түсіндіре кетсеңіз...

 – Алаша мен Жошының кесене сі 
Ұлытауда тұр. Бұл осы жердің оты 
сөнбеген ошақ екенін көрсетеді. 
Әз Тәукенің «Жеті жарғысы» да 
құрылтайда қабылданған дейді де
ректер. Халықтың жадында Тәуке 
ханның билік құрған уақыты «қой 
үстіне бозторғай жұмыртқалаған» 
бейбіт, мамыражай кезең есебінде 
сақталған. 

Шәкәрім Тәуке ханға «Түрік, 
қырғызқазақ һәм хандар шежіресі» 
атты еңбегінде: «Есім ханның ескі 
жолы» деген жолдан кем қалған 
бітім жолдарды түзеткен осы еді. 
«Күлтөбенің басында күнде кеңес» 
деген жол бітім сол еді», – деп баға 
береді. 

Ұлытауда ұлы хандар таққа 
отырған. Қазақ елінің тәуелсіздігі 
үшін жанпида болған жолбарыс 
жүректі Кенесарыны халқымыз 
Ұлы тауда ақ киізге салып, хан 
көтерген.

Орынбордағы бірінші қазақ 
құрыл  тайында Алаш партиясының 
құрыл ғаны, екінші құрылтайда 
Алаш автономиясының жария лан
ғаны мәлім.

Кешегі тоқсаныншы жыл
дары тәуелсіздіктің алғашқы 
белес терінде тұрып, Дүниежүзі 
қазақтарының тұңғыш Құрылтайы 

шақырылды. Осы кезеңде шет 
жерге шығандап кеткен талай 
қандасымыз атақонысқа бет бұрды. 
Бұл Құрылтайдың елдің ес жиып, 
еңсе тіктеуіне елеулі орны бар. 
Бірақ, бұл Құрылтайлар істен гөрі, 
ой алаңы болып қалды, бесалты 
жылда бір шақырылатын жиынға 
айналды.

Сондықтан, «сенім», «бірлік», 
«әділдік» – үштұғырын қазық 
қылған бүгінгі Құрылтай 
жұмысының Ұлы тауда шақырылуы 
тарихи жадымызды жаңғырта оты
рып, жаңа Қазақстанның іргетасын 
қалаудың бірегей бастамасы деп 
санаймын. 

Билік пен халықтың арасындағы 
сенімді нығайту, барлық заңдардың 
әділетті орындалуы, жаңа қо
ғамдық сана қалыптастыру арқылы 
бірлігімізді арттыру – Құрылтайдың 
басты қағидалары болды. 

 – Атап айтқанда қандай 
өзекті мәселелер көтерілді?

– Мемлекет басшысы бұл 
Құрылтайдың ел бірлігін нығай
татын, қоғамды ұйыстыратын соны 
идеялар орталығы болатынына 
сенім білдірді.  

«Мұнда  қазақтың бірлігін 
әйгі лейтін сәулетті нысан тұруы 
керек. Мен Әулиетаудың етегінде 
Мемлекеттік рәміздер алаңын ашу
ды тапсырамын. Қасиетті өңір де 
көк байрағымыз асқақтап тұруға 
тиіс. Сол арқылы ұрпақтар сабақ

тас тығы жалғасып жатқанын көр
сетеміз», – деді Мемлекет басшы
сы. 

Сонымен бірге Президент 
Құрыл тай жұмысы барысында 
басшы лыққа алынуы тиіс үш негізгі 
мәселені атады.

«Бірінші – жалпыұлттық бір лік  ті 
ны ғайту. Ең алдымен, ұлттың жаңа 
сапасын қалыптастыруға айрық ша 
мән беруіміз қажет. Сонымен қа тар, 
қоғамды алға жетелейтін құнды
лықтарды қалыптастыруымыз ке
рек. Біз орнықты демократиялық 
институттар құрамыз десек, сая
си жауапкершілік мәдениетін да
мытуымыз қажет. Шын мәнінде, 
нағыз отаншылдық қасиетті қалып
тастыруға тиіспіз. Сонда радика
лизм мен экстремизмге тосқауыл 
қоямыз», – деді ҚасымЖомарт 
Тоқаев.

Мемлекет басшысы елдің ең 
бас ты құндылығы егемендік екеніне 
тоқталып, қаңтар оқиғасынан кейін 
елімізде саяси белсенділіктің арт
қанын атап өтті.

Сондайақ, әлеуметтік желі
лерде әртүрлі мәселелер көтеріп 
жүрген қоғам белсен ділеріне на
зар аударды. Олардың кейде мүлде 
ақылға сыймайтын пайым дарға 
баратыны да айтылды. Мұн дай 
жағдайлардың бірлік пен тұтас
тыққа сызат түсіретіні шын. Ара
мызда заңды белден басатын 
азаматтар да бар. «Біртіндеп демо

кратия жолына түсу кезінде мұндай 
жағдайлардың болуы – түсінікті. 
Бірақ, Заң талабы мүлтіксіз 
орындалуға тиіс екенін әрдайым 
есте ұстау қажет. Заң мен тәртіп 
– ішкі тұрақтылықтың  бірден
бір кепілі», – деді ҚасымЖомарт 
Тоқаев.

Президент жүргізіліп жатқан 
реформалардың мәнмаңызын 
халыққа дұрыс түсіндіруді екінші 
маңызды міндет, халықтың жаңа 
технологиялар арқылы ауқымды 
реформаларға қатысуын үшінші 
маңызды міндет деп атады.

«Құрылтай – белгілі бір адам
дар ғана бас қосатын жер емес. 
Ол, шын мәнінде, жалпыұлттық 
жиынға айналуы керек. Бұл – өте 
маңызды міндет. Біз Жаңа цифрлық 
технологияның мүмкіндігін кеңі
нен пайдалануымыз қажет. Сонда 
мемлекет пен халықтың қарым
қатынасы барынша тиімді бол
мақ. Мен Qurultay деген арнайы 
мобильді қосымша әзірлеуді 
ұсынамын. Сол арқылы халық елді 
жаңғырту туралы ойпікірін он
лайн режимде айта алады. Жұрт 
реформаның нақты пайдасын көруі 
қажет», – деді.

Президент осылармен бірге 
кейінгі жылдары атаусыз қалған 
Республика күніне ұлттық мереке 
мәртебесін қайтаруды ұсынды.

1990 жылы 25 қазанда Қазақ
станның егемендігі туралы деклара
ция қабылданғанын бәріміз білеміз. 
Тәуелсіздігіміздің тұғыры қаланған 
дәл осы күн жады болуы тиіс. Бұған 
қатысты Президент: «Респуб
лика күні елдің мемлекет құру 
жолындағы тарихи қадамының 
сим волы болуы керек. Әрине, 
Тәуел сіздік күнінің бастапқы мәні 
сақ талады. Бұл күн мемлекеттік 
мереке болып қала береді. Бірақ, 
Тәуел сіздік алуға зор үлес қосқан 
ұлт тық батырларымызға тағзым 
күні ретінде атап өтілуі керек», – 
деді.

– Сөз сөйлеушілер қандай мә
селе лерге мән берді? Құрылтайда 
сізге ерекше әсер еткен жағдайлар 
не?

– Құрылтайда он кісінің сөз 
сөйлеуі белгіленген екен. Ал, 
мінберге он төрт адам шықты. 
Бұл Құрылтайдың қалыпты ере
жеге қатып қалған жиын емес 
екендігін көрсетті. Сөйлеушілердің 
барлығы да халықтың көкейкесті 
мәселелерін айтты. Солардың 
ішінде Алматыдағы мемлекеттік 
орталық музей қызметкері Бибігүл 
Дәндіғараеваның сөзі жүректі 
қозғады. Қаңтар оқиғасы кезінде 
таяқпен, таспен қаруланған ат
палдай жігіттер музейдің есігін 
сындырып ішке енген. Музейден 
қылыш, кездік секілді қарулар 
алғысы келген сыңайлы. Сол кез

де Бибігүл өз амандығын ойламай, 
ұлт жәдігерлерін сақтап қалу үшін 
басып алушыларға жалғыз қарсы 
тұрған. Оларды ақылмен, жалын
ды сөзбен жасқап, ұлт қазынасына 
қол сұқпау керектігін айтып, рай
дан қайтарған. Бұл шапшыған 
толқынды шалғайымен жауып 
тоқтатқанмен бірдей еді. Сол 
Бибігүлдің сөзіне қатты әсерлендім.

Құрылтай отырысының соңын
да Мемлекет басшысы Қасым
Жомарт Тоқаев күллі түркі дү
ние  сіне мәшһүр ақын Мұхтар 
Ша ханов қа «Қазақстанның Еңбек 
Ері» атағын беріп, «Отан» орденін 
тақты.

Ең бір әсерлі сәттің бірі 
осы болды, неге екенін өзің де 
түсінерсің. Кезінде мемлекеттік 
деңгейдегі марапатты алмай қойған 
ақиқатшыл ақынның сол сәтте өзі 
де толқып тұрды. Себебі, бұл жаңа 
Қазақстанның жасампаз идеялары
на зор сенім артатын сезімін жасы
ра алмағаны болатын. 

Құрылтайдың негізгі мақса
тының бірі де – еліміздің алдына 
қойып отырған міндеттерін әрбір 
азаматтың сезінуі, соған тілек қосу, 
тірек болу.

