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КҮЗДЕГІ КҮРІШ ҮШІН
жеті шаруашылық қаржыландырылды

“Көктемнің бір күні – жылға азық” деп атам қазақ айтқандай, сырдариялық 
егінші-механизаторлары көктемгі егіс жұмыстарына бір жағадан бас, бір жеңнен 
қол шығара жүріп еңбек етіп, уақытысында дәндерді сеуіп те болды. Биылғы 
жылы аудан бойынша 31728 гектар алқапқа егіс егу межеленсе, бұл жоба 
артығымен орындалған. Егер нақтылай айтар болсақ, 19723 гектар жерге дәнді 
дақылдар, 9652 гектар мал азығындық және картоп, көкөніс, бақша дақылдары 
2960 гектар жерге орналастырылса, 3287 гектар жерге мақсары дәні себілген. 
Өткен жылмен салыстырғанда күріш көлемі 2087 гектар жерге ұлғайып, 20007 
гектар алқапқа Сыр маржаны себіліп, толық суға бастырылды. 

Ауданның ауыл шаруашылығы құрылымдарына көктемгі егіске қажетті 
тыңайтқыштардың көлемі 10761 тоннаны құраған. Тыңайтқыштарды егістікке 
себу жұмыстары да жоспарлы жүргізілуде екен.

– Егін егу жұмыстарын 
ұйымдастыруда, – дейді аудандық 
ауыл шаруашылығы бөлімінің 
басшысы Н.Нұғыман, – ауа 
райының қолайсыздығына байла-
нысты “Ы.Жақаев атындағы қазақ 
күріш шаруашылығы ҒЗИ” ЖШС 
тарапынан дайындалған көктемгі 
дала жұмыстарын өткізудің 
оңтайлы себу кестесі басшылыққа 
алынды. Соның нәтижесінде ауыл 
шаруашылығы дақылдарының 
әрбір түрі бойынша оңтайлы себу 
мерзімдері белгіленіп, көктемгі 
дала жұмыстарын дер кезінде 
аяқтадық. Айта кетейін, “Байқоңыр” әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы да 
ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші біздерге үлкен көмек көрсетуде.

Тағы бір айта кететін жағымды жаңалық, биылғы жылы шаруашылықтарды 
күріш сатып алу жолымен қаржыландырудың тәртібі бекітілген. Жеті ауыл 
шаруашылығы құрылымдары 6670 тонна Сыр маржанын күзде “Агро Холдинг 
Байқоңыр” ЖШС-на өткізуге келісім-шартқа отырып, осы шаруашылықтарға 
248,4 млн. теңге қаржы аударылған.

Мұның бір тиімділігі, енді шаруашылықтар әркімге қол жайып, қарыз 
сұрамайды. Бұрын күзге дейін  қарызға белшесінен бататын олар енді алаңсыз 
күрішін күтіп, мол өнім алуға ұмтылатын болады.

Еркін АҚҚАЛИҰЛЫ.
Сырдария ауданы.

Аймақ басшысы Қырымбек Көшербаев 
өңірде мал шаруашылығын дамытуда жем-
шөппен  қамтамасыз етуге ерекше көңіл бөлу 
қажеттілігін  үнемі айтып келеді. Осы орай-
да, бүгінгі күні Қызылорда қаласында “Жан 
Арай Жем” ЖШС жүзеге асырып жатқан 
“Қуаттылығы тәулігіне 80 тонна құрама жем 
зауыты” жобасының алар орны бөлек болғалы 
тұр. 

Бұл зауыт Қызылорда қаласының 
оңтүстігіндегі өндірістік аймақта орын 
тепкен. Аумағы 10 гектар жерді алып 
жатқан индустриялық аймақтың 2,5 гекта-
ры аталмыш зауытқа берілген екен.  Зауыт 
құрылысымен таныстырған кәсіпорын дирек-
торы Мұрат Әйменов  құрама жем зауыты үш 
бөліктен тұратынын жеткізді. Бірінші блок-
та жем шығарылатын болса, қалған екі блок-
та шикізатқа  және дайын өнімдерге арналған 
қоймалар орналасатын болады.  Қазір осы үш 
блокты біріктірген жем зауытының ғимараты 
толық аяқталған. Мұнда бүгінгі күндері 
негізінен сылақ жұмыстары жүргізілуде. 
Құрылысты жүргізіп жатқан “Қызылорда-
Строй-груп” ЖШС-ның прорабы Мақсұт 
Молтаев нысан басында 92 адам жұмыс істеп 
жатқанын айтты. Зауыттың жобасын жасаған 
“Санжар-Проект-Сервис” ЖШС-ның жобала-
ушылары болса, ғимараттың металл конструк-
цияларын құрастырып берген “Техоснастка” 
ЖШС мекемесінің құрастырушылары.

М.Әйменов зауыт ғимаратының ішкі 
құрылыс жұмыстары бітісімен жем шығаратын 
қондырғыларды құрастыру жұмыстары 
басталатындығын айтты. Иә, айтпақшы, 
құрама жем зауытында Германияның “Пет-
кус” фирмасының қондырғылары орнатыла-
ды. Қазір олар толықтай жеткізіліп, кедендік 

рәсімдеуден өткізіліп, өзінің құрастырылу 
сағатын күтіп тұрған жайы бар. Оны 
германиялық мамандардың өздері жүзеге асы-
рады. Келісім-шартта солай көрсетілген. Бұл 
жұмыстар шамамен бір айдан кейін басталады 
деп жоспарланып отыр. 

Құрама жем зауыты құрылысы  Қызылорда 
қаласының Индустрияландыру картасына 
енгізілген нысан. Ал өңірлік Индустриялан-
дыру картасындағы жобаларға мемлекеттік 
қолдау шаралары, атап айтқанда, “Бизнестің 
жол картасы 2020” бағдарламасы аясында 
қолдаулар көрсетіліп жатқаны белгілі. Міне, 

сондықтан құрама жем зауытына инженерлік 
желілер жеткізу үшін, яғни электрмен, сумен, 
газбен жабдықтауға, кәріз жүйесін жеткізуге 
бюджеттен 156,1 млн. теңге қаржы бөлініп, 
толық игерілгенін айта кету керек.  Сол секілді 
жобаны жүзеге асыруға жұмсалатын 375,9 
млн. теңгенің 49 пайызын “Байқоңыр” ӘКК 
қаржыландырса, қалған 51 пайызын серіктестік 
өзі тауып отыр.

Кәсіпорын директоры әңгіме барысында 
мұндай зауыттың Қазақстанда әзірге балама-
сы жоқ екендігін мақтанышпен жеткізді. Жем 
шығаруға қажетті шикізаттар қатарында күріш, 

бидай, жүгері, сафлор, күнбағыс дақылдары 
бар. Зауыт толық қуатында жұмыс істей 
бастағанда тек өзіміздің фермерлерді ғана емес, 
өзге аймақтағы ірі қара малымен айналысатын 
шаруашылықтар тапсырыстарымен де жұмыс 
істемек.

Байқаған адамға зауыттың өңіріміз үшін 
берері мол болмақ. Біріншіден, ірі қара ма-
лын өсіруші шаруашылықтар сапалы және 
құнарлы жемді бұрынғыдай алыстан тасымал-
дамайтын болады. Екіншіден, зауытта жаңадан 
60 жұмыс орны ашылады. Сондай-ақ, зау-
ыт жұмыс істей бастауымен оған шикізат мо-
лынан қажет. Сол қажеттіліктерді өндіруге 
жергілікті шаруашылықтар да атсалысуға 
кірісетіні анық. Зауыт өнімі аймақта тек қана 
мал шаруашылығы емес, сонымен қатар құс, 
балық өсіретін шаруашылықтардың дамуына 
да ықпал етеді деп күтілуде. 

Сонау ауыл шаруашылығы өркендеген 
кеңес заманы кезінде Қызылордада құрама жем 
зауыты болмаған еді. Енді елімізде баламасы 
жоқ зауыт биыл іске қосылады. 

Ыдырыс ТҰРЛЫҒҰЛОВ.
Суреттерді түсірген

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ҚҰРАМА ЖЕМ ЗАУЫТЫ
биыл іске қосылады

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
төрағалығымен облыс әкімі аппаратының 
мәжілісі өтіп, онда алдағы жылу беру маусы-
мына әзірлік пен облыс аумағында жүргізіліп 
жатқан құрылыс жұмыстарының кейбір 
мәселелері талқыланды.

Өткен жылу беру маусымында тұрғындарды 
әбігерге түсірген ірі апаттар орын алған жоқ. Деген-
мен, бірқатар кемшіліктерге жол берілген. Облыс-
тық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруа шылығы басқармасының басшысы Е.Әбді-
ха лықовтың айтуынша, алдағы жауапты кезеңге 
дайындық жасау үшін облыстық штаб жасақталған. 
Жылу энергия кәсіпорындарында жөндеу кестесі 
бойын ша жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі уақытта 
“Қызылорда электр тарату тораптары компания-
сы” АҚ бойынша электр желілерін күрделі жөндеу, 
“Қызылордажылуэлектрорталығы” мен “Оңтүстік 
бу қазандығы” филиалында бу қазандықтары мен 
трансформаторлар, турбогенераторлар ағымдағы 
жөндеуден өтіп жатыр. Хабарламашының айтуы-
на қарағанда, кестедегі мамыр айына белгіленген 
жұмыстар кешеуілдеуде. Аудандық әкімдіктер мен 
облыстық басқармалар әлеуметтік нысандардың 
жылу жүйелеріндегі ақаулар туралы толыққанды 
зерттеу жүргізбеген. Өткен жылу маусымындағы 

газ, жылу және электр энергиясының үзіліспен 
берілуі, қазандықтардың істен шығуы, жылу мау-
сымы басталғаннан кейінгі жөндеу жұмыстарының 
жүргізілуі сияқты кемшіліктер қайталанбауы тиіс.  

Коммуналдық саланың қысқа толыққанды 
әзірленуіне тұтынушылардың қордаланған қарызы 

тұсау болып отыр. Маусым айының 1-дегі мәлімет 
бойынша қарыз көлемі 739 млн. теңгеден асып 
жығылады. Қарыздың басым бөлігі тұрғындардың 
үлесінде болғанымен, 8 пайыздан астамы бюджеттік 
мекемелердің берешегіне жатады. Мектептер мен 
денсаулық сақтау, мәдениет нысандарының жылу 
мен электр энергиясына қарыз болу себебі қаржының 
дұрыс жоспарланбағанынан туындаған. Аймақ бас-
шысы басқармалар мен аудан әкімдіктері берген 
мәліметтердің бір-бірімен үйлеспейтінін сынға алып, 
әлеуметтік нысандардың қысқа дайындығын жеке-
жеке зерттеуді тапсырды. Ал коммуналдық  қызмет 
көрсететін мекемелерді бюджет қаржысына қол жая-
тын масылдықтан арылуға шақырды. 

Алдағы уақытта Еуропаның қайта құру және 
даму банкімен бірлесіп, жылумен, сумен және электр 
энергиясымен қамтамасыз ету салаларында ірі жо-
балар жүзеге ас пақ. Ал коммуналдық мекемелер 
банктің менедж ментіне сай болуы үшін жаңа 
жағдайда жұмыс істеуге қабілетті кадрлар 
дайындауы керек.  

БЮДЖЕТКЕ ҚОЛ ЖАЮ – 
МАСЫЛДЫҚ
коммуналдық мекемелер мұндай 
көзқарастан арылуы керек

Өткен жылдың күз айында құрылған облыс 
әкімі жанындағы кәсіпкерлер кеңесі жергілікті 
бизнесмендер тарапынан ұсынылған баян-
ды бастамаларды дер кезінде қолдап, олардың 
кедергісіз жұмыс жасауына оң ықпал жа-
сап келеді. Кеңес мүшелері бұрын айына бір 
мәрте жүздесетін болса, биылдан бастап екі 
рет бас қосып, жобалардың жүзеге асырылуын 
талқылауды дәстүрге айналдырды. 

Басқосуды ашқан өңір жетекшісі 

Қ.Көшербаев кеңес мүшелеріне алдымен 
аталған кеңес төрағасының екінші орынбаса-
рын таныстырды. Енді облыс әкімінің орын-
басары Серік Қожаниязов аталған кеңестің 
агроөндіріс кешені және туризм саласы бойын-
ша жүзеге асырылатын жобаларға жетекшілік 
жасайтын болады.

