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Ұлттық Кәсіпкерлер Палата
сының жетекшісі алдымен облыс 
орталығындағы «Даму» кә сіп
керлерге қызмет көрсету орталығы» 
АҚ облыстық фи лиа лының жұ
мысымен танысты. Осы жерде 
филиал директоры Жансұлтан 
Матаев облыс басшысы мен қо
нақтарға стенд арқылы «Даму» 
қорының жұмысы туралы айтып 
берді. Орталық кәсіп иелеріне ақ
параттық және консалтингтік қыз
меттерді тегін көрсетіп келеді. 
«Бизнестің жол картасы2020» бағ
дарламасы шеңберінде ат қары лып 
жатқан жұмыстарды қысқаша мәлім 
еткен филиал директоры өңірдегі 
кәсіп иелеріне берілетін несиенің 
пайыздық мөлшерлемелерін 
субсидиялау жайын да баян етті.  

Аймағымызда Үдемелі ин
дустриалдыинновациялық даму 
мемлекеттік бағдарламасы аясында 
бірқатар ауқымды жобалар жүзеге 
асырылып жатқаны белгілі.  Ұлттық 

палата төрағасы Т.Құлыбаев 
бастаған топ сондай инновациялық 
жобаны қолға алған «Smart Rub
ber» ЖШС зауытында болып, 
оның тыныстіршілігімен танысты. 
«Автокөліктердің тозығы жеткен 
дөңгелектерін механикалық қайта 
өңдеу арқылы резеңке ұнтақтары 
мен жерасты түтіктерін шығару 
өндірісін ұйымдастыру» жобасын 
осыдан бір жыл бұрын қолға 
алған кәсіпкер аталған жобаны 
Рисмаш ауданында жүзеге асыруда. 
Нақты кезеңде өндіріс орны толық 
қуаттылығында жұмыс жасап 
тұр. Жергілікті зауытқа өндірістік 
технологиялар желісі Германиядан 
әкелінген. Мұнда қазіргі күні 40 
адам еңбек етіп жатыр. Қысқа 
мерзім ішінде ел нарығында жоғары 
сұранысқа ие болып үлгерген өнімді 
дайындауға небәрі жылына 2 тонна 
шикізат, нақтырақ айтсақ, ешкімге 
керексіз тозған дөңгелектер қажет 
екен. Өндіріс орнына арнайылап ат 

басын бұрған қадірлі меймандарға 
зауыт директоры Бижан Жанамқұлов 
осы ақпаратты жеткізді. Бұған 
қоса, ол бүгінгі таңда астаналық 
компаниялар Сыр бойында жасалған 
сапалы өнімді сұраныс бойынша 
алдырып, халық демалатын үлкен 
тынығу орындарын көркейту

көгал дандыру ісіне пайдаланып 
жатқанын да қуанышпен жеткізді. 
Нақты кезеңде мұндағы мамандар 
Шымкент, Ақтөбе секілді ірі 
қалалардан түскен сұраныс бойынша 
еңбек етуде. 

Өңір экономикасының ілгері
леуіне өзіндік серпін қосатын зауыт 

өнімінің ерекшеліктеріне келсек, 
біріншіден, жерасты түтіктерін 
ауыл шаруашылығы саласы мен 
жылыжайларда пайдалану егінге 
қажетті аяқ суды 70 пайызға дейін 
үнемдей алады. Екіншіден, жоба 

еліміздегі шикізат қорын едәуір 
үнемдеуге септігін тигізбек. Ал, 
ең бастысы, инновациялық  жоба 
Елбасымыз айтып жүрген 
«Жасыл экономика» прин
циптері аясында жұмыс 
жасайды.

КӘСІПКЕРЛІКТІ ҚОЛДАУ —
ӨҢІР ДАМУЫНЫҢ ӨРІСІ

Сенбі күні облысымызға Қазақстанның 
Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасының Төралқа 
төрағасы Тимур Құлыбаев бастаған топ жұмыс 
сапарымен келді. Облыс әкімі Қырымбек 

Көшербаев мәртебелі меймандарды өңірімізде жүзеге асып жатқан 
жобалармен таныстырды. Қонақтар мұнан кейін облыстық кәсіпкерлер 
палатасында болып, аймақ іскерлерімен кездесті.

Сенбі күні облыс әкімдігінде 
ҚР Парламенті Мәжілісінің 
Экономикалық реформа және 
өңірлік даму комитетінің көшпелі 
отырысы өтті. Жиынға облыс 
әкімі Қ.Көшербаев, комитет 
мүшелері, Мәжіліс және мәслихат 
депутаттары, облыс активтері 
қатысты.
Шарада жергілікті өзінөзі 

басқаруды дамыту және мемлекеттік 
басқару органдары арасындағы 
өкілеттіктердің аражігін ажырату 
мәселелері сөз болды.

Көшпелі отырысты ашқан ҚР 
Парламенті Мәжілісінің Экономикалық 
реформа және өңірлік даму комитеті 
төрағасы С.Әйімбетов ауылдық 
жерлерде жергілікті өзінөзі басқару 
жұмысында үлкен нәтиже барын және 
экономиканың тұрақты даму үрдісі 
сақталып отырғандығын атап өтті.

Сөз алған аймақ басшысы Қ.Көшер
баев өзінөзі басқару бағытында ат
қарылып жатқан жұмыс тарға тоқталды.

– Мұнайлы аймақтың мұңы аз 
болуы керек. Бастысы, салық базасын 
кеңейту бағытында жұмыс жасап 
жатырмыз. Өндіріс орындарының 
уақыт өткен сайын қатары көбеюде. 
Өткен жылы ауыл әкімдерін оқыту 
курстарынан өткіздік. Бірақ бұның 
өзі аздық етеді. Кадр мәселесінде 
қиындық көп. Ауылдық жерлерге 
әкімдікке бірнеше үміткер болуы 
қажет. Біздің басты міндетіміз билікті 

халыққа барынша жақындату,  деп, 
өңірдің әлеуметтікэкономикалық даму 
жетістіктерін, алдағы жоспарлары мен 
жүзеге асырылып жатқан жобалар 
туралы айтып өтті.

Мұнан кейін, жергілікті өзінөзі 
басқару туралы заңнаманы жетілдіру 
бағыты бойынша, комитет мүшесі, 
депутат А.Соловьева баяндама жасаса, 
мемлекеттік басқару органдары 
арасындағы өкілеттіктердің аражігін 
ажырату мәселесі бойынша, ҚР 
заңының басты ережелері туралы 
комитет мүшесі С.Қанаев мәлімдеді. 
Сондайақ, осы заңның іске асырылу 
барысын ҚР Экономика және бюджетті 
жоспарлау министрлігінің жауапты 
хатшысы Д.Шаженова толығынан 
баяндап берді.

Елімізде жергілікті өзінөзі 
басқаруды дамыту тұжырымдамасының 
іске асырылу барысы туралы ҚР 
Өңірлік даму министрінің орынбасары 
С.Жұманғарин шолу жасады. Ал, 
ауылдық жерлердегі кәсіпкерлік 
қызметтің дамуы жайында Ұлттық 
кәсіпкерлік палатасы президиумының 
мүшесі, әлеуметтік сала және 
әлеуметтік әріптестік комитетінің 
төрағасы Т.Доскенов маңыздылығын 
түсіндіре өтті.

Жергілікті өзінөзі басқарудың 
тиімді үлгілерін дамыту және 
мәслихат пен әкімдердің рөлін 
арттыру мәселелері күн тәртібінен 
түспек емес. Бұл жайында облыстық 

мәслихат депутаты, бюджет және 
қаржы мәселелері бойынша тұрақты 
комиссияның төрағасы Қ.Әжібеков, 
облыстық Селолық тұтыну ко
оперативтері қауымдастығының 
төрағасы С.Далдабаев, Қазалы 

ауданы Әйтеке би кенті әкімі С.Аманов 
баяндама жасады.   

Халық қалаулылары көшпелі 
жиынды өткізу үшін Қызылорда 
облысы бекер таңдалмағанын тілге 
тиек етті.

– Өзге облыстарда қаланың 
өздерінде басқару жүйесі бір жолға 
қойылмаған. Ал Сыр елінің ауылдық 
жерлерiнде бұл мәселе шешімін тапқан. 
Енді оны жандандыра түсу керек. Кеше 
бірнеше ауылда болдық. Барлығында 
өсу, өркендеу бар. Тіпті инновациялық 
жобалар жүзеге асып жатыр, – деді ҚР 
Парламенті Мәжілісінің Экономикалық 
реформа және өңірлік даму комитетінің 
төрағасы С.Әйімбетов.

Тақырыпты кең ауқымда қамтыған 
жасалған жиынды қорытындылай келе, 
Мәжіліс депуттаттары, министрлік 
өкілдері көшпелі отырыстың 
нәтижесінде жергілікті өзінөзі басқару 
жүйесін одан әрі дамыту үшін қолайлы 
құқықтық және экономикалық жағдай 
жасау керектігіне баса назар аударды. 
Ол үшін комитеттің, орталық және 
жергілікті атқарушы органдардың, 
бизнес қоғамдастықтың бұдан да тығыз 
және сындарлы жұмысы болатынын 
атап өтті. 

Жиын барысында көтерілген мә
се лелерді депутаттар алдағы уа қыт 
та бақылауда ұстап, шешілуіне ат
салысатындықтары жеткізді.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

КӨШПЕЛІ МӘЖІЛІС

БАСПАСӨЗ – 2014

ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ 
ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ

ЕАЭО – 
дамудың 
даңғыл жолы 

ҚР Парламенті Мәжілісінің Экономикалық рефор-
ма және өңірлік даму комитетінің төрағасы Сейітсұлтан 
Әйімбетов бастаған депутаттар А.Бекенов, Т.Ерғалиев, 
С.Қанаев, Н.Нестерова, Ә.Рахымжанов, А.Соловьева 
аймағымызға жұмыс сапарымен келді.

Халық қалаулылары алдымен қалаға қарасты Ақсуат елді 
мекеніне барып, «Тағзым» ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, 
жаңадан ашылған ауылдық клуб жұмысымен танысты. Мұнан соң 
өткен жылы іске қосылған жол төсенділерін шығаратын шағын за
уытты аралады. 

Мәжіліс депутаттары «Smart Rubber» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінде де болды. Аталған мекеме жарамсыз шинаны 
өңдеумен айналысады. Инновациялық жобаның экологиялық 
тұрғыдан тигізер пайдасы көп. Қазақстан мен Германияның 
бірлескен кәсіпорны жылына 1,5 мың тонна резеңке ұнтағын 
шығарады. Өнім терең өңделіп, жасанды футбол алаңдарының 
беткі қабаты шығарылады. Алдағы уақытта өңірде салынатын ойын 
алаңдарында осы өнім қолданылмақ. Сондайақ жол құрылысына 
қажетті ұнтақ та дайындалады. Битуммен араласқан бұл ұнтақ 
асфальттың сапасын жақсартады. Ал «ҚазРосИнновация» 
мекемесі ауыз суды сүзгіден өткізетін қондырғыны құрастырумен 
айналысуда. Депутаттар “инновациялық жобалардың ауылдық 
жерде көбейіп жатқандығы қуантады” дейді.

– Өзінөзі басқару заңы өткен жылы қабылданғанын білесіздер. 
Осы заңның өңірлерде жүзеге асу барысымен танысып жатыр
мыз. Тағы бір айта кетерлігі, облыс орталығынан бөлек, шалғай 
ауылдарда кәсіпкерлік саласы жандануда. Бұл жұмыссыздықтың 
төмендеп, халықтың жағдайы жақсарып келе жатқандығының 
айқын көрінісі, – дейді Парламент Мәжілісінің депутаты 
С.Әйімбетов.

Сондайақ, халық қалаулылары кеше ғана үш елдің басшы
сы қол қойған Еуразиялық экономикалық одақ туралы келісім 
отандық өнімді өзгелерге өткізуге мүмкіндік туатынын атап өтті.

Нұрбек САҒАТҰЛЫ.

«Дәрігер» деген бір ауыз сөздің 
өзінен көп сырды аңғарасыз. Осынау 
мамандық иесі атану абырой әрі зор 
жауапкершілік екені даусыз. Ел ара
сында дәрігерлер қауымын «Ажалдың 
арашашылары» деп те атайды. Әрбір 
науқастың сенен шипа күтетіні тағы 
анық. Соған орай  кәсіби шеберлігіңді 
шыңдау күн тәртібінен түспеуге тиісті. 
Бүгінгі таңдағы дамыған медицина сала
сы білім жетілдіруді қатал талап етеді. 
Бұл мәселе біздің ұжымда қашанда 
назарда ұсталады. Ауруханадағы 

дәрігерлердің басым бөлігі бірінші санатты болуы сөзіміздің 
дәлелі. Яғни дәрігерлерімізді тұрақты түрде оқуға жіберу жолға 
қойылған. 

Жақсы сөз – жарым ырыс. Бұл әсіресе медицина саласында 
өте маңызды. Ауруды тек дәрімен ғана емес жылы ықыласпен де 
емдеуге болатыны ғылыми тұрғыда дәлелденген. Президентіміз 
Нұрсұлтан Назарбаевтың жыл сайынғы дәстүрлі Жолдауын
да қазақстандықтардың денсаулығын сақтауға, өмір сүру жасын 
ұзартуға баса мән беріледі. Елбасымыздың «Салауатты өмір сал
тын ұстану және медициналық кадрлықтехнологиялық дамы
ту қазақстандықтардың өмір жасын 80 жылға дейін ұзартады. 
Қазақстан медициналық туризм саласы бойынша еуразиялық 
орталықтардың біріне айналады» деген сөздер дәрігер ретінде 
мені қатты толғандырды. Адамның өмір сүру ұзақтығы осын
дай деңгейге көтерілуі үшін салауатты өмір салтын ұстану, таза 
ауа, көркем табиғат, дұрыс тамақтану, дәрігерлік қағидаттарды 

мүлтіксіз сақтау қажет екені  баршаға аян. 
Қазалы теміржол ауруханасы Үкімет қаулысымен «тегін 

медициналық көмектің кепілдік берген көлемі» шеңберінде 
халыққа қалтқысыз қызмет жасауда. Ауруханаға қарасты емхана
да сапалы ем беріледі. Өз ішінен дәрі дайындайтын дәріхананың 
болуы да басты ерекшелігінің бірі. Мұндағы хирургия, терапия, 
гинекология, неврология, педиатрия бөлімшелерін тәжірибелі ма
мандар басқарады. Сондайақ физикалық емдеу кабинеті, қатты 
толқынды терапия, қол, мойын массаж құрылғысы, самырсын 
(кедр) саунасы, тұзды емдік ваннаның әлденеше түрі, суда көпіршік 
арқылы емдеу, СуДжок терапиясы көпшіліктің көкейінен та
былуда. Жансақтау бөлімшесі орталықтандырылған оттегі беру 
жүйесімен, барокамера, инфузиялық шприц, насос апараттары, 
басқа да озық технологиялармен жасақталған. Ауруханадағы 
параклиникалық бөлімшелерде клиникодиагностикалық, бак
териологиялық, биохимиялық, имунноферментті лаборатория
лар орналасқан. Компьютерлік тамография облыс орталығынан 
жырақтағы аудан үшін өте маңызды десек, жаңылмаймыз.