Мемлекет басшысы сөзінде 
қазақ қоғамын толғандырған келелі 
мәселелердің бәрі – Ұлытауда, Ор
дабасыда, Мәртөбеде, Күлтөбеде 
өткен осындай кеңестерде шешіл
генін айта келіп, Ұлттық құрыл
тайдың келесі жиынын Түркістанда 
өткізуді ұсынды.

– Құрылтай неше жылда 
шақырылады?

– Ұлттық құрылтай жиы
ны әр жыл сайын шақырылады. 
Қазіргі жағдайда еліміздегі шешіл
мей жатқан, шешімін күткен 
жалпыхалықтық мәселелер көп. 

Құрылтай мүшесі болып та
былатын қайраткерлерге халық 
үнін жеткізу, аймақтардың қорда
лан ған мәселелері мен ұлт бола
шағына қатысты нақты ойларын, 
ұсыныстарын жолдап отыру жауап
кершілігі жүктелген.

Келесі жылы Түркістанда 
өтетін Құрылтайда мен онан 
кейінгі  Құрылтайды Қызылордада 
өткізу жайын ұсынатын боламын. 
Президенттің өзі төрағалық ететін 
келесі кеңес өткізілген өңірдің да
муына тың серпін беретіні анық. 

Мен қасиетті Сыр өңірінің 
өкілі ретінде Ұлттық құрылтайда 
Қызылорда халқының көкейіндегі 
ойларды биік мінберден көтеруге 
барлық білімім мен тәжірибемді ар
найтын боламын.

– Сізге сәттілік тілейміз. 
Әңгімеңізге рахмет.

Сұхбаттасқан
Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,

«Сыр бойы»

− Ләйлә Бегалықызы, бүгінде 
партия жаңғыру жолында. Ол 
партияның қоғамдық қабылдау 
бөлмелеріне қалай ықпал етіп 
жатыр? Қабылдау бөлмелерінің 
негізгі жұмысы қандай бағыт
тарға бұрылды?

− Аты айтып тұрғандай,  
қабыл дау бөлмелерінің ең негізгі 
жұмысы − тұрғындардың өтініш
терін қарау, олардың оңтайлы 
шешілуіне қолдау көрсету. 
Партия Төрағасы алға қойған 
негізгі міндеттер мен ел игілігіне 
бағытталған жобаларды түсіндіру, 
насихаттау. Қазір жанжақты 
жаңғырту жұмыстары халықпен 
кері байланыс жасаудың тиімді 
құралы – қоғамдық қабылдау бөл
мелері қызметін де қамтып отыр. 
Мемлекет басшысы партияның 
кезектен тыс ХХІІ съезінде өңір
лерде мобильді топтар құрып, 
шалғай елді мекендерде көш пелі 
қабылдаулар өткізуді тап сырған 
болатын. Осы тапсырма ларды 
жүзеге асыру үшін өңірде ар
найы мобильді топтар құры лып, 
шалғай елді мекендерде қабыл
даулар өтті.  Жыл басынан бері 
партия филиалдарының қоғам дық 
қабылдау бөлмелеріне 2 мыңнан 
астам өтініш түсті. Одан бөлек, ар
найы тақырыптар бо йынша ашық 
есік күндері ұйым дастырылып, 
түрлі сала бас шы ларының қаты
суымен тұрғын дарға мемлекеттік 
бағдар лама лардың тиімділігі тү
сін діріліп, үнпарақтар таратылды. 

− Көбіне қандай өтініштер 
келіп түседі?

− Біз әрбір өтініштерді тал
дап, саралаймыз. Ең көбі − тұрғын 
үй, тұрақты жұмысқа орналасу, 
денсаулық сақтау, әлеуметтік 
мәселелер, жер дауына қатысты. 
Ауыл тұрғындарынан түскен 
өтініштердің басым бөлігі мектеп, 
медициналық амбулаторияларды, 
клубтарды күрделі жөндеуден 
өткізу, ескірген ғимараттар құры
лысын жаңадан салу, спорттық 
сауықтыру алаңдарын салу, көше
лерге түнгі жарық орнату, аяқсу 
мәселесін шешу, көшеаралық 
жолдарды салу, жөндеу, газдан
дыру мәселесін шешу төңірегінде. 

− Мобильді топ құрамында 
кімдер бар?

− Мобильді топ қоғамдық 
қа былдау бөлмесінің жауап
ты қызметкерлері, партияның 
облыс  тық филиалының саяси 
кеңесі мен облыстық, аудандық 
мәсли хаттарындағы партия фрак
циясының мүшелері, аудан әкім
дері, облыстағы тиісті са лалық  
басқармалардың бас шы  лары мен 
өкілдері және «Түр кіс танҚызыл
орда» өңір аралық заңгерлер пала
та сы ның заңгерлерінен құралған. 
Ал ғашқы мобильді топ құра
мында республикалық қоғамдық 
қабылдау бөлмесі меңгерушісінің 
орынбасары Азамат Біржанов та 
болып, Жалағаш ауданының Ала
месек және Сырдария ауданының 
Іңкәрдария, Қазалы ауданының 
Бекарыстан би, Шиелі ауданының 
Жөлек және Жаңақорған ауда
нында Қандөз елді мекендерінде 
халықпен кездесіп, өтініштерін 
тыңдады. 

 − Қабылдаулардың ауыл 
тұрғындарына шапағаты тиіп 
жатыр ма?

− Мобильді қабылдауды 
ұйым  дас тырудағы басты мақсат  
қала, аудан орталықтарын ғана 
емес, облыстың әрбір тұрғынын 
қамту. Ол жердегі өзекті мәсе
ле ле рімен танысу және оларды 
ше шуге жұмыс жасау. Сондайақ, 
тұрғындарға Мемлекет бас
шысының жаңа бастамаларын, 
мем лекеттік бағдарламалардың 
тиімді тұстарын кеңінен түсін
діру. Мысалы наурыз, мамыр 

айларында мобильдік топтар 
облыстағы шалғай 25 елді мекенде 
қабылдаулар өткізді. Кейбір ауыл 
тұрғындарының мәселелерін ал
дын ала зерделегендіктен, «Вод
хоз» мекемесінің, «Қазақтелеком» 
АҚ облыстық  филиалының ма
мандары қабылдауларға қатысты. 
Салаға қатысты мәселелер бо
йынша түсіндірме жұмыстарын 
жүргізді. Мобильді топтардың 
қабылдауына 500ге жуық аза
мат өтініш  білдіріп, олардың 40 
проценті оң шешілді. 181 азаматқа 
кеңес берілді. Мәселен, Жалағаш 
ауданы Есет батыр ауылы 
тұрғындарынан түскен өтінішке 
сәйкес, мамыр айында мемлекеттік 
сатып алу конкурсымен «Игілік 
стройпроект» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 4 млн теңге 
қаражатына Т.Бисенбаев, Өмірбай 
шешен, Бөлебай би, Сарман ба
тыр көшелерінің 5,4 шақырымына 
ЖСҚ әзірлеу жұмыстарын баста
ды. Келісімшарт бойынша ЖСҚ 
осы маусым айында аяқталады деп 
жоспарланған. Ауылдың Өмірбай 
шешен, Көкпая, Ақжарма, 
К.Әбішев, Т.Бисенбаев, Сарман 
батыр, Н.Әпрезов, Жаңажарма, 
Жаңақоныс, Алтынқорған кө
шелеріне «Өңірлерді дамыту» 
бағдарламасы аясында К.Әбішев 
көшесіне 9 дана, Өмірбай шешен 
көшесіне 9 дана жарық шамдарын 
(ұзындығы 604 метр) орнату бой
ынша мемлекеттік сатып алу кон
курсы нәтижесімен «Рененстрой» 
ЖК жұмыстарды тамыз айын
да аяқтауды межелеген. «Туған 
жерге тағзым» акция сы аясында 
«Қара бура» шаруа қожалығы 
Ақарық көшесі бойына 25 дана 
бағана орналастырып беретін бол
ды.

− Партияның сайлаушыларға 
берген уәдесі орындалып жатыр 
дейсіз ғой?

− Иә, әрине.  Сырдария ау
даны Іңкәрдария ауылында 
өткен қабылдау барысында осы 
ауылға жақын орналасқан Шаған 
ауылының өкілдері қабыл дау
ға келіп, ауылды газдандыру 
мәселесін көтерді. Мәселе пар
тиялық бақылауға алынып, бі
рінші кезекте шешілуі тиіс 
түйткіл ретінде республика 
деңгейінде жұмыс жасалуда. Атап 
айтсақ, 4506 халқы бар Шаған 
ауылын газдандыру мәселесі 
«Аmanat» партиясының сайла
уалды бағдарламасын жүзеге 
асыруға бағытталған Жол кар
тасына ен гізілген. Бүгінгі күні 
аудан дағы басқа да 3 ауылмен 
бірге жо басметалық құжаттама 
әзір леуге жергілікті бюджеттен 
қаржы бөлініп, жобасы жасал
ды. Мемлекеттік сараптамадан 
өт кізілуде. Қазалы ауданының  
Бозкөл ауылы тұрғындарының 
таби ғи апат салдарынан ша
тыры қираған №96 мектептің 
жайын қалпына келтіру өтініші 
бо йынша да нақты жұмыстар 
жүр  гізілді. Бүгінде облыстық 
білім басқармасы тарапынан 
зақым  данған аумақ бойынша 
жобасметалық құжаттары әзір
леніп, қажетті қаржы жақын да 
облыстық бюджеттің нақты
лауына ұсынылады. Мобильді 
қабыл даулар екінші жартылдықта 
жалғасын тауып, 13 шілдеден бас
тап жыл аяғына дейін өңірдегі 
тағы 30 елді мекенде өткізуді жос
парлап отырмыз. Азаматтардан 
келіп түскен барлық өтініштер 
партиялық бақылауға алынған. 
Ешбір өтініш қараусыз қалмай, 
кезеңкезеңімен шешімін табады.