Мұнан соң 28 мамыр күні өткен кеңестің 
кезекті отырысын да талқыланған өңірдегі 
инвести ция лық жобалар бойынша ат қа рыл-

ған жұмыстар жөнінде облыс тық кәсіпкерлік 
және туризм бас қармасының басшысы Тель-
ман Сүлейменов хабарлама жасап, бұған 
дейінгі кеңесте қабылданған шешімдердің 
орындалу барысы жөнінде қысқаша мәлімет 
берді. Атап айтқанда, өткен отырыста 11 
инвестициялық жоба талқыға салынған-ды. 
Соның ішінде «Шиелі тас» ЖШС «Сили-
кат кірпішін шығаратын зауыт құрылысы» 
жобасы бойынша жер қойнауын пайдалану 
құқығын беруді сұраған болатын. Бұл өтінішке 
облыс әкімдігі жанындағы «республикалық 
және өңірлік Индустрияландыру карталары-
на енгізу үшін жобаларды қарау жөніндегі 
эксперттік комиссия» отырысында жоба са-

раптамадан өтіп, аймақтық үйлестіру кеңесіне 
ұсынылды. Ал, «Best-сервис ЛТД» ЖШС 
«Етті тереңдетіп қайта өңдеу кешені» жоба-
сы бойынша қала әкімдігімен бірігіп жұмыс 
жасауда. Ал, «Аквалайн» ЖШС «Газдалған 
және газдалмаған сусын өндірісі зауыты» жо-
басына екі жыл бойы қолы жетпей жүрген 
жер телімін алған. Мұнан басқа мұнай сала-
сы мен құрылыс материалдарын шығару және 
туризмді дамыту бағытындағы маңызды деген 
жобаларды жүзеге асыру үшін де  жұмыстар 
жасалып, олар оң шешімін тапқан. Он бір 
жобаның екеуінде ғана кедергі бар. Оның 
бірі – «ҚұмкөлМұнайТранс ЛТД» ЖШС 
«Бұрғылау құбырларын инновациялық әдіспен 

қайта жөндеу цехын құру» жобасын жүзеге 
асыру үшін локомотив депосын сатып алуға 
көмек сұраған. Бастамашы А.Мылтықбаевтың 
айтуынша, акционерлер бұл мәселе бойынша 
әлі шешім шығармапты. Сол себепті аукцион 
тоқтатылып тұр. Осы тұста облыс әкімі апта 
соңында Астанаға жұмыс сапарымен бараты-
нын, «ҚТЖ» АҚ басшысы Асқар Мәминмен 
кездесіп, бұл мәселені шешуге тездетіп күш 
салатынын жеткізді. Екінші жобаға келсек, 
«Қамыстыбас демалыс аймағында коттедж 
қалашығының бірінші бағытының құрылысы 
жобасын» жүзеге асыруды қолға алған 
«Глобал Энерджи Компани» ЖШС 
бизнес жоспарын жасап бітпеген. 

КӘСІПКЕРЛЕР КЕҢЕСІ

ТАРТЫМДЫ ЖОБАЛАРҒА ТҰРАҚТЫ ҚОЛДАУ КӨРСЕТІЛЕДІ
Кеше аймақ басшысы Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен облыс әкімдігі 

жанындағы кәсіпкерлер кеңесінің кезекті отырысы болып өтті. Онда аймағымыздағы 
қолға алынған  басым бағыттағы инвестициялық жобалар бойынша атқарылған 
жұмыстар баян етіліп, алдағы уақытта жүзеге асырылатын міндеттер жайы кеңінен 
талқыланды.

– Қазақта «ақ түйенің қарны 
жарылған күн» деген нақыл сөз 
бар. Бүгінгі, ақжарма қуанышты 
сәт, белгілі қоғам қайраткері Иса-
тай Әбдікәрімұлының есімін беру 
туралы жасаған ұсынысымыз 
Республика Үкіметі тарапы-
нан қолдау тауып, ағамыздың 
туып-өскен құт мекені Қожакент 
ауылындағы №168 орта мектеп-
ке Исатай Әбдікәрімовтің есімі 
беріліп отыр. Халқы қадірлей 
білген азаматтың есімін иелену 
– жас ұрпақ үшін, мектеп ұжымы 
үшін үлкен жауапкершілік. Осы 
мектептен Тәуелсіз еліміздің да-
муына үлес қосатын, ел дамуына 
қалтқысыз қызмет ететін білімді 
ұрпақ тәрбиеленіп шығарына 
сенемін, – деді облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев.

Киелі Сыр топырағында 
дүниеге келіп, Ұлы Отан соғы-
сынан от кешіп оралған Исатай 
Әбдікәрімов майданнан кейін ел 
тұрмысын түзеу жолында аянбай 
еңбек етті. Ол  Шиелі, Қармақшы, 
Жалағаш аудандарын басқарып, 
шаруашылықтың сан саласын-
да шыңдалды. Облыстық пар-
тия комитетіне басшылық жасап, 
кейін Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі 
төралқасының төрағасы болып 
тағайындалды. Қай қызметте 
жүрсе де, өзінің қайраткерлік 
қабілетін көрсете білді. 

Ұлағатты шарада И.Әбді-
кәрімовтің әріптес шәкірті 
О.Сәпиев естелік айтса, ақын 
А.Сопыбеков ағасына өлең жол-
дарын арнады. Қоғам қайраткері 
С.Сартаев «Исатай Әбдікәрімов 

жастық шағында да, өмірінің 
соңында да, тауқыметтің 
ауыртпалығын көп көрсе де, еліне, 
халқына қызмет жасауға келген-
де Отанына, туған жеріне деген 
перзенттік борышын адал орын-
дады» деп пікір айтты. Сондай-ақ 
ҚР Парламенті Мәжілісінің депу-
таты Қ.Ыдырысов толымды ой, 
тұшымды сөз арнады.

Расында И.Әбдікәрімов об-
лысты басқарған жылдары Сыр 
өңірі егіншіліктен экономика-
сы ілгерілеген аймаққа айналды. 
Осы кезеңде аймақта өнеркәсіп 
қарқынды дамыды. Тоқылмайтын 
маталар фабрикасы, күріш 
шаруашылығы машиналарын жа-
сау зауыттары ашылды.

“Бақ пен тақ таласқанға 
бұйырмайды, халықтық іске 

жарасқанға бұйырады” деп Ел-
басы айтқандай, үлкен жүрек пен 
терең ақыл-ойдың иесі, білікті 
басшы И.Әбдікәрімов кейінгі 
ұрпақ үшін, Сыр өңірі үшін 
көптеген игілікті істер атқарды. 
Халықтың мәдени-рухани да-
муы мен саяси-қоғамдық өміріне 
өлшеусіз еңбек сіңірді. Барлық 
уақытта елімен бірге болды, 
халықтың қадірін білді, сүйікті 
ұлына айналды. Және мәңгі ел 
жадында қала бермек.

Шара соңында жиылғандар 
ескерткіш алдына гүл шоқтарын 
қойысып,  қайраткер рухына 
арналған асқа қатысты.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.
Суреттерді түсірген

Бағдат ЕСЖАНОВ.

МЕРЕЙТОЙ

ТУҒАН ЖЕРГЕ 
ТУ ТІККЕН

Сенбі күні Жаңа
қорған ауданы Қожа

кент ауылындағы 
№168 орта мектеп-

ке Социалистік Еңбек 
Ері, қоғам қайраткері 

И.Әбдікәрімовтің 
есімі беріліп, қоладан 
құйылған бюсі салта-

натты түрде ашыл-
ды. Шараға облыс 

әкімі Қ.Көшербаев, 
ҚР Парламентінің де-
путаттары мен ауыл 

тұрғындары қатысты.

Елімізде жүзеге асырылып жатқан Үдемелі индустриялықинновациялық даму 
бағдарламасының түпкі мақсаты – халықтың тұрмысын көтеру, өндірістің, басқа 
да салалардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, тұрғындарды сапалы жұмыс орны-
мен қамтамасыз ету болып табылады. Бұл бағыттағы жұмыстар Сыр өңірінде де 
қарқын алып келе жатқаны белгілі. Тек өндіріс емес, ауыл шаруашылығы сала-
сын, оның ішінде мал шаруашылығын, әсіресе ет өндіру саласына да ден қойылып 
отыр қазіргі таңда.



Сейсенбі, 10 маусым, 2014 жыл
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Балық та байлық дейміз. 
Бірақ осы байлығымызды 
дұрыс бағалап жүрміз бе? 
Жалпы, облыс аумағында 
балық шаруашылығын 
дамыту мен оны бақылап, 
қорғаудың жайы 
қалай? Арал-Сырдария 
облысаралық бассейндік 
балық шаруашылығы 
инспекциясының басшысы 
Ғалымжан Орақбаевпен 
болған сұхбатта осы жайттар 
негізгі әңгіме өзегіне 
айналады.

– Ғалымжан Жәдігерұлы, қазіргі 
күндері балық шаруашылығында 
маңызды науқан – балықтардың 
уылдырық шашу кезеңі өткізілуде. 
Бұл бағытта қандай жұмыстар 
жүзеге асырылуда?

– Иә, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2012 жылғы қаулысына 
орай бүгінде Арал-Сырдария бас-
сейнінде балықтардың уылдырық 
шашу мерзімі жүргізілуде. Соның 
ішінде Сырдария өзенінде 1 сәу-
ір мен 30 мамыр аралығында, жер-
гілікті су айдындарында 20 сәуірден 
– 10 маусым, ал Кіші Арал теңізінде 
1 мамырдан 10 маусым аралығында 
балық аулаудың барлық түріне 
тыйым салынған. Соған орай қазір 
барлық су айдынында балық қорғау 
шаралары жүргізілуде. Өз кезегінде 
инспекция мамандары осы кезге 
дейін жануарлар дүниесін қорғау 
мен молайту және пайдалану тура лы 
заңды бұзған 114 жағдайды анық-
тады. Сөйтіп, заңсыз балық аулаған 
65 тұлғаға 381512 теңге айып пұл 
салынды. Ал табиғатқа келтірілген 
залал үшін 59 тұлғаға 170939,6 
теңге айыппұл салынып, өндірілуде. 
Сондай-ақ 40 іс сот органдарына 
жолданды. Жалпы осы кезеңде 
құқық қорғау органдарымен 36 
бірлескен рейд ұйымдастырылды. 
Нәтижесінде балық аулау ережесін 
бұзушылардан бағасы 81215 теңгені 
құраған салмағы 667,5 келі балық 
тәркіленді. Сонымен қатар 39 дана 
ау құралдары да алынды.

– Өткен мамыр айында еліміз 
бойынша алғанда бірқатар акциялар 
өткізілді. Бұл акциялардың мәнісі 
мен маңызы неде?

– ҚР Қоршаған орта және су 
ресурстары министрлігі Балық ша-
руашылығы комитетінің бұй ры-
ғына сәйкес Қазақстанда өткізі-

летін экологтар күніне орай рес-
пуб ликаның барлық жерінде 
“Та за су айдындары” табиғатты 
қорғау акциясы өткізілді. Осы 
шараға орай облыс көлеміндегі 
табиғат пайдаланушылар өздеріне 
бекітілген су айдындарында қорық-

шыларды кезекшілікке қойып, 
та за лау жұмыстарын жүргізді. 
Сөй тіп су айдындарын қоқыстан 
тазарту ісіне жергілікті атқарушы 
органдармен қатар студенттер, 
“Жа сыл ел” жасақтары да белсене 
атсалысты. Осы акция барысында 
су айдындарында егесіз жатқан 
98 қытай аулары анықталып, олар 
түгел жойылды.

– Сіз басқарып отырған инс
пекцияның атқарар жұмыс ауқымы 
кең. Сол қызметтеріңіз жөнінде 
нақтырақ айта кетсеңіз.

– Арал-Сырдария облысаралық 
бассейндік балық шаруашылығы 
инспекциясы аты  да айтып тұрған-
дай екі облысты, Қызылорда және 
Оңтүстік Қазақстан облысының 
аумағындағы Шардара су қойма-
сынан Аралға дейінгі аралықтағы 
көлдер мен өзендер жүйесін қамтиды. 
Бассейннің су тоғандарының 
негізгі су көзі Сырдария өзені. Осы 
аумақтағы балық шаруашылығына 
маңызы бар су айдындарының 
жалпы көлемі 1097 мың гектарды 
құрайды. Екі облыс бойынша 
алғанда балық шаруашылығына 
жергілікті маңызы бар көлемі 44 
мың гектарды, 184 су айдындары, 
соның ішінде Қызылорда облы-
сында жергілікті маңызы бар 176 
су айдыны және халықаралық ма-
ңызы бар көлемі 328,8 мың гектар 
Кіші Арал теңізі, Шардара су қой-
масы және Сырдария өзені ор-
наласқан. Сонымен қатар Ұлы те-
ңіздің солтүстік беткейінде көлемі 
140 мың гектар жерде мекендейтін 
артемия салина жұмыртқаларын 
ау лау үшін Тұщыбас және Черны-
шова шығанақтары табиғат пайдала-
нушыларға бекітіліп берілген.