Дүбірлі дүниедегі жаңалықтарды дер кезінде білу жан 
сарайыңды ашары хақ. Облыстық «Сыр бойы» газеті біздің 
ұжымның сүйікті басылымдарының бірі. Ұжым мүшелері аталмыш 
газетке ұзақ жылдардан бері тұрақты түрде жазылып келеді. Осы
нау қалыптасқан дәстүрден биыл да жаңылған жоқпыз. Ұжымдағы 
100ден астам адамның 2014 жылдың ІІ жартыжылдығына жазы
луы соның айғағы. Сөзі мағыналы, ойы ұшқыр басылымды асыға 
күтеміз. Шығармашылық ұжымға табыс тілейміз.

Құбыл РШЫМБЕТОВ,
Қазалы теміржол ауруханасының бас дәрігері.

80 ҰСТАЗДЫҢ 
СЕРІГІ

Біздің болашаққа барар жолымыз жаңа 
мүмкіндіктерді тиімді жүзеге асыруымызға бай
ланысты. Жаңа ғасырдағы дамыған елде халқы 
белсенді, білімді болуымен қатар салауатты өмір 
салтын ұстанған денсаулығы мықты азаматтар бо
луы тиіс. Бұл жөнінде Елбасы Н.Назарбаев өзінің 
халыққа арнаған Жолдауларында орынды дәйектер 
беріп, бағыт көрсетіп келе жатқандығы анық. 

Жалпыға бірдей осы міндеттерді одан әрі жетілдіріп, жергілікті 
жерлердегі жағдайлармен ұштастыру барысында облыстық аға басылым 
– «Сыр бойы» газетінің орны ерекше. Газеттің сапалы шығуы мен қатар 
ондағы материалдардың тартымдылығы мен өмірмен байланыстылығы өз 
оқырмандарын қанаттандырып, қанағаттандырып келе жатқандығы анық. Мек
теп ұжымы басылымда жарық көрген мақалаларды оқып, бірлесе талқылап от
ырамыз. Әсіресе, Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысты материал дар топтамасы 
ұстаздар қауымы мен оқушыларды қызықтырады. Сонымен бірге, танымдық, 
тәрбиелік тақырыптарды қамтыған мақалаларды да сүйсіне оқимыз. Ел әлеуеті 
көтеріліп келеді, енді соған орай, сол игіліктерді пайдаланатын ұрпақ та 
жоғары адамгершілік тұрғысынан көрінуі керек деп ойлаймын. 

Жуырда мектебімізде «Сыр бойы» газетінің басшыларымен кездесу 
өткізіліп, оқырмандар тарапынан ұсыныстар айтылып, газеттің алдағы жос
парларына да құлақ түрдік. Мәнді де маңызды әңгіме бізге терең ой салып, 
биылғы жылы ұжымымызда 80 адам өзіміздің сүйікті газетімізге жазылды. Ол 
әлі де жалғасын таба беретін болады. 

Мұрат ТҰРАБАЕВ, 
№ 46 мектеп директоры.

Шиелі ауданы.

“ТАРИХТАН ТАҒЫЛЫМ – 
ӨТКЕНГЕ ТАҒЗЫМ”

Қала орталығындағы “Арай” мөлтек ауданында  орналасқан қуғын
сүргін құрбандарын еске алуға арналған мемориалды ескерткіште осы 
тақырыппен митингі болып өтті. Митингінің ашылуында “Жас ұлан” 
оқушылар бірлестігі бабалар рухына жыр шумақтарын арнап, бір минут 
үнсіздік жарияланды.

Зар заманның зұлмат зұлымдығы мен солақай саясаты қаншама 
боздақтарды қыршынынан қиды. Нәубет жылдардың қанды оқиғасынан 
жазықсыз жапа шеккен бабалар рухы ұрпақ жадынан өшпек емес. 

1993 жылы 14 сәуірде жаппай қуғынсүргін құрбандарын ақтау ту
ралы ҚР заңы қабылданып, 1997 жылы 31 мамыр “Саяси қуғынсүргін 
құрбандарын еске алу” күні болып белгіленді. Бұл күн жыл сайын 
дәстүрлі түрде республика көлемінде аталып өтеді.

– Құрметті зиялы қауым! Біз жыл сайын осы күні саяси қуғын
сүргін құрбандарын еске аламыз, – деді ісшарада сөз алған облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев. – Тәуелсіз еліміздің азаттығы жолында құрбан 
болған боздақтарымызды ешқашан ұмытпауымыз керек. Саясаттың 
құрбаны болған А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, Т.Жүргенов және басқа 
боздақтардың бейнесі бүгінгі күнгі ұрпақтар санасына серпін, бойына рух 
береді. Қуғынсүргін жылдары кеңбайтақ қазақ жеріне еріксіз көшірiлген 
шешен, кәріс, өзбек ұлттары бүгінде қазақ халқымен бір аспанның 
астында, бейбіт күн кешуде. Тарихи тағылым мен ұлықтарымызды 
ұлықтау – басты міндетіміз. Аяусыз жапа шегіп, жазықсыз жазаланған 
боздақтардың есімдері тарих беттерінде алтын әріптермен жазылады. 

Шара соңында қуғынсүргін құрбандарын еске алуға арналған ме
мориалды ескерткішке гүл шоқтары қойылып, аруақтар рухына құран 
бағышталды. 

           Назерке БАЙДІЛДАЕВА.

АЙМАҚ ӨМІРІНІҢ АЙНАСЫ

ҰБТ: ҮКІЛІ ҮМІТ
Міне, биылғы мектеп бітірушілердің сыналар сәті 

де келіп жетті.  Үстіміздегі жылы облыстың орта білім 
беретін   мектептерінен  7064 түлек жаңа өмірге қанат 
қағады.  Олардың 5103-і  Ұлттық бірыңғай тест тапсыруға 
өтініш берді. Ал Қызылорда қаласы бойынша биылғы оқу 
жылында 1969 оқушы 11 сыныпты бітірді. Оның 1706-сы, 
яғни 86,6 пайызы  ҰБТ-ға қатысуға ниеттенген болатын. 
Биылғы түлектердің   249-ы – “Алтын белгіге”, 65-і “Үздік 
аттестатқа” үміткерлер қатарында. 

Кеше   Қорқыт ата атындағы Қызылорда  мемлекеттік  
университеті мен “Болашақ”  университетінің  оқу 
ғимараттарындағы ҰБТны ұйымдастыру  базасында мемлекеттік 
сынақтың алғашқы легі өз жұмысын сәтті бастады. Қаладағы орта  
мектептердің 1271  бітірушісі осы жоғары оқу орындарының ба
заларында өз бақтарын сынға салды. 

– ҚМУдың  базасы негізінде Сырдария ауданының 17 
мектебінің және Қызылорда  қаласының 37 мектебінің  бітірушілері 
ҰБТдан екі лекпен өтеді, – деді №69 тестілеу орталығының  
жетекшісі Бақытжан Жанмолдаев. – Кеше алғашқы лекпен қала 
мектептерінің  789 бітірушісі ҰБТдан өтті. 

Әрине, ҰБТға дайындық жұмыстары жанжақты жүргізілді. 
Бір ғана ҚМУдың №5 оқу ғимаратында  11 дәрісхана дайындал
ды. Оның 10ы  тестілеу барысында пайдаланылса, 1і қосымшаға 
қойылды. Дәрісханалардың барлығы салқындатқыш аппараттар
мен жабдықталған және санитарлық талаптарға сай келеді, ар
найы медициналық көмек көрсету  бөлмесі бар.  Сонымен қатар 
д ә р і с х а н а л а р 
м е т а л л і з д е  г і ш 
тер мен, ұялы 
б а й  л а н ы с т а р ғ а 
тосқауыл қоятын 
құралдармен және 
бейнебақылау ка
м е р а л а р ы м е н 
ж а б д ы қ т а л ғ а н . 
Д а й ы н д ы қ 
жұмыстарын жыл 
бойы жүргізген 
“ Б о л а ш а қ ” 
университетінің 
ғимаратында да 
қала мектептерінің 
482 түлегі Ұлттық 
бірыңғай тестілеуден өтті. 

ҰБТның алғашқы қорытындылары да келіп жетті. Тест 
сұрақтарына  жақсы жауап беріп, ойдағыдай балл жинаған та
лапкерлер де баршылық екен. Демек, облыс мектептерін биыл 
бітіруші түлектердің орташа көрсеткіші өткен жылдармен 
салыстырғанда  жоғары болады деп сенейік!

 Жұмагүл ОРАЛБАЕВА.



Сейсенбі, 3 маусым, 2014 жыл
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ЖАҢА 

МҮМКІНДІК  
АШЫЛДЫ

Астанада Ресей, Беларусь және Қазақстан мемлекет 
басшылары қол қойған Еуразиялық экономикалық одақ 
шарты біздерге, кәсіпкерлерге, жаңа өріс ашып отыр. Жаңа 
одақ осы елдер арасында кәсіпкерліктің сан түрін дамытып, 
өзара бәсекелестік өрісін кеңейтудің жаңа мүмкіндігі болып 
табылады. Елбасы осы одақтың дүниеге келуіне көп күш-
жігерін жұмсады. Өзара келіссөздер барысында орын алған 
даулы мәселелер шартқа қол қойылғанға дейін шешімін тапты. 
Демек, одақтың толыққанды жұмыс істеуіне осының барлығы 
өз әсерін тигізеді деп ойлаймын.

Қазақстан Президенті соңғы Жолдауында Қазақстанның мал өнімдерін 
экспорттаушы елге айналатын уақыты таяу екенін меңзеп, бірқатар келелі 
міндеттер белгілеген болатын. Осы міндетті жүзеге асыруда облысымызда 
бірқатар игілікті шаралар жүзеге асырылуда. Біздің 2008 жылы ашылған 
мал бордақылау және мал сою цехы бүгінгі таңда өзінің өнімділігімен, 
сапалылығымен ерекшеленеді. Алдағы уақытта кәсіпкерліктің өрісін 
кеңейтудің мүмкіндіктерін қарастырып жатырмыз. Бордақылау алаңы 
кеңейеді. Дайындалған өнім  көлемі едәуір артатын болады. Осының барлығы 
халықтың игілігін көтеруге бағытталған жобалар қатарына жатады. Астанада 
қол қойылған маңызды шартта атап көрсетілгеніндей, үш елдің арасындағы 
өзара тауар айналымындағы жеңілдіктер кәсіпкерлерге қолайлы жағдай 
туғызып отыр.  Біз үшін бұл одақтың маңызы осы болып табылады.

Ерболат РСАЛИЕВ,
“Ақбарыс” шаруа қожалығының директоры.

Қызылорда қаласы.

ЫҚПАЛДАСТЫҚ –
УАҚЫТ ТАЛАБЫ

Әлемде жаңа интеграциялық құрылым дүниеге келді. 
Көптен бері сөз болып жүрген Еуразиялық экономикалық 
одақ құру туралы шартқа Қазақстан, Ресей және Беларусь 
мемлекеттерінің Президенттері қол қойды. Бүгінгі әлемде 
жаһандық экономиканың бәсекелестік жағдайында аймақтық 
елдердің қауымдасуының маңызы өте зор. 

ЕАЭО-ның қазақстандық бизнес үшін тиімділігі өте көп. Ауқымы 170 
млн. адамдық нарық кеңістігі пайда болып отыр. Ол өз кезегінде отандық 
өндірісті дамыту мен экономиканы әртараптандыруға жол ашады. Айта 
кету керек, осындай интеграциялық үдерістер экономикалық тұрғыдан 
келгенде шетелден инвестицияның көптеп ағылуын, ішкі нарықтың кеңеюін, 
экономикалық бәсекелестіктің артуын, тауар мен қызмет көрсету түрлерінің, 
капитал мен жұмыс күшінің еркін қозғалысы мен айналымын қамтамасыз 
етеді. Жаңа интеграциялық құрылымды құру туралы шартқа қол қойылған 
кезде оған жаңадан мүше болғысы келетін елдердің пайда болуы да тегіннен-
тегін емес. Демек, олар да жоғарыда айтылған тиімділіктердің өздерінде 
болғанын қалайды. 

Жалпы алғанда, экономикалық одақтың жұмыс істей бастауы отандық 
кәсіпкерлерге дем береді. Сонымен қатар, үш елдің тұтынушылары үшін 
де қолайлы жағдай туындайды. Сонымен ортақ нарық, капитал мен еңбек 
рерурстарының еркін айналымы үш елдің де мүддесі үшін қызмет етіп, 
келешекте жақсы нәтижелерге жететініміз айқын. 

Абай ШӘЙМУРОВ,
экономика ғылымдарының кандидаты.

Бағыт – айқын, 
таңдау – дұрыс

Үстіміздегі жылы Қазақстан Республикасының 
Пре зиденті Н.Ә.Назарбаевтың Еуразиялық эконо-
ми калық одақ жөніндегі идеяны ұсынғанына 20 
жыл толды. Еуразиялық интеграция үдерісі бүгінде 
да  мудың мүлде жаңа кезеңіне шықты. Енді міне, 
Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы тарихи 
шартқа 2014 жылдың 29  мамырында үш ел, атап 
айтсақ, Қазақстан, Ресей, Беларусь елінің басшылары 
қол қойды. Бұл тарихи әлемдік деңгейдегі одақ өз 
жұмысын 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастайды.  