− Сұхбатыңызға рахмет!

Сұхбаттасқан 
Гүлбану МАҚАЖАН, 

«Сыр бойы»

Құрылтай –
ұлт тірегі, жұрт тілегі

Іргелі мемлекет атануымызда бірлік, келісім және 
өзара қолдау қағидаттарына негізделген Қазақстан 
халқы ассамблеясының рөлі ерекше. Осы ретте аппарат 
басшысы патриотизм, мемлекеттік тілдің маңызын арт
тыру мәселесін алға тартты.

– Облыс әкімі, облыстық ҚХА төрағасы Нұрлыбек 
Нәлібаевтың төрағалығымен өңірлік ассам блеяның 
XXIV сессиясы жаңа форматта өтеді. Қазіргі таңда 
сессияға дайындық жұ мыстары жүргізіліп, тиісті іс
шаралар жос пары әзірленуде, – деді ол.

Кездесуде өңірдегі ұлтаралық татулық пен қоғамдық 
келісімді сақтау, облыстық ассамблеяның қызметін жан
дандыру және оның қоғамдықсаяси рөлі мен маңызын 
арттыру бағытындағы атқарылып жатқан жұмыстар мен 
міндеттері айтылды. Сонымен бірге облыстық Қазақстан 
халқы ассамблеясының қоғамдық негіздегі орынбаса
рын сайлады. Көп ші ліктің қолдауымен облыстық өзбек 
этномәдени бір лес тігінің төрағасы Кахар Да да шев тің 
кандидатурасы ұсы нылды.

Жиын соңында алдағы атқары ла тын жұмыстарға 
байланысты ұсыныспікірлер айтылып, шешу жолдары 
қарастырылды.

«СБ» ақпарат

Кеңес отырысы 
қорытындыланды

«Достық үйінде» облыстық Қазақстан халқы 
ассамблеясы кеңесінің отырысы өтті. Жиынға 
облыс әкімінің аппарат басшысы Шахмардан 
Байманов және қоғамдық даму басқармасының 
басшысы Мира Қазбекова қатысты.

МОБИЛЬДІ 
ҚАБЫЛДАУЛАР 
ауыл тұрғындарына 
тиімді

Халық әкімдік пен «Аmanat» партиясының қабылдауларына 
асығады. Себебі өздерінің түйткілді мәселелері шешімін 
табатынына сенеді. Әсіресе партияның мобильді 
қабылдауларына келушілер көп. Олар қандай мәселесін айтты? 
Шешім табуына партия тарапынан қандай жұмыстар жасалуда? 
Осы және басқа да сұрақтарды «Amanat» партиясы облыстық 
филиалының атқарушы хатшысы Ләйлә Төрешоваға қойған 
едік.

Ал, әлеуметтік дүкендерде, әлеуметтік 
бұрыштарда қант 370 теңгеден, яғни орташа 
статистикалық бағадан 121 теңгеге төмен. 
Біздің тарапымыздан бағаны тұрақтандыру 
үшін «Азықтүлік келісімшарт корпорация
сы» ҰК» АҚ арқылы тұрақтандыру қорына 
272 тонна қант алынды, 38 әлеуметтік дүкен 
мен 14 әлеуметтік бұрышқа төмен бағамен 
жеткізілді. Бүгінгі күні облыс бойынша 247 
тонна қант бар. Сонымен қатар, тікелей 
қант зауыттарынан 680 тонна сатып алу 
жұмыстары жүргізілуде. Жыл аяғына дейін 

3315 тонна  алу жоспарда, – деді басқарма 
басшысы.

Өзіміздің күріш пен тұз облыстың ішкі 
нарығын қамтамасыз етеді. Бірақ ендігі 
уақытта күріш бағасы да қымбаттауы мүмкін. 
Оған қажетті тыңайтқыштар 3 есе, жанар
жағармайдың да  жоғарылауы әсер етеді. 
Күріш бағасы кейінгі 3 жыл көлемінде небәрі 
8 процентке қымбаттаған. Ал қарақұмық 
үш жылда 57 процентке өскен. Ауылдағы 
диқандардың күнкөрісі осы өнімге байланы
сты. Сондықтан олардың да еңбегі лайықты 
бағалану керек. Бағасы артатын өнімдер 
қатарында жұмыртқа, күнбағыс майы да бар. 

Облыстық кәсіпкерлік және өнеркәсіп 
басқармасы басшы сының орынбасары Ринат 
Сұлтангереев әлеуметтік маңызы бар тауар
лар бағасының негізсіз өсуіне мемлекеттік 
бақылау жасалатынын айтады. 

– Қазір бәсекелестікті қорғау және 
дамыту департаменті өнімді сатудың 
барлық делдалдық схемасы бойынша тек
серу жұмыстарын жүргізді. Облыс бо
йынша экономикалық тергептексеру 
департаменті күнбағыс майы, қант, тауық 
жұмыртқасы, қырыққабат және бас пияз 
өнімін сату бағасына үстемақы мөлшерінің 
сақталуын тексеруде. Бұдан бөлек, 

Қызылорда қаласының тұрғындарынан 
«Magnum» гипермаркетіндегі және «Small»  
супермаркетіндегі азықтүлік тауарларының 
бағаларына қатысты 6 арыз келіп түскен. 
Осыған байланысты 4 арызшағым бойын
ша жоспардан тыс тексеру жүргізілді, – деді 
Р.Сұлтангереев.

Облысқа қант зауыттарынан апта сай
ын 34 вагон өнім келуде. Алайда бұл да 
тұрғындарды толық қамтамасыз етуге жет
пей жатыр. Бір адамға бір келі қант берілетін 
жағдай мен әлеуметтік дүкендердегі ұзын
сонар кезектің қашанға дейін созылатынын 
әлі ешкім дөп басып айта алмайды.

Қант қат болып тұр

Облыс әкімінің орынбасары 
Мархабат Жайымбетовтің 
төрағалығымен өткен жиында 
аймақтағы проблемалық 
құрылыс нысандарының жағдайы 
қаралып, оларды шешу жолдары 
талқыланды.

Мәжіліске қатысқан ҚР Сыбай
лас жемқорлыққа қарсы ісқимыл 
агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызмет) Қызылорда облысы 
бойынша департаменті басшысының 
бірінші орынбасары Бақытжан Ниязов 
күн тәртібіндегі негізгі мәселе бойынша 
хабарлама жасады.

М.Жайымбетов өңір басшысының 
тапсырмасы негізінде әрбір нысанның 
сапалы әрі мерзімінде аяқталуына на
зар қойды. Биыл Қызылорда облысында 
әлеуметтік сала, жылуэнергетикалық 
кешеннің, газдандыру объектілерінің, 
тұрғын үйлердің, автомобиль жол
дарының құрылысына мемлекеттік бюд
жеттен 45,1 млрд теңге бөлінген. 

Оның ішінде әлеуметтік объектілер 
мен тұрғын үйлерге 16,6 млрд теңге, 
энергетика мен комуналдық салаға 10,2 

млрд теңге, жолдарға 18,3 млрд теңге 
жұмсалмақ. Аталған қаражат аясын
да 9 мектеп, 2 балабақша, 6 денсаулық 
сақтау нысаны, 8 мәдениет нысаны, 13 
спорт нысаны, 22 тұрғын үй құрылысы 
салынуда.  14 елді мекенге газ, 12 елді 
мекенге ауызсу, 2 елді мекенге электр 
жүйелері тартылуда және ұзындығы 350 
шақырым болатын автомобиль жолдары 
жөнделуде.

Қазіргі уақытта құрылыс жұмыстары 
бекітілген кестеге сәйкес жүргізілуде, 
жыл соңына дейін 30 әлеуметтік ны

санды, 22 тұрғын үйді, ұзындығы 200 
шақырымнан астам автомобиль жол
дарын пайдалануға беру жоспарланып 
отыр.

Жиында аудан әкімдері мен жа
уапты басқарма басшылары құрылыс 
жобаларына қатысты проблемалық 
мәселелерді тілге тиек етіп, атқарылатын 
жұмыстарды баяндады. 

Жиын соңында облыс әкімінің 
орынбасары проблемалық 9 нысанның 
құрылысын жалғастырып, аяқтау 
мақсатында нақты тапсырмалар берді.

Құрылыстағы өткір мәселелер 
қатаң бақылауда



Құжат 3www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz №92 (20366) 21 маусым, сейсенбі  2022 жыл

Sb
   Жоба

Қызылорда облысы бойынша 2022-2023 оқу 
жылына арналған техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды 
даярлауға арналған мемлекеттік білім беру 

тапсырысын бекіту туралы
«Бiлiм туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 2-тармағының 8-3) тармақшасына, 

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабына сәйкес Қызылорда облысының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қызылорда облысы бойынша 2022-2023 оқу жылына арналған техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы осы қаулының 
қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. «2021-2022 оқу жылына арналған техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар 
кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын бекіту туралы» Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2021 жылғы 7 қазандағы №376 қаулысының (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде №24713 тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

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

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары М.Жайымбетовке 
жүктелсін.