Биылғы жылға бассейн бойынша 
барлығы 9685,54 тонна балық аулау 

лимиті бөлінді. Өткен төрт айда 
табиғат пайдаланушыларға 2628,64 
тонна балық аулауға 79 рұқсат 
берілді. Сонан нақты 1592 тонна 
балық ауланды. Сөйтіп төлемақыдан 
республикалық бюджетке 31,3 млн. 
теңге қаржы түсірілді. Сондай-

ақ, биылғы жылға Үлкен Арал 
теңізінен 220,26 тонна артемия 
салина жұмыртқаларын аулауға 
лимит бөлініп отыр. Өткен жылы 
осы артемия жұмыртқаларынан 200 
тоннасы ауланып, республикалық 
бюджетке 15,6 млн. теңге қаржы 
түсірілген болатын.

Жалпы бассейндегі халықаралық 
маңызы бар су айдындарының 29 
балық аулау учаскелері табиғат 
пайдаланушыларға бекітіліп 
берілген. Ал, жергілікті маңызы бар 
184 су айдандарының 22-сі резервтік 
қорда, 10-ы су айдындарының суы 
тартылып қалуына байланысты 
балық шаруашылығы маңызын 
жоғалтқан. Сондықтан да оларды 
облыс әкімдігі қаулысындағы 
тізімнен шығару жұмыстары 
жүргізілуде. Сондай-ақ бес табиғат 
пайдаланушылармен отырған балық 
шаруашылығын жүргізу шарттары 
бұзылып, ол да тізімнен шығаруға 
ұсынылды. Негізі үстіміздегі жылғы 
ақпан айында өткізілген конкурс 

қорытындысымен 23 субъектіге 29 
су айдыны балық шаруашылығын 
жүргізу үшін ұзақ мерзімге бекітіліп 
берілді. Қалған 22 су айдынына 
конкурс кешегі мамыр айының 
соңғы күндері өткізілді. Оның 
қорытындысы жақын күндері 

белгілі болады. Бір бөле айта 
кететін жайт, балық қорының 
өсімін молайту мақсатында облыс 
әкімінің қаулысымен Қамбаш көлі 
Қамыстыбас балық питомнигіне 
бекітіліп берілді.

– Осы бассейннің су көздерінде 
қанша балық түрі бар?

– Су айдындарында негізінен 
сазан, тұқы, түйетабан, көксерке, 
ақмарқа, ақ және ала дөңмаңдай, 
ақамур, табан, торта, аққайраң, қы-
зыл қанат, мөңке, жыланбас, ала-
бұға, шортан, қылышбалық, жай-
ын, айнакөз секілді түрлері бар. 
Соның ішінде Арал пілмайы, Арал 
және Түркістан қаязы, Сырдария 
тасбекіресі, шортан тәрізді ақмар-
қа мен арал албырты қызыл кітап-
қа енгізілген. Инспекцияның мін-
де ті осы балықтарды бақылап, 
қор ғау. Сөйтіп ғылыми-зерттеу 
инс титуты берген ұсыныстар 
негі зінде оның қорын көбейтуге 
атсалысу. Дегенмен де, осындай ба-
қылаудың барлығына қарамастан, 

заң бұзушылықтарға барушылар 
да аз емес. Мысал ретінде айтар 
болсақ, жыл басынан бері құқық 
қорғау органдарымен бірігіп 22 рейд 
жүргіздік. Нәтижесінде төрт айда 
318 тұлғаға 1784965 теңге айыппұл 
салынып, оның 1468273 теңгесі 
өндірілді. Ал табиғатқа келтірілген 
залал үшін 111 тұлғаға 353242,4 
теңге қуылым салынып, оның 
157230,2 теңгесі өндірілді. Осы 
уақыт ішінде балық аулау ережесін 
бұзушылардан 74 дана ау құралдары 
тәркіленді.

– Қандай істің болмасын оның 
қиындығы да қатар жүреді ғой. 
Осы орайда бір сұрақ. Сіздерде 
шешімін табуды қажет ететін 
қандай проблемалар бар.

– Әрине, бар. Соның бірі Оңтүстік 
Қазақстан облысындағы Көксарай 
су реттегіш қоймасының балық 
шаруашылығына қатысты статусын 
анықтау қажет. Сонымен қатар қазір 
балықты тоқпен (электроудочка) 
аулау фактілері көбейіп кетті. Бұл 
әдіс су жануарларының өсіп-өнуі-
не орасан зор зиян келтіреді. Әрі 
оны анықтау мемлекеттік ба лық 
қорғау инспекторларына қиын-
дық туғызады. Өйткені аталған 
құралмен балық аулаушылар мықты 
техникамен жабдықталған. Біз 
осыларды анықтап, қылмыстық іс 
қозғап, сотқа жібереміз. Алайда, 
сотта оларға қолданылатын жаза 
жеңіл болады. Сондықтан да оны 
қатайта түсу қажет. Соңғысы бұ-

рыннан да айтылып жүр, полиа-
мидтік моноталшықтардан жасал ған 
қытайлық аулармен балық ау лауға 
тыйым салынған. Өкінішке орай 
бұл аулар базарларда әлі де емін-
ер кін сатылып жүр. Ал оны бір-
екі рет пайдаланған браконьерлер 
тастап кетеді. Оған түскен балық 
бұ зылып, су айдындарын бүлдіреді. 
Балық қорына көп зиян келтіреді. 
Сондықтан да жергілікті әкімшілік, 
инспекция мен балық консорциумы 
атынан ҚР Үкіметінің атына кеден-
дік шекарадан мұндай ауларды өт-
кізілетін тауарлар тізімінен алып 
тас тауға бірлескен ұсыныс енгізу 
ке рек. Міне, біздің қазіргі негізгі 
деген проблемаларымыз осылар.

– Әңгімеңізге рахмет.

Сұхбаттасқан 
Айғали ҚАРАБАЛАЕВ.

БАЛЫҚ ҚОРҒАУ

КӨЛ мен ТЕҢІЗ
КӨЛДЕНЕҢ ТАБЫС КӨЗІ ЕМЕС

Қазақ елін, Қазақстанды ауылсыз көзге елестету мүмкін 
емес. Сол ауылымыздың өсіп-өркендеу мәселелерінің негізіне 
назар аударсақ, осы кезеңде, әлеуметтік, экономикалық, 
тұрмыстық мәселелердің қай саласында да шешімін таппай 
келе жатқан қиындықтар ауылдық жерлердің үлесінде қалып 
тұр.

Бұрынғы бір орталыққа топтасқан бір ұйымға бағынған ауыл 
тұрғындары жекешелендіру саясаты негізінде бірнеше ондаған, 
жүздеген шаруа қожалықтарына, тіпті кейбір ауылдарда 200-
300 отбасының әрқайсысы өз алдына тіршілік етуге дейін 
ыдырады. Ұсақ шаруашылық жүргізудің қоғам үшін де, жеке 
шаруашылық мүддесі үшін де тиімсіздігіне қарамастан, оларды 
ірілендіру бағытындағы шаралар ойдағыдай нәтиже бермей 
келеді. Соның әсерінен майда шаруашылықтар мемлекеттің 
беретін жәрдемін де, субсидияны да ала алмайды.

Ең бастысы, майда шаруашылықтарға бөлшектенген елді 
мекендерде ауылға иелік, қамқорлық жасайтын шаруашылық 
құрылымы болмай шығады.

Жақында облыста ҚР Парламенті Мәжілісінің эконо ми-
калық реформа және өңірлік даму комитетінің көшпелі оты-
рысы өткізілді. Онда Ел Президенті Жарлығымен бекітілген 
жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту тұжырымдамасы ортаға 
салынды. Әрине, ауыл халқының тұрмыс тіршілігімен елді 
көркейтіп, көріктендірумен жергілікті атқарушы органдар 
айналыспайды емес, айналысады. Олардың негізгі жұмысы да 
сол. Бірақ барлық мәселені шешуге олардың мүмкіндігі жете 
бермейді. Ең негізгісі, ауыл әкімдіктерінің бюджеті өз алдына 
қаралған жоқ. Міне, осындай жағдайда елді мекеннің, оның 
тұрғындарының ортақ мүддесін жүзеге асыру үшін ауылдағы 
шаруашылық құрылымдарын, мекеме, кәсіпорындарын, тіпті 
жекелеген тұрғындардың басын біріктіретін мемлекеттік емес 
ұйым – селолық тұтыну кооперативтері болуға тиісті.

Жаңа заманның талаптарына сай ауылдың әлеуметтік-эко-
номикалық дамуын қалыптастыру мақсатында 2006 жыл дан 
бастап өзін-өзі басқарудың тиімді формасы ретінде об лы-
сымызда 700 мың халықтың 400 мыңнан астам ауыл тұр-
ғындарын қамтитын 160 селолық тұтыну кооперативтері (ауыл 
тұрғындары бірлестігі деуге де болады) жүйесі құрылды. 
Олар дың қызметін үйлестіру, мемлекеттік, мемлекеттік 
емес ұйымдарда мүддесін білдіру мақсатында облыс әкім-
ді гінің қолдауымен тұтыну кооперативтері қауымдастығы 
(ассоциациясы) қызмет атқарып келеді. Әрине, бүгін ауылдағы 
осы құрылған СТК-лардың барлығы бірдей ойдағыдай жұмыс 
жасап жатыр деп айту қиын.

Әділдік үшін, олардың материалдық-техникалық базасы, 

қаржылық мәселелері шешілмеген жағдайда өмірге келгенін 
айту жеткілікті. Оларға жұмыс істету үшін жан-жақты қолдау 
керек.

«Қазақстан-2050» стратегиясын орындаудың мәселелерін 
қарастырған Үкімет отырысында «ауыл шаруашылығындағы 
өнімділік пен тиімділікті арттырудың бір жолы – ұсақ 
шаруашылықтарды кооперациялау»,сондықтан «Ауыл шаруа-
шы лық кооперациясы» туралы бірыңғай Заң әзірлеу қажет-
тілігіне ерекше назар аударды. Осы мәселеге байланысты 2012 
жылдың басынан бастап ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі 
селолық тұтыну кооперациясы туралы заңнамаларға өзгерістер 
енгізу жобасы дайындалып жатыр деп, ұсыныс сұрады, пікі-
рімізді жолдадық. Одан әзірге хабар жоқ.

Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту мәселелері бойынша 
өткен жылы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы еліміздегі заңдарға өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілді. Бірақ, оларда бүгінгі біз әңгіме етіп отырған ауылдың 
жағдайына байланысты мәселелерді реттеудің нақты жолдары 
айқындалмады. Кейбір өкілеттіктерді жергілікті өзін-өзі 
басқару органдарына біртіндеп берудің ғана жанама жолдары 
көрсетілді. Міне, осындай жағдайда, облыс әкімі Қ.Көшербаев 
облыстағы негізгі дақыл – күріш өндірумен айналысатын майда 
шаруашылықтарды селолық тұтыну кооперативтері арқылы 
біріктіріп, ірілендіру жолымен ауыл тұрғындарының тіршілігіне 
ыңғайлы жағдай жасауға бағыттап келеді. Нәтижесінде, әзірше, 
20 мың гектардай егіс көлемі бар ұсақ шаруашылықтар СТК 
арқылы қаржыландыруды қолдап отыр.

Мысалы, өткен жылы Сырдария ауданындағы С.Сейфуллин 
ауылындағы шағын шаруашылықтар «Қамқор» СТК-ға бірігіп 
(төрағасы Мейрамбек Сейтмұратов) 500 гектар жерге күріш 
егіп, оң нәтижеге қол жеткізді.

Сонымен қатар, облыс әкімі бағалы дақыл күріш өндірісінің 
орынсыз зиянды шаруашылыққа айналып келе жатқанына 
ерекше назар аударып, өнімнің тиімді бағамен сатылуын 
ойластыра жүргізді. Сыр күрішінің әр гектарына берілетін 
субсидия көлемі 18-ден 25 мың теңгеге көтерілді. 