Дүние жүзінде 300-дей ынтымақтастық ұйым болса, құрылған 
одақтың алдыңғы үздік үштіккке кіруге толық мүмкіндігі бар. 
Сонымен, Еуразиялық интеграциялық одақ игілігінің тиімділігі 
артып, сыртқы экономикалық байланыстар нығая түспек.  
Интеграцияның қазақ халқы үшін берері мол. Аталмыш одақ 
халықтың тұрмысын, әл-ауқатын көтеруге де үлкен септігін 
тигізбек. Алдағы уақытта Армения мен Қырғыз республикалары 
осы одаққа кіруге өз өтініштерін білдірді. Осыдан-ақ аталмыш 
ұйымның болашақтағы мәртебесінің қандай болатынын көруге 
болады. Шартқа қол қойған үш елдің аумағындағы 170 млн.-
ға жуық халықтың арасында экономикалық байланыс күшейіп, 
үлкен кеңістік пайда болмақ. Ал, 17 миллион халқы бар қазақ 
елі үшін мұның пайдасын зор екені белгілі. Әсіресе, сыртқа өнім 
шығару, арматура, тау-кен, түрлі-түсті металлургия, бірлескен 
өнеркәсіп орындары ашылмақшы. Сондай-ақ, бірлескен автозауыт 
құрылысы салынып, 2017 жылға қарай 120 мың автомобиль 
құрастырылатын болады, тіпті 45 тонналық жүк таситын «БелАЗ» 
көліктерін құрастыру да қолға алынбақ. Сөйтіп, өнімдерімізді 
еркін тасымалдап, Ресей мен Беларуссияға шығаруға мүмкіндік 
аламыз. Бұл да үлкен жетістік. 

Осыдан төрт жыл бұрын Кеден одағы жүзеге асты. Оның 
пайдасы мен тиімді тұстары мол болды. Кеден одағы арқылы 
отандық өнімдерді рәсімдеуде көптеген жеңілдіктер де жасалды. 
Міне, енді экономикалық одаққа қол қойылды. Енді тауар 
тасымалдау, көлік инфрақұрылымы да жеңілдемек. Тауар 
өндірушілер мен тұтынушылар да қорғалатын болады. Аталмыш 
одақтың Жоғарғы соты Минск қаласында, ал қаржы орталығы 
Астана қаласында және ол ұйымның орталығы Мәскеуде орна-
ласпақ. Жалпы үш ел де еркін саудасын жасай береді. Әлемдегі 
300-ден астам одақтың тәжірибелерін пайдаланып, жоғарыда 
аталған үш ел ортақ интеграция аясында ортақ шешімге келді. 
Сөйтіп, бір-біріне инвесторлар тартуда, ең бастысы, бұл таза 
экономикалық одақ болады деген бір шешімге келді. Алпауыт 
елдермен тереземіз тең, керегеміз кең иық тірестіретін боламыз. 
Қазақ халқының бұл іске күш-қуаты, білім-білігі жетеді. Үш елдің 
басшылары қол қойған 29 мамыр – тарихи күн болып өмірімізге 
енді. Бұл тарихи күнді Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
«Еуразиялық интеграция күні» деп жариялау керектігін айтты. 

Құндыз ДӘУІТОВА.
Арал ауданы.

Осы зауыт жанынан тағы бір 
өндіріс орны ашылмақ. Жағымды 
жаңалықты «КазКор – Полимер» 
БК» ЖШС атқарушы директоры 
Ельдар Шаймағамбетов жеткізді. 
Зауыт ел Тәуелсіздігі мерекесі 
қарсаңында іске қосылады. Жаңа 
зауыттың жалпы құны 4 млрд. АҚШ 
долларын құрайды. Жобаның ин-
весторы – жергілікті  «Дорстрой» 
ЖШС. Аталған серіктестік бас-
шысы Мұрат Тілеулиев бұл жоба-
ны Оңтүстік Кореялық «K2 G.B.S» 
және қазақстандық «K–Smart» ком-
панияларымен бірлесіп жүзеге 
асырмақшы. Осы үш компания 
бір лесіп, «ҚазКор-Полимер» атты 
серіктестік құрған. – Зауытқа қажетті 
қондырғылар жақын арада әкелінеді. 
Ал, қажетті шикізат Оңтүстік Ко-
рея мемлекетінен жеткізіліп тұрады. 
Жаңа зауыт жұмысын бастаған кез-
де 40 жұмыс орны ашылады, – дейді 

атқарушы директор Ель-
дар Шаймағамбетов.   

Зауыт басышылығы 
құрылыс нарығында 

сұ ранысқа ие пенополиэтилен 
құбырлары мен жоғары сапа-
лы жылусақтағыш материалдар, 
түрлі кабельдер мен проводтар 
шығаруды, сондай-ақ дыбыстың 
кү шін әлсірететін құрылыс мате-
риалдарын жаңа технология бой-
ынша өндіруді жоспарлап отыр. Ол 
толық қуатында жұмыс жасаған кез-
де айына 60 тонна өнім шығарады. 
Кәсіпкер болашақта өз өнімдерін 
елі міз нарығына ұсынуды және шет 
елдерге экспорттауды жоспарлап 
отыр. 

 «Smart Rubber» ЖШС базасын-
да назарға тағы бір тартымды жоба 
ұсынылды. Бұл «Байқоңыр» ӘКК» 
Ұлттық компаниясымен бірлесіп 
қолға алынған астаналық «Waterlab» 
компаниясының бірлескен жобасы.  
Мембранды қондырғылар орнату 
ісін жергілікті «ҚазРосИнновация» 
компаниясы жүзеге асыруда. Осы 
жерде қонақтарға аталған жобаның 
тиімділігі айтылды. Жобаның мақ-
саты – аймағымыздағы су ресур-
старын үнемдеу және ауыз судың 
сапасын арттыру. Қазіргі күні бұл 
компания мұндай қондырғыны об-
лыс орталығы мен Жаңақорған 
ауданының 6 елді мекенінде  орна-
тыпты. Компания келешекте осын-
дай су тазартқыш қондырғыларды 
барлық ауылдарға, ондағы әлеу-
меттік нысандарға орнатуды жос-
парлап отыр.

Облыстық кәсіпкерлер палата-
сының бизнес алаңында Ұлттық 
Кәсіпкерлер Палатасының прези-
диум төрағасы және облыс әкімінің 
қатысуымен аймақ кәсіпкерлерімен 
кездесу өтті. Нақты кезеңде об-
лыста 44 мыңнан астам кәсіпорын 
тіркелген. Өсім өткен жылмен 
салыстырғанда  18,6 пайызға артып 

отыр.  Т.Құлыбаев мұны жергілікті 
билік пен кәсіпкерлер палатасы 
ортақ жұмысының нәтижесі деп 
есептейтінін мәлім етті. Осы орайда 
аймақ басшысы Қ.Көшербаев шағын 
және орта кәсіпкерлікті дамытуға 
мемлекет тарапынан үлкен қолдау 
көрсетіліп жатқанына тоқталды.  
«Биз нес жоспардың жоқтығынан 
мемлекет берген мүмкіндікті кәсіп-
керлердің көпшілігі пайдалана ал-
май келеді. Бұл саланың бойы-
на енді ғана қан жүре бастағандай. 
Бұған қоса, облыста металлургия 
кластерін қалыптастыру бағытында 
қыруар шаруа атқарылып жа-
тыр. Бұл болашағымызға бағдар 
болмақ», – деді Қ.Көшербаев.

Жиында кәсіпкерлер палатасы-
ның басшысы Дінмұхамед Әбсат-
таров биылғы жылдың 5 айын-
да атқарылған жұмыстардың 
қо  ры  тындысы туралы хабарла-
ма жасап, облыстағы кәсіпкерлікті 
дамы тудың бағыттары туралы баян 
етті. Сондай-ақ, басқосуда алдағы 
маусым айында Астанада өтетін ҚР 
ҰКП І съезіне Сыр өңірінен баратын 
бизнес өкілдері мәлім болып, съезд 
делегаттарының есімдері аталды. 
Бұған қоса, осы кездесуде облыс 
кәсіпкерлерінің ұсыныс-пікірлері 
тал қыланды.

 Жиынды қорытындылаған ҚР 
ҰКП Төралқа төрағасы Т.Құлыбаев 
облыстың инвестициялық ахуа-
лын көтеруге кәсіпкерлерді кеңінен 
тарту қажеттігін жеткізіп, биз-
нес қауымдастығының алдында 
сал мақты жауапкершілікті қажет 
ететін бірқатар маңызды міндеттер 
тұрғанын атап өтті. 

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ.

КӘСІПКЕРЛІКТІ ҚОЛДАУ – 
ӨҢІР ДАМУЫНЫҢ ӨРІСІ 

Т А Ғ А Й Ы Н Д А У
Облыс әкімінің 2014 

жылғы 2 маусымдағы 
№420-ө өкімімен Әбуов 
Дәуірбек Кеңесұлы мін-
детті арнайы тексеру нә-
тижесі  келгенге дей ін 
Қызылорда об лы  сының 
ауыл ша руа шылығы бас
қармасы басшысының 
міндетін атқарушы болып 
қабылданды.  

Дәуірбек Кеңесұлы 
1970 жылы дү ние  ге 
келген. Мәс кеу мем ле кет-
тік агроин же нер лер уни-
верситетін «инженер-ме-

ханик», Қорқыт ата атын  дағы Қызылорда мемлекеттік 
университетін «экономист» мамандықтары бойынша 
бітірген.

Еңбек жолын Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мем лекеттік университетінде оқытушы ұстаздық қыз-
меттен бастаған. 1996-1999 жылдары Бюджеттік банк тің 
облыстық басқармасында экономист, облыстық қа зы-
нашылық басқармасында аға қазынашы, сектор мең-
герушісі, бөлім бастығының орынбасары, 1999-2000 
жылдары Республикалық пошта байланысы мемлекеттік 
кәсіпорнының облыстық филиалы директорының орын-
басары, 2000-2004 жылдары облыс әкімі аппараты бас-
шысының орынбасары, 2004-2008 жылдары облыс-
тық ауыл шаруашылығы департаментінің директоры,     
2008-2010 жылдары «Оңтүстік» Әлеуметтік кәсіпкерлік 
корпорациясы» Ұлттық компаниясы» АҚ облыстағы 
өкілдігінің директоры, басқарма мүшесі, 2011-2012 
жылдары «Оңтүстік» қаржы компаниясы» АҚ Вице-
президенті болса, 2012 жылдың ақпан айынан бастап осы 
акционерлік қоғамның Басқарма төрағасы лауазымында 
қызмет атқарған.

САЛАҒА ТӘЖІРИБЕЛІ 
МАМАН КЕЛДІ

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаев әкімдік 
мәжілісінде кадрлық тағайындау туралы өкімімен 
таныстырып, Әбуов Дәуірбек Кеңесұлын облыстық 
ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы етіп 
тағайындағанын жеткізді.

Аймақ басшысы Д.Әбуовтің бұған дейін атқарған 
қызметтерін саралай келіп, оның қаржы саласын да, 
елдің жағдайын да, ауылшаруашылық саласын да жақсы 
білетінін атап өтті. Бұл басқармада бұрын да басшылық 
қызметте болған. Мемлекеттің ауыл шаруашылығы 
саласындағы саясатын Сыр өңірінде өз деңгейінде 
атқаратынына сенім білдірген облыс басшысы 
Д.Әбуовке жаңа қызметінде абырой мен табыс тіледі.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

Қоғамда адам санасын әртүрлі  
әдістер арқылы бақылай отырып, 
жеке тұлғаның физикалық жә не 
психикалық жағдайының бұзы-
луына, сөйтіп  отбасына, қоғам  мен 
мемлекетке қауіп төндіретін теріс 
пиғылдағы бүлдіргі топтар мен 
ағымдар деструктивті деп аталады. 

Бұл ағымдар негізінен адамның ой-
санасын улап, құқығы мен бостандығын 
бұзады, психологиялық дамуын баяулатады, 
өз өмірін бақылаудан және еркінен 
айырылады, яғни жеке тұлғаны өздеріне 
тәуелді етеді. Отбасының ойрандалуына 
ықпал жасайды. Ең қауіптісі, бұл ағым-
дағылар өздерін шынайы діндар және ақиқат 
жолындағылар ретінде  санайды да қоғамда 
қалыптасқан жүйені бұзуға әрекет етеді. 
Олар өз ұйымдарына ақыл тоқтата қоймаған 

жастарды көбірек қамтуды көздейді. Осыған 
орай елімізде азаматтарды, әсіресе жастарды 
дәстүрлі емес және деструктивті діни 
ағымдардың шырмауына түсірмеу жолдары 
қарастырылуда. 

Облыстық дін істері басқармасы дін 
мәселелерін зерттеу орталығының  ұйым-
дастыруымен  мемлекеттік және бюд-
жеттік сала қызметкерлерін қайта даярлау, 
біліктілігін арттыру өңірлік орталығында  
“Дәстүрлі емес және деструктивті діни 
ұйымдардың пайда болуы, оларға тән 
ерекшеліктер мен оның қоғамға тигізетін 
кері әсері” тақырыбында  оқыту-семинары 
болып өтті. 

Аталмыш шара барысында облыстық 
прокуратура басқармасының бөлім басты-
ғы  Нүркен Тұрғанбай,  Қызылорда об-
лысы және Байқоңыр қаласы бойынша 
ҰҚК департаментінің қызметкері Қа нат 

Майтенов, облыстық дін істері  басқар-
масының  дін мәселелерін зерттеу  
орта лығының директоры  Тұрар Әбуов, 
орталық мамандары Батырбек Убаев 
пен Қанат Мырзабеков және ҚМУ-
дың аға оқытушысы, дінтану магистрі 
Бақтияр Оспанов түрлі тақырыптарда 
әңгіме өткізді. Бірі еліміздегі діни 
бірлестіктердің қызметін мемлекеттік 
реттеудің құқықтық негіздеріне 
тоқталса, екіншісі дәстүрлі емес 
дін ағымдарының пайда болуына, оның 
ерекшеліктеріне, тағы бірі олардың адам 
санасына  әсер етуіне шолу жасады. Діни 
фанатизмнің қайда апарып соқтырарына 
тоқталды. Азаматтардың бас ты қорғаны 
– діни сауаттылық пен өз-өзіне деген 
сенімділік, ата-бабамыз ұстанып келе 
жатқан бағыттан айнымау.  

Әкімдіктер жанындағы терроризмге 

қарсы комиссия мүшелеріне және осы 
сала бойынша қызмет атқаратын жауапты 
тұлғаларға арналған тоқсан сайын өтіп 
тұратын оқыту-семинарына қатысушылар 
өзара пікірлесіп, өздерін толғандырған 
сұрақтарына  жауаптар алды. 

Жұмагүл ОРАЛБАЕВА.

