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ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

АЛАҢДАТАРЛЫҚ АХУАЛ

НАРЫҚ

ОРНЫҚТЫ 
ОН МІНДЕТ
Жаһандық ақпарат ағымында 

мерзімді басы лымдардың алар 
орны ерекше. Бұл – тарихымыз 
бен мәдениетімізді, рухани ұлттық 
құндылықтарымызды ұрпақтан-
ұрпаққа жеткізетін негізгі ақпарат 
құралы. Мұны форумның рес-
ми ашылу сәтінде Премьер-
министрдің орынбасары Алтай 
Көлгінов айтты.

– Егер 2016 жылы Қазақстанда 
2 мыңға жуық БАҚ тіркелген 
болса, бүгінде олардың саны 
5 мыңнан асқан. Оның 70%-ға 
жуығы – баспа басылымдары. 

Бұл – медиа саласының қарқынды 
даму әлеуетінің ұлғайғаны мен 
болашағының зор екендігіне тағы 
бір дәлел. Отандық медианың 
әлеуетін бұдан да арттыру үшін ал-
дымызда ауқымды міндеттер тұр.

Мемлекет басшысы сайлау-
алды бағдарламасында еліміздегі 
ақпараттық саясатты, жастар сая-
сатын, азаматтық қоғам мен бай-
ланыс тетіктерін жетілдіру бо-
йынша нақты тапсырмалар беріп, 
міндеттер қойды. Осы тұрғыда 
өңірлік баспа бұқаралық ақпарат 
құралдарының мәселелерін, атап 
айтқанда оқырман саны мен ба-
сылым таралымын қайта көбейту, 
қаржыландыру және техникалық 

жаңарту, уақытылы жеткізу мен 
жергілікті БАҚ-тың ахуалын 
жақсарту бағытында министрлік 
және жергілікті атқарушы ор-
гандармен бірге тиімді әрі нақты 
шешу жолдарын пысықтау қажет 
деп есептейміз. Бүгінгі жиын 
мақсаты да – осы, – деп келтірді 
Алтай Көлгінов.

Премьер-минстр орынбасары-
нан кейін Ақпарат және қоғамдық 
даму министрі Дархан Қыдырәлі 
сөз алды. Министр атап өткендей, 
мерзімді басылымдар, оның ішінде 
өңірлік БАҚ – журналистиканың 
алғашқы мектебі, алғы шебі 
іспетті. 

Президентке Жоғары сот 
кеңесінің 2022 жылы ат қар ған 
жұмыс тарының қоры тын дысы, 
елі міздегі судьялар кор пусының 
жай-күйі және оның тапсыр ма ла-
рының іске асырылу барысы туралы 
мәлімет берілді.

Жоғары сот кеңесі төрағасының 
айтуынша, судьялар корпусының 
құрамын қайта жаңарту мақсатында 
қабылданған шаралардың нәти-
жесінде былтыр судьялық қызметке 
ұсынылған адам дардың саны сот 
жүйесінен кеткен судьялардың са-
нынан асып түскен.

Мемлекет басшысының сот 
жүйесіне нақты сала мамандарын 
тарту жөнінде берген тапсырмасын 
орындау үшін алғаш рет жекелеген 
құқық салаларындағы заңгерлер 
арасында конкурс өткізілді. Конкурс 

жеңімпаздары аудандық деңгейді 
айналып өтіп, бірден облыстық 
соттың судьялары бола алады.

Бұдан бөлек, Президентке Ке-
ңес ті институционалды тұрғыда 
ны ғайтуға және оның құзыретіне 
соттардың кадрлық мәселелерін 
беруге, сондай-ақ судьялардың 
тәр тіптік жауапкершілігі инсти-
тутын жетілдіруге бағытталған 
жоспар туралы баяндалды. Соны-
мен қатар судьяларды іріктеу ісін 
жетілдіру және оның ашықтығы 
мен тиімділігін қамтамасыз ету 
жұмыстары жалғасады.

Кездесу соңында Мемлекет бас-
шысы бірқатар нақты тапсырма 
беріп, сот жүйесіндегі реформалар-
ды сапалы жүзеге асыру қажеттігін 
атап өтті.

Жоғары сот кеңесі 
төрағасын қабылдады

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жоғары сот 
кеңесінің төрағасы Денис Шиппті қабылдады.

Жиында өңірге арнайы келген 
сарапшылар – Қазақстандық урба-
нистер қауымдастығының төрағасы 
Ерлан Аукенов, қауымдастықтың 
атқару шы директоры Мадияр Дәуір -
баев және «ENVICON» жауап-
кершілігі шектеулі серік тестігінің 
директоры Роман Шнайдермен 
 баяндама жасады.

Аймақ басшысы қазіргі таңда 
облыс орталығы қарқынды дамып 
келетінін атап өтті. 

– Бүгінгі отырыста алдыңғы қа-
тарлы мемлекеттердің қалаларды 
дамытудағы оң тәжірибелері та ныс-
тырылып, Қызылорда қала сының 
даму перспективалары талқы-
ланатын болады. Өздеріңіз біле-
тіндей, қазіргі таңда Қызылорда 
қаласы қарқынды өсіп келеді. Қала 
аумағы кеңейіп, жаңадан тұрғын ау-
дандар бой көтеріп, халық саны да 
артуда. 

Бұл, өз кезегінде, тұрғындардың 
өмір сүру сапасын арттыру мақ-
сатында жайлы орта қалып тас-
тыру, қала аумағын көркейтіп, 
көгал дандыру қажеттігін тудыра-
ды. Қазірде бұл бағытта көптеген 
жұмыстар атқарылуда. Алдағы 
уақытта жоспарларымыз да ау-

қымды. Қала аумағын дамытуда сала 
мамандарының пікірлері біз үшін 
өте маңызды, – деді облыс әкімі.

Қазақстандық урбанистер қа-
уым дастығының төрағасы Ерлан 
Аукенов еліміздегі қала дамыту 
тенденцияларын талдап, әлемдік 
урбанистиканың үздік тәжірибесін 
таныстырды. Атап айтқанда, қала 
келбетін көріктендіріп, қоғамдық 
кеңістіктерді жайлы әрі тұрғындар 
үшін қолайлы ету бойынша 
ұсыныстарын жеткізді.

«ENVICON» жауап кер шілігі 
шектеулі серіктестігінің директо-
ры Роман Шнайдермен компания 
қызметі туралы баяндап, Қызылорда 
қала сын дамыту жөнінде пікірімен 
бөлісті.

Жиын соңында облыс әкімі 
айтылған ұсыныс-пікірлер назарға 
алынып, мұқият қарастырылатынын 
мәлімдеді.

Айта кетейік, Қазақстандық ур-
банистер қауымдастығы бүгінде 
Атырау, Ақтөбе, Ақтау, Павлодар, 
Шымкент, Тараз және басқа да 
қалаларды дамытуға бағытталған 
жобаларды іске асыруда. 

«СБ» ақпарат

Қаланы дамытудағы 
жаңа серпін

Кеше облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың төрағалығымен 
Қызылорда қаласының даму перспективалары жөніндегі мәжіліс 

өтті деп хабарлайды облыс әкімінің баспасөз қызметі. 

ҚАЗАҚ БАСПАСӨЗІ: 
КҮНГЕЙ МЕН КӨЛЕҢКЕ
Қоғам жаңарады, құн ды-

лықтар алмасады. Сол құндылықтар 
легінде қазақ баспасөзінің бүгіні мен 
ертеңі туралы толғақты мәселелер 
шын мәнінде, шарықтау шегіне жет-
кендей еді. 

Цифрлық технология дамы-
ған сайын дәстүрлі мерзімді басы-
лымдардың тынысы тарыл ғаны рас. 
Бірақ, олардың ендігі тағдырына 
қолды бір сілтей салу – қиянаттың 
қиянаты. Баспасөздің ғасырлар 
бойы сөйлеген сөзі, ұлтының тілі, ар-
намысы, рухы болғанында ешкімнің 
дауы жоқ. Есесіне, жаңашылдықпен 
қатар дамуға оның да құқы бар. Осы 
тұрғыдан келгенде өңірлік мерзімді 
басылымдар форумының екі күн 
бойына елордада талқылануы тегін 
емес. Өйткені, өткелде сүйейтін күш 
пен өмірлік маңызы бар мәселелердің 
басы ашылуы тиіс. 

Байқасаңыз, кейінгі уақытта 
Ақпарат және қоғамдық даму 
минис  трлігі жаңа тұрпаттағы бас-
та маларға ұйытқы болып отыр. 
Соның бірі осы өңірлік мерзімді 
басы лымдар форумы десек, тұңғыш 
рет ұйымдастырылған басқосу ал-
ғашқы өз мақсатының жүгін көтере 
алды. Журналист мамандарды да-
йындаудан бастап, оқырманға га-
зет-журнал жеткізуге дейінгі аста-
сып жатқан ауқымды еңбектің өткір 
мәселелері сарапқа түсті. Форумға 
республиканың жер-жерінен екі 
жүздің үстінде баспасөз саласының, 
медиа құрылымдардың өкілдері 
қатысты. 

Еліміздегі ДДҰ кеңсесі 
сарапшыларының есебі бойын-
ша Қазақстанда жыл сайын жол 
апатынан үш мыңнан аса адам 
қаза тапқан.  Демек, адамдардың 
көлікке сұранысы арту тенден-
циясымен қатар, оны пайдалану 
барысында қоғам өміріне қауіп 
тудыратын жағдайлардың да 
көбейгенін байқауға болады.

Біздің өңірімізде де жол-
көлік оқиғасы аз деп айта алмай-
мыз. Оның алдын алу, болдыр-
мау үшін полиция департаменті 

мамандары жүйелі жұмыстар 
атқаруда.  

Мәселен, былтыр облыс-
та 473 жол-көлік оқиғасы 
тіркелген. Облыстық полиция 
департаменті жергілікті полиция 
басқармасының бірінші орынба-
сары Марат Рахметовтің айтуын-
ша, тіркелген оқиғалар алдыңғы 
жылмен бірдей,  жарақат 
алғандар саны   төмендеген. Атап 
айтқанда, 2021 жылы жарақат 
алғандар саны 575 адам болса, 
былтыр 551 адам тіркеліп, 4,2 

пайызға азайған.  Есесіне, көлік 
апатынан қайтыс болғандар 
саны 17%-ға (125-тен 146-ға) 
өскен, яғни, 2021 жылы 125 адам 
қайтыс болса, былтыр олардың 
саны 146-ға жеткен. 