Ұсақ, шағын шаруашылықтарда өндірілген өнімдерді дай-
ындау, өңдеу, сату жұмыстарымен қатар өндіріс үшін қажетті 
құрал-жабдықтармен, техникамен қамтамасыз ету шараларын 
да кооперациялау арқылы атқаруға, арадағы делдалдарды 
барынша қысқартуға, ұсақ шаруашылықтарды ірілендіруге 
баса назар аударылуда.Сол көшпелі отырыста қаралған мәселе 
бойынша еске рілуге тиісті жағдай, ол – мемлекетіміз тарапынан 
ауылға деп қаралып, ойластырып жатқан қамқорлық елді 
мекенге, өнім өндірушіге тікелей жетпей жатқандығында болды. 

Оған жоғарыдағы, республикалық деңгейдегі акционерлік 
қоғамдар мен корпорациялар иелік жасайды.

Оны айтасыз, тіпті ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін, 
ауыл кәсіпкерлерін несие ресурстарымен қамтамасыз ету 
жағдайы республикада таңғаларлық дәрежеде. Мысалы, 2012 
жылы ауыл шаруашылығына небәрі 295,9 миллиард теңге 
немесе жалпы мемлекетіміз бойынша берілген несиелердің 3 
пайызы көлемінде болған болса, ал енді оның 104,1 миллиард 
теңгесі, немесе 35 пайызы Алматы қаласына, 88,9 миллиард 
теңгесі, немесе 30 пайызы Астана қаласына берілген. Яғни, 
ауыл шаруашылығы саласына берілген несиелердің 65 пайызы 
ауыл шаруашылығымен айналыспайтын еліміздің екі үлкен 
қалаларында қалып қойған. Қалған 35 пайыздың 14 пайызы 
– Қостанай, 13,3 пайызы – Ақмола, 7,5 пайызы Солтүстік 
Қазақстан облыстарына берілген. Басқа облыстарға – жоқ.

Ауыл үшін, ауыл шаруашылығы үшін берілетін несие де, 
түрлі жәрдем де әрбір елді мекендегі ауылдық тұтыну коо-
перативтері арқылы жүріп жатса, құба-құп болар еді. Қаржы 
мәселесін шешуде ауыл әкімдіктері негізгі рөл атқаратын 
болуы керек. Ауылда кімнің қолынан не келетінін әкім білмесе, 
кім біледі?!

Ауылды қаржыландыруды  Ресейдегідей мамандандырылған 
ауыл банкі арқылы жүргізу барынша тиімді болар еді. Онда 
біздегідей коммерциялық банктерге де, «КазАгроға» да, басқа 
да ортада жүретіндердің пайдасына кетпес еді. Қаптаған 
құжаттарды мейлінше азайтып, олардың да ретін ауыл әкімі 
шешетіндей ойластырған жөн сияқты. 

Қорыта келгенде, ауылда өзін-өзі басқаруды жетілдіреміз, 
шаруаға жағдай жасаймыз, ауыл шаруашылығы өнімдерін 
арттырамыз десек, мынадай мәселелерге де назар аударған жөн 
болар еді.

Ең алдымен, ауылдағы шаруалар мүддесін қорғайтын 
ар найы заң қабылдап, онда жергілікті өзін-өзі басқарудың 
тиімді тетігі – селолық тұтыну кооперативінің жұмысына жол 
ашу қажет. Сондай-ақ, ауыл еңбеккерлеріне жеңілдетілген, 
ұзақмерзімді несие беруді шешу мен ұсақ шаруа қожалықтарын 
селолық тұтыну кооперативтеріне біріктіруді заңдастыру қа-
жет. Мемлекеттік және жекеменшік машина-трактор стан-
цияларын ашу, техниканы шаруаларға лизинг арқылы сату, 
сондай-ақ, ауылшаруашылық өнімдерін тұрақты сатып ала тын 
сауда-дайындау кооперативтерін ұйымдастыру бүгінгі күннің 
талабына жауап беру болар еді.

Сәмит ДАЛДАБАЕВ,
облыстық СТК қауымдастығының төрағасы.

Жергілікті өзін-өзі басқарудың тиімді тетігі 

Мәжілісте  құрылыс саласындағы кейбір мәселелер мен түйткілдер 
талқыланды. Облыстық құрылыс басқармасының басшысы 
С.Нәметшаның айтуынша, өткен жылы 154 нысан пайдалануға 
берілсе, биыл 173 нысан халық игілігіне берілмек. “Қолжетімді 
тұрғын үй” бағдарламасына  бөлінген қаржы өткен жылғыдан 1,8 
млрд. теңгеге өскен. Биыл берілетін пәтер саны өткен жылға қарағанда 
33 пайызға артық. Қызылорда қаласында “Қазақстан тұрғын үй 
құрылыс” корпорациясы  4 үйдің, “Самұрық-Қазына жылжымайтын 
мүлік қоры” АҚ 6 үйдің құрылысын бастайды. Басқарма басшысы 
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдар құрылысы, 
нысандарды құжаттандыру және мемлекеттік тіркеу жұмыстарының 
барысынан да аз-кем ақпарат берді. Жыл соңына дейін құрылысы 
ұзаққа созылған 7 нысан, атап айтқанда, перинаталдық орталық, Арал 
ауданындағы 2 мектеп, балабақша мен ауылдық клуб, Қызылорда 
қаласындағы 1200 орындық және Шаған аулындағы білім ошағы 
пайдалануға берілмек. Сондай-ақ «Қорқыт ата» мемориалын аяқтау 
міндеті тұр.  

Құрылыс саласының “жанды” тұстары туралы сөз қозғаған 
хабарламашы нысанның сапасыз салынуына ең алдымен дұрыс 
жоспарланбаудың кесірі тиетінін атап өтті. Нысанның уақытылы 
пайдалануға берілмеуінің түп негізінде де осы кінәрат жатыр. 
Құрылысшылар ескі материалдарды пайдалануды да әлі күнге дейін 

тоқтатпай келеді. Облыс басшысы құрылыс сапасын 
қадағалайтын, мемлекеттік сараптамадан өткізетін  
органдарға нақты тапсырмалар жүктеді.  

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.                     

БЮДЖЕТКЕ ҚОЛ ЖАЮ – 
МАСЫЛДЫҚ

коммуналдық мекемелер мұндай 
көзқарастан арылуы керек

ТАРТЫМДЫ 
ЖОБАЛАРҒА ТҰРАҚТЫ 
ҚОЛДАУ КӨРСЕТІЛЕДІ
Кеңес төрағасы мұны дереу бітіруді тапсырды. Өйткені, сәрсенбі 

күні облысымызға Еуропалық қайта құру және Даму Банкісінің 
басшысы мен Өңірлік даму министрі Б.Жәмішев сапарлап келмек. 
Сол кезде оны министр назарына ұсыну қажет. Ал, Еуропалық қайта 
құру және Даму Банкісінің президентімен 6 жоба бойынша келіссөз 
жүргізіледі деп күтілуде.

Екінші мәселе бойынша, яғни облыста жүзеге асырылатын басым 
бағыттағы инвестициялық жобалар туралы жоба бастамашыларының 
өздері хабарлама жасап, кеңесте 5 жоба бойынша атқарылып жатқан 
жұмыстар сарапқа салынды. Соның бірі «Сыр маржаны» ЖШС Қазалы 
ауданында 500 басқа арналған мал бордақылау алаңын салу жобасын 
қолға алған. Бұл жобаның құны 355 млн. теңге. Оның 85 пайызын 
кәсіп иесі «КазАгроҚаржы» АҚ 9 жыл мерзімге 6 пайыздық өсіммен 
несиеге алған. Жоба толықтай іске асқанда 20 адам тұрақты жұмыспен 
қамтылды. Кәсіпкер электр желісі мен ауыз су құбырын тартуға 40 
млн. теңге көлемінде көмек сұрады. Инфрақұрылым үшін қажет 
қаражат 1 ай ішінде берілмек. Сонымен қатар осы ауданда «Ақарыс» 
ЖШС 3 мың тоннаға арналған «Жеміс-жидек, көкөніс қоймасын қайта 
жаңғыру» жобасын қолға алыпты. Бұл жобаны 2 апта ішінде қайта 
зерттеуді  «Байқоңыр» ӘКК» АҚ басшысына жүктелді. 

Сонымен қатар кеңесте «Энергия» ЖШС басшысы А.Камербаев 
кірпіш және тротуар плиталарын өндіретін кірпіш зауытына жер 
телімін бөлуді сұрады. Қаланың өнеркәсіптік аймағында «Бекітетін 
темір арқауын (задвижка) өндіруді ұйымдастыру» жобасын шетелдік 
компаниялармен бірігіп қолға алған «Азиаш» ЖШС басшысы Бекзат 
Адразақов болса жобаны жүзеге асыруға 2,5 гектар жер телімі 
қажеттігін жеткізді. Мұны облыс басшысы қала әкімі Н.Нәлібаевқа 2 
апта ішінде шешуді тапсырды.

Соңғы жоба өңірде кенже қалып отырған ішкі туризмді дамытуға 
қатысты болды. «Қоғалыкөл ауылында туристік демалыс кешені 
жұмысын ұйымдастыру» жобасын жүзеге асырып отырған «Жас 
ғасыр» ЖШС директоры Спандияр Алдоңғаров тынығу орнындағы 
жағажайға заманауи талаптарға сәйкес келетін аттракциондар сатып 
алу үшін 6 млн. теңге көлемінде гранттық қаржыландыру қажет 
екендігін жеткізді.  Кеңес төрағасы мен мүшелері мұны «Бизнестің жол 
картасы – 2020» бағдарламасы шеңберінде қарастыратынын атап өтті. 

Кеңес жұмысын қорытқан аймақ басшысы облыстың әлеуметтік-
экономикалық дамуына үлес қосатын тартымды жобаларға ешқандай 
кедергі жасалмайтынын әрі осы отырыста айтылған барлық 

ұсыныстарды шешу үшін мемлекет тарапынан қолдаулар 
көрсетіле беретінін жеткізді. 

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ.

12  маусым – “Дүниежүзілік балалар 
еңбегін пайдалануға қарсы” күрес күні. Осы-
ған орай облыстық білім, ішкі істер, ішкі 
сая  сат басқармалары ақпараттық науқан 
ұйымдастырды.

Халықаралық еңбек ұйымының мәліметіне сүйенсек, 
5-17 жас аралығындағы 218 миллионға жуық бала 
өздерінің жасына сәйкес келмейтін жұмыс істейді және осы 
балалардың үштен екіге жуығы еңбекті қанаудың ең ауыр 
түрлеріне тартылған. Науқанның жаз айында өткізілуінің 
бірден-бір себебі – бұл кезең балалар мен жасөспірімдердің  
жұмысқа көптеп орналасатын уақыты.

Рейд барысында “Бумер” көлік жуу орталығында 
кәмелет жасына толмаған 17 жастағы мектеп оқушысы, 
орталық базарда сусын сатып отырған 15 жастағы №233 
мектептің оқушысы, киім саудасын жүргізіп отырған 17 

жастағы колледж студенті мен №5 мектептің 15 жастағы 
оқушысы кездесті. 

– Науқанды ұйымдастырудағы мақсат бала еңбегін 
заңсыз пайдалануды болдырмау, сонымен бірге адам 
саудасын, балаларды еңбек қанауына тартудың алдын-
алу бойынша оқушылар мен ата-аналар, жұмыс берушілер 
арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізу. Науқан аясында 
“Түнгі қаладағы балалар”, “Жасөспірім”, “Көше” атты кең 
ауқымды шаралар ұйымдастырылды,  – дейді облыстық 
білім басқармасының бас маманы Шолпан Жүнісова.

Айта кетейік, аталмыш шара “Біз Қазақстан 
балаларымыз!”, “Біз жаңа әлемде өмір сүреміз!” атты 
бүкілқазақстандық акция шеңберінің негізінде жалғасуда. 

 
Назерке БАЙДІЛДАЕВА,

Қорқыт ата атындағы ҚМУ студенті.

 Бала еңбегін қанауға қарсы 12 күн

КӨП КӨМЕГІ – КӨЛ
Сенбі күні Жаңақорған кентінде облыс әкімі Қ.Кө

шербаевтың төрағалығымен көшпелі жиын өтті. Басқосуда 
табиғи сипаттағы төтенше жағдай салдарынан шығынға 
ұшыраған уақ малдардың шығынын өтеу жолдары 
қарастырылды.

Үстіміздегі жылдың 29 мамырынан 30 мамырына қараған 
түні   толассыз жауған нөсер салдарынан Жаңақорған ауда-
нында 3802, Шиелі ауданында 1952 бас, жалпы саны 5754 уақ 
мал шығын болған. Аудан әкімдері зиян шеккен шаруаларға 
биылғы төлдерден алып беріп, шығын орнын толтыруға 
көмектессек деген ұсыныстарын жеткізді. 