ДІН – ҰСТАЙ АЛСАҢ ҚАСИЕТІҢ, 
ҰСТАЙ АЛМАСАҢ – ҚАСІРЕТІҢ

Балалар мерекесі күні бір топ оқушы «Жас ұлан» ұйымына қабылданды. 
Н.Бекежанов атындағы драма театр ғимаратында өткен салтанатты 
шараға облыс әкімі Қ.Көшербаев пен ҚР Парламенті Мәжілісі Эко-
номикалық реформа және өңірлік даму комитетінің төрағасы С.Әйімбетов 
бастаған депутаттар қатысты.  

Осыдан 3 жыл бұрын Елбасы бастамасымен құрылған «Жас Ұлан» қазір қанатын 
кеңге жайып, өскелең ұрпақ бойына отансүйгіштік сезімін қалыптастыруға негіз болатын 
ұйымға айналды. Мақсат – міндеті айқын, болашағы бекем ұйымға мүше болу – әр 
баланың арманы. 

Шарада жазғы демалысқа дайындықтары жөнінде рапорт берген «жасұландықтарды» 
облыс әкімі Қ.Көшербаев құттықтады. 

– Еркін елдің негізін қалаған Елбасы сендерге сенім артып, жан-жақты азамат болып 
қалыптасуларыңа бар мүмкіндік жасап отыр. Сендер осы сенім үдесінен көріне біліңдер. 
Оқуда озат болып, тәуелсіз елдің ертеңгі тірегіне айналыңдар, – деп тілектестігін білдірген 
аймақ басшысы облыста балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру бағытындағы басты 
шараларды атап өтті. 

Осыдан кейін облыс әкімі мен депутаттар «Жас Ұлан» қатарына қабылданған 20 
оқушыға  ұйым галстугін тақты. ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты С.Әйімбетов пен 
облыстық ардагерлер ұйымының төрағасы С.Шаухаманов мәңгілік ел ұландары боламыз 
деген балаларға тілектестігін жеткізді. 

Шара соңы драма театр сахнасындағы концертке ұласты. Онда облыс орталығымен 
қатар, аудандардан келген өнерпаз балалар өз өнерлерін көрсетті. 

Е.АҚЫН.
       

«ЖАС ҰЛАН» ҚАТАРЫНА 
ҚАБЫЛДАНДЫ

25 жүргізуші 
ішіп жүр екен

Мамыр айының соңғы күндері облыс көлемінде “Қауіпсіз жол” 
жедел алдын алу шарасы өтті.

Шараның мақсаты – жол-көлік оқиғаларынан жарақаттануды төмендету 
және жолаушылар тасымалы саласындағы заң бұзушылықтарды анықтау, 
апатқа тікелей әсер ететін жол қозғалысы ережесін бұзу, көлік құралдарын мас 
күйде басқару деректерін анықтау, сондай-ақ жылдамдықты арттыратын құқық 
бұзушылықтардың жолын кесу және ахуалды жедел сауықтыру.

Облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің хабарлағанындай, 
шара барысында жол-көлік оқиғаларына тікелей септігін тигізетін өрескел 
құқық бұзушылықтардың бірнеше бағыттары бойынша жұмыстар атқарылып, 
түнгі рейдтер ұйымдастырылған.

Алдын алу шарасының алғашқы екі күнінде 1125 әкімшілік құқық бұзушылық 
анықталып, көлікті мас күйінде айдаған 25 жүргізуші мен қауіпсіздік белдігін 
тақпаған 266 жүргізушіге әкімшілік хаттама толтырылыпты.

Біздің анықтама: Өткен төрт айда облыс көлемінде барлығы 35 мыңнан 
астам жол қозғалысы ережесін бұзу дерегі анықталса, оның ішінде жолаушылар 
тасымалымен айналысатын көлік құралдарының жүргізушілеріне 545 әкімшілік 
хаттама толтырылған.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

Су жүйелері сапасы 
жақсарады

Жуырда Шымкент қаласында “Қазақ Суарнажоба” акционерлік 
қоғамы “Елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін 
жаңғырту, оларды салу жөніндегі өзекті мәселелер” атты III 
көшпелі семинар өткізді. 

Орталық және жергілікті атқарушы органдардың мүдделі өкілдері мен 
өндірістік және жобалау мекемелерінің қатысуымен өткен семинар “Карлскрона” 
ЖШС қолдауымен өткізілді.

Жиында сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін жобалау жұмыстарының 
сапасын жақсарту, заманауи материалдар мен жабдықтарды пайдалану, жаңа 
өндіріс орындарын ашу мен отандық өндірушілерді қолдау мәселелеріне қатысты 
сұрақтар талқыланды.

Семинардың өзектілігіне байланысты арнайы қарар мен отандық өндіру-
шілерді қолдау жөнінде кешенді шаралар жасау мақсатында үндеу қабылданды.

Ашық әрі тиімді диалог алаңы ретінде өткен семинарды қатысушылар жоғары 
бағалады. 

Нұрбек САҒАДАТ.
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«Арал ауданы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесі, 120100, Қызылорда облы-
сы, Арал қаласы, Мектеп көшесі  №33 үй. Тел.: 
(8-724-33) 2-11-62, 2-22-33. Aralkalasy@mail.ru  
«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік лауазымға 
орналасуға конкурс жариялайды:

Сексеуіл кенті әкімі аппаратының же текші 
маман-есепші (Е-G-4 санаты – 1 бірлік).

(негізгі қызметкердің бала күтіміне байланыс
ты жалақысы сақталмайтын демалысы аралығына)

Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет 
өтіліне қарай  48047 теңгеден 64704 теңгеге дейін 
(экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Функционалдық міндеттері: 
Кент әкімі аппаратының бухгалтериялық 

есеп жұмыстарын жүргізеді. Заттың, еңбек, 
қаржы ресурстарын тиімді пайдалану, меншік
тің сақталуын қамтамасыз етеді. Негізгі және 
айналымдағы қорлардағы заттардың, мүлік тердің, 
құралдардың есебін жүргізу және сақталуын 
қамтамасыз ету. Смета бойынша бөлінген 
қаржыны мақсатты пайдалану. Есеп беру жөнінде 
ережелердің, нұсқаулардың, т.б., бухгалтерлік 
қыз меттің құзырына жататын мәселелермен ай
налысу. Бухгалтерлік есеп жөніндегі нұсқаулыққа 
және жекеленген нұс  қауларға сәйкес қаржылық 
шаруашылық қыз меттердің қаржылық және 
бухгалтерлік есебін жүргізу, құжаттарды уақытылы 
және дұрыс рәсімдеу жұмыстарын жүргізу. Бюд
жет жөніндегі бекітілген қаржы жоспары бойын
ша бөлінген қаржыларды нысаналы мақсатына 
сәйкес дұрыс және тиімді жұмсау, сондайақ 
қаржылар мен материалдық құндылықтардың 
сақталуына бақылау жүргізу. Еңбекақыны есеп
теп және мерзімінде төлену, бюджетке салық және 
басқа да төлемдерді уақытылы аударылып тұру 
барысында жұмыс жасау.Қазақстан Республика
сы Президенті Жарлықтары мен Қазақстан Респу
бликасы Заңдарының, Үкімет Қау лыларының, об
лыс, аудан әкімдерінің өкім, шешімдерінің, облыс 
және аудан әкімдігі қау лыларының орындалуын 
қамтамасыз ету.Аза маттардың арызшағымдарына 
жауап береді.

Үміткерлерге қойылатын талаптар:
Жоғары немесе ортадан кейінгі экономи калық 

білім  не орта техникалық немесе кәсіптік білім. 
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азамат тар 

Арал ауданы әкімі аппаратына келесі құжаттарды 
тапсырады:

1) Нысанға сәйкес өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сәйкес 

толтырылған сауалнама;
3) Білімі туралы құжаттардың нотариалдық 

куәландырылған көшірмелері;
4) Еңбек қызметін растайтын құжаттың 

нотариалдық куәландырылған көшірмесі;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақ

тау министрлігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы 
№907 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан 
Республикасының нормативтікқұқықтық акті лер
дің тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда №6697 
болып тіркелген) нысандағы денсаулығы туралы 
анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куәлігінің көшірмесі.

7) Құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мән нен 
төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы 
қолданыстағы сертификат (немесе сер ти фикаттың 
нотариатты куәландырылған кө шірмесі);

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған 
және конкурс жарияланған бос лауазым бойын
ша жұмыс өтілі талап етілмейтін жағдайларда 4) 
тармақшасында көрсетілген құжатты ұсыну талап 
етілмейді. 

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну кон
курс комиссиясының оларды қараудан бас тар
туы үшін негіз болып табылады. Мемлекеттік 
қызметшілерімен тапсырылатын 3) және 4) тар
мақшаларында көрсетілген құжаттарды олар 
жұмыс істейтін мемлекеттік органдардың пер
соналды басқару қызметі (кадр қызметі) куә
ландыра алады.

Азаматтар біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кә сіби 
шеберлігіне және беделіне қатысты (біліктілігін 
арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар берілуі 
туралы құжаттардың көшір мелері, мінездемелер, 
ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзге де 
олардың кәсіби қыз метін, біліктілігін сипаттай
тын мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере ала
ды. Азаматтар жоғарыда аталған құжат тігілетін 
мұқабада орналастырылған құжаттарды қолма
қол тәртіп те немесе почта арқылы құжаттарды 
қабылдау мерзімінде бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды ха
барламада көрсетілген электрондық почта мекен

жайына электронды түрде бере алады. Конкурсқа 
қатысу үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды 
электрондық почта арқылы берген азаматтар 
құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға 
дейін бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. 
Жоғарыда аталған құжаттардың түпнұсқасы 
берілмеген жағдайда тұлға әңгімелесуден өтуге 
жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарлан
дыру БАҚта («Кызылординские вести» және 
«Сыр бойы») соңғы жарияланған күннен бастап 
он жұмыс күні ішінде «Арал ауданы әкімінің ап
параты» мемлекеттік мекемесі, 120100, Қызылорда 
облысы, Арал қаласы, Мектеп көшесі  №33 үй, 
24бөлмеде қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс 
комиссиясы шешім қабылдаған күннен бастап екі 
жұмыс күні ішінде әңгімелесу өткізу күні тура
лы конкурс комиссиясының хатшысымен хабар
ландырылады. Хабарландыру қатысушылардың 
электрондық мекенжайларына және ұялы теле
фондарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асы
рылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Арал ауданы 
әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде (Арал 
қаласы, Мектеп көшесі  №33 үй) әңгі мелесуге 
шақырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 
өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықты
лығы мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін 
оның отырысына байқаушыларды қатыстыруға 
жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына бай
қаушылар ретінде Қазақстан Республика сы 
Пар ламентінің және барлық деңгейдегі мәс
лихат депутаттарының, Қазақстан Республика
сы заңнамасында белгіленген тәртіпте аккре
диттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, 
басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық бір
лес тіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), ком
мерциялық ұйымдардың және саяси пар тиялардың 
өкілдері, уәкілетті органның қызмет керлері қатыса 
алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының 
отырысына қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу бас
талуына 1 жұмыс күні қалғанға дейін кешік тір мей 

персоналды басқару қызметіне (кадр қыз метіне) 
тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар пер соналды 
басқару қызметіне (кадр қызметіне) жеке басын 
куәландыратын құжаттың көшір месін, ұйымдарға 
тиесілілігін растайтын құжат тардың түпнұсқасын 
немесе көшірмелерін ұсы нады.

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның 
басшысымен (жауапты хатшы) конкурс ко мис
сиясының отырысына сарапшылардың қатыс
тырылуына жол беріледі. Сарапшы ретінде 
кон курс жариялаған мемлекеттік органның 
қызметкері болып табылмайтын, бос лауазымның 
функционалдық бағыттарына сәйкес облыстарда 
жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондайақ персо
налды іріктеу және жоғарылату бойынша маман
дар, басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік 
қызметшілері, Қазақстан Республикасы 
Парламентінің және мәслихат депутаттары қатыса 
алады. «Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік 
лауазымына үміткерлер Қазақстан Республика
сы Мемлекеттік қызмет істері  агент тігінің Аста
на, Алматы, Атырау, Көкшетау, Пав лодар, Тараз, 
Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, 
Қарағанды, Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау және 
Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу 
орталықтарында белгіленген тәртіппен өтеді.

CR5, E4, E5, ER4, ER5, EG3, EG4  
cанаттары үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік 
тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест 
(10 тапсырма); Қазақстан Республикасының 
заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан 
Республикасының Конституциясы (15 сұрақ) 
Қа зақстан Республикасының конституциялық 
заңы; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ); 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тура
лы» (15 сұрақ); «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ); 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 
сұрақ); «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару туралы» 
(15 сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын 
бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын 
(әңгімелесу өтетiн жерге келу және қайту, тұратын 
жер жалдау, байланыс қызметiнiң барлық түрлерiн 
пайдалану) өздерiнiң жеке қаражаттары есебiнен 
жүргiзедi.

 Арал ауданы әкімі аппаратының 
                 конкурстық комиссиясы.

«Қазалы ауданы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесі, 120400, Қазалы ау-
даны, Әйтеке би кенті, Әйтеке би көшесі, 
60 үй, анықтама үшін телефондары: 8(724-
38) 26-6-01,  22-6-25, факс 8(724-38) 21-7-78 
email:info@kzl.orda.gov.kz «Б» корпусы 
бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдарға 
орналасуға конкурс жариялайды:

1. «Қазалы аудандық ішкі саясат 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы 
(Е-R-1 санаты – 1 бірлік).   

Қызмет атқарған жылдарына байла нысты 
лауазымдық жалақысы 109547 тең геден 
147985 теңгеге дейін (экологиялық коэф
фициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Бөлім жұмысына басшылық жасау, 

бөлімнің жұмысын үйлестіру, жұмысты тиімді 
және нәтижелі ұйымдастыра білу. Әлеуметтік 
және қоғамдық саяси ахуал келешегін зерттеу 
және болжам жасау, ҚР Үкіметінің ішкі саяса
тын насихаттау, халыққа түсіндіру мақсатында 
саясикөпшілік, тәрбиелік шаралар және 
ықтимал әлеуметтік қайшылықтардың алдын 
алу, ахуалды қалыпты арнаға түсіру тетіктерін 
ұйымдастыру. Қоғамдықсаяси жағдайларға 
сараптама мен мониторинг жүргізу, қоғамдық
саяси және діни бірлестіктермен, кәсіподақ 
ұйымдарымен, саяси партиялармен және де 
басқа үкіметтік емес ұйымдармен бірлесе 
ісқимылдар жүргізу, қоғамдық байланыс
тар, аудан әкімін және әкімдігін ақпараттық
талдау жұмысымен қамтамасыз ету. Әйтеке 
би кенті, Қазалы қаласы, ауылдық округ
тер деңгейінде ішкі саясат функцияларын 
үйлестіру, ішкі саясатты жүзеге асыру үшін 
нормативтік құқықтық актілерді дайындау 
жұмыстарына қатысу, аудан көлемінде ішкі 
саясат бағдарламаларының іске асырылуы
на мониторинг жүргізу, олардың орындалуын 
мүдделі органдармен бірлесе ұйымдастыру.