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

Қызылорда облысының әкімі                                      Н. Нәлібаев

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2022  жылғы _____  _________

                     № ______ қаулысына қосымша

Қызылорда облысы бойынша 2022-2023 оқу жылына арналған техникалық 
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған 

мемлекеттік білім беру тапсырысы

№ Мамандық (біліктілік) атауы
Мамандық
(біліктілік) 

коды

Жергілікті, 
республикалық 

бюджет, 
орындар саны 

(күндізгі оқу нысаны)

Бір маманды 
оқытуға 

жұмсалатын 
шығыстардың
орташа құны 
(мың теңге)9 сынып 

негізінде
11 сынып 
негізінде

1 2 3 4 5 6
01120100 - Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

1 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 
ұйымдарының тәрбиешісі 4S01120102 25 - 496,1

2 Мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқытудың қолданбалы бакалавры 5АВ01120101 - 25 496,1

01140100 - Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі
3 Бастауыш білім беру мұғалімі 4S01140101 30 - 496,1

01140200 - Музыкалық білім беру

4
Мектепке дейінгі, бастауыш және 
негізгі орта білім берудің музыка 
мұғалімі

4S01140201 15 - 496,1

01140300 - Көркем еңбек
5 Көркем еңбек мұғалімі 4S01140301 30 - 496,1

01140500 - Дене тәрбиесі және спорт
6 Дене тәрбиесі мұғалімі 4S01140501 25 - 496,1
7 Спорт жаттықтырушысы - оқытушы 4S01140503 - 20 496,1
8 Дене тәрбиесі және спорт нұсқаушысы 4S01140504 25 - 496,1

01140600 - Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті  оқытудың педагогикасы мен әдістемесі
9 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі 4S01140601 25 - 496,1

10 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі 4S01140602 25 - 496,1
11 Шетел тілі мұғалімі 4S01140605 50 - 496,1

01140700 - Информатика

12 Бастауыш және негізгі орта білім 
берудің информатика мұғалімі 4S01140701 25 - 496,1

02150100 - Аспаптық орындау (аспап түрлері бойынша)

13 Концертмейстер, балалар музыка 
мектебінің оқытушысы 4S02150101 2 - 496,1

14 Оркестр әртісі (дирижер), балалар 
музыка мектебінің оқытушысы 4S02150102 19 - 496,1

15
Халық аспаптар оркестрінің әртісі 
(дирижер), балалар музыка мектебінің 
оқытушысы

4S02150103 25 7 496,1

02150300 - Вокалдық өнер*

16 Академиялық ән салу әртісі, балалар 
музыка мектебінің оқытушысы 4S02150301 10 - 536,0

17 Дәстүрлі ән салу әртісі, балалар 
музыка мектебінің оқытушысы 4S02150302 5 - 536,0

02150400 - Хорды дирижерлау
18 Хормейстер, оқытушы 4S02150401 10 - 536,0

02150700 - Хореографиялық өнері
19 Би ансамбілінің әртісі 4S02150702 10 - 536,0

20 Көркемөнерпаздар хореографиялық 
ұжымының жетекшісі, оқытушы 4S02151001 15 - 536,0

04130200 - Логистика (салалар бойынша)
21 Экспедитор 4S04130202 20 - 502,3

05220100 - Экология және табиғатты қорғау қызметі (түрлері бойынша)

22 Ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтардың технигі 4S05220102 15 - 502,3

05320100 - Геологиялық суретке түсіру, пайдалы қазба кен орындарын іздеу мен барлау  (түрлері бойынша)
23 Техник-геолог 4S05320103 25 - 536,0

05320200 - Пайдалы қазба кен орындарын іздеу мен барлаудың технологиясы мен техникасы
24 Бұрғылау қондырғысының машинисі 3W05320202 25 - 536,0

06120100 - Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша)*

25 Компьютерлік аппараттық қамтамасыз 
ету операторы 3W06120101 25 - 502,3

06120200 - Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері*

26
Аппараттық және бағдарламалық 
қамтамасыздандыруды қорғау 
операторы

3W06120201 25 - 502,3

27 Ақпараттық қауіпсіздік технигі 4S06120202 25 25 502,3
06130100 - Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)*

28 Бағдарламалық қамтамасыздандыруды 
құрастырушысы 4S06130103 25 - 502,3

29
Бағдарламалық қамтамасыздандыруға 
қызмет көрсету және тестілеу 
бойынша технигі

4S06130104 25 - 502,3

30 Ақпараттық жүйелер технигі 4S06130105 25 25 502,3
07130100 - Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша)

31 Электромонтер (түрлері және 
салалары бойынша) 3W07130101 50 - 536,0

32
Электр жабдықтарын жөндеу 
жөніндегі электр слесарі (түрлері және 
салалары бойынша)

3W07130102 25 - 536,0

33 Техник-электрик 4S07130103 - 25 536,0
07130200 - Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша)

34 Электр монтаждаушы (салалар 
бойынша) 3W07130201 25 - 536,0

35 Техник-электрик 4S07130202 50 - 536,0
07130300 - Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары

36 Қазандық жабдығы бойынша 
қараушы-машинисі 3W07130301 25 - 536,0

37 Техник-энергетик 4S07130303 25 - 536,0

07130400 - Жылу техникалық жабдықтар және жылу мен жабдықтау жүйелері (түрлері бойынша)

38
Қазандық және шаң дайындау 
цехтарының жабдықтарын жөндеу 
жөніндегі cлесарь

3W07130402 25 - 536,0

39 Техник-жылу технигі 4S07130403 25 - 536,0
07130700 - Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану 
(түрлері және салалары бойынша)*

40 Электр жабдықтарын монтаждаушы 3W07130701 25 - 536,0
41 Техник-электромеханик 4S07130704 - 25 536,0

07140500 - Сандық техника (түрлері бойынша)

42 Сандық техниканы монтаждаушы-
жөндеуші 3W07130501 25 - 502,3

43
Электронды және сандық 
техникаларға қызмет көрсету және 
жөндеу жөніндегі механик

3W07140502 25 - 502,3

44 Техник-электронщик 4S07140504 - 25 502,3
07140700 - Автоматика, телемеханика және темір жол көлігіндегі қозғалысты басқару

45
Сигнал беру, орталықтандыру және 
бұғаттау құрылғыларына қызмет 
көрсету және жөндеу жөніндегі 
электромонтер

3W07140702 25 - 502,3

46 Техник-электромеханик 4S07140703 - 25 502,3
07140900 - Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 

47
Телекоммуникациялық жабдықтар 
мен байланыс арналарын 
электромонтаждаушы-реттеуші

3W07140901 25 - 502,3

07150300 - Токарлық іс (түрлері бойынша)*
48 Токарь 3W07150301 50 - 536,0
49 Фрезерлеуші 3W07150302 50 - 536,0

07150500 - Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)*
50 Электргазымен дәнекерлеуші 3W07150501 150 15 536,0
51 Техник-механик 4S07150502 25 - 536,0

07150600 - Слесарлық іс (түрлері және салалары бойынша)*
52 Жөндеуші-слесарь 3W07150601 50 - 502,3

53 Авариялық-қалпына келтіру 
жұмыстарының слесары 3W07150602 25 - 502,3

07160300 - Темір жол жылжымалы құрамының өндірісі (түрлері бойынша)
54 Техник-электромеханик 4S07160301 25 - 536,0

07160500 - Темір жолдың жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету

55 Локомотивті жөндеу жөніндегі слесарі 
(түрлері бойынша) 3W07160502 25 - 536,0

56 Техник-электромеханик 4S07160503 25 - 536,0
07160600 - Темір жолдың вагондар мен рефрижераторлы жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және 
техникалық қызмет көрсету

57 Вагон жөндеу слесары 3W07160601 25 - 536,0
58 Техник-электромеханик 4S 07160603 25 - 536,0

07161300 - Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану*
59 Автомобиль жөндеу слесарі 3W07161301 100 - 536,0

60 Автомобиль электр жабдықтарын 
жөндеу жөніндегі электрик 3W07161302 50 - 536,0

61 Автомобиль көлігін жөндеу шебері 3W07161303 75 - 536,0
62 Техник-механик 4S07161304 25 - 536,0

07161600 - Ауыл шаруашылығын механикаландыру*
63 Жөндеуші-слесарь 3W07161601 100 - 502,3

64 Ауыл шаруашылығы техникасын 
жөндеу шебері 3W07161602 50 - 502,3

65 Ауыл шаруашылығы өндірісінің 
тракторист-машинисі 3W07161603 125 - 502,3

66 Техник-механик 4S07161604 - 25 502,3
07161700 - Ауыл шаруашылығы техникасын пайдалану, техникалық қызмет көрсету  және жөндеу*

67 Механикаландырылған фермалар мен 
мал өсіру кешенінің операторы 3W07161701 25 - 502,3

68 Еңбекті көп қажет ететін процестерді 
механикаландыру жөніндегі техник 4S07161702 25 - 502,3

07210200 - Сүт және сүт өнімдерін өндіру*
69 Техник-технолог 4S07210203 - 20 502,3

07210300 - Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі*
70 Кондитер 3W07210302 25 - 536,0
71 Наубайшы 3W07210303 25 - 536,0
72 Техник-технолог 4S07210305 25 - 536,0