– Жол-көлік оқиғасынан 
жа ра қат алғандар саны азайға-
нымен, өкінішке қарай, қайтыс 
болғандар саны көбейген. Атап 
айтсақ, Арал ауданында 2021 
жылы 18 жағдай тіркелсе, был-
тыр 28-ге жеткен. Қазалыда  
10-нан 16-ға артқан. Сонымен 
қатар Қармақшы, Жалағаш, 
Сырдария, Шиелі  аудандарын-
да да көбейген. Негізгі себептері 
– жүргізушілер мен жаяу 
жүргіншілердің жол қозғалыс 
ережелерін өрескел бұзуы.  146 
адамның 77-сі республикалық 
жолдарда көз жұмды, – дейді 
М.Рахметов.

Ең қорқыныштысы – жол 
апатына балалардың ұшырауы. 
Жалпы мәліметтерге сүйенсек, 
елімізде 2019 жылы 250 бала 
жол-көлік оқиғасы кезінде 
қайтыс болған. Ювеналды поли-
ция басқармасының мамандары 
осындай статистиканы жарияла-
ды. Мәселен, 2019 жылдың өзінде 
кәмелетке толмағандардың 
қатысуымен 3 мың жол апаты 
болған. Мыңдаған бала жарақат 
алып, оның 250-і көз жұмған. 
Ал 2020 жылы осыған ұқсас 
600 оқиға тіркелген. Біздің 
аймақта былтыр тіркелген жол-
көлік оқиғаларының 110-ы 
балалардың қатысуымен болған. 
Салдарынан 16 жасөспірім көз 
жұмса, 120 бала дене жарақатын 
алған.

Бүгінде Қазақстанда ғана емес, дүниежүзінде жол-
көлік оқиғалары  мен оның салдарынан болатын өлім мен 
жарақат фактілері азаймай отыр. Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының  статистикасына сүйенсек,  жыл сайын 

әлемде миллионнан астам адам жол-көлік оқиғасынан көз 
жұмып, 20-50 миллион адам жарақаттанады және мүгедек 

болып қалады екен.

ПИЯЗҒА 
үш ай тыйым

Биылғы жылдың 28 қаңтарынан бастап, 
елімізде пияз экспортына тыйым салынды. 

«Қазақстан Республикасының аумағынан 
пияз әкетуге үш ай мерзімге тыйым салу 
енгізілсін» делінген Ауыл шаруашылығы 

министрлігінің бұйрығында. 

Қаңтардың 17-де министрлік сыртқы сауда 
саясаты және экономикалық ұйымдарға қатысу 
мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комис-
сия пияздың Қазақстаннан жаппай шығарылуын 
болдырмау және оның бағасын тұрақтандыру 
экспортқа тыйым салу туралы шешім қабылдағанын 
хабарлаған болатын.

Пияздың пайдасын кешегі пандемия уақытында 
жақсы көрдік. Әсіресе, қыста күніне екі бас жуаны 
жеп алсаңыз, ауру-сырқау сізден сырт айналады. 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінен 
соң, халық жаппай жуа сатып ала бастады. Бұл 
әрекеттері бағаның өсіп кетуіне әсер ететінін 
білмейтін болар. Өйткені не нәрсе қат болаты-
нын күнібұрын естіп алатын жұртшылық жаппай 
сатып алуға дайын. Оның нақты дәлелін сенбіде 
Тасбөгет кентінде өткен жәрмеңкеден байқадық. 
«Байқоңыр» ӘКК-нің ұйымдастыруымен болған 
ауылшаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесінде пияз 
бірер сағатта-ақ түгесілген. Сатуға шығарылған 
1 тонна пияз әп-сәтте солай тез таусылған. Оның 
келісі 90 теңгеден сатылғандықтан, өнімді жергілікті 
тұрғындар қаптап алған. 

– Жәрмеңкеде 1 тоннадан астам пияз саты-
лымға шығардық. Бізде оның бағасы 90 теңгеден 
болғандықтан, тез өтіп кетті. Бүгінде тұрақтандыру 
қорында 197 тонна пияз бар. Күнделікті әлеуметтік 
дүкендерге және жәрмеңкеге шығарып халықты 
арзан өніммен қамтамасыз етудеміз.  Осы уақытқа 
дейін бірде-бір жергілікті шаруашылықтан ешқан-
дай ұсыныс келіп түспеді. Сондықтан өнімді Жам-
был облысынан алдырып отырмыз. Ал егер өзіміздің 
шаруашылықтардан ұсыныс болса, оны қолдауға 
дайынбыз, – дейді «Байқоңыр» ӘКК басқарма төр-
ағасы Самат  Ерниязов.

Әлеуметтік маңызы бар тауарлар қатарынан са-
налатын пияздың бағасы әлеуметтік дүкендерде  90 
теңгеден сатылуда. Картоп 125, сәбіз 130 теңгеден 
болса, басқа дүкенде пияздың бағасы үш есе 
қымбат, яғни 270 теңге, картоп 180-200, сәбіз 180 
теңгеден сатылуда. Тұрақтандыру қорындағы пияз 
мамыр  айына дейін жетеді деген болжам бар. 

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

4-бет 

...БАТАР КҮНГЕ ЖҮРМЕ
жол жүгенсіздікті көтермейді
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Әрбір редакция – зиялы-
лар қауымы, шығармашылық 
өкілдері топтасатын өнегелі 
орта. Қазақтың көрнекті тұл
ғалары өз туындыларын сонда 
жариялап, елге танылды. 

– Өткен жылы өңірлерге 
сапарлар кезінде көптеген 
басылымдардың редакциясы-
на арнайы барып, жайкүйімен 
жақын танысқан едік. Сол кез-
де өңірдегі өзекті мәселелерді 
Астанада ойласамыз деп уәде 
еткенбіз. Соның орайы бүгін 
келіп отыр.

Цифрлық технологиялар 
адамзаттың ақпарат тұтыну 
әдет терін түбегейлі өзгертті. 
Бүгінде газетжурналдардың та-
ралымы төмендеп, оқырмандар 
ақпаратты негізінен интер-
нетресурстардан алатыны-
мыз белгілі. Соның салдары-
нан көптеген басылымдар өз 
жұмысын тоқтатуға немесе 
тираж санын күрт азайтуға 
мәжбүр болды. 

Әсіресе пандемия кезінде 
дәстүрлі баспалар күрделі 
тектоникалық өзгерістерді бас
тан кешірді. 

Бұл қиындықтар өңірлік 
басылымдарды да айналып 
өткен жоқ. Тиісті талаптарға 
сай келмегендіктен, бөлінген 
қаражаттардан құр қалған ре-
дакциялар аз емес. Кейбір 
БАҚтар түрлі себептермен 
жекешеленіп те кетті. Мәселен, 
аудандарда 159 газет жекеге 
өткен. 

Бірақ біз өңірлік басылым-
дарды жекеменшік не мем ле
кеттік деп бөлмей, барлы ғына 
да қолдау көрсетуге әзірміз, – 
деді министр.

Сондайақ, Дархан Қуан
дықұлы газетжурнал дардың та-
ралымы азайып, тіпті кейбірінің 
жабылып қалуы бізді ғана емес, 
бүкіл әлемді мазалап отырған 
түйінді мәселе екенін атап 
өтті. Сондықтан осы күнге 
дейін елімізде жабылған газет
журналдардың нақты себептері 
терең ғылыми тұрғыда зерттеуді 
қажет етеді. Қандай шешім 
қабылданса да ол ғылыми 
негізге сүйенуі тиіс.

– Бүгін осы мәселелердің 
шешу жолдарын бірлесе қарас
тыру үшін өз ойларымды 
ортаға сала кеткім келеді, – 
деді министр ендігі сөзінде. –  
Біріншіден, біз журналистердің 
құқықтық мәртебесін көтеріп, 
әлеуметтік жағдайын жақсарту 
мақсатында «Массмедиа ту-
ралы» заң қабылдауды көздеп 
отырмыз. Халықаралық тәжі
ри  белерді ескере отырып 
әзірленген жаңа заң таяу-
да жұртшылық талқылауына 
шы ғарылды. Ол кеңінен 
талқылануда. Бұл заң жобасы 
кәсіби журналистің қоғамдағы 
орнын айқындап, әлеуетін 
көтереді деп ойлаймыз.

Сонымен бірге Ақпаратқа 
қол жеткізу мәселелері жөнін
дегі заңға түзетулер әзірленуде. 
Ұсынылған өзгерістер, аза
маттардың ақпаратқа қол жет
кізу құқығын заңсыз шекте-
ген мемлекеттік органдардың 
жауапкершілігін күшейтеді.

Екіншіден, Ақпараттық док-
трина талқылаудан өтті. Сондай
ақ Ақпарат саласын дамытудың 
20232030 жылдарға арналған 
тұжырымдамасын дайындауға 
кірістік.

Үшіншіден, аймақтағы ба-
сылымдарды қаржыландыру 
тетігі мен ережелерін қайта 
қарастырып жатырмыз. БАҚ
қа берілетін мемлекеттік тап
сырыстың талаптарын жеңіл
детуге мүдделіміз. Атап 
айт қанда, жергілікті БАҚты 
қолдау тарифтері  2019 жылдан 
бері өзгермегені белгілі. Соған 
байланысты біз тарифтерді 
ұлғайтуды жоспарлап отырмыз. 
Бұл шаралар жобалық тәсілде 
өңірлік мемлекеттік ақпараттық 
тапсырысты қалыптастыруға 
мүмкіндік береді. Сондайақ 
жергілікті БАҚқа жаңа серпін 
беріп, оң әсер етеді деген 
үміттеміз.

Төртіншіден, Қазақстандық 
қоғам дық даму институты ба-
засында журна листердің білік
тілігін арттыру және салалық 
журналистиканы дамыту мақ
сатында шеберлік сыныптары 
өткізіледі.