– Бұл табиғи шығын. Сондықтан түсіністікпен қараған жөн. 
Қаржы институттары осындай кезде қолдау көрсетулері керек. 
Бізде қандай мүмкіндік бар? Мәселен, қазір «Алтын асық» 
бағдарламасы қолға алынуда. Ол бойынша жеңілдетілген 
несиемен уақ мал алуға болады. Осы бағдарламаның игі-
лі гін бірінші кезекте жапа шеккен осы екі ауданның ша-
руашылықтарына көрсету жолдарын қарастырыңыздар. 
Осы секілді тағы ұсыныстарыңыз болса, бір аптаның ішін де 
баян даңыздар. Мүмкіндігінше, шығынға ұшыраған шаруа-
шылықтарға бірлесе көмек көрсетейік, – деді облыс басшысы.

Мамандар уақ малдың қырылуын алдын ала қойылған 
диагноз бойынша ауа температурасының күрт төмендеуінен 
және толассыз жауған жаңбырдың салдары дейді. Көшпелі 
жиында осы шығынның өтелу жолдары қарастырылды. 
Облыс әкімі шаруашылықтар мен қаржы институттарының 
ұсыныстарын жинақтауды ауылшаруашылық басқармасына 
жүктеп, тиісті шешім аптадан кейін шығарылатынын жеткізді.

ҚАМҚОРЛЫҚТАН 
ҚАҒАЖУ ҚАЛМАДЫ
Кеше Қызылорда облысының әкімі Қырымбек 

Көшербаев 7 мамыр күні жол апатынан қайтыс болған 
жандардың туыстарын және жапа шеккендерді қабылдады.

Осы жылдың 7 мамыр күні  «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 
автодәлізінің Тартоғай елді мекені тұсында  көлік апаты болып, 
11 адам қайтыс болған еді. 

Бюджеттен тыс көздерден қайтыс болған 11 адамның 
отбасына 1 миллион теңгеден, ал жарақат алғандарға 500 мың 
теңгеден қаржылай көмек берілді. 

– Әрине, қайғының орнын толтыру мүмкін емес. Бірақ 
қолдан келген көмекті жасаймыз. Сіздер де түсіністікпен 
қарап, сабырлы болыңыздар. Мұндай жағдай қайталанбас үшін 
абай болайық, – деді облыс әкімі Қ.Көшербаев.   

Жиында облыстық ішкі істер департаменті бастығының 
тергеу жөніндегі орынбасары Нұрлан Анарбаев  жол-көлік 
оқиғасына байланысты қылмыстық іс қозғалып, барлық іс 
бойынша бірнеше сараптамалар тағайындалғандығын айтты. 
Осы сараптама нәтижесі әділ, объективті жүретінін жеткізді. Ал 
облыстық денсаулық сақтау басқарма басшысының міндетін 
атқарушы Сәкен Серғазиев ауруханада ем алып жатқан 
науқастардың жағдайы бірқалыпты екендігін, оларға қажетті 
медициналық көмек уақытылы көрсетіліп жатқандығын 
баяндады. 

Аймақ басшысы жапа шеккендердің отбасына қаржылай 
көмектен бөлек, қажетті әлеуметтік қолдау көрсетілетінін 
жеткізді. Мәселен, ата-анасынан айырылған мектеп бітіруші 
түлекке облыс әкімінің оқу гранты берілетін болды. 

Е.ТОҚТАҒҰЛ.

ҚОЛДАУ



«Қызылорда қаласы әкімі аппараты» 
мемлекеттік мекемесі, 120000, Қызылорда қаласы, 
Ы. Жақаев көшесі, 76 үй, анықтама үшін телефон-
дары: 8(7242) 400954, pеrsonakadr2013@mail.ru «Б» 
корпусы бос әкімшілік лауазымға орналасуға кон-
курс жариялайды:

Қала әкімі аппаратының персоналды басқару 
қызметі (кадр жұмысы) бөлімінің бас инспекто-
ры (E-3 санаты - 1 бірлік). Лауазымдық жалақысы 
мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 78797-106344 
теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
1. Қазақстан Республикасының Президентінің 

Жар  лықтары мен Қазақстан Республикасы Заңда
рының, Үкімет қаулыларының, облыс, қала әкімдерінің 
өкім, шешімдерінің, облыс және қала әкімдері 
қаулыларының орындалуын қамтамасыз ету.

2. Бөлім жұмысына басшылық жасау, бөлім жұ
мысының перспективалық бағыттарын әзірлейді, 
қыз меткерлер арасындағы міндеттерді бөледі, жұ
мыстарына басшылық жасайды.

3.Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арт
тыру, қайта даярлау және кезекті аттестациядан 
өтуін ұйымдастыру, қала әкімі аппаратының жә
не қала әкімінің номенклатурасына кіретін бас қа 
да мемлекеттік қызметкерлердің кәсіпорын бас
шыларының кадр қозғалысын реттеу.

4. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
қыз мет істері агенттігінің Қызылорда облысы бой
ынша басқармасымен байланыса отырып кент, ау
ылдық округтері мен аудандық бюджет тен қар жы
ландырылатын жергілікті атқарушы ор ган дардың кадр 
жұмыстарын үйлестіру.

5. Аттестациялық және тәртіптік комиссиялардың 
жұмыстарын үйлестіру, аппарат басшысының бұй
рықтарын дайындау.

6.Персоналды басқару бағытымен жұмыс жасау.
Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар:
Жоғары заңгерлік, педагогикалық немесе жергі

лікті мемлекеттік басқару білімі.
Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәй

кес болуы тиіс:
1)  мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес;
2) осы санаттағы нақты лауазымның функ цио

налдық бағытына сәйкес облыстарда жұмыс өтілі екі 
жылдан кем емес;

3)  жоғары және жоғары оқу орындарынан кей
ін гі білім бағдарламалары бойынша Қазақстан Рес
публикасының Президенті жанындағы білім беру 
ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе 
шетелдің жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар 
даярлау жөніндегі республикалық комиссия бекітетін  
басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы;

4)  ғылыми дәрежесінің болуы.
Қазақстан Республикасының Конституция сын, 

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Рес пуб
ликасының Президенті туралы», «Қазақстан Рес
публикасының Парламентi және оның депутаттарының 
мәртебесi туралы», «Қазақстан Республикасының Үкі
меті туралы» Конституциялық заңдарын, Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік қызмет тура
лы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тура
лы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi тура
лы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның ма
мандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды 
рет тейтін Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратеги
ясын білуі.

Осы санаттағы лауазымдар бойынша функцио
налдық міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да 
міндетті білімдер;

Конкурс  «Бос әкімшілік мемлекеттік лауазымға 
орналасуға конкурс өткізу және конкурс комиссиясын 
қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 
Төрағасының 2013 жылғы 19 наурыздағы №067/32 
бұйрығына сәйкес өткізіледі.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:

1) Өкілетті орган белгілеген нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен өкілетті орган белгілеген 

нысанда толтырылған сауалнама;
3) Білімі туралы құжаттардың нотариалдық 

куәландырылған көшірмелері;
4) Еңбек кітапшасының нотариалдық куәланды

рылған көшірмелері;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 
бұй рығымен бекітілген (Қазақстан 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 өкілетті орган
мен белгіленген шекті мәннен төмен емес нәтижемен 
тестілеуден өткені туралы қолданыстағы сертификат. 
(немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі)

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған 
және конкурс жарияланған бос лауазым бойынша 
жұмыс өтілі талап етілмейді.

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

Мемлекеттік қызметшілермен тапсырылатын осы 
тармақтың 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген 
құжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік орган
дардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) 
куәландыра алады.

Азаматтар өздерінің білімі, жұмыс тәжірибесі, 
кәсіби деңгейі және беделі жайлы (кәсіби біліктілігін 
арттырғаны жайлы, ғылыми атағы және дәрежесін ал
ғандығы туралы құжаттардың, мінездемелерінің, ұсы
ныстардың, ғылыми жарияланымдардың және тағы 
басқа көшірмелері) қосымша ақпарат ұсына алады.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарланды
ру БАҚта («Кызылординские вести» және «Сыр 
бойы») соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс 

күні ішінде «Қызылорда қаласы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесі, 120000, Қызылорда қаласы, 
Ы.Жақаев көшесі, 16 үй, мекенжайы бойынша қа
былданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс ко
миссиясы шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс 
күні ішінде әңгімелесу өткізу күні туралы конкурс 
комиссиясының хатшысымен хабарландырылады. 
Ха  барландыру қатысушылардың электрондық мекен
жайларына және ұялы телефондарына ақпарат жіберу 
жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда қаласы 
әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, (Қызылорда 
қаласы, Ы.Жақаев көшесі, 16 үй) әңгімелесуге шақыр
ған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы 
мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның отыры
сына байқаушыларды қатыстыруға жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына бай қау 
шылар ретінде Қазақстан Республикасы Пар ла
ментінің және барлық деңгейдегі мәсли хат депу тат
тарының, Қазақстан Республикасы заң намасында 
бел гіленген тәртіпте аккредиттелген бұ қаралық 
ақ  парат құралдарының, басқа мемлекеттік ор ган
дар дың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес 
ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың және са
яси партиялардың өкілдері, уәкілетті органның қыз
меткерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының оты
рысына қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу басталуы
на 1 жұмыс күні қалғанға дейін кешіктірмей персо
налды басқару қызметіне (кадр қызметіне) тіркеледі. 
Тіркелу үшін тұлғалар персоналды басқару қызметіне 
(кадр қызметіне) жеке басын куәландыратын құжат
тың көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін растайтын 
құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін ұсы
нады.

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның бас
шысымен (жауапты хатшы) конкурс комиссиясының 

отырысына сарапшылардың қатыстырылуына жол 
беріледі. Сарапшы ретінде конкурс жариялаған 
мемлекеттік органның қызметкері болып табылмай
тын, бос лауазымның функционалдық бағыттарына 
сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, 
сондайақ персоналды іріктеу және жоғарылату бой
ынша мамандар, басқа мемлекеттік органдардың 
мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Республикасы 
Парламентінің және мәслихат депутаттары қатыса ала
ды.   

 «Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік ла
уазымына үміткерлер Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері  агенттігінің Астана, Ал
маты, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Тараз, Өскемен, 
Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, 
Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау және Шымкент 
қалаларындағы аймақтық тестілеу орталықтарында 
белгіленген тәртіппен өтеді.

E3  cанаты үшін тестілеу бағдарламасы 
мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық 
тест (10 тапсырма); Қазақстан Республикасының 
заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан 
Республикасының Конституциясы (15 сұрақ); 
«Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15 
сұрақ) Қазақстан Республикасының конституциялық 
заңдары; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 
сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер туралы»(15 сұрақ), «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi ту
ралы» (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 пайда
лану) өздерiнiң жеке қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

«Қызылорда қаласы әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің 

конкурстық комиссиясы.
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НАЗАР 3

Қызметке конкурс

«Қызылорда қаласы әкімі аппараты» мемлекеттік 
мекемесі, 120004, Қызылорда қаласы, Ы. Жақаев көшесі, 
76 үй, анықтама үшін телефондары: 8 (7422) 40-09-54, 
«Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға орна-
ласуға конкурс жариялайды:

«Қызылөзек ауылдық округі әкімі аппараты» мем-
лекеттік мекемесінің жетекші маманы ( Е-G-4 сана-
ты - 1 бірлік). Лауазымдық жалақысы мемлекеттік 
қызмет өтіліне қарай 48047 теңгеден 57657 теңгеге дейін 
(экологиялық коэфициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Табысы аз адамдарды анықтайды, жоғары тұрған 

органдарға еңбекпен қамтуды қамтамасыз ету, атау
лы әлеуметтік көмек көрсету жөнінде ұсыныс енгізеді, 
жалғызілікті қарттарға және еңбекке жарамсыз азаматтарға 
үйінде қызмет көрсетуді ұйымдастырады; Ауылдық округ 
бойынша әлеуметтік көрсеткіштердің есебін тапсыру; 
«Халыққа қызмет көрсету орталығы» МРК филиалының 
№3 қалалық бөліміне анықтамалар әзірлейді; «Жұмыспен 
қамту2020» бағдарламасының округтегі жүзеге асыры
луын қамтамасыз ету;  Гендерлік саясатты жүргізу және 
сақтау және гендерлік аспектілерді қарау; Мерекелік 
күндерге орай мәдени көпшілік ісшаралар өткізуді 
ұйымдастыру; Ауылдық округтің бекітілген әлеуметтік
экономикалық даму индикаторларының әлеуметтік 
сала, әлеуметтік қамсыздандыру бойынша жұмыс жа
сау; «Дипломмен – ауылға», «Жұмыспен қамту2020», т.б 
бағдарламалар бойынша жұмыстарын үйлестіру; Ісжүргізу 
жөніндегі нұсқаулықты, аппарат жұмысын реттейтін басқа 
да құжаттарды сақтауды қамтамасыз ету; Үкімет емес 
ұйымдармен жұмыс жүргізу; Ауылдық округі әкімінің іс
қимылын құжаттамалық қамтамасыз ету  және қызмет 
көрсету, іс құжаттарды жүргізу; Қала әкімі аппаратының 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес персонал
ды басқарудың бірыңғай қызметіне (кадр қызметі) тиісті 
кадрлық есептерін береді; Мемлекеттік қызметшілерді қайта 
даярлау және олардың біліктіліктерін арттыру жұмыстарын 
үйлестіру, әкім аппаратының кадр жөніндегі жұмыстарын 
конкурстық және еңбек өтілін анықтайтын комиссия 
жұмысын үйлестіру. Жетекшілік ететін  салаларын дамыту  
бойынша ұсынымдар әзірлейді.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Жоғары немесе ортадан кейінгі экономикалық, 

бухгалтерлік есеп, заңгерлік, техникалық білім не орта 
техникалық немесе кәсіптік білім.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
 1) нысанға сәйкес өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сәйкес толтырылған са

уалнама; 
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәлан

дырылған көшiрмелерi; 
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министр

лігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен 
бекітілген (Қазақстан Республикасының нормативтік құ қық
тық актілердің тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда №6697 
болып тіркелген) нысандағы денсаулығы туралы анықтама; 

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің 
көшірмесі; 

7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мәннен төмен емес 
нәтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы серти
фикат (немесе нотариатты куәландырылған көшірмесі).