07210900 - Балық өндірісі*

73 Балық және теңіз өнімдерін өңдеуші 3W07210901 25 - 536,0

74 Техник-технолог 4S07210902 25 - 536,0

07220100 - Құрылыс бұйымдары мен конструкцияларын өндіру*

75 Металл-пластик өнімдерін жасау және 
монтаждау шебері 4S07220104 25 - 536,0

76 Техник-технолог 4S07220105 25 - 536,0
07221400 - Жиһаз өндірісі*

77 Ағаштан жасалған бұйымдарды 
құрастырушы 3W07221402 25 - 536,0

78 Жиһаз жинақтаушы 3W07221403 25 - 536,0

07230100 - Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу*
79 Тігінші 3W07230101 85 15 536,0
80 Арнайы тігінші 3W07230102 100 - 536,0
81 Киім конструкторы 3W07230104 25 - 536,0
82 Модельер-пішуші 3W07230105 25 - 536,0
83 Модельер-конструктор 4S07230106 25 - 536,0
84 Техник-технолог 4S07230107 25 - 536,0

07240100 - Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер астында өңдеу
85 Жер асты тау-кен жұмысшысы 3W07240101 25 - 536,0

07240300 - Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық қазу
86 Экскаватор машинисі 3W07240301 25 - 536,0

07310100 - Архитектура
87 Графикалық жұмыстарды орындаушы 3W07310101 25 - 536,0
88 Техник-жобалаушы 4S07310102 - 20 536,0

07320100 - Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану*

89 Ағаш ұстасы және паркет 
жұмыстарының шебері 3W07320102 75 15 536,0

90 Құрғақ құрылыс шебері 3W07320103 75 - 536,0

91 Кең бейінді құрылыс жұмыстарының 
шебері 3W07320104 125 - 536,0

92 Құрылыс-әрлеу жұмыстарының 
шебері 3W07320105 100 - 536,0

93 Техник-құрылысшы 4S07320106 25 20 536,0
07320700 - Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы және пайдалану

94 Жол құрылыс машиналарының 
машинисі 3W07320702 25 - 536,0

95 Техник-құрылысшы 4S07320703 25 - 536,0
07320800 - Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы

96 Техник-жолшы, құрылысшы 4S07320803 50 - 536,0
07321100 - Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерінің инженерлік жүйелерін монтаждау және 
пайдалану*

97 Слесарь- сантехник 3W07321101 25 - 536,0

98
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
объектілерінің инженерлік жүйелеріне 
қызмет көрсету шебері

3W07321102 25 - 536,0

99 Инженерлік жүйелерді монтаждау 
және пайдалану технигі 4S07321103 25 - 536,0

07321200 - Газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен жүйелерін құрастыру және пайдалану*

100 Газ құбырларын пайдалану және 
жөндеу слесарі 3W07321201 25 - 536,0

101 Газ объектілері құрал-жабдығын 
пайдалану технигі 4S07321202 25 - 536,0

07321400 - Гидротехникалық мелиорация
102 Гидромелиоратор-техник 4S07321402 25 - 536,0

08110100 - Агрономия*
103 Агроном 4S08110103 25 - 502,3

08110300 - Жеміс-көкөніс шаруашылығы*
104 Жеміс өсіруші 3W08110304 20 20 502,3
105 Жеміс-көкөніс өсіруші техник 4S08110305 20 20 502,3

08110500 - Зоотехния*
106 Мал шаруашылығы шебері 3W08110502 25 - 502,3
107 Зоотехник 4S08110504 25 - 502,3

08110700 - Балық шаруашылығы (түрлері бойынша)*
108 Техник-балық өсіруші 4S08110703 25 - 502,3

08120200 - Жылы жай шаруашылығын ұйымдастыру*
109 Жылы жай өндірісінің шебері 4S08120203 25 - 502,3

08210100 - Орман шаруашылығы (түрлері бойынша)*
110 Орманшы 3W08210102 25 - 502,3
111 Техник-орман патологі 4S08210104 25 - 502,3

08210200 - Аңшылық және аң өсіру шаруашылығы*
112 Қорықшы 3W08210201 25 - 502,3

08410100 - Ветеринария*

113 Жануарлар мен құстарды жасанды 
ұрықтандыру операторы 3W08410102 25 - 502,3

114 Ветеринарлық санитар 3W08410103 25 - 502,3
115 Ветеринарлық технигі 4S08410104 25 - 502,3
116 Ветеринарлық фельдшер 4S08410105 25 25 502,3

09110100 - Стоматология
117 Стоматологиялық гигиенашы 3W09110101 25 - 502,3
118 Дантист 4S09110102 25 - 502,3
119 Стоматолог-дәрігердің көмекшісі 4S09110103 25 - 502,3

09110200 - Ортопедиялық стоматология
120 Тіс технигі 4S09110201 - 25 502,3

09120100 - Емдеу ісі
121 Фельдшер 4S09120101 50 - 502,3

09130100 - Мейіргер ісі
122 Жалпы практикадағы мейіргер 4S09130103 75 - 502,3
123 Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры 5АВ09130101 - 50 502,3

09130200 - Акушерлік іс
124 Акушер 4S09130201 - 25 502,3

09140100 - Лабораториялық диагностика
125 Медициналық зертханашы 4S09140101 25 - 502,3

09160100 - Фармация
126 Фармацевт 4S09160101 - 25 502,3

10130100 - Қонақ үй бизнесі*
127 Әкімші 3W10130101 25 - 502,3

10130300 - Тамақтандыруды ұйымдастыру*
128 Кондитер-безендіруші 3W10130301 50 - 536,0
129 Аспазшы 3W10130302 100 15 536,0
130 Технолог 4S10130303 25 - 536,0

10150100 - Туризм
131 Туризм жөніндегі нұсқаушы 3W10150101 25 - 502,3
132 Саяхат жүргізуші 3W10150102 25 - 502,3
133 Туристік агент 3W10150103 25 - 502,3
134 Туризм менеджері 4S10150104 25 - 502,3

10320200 - Төтенше жағдайда қорғау (салалар бойынша)
135 Құтқарушы 3W10320201 40 - 536,0
Барлығы: 4171 537 -

Ескерту:
* ерекше білім беру қажеттіліктері бар азаматтар қатарынан кадрлар даярлау мүмкін болатын мамандық.

ЖОБА

Қызылорда облысы әкімдігінің 2022 жылғы 
17 мамырдағы № 558 «Қызылорда 

облысы бойынша 2022 жылға арналған асыл 
тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, 

мал шаруашылығының өнімділігін және өнім 
сапасын арттыруды субсидиялау бағыттары 
бойынша субсидиялар көлемдерін, сондай-ақ 

ауыл шаруашылығы жануарларының аналық 
басының азығына жұмсалған шығындар 

құнын арзандатуға субсидиялар нормативтерін, 
субсидиялар алушыларға қойылатын 

өлшемшарттары және субсидиялар алуға 
арналған өтінім беру мерзімдерін бекіту туралы» 

қаулысына өзгеріс енгізу туралы
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қызылорда облысы әкімдігінің 2022 жылғы 17 мамырдағы №558 «Қызылорда облысы бойынша 

2022 жылға арналған асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін 
және өнім сапасын арттыруды субсидиялау бағыттары бойынша субсидиялар көлемдерін, сондай-ақ ауыл 
шаруашылығы жануарларының аналық басының азығына жұмсалған шығындар құнын арзандатуға суб-
сидиялар нормативтерін, субсидиялар алушыларға қойылатын өлшемшарттары және субсидиялар алуға 
арналған өтінім беру мерзімдерін бекіту туралы» қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №28110 болып тіркелген) келесі өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қызылорда облысы бойынша 2022 жылға арналған асыл тұқымды мал 
шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау 
бағыттары бойынша субсидиялар көлемдері осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазыл-
сын.

2. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі осы қаулыны заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Әділет 
министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қызылорда облысы әкімінің орынбасарына 
жүктелсін.

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

Қызылорда облысының әкімі           Н.Нәлібаев                

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі

                                         

Қызылорда облысы әкімдігінің
2022 жылғы «___» ___________ № ___ қаулысына  қосымша 

Қызылорда облысы әкімдігінің
2022 жылғы «17» мамырдағы № 558 қаулысына  1-қосымша

Қызылорда облысы бойынша 2022 жылға арналған асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, 
мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау бағыттары бойынша 

субсидиялар көлемдері

№ Субсидиялау бағыты Өлшем 
бірлігі

1 бірлікке 
арналған 

субсидиялар 
норматив
тері, теңге

Субсидия 
көлемі

Субсидия 
сомасы,

мың теңге

Етті және етті-сүтті мал шаруашылығы:
1 Селекциялық және асыл тұқымдық жұмыс жүргізу:

1.1 Ірі қара малдың тауарлық аналық басы бас/
шағы-

лыстыру 
маусымы

10 000 34 406 344 060

1.2 Ірі қара малдың асыл тұқымды аналық басы 15 000 14 390 215 850

2 Етті, етті-сүтті тұқымдардың асыл тұқымды 
тұқымдық бұқасын сатып алу

сатып
алынған бас 150 000 805 120 750

3 Ірі қара малдың асыл тұқымды аналық басын сатып алу:
3.1 Отандық сатып

алынған бас
150 000 769 115 350

3.2 Тәуелсіз мемлекеттер достастығы, Украина 
елдерінен импортталған 225 000 444 99 900

4

Бордақылау алаңдарына бордақылау үшін немесе 
сою қуаты тәулігіне кемінде 50 бас ірі қара мал 
болатын ет өңдеуші кәсіпорындарға өткізілген 
немесе ауыстырылған ірі қара малдың еркек 
дарақтарының (оның ішінде сүтті және сүтті-етті 
тұқымдардың еркек дарақтары) құнын арзандату

