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“МЕКТЕПКЕ ЖОЛ”  
АКЦИЯСЫ БАСТАЛДЫ

 “Сыр медиа” ЖШС жанындағы облыстық телекоммуни-
кациялар орталығында облыстық білім басқармасының ұйым-
дастыруымен “Мектепке жол” республикалық  қайырымдылық 
акциясының басталуына арналған баспасөз мəслихаты болып өтті.    
Шараны облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары 

Б.Сайлыбаев   ашып, акцияның маңыздылығына кеңінен тоқталды. 
Жаңа оқу жылының басталуына да аз уақыт қалды. Балалар оқу 

құралдары мен мектеп формасын ретке келтіріп, алғашқы қоңырауға 
қамданып жатыр.

Алайда, барлығы бірдей емес. Жаңа оқу жылына дайындықсыз бара-
тын балалар да бар. Осы мəселенің алдын алу үшін республикалық деңгейде 
“Мектепке жол” акциясы бастау алған болатын.

“Балаға мейірім сыйла!” деген ұранмен өтетін дəстүрлі акцияның 
мақсаты – аз қамтылған жəне көпбалалы отбасынан шыққан, жетім, ата-
ананың қамқорлығынсыз қалған балаларға жаңа оқу жылының  дайындық 
кезеңінде көмек беру, қолдау білдіру болып табылады. 

Тұрғындарды ақпараттандыру, мемлекеттік мекемелер, үкіметтік 
емес ұйымдар мен кəсіпкерлерді акцияға тарту негізінде облыстық жəне 
аудандық деңгейде арнайы штабтар құрылып, олар жүйелі жұмыс жасауды 
жоспарлап отыр. Негізінен облыс көлемінде акция үш кезең арқылы жүзеге 
асады. 

Мəселен, өткен жылы акция барысында облыста 24 мыңға жуық 
көпбалалы жəне аз қамтамасыз етілген отбасы балаларына 141 млн. теңге 
көлемінде көмек көрсетілсе, ал 12549  балаға бюджет есебінен қаржы 
қарастырылған. Тағы бір айта кетерлігі, 11463 балаға бюджеттен тыс 
қаржылай көмек көрсетілген. Ал биыл облыс бойынша 15450 бала мектеп 
табалдырығын аттайды. 

Шара барысында облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне 
əлеуметтік бағдарламалар басқармасының бас маманы А.Əлібекова сөз 
алып, өткен жылы  осы негізде атқарылған жұмыстарға тоқталып, қала 
мен аудан бойынша қанша баланың əлеуметтік жағдайы мен отбасылық 
тұрмысы  жөнінде деректер жиналып тиісті мекемелерге ақпарат беріп 
отырғандығын тілге тиек етті.

Шара соңында Бақытжан Сайлыбаев балалардың ертеңін ойласақ, 
оларға қолдан келгенше жағдайды  жасауға тиіспіз дей келе, көпшілікті 
акцияға белсенді қатысуға шақырды. 

Сондай-ақ, арнайы мамандарға журналистер тарапынан сұрақтар 
қойылып, оған тиісті жауап қайтарылды. 

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

ЖАҢА СЕНАТОРЛАР ЕСІМІ
7 ҚАЗАНДА БЕЛГІЛІ БОЛАДЫ

Өткен жұма күні Орталық коммуникациялар қызметінде ҚР 
Орталық сайлау комиссиясының баспасөз мəслихаты өтіп, ОСК комис-
сиясы төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов алдағы науқанға дайындық ба-
рысын баян етті.
2008 жылғы 4 қазанда сайланған сенаторлар өкілеттігінің конституциялық 

мерзімі ағымдағы жылғы 9 желтоқсанда аяқталады. Осылайша, 1 қазанда 
республиканың 16 өңірінде еліміздің жоғарғы заң шығарушы органының 
жоғарғы палатасына бір депутаттан сайлануы керек. 

Сенат депутаттарын сайлау жанама сайлау құқығы негізінде жасырын дау-
ыс беру арқылы жүзеге асады.

Кандидаттарды ұсыну мəслихаттар сессияларында, сондай-ақ өзін-өзі 
ұсыну тəртібімен жүзеге асырылады. Сонымен қатар партиялар мен қоғамдық 
бірлестіктер өздерінің мəслихаттардағы өкілдері арқылы өз кандидатта-
рын ұсына алады. Парламент Сенатының депутаттығына кандидат ретінде 
тіркелу үшін үміткер тиісті аумақтық мəслихаттар депутаттарының кемінде он 
пайызының қолдауына ие болуы тиіс. Ол үшін тиісті қолдар санын жинау қажет. 
Сенат депутаттығына кандидат тіркеуге дейін жəне оның Конституция мен Сай-
лау туралы заңда көрсетілген талаптарға сəйкестігі мен оны қолдауға жиналған 
қолдар тексерілгеннен кейін сайлау жарнасын енгізеді. Биылғы жылы жарна 299 
мың 490 теңгені құрайды.

Сонымен қатар, кандидат жəне оның зайыбы тіркеуге дейін тұрғылықты 
жері бойынша салық органдарына табысы мен мүлкі туралы декларация 
тапсыруға міндетті. Сайлау заңнамасына сəйкес Сенат депутаттарының сайла-
уы балама негізде өтеді. Яғни, дауыс беруге арналған бюллетеньдерге екі канди-
даттан кем енгізілмеуі қажет.

«2014 жылғы 1 қазанға Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты 
депутаттарының кезекті сайлауын тағайындау туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің Жарлығының ережелерін іске асыру мақсатында Орталық сайлау 
комиссиясы осы сайлауды əзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың 
күнтізбелік жоспарын бекітті.

Аталған жоспарға сəйкес кандидаттарды ұсыну ағымдағы жылғы 31 тамызға 
дейін жүреді. Тіркеу 2014 жылғы 11 қыркүйекке дейін, ал сайлау алдындағы үгіт 
12 қыркүйекте басталып, 29 қыркүйек  24.00-ге  дейін жүргізіледі.

Дауыс беруді, дауыстарды санауды жəне қорытындыларды жариялауды 
облыстық, Астана жəне Алматы қалалық сайлау комиссиялары бір күн ішінде 
– 1 қазанда жүргізеді.

Сайлаудың соңғы қорытындыларын Ортсайлауком 2014 жылғы 7 қазаннан 
кешіктірмей анықтауы қажет.

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты депутаттарының сайлауын 
өткізуге республикалық бюджеттен барлығы 136 миллион теңге бөлінді.

Парламент Сенатының депутаттығына кандидаттың əрқайсысына сайлау 
алдындағы үгітті жүргізуге, сондай-ақ көліктік шығындарға республикалық 
бюджеттен қаражат бөлінеді.

Сонымен қатар, кандидаттардың əрқайсысы жалпы қаражат мөлшері 13 
млн. 976 мың 200 теңгеден аспайтын сайлау қорын құра алады.