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған және кон
курс жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі та
лап етілмейтін жағдайларда 4) тармақшасында көрсетілген 
құжатты ұсыну талап етілмейді. Құжаттардың толық емес 
пакетін ұсыну конкурс комиссиясының оларды қараудан 
бас тартуы үшін негіз болып табылады. Мемлекеттік 
қызметшілермен тапсырылатын 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 жарияла
нымдар және өзге де олардың кәсіби қызметін, біліктілігін 
сипаттайтын мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере ала
ды.  Азаматтар жоғарыда аталған құжат тігілетін мұқабада 
орналастырылған құжаттарды қолмақол тәртіпте немесе по
чта арқылы құжаттарды қабылдау мерзiмiнде бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарлама
да көрсетілген электрондық почта мекенжайына электрон
ды 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 хабарландыру БАҚ
та («Кызылординские вести» және «Сыр бойы») соңғы 
жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда 
қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, 120004, 
Қызылорда қаласы, Ы. Жақаев көшесі, 16 үй, № 211 кабинет
те қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссия
сы шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде 
әңгімелесу өткізу күні туралы конкурс комиссиясының хат
шысымен хабарландырылады. Хабарландыру қатысушы
лардың электрондық мекенжайларына және ұялы телефон
дарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда қаласы әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінде (Қызылорда қаласы, Ы. 
Жақаев көшесі, 16 үй) әңгімелесуге шақырған күннен бастап 
бес жұмыс күні ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен 
объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына 

байқаушыларды қатыстыруға жол беріледі.
 Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар 

ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің және барлық 
деңгейдегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан Респу
бликасы заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредиттел
ген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік 
органдардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес 
ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың және саяси 
партиялардың өкілдері, уәкілетті органның қызметкерлері 
қатыса алады.

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

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшысы
мен (жауапты хатшы) конкурс комиссиясының отырысы
на сарапшылардың қатыстырылуына жол беріледі. Сарап
шы ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның 
қызметкері болып табылмайтын, бос лауазымның функ цио
налдық бағыттарына сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі 
бар тұлғалар, сондайақ персоналды іріктеу және жоғарылату 
бойынша мамандар, басқа мемлекеттік органдардың мемле
кет тік қызметшілері, Қазақстан Республикасы Парламентінің 
және мәслихат депутаттары қатыса алады.   

 «Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымы
на үміткерлер Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет 
істері  агенттігінің Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, 
Пав лодар, Тараз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, 
Қызылорда, Қарағанды, Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау және 
Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу орталықтарында 
белгіленген тәртіппен өтеді.

EG4  cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік 
тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 тап
сырма); Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге 
арналған тестке Қазақстан Республикасының Конституция
сы (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының конституциялық 
заңы; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбай
лас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi тура
лы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тура
лы» (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, байла
ныс қызметiнiң барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке 
қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

«Қызылорда қаласы әкімі аппараты» 
                                       мемлекеттік мекемесінің  

конкурстық комиссиясы.

Қызметке конкурс

Жарамсыз деп есептелсін
Жанабергенова Айгуль Уристембековнаның 20042005 оқу жылында 

Қызылорда қаласындағы №12 І. Қабылов атындағы мектепті бітіргені жөнінде 
берілген ОБ №1487510 аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Махамбетова Гульнар Кенесовнаның атына Қызылорда қаласы, М. Шоқай 

қөшесі, №118 үй бойынша 21.04.2003 жылы берілген №0065553 (кадастрлық 
номері 10156005230) жер учаскесіне меншік құқығын, тұрақты жер пайдалану 
құқығын беретін актісі жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін. 

***
Жалғасбай Алмас Болатұлының атына Қызылорда қаласы, Жанқожа ба

тыр қөшесі, №82 үй, 13 пәтерге берілген пәтерді сыйға беру шарты (№5805 
18.11.2013ж.) жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Қызметке конкурс
«Қызылорда қаласы әкімі аппараты» 

мемлекеттік мекемесі, 120000, Қызылорда қаласы, 
Ы. Жақаев көшесі, 76 үй, анықтама үшін телефон-
дары: 8(7242) 400954 «Б» корпусы бос әкімшілік 
лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:

Қалалық мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімінің жетекші маманы (E-R-5 санаты - 1 бірлік), 
( уақытша бос негізгі қызметкердің бала күтіміндегі 
демалысындағы орын, 04.03.2015 ж дейін).
Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне 
қарай 49969 – 67903 теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:
Орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің және 

қала, қала аумағындағы тарихимәдени ескерткіштерді 
қор ғау жөніндегі жұмыстарын ұйымдастырады. Қала 
кітап ханаларындағы негізгі көрсеткіштердің орында
луын жүзеге асырады, әдістемелік көмек көрсетеді. 
Қаладағы тарихимәдени мұралар мен нысандардың 
есебін жүргізеді, ҚР «Тарихимәдени ескерткіштерді 
қорғау және пайдалану туралы» Заңының сақталуын 
бақылайды. Бөлімнің ақпараттық есептерін, жаңа тех
нологиялар, номенклатуралық құжаттармен жұмысын 
ұйымдастырып, мұрағатпен байланыста болады; Қала 
аумағындағы жаңадан ескерткіштер мен белгілер қоюды 
реттеу жөніндегі комиссия жұмысына ұсыныстар 
береді, ұйымдастырады;  Қалалық мәдениет және 
тілдерді дамыту бөліміне қарасты қызметкерлердің 
кадрлардың  белсенділігін арттыру мақсатында олардың 
мамандықтарын жетілдіру шараларын, кадрлармен 
жұмыс, олардың жеке істерін жүргізу, мемлекеттік 
әкімшілік лауазымдарға конкурстар өткізуді 
ұйымдастырады; Республикалық, облыстық, қалалық 
бағдарламалардың орындалуы туралы салыстырмалы 
есептер, мәліметтер жиынтығын дайындайды; 

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар:
Жоғары  немесе ортадан кейінгі педагогикалық 

және гума нитарлық білімі. Қазақстан Республикасының 
Конституциясын, ҚазақстанРеспубликасының «Қа
зақ стан Республикасының Президенті туралы», «Қа
зақстан Республикасының  Парламенті және оның 
де путаттарының мәртебесі туралы»,   «Қазақстан Рес
публикасының Үкіметі туралы» Конституциялық 
заңдарын,  «Әкімшілік рәсімдер туралы»,  «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы»  
Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның маманда

нуына сәйкес облыстардағы қаты настарды реттейтін 
Қазақстан Республикасының нормативтік  құқықтық 
актілерін, «Қазақстан2050» Стратегиясы: қалып тасқан 
мемлекеттің  жаңа саяси  бағыты»  стратегиясын білуі.

Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық 
міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да міндетті 
білімдер;

Конкурс  «Бос әкімшілік мемлекеттік лауазымға 
орналасуға конкурс өткізу және конкурс комиссиясын 
қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 
Төрағасының 2013 жылғы 19 наурыздағы №067/32 
бұйрығына сәйкес өткізіледі.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) Өкілетті орган белгілеген нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен өкілетті орган белгілеген 

нысанда толтырылған сауалнама;
3) Білімі туралы құжаттардың нотариалдық куә

ландырылған көшірмелері;
4) Еңбек кітапшасының нотариалдық куәлан

дырылған көшірмелері;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

ми нистр лігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 
бұйрығымен бекітілген  (Қазақстан Республикасының 
Нормативтік құқықтық актілердің тізілімінде 2010 жылы 
21 желтоқсанда №6697 болып тіркелген) нысандағы 
денсаулығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куәлігінің көшірмесі;

7) Құжаттарды тапсыру сәтінде өкілетті орган
мен белгі ленген шекті мәннен төмен емес нәтижемен 
тестілеуден өтке ні туралы қолданыстағы сертификат 
(немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі).

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған және 
конкурс жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс 
өтіліталап етілмейтін жағдайларда 4) тармақшасында 
көрсетілген құжатты ұсыну талап етілмейді. Құжаттар
дың толық емес пакетін ұсыну конкурс комис сиясының 
оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

Мемлекеттік қызметшілермен тапсырылатын осы 
тар мақтың 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген 
құжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік 
органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) 
куәландыра алады.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру 
БАҚта («Кызылординские вести» және «Сыр бойы») 

соңғы жа рияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
Қызылорда қа ла сы әкімінің аппараты Ы. Жақаев көшесі, 
76 үй, 108 кабинетте қабылданады

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс ко
миссиясы шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс 
күні ішінде әңгімелесу өткізу күні туралы конкурс 
комиссиясының хатшысымен хабарландырылады. Ха
барландыру қатысушылардың электрондық мекен
жайларына және ұялы телефондарына ақпарат жіберу 
жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда қаласы 
әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, (Қызылорда 
қаласы, Ы. Жақаев көшесі, 76 үй) әңгімелесуге шақырған 
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен 
объек тивтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына 
бай қаушыларды қатыстыруға жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар 
ре тінде Қазақстан Республикасы Парламентінің және 
барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан 
Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте ак
кредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа 
мемлекеттік органдардың, қо ғам дық бірлестіктердің 
(үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық 
ұйымдардың және саяси партиялардың өкілдері, 
уәкілетті органның қызметкерлері қатыса алады.

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазы
мына үміткерлер Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері  агенттігінің Қызылорда қаласындағы 
аймақтық тестілеу орталықтарында белгіленген 
тәртіппен өтеді.

ER5  cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: 
мемлекеттік тіл ді білуге тест (20 тапсырма); логикалық 
тест (10 тапсырма); Қазақстан Республикасының 
заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан 
Республикасының Конституциясы (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының конституциялық заңы; «Мемлекеттік 
қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес 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 өзінөзі басқару туралы» (15 
сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын бiлуге 
арналған тест сұрақтары кiредi.

Қызылорда қаласы әкімі аппараты 
мемлекеттік мекемесінің 

конкурстық комиссиясы.

Ахметов Ғалымжан Ахметұлы
Үстіміздегі жылғы 6 маусымда облысқа белгілі 

азамат  ҚР ІІО ардагері, отставкадағы полиция 
полковнигі Ахметов Ғалымжан Ахметұлы дүние сал
ды. 

Ахметов Ғалымжан Ахметұлы Қызылорда об
лысы Жалағаш ауданында 1952 жылы 16 қарашада 
дүниеге келген. 

1975 жылы Шымкент технологиялық институтын 
инженертехнолог мамандығы бойынша бітірген соң, 
жолдамамен Ленинск қаласындағы №11535 әскери 
бөлімінде кезекші мастер болып қызмет атқарды.

Ғалымжан Ахметов ішкі істер органдарындағы 
қызметін 1980 жылдың маусым айында Қызылорда 
облысы ІІБ социалистік меншікті талантаражға салу

шылармен күрес бөлімінің ұйымдастырушылықәдістемелік тобының инспекто
ры лауазымынан бастаған. 