Бесіншіден, өңірлерге са-
парлар және осы форумға 
дайындық кезінде аймақ тардағы 
кейбір басылым дардың тіпті 
сайты да жоқ екенін анықтадық. 
Ал кейбір өңірлік басылымдар 
республикалық деңгейде та-
рап отырғанын, сайттарының 
да жақсы жұмыс істейтінін 
көрдік. Мен «Жаңақорған ты-
нысы» газетін айтқым келеді. 
Осыны ескере отырып, өңірлік 
басылымдардың сайттарын жа-

сау және қолдау, әлеуметтік 
желілерді тиімді пайдалану 
бойынша әдістемелік көмек 
көрсетеміз. 

Алтыншыдан, постшындық 
кезеңінде шындығымызды 
жо  ғалтып алмас үшін, бар
шаға ортақ ережелер мен 
заң талаптарын басшылыққа 
алға нымыз жөн. Осы орай-
да, онлайнплатформалар мен 
интер нетжарнаманың қызметін 
реттейтін жаңа заң жобасы 
әзірленуде. Бұл заң жобасы 
шеңберінде қолданушылардың 
жауапкершілігі күшейеді. Осы 
орайда басылымдардың жар-
нама берушілермен жұмысты 
жүйелі жолға қойғаны абзал.

Жетіншіден, басылымдар-
ды тарату төңірегінде түйт
кілді түйіндер бар екенін 
білеміз. Министрлік «Қаз
пошта» акционерлік қоға
мы мен баспа басылымдарын 
уақытылы жеткізу, жазылуға 
оңтайлы жағдай жасау тура-
лы меморандумға қол қойды. 
Осы орайда, Қызылордадағы 
«Сыр медиа» ЖШСның үлгісін 
ерекше атап өткім келеді. 
Серіктестік газет басу, тара-
ту ісінде жүйелі жұмыс істеп 
отыр. Сонымен қатар, жаңа 
заң аясында басылымдардан 
қосымша құн салығы алынып 
тастау қарастырылып жатыр. 
Бұл жұмыстар да өз нәтижесін 
береді деген ойдамыз.

Сегізіншіден, ақпараттық 
қауіпсіздік мәселесі де назар-
да болуы керек. Сондықтан 
елдің шекаралас аудандарын-
да отандық радиохабарлар-
мен қамтуды кеңейту жұмысы 
күшейтіледі. 

Тоғызыншы, өңірлік БАҚ
ты қолдау үшін оларда жарық 
көрген мазмұнды мақалаларды 
республикалық басылымдар
да жариялау тәжірибесін жал
ғастырған жөн. 

Оныншы, шалғай аймақ
тардағы басылымдарда шың
далып шыққан жас жур налис
терді үлкен басы лымдарға 
жұмысқа тарту мәселесін де 
назарда ұстау керек. Буын ал-
масуы, дәстүр сабақтастығы 
сәтімен жалғасуға тиіс.

Осындай он міндеттің сара-
бын сөз еткен министр кейінгі 
жылдары дәйекті, дәлелді 
ақпаратқа сұраныс артқанын 
да мысалға келтірді. Айталық, 
пандемия кезінде әлеуметтік 
желіде жалған ақпарат қаптады. 
Халық өтірік пен шынның 
аражігін ажырату үшін сенімді 
дереккөзге жүгінді. Оны газет-
тер мен кейбір мемлекеттік те-
леарналардан таба алды. 

– Жалпы сапалы  журна-
листика ұсынатын басылым 
ретінде дәстүрлі БАҚтың 

құндылығы арта берері анық. 
Газеттер соңғы оқырманы 
қалғанша шыға береді. Бірақ 
баршамыз оның сапалы шы
ғуына қызмет етуге тиіспіз. 

Газет – тілдің өрісі. Әлемдік 
тәжірибе көрсеткендей, көптеген 
жаңа терминдердің орнығуында 
газет журналистерінің еңбегі 
орасан. Газет тіл құнарлығын 
сақтап, оқу мәдениетін қалып
тастырады. Сондықтан ин-
теллектуалды журналисти-

каны дамытуға мүдделіміз. 
Біз дің жиын жыл басындағы 
кеңесу, алдағы бағытбағдарды 
бағамдау іспетті. Сондықтан 
бұл басқосу тұрақты негізде өтіп 
тұрады деп жоспарлап отыр-
мыз. Бүгінгі жиынды бейнелеп 
айтсақ, ұстаздар қауымының 
тамыз кеңесі сияқты дәстүрге 
айналдыруды ұсынамын, – деді 
Дархан Қуандықұлы.

ОҚУ МӘДЕНИЕТІНЕН 
АЙЫРЫЛҒАН 
АДАМ ОЙЛАУ 
МӘДЕНИЕТІНЕН 
АЙЫРЫЛАДЫ

ҚР Парламенті Сенатының 
депутаты, белгілі қаламгер 
Нұртөре Жүсіптің атап өтке
ніндей, ақпараттық технология 
дамыған сайын «Газетжур
налдың керегі бар ма, бар болса 
оны дамытудың жолы қайсы?» 
деген сауал жиі алдан шығып 
отыр. 

«Қазір оқырманды ақпа
рат тық мақаламен таңғалдыра 
алмайсың, бұл ретте, өңірлік 
басылымдар ағартушылық және 
танымдық дүниелерді жария-
лау арқылы мәртебесін артты-
ра алады. Оқу мәдениетінен 
айырылған адам ойлау мәде
ниетінен айырылатынын естен 
шығармаған жөн» деп нақтылай 
түсті. 

Сондайақ, Президент жа
нындағы «Орталық коммуника-
циялар қызметі» рес публикалық 
мемлекеттік мекемесінің дирек-
торы Асқар Омаров өз сөзінде: 
«ХХ ғасырдың ортасында да 
«радионың, газеттің дәурені 
өтті» деген пікір айтылған еді. 
Бұл пікір осы уақытқа дейін 
айтылып келсе де, басылым-
дар мен радио маңыздылығын 
жоғалтпай, өз тұтынушыларына 
сапалы өнім ұсынып отыр. 
Алдағы уақытта мерзімді баспа-
ларды дамытудың кешенді жос
парын әзірлеген жөн» деді.

Форумда сөз алғандар қата
рында «Қазақ газеттері» ЖШС 
директоры Дихан Қамза бекұлы 
мемлекеттік ақпараттық саясат-
ты жүргізудегі бірқатар өзекті 
мәселені қозғады. 

– Мен бұл арада бес пробле-
маны көріп отырмын. Бірінші 
– заң. Бұл журналистерді 
қорғау әрі мүмкіндік. Екінші – 
мемлекеттік тапсырыс. Жасы-
ратыны жоқ, сіз бен біз соның 
арақасында тіршілік кешіп 
отырмыз, бірақ онан қағылып 
қалатындар да бар. Үшінші – 
БАҚқа сенімнің азаюы. Адам 
алдымен өзін сынап алуы керек 
деп ойлаймын. Кейбіреулердің 

немесе белгілі бір топтардың 
қолшоқпары болып кеткендер 
бар. Себебі, қоғам қаламайтын 
адамды баспасөз мақтап отырса, 
кері әсер әкеледі. Халық бәрін 
алақандағыдай көріп отыр. 
Төртінші – жалақыны, басқа да 
әлеуметтік тетіктерді жақсарту 
мәселесі. Бесінші – кәсібилік 
деңгей. Қазір жас журналистер 
жоқтың қасы. Журналистика-
да білім бағдарларын түзету 
керек, оларды дайындау тура-

лы көзқарасты өзгерту керек. 
Ақпарат деген бәрімізге ортақ. 
Ол ауыл не қала деп бөлінбейді. 
Сондықтан мүдде игілігі үшін 
табанды еңбек болуы тиіс деп 
ойлаймын, – деді. 

ГАЗЕТ – 
ИДЕОЛОГИЯЛЫҚ 
ҚҰРАЛ

Алдымен осының аражігін 
ашып алайық деді форумға 
қатысушылардың бірқатары. 

– АҚШ және басқа да халық 
саны көп елдердің тәжірибесі 
мысалға алынып жатыр. Бірақ 
біз Қазақстанда тұрамыз. 
Астана, Алматы секілді ірі 
қалаларда газет жарнама тар-
туы мүмкін, ал өңірлердегі 
мәселе бұған келмейді. Ең ал-
дымен біз газет ақпарат құралы 
ма, әлде идеологиялық құрал 
ма? Осыны ашып алайықшы. 
Қазақстан жағдайында газет – 
идеологиялық құрал, – деген ой 
тастады «Оңтүстік Қазақстан» 
газетінің редакторы Абай Бала-
жан. 

Бұл тұрғыда пікір пайымын 
сабақтай түскен ол: – Айталық, 
пәленше деген диқан егін егеді 
және ол өзі үшін егеді. Мемле-
кет оның өнімін қалай өткізіп 
беру, субсидияны қалай төлеу 
дегенге көңіл бөледі. Ал идео-
логиямен мемлекет күнделікті 
бас ауыртуы керек деп ойлай-
мын. «Бұл нарық, өзің жазыл, 
ешкімді газетке жаздыруға 
мәжбүрлеуге болмайды» деген 
әңгіме Батыста, Еуропада жүруі 
мүмкін, қазіргі жағдайда ол 
елімізде жүрмейді. Сондықтан 
газетжурналға жазылуға ықпал 
жасалуы керек. Егер мұғалім 

ауыл интеллигенциясының 
жар  қын өкілі десек, сонда га-
зет оқы майтын  интеллиген-
ция  бола ма?  Осы  сөзіміз  
жоғарыға  жетсе дейміз, – деп 
толықтырды. 

Шынында, әзірге Батыс пен 
Еуропаны бізбен салыстыру 
қиын. Алайда, кейбір өркениетті 
мемлекеттер өз тілдерін сақтап, 
дамыту үшін газет өндірісіне 
бетбұрысты қайта күшейткен. 
Мысалы, Германия өз тіл
дерінде шығатын газеттерді 
суб сидиялау тәжірибесін қайта 
қолға алған.

Қазіргі ақпараттық дәуірде 
жасыратыны жоқ, әмбебаптық 
алға озып тұр. Ақпарат 
таратудың барлық тәсілдерін 
меңгерген, тіпті, бірнеше 
адамның атқаратын қызметін 
алып жүретіндерге сұраныс 
артты. «Әйтсе де осы салада 
оқып жатқан мыңдаған студент
шәкірт ертең қалай мамандана-
ды?» деген сауал түсті. 