Кандидаттарға сайлау алдындағы үгітті жүргізуге республикалық бюджет-
тен бөлінген қаражатты сайлау комиссиялары кандидаттардың үгіттік мате-
риалдарын тек жергілікті өңірлік масс-медиада жариялауын қаржыландыруға 
жіберетін болады.

МАДАҚ ПЕН МАРАПАТҚА 
ЛАЙЫҚ МАМАНДЫҚ

Қызылордалық теміржолшылар бір күнде қос қуанышты 
– Көлік қызметкерлері күні мен Қазақстан теміржолының 110 
жылдығын атап өтті. Мерекеге орай ұйымдастырылған салта-
натты жиынға облыс əкімінің орынбасары Серік Қожаниязов 
қатысты. 
Айтулы шарада баяндама жасаған «Қазақстан темір жолы» ҰК АҚ 

«Қызылорда жол бөлімшесі» филиалының директоры Амангелді Арысбаев 
қызылордалық теміржолшылар кəсіби мереке күніне үлкен жетістіктермен 
келіп отырғанын айтты. 

– Кеше ғана 1-ші жартыжылдықтың жұмыс қорытындысының 
нəтижесінде, Қызылорда теміржол бөлімшесі қауіпсіздік, еңбекті қорғау, 
өндірістік-қаржы мен негізгі көрсеткіштер бойынша республикада 1-орынға 
ие болды. Міне, мұндай жетістікке жету сіздердің əрқайсысыларыңыздың 
жауапкершілікпен аянбай еңбек етулеріңіздің нəтижесі дер едім, – деді ол. 

«Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы ел экономикасындағы 
Үдемелі индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасын 
жүзеге асыруда шынайы көшбасшыға айналып отыр. Елбасының тікелей 
тапсырмасымен Астанада локомотив, электровоз жəне жолаушылар вагон-
дарын құрастыру зауыттары бой көтерген. Қазіргі таңда 1200 шақырымдық 
Жезқазған-Бейнеу, Арқалық-Шұбаркөл жобаларының құрылысы қарқынды 
жүргізіліп жатыр. Осы станцияларға Қызылорда өңірінен мамандар 
таңдалып, оқытылуда. 

Ал 2012 жылдың шілде айында құрылысы басталған «Жезқазған-
Сексеуіл» теміржол желісінің жалпы ұзындығы 547 шақырым болса, оның 
276,8 шақырымы Қызылорда облысының аумағынан өтеді. 

Сексеуіл станциясында теміржолшылар үшін мөлтек аудан 
тұрғызылып, 8 тұрғын үй салынды, сондай-ақ балабақшаның іргетасы 
қаланды. Бұл құрылысты жүзеге асыруда жаңа жұмыс орындары ашылып, 
жергілікті халық тұрақты табыс көзімен қамтамасыз етілді. 

Сонымен қатар, салтанатты жиында теміржол саласында жемісті еңбек 
етіп жүрген қызметкерлер, болат жолды бағындырып, ұзақ жыл аянбай 
тер төккен ардагерлер облыс əкімі мен ұлттық компания президентінің 
құрмет грамоталарымен, алғыс хаттарымен, «Қазақстан темір жолының 
110 жылдық»  медалімен марапатталды.  

Облыста 9 мыңнан аса теміржолшы болса, оның екі жарымнан астамы – 
«Нұр Отан» партиясының мүшесі. Осы орайда, еңбектің көрігін қыздырып, 
қоғамдық-саяси жұмыстарды жандандырып жүрген партия белсенділеріне 
партия филиалы төрағасының құттықтауы табыс етілді. 

Салтанатты жиында облыс əкімінің орынбасары Серік Қожаниязов пен 
«Қазақстан темір жолы» ҰК АҚ президентінің кеңесшісі Бақберген До-
сманбетов, «Нұр Отан» партиясы облыстық филиалы төрағасының орын-
басары Жандос Базартай ел экономикасының күретамыры саналатын 
темір жол саласында міндеттерін мүлтіксіз орындап жүрген қызметкерлер 
қандай мадақ-марапатқа да лайық екенін айтып, Қызылорда теміржол 
бөлімшесінің тарихына өзіндік қолтаңбаларын қалдырған сала майталман-
дарына алғыстарын жеткізді. 

Дəурен ОМАРОВ.

Алыстан үйелеп жатқан түйедей болып 
көрінетін қарт Қаратау мол қазынаны бауыры-
на басып жатқалы қаш-шан?! Табиғат үйген 
тау тастарының астында мыс пен мырыштың, 
алтын мен молибденнің, цирконий мен 
титанның мол қоры бар екендігін ғалымдар 
дəлелдеп, айтудайын айтып-ақ келеді. Осы 
байлықты игеруге əлденеше рет талпыны-
стар жасалғанымен, жерасты қазба байлығына 
қатысты бұл шаруа əлі де түбегейлі шешімін 
таба алмаған сыңайлы. 

Иə, кешегі кеңестік кезеңде Шалқияңыз 
кішігірім қала кейпіне еніп, мұнда көпқабатты 
үйлер салынып, жаңа типтегі əлеуметтік 
нысандар бой көтерген-ді.  Мұнда КСРО-
ның түкпір-түкпірінен кеншілер ағылып, 
қалашықтағы тұрғындар саны оншақты мыңға 
да жетіп жығылды. «Шалқиядағы» қорғасын-
мырыш өндірісі сол кездегі ірі кеніштердің 
санатына да жатқызылып үлгерді-ау. Кеңес 
үкіметі тараған соң мұндағы жұмыстың да 
берекесі кетті, сыртқы байланыстар үзілді, 
кеншілер өзге жерлерге қоныс аударды, 
ғимараттар бұзылып, талан-таражға түсті. 

Екі мыңыншы жылдардан бері де 
«Шалқияға» кім көз қырын салмады дейсіз. 
Болгарлар мен қытайлар, поляктар мен 
ағылшындар  да келді. Алайда, «Қызды кім 
айттырмайды, қымызды кім ішпейдінің» 
керімен сөзден нақты іске көшкен ешқайсысы 
болмады. Беріде шамалы қимыл болғанымен, 
əлемдік дағдарыс əсерінен, нарықтағы металл 
бағасының төмендеп кетуі салдарынан кен 
орны өз жұмысын амалсыз тоқтатып  тұр. 

Қош, сонымен 2007 жылы «Казгипроц-
ветмет» институтымен «Шалқия» кенішінің 
жерасты құрылысы туралы» жобасы жаса-

лынып, мұндағы қазба байлықтың мөлшері 
4 миллион тоннаға жететіндігі нақтыланды. 
Ал 2012 жылы «Казгорпроектсервис» ЖШС 
арқылы «Шалқиядағы» түсті металл жера-
сты қазба байлығын игеруді іске қосу жоба-
сы мақұлданды. Аталған жобаны нақтылай 
іске асыру барысында  кеніш басында кен 
байыту фабрикасын салу қажеттігі тағы да 
алдан шықты. Бұрын өндірілген шикізатты 
кеніштен 165-170 шақырым жердегі Кентау 
қаласына тасымалдауға тура келіп, бұл көп 
шығынды талап етіп келген-ді. Ал өндіріс 
ошағын жаңаша іске қосу барысында мұндай 
шығындардан басты арашалаған жөн. 