тірідей 
салмағы, 

килограмм
200 836 730 167 346

барлығы 1 063 256
Сүтті және сүтті-етті мал шаруашылығы:

5 Сүтті және сүтті-етті тұқымдардың асыл тұқымды бұқасының ұрығын сатып алу:

5.1 Бір жынысты
сатып

алынған 
доза

10 000 2 000 20 000

6 Ірі қара малдың асыл тұқымды аналық басын сатып алу:
6.1 Отандық сатып 

алынған бас 200 000 400 80 000
барлығы 100 000

7 Сүт өндіру құнын арзандату:

7.1 Бағымдағы сиырларының саны 600 бастан 
басталатын шаруашылық

өткізілген 
немесе 

өңделген 
килограмм

45 6 930 711 311 881,9

8

Шаруа (фермер) қожалықтарында және ауыл 
шаруашылығы кооперативтерінде сүтті және 
сүтті-етті бағытындағы ірі қара малдың 
аналық басын қолдан ұрықтандыру жөніндегі 
көрсетілетін қызметтер үшін асыл тұқымды және 
дистрибьюторлық орталықтарды субсидиялау

ағымдағы
жылы

ұрықтан-
дырылған 

бас

5 000 2745 13 725

барлығы 325 606,9
Жұмыртқалы құс шаруашылығы:

9
Асыл тұқымды құстардан алынған жұмыртқа 
бағытындағы финалдық нысандағы тәуліктік 
балапан сатып алу

сатып
алынған бас 60 24 000 1 440

Қой шаруашылығы:
10 Селекциялық және асыл тұқымдық жұмыс жүргізу:

10.1 Қойлардың асыл тұқымды аналық басы бас/
шағы-

лыстыру 
маусымы

4 000 87 267 349 068

10.2 Қойлардың тауарлық аналық басы 2 500 44 950 112 375

11 Отандық асыл тұқымды қойлар сатып алу сатып
алынған бас 15 000 32 524 487 860

12
Бордақылау алаңдарына бордақылау үшін немесе 
сою қуаты тәулігіне 300 бас болатын ет өңдеуші 
кәсіпорындарға өткізілген ұсақ малдардың еркек 
дарақтарының құнын арзандату

өткізілген
бас 3 000 9 000 27 000

барлығы 976 303
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен:

13 Балара ұясымен селекциялық және асыл тұқымдық 
жұмыс жүргізу

балара 
ұясы/

маусым
5 000 950 4 750

14 Ауыл шаруашылығы малдарының азығына жұмсалған шығындар құнын арзандату:

14.1 Сүтті және сүтті-етті бағыттағы асыл тұқымды ірі 
қара малдың аналық басы бас 480 000 1 250 600 000

15 Бие сүтін өндіру және өңдеу құнын арзандату килограмм 60 73 900 4 434
16 Түйе сүтін өндіру және өңдеу құнын арзандату килограмм 55 164 091 9 025

барлығы 618 209
2021 жылғы күту парағына түскен өтінімдер:

17 Селекциялық және асыл тұқымдық жұмыс жүргізу:
17.1 Ірі қара малдың тауарлық аналық басы бас/шағы-

лыстыру 
маусымы

10 000 5 594 55 940
17.2 Ірі қара малдың асыл тұқымды аналық басы 15 000 1 074 16 110

18 Етті, етті-сүтті тұқымдардың асыл тұқымды 
тұқымдық бұқасын сатып алу

сатып
алынған бас 150 000 745 111 750

19 Ірі қара малдың асыл тұқымды аналық басын сатып алу:
19.1 Отандық сатып

алынған бас
150 000 544 81 600

19.2 Тәуелсіз мемлекеттер достастығы, Украина 
елдерінен импортталған 225 000 100 22 500

20

Бордақылау алаңдарына бордақылау үшін немесе 
сою қуаты тәулігіне кемінде 50 бас ірі қара мал 
болатын ет өңдеуші кәсіпорындарға өткізілген 
немесе ауыстырылған ірі қара малдың еркек 
дарақтарының (оның ішінде сүтті және сүтті-етті 
тұқымдардың еркек дарақтары) құнын арзандату

тірідей
салмағы, 

килограмм
200 387 630 77 526

21

Шаруа (фермер) қожалықтарында және ауыл 
шаруашылығы кооперативтерінде сүтті және 
сүтті-етті бағытындағы ірі қара малдың 
аналық басын қолдан ұрықтандыру жөніндегі 
көрсетілетін қызметтер үшін асыл тұқымды және 
дистрибьюторлық орталықтарды субсидиялау

ағымдағы 
жылы

ұрықтан-
дырылған

бас

5 000 256 1 280

барлығы 366 706
Қой шаруашылығы:

22 Селекциялық және асыл тұқымдық жұмыс жүргізу:

22.1 Қойлардың асыл тұқымды аналық басы
бас/

шағы-
лыстыру 
маусымы

4 000 14 720 58 880

23 Отандық асыл тұқымды қойлар сатып алу сатып
алынған бас 15 000 30 803 462 045

24

Шаруашылықтарда және ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінде қойлардың аналық басын қолдан 
ұрықтандыру жөніндегі көрсетілетін қызметтер 
үшін асыл тұқымды және дистрибьюторлық 
орталықтарды субсидиялау

ұрықтанды-
рылған

бас/ 
шағы-

лыстыру 
маусымы

1 500 420 630

барлығы 521 555

25 Балара ұясымен селекциялық және асыл тұқымдық 
жұмыс жүргізу

балара 
ұясы/

маусым
5 000 50 250

26 Ауыл шаруашылығы малдарының азығына жұмсалған шығындар құнын арзандату:
26.1 Етті және етті-сүтті бағыттағы тауарлық ірі қара 

малдың аналық басы
бас

15 000 1 696,3 25 444
26.2 Қойдың аналық басы 2 500 1 842 4 605
26.3 Жылқының аналық басы 10 000 2 143,1 2 1431
26.4 Түйелердің аналық басы 10 000 159,5 1 595

барлығы 53 325
Жиыны 4 026 400,9

Ескертпе:
Жануарлардың барлық түрлерін, етті бағыттағы құстардың ата-енелік/ата-тектік нысандағы асыл 

тұқымды тәуліктік балапанын, асыл тұқымды құстан алынған жұмыртқа бағытындағы финалдық нысандағы 
тәуліктік балапанды, ірі қара малдың және қойлардың эмбриондарын сатып алу бекітілген нормативке 
дейін, бірақ оны сатып алу құнының 50%-ынан аспайтын мөлшерде субсидияланады.

Сүтті және сүтті-етті тұқымды асыл тұқымды бұқаның ұрығын сатып алу құнының 100%-на дейін 
субсидияланады, бірақ бекітілген нормативтерден аспайды.

Асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды/тұқымдық қошқарларды тауарлық табынға/отарға одан әрі жалға 
беру кезінде өтінім беруші етті мал шаруашылығындағы/қой шаруашылығындағы оператор болып табылады. 
Аналық мал басына арақатынасты есептеу бір тұқымдық аталыққа (асыл тұқымдық және дистрибьюторлық 
орталықтарды қоспағанда) кемінде 13 аналық басты құрайды және 25 аналық мал басынан аспайды.

Асыл тұқымды тұқымдық айғырлар мен тұқымдық түйелерді сатып алу аналық мал басы бар болған 
кезде субсидияланады. Аналық мал басының арақатынасын есептеу бір тұқымдық аталыққа кемінде 8 
аналық басты құрайды және 15 аналықтан аспайды.
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1-бет

Осыдан бір жыл 
бұрын отбасымыз-
дың тірегі, ағайын-
ның қамқоршысы, 
асқар тау әкеміз 
Әлімқұлов Сейтсұл-
тан  Мәлкаждарұлы 
өмірден озған еді. 

Әкеміз Сейтсұл-
тан Мәлкаждарұлы 
1950 жылдың 29 
қыр күйегінде  Шиелі 
ауданы Бәйгеқұм 
ауылында  дүниеге 
келген. 1967 жылы Бәйгеқұм 
ауылындағы №401 М.Әуезов 
атындағы орта мектепті, 1969 
жылы Ташкенттегі №31 қалалық 
темір жол машинисін даярлай-
тын училищені тәмамдап, №97 
кәсіптік-техникалық училищеде 
заправщик, механик болып еңбек 
жолын бастаған. Жұмыстан қол 
үзбей жүріп Түркістан индустри-
алды-педагогикалық техникумын 
техник-механик мамандығы бой-
ынша сырттай бітіріп, мекеме-
лерде бас механик, аға шебер, бас 
инженер және директор болып 
қызмет атқарды. 1997-2003 жыл-
дары «СМП-Қызылорда» ЖШС-

да жабдықтаушы 
бөлімінде абырой-
лы қызмет атқарып, 
құрметті зейнет де-
малысына шықты.

Шаңырағымыз-
дың берекесі, ағай-
ынның қадірлісі 
болған абзал жан 
аяулы анамыз Ораз-
күл Сәдуақасқы-
зымен бір шаңырақ 
астында 50 жыл 
бақытты ғұмыр 

кешіп, дүниеге 3 ұл, 5 қыз әкелді. 
Біздерді оқытып, текті тәрбиесін 
беріп, ұлды ұяға, қызды қияға 
қондырып, немере-шөбере сүйді.