Спикер Ерболат Мұха мед
жанның айтуынша, қазіргі сту
денттердің 90 пайызы жеке, 
тәуелсіз журналист болуды 
қалайды екен. Сауалнама со-
лай деген тәрізді. Сонда ұлттық, 
мемлекеттік мүдде, оның да-
муы, бағыты жолында жан ая-
май жұмыс жасайтын жастар 
қалай тәрбиеленуі керек? Он-
сыз да блогер, тәуелсіз жур-
налист дегеннен аз опық жеп 
отырмаған қазақ қоғамы үшін 
бұл да ойланарлық мәселе.

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ 
ҚОЛДАУЫ ҮЛГІ 
РЕТІНДЕ ҰСЫНЫЛДЫ

Астанада өткен форумда 
«Сыр медиа» ЖШС бас ди-
ректоры Аманжол Оңғарбаев 
арнайы спикер ретінде сөз 
сөйледі. Серіктестік атқарып 
жатқан жұмыстар, жобалар, 

қолға алынған бастамалармен 
бөлісті. 

«Сыр медиа» – дәстүрлі БАҚ 
пен жаңа медианы үйлестіре 
дамытып отырған бірденбір 
құрылым. Аймақтар ішінде өз 
баспаханасы бар, «Қазпошта» 
мекемесінің қызметінен бас тар-
тып, өзінің баспасөзге жазылу, 
тарату қызметін жолға қойған.
Баспахана кітап өндірісін де 
іске асырып отыр.

Форумда А.Оңғарбаев облыс 
әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың 
5 мың студенттің газетке жа-
зылу қаражатын субсидиялау-
ды қолдайтынын жеткізді. Бұл 
бастама облыс әкімдігі мен 
жергілікті мәслихат депутат
тарының бірлесіп қабылдайтын 
шешіміне сәйкес жүзеге асыры-
латын болады.

–  Бұл  –   республикада тұң
ғыш рет көтеріліп отыр ған бас
тама. Мұны жастарға жасаған 
қолдау, жанашырлық әрі елдік 
мүддені ту еткен мерзімді 
басылымдарға көрсеткен де-
меу деп түсіну керек. Қазіргі 
таңда Сыр өңіріндегі жоғары 
оқу орындарында 15 мыңнан 
астам, колледждерде 20 мың
ның үстінде студент оқиды. 

Солардың арасынан ықылас 
танытқан жастарға тегін га-
зетке жазып беру мүмкіндігі 
қарастырылатын болады, – деді 
Аманжол Сақыпұлы.

Форумда серіктестік ди-
ректоры мемлекеттік тапсы-
рыс тарифтеріне қатысты нор
мативтікқұқықтық акт бекіту 
туралы да ұсынысын жеткізді. 
Мысалы, мемлекеттік тапсы-
рыс бойынша әр шаршы сан-
тиметрге төленетін қаржы 
республикалық басылымдарға 
700 теңге болса, өңірлік га-
зеттерге 120 теңге. Мұндай 
үлкен айырмашылық сайттарға 
да тән. Жергілікті сайттың әр 
символына 3,25 теңге қаралса, 
республикалық санаттағылар 
170 теңге алады. Осыны ес
кере келгенде бірізділік қажет. 
Бұл – министрлік тарапынан 
оңғарылатын мәселе. Ми нис
трлік ықпалы болмаса, жер
гілікті басқарма ешнәрсе өз
герте алмайды.   

«Сондайақ, газет тарату 
қыз метін субсидиялауды қарас
тырған жөн. Мұндай мүмкіндікті 
«Қазпошта» пайдаланып отыр. 
Шамамен олар газет таратқаны 
үшін 2 млрд теңге субсидия ала-
ды. Осы тәжірибені біз секілді 
газет жаздырып, тарататын 
Қазақстандағы бірнеше меке-
меге қарастырған жөн. Мұны 
үйлестіру тетігі Ақпарат және 
қоғамдық даму министрлігіне 
берілсе» деп толықтырды сөзін 
серіктестік басшысы. 

Ұсыныстар қатарында рес
публика көлеміндегі барлық 
санаттағы кітапханалар арқылы 
баспасөзге жазылуды тұрақты 
міндетке алу, студенттер үшін 
газетке жазылуды субсидиялау 
мәселесі де көтерілді. Сондай
ақ, педагог мәртебесінің артуы
на ықпал еткен еңбекақының 
өсуі секілді ұстаным жур-
налистерге де қажет. Әлеу
меттік қолдау пакеттерін 
ұйым   дастыру, «Дипломмен 
– ауылға!» бағдарламасы ар
қылы жас журналистерді бас
панамен қамту, бір реттік  кө
терме сыйақы тағайындау, 
жас журналистерді арендалық 
үймен қамтамасыз ету де – көп 
мәселенің шешімі. 

– Оған қоса журналистердің 
біліктілігін арттыруға, жан
жақты тәжірибе алмасуға рес
пуб ликалық деңгейде жүйелі 
түрде жұмыс жүргізілу керек. 
Мемлекеттік қызметшілер, 
дәрігерлер сияқты жатын ор-
нымен, баруқайту шығыны 
қамтамасыз етілетін, біліктілік 
арттыратын, тәжірибе алма-
сатын курстар ұтымды ұйым
дастырылғаны абзал. Бұқаралық 
ақпарат құралдары өкілдері 
арасында байқаулардың жаңа 
тәсілдерін табу және оған 
аймақтардың қатысуына басым
дық беру шығармашылық өкіл
дерін қанаттандыратыны сөз
сіз. Біз, әлгінде айтылғандай, 
газет идеология құралы десек, 
мерзімді басылымдардың жағ
дайын жақсартуға мүд деліміз, 
– деп қорытты сөзін Аманжол 
Оңғарбаев.

АДАМДАР 
ЖАҚСЫЛЫҚТЫ 
КӨРУДЕН 
ҚАЛЫП БАРАДЫ

Әрине, екі күндік форум-
да тақырып аясы тек мерзімді 
басылымдардың әлеуметтік 
жағ  дайымен шектеліп қалған 
жоқ. Ақпараттық кеңістікте 
пози тив пен негативтің ара 
салмағы, журналистік мәдениет, 
кәсіпке адалдық тұрғысында да 
өткір ойлар айтылды. 

Жасыратыны жоқ, бү
гінде бірқатар БАҚ, әсіресе 
әлеуметтік желілер рейтингтің 
бәсекесіне түсіп, елді дүрлікпе 
ақпаратпен «елітуге» тырысып 
жүр. Өкінішке орай, қайсыбір 
елге игілік әкелетін жаңалық 
қаралымнан не насихаттан олқы 
тартып жатады. Сонда біз қайда 
барамыз? Жақсыны көрмесек, 
жамандықты жата кеп үндесек, 

алдан не күтеміз? Ақпараттық 
тасқынның осы бір астарлы 
тұсын Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері Сауытбек 
Абдрахманов әсерлі жеткізді. 

– Адамдар жақсылықты 
көруден қалып барады. Егер 
осылай кете беретін болсақ, 
еліміз туралы қалыптасып қал
ған теріс түсінікті одан са
йын үңгіп, тереңдете береміз. 
Рас, елде өте күрделі, елеулі 
проблемалар бар. Бірақ баз 
 біреулер жазып жүргендей, 
Қазақстан дәл соншалықты сор-
лы ел емес. Елдің әлеуеті әлсіз 
емес. Сондықтан халықтың 
сағын сындыра бермеу керек. 
Оқырманды түңілте берудің 
қажеті жоқ. Оның аяғы жақсы
лыққа апармайды.

Халықтың еңсесін көтеретін, 
жасалып жатқан жақсы істерді 
де, үлкен проблемаларды да 
үмітті үздірмейтін, сенімді 
күшейтетін мәселелерге де на-
зар аударылса деймін. Және 
бұл дәл осы айларда өте 
маңызды. Өйткені сайлау қар
саңында партиялар өз  дерінің 
бағ дарламаларын ұсы  нады. 
Тізімге енген кандидаттар 
елді мекендерді аралап, на-
сихат жұмыстарын жүргізеді. 
Олардың барлығында дерлік на-
зар елдегі кемшіліктерге ауда-
рылады. Өйткені кім кемшілікті 
көбірек айтса, кім проблеманы 
көбірек көтерсе, солардың сөзі 
өтімді болатынын бәрі біледі.
Бірақ, бәрі олай емес,– деді 
белгілі қаламгер. 

Бұл пікірге Түркітілдес жур-
налистер қорының президенті 
Нәзия Жоямергенқызы да ой 
қосты.

– Қазір оқу мәдениеті 
төмендеп кетті. Мәселен, Еу-
ропа елдерінде қоғамдық орын-
дарда, метроларда кітап, газет 
оқып отырған адамдарды жиі 
кездестіресіз. Бұл – оқитын 
адамның мәдениеті жоғары бо-
лады деген сөз.

Бізде кітап сыйлау, газет-
ке жазылу үрдіске айналуға 
тиіс. Оқырманның сұранысын 
қанағаттандыратын мақалалар 
болуы керек. Аймақтық, рес
пуб ликалық басылымдар елдегі 
өткір мәселелерді көтеріп, 
соның шешу жолдарын ұсына 
білуі қажет. Сынауға бар-
мыз, бірақ ұсыныс білдіріп, 
кемкетігін жөндеуге деген 
құлшыныс жоқ.

Жалпы журналистикада өз 
кәсібіне қиянат жасамайтындар, 
мамандығына адалдар жүруі 
керек. Газет, сайт ашып алып, 
оны «инфокиллер» сияқты «та
паншаға» айналдыруға, жеке 
басқа пайдалануға болмай-
ды. Осының кесірінен жур на
лис тиканың ықпалы әлсі реп, 
журналистің мәртебесі төмен
деді, – деді ол.

ОЗЫҚ ӨҢІРЛЕРДЕГІ 
ТӘЖІРИБЕНІ 
ҚОЛДАНУ КЕРЕК

Форумды Ақпарат және 
қоғамдық даму министрі Дар-
хан Қыдырәлі қорытындылады. 
Өңірлік мерзімді басылым дар
дың жұмысын арттыру мәсе
лелеріне тоқталды. 