Енді «Шалқияны» бұрынғы иесінен 
«Тау-Кен Самұрық» ұлттық компания-
сы сатып алды. Атап айтқан жөн, кейінгі 
нақты іс-қимылдар облыс əкімі Қырымбек 
Көшербаевтың батыл əрекеттері нəтижесінде 
жəне шалғайдағы «Шалқияға» уақытпен са-
наспай, бірнеше мəрте сапарлауы барысын-
да біртіндеп жүзеге асып келеді. Мұнда ми-
нистрлер мен Үкімет басшысы да келді. 
Үкіметте “Қызылорда облысының тау-кен 
металлургиялық кешенін дамыту бойынша 
“Жол картасы” қабылданып, онда кенішті 
қайта жаңғырту көзделген.

Жаңа жобаны жүзеге асыруға 469 млн. 
АҚШ доллары қажет болса, оның 320 млн. 
доллары алғашқы үш жыл ішінде игерілуі тиіс. 
Мамандар алдағы 3 жыл ішінде құрылыста 
945 адам жұмыс жасайтындығын алға тар-
тып отыр.  Инвесторлар осы арада кен-байыту 
комбинатын салу арқылы өндіріске салынған 
қаражаттың қысқа мерзімде өтелетіндігіне 
сенімді. Сонымен қатар, жергілікті тұрғындар 
жұмыспен қамтылып, олардың əлеуметтік 

жағдайы көтерілетін болады. Бір сөзбен 
айтқанда, «Шалқия» түтінінің түзу ұшуы елге 
береке əкелмек. 

«Тау-Кен Самұрық» Ұлттық ком-
паниясының «Шалқия» кенішінің тізгінін 
қолға алуы көпшіліктің үміт отын жақты. 
Қайта жаңғырту жұмысына əлемдегі беделді 
компаниялар – «Outotec» (Финляндия), 
Xstrataplc (Швейцария) жəне  «Уралмеха-
нобр» ААҚ (Россия) тартылады деп күтілуде. 
Бұл сөзден нақты істің қозғалысқа түсетіндігін 
аңғартса керек. Бастапқы кезеңде кеніште 
500 кенші еңбек етсе, бұдан бөлек, 200 адам 
құрылыс жұмыстарымен шұғылданатын бо-
лады. «Шалқияға» қайта оралуға бұрынғы 
маман-кадрлар дайын. «Кеніш қайта іске 
қосылатын болыпты!» деген жағымды 
жаңалық шыққалы олар жиі хабарласып, өз 
түйіндемелерін ұсыну үстінде. Бұл – жаңа 
өндіріс кадр тапшылығын аса сезіне қоймайды 
деген сөз. Сонымен қатар, Жаңақорған, Шиелі 
аудандарындағы аграрлы-техникалық коллед-
ждер кенішке қажетті мамандарды дайында-
уды қолға алып жатыр. Мұнан өзге, Ресей-

дің Санкт-Петербург, Мəскеу институтта-
рына жүзден астам жергілікті жас түлектер 
инженерлік-техникалық мамандық алу 
үшін облыс əкімінің гранты бойынша оқуға 
жіберілуде.  

«Шалқия Цинк ЛТД»  серіктестігінің  бас 
геологы Ю.Пірмахановтың мəлімдеуінше, 
техни калық жабдықтарды жөндеу-қайта қал-
пына келтіру жұмыстарын жүргізуге қазір дің 
өзінде 60 жұмысшы-слесарь алынған. Олардың 
қатары алдағы уақытта өсе түсетіні анық. Ал, 
Шалқия кентінің əкімі С.Өмірбековтен  аймақ 
басшысының қолға алған бұл ісінің шарапаты-
нан жергілікті тұрғындардың сенімі нығайып, 
олардың жеке тұрғын үйлер салуға белсе-
не кірісіп жатқандығын, өз қожалықтарында 
қолайлы шаруалармен шұғылдануды өрістете 
бастағандығынан хабардар болдық.      

Иə, сенімділік бар жерде əрдайым елдің 
ынтымағы мығым, ісі де берекелі болмақ. 
Сөйтіп, «Шалқияның» қайта шалқитын күні 
де қашық емес.

Н.НАЗЫМХАНҰЛЫ.
Жаңақорған ауданы, Шалқия кенті. 

“ШАЛҚИЯНЫҢ” ҚАЙТА ШАЛҚИТЫН
күні қашық емес

Өткен шілде айында «Шалқия» кенішінде кен өндірумен айналысатын 
«Шалқия Цинк ЛТД» ЖШС-ның 100 пайыздық үлесін «Тау-Кен Самұрық» 
Ұлттық компаниясының сатып алу жұмыстары аяқталды. Нақты кезеңде 
аталған кен орнында шетелдік инвесторлармен бірге жөндеу жəне қалпына 
келтіру жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр.

Облыс дамуына дем беріп келе жатқан «Игілік» қоры бизнестің əлеуметтік 
жауапкершілігінің ай қын айғағы іспетті. Бүгінде əлеу меттің əлсіз топтарын қолдаумен шек-
телмей аймақтағы бірқатар жобаларға демеушілік көрсетіп келе жатқан «Игіліктің» игілігі 
барша Сыр жұртына ортақ болып отыр. 

«Игiлiк» қорының директоры Ақтолқын Шерехан қордың жыл басынан бері атқарған 
жұмыстары жайлы төмендегі сұхбатта кеңінен баян етеді.

ӘЛЕУМЕТТІҢ ӘЛЕУЕТІН ОЙЛАЙМЫЗ

– Жұрт ұғымында “Игілік” халықтың əл-
ауқатын көтеруге арналған жоба. Бүгінгі күні 
Қызылорда – табысы аз, күнкөрісі төмен жанда-
ры көп аймақтың бірі. Қаржыландыру көздеріне 
қарағанда тұрмысы төмен отбасыларға бері-
летін қаржы көлемі айтарлықтай көп көрінбейді. 
Біздің дарынды балаларымыз Ла-Скалаға ба-
рып əн салғанның орнына біреу болса да мұқтаж 
бір отбасының жағдайын неге түземеске деген 
пікірлердің де бар екендігін жасыра алмаймыз.

– Əр адамның жақсы өмір сүруі оның өзінің 
өмір жолын қалай бастағанына, талпынысы-
на, құлшынысына байланысты деп ойлай-
мын. Əрине, мақсатқа, табысқа қол жеткізуде 
кедергілер əркімнің де жолында кездеседі.  