ҚР Президентінің Жолдауларын наси
хаттау мақсатында құрылған ақпараттық
насихаттық топтардың жұмысын үйлестіру 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің, облыс 
және аудан әкімдерінің саясатын жергілікті 
жерлерде жүргізілуін насихаттау шарала
рын жүргізу, аудан көлеміндегі көрнекі үгіт
насихат құралдарын орнатуға ұсыныстар беру, 
оларды бақылау және жаңарту жұмыстарын 
үйлестіру, мемлекеттік ақпараттық саясатты 
жүргізуді ұйымдастыру. 

Гендерлік саясатты насихаттау және оны 

жүзеге асыру жөнінде ұсыныстар енгізу.
ҚР Заңдары мен ҚР Президентінің 

Жарлықтары, Үкімет қаулыларының, облыс, 
аудан әкімдерінің өкім, шешімдерінің, об
лыс және аудан әкімдіктерінің қаулыларының 
орындалуын қамтамасыз ету.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі та-
лаптар:  

Жоғары гуманитарлық, педагогикалық 
немесе әлеуметтік білімі.

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың 
біріне сәйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік қызмет өтілі үш жылдан 
кем емес;

2) жоғары немесе жоғары оқу орында
рынан кейінгі білім бағдарламалары бойын
ша Қазақстан Республикасының Президенті 
жанындағы білім беру ұйымдарында мемле
кеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің 
жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар 
даярлау жөніндегі республикалық комис
сия бекітетін  басым мамандықтар бойынша 
оқуды аяқтаған жағдайда мемлекеттік қызмет 
өтілі бір жылдан кем емес;

3) ғылыми дәрежесінің болуы;
4) мемлекеттік органдарда басшылық не

месе өзге лауазымдарда жұмыс өтілі бір жыл
дан кем емес;

5) осы санаттағы нақты лауазымның 
функционалдық бағыттарына сәйкес облыс
тарда жұмыс өтілі төрт жылдан кем емес, 
оның ішінде басшылық лауазымдарда бір 
жылдан кем емес.

2. «Аудандық дене шынықтыру және 
спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
жетекші маманы (Е-R-5 санаты – 1 бірлік).   

Қызмет атқарған жылдарына байланысты 
лауазымдық жалақысы 49969 теңгеден 67906  
теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті 
есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:
Аудан аумағында спорт ұйымдарының 

қыз метін үйлестіреді, спорт ұйымдарына 
әдіс темелік және кеңесшілік көмек көрсе
тіледі, бұқаралық спортты және ұлттық 
спорт түрлерін дамытуды қолдайды, ау
дан аумағында спорттық шараларды ұйым
дастыруды және өткізуді үйлестіреді, аудан
да дене шынықтыру мен спорттық дамы
ту жөніндегі мәліметтерді, соның ішінде 

статистикалық деректерді талдайды және дене 
шынықтыру және спорт  жөніндегі уәкілетті 
орынға ұсынады, дене шынықтыру және 
спорт ты, салауатты өмір салты принциптерін 
насихаттау, ауданда спорттық ұйымдар үшін 
мамандар дайындауды ұйымдастыру, олар
дың іскерлік біліктіліктерін арттыру, соны
мен қатар мамандарды тиімді пайдалану, 
дене шынықтыру және спорт саласындағы 
ісшараларды жүргізуге келісімшарттар 
жасауға, спорттық байланыстарды жүзеге 
асыруға, бөлімнің құжаттамалық жұмыстарын 
реттеп отыру.

Қазақстан Республикасының Заңдары мен 
Қазақстан Республикасы Президенті Жар
лықтарының, Үкімет қаулыларының, облыс, 
аудан әкімдерінің өкімі, шешімдерінің об
лыс және аудан әкімдігі қаулыларының және 
аудандық бағдарламалардың орындалуын 
қамтамасыз ету. 

Жұмысты тиімді және нәтижелі ұйым
дастыра білу.       

Үміткерлерге қойылатын  негізгі та-
лаптар:  

Жоғары немесе ортадан кейінгі педаго
гикалық (дене шынықтыру пәнінің мұғалімі 
не жаттықтырушы) немесе заңгерлік білімі.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) өкілетті орган белгілеген нысандағы 

өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен қоса өкілетті ор

ган белгілеген нысанда толтырылған сауална
ма; 

3) білімі туралы құжаттардың 
нотариалдық куәландырылған көшірмелері; 

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 
нотариалдық куәландырылған көшірмесі; 

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің 2010 жылғы 23 қара
шадағы №907 бұйрығымен бекітілген (Қа
зақ стан Республикасының Нормативтік 
құқықтық актілердің тізілімінде 2010 жылы 
21 желтоқсанда №6697 болып тіркелген) ны
сандағы денсаулығы туралы анықтама; 

6) Қазақстан Республикасы азаматының 
жеке куәлігінің көшірмесі; 

7) құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті 
органмен белгіленген шекті мәннен төмен 
емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы 
қолданыстағы сертификат (немесе нотариат

ты куәландырылған көшірмесі).
Егер азамат еңбек қызметін жүзеге 

асырмаған және конкурс жарияланған 
бос лауазым бойынша жұмыс өтілі талап 
етілмейтін жағдайларда осы тармақтың 4) 
тармақшасында көрсетілген құжатты ұсыну 
талап етілмейді.

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну 
конкурс комиссиясының оларды қараудан бас 
тартуы үшін негіз болып табылады.

Мемлекеттік қызметшілермен тап
сырылатын осы тармақтың 3) және 4) 
тармақшаларында көрсетілген құжаттарды 
олар жұмыс істейтін мемлекеттік органдардың 
персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) 
куәландыра алады.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, 
кәсiби шеберлiгiне және беделіне қатысты 
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дәрежелер 
мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың 
көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, 
ғылыми жарияланымдар және өзге де олардың 
кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын 
мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере ала
ды.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды 
хабарламада көрсетілген электрондық по
чта мекенжайына электронды түрде бере 
алады. Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда 
көрсетілген құжаттарды электрондық по
чта арқылы берген азаматтар құжаттардың 
түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға дейін 
бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. 
Жоғарыда аталған құжаттардың түпнұсқасы 
берілмеген жағдайда тұлға әңгімелесуден 
өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы ха
барландыру БАҚта («Кызылординские ве
сти» және «Сыр бойы») соңғы жарияланған 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қазалы 
ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі, «Қазалы ауданы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесі, 120400, Қазалы ауда
ны, Әйтеке би кенті, Әйтеке би көшесі №60 
үй, 7 кабинетте қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер кон
курс комиссиясы шешім қабылдаған күннен 
бастап екі жұмыс күні ішінде әңгімелесу 
өткізу күні туралы конкурс комиссиясының 
хатшысымен хабарландырылады. Хабарлан

дыру қатысушылардың электрондық мекен
жайларына және ұялы телефондарына ақпарат 
жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қазалы 
ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінде (Қазалы ауданы, Әйтеке би 
кенті, Әйтеке би көшесі №60 үй) әңгімелесуге 
шақырған күннен бастап бес жұмыс күні 
ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашық
тылығы мен объективтілігін қамтамасыз ету 
үшін оның отырысына байқаушыларды қа
тыстыруға жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына 
бай  қаушылар ретінде Қазақстан Республи
касы Парламентінің және барлық деңгейдегі 
мәслихат депутаттарының, Қазақстан Рес
пуб  ликасы заңнамасында белгіленген тәр
тіпте аккредиттелген бұқаралық ақпа
рат құралдарының, басқа мемлекеттік 
ор   ган  дардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкі
меттік емес ұйымдардың), коммерциялық ұй
ымдардың және саяси пар тиялардың өкілдері, 
уәкілетті органның қыз меткерлері қатыса ала
ды.

Байқаушы ретінде конкурс комиссия
сы ның отырысына қатысу үшін тұлғалар 
әңгімелесу басталуына 1 жұмыс күні қалғанға 
дейін кешіктірмей персоналды басқару 
қызметіне (кадр қызметіне) тіркеледі. Тіркелу 
үшін тұлғалар персоналды басқару қызметіне 
(кадр қызметіне) жеке басын куәландыратын 
құжаттың көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін 
растайтын құжаттардың түпнұсқасын немесе 
көшірмелерін ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның 
басшысымен (жауапты хатшы) конкурс 
комиссиясының отырысына сарапшылардың 
қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы 
ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік 
органның қызметкері болып табылмай
тын, бос лауазымның функционалдық ба
ғыттарына сәйкес облыстарда жұмыс тәжі
рибесі бар тұлғалар, сондайақ персоналды 
іріктеу және жоғарылату бойынша мамандар, 
басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік 
қызметшілері, Қазақстан Республикасы Пар
ламентінің және мәслихат депутаттары қатыса 
алады.   

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкім

шілік лауазымына үміткерлер Қазақстан Рес
публикасы Мемлекеттік қызмет істері  агент
тігінің Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, 
Павлодар, Тараз, Өскемен, Орал, Петро
павл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, 
Тал дықорған, Ақтөбе, Ақтау және Шым
кент қалаларындағы аймақтық тестілеу 
орталықтарында белгіленген тәртіппен өтеді.

E-R-1 - cанаты үшін тестілеу бағдар-
ламасы: мемлекеттік тілді білуге тест (20 
тапсырма); логикалық тест (10 тапсыр
ма); Қазақстан Республикасының заңна
масын білуге арналған тестке Қазақстан 
Республикасының Конституциясы (15 
сұрақ); «Қазақстан Республикасының 
Прези денті туралы» (15 сұрақ)  Қазақстан 
Республикасының конституциялық заңдары; 
«Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тура
лы» (15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер туралы» 
(15 сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ), 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 
(15 сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін
өзі басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының заңдарын бiлуге арналған 
тест сұрақтары кiредi.

E-R-5 - cанаты үшін тестілеу бағдар-
ламасы: мемлекеттік тілді білуге тест (20 
тапсырма); логикалық тест (10 тапсырма); 
Қазақстан Республикасының заңна масын 
білуге арналған тестке Қазақстан Респуб
ли касының Конституциясы (15 сұрақ) Қа
зақ стан Республикасының конституциялық 
заңы; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 
сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi тура
лы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзінөзі басқару туралы» (15 
сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын 
бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын 
(әңгімелесу өтетiн жерге келу және қайту, 
тұратын жер жалдау, байланыс қызметiнiң 
барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке 
қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

«Қазалы ауданы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің

конкурстық комиссиясы.

СБ
www.syrboyi.kz
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Қызметке конкурс

Қызметке конкурс Хабарландыру
Ақпаратты хабар, “ОңтүстiкФинанс 

Қызылорда” МКҰ” ЖШСнің (БСН 100240009576, 
СТН 331000006385) “Оңтүстік” қаржы компания
сы” АҚна тиісті жарғылық капиталындағы 100% 
үлесі сатылатынын хабарлайды.

Сатып алуға лебіз білдірушілерге сағат 9.00ден 
18.00ге дейін өтініштерді қабылдау және тіркеу 
рәсімі Қызылорда қаласы, Қорқыт ата көшесі, 
№140/61 мекенжайда жүргізілетінін ескертеміз. 
Байланыс тел.факс: 8 7242 24 01 19, 8 7242 40 00 76.

Жарамсыз деп есептелсiн
“Шаған жер” ЖШСнің негізгі қор есебінде тұрған жер 

телімінің кадастрлық №10153009856, №003606 жер актісінің 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Ерганиулы Багдаулеттің атына Шиелі ауданындағы №2019 

Ы.Алтынсарин атындағы қазақ орта мектебінің 9 сыныбын 2009 
жылы бітіргені жөнінде берілген ЖБ 0446389 куәлігі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Жалмурзаева Аклима Битисбековнаның атына Қызылорда 

қаласы, Қызылжарма ауылы, Қызылжарма2 ауданы, 13көшесі, 
44 учаскесіне берілген жер учаскесіне жеке меншік құқығын 
беретін актісі (кадастрлық №101560391752, №0110763) жоға
луына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Бекболат Аиданың атына Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

мемлекеттік университеті жанындағы “Қабілет” мектепгим
назиясын 2011 жылы бітіргені жөнінде берілген ОБ 1190044 
аттес таты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін. 

***
Садақбаева Гүлнұр Аманғалиқызының атына Қармақшы ау

даны, Т.Көмекбаев ауылындағы №185 орта мектепті 1988 жылы 
бітіргені жөнінде берілген А №199782 аттестаты жоғалуына бай
ланысты жарамсыз деп есептелсін.

Қызылорда облысы әкімі аппаратының “Мемлекеттік 
қызметшілерді және бюджеттік сала қызметкерлерін 
қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру өңірлік 
орталығы” ұжымы орталықтың қызметкері Сабира 
Насиповаға әкесі

Бөрбастың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы 16 сәуірдегі №544 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 27.05.2014 жылы № 4685 тіркелген
                       

«Бірегей, элиталық тұқым, бірінші, екінші және үшінші көбейтілген тұқым өндірушілерді және тұқым өткізушілерді атте-
статтау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару 
туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңына 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған «Бірегей, элиталық тұқым, бірінші, екінші және үшінші көбей
тілген тұқым өндірушілерді және тұқым өткізушілерді аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламенті бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 

Р.С.Нұр таевқа жүктелсін.
3. Осы қаулы  алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі, бірақ  «Бiрегей, элиталық тұқым, бiрiншi, екiншi және үшiншi көбейтілген 
тұқым өндiрушiлердi және тұқым өткiзушiлердi аттестаттау» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет 
стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 5 наурыздағы №199 
қаулысы қолданысқа енгізілгеннен бұрын емес.

Қызылорда облысының әкімі                                                              Қ. Көшербаев.

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: облыстың 
жергілікті атқарушы органы («Қызылорда облысының ауыл 
шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі) (бұдан 
әрі – көрсетілетін қызметті беруші)). 

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижелерін беру:

1) көрсетілетін қызметті беруші;
2) «электронды үкіметтің» www.e.gov.kz вебпорталы  

(бұдан әрі  портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: элект

рондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз 
түрінде.