«Екі күн бойы жақсы жиын 
өтті, әртүрлі тақырып тар  тал
қыланды. Дәстүрлі медианы 
біз әрқашан қолдауға әзірміз.  
Журналистиканың оты мен кі
ріп, күлінен шыққан жур налис
терге министрлік аты нан және 
өз атымнан риза шылығымды 
білдіргім ке леді. Өңірлердің 
арасында тәжі рибе алмасу 
болды деп ойлаймын. Озық 
өңірлердегі тәжі рибені қолдану 
барысында әкімшіліктен қол
дау қажет болса, біз сол әкім
діктермен сөйлесуге дайынбыз» 
деді Дархан Қыдырәлі.

Осы ретте министрге орыс 
тілінде жарияланатын БАҚ
тың болашағы туралы сұрақ 
қойылды. Министр Қазақ стан
дағы әртүрлі тілде шы ғатын 
газеттердің барлығына бірдей 
көзқарас болатынын атап өтті. 

Форум барысында министр 
Қызылорда облысындағы бас
тамаларды, оның ішінде «Сыр 
медиа» ЖШС жүргізіп отырған 
тәжірибені бөлісу жөнінде ой 
тастады. 

Жалпы, елордада екі күнге 
созылған өңірлік мерзімді 
басылымдар форумы қазақ 
баспасөзінің бүгінгі тағдыры 
үшін аз қозғау болған жоқ. 
Бүгінгі серпін ертеңгі жемісіне 
айналсын деп тарқастық. 

Форум дәстүрлі түрде 
ұйымдастырылмақ. 

Қуат ШАРАБИДИНОВ,
«Сыр бойы»

Қызылорда-Астана-
Қызылорда

ҚАЗАҚ БАСПАСӨЗІ: 
КҮНГЕЙ МЕН КӨЛЕҢКЕ
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Қызылорда облыстық мәслихатының шешімі

17 қаңтар 2023 жыл №172  Қызылорда қаласы

Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2022 жылғы 

13 желтоқсандағы №153 
«2023-2025 жылдарға 

арналған облыстық бюджет 
туралы» шешіміне өзгерістер 

енгізу туралы
Қызылорда облыстық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Қызылорда облыстық мәслихатының 2022 жылғы 13 желтоқсандағы №153 

«2023-2025 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2023-2025 жылдарға арналған облыстық бюджет тиісінше 1, 2 және                        

3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 489 239 261,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 38 375 347,4 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 5 602 030,9 мың теңге; 
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 10 000,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 445 251 883,6 мың теңге;
2) шығындар – 489 557 360,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – - 2 218 298,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 8 864 767,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 11 083 065,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 1 587 318,4 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 1 587 318,4 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 312 881,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -312 881,2 

мың теңге.»;
аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа ре-

дакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облыстық мәслихаты                   
төрағасының міндетін уақытша атқарушы Т. Жақыпбаев

Қызылорда облыстық мәслихатының 
2023 жылғы «17» қаңтардағы

№ 172 шешіміне қосымша
Қызылорда облыстық мәслихатының 

2022 жылғы «13» желтоқсандағы  
№ 153 шешіміне 1-қосымша

2023 жылға арналған 
облыстық бюджет

Санаты 
Сомасы, 

мың теңге
 Сыныбы 
  Iшкi сыныбы 

   Атауы 
   1. Кірістер 489 239 261,9
1   Салықтық түсімдер 38 375 347,4
 01  Табыс салығы 20 623 920,4
  2 Жеке табыс салығы 20 623 920,4
 03  Әлеуметтiк салық 16 070 104,0
  1 Әлеуметтік салық 16 070 104,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге 

салынатын ішкі салықтар 1 681 323,0

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны 
үшiн түсетiн түсiмдер 1 530 453,4

  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн 
алынатын алымдар 150 869,6

2   Салықтық емес түсiмдер 5 602 030,9
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 1 456 877,1
  1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің 

түсімдері 71 198,1

  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден 
түсетін кірістер 100 000,0

  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер 
бойынша сыйақылар 1 285 679,0

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

2 600,0

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

2 600,0

 04  

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

1 499 000,0

  1

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

1 499 000,0

 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 2 643 553,8
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 2 643 553,8
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 10 000,0
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 

мүлікті сату 10 000,0

  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 
мүлікті сату 10 000,0

4   Трансферттердің түсімдері 445 251 883,6
 01  Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан 

трансферттер 242 382,6
  2 Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер 242 382,6
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған 

органдарынан түсетiн трансферттер 445 009 501,0
  1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 445 009 501,0

Функционалдық топ  

 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі  

 Бағдарлама  
Атауы  

   2. Шығындар 489 557 360,3
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 6 173 253,0

 110  Облыс мәслихатының аппараты 169 613,0
  001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер 169 613,0
 120  Облыс әкімінің аппараты 2 957 256,0
  001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер  2 501 832,0

  007 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 250 947,0

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

204 477,0

 265  Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы 363 602,0

  001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті 
дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

363 602,0

 282  Облыстың тексеру комиссиясы 352 621,0
  001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 352 621,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 1 281 400,0

  061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту 1 281 400,0
 299  Облыстың экономика және қаржы басқармасы 528 557,0

  001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау 
жүйесін қалыптастыру және дамыту, жергілікті 
бюджетті атқару және коммуналдық меншікті 
басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

526 040,0

  021
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 
жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған 
байланысты дауларды реттеу

1 717,0

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

800,0

 718  Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 147 398,0

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

147 398,0

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

170 354,0

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

170 354,0

 752  Облыстың қоғамдық даму басқармасы 202 452,0

  075 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін 
қамтамасыз ету 202 452,0

02   Қорғаныс 2 490 828,0
 120  Облыс әкімінің аппараты 1 800 631,0
  010 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару 

шеңберіндегі іс-шаралар 13 667,0

  011 Аумақтық қорғанысты дайындау және облыстық 
ауқымдағы аумақтық қорғанысы 128 670,0

  012 Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы 
және жұмылдыру 272 221,0

  014 Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың 
алдын алу және жою 1 386 073,0

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

690 197,0

  002
Аумақтық органның және ведомстволық 
бағынысты мемлекеттік мекемелерінің күрделі 
шығыстары

690 197,0

03   Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, 
қылмыстық-атқару қызметі 11 534 416,0

 252  Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын 
атқарушы ішкі істер органы 11 534 416,0

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

8 773 372,0

  006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 761 044,0
04   Бiлiм беру 293 002 649,6

 120  Облыс әкімінің аппараты 20 563,0
  019 Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту 20 563,0
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 1 092 146,0
  003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды 

қайта даярлау 88 160,0

  043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 841 518,0

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

162 468,0

 261  Облыстың білім басқармасы 257 911 644,0

  001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

831 884,0

  003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары 
бойынша жалпы білім беру 2 041 943,0

  004 Мемлекеттік білім беру ұйымдарында білім беру 
жүйесін ақпараттандыру 681 000,0

  005
Мемлекеттік білім беру ұйымдар үшін оқулықтар 
мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және 
жеткізу

1 759 816,0

  006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында 
дарынды балаларға жалпы білім беру 2 624 990,0

  007
Облыстық, аудандық (қалалық) ауқымдардағы 
мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-
шараларды және конкурстар өткізу

121 578,0

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

599 186,0

  012 Дамуында проблемалары бар балалар мен 
жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу 711 686,0

  013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 24 130,0

  019
Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне 
жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар 
беру

48 000,0

  025 Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында 
мамандар даярлау 14 005 076,0

  029 Білім беру жүйесін әдістемелік және қаржылық 
сүйемелдеу 558 542,0

  052

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

1 196 209,0

  055 Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру 3 997 469,0

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

89 185,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 3 675 023,0

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

46 119,0

  082 Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта 
білім беру ұйымдарында жалпы білім беру 126 175 405,0

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

456 181,0

  085 Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде білім беру 
ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 4 824 415,0

  087
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-
аналарының қамқорынсыз қалған баланы 
(балаларды) күтіп-ұстауға 

204 354,0

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

5 208 165,0

  202 Мектепке дейінгі ұйымдарда мемлекеттік білім 
беру тапсырысын іске асыруға 39 970 314,0

  203 Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан 
басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға 48 060 974,0

 760  Облыстың мәдениет және спорт басқармасы 11 647 121,0
  006 Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша 

қосымша білім беру 10 945 930,0

  007 Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында 
спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру 701 191,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 22 331 175,6

  011 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін 
салу және реконструкциялау 8 164,0

  012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 
объектілерін салу және реконструкциялау 2 721 850,6

  205
«Жайлы мектеп» пилоттық ұлттық жобасы 
шеңберінде бастауыш, негізгі орта және жалпы 
орта білім беру объектілерін салу

19 601 161,0

05   Денсаулық сақтау 14 122 729,0
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 10 298 178,0

  001
Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

300 448,0

  006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін 
қызметтер 304 290,0

  007 Салауатты өмір салтын насихаттау 65 933,0

  008
Қазақстан Республикасында ЖИТС 
профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі 
іс-шараларды іске асыру

215 066,0

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

68 564,0

  018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық 
талдамалық қызметтер 50 459,0

  023 Медициналық және фармацевтикалық 
қызметкерлерді әлеуметтік қолдау 32 248,0

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

2 076 068,0

  029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау 
базалары 56 572,0

  033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының 
күрделі шығыстары 5 655 076,0

  039
Денсаулық сақтау субъектілерінің медициналық 
көмегін қамтитын қосымша медициналық көмектің 
көлемін көрсету, Call-орталықтардың қызметтер 
көрсетуі және өзге де шығыстар

427 036,0

  041
Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының 
шешімі бойынша тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз 
ету

294 607,0

  042
Медициналық ұйымның сот шешімі негізінде 
жүзеге асырылатын жыныстық құмарлықты 
төмендетуге арналған іс-шараларды жүргізу

1 285,0

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

750 526,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 3 824 551,0

  038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және 
реконструкциялау 3 824 551,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 7 488 465,0
 256  Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және 

әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 6 816 391,0

  001

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

241 716,0

  002

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

628 749,0

  003 Мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтік қолдау 1 517 313,0
  007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 9 041,0

  013

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

2 051 955,0

  014
Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектігі бар 
адамдарға, оның ішінде мүгедектігі бар балаларға 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 

813 457,0

  015

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

887 703,0

  018 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырысты орналастыру 127 746,0

  046
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар 
адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір 
сүру сапасын жақсарту 

4 770,0

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

97 104,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 10 758,0

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 426 079,0

 261  Облыстың білім басқармасы 619 818,0
  015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру 316 142,0
  037 Әлеуметтік сауықтандыру 122 881,0