Қазіргі заман – табыс табамын, өз 
тұрмысымды, өмір сүру қалпымды жақсартамын 
деген адамға мүмкіндігі мол заман. Қазіргі 
уақытта жұмыс жоқ деушілермен қатар электрик, 
газбен дəнекерлеуші, ағаш ұстасы, бала күтуші, үй 

қызметкері, бетон құюшы 
сияқты жұмысшыларды 
іздеушілер де көп. Теле-
дидар мен газеттегі хабарландырулардан еңбек 
рыногында қаншама жұмыс қолына сұраныс 
бар екендігі байқалады. Мəселе сонда, көп 
жұрт жұмысшы мамандығын менсінбейді. Қара 
жұмыс істеуді ар көреді. Нəтижесінде жалған на-
мыспен жұмыссыз, табыссыз өзін де, отбасын 
да мұқтаждыққа əкеледі. Бұл бір жағы болса, 
екіншіден қазір талғам мен сапа заманы, сондай-
ақ бəсекелестік кезеңінде мінсіз талапқа, жоғары 
сұранысқа сай болу үшін дипломды жай маман 
болу жеткіліксіз. Бесаспап, айтыла беретіндей 
сегіз сырлы, жеті қырлы, үнемі ізденісте 
өз-өзін жетілдіріп отыратын маман 
қайсыбір еңбек нарығында болмасын, 
өтімді.

Шиелі ауданындағы Бестам 
ауылының өрендері ұзақ жылдан 
бері ескі мектеп ғимаратында білім 
алып келді. “Сабақты ине сəтімен” 
демекші оңды істің орайы келіп, 
биыл бестамдық өрендер жаңа оқу 
жылын еңселі ғимаратта қарсы 
алмақшы. Өткен жылы мектептің 
қазығы қағылып, енді сол білім 
ордасы елдің игілігіне айналды. 
Мектептің ашылу салтанатында сөз 
алған облыс басшысы ендігі кезек-
те жергілікті ұстаздарға білім беру 

саласында тыңғылықты жұмыс 
атқарып, жемісті еңбек етуге барлық 
мүмкіндік жасалып отырғанын 
жеткізді. 

Облыс əкімі аудандағы сапары 
барысында Шиелі кентінде орын 
тепкен “Мөлдір” дəріханасына аял-
дап, ондағы жұмыс барысымен та-
нысты. Бұл орын бүгінгі күннің та-
лаптарына сай құрал-жабдықтармен 
қамтамасыз етілген. Онда қажетті 
дəрілерді арнайы роботтар зама-
тында тауып бере алады. Ал “Ги-

гант” ауылындағы “Бидайкөл” ша-
руа қожалығы жылда 1000 гек-
тардан астам ауыл шаруашылығы 
дақылдарын егіп келеді. Олардың 
ішінде бау-бақша өнімдерін егу-
ге де мəн берілген. Қожалық 
жетекшісі Əбжаппар Тұрманұлы 
облыс əкіміне аяқ су мəселесі толық 
шешілгендігін айтып, өнім деңгейі 
жоғары екендігін жеткізді. Аймақ 
басшысы келесі кезекте “Көкшоқы” 
елді мекенінде орын тепкен 
химиялық сақтау жəне жөнелту 
орталығының жұмысымен танысты.

Жаңақорған ауданындағы 
“Сүтті құдық” ауылының тұр ғын-

дары үлкен қуанышқа кенелді. 
Мұнда ашылған білім ордасы 600 
оқушыға арналған. Белгілі мем-
лекет жəне қоғам қайраткері 
Б.Аралбаев атындағы №52 мектеп 
өрендері енді  жаңадан пайдалануға 
берілген мектеп ғимаратында білім 
алады. Жергілікті тұрғындармен 
жүздескен облыс басшысы мек-
теп ұжымына жоғары жетістіктерге 
жетуіне тілектестігін білдірді. Ау-
дан орталығында орын тепкен “Жа-
лын” балабақшасы “Қазатомпром” 
компаниясының демеушілігімен 
салынған. Оны “Промстройсервис” 
ЖШС сапалы түрде толық атқарып 

шықты. Облыс əкімі күрделі 
жөндеуден өткізілген аудандық 
орталық кітапханаға аялдап, ондағы 
жасалған жұмыс барысына зер сал-
ды. Бұл ғимараттың жөнделуіне 
23 млн. теңге көлемінде қаржы 
қаралған.

Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Шиелі, Жаңақорған аудандары. 

(Облыс əкімінің Шиелі, Жаңа-
қор ған аудандарына сапары бары-
сы жөнінде газетіміздің келесі нө-
мірінен толығырақ оқи аласыздар).

 

САПАР

ҚОС АУДАНДАҒЫ ҚУАНЫШ
Шиелі мен Жаңақорғанда жаңа мектептер пайдалануға берілді

Кеше облыс 
əкімі Қырымбек 

Көшербаев жұмыс 
сапарымен Шиелі 
жəне Жаңақорған 

аудандарында 
болды. Сапар

барысын-
да бірқатар 
əлеуметтік 

нысандардың 
ашылуына 

қатысып, ауыл 
шаруашылығы 

саласындағы 
құрылымдар 
жұмысымен

танысты.

БРИФИНГ



Сейсенбі, 5 тамыз, 2014 жыл

2 ÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁ
www.syrboyi.kzАЙМАҚ ТЫНЫСЫ

«Қызылорда облысының еңбек саласындағы 
бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 
Қызылорда қаласы, Бекзатхан Асқар көшесі, 47, 
анықтама үшін телефондары: 8 (7242) 26-31-40,  факс 
8 (7242) 26-34-76, obl.trud@mail.ru  «Б» корпусы бос 
мемлекеттік əкімшілік лауазымға орналасуға кон-
курс жариялайды:

Қызылорда облысының еңбек саласындағы 
бақылау басқармасы басшысының орынбасары-
мемлекеттік еңбек инспекторы (Д-О-2 санаты – 1 
бірлік). Қызмет атқарған жылдарына байланысты 
лауазымдық жалақысы 125563 теңгеден 169767 теңгеге 
дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:
Басқарма жұмысына жалпы басшылық, басқармаға 

жүктелген міндеттердің орындалуын қадағалау;
Белгіленген үлгі бойынша басқарманың 

бөлімдерінің есептерінің жалпы жинағын жүргізіп, 
есептерін əзірлеу жəне басшылыққа хабарлама-
лар мен баяндамаларды əзірлеп,  уақытылы берілуін 
қамтамасыз ету; 

Басқарманың жəне бөлімдер бойынша жұмыс 
жоспарының жасалуына бақылау орнату, басқармаға 
жүктелген іс-шараларды ұйымдастыру; 

Жеке жəне заңды тұлғалардың  өтініштерінің 
тіркелуін, кіріс, шығыс құжаттарының дұрыс, уақы-
тылы жүргізілуін қадағалау;

Басшылықтың бұйрықтарының, тапсырмаларының 
уақытылы, сапалы орындалуын қамтамасыз ету;

Басқарма бойынша құжат айналымының айлық, 
тоқсандық, жылдық есептерінің жасалуына бақылау 
жасау;