19831992 жылдары бөлімшенің жедел уәкілі, бөлімше бастығының орын
басары қызметін атқарды. 19921996 жылдары Қызылорда ОІІБның криминал
ды милиция басқармасы, 19961997 жылдары Қызылорда облысы МТКБның 
экономикалық қылмыс тармен күрес жөніндегі басқармасын басқарған ол өз 
ісінің нағыз маманы болды. 1998 жылдың мамыр айынан бастап  Қызылорда 
ОІІБ бастығының бірінші орынбасары лауазымында қызмет атқарып, 2005 жылы 
полковник шенінде зейнеткерлікке шықты. Ол ішкі істер органдарында қызмет 
атқару барысында ІІМ және Қызылорда ОІІБсы тарапынан 26 рет марапатталды.

Ахметов Ғалымжан Ахметұлы еліміздегі құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету
де мейлінше іскер басшы ретінде танылды. Ол жан жылуы мол, қарапайым, 
ақжарқын, аяулы әке, адал азамат еді.  Оның жарқын бейнесі біздің жүрегімізде 
ұзақ уақыт сақталады. 

Қызылорда облысы ішкі істер департаментінің басшылығы, 
ардагерлер кеңесі және жеке құрамы.

Облыстық кәмелетке толма ған
дардың істері жөніндегі мамандан
ды рылған ауданаралық сотында ата
аналардың әкімшілік жауапқа тар
тылулары күннен күнге көбейіп келе 
жатыр. Басты себеп –  бала тәрбиесінің 
әлсіреуі.

  Шыр етіп сәби дүниеге келген 
сәттен бастап атаана алдында нәзік те 
қиын, қырсыры мол үлкен қоғамдық 
міндет тұрады. Ол – бала тәрбиесі! 

Өз баласымен ашық сөйлесе ал
майтын, сырласа білмейтіндердің бас
ты сылтауы «Екеуміз де жұмыстамыз, 
кешкісін үй шаруасынан қол тимейді, 
баламен сөйлесуге уақыт жоқ» дегенге 
келіп саяды.

Отбасындағы жанжал, үлкендердің 
ерсі қылығы, баланың көзінше басқа 
біреуге дөрекі сөйлеуі тәрбиеге теріс 
әсер ететінін ескере бермейміз. Арақ 
пен темекінің зиянын біле тұра, бала
лардың көзінше ішімдік ішіп, шылым 
шегеміз. 

«Не ексең, соны орасың» деген бар. 
Өзіміз теріс қылық танытып тұрып, 
баладан түзу тәрбиені қалай талап 
етпекпіз...

 Қазақстан Республикасы Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы Кодексінің  
(бұдан әрі  Кодекс) 111бабының 
1бөлігіне  сәйкес, атаанасы басқа да 
заңды өкілдері кәмелетке толмаған 
ба лаларды тәрбиелеу және оқыту жө
нiндегi мiндеттердi дәлелдi себеп тер
сiз орындамаса, айлық есептiк көр

сеткiштiң бестен онға дейінгі мөл
ше рiнде айыппұл салынады.  Осы 
бап тың бiрiншi бөлiгiнде аталған, кә
мелетке толмағандардың алкогольдік 
iшiмдiктердi, есiрткi құралдарын 
және психотроптық заттарды ұдайы 
қолдануына не қаңғыбастықпен неме
се қайыршылықпен айналысуына әкеп 
соққан iсәрекеттер, сол сияқты олар
дың қылмыс немесе қасақана әкiмшiлiк 
құқық бұзушылық белгiлерi бар әре
кеттер жасауы, атааналарға немесе 
басқа да заңды өкілдеріне жиырма 
ай лық есептік көрсеткіш мөлшерiнде 
айыппұл салуға әкеп соғатындығы 
көрсетілген.

Облыстық кәмелетке толма ған
дар дың істері жөніндегі мамандан
дырылған ауданаралық соты жыл 
сайын заңның осы талаптарын орын
дамаған 200ден астам атаананы әкім
шілік жауапқа тартады. 

Бұзақылықтың басы – баланың 
бос жүрісі. Сабақты жиі қалдыратын, 
түрлі теріс әрекетке бейім тұратын 
оқушылардың көпшілігі тәрбиемен ісі 
жоқ отбасынан шығатындығы белгілі 
болып отыр.   

Олай болса, кейін «Қап!» деп, 
бармақ шайнамай, балаңызға қазірден 
бастап көңіл бөліңіз.  

 
 Ғ.ӨТЕЕВ, 

қала прокурорының 
аға көмекшісі.

БАЛА КЕТТІ КӨШЕГЕ
уайым жоқ әкешешеде
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Мен қырық жылға жуық аудандағы №51 
мектепте математика пәнінен дәріс бердім. 
Ғылыми-шығармашылық жұмыспен айналыстым. 
Жоғары санаттағы мұғаліммін. 2013 жылы 58 жасқа 
толуыма байланысты зейнеткерлікке шықтым. 

Мен осы мектепте оқыдым. Үзбей осында 
ұстаздық қызмет атқардым. Яғни, жарты ғасыр 
ғұмырым осы мектепте өтті. Өкінішім, мектеп 
директоры М.Тұрабаев мені оқу жылының 
аяқталуына төрт ай қалғанда жұмыстан шығарды. 
Ең болмаса жарты ставкамен оқу жылын 
аяқтайын деген өтінішіме де қарамады. Бұрынғы 
жетістіктерім еленбеді. Неліктен? Осыған 
түсінбеймін. Ұзақ жылдар бойы шәкірттер 
алдындағы еселі еңбегім үшін бірнеше рет аудан 
әкімінің, облыстық білім беру қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыру институтының, “Нұр Отан” 
партиясының, Білім және ғылым министрлігінің 
Құрмет грамоталарымен марапатталдым. Үздік 
шәкірттер дайындағаным үшін Тараз мемлекеттік 
университетінің дипломын алдым. Бұдан басқа да 
көптеген марапаттарым бар. 

Қазіргі таңда мектептерге тәжірибелі ұстаздар 
ауадай қажет. Себебі, жас ұстаздар жетілем дегенше 
олардың біз сияқты ұстаздардан тәрбие-тағылым 
алғаны шәкірттерге пайдалы деп ойлаймын. Осы 
тұрғыдан келгенде менің өтінішіме аудандық 
білім бөлімі түсіністікпен қарайды деген үмітпен 
сіздерге хат жазуды жөн көрдім.

Дина БАШАРОВА,
№51 М.Қаратаев атындағы мектеп.

Жаңақорған ауданы.

ШАҢДЫ ДАУЫЛ 
БОЛАДЫ

“Қазгидромет” респуб лика-
лық мемлекеттік кәсіпорны 
Қызылорда гидрометеорология 
орталығы 8-10 маусым күндері 
Қызылорда облысының кей 
жерлерінде найзағай ойнап, жел 
жылдамдығы секундына 15-20 
метрге дейін күшейетіндігін 
хабарлайды.

Осыған байланысты, Қы-
зылорда облысы төтенше 
жағдайлар департаменті 
облыс тұрғындары мен қонақ-
тарына қауіпсіздікті сақтау 
шараларына баса назар 
аударуды ескертеді. 

Облыстық төтенше 
жағдайлар департаментінің 

баспасөз қызметі.

КӨРКЕМ 
ГИМНАСТИКАДАН – 

12 ЖҮЛДЕ 
Жуырда Жамбыл облысында көркем гимнастикадан 

ашық чемпионат өтті. Сыр елінің намысын қорғаған 
жас гимнасшылар 5 алтын, 4 күміс, 3 қола медальмен 
елге оралды.

Чемпионатқа Алматы қаласы, Ақмола, Маңғыстау, 
Қарағанды, Жамбыл, Солтүстік Қазақстан және 
Қызылорда облысынан 200-ге жуық спортшылар 
қатысып, өнерлерін ортаға салды. 

Жарыс қорытындысы бойынша жекелей сында 
Құралай Сапар, Гүлден Бердібек, Дана Садықова, 
Мәриям Тұрғанбай бас жүлдені жеңіп алды. Ал топтық 
көріністе 2004-2005 жылы туған спортшылардың 
мерейі үстем болды. 

Жекелей көріністен Айжан Қуандықова, Ольга Тян, 
Динара Шамсудин және 12-13 жастағы гимнасшылар 
топтық жаттығудан күміс жүлдені иеленді. Ал, Диана 
Қанатбек, Толқын Әбдиева топтық көріністе үштікке 
ие болды. 

Алда Алматы қаласында өтетін көркем 
гимнастикадан халықаралық жарыс бар. Сыр 
спортшылары енді сол асуды бағындыруға дайындалып 
жатыр.

Нұрбек САҒАТҰЛЫ.

“РАХМЕТТЕ”
БАҚЫТ ҰЯЛАҒАН

Облыстық “Ақмешіт-Сырдария” мешітінде  қаладағы жетім балалар мен ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үйінің  тәрбиеленушілері өз ұстаздарымен 
бірге қонақта болды. Балалар мешіт үйін аралап, оның сәулеті мен тазалығына 
риза болды. Жеткіншектерге орталық мешіттің найб имамы Нұрлан Әбжанов  
қайырымдылық, ізгілік, мейірімділік турасында уағыз айтты. Дін қызметкерлерін бір 
риза еткені, балақайлардың мешіт әдебін кей үлкендерден артық сақтап, айтылған 
уағызды беріле тыңдауы еді. Мешіт әдебін толық сақтап, намазханаға кіруі, Алла үйіне 
айрықша құрмет көрсетуі көңілге қуаныш ұялатты.

Мешітті аралап болған балалар  өздері үшін жайылған дастарқаннан дәм татты. 
Оларға тәтті балмұздақ үлестіріліп,  “Дін мен дәстүр”, ”Дін мен діл” және басқа да 
кітаптар таратылды. Олар шын жүректерімен рахмет айтып, алғыс сезімдерін білдіріп 
жатты.  

Пайғамбарымыз “жетімнің басын еркелете сипаған кісіге қолының тиген жеріндегі 
шаштардың санындай сауап жазылады” деген екен. Олай болса,  жетім-жесірге, 
жағдайы төмен отбасына қарайласа жүруді ұмытпайық, ағайын!

РАМАЗАН АЙЫНА ДАЙЫНДЫҚ 
Араға ай салып  өтетін қала 

және  аудан имамдарының бұл 
жолғы  дәстүрлі кездесуінде  
айлардың сұлтаны Рамазанға 
дайындық барысы талқыланды. 
Кездесуге қатысушылар 
Дінбасы Ержан қажы 
Малғажыұлының Рамазан  
айына орай  қабылдаған 
үндеуімен танысты. Оның 
өзіндік маңызға ие екенін  
баса айтқан облыстық 
орталық мешіттің  бас имамы 
Талғат Омаров  кездесуге 
қатысушылардың назарын алда атқарылатын істерге аударды.  

Рамазан айының әр күнінде халықпен кездесіп, уағыз айту, аудан және қала 
мешіттерінде 30 рет ауызашар ұйымдастыру, зиялы қауым мен кәсіпкерлердің басын 
біріктіру, қайырымдылық көмектерін көп жасау, мешіттердің жарықтандырылуын 
басты назарда ұстау керектігі айқын. Сонымен қатар дін қызметкерлері басшылармен 
бірлесе отырып, дүкендерде, жиын-тойларда ішімдікті болдырмауға ықпал етуі қажет. 
Жазғы діни сауат ашу курсының жоспары дайындалып, Бас мүфтидің кубогы үшін қала 
және аудан имамдарымен қатар көпшілік арасында  футбол жарысы ұйымдастырылады. 
БАҚ құралдарымен байланысты нығайтып, қасиетті Рамазан айының ерекшеліктері 
жайында мақалалар шығару көзделуде. 

Ортақ мақсатты талқылаған бұл кездесудің де көпшілік үшін пайдасы көп боларына 
сенім мол.

 
Гүлнұр РЕЙМБЕРГЕН.

Жұмыр жердегі 
жұрт әрбір төрт жыл-
да футболдан әлем 
чемпионатына көз 
тігеді. Түннің бір 
уағында басталса да, 
оған қарамастан ойын-
ды тамашалауға құмар 

жандар қатары аз емес. Қалың елдің түн ұйқысын төрт 
бөліп, кірпік қақпастан теледидар алдында телміретін 
уақыты осы аптадағы бейсенбіден бастау алмақ. 
Мұхиттың арғы жағындағы Бразилия елінде футбол-
дан әлем чемпионаты жалауын көтереді. Үстіміздегі 
жылдың 12 маусымы мен 13 шілдесі аралығында 
доп додасы дүйім елдің делебесін қоздырып, аладоп 
сиқырына арбалған адамдарға өз қызығын сыйлай-
тын болады. Іріктеу кезеңінде үздік атанған 32 құрама 
8 топқа бөлінген. Олар Бразилияның 12 қаласында 
жанкүйерлерге тартысты бәсекені тарту етпекші. 