  084

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

99 646,0

  092 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы 
(балаларды) асырап бағу 81 149,0

 752  Облыстың қоғамдық даму басқармасы 52 256,0

  050
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар 
адамдардың құқытарын қамтамасыз етуге және 
өмір сүру сапасын жақсарту 

52 256,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 22 518 196,3
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық басқармасы 21 318 196,3

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

352 754,0

  005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 830,0

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

4 139 928,0

  038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 111 047,0
  054 Жеке тұрғын үй қорынан алынған тұрғынжай үшін 

азаматтардың жекелеген санаттарына төлемдер 15 089,3

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 1 159 447,0

  114 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
даму трансферттері 15 538 101,0

 752  Облыстың қоғамдық даму басқармасы 1 200 000,0

  012
Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын 
беру үшін «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі» АҚ-ға бюджеттік кредит беру

1 200 000,0

08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 16 469 763,9
 752  Облыстың қоғамдық даму басқармасы 2 121 406,0

  001
Жергілікті деңгейде қоғамдық даму саласында 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

401 994,0

  005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 126 064,0
  006 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 347 454,0
  009 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 

қызметтер  970 653,0

  010 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа 
да тілдерін дамыту 120 035,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 15 206,0

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 140 000,0

 760  Облыстың мәдениет және спорт басқармасы 10 923 530,0

  001
Жергiлiктi деңгейде мәдениет, мұрағат ісін, дене 
шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

251 832,0

  005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 3 917 483,0
  008 Театр және музыка өнерін қолдау 1 327 168,0
  009 Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн 

қамтамасыз ету 366 835,0
  010 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 449 393,0
  011 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған 

қолжетімділікті қамтамасыз ету 816 505,0
  012 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 155 365,0

  013
Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстың 
құрама командаларының  мүшелерін дайындау 
және республикалық және халықаралық спорт 
жарыстарына қатысуы 

2 326 299,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 879 938,0

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 432 712,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 3 367 182,9

  024 Cпорт объектілерін дамыту 83 083,9
  027 Мәдениет объектілерін дамыту 3 284 099,0
 265 Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы 57 645,0
 021 Туристік қызметті реттеу 33 655,0

  074
Кәсіпкерлік субъектілерінің санитариялық-
гигиеналық тораптарды күтіп-ұстауға арналған 
шығындарының бір бөлігін субсидиялау

23 990,0

09   Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын 
пайдалану 1 630 143,4

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы 1 630 143,4

  007 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту 43 247,0

  050
Жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін 
энергия өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға 
шығындарын субсидиялау

319 087,0

  071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 1 267 809,4

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

24 601 292,0

 254  Облыстың табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасы 5 756 747,0

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

194 526,8

  003 Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы 
құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 74 357,0

  005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман 
өсiру 2 655 235,0

  006 Жануарлар дүниесін қорғау 46 601,0
  008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 729 730,2
  013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 400,0
  022 Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту 30 000,0
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 

мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 1 609 198,0

  034
Акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы), сондай-ақ 
асыл тұқымды балық өсіру өнімінің өнімділігі мен 
сапасын арттыруды субсидиялау

9 114,0

  104
Инвестициялар салымдар кезінде балық 
шаруашылығы, субъектісі шеккен шығыстардың 
бір бөлігін өтеу

17 568,0

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 284 736,0

  114 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
даму трансферттері 103 281,0

 741  Облыстың ауыл шаруашылығы және жер 
қатынастары басқармасы 15 375 469,0

  001
Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы және жер 
қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

360 135,0

  002 Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау 165 796,0

  005

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

723 944,0

  008 Басым дақылдардың өндірісін субсидиялау 30 863,0

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

1 156 673,0

  018 Пестицидтерді (ұлы химикаттарды) 
залалсыздандыру 4 159,0

  029 Ауылшаруашылық дақылдарының зиянды 
организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс-шаралар 343 715,0

  035 Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру 
қорларын қалыптастыру 901 688,0

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

4 481,0

  047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) 
құнын субсидиялау 2 341 152,0

  050
Инвестициялар салынған жағдайда 
агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген 
шығыстардың бөліктерін өтеу

1 871 493,0

  051
Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің 
қарыздарын кепілдендіру мен сақтандыру 
шеңберінде субсидиялау

24 440,0

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

4 575 525,0

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

2 848 288,0

  059
Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің 
тексеру одақтарының ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінің ішкі аудитін жүргізуге арналған 
шығындарын субсидиялау

23 117,0

 719  Облыстың ветеринария басқармасы 3 469 076,0

  001
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 

167 443,0

  009 Ауру жануарларды санитариялық союды 
ұйымдастыру 14 651,0

  011

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

25 790,0

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

81 430,0

  013 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру 
жөніндегі іс-шараларды өткізу 72 065,0

  014 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 2 122 934,0

  028 Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық 
препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер 3 960,0

  030

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

272 256,0

  032 Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды 
уақытша ұстау 131 035,0

  033 Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды 
сәйкестендіру 13 890,0

  034 Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру 312 310,0
  035 Иелері халықтың әлеуметтік осал топтарына 

жататын үй жануарларын сәйкестендіру 1 507,0

  040

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

237 615,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 12 190,0

11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметі 9 748 128,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 9 748 128,0

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

210 928,0

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 562 500,0

  114 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
даму трансферттері 8 974 700,0

12   Көлiк және коммуникация 32 673 108,0
 268  Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль 

жолдары басқармасы 32 673 108,0

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

119 510,0

  002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 4 584 815,0
  003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету 565 084,0

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

189 155,0

  011 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 4 180,0

  025
Облыстық автомобиль жолдарын және  елді 
мекендердің көшелерін күрделі және орташа 
жөндеу

2 808 797,0

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы трансферттер 13 578 106,0

  114 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
даму трансферттері 10 823 461,0

13   Басқалар 7 064 208,0
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 531 562,0

  058
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық 
елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік 
инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

318 552,0

  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар 
бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 213 010,0

 299  Облыстың экономика және қаржы басқармасы 1 028 763,0
  012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 1 028 763,0
 261  Облыстың білім басқармасы 563 478,0

  079
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық 
елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік 
инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

208 305,0

  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар 
бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 355 173,0

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы 1 312 778,0

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

137 011,0

  060
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық 
елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік 
инфрақұрылымдарды дамыту

1 175 767,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 116 209,0

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

 265  Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы 2 112 465,0

  004
2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті 
дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде жеке 
кәсіпкерлікті қолдау

54 250,0

  014
2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту 
жөніндегі ұлттық жоба және Басым жобаларға 
кредит беру тетігі шеңберінде кредиттер бойынша 
пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

1 694 461,0

  011 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 6 663,0

  015
2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту 
жөніндегі ұлттық жоба және Басым жобаларға 
кредит беру тетігі шеңберінде шағын және орта 
бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру

287 091,0

  082
2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту 
жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде жаңа бизнес-
идеяларды іске асыру үшін жас кәсіпкерлерге 
мемлекеттік гранттар беру

70 000,0

 760  Облыстың мәдениет және спорт басқармасы 335 387,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар 

бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 335 387,0
 120  Облыс әкімінің аппараты 801 074,0
  008 «Ақпараттық технологиялар орталығы» 

мемлекеттік мекемесінің қызметін қамтамасыз ету 801 074,0
 761  Облыстың бақылау жөніндегі басқармасы 262 492,0

  001
Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс 
бақылау және еңбек қатынастарын реттеу 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

262 492,0

14   Борышқа  қызмет көрсету 2 101 026,0
 299  Облыстың экономика және қаржы басқармасы 2 101 026,0
  004 Жергілікті атқарушы органдардың борышына 

қызмет көрсету 2 020 791,0

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

80 235,0

15   Трансферттер 37 939 154,1
 299  Облыстың экономика және қаржы басқармасы 37 939 154,1
  007 Субвенциялар 37 686 596,0
  011 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) 

нысаналы трансферттерді қайтару 106 271,0

  053

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

146 287,1

   3. Таза бюджеттік кредиттеу -2 218 298,0
   Бюджеттік кредиттер 8 864 767,0
06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 285 000,0
 256  Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және 

әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 1 285 000,0

  063 Жастардың кәсіпкерлік бастамашылығына 
жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру 1 285 000,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 785 061,0
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық басқармасы 1 785 061,0

  048 Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін 
реконструкция және құрылыс үшін кредит беру 922 687,0

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

862 374,0

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

5 794 706,0

 741  Облыстың ауыл шаруашылығы және жер 
қатынастары басқармасы 3 238 256,0

  015
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына 
бағаларды тұрақтандыру тетіктерін іске асыру үшін 
мамандандырылған ұйымдарға кредит беру

238 256,0

  087
Ауыл халқының кірістерін арттыру жөніндегі 
жобаны ауқымды түрде қолдану үшін ауыл 
халқына микрокредиттер беруге кредиттер беру

3 000 000,0

 299  Облыстың экономика және қаржы басқармасы 2 556 450,0

  009
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске 
асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға 
берілетін бюджеттік кредиттер

2 556 450,0

5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 11 083 065,0
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 11 083 065,0
  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік 

кредиттерді өтеу 11 083 065,0

   4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша 
сальдо 1 587 318,4

   Қаржы активтерін сатып алу 1 587 318,4
13   Басқалар 1 587 318,4
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық басқармасы 1 587 318,4

  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту 1 587 318,4

6   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 
түсімдер 0,0

   5. Бюджет тапшылығы (профициті) 312 881,2

   6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру 
(профицитін пайдалану) -312 881,2

7   Қарыздар түсімі 8 626 511,0
 01  Мемлекеттік ішкі қарыздар 8 626 511,0
  2 Қарыз алу келісім-шарттары 8 626 511,0
16   Қарыздарды өтеу 10 520 518,0
 299  Облыстың экономика және қаржы басқармасы 10 520 518,0
  008 Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу 5 206 155,0

  015 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған 
бюджет алдындағы борышын өтеу 5 314 363,0

8   Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын 
қалдықтары 1 581 125,8

 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 1 581 125,8
  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 1 581 125,8
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қабылдау бөлмесі тел/факс: 8/7242/ 70-00-36, 40-11-10 (1002)

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

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

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

Бөлімдер:
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әлеумет және саясат – 40-11-10 (1034)
жарнама – 70-00-52, 40-11-10 (1058) 
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38 
компьютер орталығы және корректорлар – 40-11-10 
(1036, 1035)
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рыс  бойынша төленеді, қолжазба өңделеді және 
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Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

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

Еленаның 
елеулі 
жетістігі
Кейінгі жылдарда айдай әлемге 

Қазақстанның атын кеңінен таны-
тып жүрген талантты теннисші фи-
налда беларусь Арина Соболенкоға 
есе жіберіп, күміс медальді қа-
нағат тұтты. Десе де, бұл – ел спор-
ты тарихындағы жоғары жетістік. 
Қазірге дейін мұндай зор табысқа 
қол жеткізген ешкім болған жоқ. 