Басқарманың іс номенклатурасын тиісті үлгіде жа-
салуына бақылау жасау;

Басқарманың іс-құжаттарын жүргізу жəне құжат 
айналымының ұйымдастырылуын қамтамасыз ету;

ҚР «Қазақстан Республикасындағы Тіл туралы» 
Заңы талаптарының сақталуын қамтамасыз ету;

Басқарма қызметкерлерінің еңбек тəртібінің 
сақталуын қадағалау; 

Еңбек қатынастары жөнінде соттарда басқарманың 
мүддесін қорғау;

Қазақстан Республикасының  Еңбек кодексінің, 
ҚР «Халықты жұмыспен қамту туралы», ҚР «Қазақстан 
Республикасында мүгедектердi əлеуметтiк қорғау ту-
ралы» Заңдарының сақталуын бақылауды жүзеге асы-
ру; «ҚР мемлекеттік бақылау жəне қадағалау тура-
лы» Заңына сəйкес мекемелер мен кəсіпорындарда 
Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының 
орындалуын тексеруді уақытылы жəне сапалы 
жүргізілуін бақылау; Анықталған еңбек заңнамасын 
бұзушылықтарды жою жөніндегі шараларды қабылдау 
мақсатында осындай бұзушылықтар туралы жұмыс 
берушілерді (олардың өкілдерін) хабардар етуге, кінəлі 
тұлғаларды жауапқа тарту жөнінде ұсынулар енгізуге; 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын 
қолдану мəселелері бойынша қызметкерлер мен 
жұмыс берушілердің өтініштерін уақытылы қарау; 
еңбек заңнамасының бұзылуына əкеп соғатын себеп-
тер мен мəн-жайларды анықтауға, оларды жою жəне 
бұзылған еңбек құқықтарын қалпына келтіру жөнінде 
ұсынымдар беру;  ҚР Еңбек кодексінде белгіленген 
тəртіпте өндірістегі өндірістік жазатайым оқиғаларды 
жəне кəсіптік ауруларды тергеп-тексереді; еңбек 
заңнамасының бұзылу себептерін жинауды, талдауды, 
қорытуды жүзеге асыру, Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасы бұзылуының алдын алу жөніндегі 
жұмыстарды күшейтуге бағытталған іс-шараларды 
əзірлеу мен қабылдауға қатысу; Мемлекеттік құпияны, 
еңбек міндеттерін орындауға байланысты өзіне мəлім 
болған қызметтік, коммерциялық немесе заңмен 
қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мəліметтерді 

жария етпеу; Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасын қолдану мəселелері бойынша түсіндіру 
жұмысын жүргізу; Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті 
қорғау саласындағы бақылауды жүзеге асыру кезінде 
азаматтармен жəне қызметкерлердің өкілдерімен өзара 
іс-қимыл жасау.  Өндірістік мақсаттағы салынып біткен 
құрылысты немесе қайта жаңартылған объектілерді 
пайдалануға қабылданатын комиссияның жұмысына 
қатысу; Өндірістегі жазатайым оқиғаларға  зерттеп 
тексерулер жүргізу жəне өндірістік жарақаттану мен 
кəсіби аурулар себептерінің жағдайын талдау, олардың 
алдын алу жөнінде ұсыныстар əзірлеу; Денсаулық 
сақтау саласындағы мекемелермен салыстырма жүргізу 
жұмыстарын бақылау. Еңбек қауіпсіздігінің сақталуы, 
орындалуы жөнінде қорытынды беру. Шетел жұмыс 
күші тартылған мекемелерде рұқсат қағаздарының ар-
найы шарттарының талаптары орындалуын бақылап, 
тексеру, олар бойынша қорытындылар беру. Бас-
шы қызметкерлердің жəне жұмыс берушілерде еңбек 
қауіпсіздігін жəне еңбекті қорғауды қамтамасыз ету-
ге жауапты адамдардың білімін тексеруді жүргізу; 
Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бой-
ынша аттестаттау мониторингін жүзеге асыру; 
Жұмыс берушілер ұсынған ұжымдық шарттардың 
мониторингін жүзеге асыру; Еңбек жөніндегі уəкілетті 
мемлекеттік органға еңбекті қорғау жəне еңбек 
қауіпсіздігі жөніндегі ақпараттық жүйе базасында 
кезеңдік есептерді, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі жəне 
еңбекті қорғау жай-күйі мониторингінің нəтижелерін 
ұсыну; Еңбек жөніндегі уəкілетті мемлекеттік органға 
еңбек қатынастары бойынша қажетті ақпаратты беру; 
Өзінің кəсіптік жəне біліктілік  деңгейін көтеру;

2. Басқармадағы еңбек жəне мемлекеттік тəртіптің 
орындалуын бақылау.

3. Басқарманың жұмысын үйлестіреді.
Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: 
Жоғары заңгерлік, экономикалық немесе 

инженерлік-техникалық білім.  
Жұмыс тəжірибесі келесі талаптардың біріне 

сəйкес болуы тиіс:
1) мемлекеттік қызмет өтілі үш жылдан кем емес;
2) жоғары оқу орындарынан кейінгі білім 

бағдарламалары бойынша Қазақстан Республикасы 
Президентінің жанындағы білім беру ұйымдарында 
мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің 
жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар даяр-
лау жөніндегі республикалық комиссия бекітетін ба-
сым мамандықтар бойынша оқуды аяқтаған жағдайда 
мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе 
ғылыми дəрежесінің болуы;

3) мемлекеттік органдарда басшылық немесе өзге 
лауазымдарда жұмыс өтілі бір жылдан кем емес;

4) осы санаттағы нақты лауазымның функцио-
налдық бағыттарына сəйкес облыстарда жұмыс өтілі 
төрт жылдан кем емес, оның ішіндегі басшылық лауа-
зымдарда бір жылдан кем емес.  

Қазақстан Республикасының Конституция-
сын, Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан 
Республикасының Парламенті жəне оның 
депутаттарының мəртебесі туралы», «Қазақстан 
Республикасының Үкіметі туралы» Конституциялық 
заңдарын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік 
қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес», «Əкімшілік рəсімдер туралы», «Нормативтік 
құқықтық актілер туралы», «Жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау тəртібі туралы» 
Заңдарын, осы санатты нақты лауазымның маманда-
нуына сəйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерін, «Қазақстан 2050» Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратегиясын білуі.