Ардақты әкеміз Сейтсұлтан  
Мәлкаждарұлының қонақасысы 
25 маусым күні сағат 17.00-де, 
жылдық асы 26 маусым күні сағат 
12.00-де Шиелі ауданы Бәйгеқұм 
ауылы, Досбол би көшесі 5/1 үйде 
берілетінін барлық ағайын-туыс, 
құда-жекжаттарға хабарлай оты-
рып, қасиетті Құран ішінде бо-
луға шақырамыз.

Еске алушылар: 
Әлімқұловтар әулеті

Нұрлансын аяттармен қабіріңіз

«III Интернационал Жер» 
жауапкершілігі шектеулі серік-
тестігінің 54 құрылтайшысы-
ның «III Интернационал Жер» 
жауапкершілігі шектеулі серік-
тестігіне, «III Интернационал 
Жер» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің құрылтайшысы 
Айбек Шамшатович Бибола-
товқа, «III Интернационал Жер» 
жауапкершілігі шектеу лі серік-
тестігінің бұрынғы құрылтай-
шылары Бахыт Шакуалиевич 
Байжановқа, «Алуан Ас» жа-
уапкершілігі шектеулі серіктес-
тігіне, Алматбек Алдиярович 
Алдонгаровқа қатысты берген 
талап қоюы бойынша Қызыл-
орда облысының мамандан-
дырылған ауданаралық эконо-
микалық сотында азаматтық іс 
қаралуда.

Талап қоюшылар өз талап 
қою ларында «ІІІ Интернацио-
нал Жер» жауапкершілігі шек-
теулі серіктестігі (бұдан әрі – 
Серіктестік) құрылған уақытта 
Б.Байжановтың жарғылық ка-
питалға 3 268 080 теңге қаражат 
салмағанын, яғни, жарғылық 

капиталдың 90% үлесіне заңсыз 
ие болғанын, 2005 жылғы 7 шіл-
деде Серіктестіктің жарғылық 
қорындағы 90% үлес Б.Бай-
жановтан «Шапағат Лимитед» 
ЖШС-не заңсыз өткенін, 2018 
жылғы 14 маусымда Серіктес-
тіктің жарғылық қорындағы 
90% үлес «Алуан АС» ЖШС-
нан А.Алдонгаровқа заңсыз 
берілгенін, 2020 жылғы 3 қара-
шада Серіктестіктің жарғылық 
қорындағы 90% үлес А.Алдон-
гаровтан А.Биболатовқа заңсыз 
берілгенін, осыған орай аталған 
әрекеттерді т.б. жарамсыз деп 
тануды сұраған.

Аталған талап қою арызымен 
қозғалған азаматтық ісі 23 ма-
усым 2022 жылы, сағ.16:30-ға 
Қызылорда облысының маман-
дандырылған ауданаралық эко-
номикалық сотында сот отыры-
сында қарауға тағайындалғаны 
туралы «ІІІ Интернационал 
Жер» ЖШС-ның құрылтайшы-
ларына хабарланады.

Сот отырысы хатшысы-
ның телефоны: 8 747 332 14 80,  
8 708 440 95 93.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Әуелде ауыз әдебиеті 
арқылы таралған халықтық 
аңыз-ертегілер, эпостық 
жыр лар, қисса-дастандар 
ға с ырлар бойы құнын жо-
ғалтпай, әсіресе, ұрпақ тәр-
биесінде ерекше орын ал-
ған. Өйткені шығарманың 
түп-төркіні адалдық пен 
сенімге, батырлық пен қай-
сарлыққа баулитын. Айта-
лық,  Алпамыс, Қобыланды, 
Ер Тарғын сынды батырлар-
дың болмысы ер балалар-
дың  қиялына қанат бітірсе, 
Қыз Жібек пен Баян сұлудай 
болсам деп армандамаған 
бұрымды қыз да жоқ шығар? 

Бүгінгідей, жастың да, 
жасамыстың да жадын гад-
жеттер жаулаған уақыт-
та көркем әдебиет оқудың 
маңызы қайтадан күн тәртібі-
не шықты. Иә, шындап кіріс-
се, шешілетін шаруа екен. 
Оған «Кітап оқы да, тұлға 
бол» жобасының аясында 
мыңдаған жас жеткіншектің 
көркем әдебиет оқып, көңіл 
көкжиегін кеңейтуіне ықпал 
еткен жобаның авторы әрі 
жетекшісі, Қызылорда қала-
сындағы М.Ералиева атын-
дағы Мәдениет үйінің ди-
ректоры Нұрмат Мансұрмен 
әңгімелес кенде көзіміз жет-
ті. Аталған жобаға Сырдария 
ауданы бо йынша 11 ауыл-
дан, аудан орталығындағы 
1 мектептен 1300 оқушы қа-
тысқан. 

– Биылғы «Балалар 
жы лына» орай осы бас-
та маны қолға алған едік. 
Алдымен аудан әкімі 
 М.Ергеш баевтың қабылда-
уында болып, аталған мәсе-
ле жайында ақылдастық. 
Ол кісі жобамызды толық 
қолдайтынын айтты. Со-
нымен, 5-7 сынып оқушы-
лары үшін С.Мұратбек-
ов  тің «Жабайы алма», ал, 
8-10 сынып оқушыларына 

 Б.Момышұлының «Ұш қан 
ұя» кітабын оқуға ұсынып, 
екі ай уақыт бердік. Келіскен 
уақытта барлық қатысушы-
ларға оқыған шығармасы 
бойынша эссе жаздырдық. 
Одан бөлек, жас оқырман-
дар шығарма желісі бойын-
ша билетке жасырылған са-
уалдарға жауап беріп, ойға 
түйгенін ортаға салды. Осы 
тұста «Жеті атасын жатқа 
айту» деген де шартымыз 
болған. Бұл шарттан да бала-
лар мүдірген жоқ.

Жас оқырмандардың 
«Жа байы алманы» оқу ар-
қылы жақсылық пен жаман-
дықтың, обал мен сауаптың, 
қиындыққа мо йымайтын 
қайсарлық пен төзімділік-
тің мәнін түсінгенін аңғар-
дық. Ал, «Ұшқан ұяны» 
оқы ғандар Бауыржан Мо-
мышұлындай тұлғаның  тағ-
дырымен  танысып,  өмірлік 
ұстанымын үлгі тұтқандай. 
Міне, шындығында бұл ба-
стамамыз біз ойлағаннан 
да артық нәтиже көрсетті, – 
дейді Нұрмат Мансұр. Осы 
орайда жоба авторы мектеп 
ұжымдарының, оның ішінде 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні 
мұғалімдерінің көп еңбегі 
бар екенін атап өтті.

Жоғарыда айтқанымыз-
дай, жобаның бірінші ке-
зеңіне 1300 оқушы қатысқан 
болса, екінші кезеңде соның 
ішінен іріктелген 100-ден 
астам бала қатысады. Өз ке-
зегінде оларға басқа көркем 
шығарма оқуға беріледі. Ал, 
қорытынды кезеңде осы 100-
ден астам оқырманның 10-
ны жеңіс тұғырынан көрін-
се,  оның ішінде бас жүлде 
иегері «2022 жылдың үздік 
оқырманы» атанады. 

– Бұл жобаны қолға 
алғандағы мақсатымыз – бү-
гінде жалт-жұлт еткен  ал-

дамшы ақпараттарға бой 
алдырып жатқан жастары-
мыздың бетін бері бұрып, 
ұлттық тәрбиеге баулу. Осы 
орайда келешекте Сыр өңірі-
нен шыққан әдебиет өкіл-
дерінің шығармаларын на-
сихаттау да ойымызда бар. 
Қазіргі күні еліміздің білім 
саласында «Оқуға құштар 
мектеп» жобасы жүзеге 
асырылып жатқаны белгілі. 
Сондықтан алдағы уақытта 
бұл жобалар ортақ жүйесін 
тауып, облыстық деңгейге 
ұласса, артық болмас еді, – 
дейді жоба жетекшісі.

Жас оқырмандардың 
жетіс тігіне ҚР Мәдениет 
қайраткері Серік Ыдырыс-
ов, Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшелері Қ.Есім-
сейітова (облыстық филиал 
басшысы), ақын Е.Әуезов, 
ғалым, ұстаз Р.Наурызбаева, 
«Құр мет» орденінің иегері 
М.Байдәулет, мәдениет сала-
сының үздігі Н.Мансұр және  
балалар ақыны  Е.Әбдиев 
сынды белгілі қаламгерлер 
баға берді. Ал, Сырдария ау-
дандық «Тіршілік тынысы» 
газетінің бас редакторы, Қа-
зақстан Жазушылар одағы-

ның мүшесі А.Ибрагимұлы 
алқа құрамының мүшесі әрі  
аталған жобаның ақпараттық 
демеушісі болды.

Айта кетейік, көркем әде-
биет оқып, көп ішінен дара 
шыққан  балалардың еңбегі 
лайықты бағаланды. Аудан 
көлеміндегі  Б.Құдайберген, 
М.Сәрсен баев, С.Сұл тан-
ов,  А.Ералиев, М.Би сенов, 
Қ.Нұрсейітов, А.Ыс қақов, 
Қ.Рүс темұлы, М.Әбіл даев, 
А.Құ лыбаев,  Ж.Жұма баев, 
Ж.Сыз дықов сияқ ты кә сіп-
керлер дің де меу  шілігімен 
оларға велосипед, смарт-
сағат, басқа да бағалы сый-
лықтар табыс талды. Жалпы 
жүлде қоры 2 млн теңгеден 
астам қаржыны құрады. 