Финалдық кездесу аса тартысты 
өтті. Қарсылас та осал емес. Бела-
русь спортшысы – тен нисте талай 
бәсе кенің кө рігін қыздырған саңлақ. 
Екеуі де беделді бәсекенің ақтық сы-
нында алғаш рет бақ сынады. Қай-
қайсының да жеңісті қолдан бер-
мейтіні анық еді. 

Алғашқы сетте Еленаның айы 
оңынан туды. Қарсыласынан 6:4 
есебімен басым түсіп, жеңістің ауы-
лын жақындатып қойды. Дегенмен 
бұдан кейін беларусьтік теннисші 
жинақы қимылдап, екінші сетті 6:3 
есе бімен өзінің пайдасына аяқ тады. 
Нәтижесінде таразы басы теңесті. 
Енді қорытынды үшінші сетте де 
Аринаның арыны қатты болды. 
Нәтижесінде үшінші сет беларусьтік 
теннисшінің пайдасына 6:4 есебімен 
аяқталды. Финалдық кездесу  2,5 
сағатқа созылды.

Айта кетсек, аталған турнирде 
Елена Рыбакина қаншама тәжірибелі 
қарсыласымен ше берлік байқасты. 
Олардың қа та рында румыниялық 
Сорана Кырсти, чехиялық Каролина 
Плишкова, словениялық Кайя Йуван, 
АҚШ елінің өкілі Даниэль Коллинз, 
польшалық Ига Швентек, латвиялық 
Елена Ос тапенко, беларусьтік Вик-
тория Азаренко сынды шеберлер 
бар.  

Бұған дейін Елена Рыбакина еш-
қашан «Australian Open» тур ни рінде 
мұндай жетіс тік ке жетіп көрген 
емес. Үздік көр сеткіші – 2020 жылғы 
тур нирдегі үшінші раунд болатын.

Жоғары табысының арқа сында 
қазақстандық теннисші әлемдік рей-
тингтің алғашқы ондығына кірді. 
Ме льбурндағы жоғары жетістігі 
үшін Елена 1300 рейтингтік ұпайды 
ен  ші леді. Сондай-ақ, ол 1,12 милли-
он доллар сыйақыға қол жет кізді.

«Australian Open-2023» тур нирі 
1905 жылдан бері тұрақты түрде 
өткізіліп келеді. Ол «Үл кен дулыға» 
турнирлері қата рына жатқызылады. 
Жылма-жыл қаңтар айының орта-
сында өткізіледі. 

Елена Рыбакина 2022 жы лы Лон-
дон қаласында өткен «Уимбл дон» 
турнирінде бас бәйгеге қол жет-
кізіп, қазақстандық жан кү йерлерді 
жеңісімен қуантқан еді.

Қазақстандық 
теннисші Елена 

Рыбакинаның «Australian 
Open-2023» турнирінде 

жеңіп алған күміс медалі 
отандық спорттағы 

елеулі оқиға болды.
Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Мамандардың айтуын-
ша, жалпы республикалық 
жол дарда апаттылықтың 
бар лық көрсеткіштері жоға-
рылаған. Кейінгі 5 жылда 
болған оқиғаларды зер де-
легенде, басты себебі жүр-
гізушілердің жылдам дықты 
шамадан тыс асыруы, қарсы 
бағытқа шығу, маневр ере-
жесін бұзу және ұйықтап 
кету  екені анықталған.

– «Самара-Шымкент» 
ав тожолындағы көлік қозға-
лысының қарқыны да себеп 
болды. Қазіргі кезде бұл 
жол дан тәулігіне 10 мыңнан 
астам көлік өтеді. Жол ере-
желерін бұзудың 163 мың 
326 дерегі анықталса, оның 
65 мыңға жуығы (64938) – 
жол апатына тікелей әсер 
ететін өрескел құқық бұзу-
шылықтар. Осыған байла-
нысты ұсыныстар негізінде 
облыс әкімінің қолдауымен 
328 млн теңгеге жаңа үл-
гі дегі, жылдамдықты асы-
ру ды автоматты түрде 
қоз ғалыс кезінде анық-
тай тын «Ekin Patrol G2» 
зият керлік құрыл ғысының 
10-ы алынып, патрульдік 
автокөліктерге орнатылды, 
бүгінгі күні толық жұмыс 
істеуде. Техникалық сипат-
тамаға сәйкес құрылғының 
10 камерасы бар, біреуі са-
лонды, тоғызы сыртқы ай-
наланы 360 градуста шо-
лып, камераға жазылған 
бей небақылауды серверге 
жа зады. Жолдың 7 жола-
ғына дейінгі аймақта бір 
уақытта өткен 100 автокө-
лік тің мемлекеттік белгісін 
авто матты түрде күндіз де, 
түнде де тіркейді. Жыл-
дам  дықты асырумен бірге, 
жалған мемлекеттік белгі-
лерді, жолда аялдау ере же-

сін бұзуды, көліктің тех ни-
калық байқаудан өтке нін, 
сақтандыру шарты жасал-
ғанын және іздеудегі авто-
кө ліктерді анықтайды, – деп 
атап өтті Марат Ағзамхан-
ұлы.

Анықталған құқық бұзу-
шылық дерегі автоматты 
түрде серверге жүктеліп, 
айып пұл төлеу қажеттігі ту-
ралы нұсқама (предписание) 
көлік иесінің мекен-жайы-
на жолданады. Нұсқаманы 
жою мүмкіндігі болмайды, 
яғни, полиция мен жүр гізу-
шілер тікелей байланыс 
жа самайды. Бүгінгі күні 
оның бесеуі республикалық 
жол дарда, тағы бесеуі Қы-
зылорда қаласында жол қа-
уіпсіздігін қамтамасыз ету ге 
қолданысқа берілген. Сон-
дай-ақ, қоғамдық тәртіпті 
сақтау, жол қауіпсіздігін 
қам тамасыз ету үшін поли-
ция департаменті қызмет-
тік автокөліктің айналасын 
және салонын онлайн ре-
жимде 4 камера мен ба қы-
лайтын GPS-пен жаб дық-
талған, 21  бейнебақылау 
жү йесін қызметтік автокө-
лік терге орнатты. Автопат-
руль экипажындағы пат ру-
ль дік полиция қызмет кері 

джойстикті бейнеба қы лау 
жүйесін пайдаланып, жүр-
гізушілер арасында қа уіп-
сіздік белдігін тақпа ған, 
ұялы телефонмен сөй лескен, 
күндізгі жарық шамдарын 
жақпаған және қоғамдық 
қауіпсіздік саласындағы құ-
қық бұзушылықтарды анық-
тап, әкімшілік хаттамалар 
рәсімдейді.

– Заманауи құрылғы-
ларды қолданысқа алғалы 
облыста жол апаттары бір-
шама азайды, осыған байла-
нысты жол ережесін бұ зуды 
автоматты түрде анық тай-
тын құрылғылардың соң ғы 
модельдерін тағы да қол-
данысқа алу мәселесін кө те-
ретін боламыз, – дейді Ма-
рат Рахметов.

Жоғарыда айтып өткені-
міздей, жол апатының не-
гізгі себептерінің бірі – 
жыл дамдықты асыру. Осы 
орайда мамандар жыл дам-
дықты арттыратын дар-
дың көбі 20-35 жас аралы-
ғын дағы жастар екенін 
ай тады. Сонымен қатар, 
әйел дерге қарағанда ер 
адам дардың жол ережесін 
жиі бұзатынын, сол себепті 
жол-көлік оқиғасына жиі 
ұшырайтыны белгілі болды. 

Хабарландыру
«С.Сейфуллин Жер» ЖШС 2023 жылдың 4 наурызында сағат 11.00-

де серіктестік қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналыс өтетіні 
туралы хабарлайды.

Күн тәртібінде:
1. Серіктестіктің үлескерлер құрамынан жер үлестерін бөліп шығару 

туралы арыздарына сәйкес.
Мекен-жайы: Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, С.Сейфуллин 

ауылы, Қ.Әбдірей 32, «С.Сейфуллин Жер» ЖШС-ның кеңсе ғимараты.

«С.Сейфуллин Жер» ЖШС
 (БСН 041240001292)

Аудан әкімі жеткізген жа-
ңалықтың бірі – газдандыруға 
қатысты. Бұған кейін Те-
рең өзек кентінің «көгілдір 
отын мен» толық қамтылғаны 
белгілі. Енді Сырдариядағы 
бірқатар елді мекендерге газ-
дандыру жұмыстары жүр-
гі зілмек. Мысалы, Қалжан 
ахун, С.Сейфуллин, А.Тоқ-
ма ғам бетов және Шаған елді 
ме кендеріне газ тарту үшін 
2023-2025 жылдарға респуб-
ликалық бюджеттен қаржы-
ландыруға өтінім ұсынылған. 
Бүгінде Қалжан ахун ауылына 
газ құбырын тартуға 298 млн 
теңге бөлініпті. 

Сондай-ақ аудан әкімі ау-
данның әлеуметтік-экономи-
калық дамуында барлық сала 
бойынша оң динамика барын 
айтты.

– Былтырғы жыл біздің ау-
дан үшін береке мен бірлікке 
толы болды. Арнайы тоқталар 
болсам, аудан бюджеті 13,1 
млрд теңгені құрап, оның 73 
пайызы әлеуметтік салаға 
бағытталды. Жыл басынан 
бері өнеркәсіп өндірісі 4,3 
есеге ұлғайса, өң деу сала-

сы 55,9 пайызға өсті. Ауыл, 
орман және балық ша-
руашылығының жалпы өнім 
көлемі толық орындалып, 
ин вестиция 219, тұрғын үй 
құ рылысының көлемі 1,9 па-
йызға артып отыр. Кәсіп керлік 
саласы бойынша 500 жобаға 3 
млрд теңге қаржылай қолдау 
көрсетіліп, соның негізінде 
450-ге жуық жаңа жұмыс 
орны ашылды.