ҚР Еңбек кодексі, ҚР “Азаматтық кодексі”, 

Қазақстан Республикасының «Əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы» кодексі, ҚР «Халықты жұмыспен 
қамту туралы» Заңы, «ҚР мемлекеттік бақылау жəне 
қадағалау туралы» заңы, ҚР еңбек заңнамасына 
сəйкес қабылданған қолданыстағы Ережелерді, ҚР 
Азаматтық іс жүргізу кодексі, ҚР «Қазақстан Респу-
бликасында мүгедектердi əлеуметтiк қорғау туралы» 
Заңы; Қазақстан Республикасының мемлекеттік орган-
дары жүзеге асыратын тексерулерді мемлекеттік тіркеу, 
статистикалық есепке алу жəне оларға бақылау жүргізу 
жөніндегі Нұсқаулық; ҚР мемлекеттік стандарты,  
Халықаралық еңбек ұйымының конвенцияларын білуі.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) нысанға сəйкес өтiнiш;
2) 3х4 үлгiдегi суретпен нысанда толтырылған 

сауал нама;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық 

куəландырылған көшiрмелерi;
4) еңбек қызметiн растайтын құжаттың 

нотариалдық куəландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлiгiнiң 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 
бұйрығымен бекiтiлген (Қазақстан Республикасының 
Нормативтiк құқықтық актiлердiң тiзiлiмiнде 2010 
жылы 21 желтоқсанда №6697 болып тiркелген) 
нысандағы денсаулығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куəлiгiнiң көшiрмесi;

7) құжаттарды тапсыру сəтiнде шектi мəннен 
төмен емес нəтижемен тестiлеуден өткенi тура-
лы қолданыстағы сертификат (немесе нотариатты 
куəландырылған көшірмесі).

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған 
жəне 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 тартуы үшін 
негіз болып табылады. Мемлекеттік қызметшілермен 
тапсырылатын 3) жəне 4) тармақшаларында көрсетілген 
құжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік 
органдардың персоналды басқару қызметі (кадр 
қызметі) куəландыра алады.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тəжiрибесiне, кəсiби 
шеберлiгiне жəне беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арт-
тыру, ғылыми дəрежелер мен атақтар берiлуi ту-
ралы құжаттардың көшiрмелерi, мiнездемелер, 
ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар жəне өзге де 
олардың кəсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын 
мəліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады.  Аза-
маттар жоғарыда аталған құжат тігілетін мұқабада 
орналастырылған құжаттарды қолма-қол тəртіпте не-
месе почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзiмiнде 
бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабар-
ламада көрсетілген электрондық почта мекен-жайына 
электронды түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшін 
жоғарыда көрсетілген құжаттарды электрондық почта 
арқылы берген азаматтар құжаттардың түпнұсқасын 
əңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күні бұрын 
кешіктірілмей береді. Жоғарыда аталған құжаттардың 
түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға əңгімелесуден 
өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру 
БАҚ-та («Кызылординские вести» жəне «Сыр бойы») 
соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс күні 
ішінде «Қызылорда облысының еңбек саласындағы 
бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, индекс 
120015, Қызылорда қаласы, Бекзатхан Асқар көшесі, 
47, №25 кабинетте қабылданады.

Əңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс ко-
миссиясы шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс 
күні ішінде əңгімелесу өткізу күні туралы конкурс 

комиссиясының хатшысымен хабарландырылады. Ха-
барландыру қатысушылардың электрондық мекен-
жайларына жəне ұялы телефондарына ақпарат жіберу 
жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен əңгімелесу «Қызылорда облысы-
ның еңбек саласындағы бақылау басқармасы» мемле-
кеттік мекемесі, индекс 120015, Қызылорда қаласы, 
Бекзатхан Асқар көшесі, 47 ғимаратында əңгімелесуге 
шақырған 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 байқаушылар 
ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің жəне 
барлық деңгейдегі мəслихат депутаттарының, Қазақстан 
Республикасы заңнамасында белгіленген тəртіпте ак-
кредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа 
мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің 
(үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық ұйымдар-
дың жəне саяси партиялардың өкілдері, уəкілетті 
органның қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының оты-
рысына қатысу үшін тұлғалар əңгімелесу 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 куəландыратын 
құжаттың көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін растай-
тын құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін 
ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның бас-
шысымен (жауапты хатшы) конкурс комиссиясының 
отырысына сарапшылардың қатыстырылуына жол 
беріледі. Сарапшы ретінде конкурс жариялаған 
мемлекеттік органның қызметкері болып табылмайтын, 
бос лауазымның функционалдық бағыттарына сəйкес 
облыстарда жұмыс тəжірибесі бар тұлғалар, сондай-
ақ персоналды іріктеу жəне жоғарылату бойынша ма-
мандар, басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік 
қызметшілері, Қазақстан Республикасы Парламентінің 
жəне мəслихат депутаттары қатыса алады.   

«Б» корпусының бос мемлекеттік əкімшілік 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 жəне Шымкент 
қалаларындағы аймақтық тестілеу орталықтарында 
белгіленген тəртіппен өтеді.

D-O-2 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 Үкіметі туралы» 
(15 сұрақ) Конституциялық заңдарын, «Мемлекеттік 
қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Əкімшілік рəсімдер 
туралы» (15 сұрақ), «Нормативтік құқықтық актілер 
туралы» (15 сұрақ), «Жеке жəне заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы» (15 сұрақ), 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 
сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын бiлуге 
арналған тест сұрақтары кiредi.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын 
(əңгімелесу өтетiн жерге келу жəне қайту, тұратын жер 
жалдау, байланыс қызметiнiң барлық түрлерiн пайдала-
ну) өздерiнiң жеке қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

Қызылорда облысының
еңбек саласындағы бақылау 

басқармасының конкурстық комиссиясы.

Өздеріңізге мəлім, Елбасы Н.Назарбаев-
тың “Қазақстан-2050” атты Жолдауында: 
“Болашақ-аграрлық секторда. Сонымен қатар, 
егін шаруашылығында суды көп қажет ететін 
тиімділігі төмен дақылдар көлемін қысқарту, 
оларды көкөніспен, майлы жəне азықтық 
өнімдермен алмастыру жолына бет бұру ке-
рек. Агрохимикаттарды тиімді тұтынудың, 
қуаң жерлерде топырақты нөлдік өңдеудің 
заманауи технологиялары мен өзге де инно-
вацияларды қолдануды кеңейтудің кешенді 
шаралары қажет” деп атап көрсеткен бо-
латын. Елбасының осынау тапсырмасы-
на байланысты Қазақстан Республикасының 
“Агроөнеркəсіптік кешенді жəне ауылдық 
аумақтарды дамытуды мемлекеттік рет-
теу” туралы Заңы қабылданды. Осы заңға 
сəйкес Қызылорда облысы əкімдігінің 
қаулысымен агроөнеркəсіптік кешен сала-
сында инновациялық жобаларды іріктеуді 
ұйымдастыру қағидасы бекітілген бола-
тын. Осы қаулыға сəйкес ағымдағы жылдың 
наурыз айында инновациялық жобалар-
ды іріктеу жөніндегі комиссия отыры-
сы өткізіліп, жалпы құны 93,1 млн. теңге 
тұратын  ауыл шаруашылығының 11 жоба-
сы іріктеліп алынған. Саралап айтар болсақ, 
2 жоба мал шаруашылығына, ал 9 жоба егін 
шаруашылығына байланысты іріктелген. 
Алдағы уақытта да жаңа инновациялық техно-
логияларды кеңінен қолдану қолға алына бер-
мек. Бұл дегеніңіз, судың да сұрауы бар деген-
дей, өз кезегінде судың үнемделуі мен тиімді 
пайдаланылуын қамтамасыз ететін болмақ.