Доп додасының ашылу сал-
танаты 12 маусымда Сан-Паулу 
қаласындағы «Коринтианс» аре-
насында өткізілсе, ақтық бәсеке 
Рио-де-Жанейро шаһарындағы 
атақты «Маракана» стадионын-
да мәресіне жетеді. Сонымен қатар, 
қалған ойындар Белу-Оризонтидегі 
«Минейран», Куябадағы «Пан-
танал», Куритибадағы «Байша-
да», Форталезадағы «Кастелан», 
Манаустағы «Амазония», Порту-
Алегридегі «Бейра-Рио», Ресифидегі 
«Пернамбуку», Сальвадордағы 
«Фонта-Нова», Наталдағы «Аре-
на дас Дунас» және ел астанасы – 
Бразилиадағы Ұлттық стадионда-
рында өткізіледі. 

Жер шарының әр қиырынан 
жиналған құрамалар сегіз топқа 
бөлінген. Әрбір топтан екі құрама 
1/8 финалға жолдама алады. Со-
нымен, қай топта қай құрамалар 
бір-бірімен сайысқа түседі. Енді 
осыған тоқтала кетелік. А тобын-
да әлемнің бес дүркін чемпионы, 
алаң иелері – Бразилиямен бірге Хорватия, Мексика, 
Камерун құрамалары сынға түседі. Доп додасының 
алғашқы кездесуі Бразилия мен Хорватия арасында 
өткізілетінін естеріңізге сала кеткеніміздің артықтығы 
болмас. Келесі В тобында 2010 жылғы әлем чемпио-

ны – Испания мен тағы бір мықты Голландия, сосын 
Чили мен Австралияның жолы түйіскен. С тобын-
да Колумбия, Грекия,  Кот-д’Ивуар және Жапония 
өзара шеберлік байқасады. Иә, олардың арасында анау 
айтқандай үздіктер жоқ болғанымен, олардың әрбірі 
жарысты жалғастыруға мүмкіндік алуы әбден мүмкін. 
Мамандар С тобына кілең мықтылар жиналған деп жо-
рамал жасауда. Өйткені, онда Англия, Италия, Уруг-
вай сынды серкелермен қатар Коста-Рика құрамасы 
да ешкімге оңай шағыла қоймайды. Ал Е тобында 
Швейцария, Франция секілді кәрі құрлықтан жеткен 
үздіктермен Оңтүстік және Солтүстік Американың 
намыстарын қорғайтын Эквадор мен Гондурас 
сынға түспекші.  Талай дүбірлі доданың дарабозы 
атанған Аргентина  F тобының үздігі саналса, жары-
сты жалғастыруға берілетін тағы бір жолдамаға Бос-
ния, Иран және Нигерия құрамалары өзара таласады. 
Қазіргі таңда G тобының мықтылары ретінде Герма-
ния мен Португалия саналып отырғанымен, Гана мен 

АҚШ та ешкімнің ыңғайына жығыла қоюға құлық та-
ныта қоймайтыны тағы бар. Бұрынғы одақтас елдер 
арасынан әлемдік футбол тойына аттанған жалғыз 
құрама – Ресей ең соңғы H тобында Бельгия, Алжир 
және Оңтүстік Кореямен ойнайды. 

Мамандар биылғы доп додасында бас жүлдеден 
негізгі үміткер ретінде алаң иелері – Бразилия 
құрамасын айрықша атап отырған жайы бар. Рас, жер 
жүзінде олар әрдайым мықтылар қатарында санала-
ды. Бұл елден жылма-жыл өз шеберлігімен талай тәнті 
еткен шебер футболшылар молынан шығады. Оған 
қоса, олардың бұған дейін алтын кубокты бес мәрте 
төбесіне көтергені тағы бар. Сонымен қатар, өткен 
чемпионаттың бас жүлдесін иеленген Испанияны, төрт 
мәрте әлем чемпионы Италияны ешкім жоққа шығара 
алмайды. Осындай зор жетістікке жеткен Аргенти-
на, Англия, Франция да биыл да алтын медальға ие 
болсақ деп арқаланып отыр. Ал кәрі құрлықтағы Пор-
тугалия мен Голландия да талай мықтыны састырып, 
дегбірін алып жүрген мықтылардың бірі екені белгілі. 
Қысқасы, бір айдан кейін сан түрлі болжамның жауа-
бы табылып, аталмыш мундиалдың басты жеңімпазы 
анықталатын болады. 

Сондай-ақ, соңғы сәтте алған жарақаттарына бай-
ланысты айтулы жарыстан шет қалып қойған футбол-
шылар бар. Олардың қатарында француз Франк Ри-
бери, германиялық Марко Ройс, Ларс Бендер, Илкай 
Гюндоган, ағылшын Тео Уолкотт, испан Виктор Валь-
дес, голландиялық Рафаэл ван дер Варт, ресейлік Ро-
ман Широков сынды бірқатар белгілі ойыншылар бар. 

Әлем чемпионатының 
ойындарына Азиядан – Бен-
джамин Уильямс (Австралия), 
Абдулла Шукралла (Бахрейн), 
Раушан Ирматов (Өзбекстан) 
және Юити Нисимура (Жапо-
ния), Солтүстік Америкадан – 
Марко Родригес (Мексика), Хо-
эль Агилар (Сальвадор), Марк 
Гейгер (АҚШ), Оңтүстік Аме-
рикадан – Нестор Питана (Ар-
гентина), Сандро Риччи (Бра-
зилия). Вильмар Рольдан (Ко-
лумбия), Энрике Оссес (Чили), 
Карлос Вера (Эквадор) жасыл 
алаң төрінде қазылық етеді. 
Сондай-ақ, мұхит аймағынан 
– Питер О’Лири, Африкадан – 
Джамель Аймуди (Алжир), Ба-
кари Папа Гассама (Гамбия), 
Нумандьез Дуэ (Кот-д’Ивуар) 
және Еуропадан – Говард Уэбб 
(Англия), Феликс Брих (Герма-
ния), Бьорн Кёйперс (Нидер-
ланды), Никола Риццоли (Ита-
лия), Карлос Веласко Карбальо 

(Испания), Педру Проэнса (Португалия),Милорад Ма-
жич (Сербия), Джюнейт Чакыр (Түркия), Юнас Эрик-
ссон (Швеция) құрамалар кездесуінде төрелік етеді. 

Ә.ТҰРСЫНБЕКҰЛЫ. 

ДIН ЖӘНЕ ДІЛ

РЕДАКЦИЯҒА ХАТ

1. 0404000.01  Фортепиано
2. 0404000.02  Ішекті аспаптар: 

(скрипка, виолончель, контрабас, 
класси калық гитара)

3. 0404000.03  Үрлемелі-ұрмалы 
ас пап тар: (флейта, гобой, кларнет, тру-
ба, фагот, тромбон, саксофон, ксило-
фон)

4. 0404000.04  Халық аспапта-
ры: (дом  быра, қобыз, қыл-қобыз, бас-
қобыз, баян, шертер, бас-домбыра, 
контрабас-қобыз, домра-прима)

5. 0405000 Хорда дирижерлік ету.
6. 0407000 Ән салу ( классика лық, 

дәстүрлі ән-терме, эстрадалық)
7. 0408000 Би өнері
Құжаттар 20 маусымнан 20 шілдеге 

дейін қабылданады.
Шығармашылық емтихандар 21-28 

шілде аралығында өтеді.
Қажетті құжаттар:
1. Өтініш
2. 3х4 сурет (6 дана)
3. Медициналық анықтама 086У, 

063, флюорография
4. Бірыңғай ұлттық тест сертифи-

каты (11-кл.)
5. Аттестат (9-11кл.) түпнұсқа
6. Жеке куәлік немесе туу туралы 

куәлік (көшірме).

Мекен-жайы: Қызылорда қаласы, 
Желтоқсан көшесі, 37.

Байланыс телефоны: 27-21-45.

ҚАЗАНҒАП АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА 
МУЗЫКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

ТӨМЕНДЕГІ МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША 2014 -2015 ОҚУ ЖЫЛЫНА 
9-11 СЫНЫП БІТІРГЕН ТАЛАПКЕРЛЕРДІ ҚАБЫЛДАЙДЫ

Құрметті ата-аналар!
Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық колледжінің музыкалық мектебі 7 

жастан 12 жасқа дейінгі балаларды келесі бөлімдерге шақырады:
1. Фортепиано
2. Ішекті аспаптар: (скрипка, виолончель)
3. Үрлемелі-ұрмалы аспаптар: (флейта, гобой, кларнет, труба, саксофон, кси-

лофон)
4. Халық аспаптары: (домбыра, қобыз, қыл-қобыз, бас-қобыз, баян)
5. Хорда дирижерлік ету
6. Ән салу 
7. Би өнері
Оқу ақылы негізінде жүргізіледі.
Құжаттар 20 маусым - 12 шілде аралығында қабылданады.
Қабылдау емтихандары 25-26 тамыз айында өтеді.
Қажетті құжаттар:
1. Туу туралы куәлік (көшірме)
2. 3х4 сурет (4 дана)
3. Медициналық анықтама 
4. Мектепте оқитыны туралы анықтама
5. Ата-аналардың жұмыс орнынан анықтама
6. Файл-папка.

ЕСЕЛІ ЕҢБЕГІМНІҢ ЕЛЕНБЕГЕНІ ҚАЛАЙ?
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АРБАҒАН БІЗДІ 
БІР СИҚЫР...

Шараның ашылу салтанатында 
сөз алған қаламгердің сыйлас ағасы, 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің 
профессоры Мұстафа Матаев, 
облыстық кәсіподақтар кеңесінің 
төрайымы Райкүл Байназарова, 
“Сыр медиа” ЖШС ардагерлер 
кеңесінің төрағасы, ақын Әскербек 
Рахымбекұлы, ағайындары аты-
нан аралдық азамат Қазыбек Ая-
пов оның азаматтық тұлғасы жайлы 
жылы лебіздерін білдіріп, жарысқа 
қатысушыларға сәттілік тіледі.

Мектеп оқушылары арасындағы 
шағын футбол додасына 8 ко-
манда қатысты. Бір атап өтерлігі, 
балғын аяқдопшылар сайысында 
марқұмның туған топырағы Арал 
ауданының Қарақұм ауылынан 

ат арытып жеткен №59 орта мек-
теп ұландары шеберлік байқасты. 
Аса тартысты өткен теңбіл доп 
турнирінде облыс орталығындағы 
№173 орта мектеп өрендерінің 
мерейі үстем болса, жүлделі орын-
дарды №15 және №1 мектеп-
лицей командалары өзара бөлісті. 
Жанкүйерлерді шеберліктерімен 
тәнті еткен былғары доп иелері 
“Үздік қақпашы”, “Үздік 

қорғаушы”, “Үздік шабуылшы” но-
минацияларын қанжығаларына бай-
лады.

Шахмат пен дойбыдан бәсеке 
негізінен бұқаралық ақпарат 
құралдары өкілдерінің арасында 
өткізілді. Ойлылар ойынында “Кы-
зылординские вести” газетінің бас 
редакторы Тимур Қасымов топ жар-
са, осы басылымның қызметкері 
Виталий Скорняков екінші орынды 
қанағат етті. Үштікті “Қазақстан-
Қызылорда” телеарнасының 
қызметкері Мұрат Шөкенов 

түйіндеді. Ал, дойбышылар сай-
ысында “Сыр медиа” ЖШС-ның 
бөлім басшысы Сәбит Көшербаев 
көш бастаса, екінші орын “Қоғам 
ТВ” телеканалының тілшісі Асқар 
Тәжиевтің еншісіне бұйырды. 

Үшінші орынды “Сыр медиа” 
серіктестігінің тағы бір қызметкері 
Шыңғыс Бекішев иеленді.

Жарыс жеңімпаздары мен 
жүлдегерлері ақшалай және 
бағалы сыйлықтармен марапаттал-
ды. Еске алу шарасының соңында 
марқұмның рухына ас беріліп, 
құран бағышталды.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

ҚАЛАМГЕР 
АТЫНДАҒЫ ТУРНИР

Өткен сенбіде “Евразия” спорт кешенінде жазушы-
журналист Қази Данабаевты еске алуға арналған шағын 
футболдан және шахмат пен дойбыдан турнир өтті.