Рас, былтыр су тапшылы ғы 
шаруашылықтарды әбігерге 
салды. Аймақ басшысы мәсе-
лені дер кезінде шешіп, об-
лыстық бюджеттен 198 млн 
теңге бөлінген болатын. Со-
ның арқасында 6 канал таза-
ланып, 12 су насосы алынды. 
Айта кетейін, аудан бойынша 
33 мың гектарға егін егілді. 
Оның ішінде күріш 21 мың гек-
тар болса, күзде барлығы 133 
мың тонна Сыр маржаны жи-
налды. Америка, Әзербайжан, 
Моңғолия, Қырғызстан және 
Тәжікстанға 16 мың тонна 
ақ күріш экспортталды. Өз-
деріңізге белгілі, Сырда-
рия ауданы облыстағы ауыл 
шаруашылығы саласында 

«Үз дік аудан» атанып, өткен 
жыл ды айтулы нәтижемен қо-
рытындыладық, – деді М.Ер-
гешбаев.

Әкімнің айтуынша, күріш-
тен бөлек, 1019 гектар жерге 
картоп, көкөніс пен бақша 
егіліп, 25 мың тоннаға жуық 
өнім алынған. Сондай-ақ өңір 
экономикасының негізгі ре-
зервінің бірі – мал  шаруа шы-
лығы да тұрақты дамуда.

Былтыр Сырдария ауда-
нында құрылыс жұмыстарын 
атқаруға мемлекеттен 2 млрд 
теңге қаржы қаралған. Екі 
спорт нысанының құрылысы 

жүргізілді. Бесарық ауылын-
дағы спорт кешенінің жұмысы 
биыл аяқталмақ. Ал Мемлекет 
басшысы жариялаған «Ба-
лалар жылы» аясында де меу-
шілердің қолдауымен 6 ойын 
алаңы салынған. Соны мен 
қа тар аудан орталы ғын дағы 
А.Әлиакбаров көшесінде ор-
наласқан көпқабатты тұр ғын 
үйлер абаттандырылды.

– Былтыр автомобиль 
жол дарын жөндеуге 1,3 млрд 
теңге қаржы бөлініп, 23 жоба 
іске асты. Аудандық маңызы 
бар жолдар бойынша 133 
млн теңге қаржы бөлініп, 9 

ша қырым жол жөнделді. Ал 
«Ауыл – ел бесігі» жобасы-
мен 11 жобаны жүзеге асы-
руға республикалық және об-
лыстық бюджеттен 887 млн 
теңге бөлініп, Ақжарма және 
Н.Ілиясов ауылындағы көше-
лерді жөндедік. Биыл да елді 
мекендердің ішкі көшелерін 
және аудандық маңызы бар 
автомобиль жолдарын жөндеу 
бойынша 21 жоба қаралған. 
Оған 942,2 млн теңге бөлініп 
отыр. 11 жоба «Ауыл – ел бе-
сігі» бағдарламасымен іске 
асатын болса, қалған 10 жо-
баға облыстық бюджеттен 
қар жы қаралған. Аудан дық 
ма  ңыздағы «Қызылор да-Қо-
ға лыкөл-Шіркейлі» жолын 
аяқтау жоспарлануда. Ауыл-
ішілік көшелерден бөлек, 
Ай дарлы, Жетікөл, Аман кел-
ді ауылдарын қосатын «Қы-
зылорда-Айдарлы-Тартоғай» 
автожолы 1,3 млрд теңгеге 
жөн деуден өтеді. Сонымен 
қа тар, ел арасында «Шаған 
жо лы» атанған «Шымкент-
Са мара-Тереңөзек» жолы да 
қайта жаңғыртылады. Ауыл 
жолдарын жөндеу басты наза-
рымызда болады, – деді аудан 
әкімі.

Халыққа ең басты қажет-
тінің бірі – электр жарығы. 
Биыл Айдарлы, Жетікөл, 
Аман келді және Қоғалыкөл 
елді мекендерін электрмен 
жаб дықтау үшін 1,6 млрд 
теңге қаржы бөлініпті. Енді 
мұн дағы электр желілері 100 

пайыз ауыстырылмақ. Соны-
мен қатар, Шаған ауылындағы 
электр желілерін қайта жаң-
ғыртуға 1,1 млрд теңге қа рал-
ған.

Сырдария ауданы ау-
ызсу жүйесімен 100 пайыз 
қам   тылған. Бірақ 2006 жы-
лы са лынған кейбір елді ме-
кен   дердегі су құбырлары 
ауыс  тыруды қажет етеді. 
Мы  салы, Тереңөзек кентімен 
қатар, Шаған, Аманкелді, Қо-
ға лыкөл ауыл дарында осын-
дай кем шіліктер жоқ емес. Ау-
дан әкімінің айтуынша, биыл 
кентегі 10 көше, сондай-ақ 
жоғарыда аталған үш ауылдың 
10 көшесінде су құ бырлары 
жаңартылады. Іңкәрдария, 
Ша ған және Тереңөзек кентіне 
су мұна раларын сатып алу 
үшін облыстық бюджеттен 
қар жы бөлінген. 

– Құрылыс жұмыстары 
тоқ тамайды. Аудан тұрғын да-
ры үшін маңызды әлеумет тік 
нысандар күрделі жөн деу ден 
өтеді. Тереңөзек кен тіндегі 
спорт клубы, А.Тоқма ғамбе-
тов пен Қалжан ахун ауыл-
да рындағы фельдшерлік-
аку   шерлік бекет қайта 
жаң   ғыртылатын болады. Тағы 
бір жаңалық, Президент қолда-
уы мен қа былданған «Жай лы 
мектеп» жо басына аудан орта -
лығынан 300 орындық жаңа 
мектептің құрылысы да еніп 
отыр, – деді өз сөзінде Мұрат 
Нәлқожаұлы.

ЕҢБЕККЕ ҚАРАЙ ІС ӨНЕДІБӘРЕКЕЛДІ!

Кеше өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте Сырдария ауданының әкімі 

Мұрат Ергешбаев ауданның әлеуметтік-
экономикалық дамуындағы басты 

жаңалықтарды бөлісті. 

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»Sb

...БАТАР КҮНГЕ ЖҮРМЕ
жол жүгенсіздікті көтермейді

1-бет 

«Сыр бойы», 
«Кызылординские вести», 

«Ақмешіт апталығы», 
«Ақмешіт жастары» 

және ауданның барлық 
басылымдарына 
хабарландыру 

орналастырғыңыз келсе: 
70-00-52  телефон ы арқылы 

байланысуға болады. 
E-maіl:  smjarnama@mail.ru

Ауру вирустары мутацияға 
бейім болғандықтан, вакцина 
жыл сайын салынады. Зама-
науи вакцина ересектерде де, 
балаларда да 80% жағдайда 
тұмаудан ғана емес, соны-
мен қатар асқынулардан және 
өлімнен де қорғай алады. Тұмау 
мен ЖРВИ-дің  алдын алу – 
жалпы шаралар кешенін сақтау. 
Олар – бөлмені желдету, дұрыс 
тамақтану, маска қолдану, қол-
ды жуу, дәрі-дәрмек қабыл дау, 
адамдар көп жиналатын жерде 
қашықтық сақтау. 

Жеке гигиенаға келетін бол-
сақ, көптеген ауру жуылмаған 
қол арқылы жұғады. Егер тұмау 
жұқтырған адаммен үнемі 
байланыста болсаңыз, қолды 
сабынмен бірнеше рет жуып 
тұрған дұрыс. Осы кезеңде 
қол алысудан аулақ болып, 
қо ғамдық орындардағы есік 
тұт қаларын ұстағаннан кейін, 
антисептик қолдану немесе 
қолды тазалап жуу қажет. 

Мұрынды шаюды 
ұмытпаған жөн! Мұны 
тұзды ерітіндімен (бір литр 
суға 1 шай қасық тұз) неме-

се дәріханаларда сатылатын 
арнайы тұзды спрейлермен 
жасауға болады. Вирус жылы 
және шаң бөлмелерде тарайды, 
сондықтан ылғалды тазалауға 
және желдетуге уақыт бөлген 
жөн. Осы кезеңде театрға, 
кафеге барудан бас тартқан 
дұрыс. 

Тұмау мен ЖРВИ-ді емдеу 
үшін тұмаудың клиникалық 
бел гілерін жеңілдететін және 
аурудың ұзақтығын орта есеп-
пен 3-5 күнге қысқартатын 
дә рі-дәрмектерді қолдану қа-
жет. Дене температурасы жо-
ғарылаған кезде қызу түсір гіш 
дәрілер, тамақ ауруы ке зінде 

жергілікті антисептиктер жә-
не қабынуға қарсы препа рат-
тар, жөтел кезінде қа қырық 
шы ға ратын дәрілер ішу керек. 
Тек дәрігердің тағайын да уы -
мен қа былдаған абзал бо ла ды. 
Тұмауды емдеу үшін бала-
лар ға, ересектерге және жүк ті 
әйел дерге арналған препарат-
тар бар. Бұл препараттарды ал-
ғашқы 48 сағат ішінде қабыл-
да ған жағдайда ғана тиімді 
болады.

Елдос ТЫНЫШТЫҚ, 
№1 қалалық 

емхананың 
баспасөз хатшысы

Тұмау таралмасын 
десек...

Тұмау – кез келген адам ауырып қалуы мүмкін жедел жұқпалы ауру. 
Қоздырғышы – ауру адамдар түшкіргенде және жөтелгенде қоршаған 

ортаға тарайтын вирус. Адамдар жеңіл тұмаумен бірнеше күн ғана 
ауы рады, бірақ кейбіреулерде ауыр түрі, кейде асқынулар да болады. 
Тұмау мен ЖРВИ-дің алдын алу – бұл адам ағзасына ауру тудыратын 

вирустар мен инфекцияның болдырмауға ба ғытталған шаралар кешені. 
Тұ маудың  профилактикасы –вакцина. 