Сөз орайы келгенде айта кетейік, қазіргі 
уақытта агроөнеркəсіптік кешенді дамытуға 
бағытталған “Агробизнес-2020” мемлекеттік 
бағдарламасы аясында Сыр аймағындағы 
егіншілік саласын қолдау жəне дамыту 
жөнінде игілікті істер қолға алынып жатыр. 
Атап айтқанда, биылғы жылы егіншілік сала-
сын қолдауға республикалық жəне жергілікті 
бюджеттен 3,8 млрд. теңге қаржы қаралған. 
Осыншама қаржы ауыл шаруашылығы тауа-
рын өндірушілерге еккен дақылдарының 
əрбір гектарына жұмсалған қаржы 
шығындарын азайтуға жұмсалмақ. Нақтылай 
айтар болсақ, минералдық тыңайтқыштар 

мен гербицидтердің, суармалы су жеткізіп 
беру қызметін арзандатуға жəне тұқым 
шаруашылығын қолдауға ҚР Үкіметінің 
қаулыларымен бекітілген субсидия төлеу 
қағидаларына сəйкес төленуде.

Егіншілік саласын мемлекеттік қолдауға 
қатысты тағы бір айта кететін жағдай, бүгінгі 
таңда облыс əкімдігі тарапынан алдағы жылдан 
бастап егін шаруашылығын əртараптандыру, 
яғни, күріштен басқа дақылдардың  көлемін 
көбейту жұмыстары қолға алынбақ. Атап 
айтқанда, əртараптандыруды қаржылай ын-
таландыру, демек күріштен басқа дақылдарға 
берілетін субсидия көлемі арттырылады. Осы 
бір тиімді тіршілікке байланысты жақында 
семинар-кеңестер өткізіліп, шаруашылық 
бас шы ларына ауыл шаруашылығы сала-
сы ғалымдары мен мамандары мол мағлұ-
маттар берді. Сондай-ақ, ғылыми тұрғыда 
негізделген ауыспалы егіс жүйесін сақтау 
арқылы күріштен басқа мал азықтық шөп-
тер, жүгері, картоп, көкөніс жəне бақша 
дақылдарының көлемін арттыру мақсатында 
ауыл шаруашылығы басқармасы, аудан (қала) 
əкімдері мен шаруашылықтар арасында 
үшжақты меморандумдар жасалды.

Тағы бір айта кететін мəселе, егін егу 
жəне жинау жұмыстарын қаржыландыру 
ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері 
үшін агробизнесті жүйелі жүргізуге кедергі 
келтіретін толғақты мəселелердің бірі бо-
лып табылады. Осыған байланысты облыста 
құрылған күріш кластері аясында “Байқоңыр 
ƏКК ҰК” акционерлік қоғамы жанынан “Агро-
Холдинг “Байқоңыр” жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі құрылып, шаруашылықтарға күзде 
жиналатын өнім есебінен жоғары бағамен 
көктемгі дала жəне егін жинау жұмыстарын 
кепілсіз несиелендіріп жатыр. Демек, осы 
арқылы шаруашылықтар мен қарыз берушілер 
арасында туындайтын толғақты мəселелер екі 
жаққа да тиімділік тетігін табуда.

Қорыта айтқанда, Сыр аймағы тұрғын-
дарының асыраушысы – егіншілік саласын 
мемлекеттік қолдау шаралары ертеңгі күні ел-
халықтың несібесін молайтарына зор септігін 
тигізеді деген байлам бар.

Е.АҚҚАЛИҰЛЫ.

ҚАРЖЫ ТӘРТІБІН 
БҰЗУШЫЛАР
АЗАЙЫП КЕЛЕДІ
 Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы 2014 жылдың                  

І жартыжылдығында барлығы 103 бақылау нысанын бақылаумен 
қамтыды. 

Бақылаумен қамтылған қаржы көлемі 24 431 618,7 мың теңге. 
Оның ішінде жергілікті бюджет қаржысы 20 987 201,6 мың теңге, 
республикалық бюджет қаржысы 3 444 417,1 мың теңге.  

Анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасы 9 875 906,3 мың 
теңге. Оның ішінде  қалпына келтіруге жататын бұзушылықтар көлемі 
6 123 322,1 мың теңгені құраса, есепті кезеңге қалпына келтірілгені 
2 526 314,5 мың теңге, оның 78 846,2 мың теңгесі ақшалай түрде 
бюджетке өтелді, 2 447 468,3 мың теңгесі жұмыстар мен қызметтер 
есебінен қалпына келтірілген. 

Құқық қорғау органдарына 4 сыртқы мемлекеттік қаржылық 
бақылау материалдары жолданды. Нəтижесінде 1 лауазымды 
тұлғаға сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын құқық бұзушылық 
жасағаны үшін «қызметіне толық сəйкес еместігі туралы ескер-
ту» түріндегі тəртіптік жаза қолданылды. Бір лауазымды тұлғаға 
қатысты сыбайлас жемқорлық фактісі бірнеше рет орын алып, құқық 
бұзушылықтары анықталуына байланысты ҚР Қылмыстық іс жүргізу 
кодексінің 204-бабына сай заң бұзушылықты жасауға ықпал еткен 
жағдайларды жою жөнінде ұсыныс жолданған.

Жолданған материалдың біреуінде лауазымды тұлғаның іс-
əрекетінде қылмыс құрамдары жоқ деп табылып, ісі қысқартылса, 
тағы бір материал бойынша 1 лауазымды тұлғаға Қазақстан Респуб-
ликасының Заңдарында көзделмеген артықшылықтар көрсетілгендігі 
байқалғандықтан облыстық прокуратураға жолданып, тергеу 
жұмыстары жүргізілуде.

2014 жылдың І жартыжылдығында 2 лауазымды тұлғаға 
əкімшілік хаттама толтырылып сот органдарына жолданды. Оның 
біреуі қысқартылып, 1 лауазымды тұлғаға айыппұл салынған.

 Сонымен қатар 57 лауазымды тұлғаға тəртіптік шаралар 
қолданылған. 

2013 жылдың І жартыжылдығы мен 2014 жылдың І жартыжыл-
дығында анықталған бұзушылықтар көлемін салыстырғанда, 2014 
жылдың көрсеткіштері төмендегені байқалады. 

М.САТЛАБАЕВ,
Қызылорда облысы бойынша

тексеру комиссиясының мүшесі.  