3. Көрсетілетін мемлекеттік қызмет нәтижесі  көрсе
тілетін қызметті берушінің уәкілетті лауазымды адамының 
электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі  ЭЦҚ) 
куәландырылған электрондық құжат нысанындағы аттестат
тау туралы куәлікті (бұдан әрі куәлік) беру.

Көрсетілетін қызметті берушіге куәлікті қағаз 
жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда, аттестаттау туралы 
куәлік электронды форматта ресімделеді, басып шығарылады, 
мөрмен расталады және оған көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысы қол қояды.

 4. Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде құрылымдық 
бөлім қызмет алушыға ұсынады (қызметкерлер) мен 

көрсетілетін қызметті берушінің ісқимыл тәртібінің си
паттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді 
(ісқимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алу  шының көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан Рес
пуб ликасы Үкіметінің 2014 жылғы 6 наурыздағы №199 
қау лысымен бекітілген «Бірегей, элиталық тұқым, бірінші, 
екінші және үшінші көбейтілген тұқым өндірушілерді және 
тұқым өткізушілерді аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (бұдан әрі  стандарт) 1қосымшасына 
сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына 
кіретін әрбір рәсімнің  (ісқимылдың) мазмұны, оны орын
даудың ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушіге стандарттың 9тармағына сәйкес құжаттарды  
ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызмет
кері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға 
құжаттарды қабылдау нөмірі мен күні, сұратылған мемле
кеттік көрсетілетін қызмет түрі, қоса берілген құжаттардың 
саны мен атаулары, мемлекеттік көрсетілетін қызметті ала

тын күні (уақыты) және құжаттарды беру орны, көрсетілетін 
қызметті берушінің құжаттарды қабылдаған жауапты лауа
зымды адамының тегі, аты, әкесінің аты көрсетілген, тиісті 
құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі және 
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құ
жаттарды қарайды және орындаушыға жолдайды (жиырма  
ми нуттан аспайды);

4) орындаушы құжаттарды қарайды және об
лыс әкімдігінің қаулысымен құрылатын сараптамалық ко
миссияның қарауына (бұдан әрі  комиссия) ұсынады  (екі 
жұмыс күні ішінде);

5) комиссия құжаттарды зерттейді,  тұқым 
шаруашылығы егістігіне барып, талаптарға сәйкестік 
дәрежесін анықтайды, тексеру актісін жасайды және комис
сия отырысының хаттамасын көрсетілетін қызметті берушіге 
жолдайды (бес жұмыс күні ішінде);

6) көрсетілетін қызметті беруші комиссияның ше
шіміне сәйкес  бірегей, элиталық тұқым, бірінші, екінші және 
үшінші көбейтілген тұқым өндіруші және тұқым өткізуші 
мәртебесін беру (бұдан әрі  мәртебе) жөнінде қаулының 
қабылдануын қамтамасыз етеді және қаулы көшірмесін 
орындаушыға жолдайды (он жұмыс күні ішінде);

7) орындаушы қаулы негізінде  көрсетілетін қызметті 
алушыны жазбаша түрде мәртебе берілгені жөнінде хабар
дар етеді, бұйрықтың жобасы мен куәлікті дайындайды және  
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады  (бір 
жұмыс күні  ішінде);

8) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы бұйрық 
пен куәлікке қол қояды және  кеңсе қызметкеріне жолдайды 
(жиырма  минуттан аспайды);

9) кеңсе қызметкері куәлікті тіркейді және көрсеті
летін қызметті алушыға береді (жиырма минуттан аспайды).

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде құрылымдық 
бөлімшелер (қызметкерлер) мен көрсетілетін қызметті 

берушінің өзара ісқимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын 
көрсетілетін қызметті берушінің, құрылымдық бөлімшелердің 
(қызметкерлердің) тізбесі:

1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3)  орындаушы;
4)  комиссия.  
8. Құрылымдық бөлімшілер (қызметкерлер) арасын

дағы әрбір рәсімнің (ісқимылдың) реттілігі мен ұзақтығы 
көрсетілген рәсімдер (ісқимылдар) сипаттамасы осы регла
менттің 1қосымшасында келтірілген.

9. Әрбір рәсімнің (ісқимылдың) ұзақтығы көрсе

тілген рәсімдер (ісқимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы 
регламенттің 2қосымшасына сәйкес әрбір рәсімнің (іс
қимылдың) өту блоксхемасында келтірілген.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы

10. Қызметті портал арқылы көрсету кезіңдегі 
көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алу
шы  әрекеттерінің кезектілігі мен жүгіну тәртібінің сипатта
масы:

1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркелуді 
жүзеге асырады және көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ
мен куәландырылған өтініш пен стандарттың 9тармағына 
сәйкес құжаттарды жолдайды; 

2) орындаушы электрондық өтініш пен құжаттарды 
қабылдайды, көрсетілетін қызметті алушының          

«жеке кабинетіне» құжаттардың қабылданғаны және 
қызмет нәтижесін алу күні көрсетілген хабарлама жолданады  
және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің  басшысы
на  ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

3) электрондық өтініш және құжаттар қабылдан
ғаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі 
құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) мен көрсетілетін 
қызметті берушінің ісқимылы осы регламенттің      6тарма
ғының  28 тармақшаларына сәйкес жүргізіледі;

4) орындаушы мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетіне» жолдайды (жиырма минуттан аспайды).

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық 
нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара 
ісқимыл диаграммасы осы регламенттің  3қосымшасында 
келтірілген.

5. Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың 
жауапкершілігі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы (бұдан 
әрі – лауазымды тұлға) мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
көрсетуге жауапты тұлға болып табылады.

Лауазымды тұлға Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде мемлекеттік қызмет 
көрсетуге жауапкершілікте болады.

12. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бой
ынша әрекеттерге (әрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 
3бөліміне сәйкес жүргізіледі.

13. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондайақ, 
оның сапасын бағалау (оның ішінде шағымдану) қажет болған 
жағдайда ақпарат алу үшін байланыс телефонының нөмірі: 
8(7242) 605444, біріңғай байланыс орталығы (1414).

Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы «16» сәуірдегі № 544 қаулысымен бекітілген

«Бірегей, элиталық тұқым, бірінші, екінші және үшінші көбейтілген тұқым өндірушілерді және тұқым өткізушілерді аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламенті

«Бірегей, элиталық тұқым, бірінші, екінші және үшінші көбейтілген тұқым өндірушілерді және тұқым 
өткізушілерді аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы әрбір рәсімнің (ісқимылдың) реттілігі  мен ұзақтығы  көрсетілген  рәсімдер (ісқимылдар) сипаттамасы  

1 Ісәрекеттің (барысы, 
жұмыстар ағыны, 

нөмірі)

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Орындаушы Комиссия Көрсетілетін 
қызметті беруші

Орындаушы Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері

3 Ісәрекеттердің 
(үдерістің, операция 

рәсімінің) атауы және 
олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін 
қызметті алушыға 

құжаттардың 
қабылданғаны жөнінде 

қолхат береді 

құжаттарды 
қарайды 

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды 
қарайды,  тұқым 
шаруашылығы 

егістігіне барады 
және  тексеру 

актісін жасайды 

комиссия шешімінің 
негізінде мәртебе 

беру жөнінде 
қаулының  

қабылдануын 
қамтамасыз етеді 

бұйрықтың 
жобасы мен 

куәлікті 
дайындайды  

бұйрық пен, куәлікке 
қол қояды 

куәлікті тіркейді

4 Аяқталу нысаны 
(деректер, құжат, 

ұйымдастыруөкімдік 
шешім)

құжаттарды  
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

орындаушыға 
жолдайды 

құжаттарды 
комиссияның 

қарауына 
ұсынады

көрсетілетін 
қызметті берушіге 

комиссия 
отырысының 
хаттамасын 
жолдайды 

қаулының жобасын 
орындаушыға 

жолдайды

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысына 
жолдайды

кеңсе қызметкеріне 
жолдайды

куәлікті көрсетілетін 
қызметті алушыға 

береді

5 Орындалу мерзімі 20 минуттан аспайды 20 минуттан 
аспайды

2 жұмыс күні 
ішінде

5 жұмыс күні 
ішінде

10 жұмыс күні 
ішінде

1 жұмыс күні 
ішінде

20 минуттан аспайды 20 минуттан аспайды

 «Бірегей, элиталық тұқым, бірінші, екінші және үшінші көбейтілген тұқым өндірушілерді және тұқым 
өткізушілерді аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Әрбір рәсімнің (ісқимылдың) ұзақтығы көрсетілген рәсімдер (ісқимылдар) реттілігі сипаттамасының  өту блоксхемасы 

«Бірегей, элиталық тұқым, бірінші, екінші және үшінші көбейтілген 
тұқым өндірушілерді және тұқым өткізушілерді аттестаттау»  

мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы 
ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара ісқимыл диаграммасы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару 
туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңына 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған «Астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойын
ша қызметтер көрсетуге лицензия беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 

Р.С.Нұртаевқа жүктелсін.
3. Осы қаулы  алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 

соң қолданысқа енгізіледі, бірақ «Астық қолхаттарын беру арқылы     қойма қызметі бойын
ша қызметтер көрсетуге лицензия беру, қайта ресімдеу,      лицензияның телнұсқаларын беру» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің             2014 жылғы 28 ақпандағы  №160 қаулысы қолданысқа 
енгізілгеннен бұрын емес.

Қызылорда облысының әкімі                                                              Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы 16 сәуірдегі №545 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 26.05.2014 жылы № 4684 тіркелген
                       
«Астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсетуге лицензия беру, қайта ресімдеу, 

лицензияның телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентін бекіту туралы 

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: облыстың 
жергілікті атқарушы органы («Қызылорда облысының ауыл 
шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі 
– көрсетілетін қызметті беруші)).   

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нәтижелерін беру:

1) көрсетілетін қызметті беруші;
2) www.e.gov.kz «электрондық үкiмет» вебпорталы 

(бұдан әрi  портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық 

(ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі  астық 

қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер 
көрсетуге лицензия (бұдан әрі  лицензия), қайта ресімдеу, 
лицензияның телнұсқасы не Қазақстан Республикасы Үкіме
тінің 2014 жылы 28 ақпандағы № 160  қаулысымен бекітілген 
«Астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойын
ша қызметтер көрсетуге лицензия беру, қайта ресімдеу, ли
цен зияның телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (бұдан әрі  стандарт) 10тармағында 
көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді  жауап (бұдан 
әрі – бас тарту).

4. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) ісқимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді 
(іс  қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының (не сенімхат бойынша оның өкілінің) (бұдан әрі 
– оның өкілі)) көрсетілетін қызметті берушіге немесе пор
тал арқылы стандарттың 1қосымшасына сәйкес нысан бой
ынша өтініш  ұсынуы.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына 
кіретін әрбір рәсімнің (ісқимылдың) мазмұны, оны орын
даудың ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі 
көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 9тармағына 
сәйкес құжаттарды ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 

құжаттарды тізімдеме бойынша қабылдайды, көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне құжаттарды қабылдау күні 
қойылған белгімен өтініш көшірмесін береді, құжаттарды 
тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 
құжаттарды қарайды және орындаушыға жолдайды (жиыр
ма минуттан аспайды);

4) орындаушы құжаттарды қарайды, лицензияны не
месе бас тартуды  дайындайды және  көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады: 

лицензияны беру кезінде (тоғыз жұмыс күні ішінде); 
лицензияны қайта ресімдеу кезінде (алты жұмыс 

күні ішінде); 
лицензияның телнұсқасын беру кезінде (екі жұмыс 

күні ішінде);  
5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 

лицензияға немесе бас тартуға қол қояды және кеңсе қыз
меткеріне жолдайды (жиырма минуттан аспайды);

6) кеңсе қызметкері лицензияны немесе бас тартуды 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
береді (жиырма минуттан аспайды).

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) өзара ісқимыл тәртібінің сипаттамасы 

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшілерінің 
(қызметкерлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) орындаушы.
8. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) 

арасындағы әрбір рәсімнің (ісқимылдың) реттілігі мен 
ұзақтығы  көрсетілген рәсімдер (ісқимылдар) сипаттамасы  
осы регламенттің 1қосымшасында келтірілген.

9. Әрбір  рәсімнің (ісқимылдың) ұзақтығы көрсе
тілген рәсімдер (ісқимылдар) реттілігінің сипаттамасы  осы 
регламенттің 2 қосымшасына  сәйкес әрбір рәсімнің (іс
қимылдың) өту блоксхемасында   келтірілген.

4 . Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тәртібінің сипаттамасы

10. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі 
көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алу
шы әрекеттерінің кезектілігі мен жүгіну тәртібінің сипат
тамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі пор
талда тіркелуді жүзеге асырады және көрсетілетін қызметті 
алушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі 
– ЭЦҚ) куәландырылған өтініш пен стандарттың 9тармағына 
сәйкес құжаттарды жолдайды; 

2) орындаушы электрондық өтініш пен құжаттарды 
қабылдайды және көрсетілетін қызметті алушының не оның 
өкілінің «жеке кабинетіне» құжаттардың қабылданғаны және 
қызмет нәтижесін алу күні көрсетілген хабарламаесеп жолда
нады (жиырма минуттан аспайды);

3) электрондық өтініш және құжаттар қабыл
данғаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
құ рылымдық бөлімшілер (қызметкерлер) мен көрсетілетін 
қызметті берушінің ісқимылы осы регламенттің            6тар
ма ғының 25тармақшаларына сәйкес жүргізіледі;

4) орындаушы мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін 
тіркейді және көрсетілетін қызметті  алушының не оның 
өкілінің «жеке кабинетіне» жолдайды.

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық 
нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара 
ісқимыл диаграммасы осы регламенттің 3қосымшасында 
келтірілген.   

5. Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың 
жауапкершілігі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы (бұдан 
әрі – лауазымды тұлға) мемлекеттік қызметті көрсетуге жау
апты тұлға болып табылады.

Лауазымды тұлға Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде мемлекеттік қызмет 
көрсетуге жауапкершілікте болады.

12. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бой
ынша әрекеттерге (әрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 
3бөліміне сәйкес жүргізіледі.

13. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай
ақ, оның сапасын бағалау (оның ішінде шағымдану) қажет 
болған жағдайда ақпарат алу үшін байланыс телефонының 
нөмірі: 8(7242) 605444, бірыңғай байланыс орталығы (1414).

Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы «16» сәуірдегі  №545 қаулысымен бекітілген

«Астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсетуге лицензия беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін  қызмет регламенті

«Астық қолхаттарын беруарқылы, қойма қызметі бойынша қызметтер көрсетуге лицензия беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын беру»
 мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 1-қосымша

Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы әрбір рәсімнің (ісқимылдың) реттілігі  мен ұзақтығы  көрсетілген рәсімдер (ісқимылдар) сипаттамасы

«Астық қолхаттарын беру арқылы, қойма қызметі бойынша қызметтер көрсетуге лицензия беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын беру»
 мемлекеттік көрсетілетін  қызмет  регламентіне 2-қосымша

Әрбір рәсімнің (ісқимылдың) ұзақтығы көрсетілген рәсімдер (ісқимылдар) реттілігі сипаттамасының  өту блоксхемасы 

1 Ісәрекеттің (барысы, 
жұмыстар  ағыны) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің  басшысы

Орындаушы Көрсетілетін қызметті берушінің  
басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері

3 Ісәрекеттердің (үдерістің, 
операция рәсімінің) атауы 

және олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның 
өкіліне өтініш 

көшірмесін береді 

құжаттарды
қарайды

құжаттарды қарайды және 
лицензияны немесе бас 
тартуды дайындайды

лицензияға немесе бас тартуға 
қол қояды

лицензияны немесе бас тартуды 
тіркейді

4 Аяқталу нысаны (деректер, 
құжат, ұйымдастыру

өкімдік шешім)

құжаттарды  көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

құжаттарды
орындаушыға жолдайды 

лицензияны немесе бас 
тартуды көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

лицензияны немесе бас тартуды 
кеңсе қызметкеріне жолдайды

лицензияны немесе бас тартуды 
көрсетілетін қызметті алушыға 

не оның өкіліне береді

5 Орындалу мерзімі 20 минуттан 
аспайды

20 минуттан аспайды лицензия беру кезінде  9 
жұмыс күні ішінде;

қайта ресімдеуде  6 жұмыс 
күні ішінде;

телнұсқа беру кезінде 2 жұмыс 
күні ішінде

20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

«Астық қолхаттарын беру арқылы, қойма қызметі бойынша қызметтер көрсетуге лицензия беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын беру»
 мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара ісқимыл диаграммасы
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Қазақстанның ұлттық білім 
беру саласының бренді болып 
табылатын еліміздің беделді 
жоғары оқу орны Назарба-
ев университетінің соңғы үш 
жылдағы көрсеткіші бойынша 
РФМШ Қазақстанның «Ең үздік» 
мектебі болып табылады. Соңғы 
төрт жыл ішінде мектептің 184 
түлегі осы оқу орнының студенті 
атанды. 

Ел арасында №1 мектеп РФМШ де-
ген атаумен танымал болып кеткен 
О.Жәутіков атындағы Республикалық 
мамандандырылған физика-математика 
орта мектеп-интернаты (РМФМОМИ) 
елімізге ғана емес алыс және жақын шет 
елдерге де танымал.1972 жылы құрылған 
білім ордасы он жылдан астам «Үздік 
олимпиада мектебі» және «Үздік олим-
пиада командасы» атын абыроймен 
арқалап келеді. Демек, болашақты ой-
лайтын жасөспірімдер мен олардың ата-
аналары физика-математикалық білімнің 
негізін қалыптастыратын Республикалық 
физматқа түсуді армандайды.

Қазақстанның барлық аймағының та-
лантты балаларын оқытуды көздейтін 
мектеп-интернатта жыл сайын 900-ге 
жуық бала білім алады. Қазіргі таңда ин-
тернатта еліміздің барлық облыстарынан 
келген 320 бала тұрады, мектептің жаңа 
ғимаратының құрылысы аяқталғаннан 
соң интернаттағы орын 500-ге дейін 
кеңейеді. Мектепке 2003 жылдан бері 
РФМШ және М.В.Ломоносов атындағы 
МГУ түлегі, физика-математика 
ғылымдарының кандидаты Қ.Мақышов 
басшылық етеді.

РФМШ-ның көптеген түлектері – 
ерекше корпоративтік мәдениетімен 
ерекшеленетін ықпалды саясаткер-
лер, ғалымдар мен іскер бизнесмен-
дер, өз саласының білгірлері мен 
жаңашылдары. Олардың қатарында  

К.Мәсімов, Т.Құлыбаев, Қ.Келімбетов 
Е.Қалиев, Б.Сұлтанов, Н.Қаппаров, 
Е.Досаев, Қ.Қожамжаров, Т.Ахсамбиев, 
Е.Сағадиев, Д.Еренчинов, С.Нұрғисаев, 
Д.Абылғазин, В.Ким, Б.Каниев, М.Аб-
драхманов, А.Сұлтанғазин, А.Пак, 
И.Школьник, Асқар және Әнуар 
Жұмаділдаевтар, Ф.Қуанғанов, Е.Бей-
сембетов, А.Құсайынов және тағы 
басқа танымал азаматтар бар. «Ян-
декс» компаниясының (Ресей) негізін 
қалаушылар А.Волож бен И.Сегалович 
те - РФМШ түлектері. 

Соңғы он жылда 650-ге жуық мек-
теп түлегі әлемнің 25 елінің үздік 
университеттерінде білім алды (оқып 
жүр): АҚШ-та 127 түлек (МІТ (5), 
Гарвард (1), Йель (1), Принстон 
университеті (2), Уортон бизнес мектебі 
(1),   Мичиган университеті (4), Кали-
форния университеті, Беркли (6), Кар-
неги Меллон университеті (3), Пюрдю 
университеті (10), Рочестер университеті 
(3), Пенсильван университеті (6) және 
т.б.), Ұлыбританияда 113 түлек (Кем-
бридж (2), Оксфорд (2), UCL (4), 
Лондонның империалдық колледжі (5), 
Манчестер университеті (3), Ворвик 
университеті (5) және т.б.), Ресейде  222 
түлек (МГУ (78), Бауман атындағы МГТУ 
(20), МФТИ (13), СПбГУ (9), МИФИ (22), 
Ресей ФСБ Академиясы (4), МГИМО 
(4) және т.б.), ҚХР-да 33 түлек (Пекин 
университеті (3), Фудан университеті (5), 
Шанхай университеті (8) және т.б.), Че-
хияда (29), Канадада (28), Малайзияда 
(20), Сингапурда (14), Кореяда (4), Гон-
конгта (3) және Еуропа мен Азияның, 
Америка мен Австралияның басқа да 
елдерінде білім алуда.  Жыл сайын  мек-
теп түлектері тұрақты негізде Ресей, 
Сингапур, Қытай, Корея және тағы басқа 

елдердің үздік университеттерінің грант-
тарын алады. Мектепте осы мақсатта 
ағылшын тілін оқыту және халықаралық 
емтихандарды ойдағыдай тапсыру үшін 
барлық жағдайлар жасалады.  Соңғы 9 
жылда физматтықтардың бесеуі әлемнің 
ең мықты жоғары оқу орны Массачусетс 
технологиялық университетіне  (МІТ, 
АҚШ) түсті. 

МІТ-ті бірінші болып  Н.Мақышов 
бітіріп, бүгінде Пенсильван уни-
вер ситетінің (МВА) Уортон биз-
нес мектебінің магистранты атанды, 
жақында ғана Гарвард университетінің 
Джон Ф.Кеннеди атындағы мемлекеттік 
басқару мектебінің (МРА) грантын жеңіп 
алды. Біздің мектептің Қазақстанда 
оқығысы келетін кез келген түлегіне 
ҚБТУ, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 
МУИТ, ҚазҰТУ, КИМЭП және басқа да 
ЖОО-ның гранттарын алуға  іс жүзінде 
кепілдік беріледі.  

РФМШ-да олимпиадалық қозғалысты 
дамыту үшін барлық жағдайлар 
жасалған. Дүниежүзілік олимпиадалар-
дан (ІМО, ІРһО, ІОІ, ІСһО) Қазақстанның 
жүлде қорына мектеп олимпиадашыла-
ры соңғы 10 жыл ішінде 32 медаль сал-
ды: 2 алтын, 10 күміс, 20 қола. Олар жыл 
сайын әлемнің 16 елінде өтетін 30-дан  
астам халықаралық олимпиадаларға, 
ғылыми сайыстарға қатысып, соңғы бес 
жыл ішінде 527 марапатқа (медальдар 
мен мақтау қағаздары) ие болды. Тек 
өткен оқу жылының өзінде халықаралық 
олимпиадалар мен сайыстардан 119 
медаль жеңіп алды.  Соңғы 10 жыл-
да Республикалық олимпиадалар мен 
ғылыми жоба сайыстарынан 470 медаль 
жеңіп алды, соның ішінде 2014 жылы 59 
марапатқа қол жеткізді.

Мектепті жыл сайын елуден астам 

«Алтын белгі»  аттестатының иегерлері 
бітіреді. Соңғы 6 жылда 310 түлек осын-
дай төсбелгі иесі атанды. Биылғы жылы 
оқу үздігінің осындай жоғары атағын 84 
үміткер, ал келесі оқу жылы 129 үміткер 
растайды деп күтілуде.  ҰБТ-ның орташа 
балы жыл сайын 110-нан асып тұр. 

РФМШ-да  халықаралық және 
республикалық жобалар сәтті жүзеге 
асырылып жатыр. Жобалар бастамашы-
сы болып табылатын мектеп директо-
рына  мектептің педагогикалық ұжымы 
белсенді қолдау көрсетеді. Математи-
ка, физика және информатика бойынша 
өткізіліп жүрген Халықаралық Жәутіков 
олимпиадасы, Қазақстан математик және 
физик мұғалімдерінің Республикалық 
шығармашылық конкурс тары, Респуб-
ликалық ғылыми көпшілік «ФизМат» 
журналы, 2012 жылы мектеп база-
сында құрылған Қазақстан математик 
мұғалімдерінің ассоциациясы, міне бұлар 
жыл сайын мектепте сәтімен жүзеге асы-
рылып жүрген жобалардың тізбесі.     

Бұдан басқа мектепте жыл сай-
ын мектептің үздің оқушылары мен 
мұғалімдеріне құрмет көрсету салтанат-
ты жиынында «Үздік мұғалім», «Үздік 
оқушы» номинациясы, сондай-ақ «Мек-
теп мақтанышы» медалі табысталады.  
Жыл сайын мектептің туған күнін мереке-
леу, «Қыз сыны» байқауы, мектепішілік 
қайырымдылық іс-шаралары, жетім 
балаларға мәдени-білім беру ісі бойын-
ша көмек көрсету үшін балалар үйіне 
волонтерлік жасау және тағы басқа да  іс-
шаралар өткізіледі.

РФМШ-ның дарынды балаларды 
оқыту мен тәрбиелеудегі орасан жетістігі 
деп мектептің бұрынғыша еліміздің орта 
білім беру жүйесінде көшбасшылық 
орын алатындығын айтуға болады. 

Мектептің осындай жетістікке жетуіне 
мемлекеттің орта білім беру саласы-
на үздіксіз назар аударуы, ҚР Білім 
және Ғылым министрлігінің қолдауы, 
«РМФММИ түлектерінің қоры» ҚҚ, 
РМФМОМИ Қамқоршылық Кеңесі, мек-
теп демеушілері мен серіктестерінің 
көмегі жағдай туғызды.

Осындай мектептің оқушысы мен 
түлегі болу – әрбір талантты баланың 
арманы. Демек, еліміздің математи-
кадан дарынды кез келген  оқушысы 
РФМШ шәкірті атанып, мектептің жаңа 
жеңісіне өз үлесін қоса алады. Дарын-
ды балаларға жаңа оқу жылында мек-
теп есігі айқара ашық. Осы мақсатта 
Қазақстан мектептерінің орыс және қазақ 
бөлімдерінің болашақ 9 және 10-сынып 
оқушыларына 2014 жылдың маусым ай-
ында өтетін іріктеу конкурсына қатысып, 
«физмат оқушысы» деген абыройлы  
атты иеленуге шақырамыз. 

Құжаттарды қабылдау маусым 
айының 10-20-сы аралығында, ал матема-
тика, физика және стандартты емес есеп-
терден емтихандар 21-25 аралығында 
өткізіледі. Қабылдау комиссиясына тап-
сыратын құжаттар:

- арнайы бланкідегі ата-ана 
өтініші;

- туу туралы куәліктің көшірмесі;
- денсаулығы жөнінде 0-86 У 

үлгідегі анықтама қағазы;
- 5-сыныптан бастап оқу үлгерімі 

жайлы табель көшірмелері;
- 3х4 көлемдегі 2 фотосурет.

Облыстан келгендерге интернат-
тан орын ұсынылады. Оқу тегін. Кон-
курс шарты туралы ақпаратты мектептің 
www.fizmat.kz. сайтынан алуға болады. 
Тел.: (727) 3950185, 3950177, 3950181

РФМШ Сіздерді күтеді!

Майя ЕСМАҒАМБЕТОВА. 

РФМШ — ҮЗДІК МЕКТЕП

Қасиетті Сыр топырағы ежелгі дүние құпия сырларын бауыры-
на терең бүккен құйқалы жер. Қанша ғасыр өтсе де жауабы табыла 
қойған жоқ. Ғылыми зерттеудің тісі батпаған тұстары көп. Жыл сайын 
дәстүрлі түрде жергілікті ғалымдар көне көмбелердің кереметін ашуға 
талпынады. Биыл, мамыр айында  Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университеті жанындағы «Археология  және этнография» 
ғылыми-зерттеу орталығы мен Қ.А.Яссауи атындағы халықаралық 
қазақ-түрік университетімен біріккен топ Жалағаш ауданы көлемінде 
экспедициялық барлау жүргізді. Экспедиция құрамына Түркия елінің 
ғалымдары, профессор Бекир Дениз бен Кенан Яван, «Археология және 
этнография» ҒЗО ғалымдары Әзілхан Тәжекеев, Рүстем Дәрменов және 
студенттер Ислам Құрманиязов, Жетесби Сұлтанжан енді. Топта санау-
лы кісі болғанымен, ғылыми тәжірибесі мол азаматтар қамтылды. 

Экспедицияның қос көлігі соқпақсыз даламен ортағасырлық 
Мортық қала, Шығыс Құмқала мен Құмқала ескерткіштеріне тірелді. 
Діттеген нысанда аялдап, оның тарихи теренің зерделеді. Дерек-
тер көзінде Шығыс Құмқала Алтын Орта дәуірінің үлкен бекінісі 
деп аталған. Соны айғақтағандай, жердің беткі қабатында түрлі 
керамиканың сынықтары шашылып жатыр. Осында темір дәуірімен 
деңгейлес атақты Ұйғарақ және Оңтүстік Түгіскен қорымдары да бар. 