Қорыта айтқанда, бала-
ның сөздік қорын ұлғайтып, 
таным-түсінігін кеңейту 
үшін көркем әдебиетті оқы-
туға көбірек көңіл бөлу ке-
рек. Тіпті қажет болса, әрбір 
әулет арасында осындай сай-
ыстар ұйымдастырып, бала-
ларды ынталандырып, еңбе-
гіне қарай сыйлықтар әперіп, 
кітап оқуға баулыса артық 
болмас еді.

Бала тәрбиесіндегі 
үздік үлгі

Рухани таным деңгейін айтпағанда, қарапайым 
қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру үшін де 
көркем әдебиеттің пайдасы зор екенін уақыт көр-
сетіп отыр. Олай дейтініміз, осы күні ұялы телефон-
ның ыңғайына жығылған жастар екі ауыз сөздің 
басын құрап, әңгімелесе алмайтын жағдайға жетті. 
Ал, бітпейтін тірліктің соңында жүрген ата-ананың 
баламен сөйлесуге уақыты жоқ.

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb

Шиелі ауданы  Сұлутөбе 
ауылдық округіндегі дәрігерлік 
 амбулатория 2013 жылы 
ашылып, жаңа медициналық 
құрал-жабдықтармен қамтамасыз 
етілген. Мұнан бөлек, ауылдық 
округте аурухана бар. Ауылдық 
емханаға қарасты жалпы халық 
саны 3339 адам.

Амбулаторияға қарасты 2 медицина-
лық пункт, одан бөлек Жаназар батыр, 
1-Мамыр, Майлытоғай ауылдарында 
фельдшерлік-акушерлік пункттер жұ-
мыс істейді.

Аға дәрігер Сәбира Дүйсенбекова-
мен әңгіме барысында ауылдық амбу-
латорияның күндізгі емдеу стациона-
рында ауыл тұрғындары күнделікті ем 
қабылдап жатқанын байқадық. Олар ақ 
халаттыларға алғыс айтып, көрсететін 
қызметтері көңіл қуантарлықтай екенін 
жеткізді.

Аға дәрігердің айтуынша, емханада 
былтыр пандемия жағдайында күніне 60 
адамға дейін ем-шара жасалған.

– Біздің мақсатымыз – халыққа дер 
кезінде медициналық көмек көрсету. 
Емделушілер сапалы медициналық 
көмек алса, емханада жұмыс істейтін 
барлық қызметкерлердің жұмысына оң 
баға береді деп ойлаймын, – дейді ол.

Иә, мұнда тұрғындар аудандық ем-
ханаға бармай-ақ, анализ тапсыра ала-
ды. Жаңа заманғы технологиямен жаб-
дықталған амбулаторияда 11 кабинет 
бар. Егу, химизиатор, ерлер мен әйел-
дерге арналған бөлме, анализ талдау, ор-
динатор, фильтр, ЭКГ кабинеттері және 
тағы басқалары. Онан бөлек, арнайы 
талдама кабинеті жұмыс істейді. 

Сонымен қатар емханада фармацев-
тикалық қызмет жақсы қарқын алып 
келеді. Дәрілік заттардың ассортименті 
кеңейіп, уақыт өткен сайын кейбір 
ауру топтары бойынша пациенттерге 
дәрі-дәрмек жеткізу қызметі жақсару-
да. Мысалы, қант диабеті, қан қысымы 
және т.б. ауру түрлеріне арналған ем-
дом шаралары дер кезінде жасалады.

Ауыл тұрғындарының денсаулығын 
жақсарту үшін дәрігерлік емхана сапа-
лы қызмет көрсетіп келеді. Бұл – әрине, 
медицина қызметкерлерінің негізгі мін-
деті. Десе де, олардың қызметін одан әрі 
жақсартуға тұрғындар тарапынан қол-
дау көрсетілсе, денсаулық сақтау саласы 
қарқынды түрде алға шығары анық.

Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

–  Жарақаттанғандардың 
201-інде ит егесі белгілі болып, 
шартты емделген және 148 
адам шартсыз емделген. Олар-
дың 208-і аудандар мен елді ме-
кендерден. 336 жарақаттанушы 
1-3 күн аралығында уақытылы 
медициналық көмекке жүгін-
ген, – деп атап өтті облыстық 
санитариялық-эпидемиология-
лық бақылау департаменті аса 
қауіпті инфекцияларды және 
туберкулезді эпидемиология-
лық қадағалау бөлімінің бас-
шысы  Жанар Жетілгенова.

Ал көпбейінді облыстық 
 балалар ауруханасының мәлі-
меті бойынша қаңтар айында 
22 баланы ит қауып, ауруха-
на көмегіне жүгінсе, ақпанда 
олардың саны 26-ны құраған. 
Наурыз айында 31 баланы ит 
тіс теп, ауруханаға қаралса, 
сәуірде көмекке жүгінгендер 
саны – 44, ал мамыр айында 

69 бала ит қауып келген. Осы-
лардың ішінде 3 бала ауыр 
жарақаттануына байланыс-
ты ауруханаға жатқызылса, 
қалғандары жеңіл және орта-
ша күйде болғандықтан, қа-
жетті медициналық көмек көр-
сетіліп, үйлеріне қайтарылған. 

Жалпы, мамандардың ай-
туынша, облысымыз құтырма 
ауруының табиғи ошағында 
орналасқан. Оған дәлел – ди-
намикада құтырма ауруының 
адамдар, үй және жабайы жан-
уарлар арасында анықталып 
отыратыны. 

– Нақты айтатын болсақ, 
2015 жылы құтырмаға күдік-
ті жануарларды зерттегенде 
4 адамға қауіпті жерлерден 
және ауыр жарақат салған 3 
жануардан, атап айтқанда, бір 
егесі бар ит, бір түлкі және бір 
шибөріден құтырма ауруы-
ның қоздыр ғышы анықталды. 
Дегенмен, жарақаттанушы-

лар уақытылы медициналық 
көмекке жүгініп, антирабика-
лық екпені толық және уақы-
тылы алғандықтан, ауруға 
шалдыққан жоқ. Құтыр ма 
– жұққан жағдайда  адамдар 
да, жануарлар да 100 процент 

өлім-жітіммен аяқталатын аса 
қауіпті жұқпалы дерт. Өкініш-
ке орай, 2010-2014 жылдар 
аралығында облыста 8 адам 
құтырмамен ауырып, барлығы 
қайтыс болды. Сол себепті 
тұрғындар өз денсаулығына 

аса жауапкершілікпен қарап, 
жабайы немесе үй, ауыл шар-
уашылығы жануарларынан 
жарақат алғанда жедел меди-
циналық көмекке жүгінуі қа-
жет. Міндетті түрде дәрігер 
таға йындаған екпелерін толық 
алуы керек, – дейді бөлім бас-
шысы. 

Сонымен қатар құтырма 
ауруынан қауіпті топқа жата-
тын контингенттерге де про-
филактикалық мақсатта ауруға 
қарсы екпе егіледі, олар – ор-
маншылар, аңшылар, ветери-
нар қызметкерлері, тағы басқа-
лар. Биыл 28 адам екпемен 
қамтылған. Облыста антира-
биялық вакцина, иммуногло-
булин қоры жеткілікті, яғни,  
1990 доза иммуноглобулин, 
1590 доза вакцина қоры бар. 

Адамнан иттің қадірі артып 
тұрған қазіргі уақытта өзіміз-
ге өзіміз сақ, балаларымызға  
абай болмасақ, басқа амал жоқ. 

192 баланы ит қапқан

Ауылдағы 
емхана

Олар жақында Алматы 
қаласында өткізілген белгілі 
спорт журналисі Амангелді 
Сейітхановты еске алуға ар-
налған республикалық тур-
нирде бас жүлдені иеленген 
болатын. 

Ойын барысы өте тартысты 
өрбіді. Кездесуде қарсылас ко-
манда есепте үш мәрте алда 
тұрды. Соған қарамастан қы-
зылордалық журналистердің 
жеңіске деген жігері ерек-
ше көрініп тұрды. Алаңның 
әр шебінде тартысты ойын 
көрсетіп, қарсылас команда 
қақпасынан саңылау тапты. 
Нәтижесінде «Қарекетті»  5:3 
есебімен жеңіп, турнирдің 
қола жүлдесін еншіледі. 

Айта кетсек, «Ақмешіт» 
құрамында Әділбек Жақанов, 
Нұржан Батыршаев, Талант 

Айымбетов, Алтай Сағын-
дықов, Нұрлыбек Нұрмахан, 
Рыскелді Жахман, Елдос Асан 
және Дархан Тоқсейт секілді 
әріптестеріміз бар. 

Республикалық турнирдің 
финалында «Экспресс-К» 
және «Хабар» командалары 
бәске түсті. Тәжірибелі ойын-
шылардан жасақталған қос 
ұжым жанкүйерлерге тартыс-
ты ойын сыйлады. Негізгі ке-
зең 1:1 есебімен тең аяқталып, 
пенальти тебуде экспресстік 
әріптестердің мерейі үстем 
болды. Олар турнир жеңім-
пазына берілетін 1 млн теңге 
қаржылай сыйлыққа ие бол-
са, хабарлықтарға 600 мың 
теңге сыйақы бұйырды. Ал 
«Ақмешітке» 400 мың теңге, 
«Қарекетке» 200 мың теңгенің 
сертификаты  табысталды.

БАҚ өкілдері 
Қызылордада доп тепті
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