Ерте темір дәуірінде Шығыс Арал өңірінің аумағы мен Оңтүстік 
Қазақстанның оған шектес аудандарын массагет-сақтардың құрамына 
кіретін этникалық топтар мекендеген. Тарих растағандай, 1960-1963 
жылдары М.А.Итинаның жетекшілігімен Хорезм археологиялық-

этнографиялық экспедициясы кешенді қазба жұмыстарын Түгіскен 
жерлеу кешенінде жүргізді. 

Ал, 1961 жылы ғалым О.А.Вишневскаяның жетекшілігімен Ұйғарақ 
қорымында қазба басталып, қатарынан үш жыл бойы жалғасын тапты. 
Қорым жайлы О.А.Вишневскаяның «Культура сакских племен низо-
вьев Сырдарьи VII-V вв. до н.э.» (1973) еңбегі жарық көрді. 

Жалпы, ғалымдарды қола дәуіріндегі көсемдер жерленген 
Солтүстік Түгіскен қорымы қатты қызықтырды. Қорым Іңкәрдарияның 
құрғап қалған арнасын бойлай 400 шаршы метрге жуық ауданды алып 
жатыр. Ол 20-ға жуық ірі және шағын жерлеу құрылыстарынан тұрады. 
Құрылыстың салыну жүйесі қам кесектерден тұрғызылған және айна-
ла жапсарласқан немесе жанынан топтасқан әртүрлі формалы келген. 
Қазіргі кейпі үлкен кесенелердің қиранды түрі ғана. Дегенде бір жайт 
анық, Солтүстік Түгіскен қорымы – Орталық Азия мен Қазақстандағы 
қабірүсті құрылысының көлемі мен күрделілігі жағынан, сондай-ақ, 
қабірге салынған байлығымен және молдылығымен қола дәуірінің 
теңдесі жоқ бірден-бір ескерткіш. Құндылығы ескеріліп, көне көмбенің 
сыртқы көрінісі суретке түсірілді.

Келесі күні ортағасырлық керемет ескерткіш — Жент қалашығы 
бетке алынды. Көпке мәлім, «Худуд әл Алам» атты еңбекте Жентті Х 
ғасырмен мерзімделетін оғыз қалалары ретінде көрсетеді. Бұл қалашық 
селжұқтар әулетінің алғашқы көтерілу кезеңінде және Хорезм-Оғыз 
қатынастарының  тарихында басты рөл атқарған. Кейін 1220 жылы 
бұл қалашықты Монғол әскері жаулап, Шыңғыс ханның үлкен ұлы 

Жошының Ордасы болады. Ортағасырлық жазба деректерде және 
археологиялық қазба нәтижелерінде ірі сауда орталығы болғандығы, 
этномәдени, саяси байланыстардың белгілі нүктесі деп айтылады. 

Бұл ескерткіштердің бүгінгі күйі ойланарлық жағдайда. Олай 
дейтініміз, Ұйғарақ, Түгіскен қорымдарын өткен ғасырда Хорезм экс-
педициясы қазба жұмыстарын жүргізіп, құнды жәдігерлер алған. Ең 
бастысы, қазба жұмыстарынан кейін, қажетті тұмшалау жұмыстары 
жүргізілмей ашық тасталып кеткен. Ендігі мақсат осы қазбалардың 
сызбасын алып, тұмшалау іс-шараларын қолға алу керек. Жалпы, көне 
көмбелер шетелдік қонақтарды да қызықтыруы тиіс. Бұл бағытта ішкі 
туризмді дамытуға мүмкіндік мол. 

Ерасыл ШӘРІБЕК,
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-дың студенті.

С.Жүсіптің дойбы тақырыбына жазған қазақша екі 
кітабы “Дойбы мектебі”, “64 шаршыдағы халықаралық 
дойбы” шығармалары көпке белгілі. Жарысқа 
облысымыздың бес ауданы мен Қызылорда қаласынан 
20 ер, 14 әйел дойбышы қатысып, облыс чемпионы де-
ген атақты сарапқа салды. Алғашқы турдан бастап спорт 
шеберлігіне үміткерлер Ертай Абимолда мен Руслан Рах-
манбердиев топ бастады. 

Швейцарлық жүйесіндегі микро-матчтық әдіспен, 
халықаралық ережемен өткен жарыста қазалылық Асқар 
Сәрсенбай 18 мүмкіндіктен 15 ұпай жинап І орынды, 
14 ұпай жинаған Р.Рахманбердиев екінші, 13 ұпаймен 
аралдық жас дойбышы Дүйсенбай Дәулет ІІІ орынды 

иемденді.
Бұл жарысқа қатысқан тереңөзектік мектеп оқушысы 

Ақерке Ертілеуова 12-ұпай жинап ІV орынға шығып бо-
лашағынан мол үміт күтетін ойыншы еке нін көрсетті. 
Әйелдер арасындағы бә секеде жас қыз айқын басымдық 
танытты.

Мерейтой иесі жарыстың ұйымдастырушы және 
жоғары деңгейде өтуіне белсене үлес қосып қана 
қоймай жарысқа төрешілік етіп және жеңімпаздар мен 
жүлдегерлерге өз атынан сыйлықтар тапсырды.

Жарыс жеңімпаздары 1-12 маусым аралығында Ал-
маты облысының Қаскелең қаласында өтетін респуб ли-
калық біріншілікке қатысуға мүмкіндік алды.

Сермағамбет ТЕМІРБАЙ,
жарыс төрешісі.

Сөзі мен әнін жазған: Мұхтар ШАХАНОВ

Неге қазір шындығы жоқ адамдар тым көбейді,
Олар неге қара затты «қара екен» демейді?
Талайлардың алғырлығын жалғандығы бөгейді,
Бірақ заман ерте, кеш пе, шыншылдықты жебейді.

Қайырмасы:
Кім шындығын жоғалтып алса,
Күнделікті өмірде,
Ниет бұрып жеңілге,
Сөзі басқа, ісі басқа болса,
Жалғандықтан ақсап қалған, 
Елдік, ұлттық мақсаттардан,
Тартыншақтап бойын аулақ салса,                  2-рет
Ойланалық,
Ол адамның парқы, құны қанша?

«Ақты – ақ деп» айта алмаудың болмай қоймас азабы,
Сондықтан да қанша тағдыр ар алдында жазалы.
Шындығы жоқ әрбір адам өзіне ор қазады,
Тек намысы тірі тұрса, алыстан қол созады.

Тіпті кейбір білімділер, өнерлілер саналы,
Жағымпаздар жарысының жетегінде барады.
Ондайларды құнсыздықтан кім құтқара алады?
Бұл күресте Шындық пен Рух бас тұлға боп қалады.

ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ БАСТЫ ФАВОРИТІ

Облыс бойын-
ша қаржы полици-
ясы департаменті 
Қазақстан Респуб-

ликасы қаржы полициясы органдарының 20 жыл-
дық мерейтойын мерекелеу шеңберінде қалалық ішкі 
саясат бөлімі және «Болашақ жастары» қоғамдық 
бірлестігімен бірлесіп осындай ұранмен акция түріндегі 
флеш-моб ұйымдастырды.

Шараның негізгі мақсаты – көпшілікті сыбайлас 
жемқорлықпен күресу процесіне қатыстыру, халық ара-
сында жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастыру 
және жас тарды онымен күреске тарту.

Қызылорда қаласындағы жоғары және арнаулы оқу 
орындарының 60-тан астам студенттері ақ түсті фут-

болкалар киіп, «Біз сыбайлас жемқорлықты жеңеміз!» 
ұранымен қала көшелерін аралап өтті. Одан кейін 
қаланың 20 автобусына 4 студенттен бөлініп отырған 
жастар қаланың әрбір тұрғыны пара алмау және бермеу 
керектігін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық фактілері 
туралы үндемей қалмау керек екендігін түсіндірді. 

Акция барысында қала тұрғындары мен автобус жо-
лаушыларына сыбайлас жемқорлық мәселелері туралы 
сұрақтар қойылып, дұрыс жауабын тапқан азаматтарға 
сыйлықтар таратылды.

Аида ЖАҢАБЕРГЕНОВА,
облыс бойынша экономикалық қылмысқа және 

сыбайлас  жемқорлыққа қарсы күрес 
департаментінің баспасөз хатшысы.

Сонымен ағайын көптен күткен 
дүбірлі доп додасы да жақындап 
қалды. Түн ұйқымызды төрт бөлетін, 
төрт жылда бір келетін осынау та-
маша теңбіл доп ойынында қай 
құраманың бағы жанады деп ойлай-
сыз? Әрине, басым көпшілік алаң 
қожайындары саналатын Бразилия-
ны фаворит деп санайды. Бірақ Гер-
мания, Испания, Аргентина, Гол-
ландия, Англия, Италия, Франция 
және т.б құрамалар бұл пікірмен 

келіспейді. Әлем чемпионатына осал 
командалар қатыспайтыны белгілі. 
Бельгия, Швейцария, Колумбия, 
Хорватия құрамалары да, өздерінің 
әдемі ойын өрнегімен ерекшеленеді. 
Уругвай, Португалия құрамаларын 
айтпасаң да сезесің. Көршіміз Ре-
сейде алысқа баруды көздейді. 
Алжир, Камерун, Нигерия, Кот-
д’Ивуар, Гана сияқты Африканың 
жұлдыздары да, белдерін бекем 
буып отыр. Азиядан Оңтүстік Корея, 

Иран, Жапония тағы бар. Австра-
лия да жеке өзі бір құрлықтан келген 
жайы бар. Мексика, Эквадор, Гонду-
рас, Коста-Рика, Чили, АҚШ сияқты 
Оңтүстік және Солтүстік Амери-
кадан келген теңбіл доп шеберлері 
тағы бар. Еуропадан Босния мен Гре-
кия құрамалары да осалдар қатарына 
жатпайды. 

Ал сіз кімді фаворит деп ойлай-
сыз?

Нұрбек САҒАДАТ.

АКЦИЯ

ҚАЗІРГІ 
ШЫНШЫЛДЫҚ 
ӨЛШЕМІ

КӨНЕ КӨМБЕ СЫРЛАРЫ

ДҮБІРЛІ ДОЙБЫ 
ДОДАСЫ

Қызылорда қаласының құрылыс және бизнес колледжінің 
спорт залында дойбыдан облыстық жекелей ерлер мен әйелдер 
арасында біріншілік болып өтті. Облыстық дойбы федераци-
ясы жарысты белгілі саясаткер, журналист Сағат Жүсіптің 70 
жасқа толған мерейтойына арнады. С.Жүсіп дойбы өнеріне мол 
үлес қосқан азамат. Өткен ғасырдың 70-80 жылдары екі мәрте 
республика чемпионы, екі рет КСРО финалының қатысушысы 
болған ол ел құрамасының мүшесі атанып, облысымызда 
алғашқы спорт шебері атағын алған.

Бүгінгі таңда аймағымызда мектепке дейінгі балалар    
орталықтарының   саны  артуда.  1 маусым  – «Халықаралық 
балаларды қорғау күніне» орай қаламызда «Сыр Балажаны» 
балабақшасы ашылды. 
100 орындық балабақшада  мектепке дейінгі ересектер тобына арналған 

50 орын бар. Орталықтың ашылу салтанатына облыс әкімінің орынбасары 
Ақмарал Әлназарова қатысты. Ақмарал Шәріпбайқызы балабақшаны 
аралап көріп, бүлдіршіндердің өнерлерін тамашалады және салтанатпен 
құттықтады.

Балабақша меңгерушісі Наталья Мишукованың айтуынша, орталық 
заманауи ойын құралдарымен, бейнебақылау, жиһаздармен жабдықталған. 
Орталықта 20 маман жұмыс істейді және психолог, әдіскерлермен 
қамтылған.

Шара соңында балаларға  түрлі ойыншықтар беріліп, балмұздақтар 
ұсынылды.

Шағын балабақшаны ұйымдастыруы мен іске қосылуы мемлекет пен 
жекеменшіктің бірлесуі арқасында жүзеге асып  отыр.

Облысымызда мем лекет-
тік «Бала пан» бағдарламасы 
қар қынды түрде жүргізіліп 
жатыр. Қазірдің өзінде 
облыс тағы бал ғындардың 
79 пайызы бала бақшамен 
қамтылған. 
Қаламызда 175 орындық 

«Шұғыла – 3» балабақшасы бүлдір-
шіндерге есігін айқара ашты. 
Сәулеті келіскен балабақшаның 
ашылу рәсіміне елдің жақсылары 
мен жайсаңдары жиналды. 

Бұл балабақшаның құрыл-
тайшысы – облыстық мәслихат 
депутаты, кәсіпкер Сейітқали 
Алшынбаев. Жомарт жан бұдан 
бөлек, Досан ауылындағы орта 
мектептің құрылысына қаржысын 
салғаны белгілі. Сондай-ақ, былтыр 
ашылған “Шұғыла–1”, “Шұғыла–2” 
балабақшалары да балалар 
көзайымына айналған. Білім 

жолында инвестиция құйған халық 
қалаулысының еңбегі еш кетпеді. 

Жаңа балабақшаға келетін 
бүлдіршіндердің қуанышын бөліс-
кен Қызылорда қаласы әкімінің 
орынбасары Р.Рүстемов, осындай 
орталықтардың жыл соңына дейін 
әлі де көптеп ашылатынын айтып, 
бүлдіршіндерді мерекелерімен 
құттықтады.  

Жаңадан бой көтерген бала-
бақшаның іші кірсе, шыққысыз. 
Сыртқы келбетінің өзіне сын айта 
алмайсыз. 55 маманды жұмыспен 
қамтыған орталықта педагог-
психологтар да жұмыс істейді. 
Ашылу рәсіміне келген қонақтарға 
бүлдіршіндер өз өнерлерін көрсетті.

Жарасхан ӨТЕБАЛИЕВ,
Қорқыт ата атындағы

ҚМУ-дың студенті.

“ШҰҒЫЛА-3” ШУАҒЫ

Қазақстанның халық жазушысы Мұхтар Шаханов 
облысымызда шығармашылық сапармен жүр. Осыған 
орай ақынның “Қазіргі шыншылдық өлшемі” атты 
өлеңін оқырман назарына ұсынамыз.

БАЛАЖАН БАЛАБАҚША

СЫБАЙЛАС
ЖЕМҚОРЛЫҚСЫЗ ҚОҒАМ