ҚР Өңірлік даму министрлігі Жер ре-
сурстарын басқару комитетінің об-
лыс бойынша аумақтық жер инспекция-
сы алғашқы жартыжылдықта жер қойнауын 
пайдаланушыларға жүргізілген бақылау шара-
ларын қорытындылады. 

Жер жəне оның қойнауы, су көздерi, 
өсiмдiктер мен жануарлар дүниесi, басқа да 
табиғи ресурстар мемлекет меншiгiнде бо-
лады. Жер сондай-ақ заңда белгiленген 
негiздерде, шарттар мен шектерде жеке 
меншiкте де болуы мүмкiн.

Қызылорда облысы бойынша аумақтық 
жер инспекциясы жерді пайдалану мен 
қорғауға бағытталған шараларды қатаң 
бақылауда ұстап, облыс аумағында жұмыс 
жасап жатқан жер қойнауын пайдаланушы-
лар қызметтерінде ҚР жер заңдылықтарының 
сақталуына жүйелі тексеру жүргізіп отыра-
ды. Атап айтар болсақ, есепті кезеңде 15 жер 
қойнауын пайдаланушыға, оның ішінде мұнай 
жəне газ компаниялары – 9, кең таралған 
пайдалы қазба байлықтарын барлау жəне 
өндірумен айналысатын тұлғалар – 6, барлығы 
21 тексеру жүргізілді. Онда жалпы көлемі 
1463,39 гектар жер учаскесі қамтылды.

Тексерулер нəтижесінде 14 тұлға тарапы-
нан көлемі 359,14 гектар жер учаскелерінде 
24 жер заңдылықтарының бұзылу фактілері 
орын алғаны анықталды. Осы 24 құқық 
бұзушылықтар бойынша Қазақстан Рес-
публикасы əкімшілік құқық бұзушылық 
заңдылықтарына сəйкес заңды жəне құқық 
бұзушылықтарға жол берген лаузым-

ды тұлғалардың үстерінен 49 əкімшілік 
іс қозғалып, 29 əкімшілік іс бойынша 15 
млн. теңгеден астам айыппұл салынса, 20 
əкімшілік іс бойынша ескерту түрінде жа-
залар қолданылды. Сонымен қатар, құқық 
бұзушылықтардан жерге жəне қоршаған 
ортаға келтірілген 109560 теңге зиян сома-
сы есептелініп, мемлекет кірісіне өндірілді. 
Əкімшілік жазамен қатар 24 заң бұзушылық 
бойынша оны жою туралы 15 нұсқама беріліп, 
қазіргі таңда қойылған талаптар орындалды. 

Орын алған құқық бұзушылықтардың 
оны уақытша иеленген мемлекеттік жер 
учаскелерін мерзімінде қайтармау, тоғызы 
уақытша иеленген жерді мақсатына орай пай-
далану үшін жарамды күйге келтіру жөніндегі 
міндеттерді орындамау, үшеуі мемлекеттік 
жер учаскелерін заңсыз иелену жəне екеуі 
жерді нысаналы мақсатында пайдаланбау бо-
лып отыр.  

Облыс бойынша аумақтық жер инспекция-
сы алдағы уақытта да облыс көлемінде жер 
қойнауын пайдаланушылардың қызметтерінде 
бақылау шараларын жүйелі түрде жүргізетін 
болады. Осы орайда жеке жəне заңды тұлғалар 
өз қызметінде Қазақстан Республикасы жер 
заңдылықтарының сақталуына аса мəн беру 
қажеттігін назарға салғымыз келеді.

Қанат СЕРІКБАЕВ,
облыс бойынша аумақтық жер 

инспекциясының жерді пайдалану 
мен қорғауды мемлекеттік бақылау 

бөлімінің  басшысы. 

Бірінші бағыт мал бордақылау жəне 
мал союмен айналысатын «Ақбарыс» 
ЖК болды. 2008 жылдан бері шаруасын 
дөңгелентіп келе жатқан шаруашылық 
бүгінде тəулігіне 100 басқа дейін ірі қара 
бордақылауда. Шаруашылық биылдан ба-
стап 3-ші деңгейлі бордақылау алаңы деп 
танылды. Осыған орай, мемлекет тарапы-
нан берілетін субсидиямен қамтылған. 
Бұл кəсіпорын қызметкерлеріне серпін 
беріп отыр. 

– Ауылшаруашылық өнімдеріне 
субсидия беру – бұл мемлекеттің дер 
кезінде қолға алған үлкен көмегі. Себебі, 
қаржылай қолдау көрсету арқылы 
саланың дамуына, экономиканың қарқын 
алуына жағдай жасалуда. Қазіргі күні 
1 келі етке 120 теңгеден алып отырмыз. 
Осының негізінде жұмысшыларымның 
еңбекақысын көтердім. Олар да жұмысқа 
тұрақтала бастады, –  деді шаруашылық 
төрағасы Ерболат Рсалиев.

Мұнан өзге, «Ақбарыс» ЖК өз 
жұмысын əрі қарай жандандыруға 
«ҚазАгроҚаржы» АҚ арқылы 35 
млн. теңге алуға оң шешім алған. Бұл 
қаржы шаруашылықтың игерілмей 
тұрған жерлерін пайдалануға, мал ба-
сын көбейтуге, əсіресе, шұжық жəне ет 

консервілеу цехтарын ашуға жұмсал-
мақ. Халықтың сұранысына сай қыз-
мет көрсетуді мақсат етіп отырған 
кəсіпорын алдағы уақытта мал са-
нын 500 басқа жеткізуді де көздеуде. 
Шаруашылық өнімдері тендерге түсу 
арқылы əлеуметтік жəне мұнай өндіру 
мекемелеріне таратылады. Дегенмен, 
тұтынушылар арасында шет елден кел-
ген тоңазытылған етке деген  сұраныс 
көп дейді шаруашылық төрағасы. Айта 
кететін жайт, шаруашылықта арнайы ве-
теринария маманы да жұмыс жасайды. 
Яғни, сатылып алынған мал тексеру-
ден өтіп, түрлі аурулардан таза екендігі 
анықталған соң ғана бордақылау алаңына 
жіберіледі.

Халықты ет өнімдерімен қамтып 
отырған қожалықтың бірі «Жирен» 
ШҚ. Ақсуат ауылдық округіне қарасты 
«Сұлтантоғай» жерінде орналасқан шаруа 
қожалығына Əділжан Ізтілеуов басшылық 
етеді. Қожалықтың мал бордақылау алаңы 
500 бас мүйізді ірі қараға лайықталып 
салынған. Қазіргі кезде мұнда 100 бас 
МІҚ малы, 40 бас жылқы, 50 бас қой 
бордақылануда. Бұл алаң алдағы жылы 
толық қуатта жұмыс жасайтын болса, бір 
жылда 2000 бас сиырды бордақылап, 432 
тонна сиыр етін өндіретін болады. Соны-
мен қатар, қожалықта зооветеринариялық 
талапқа сай типтік жобадағы мал соя-
тын пункттің құрылысы салынуда. Құны 
32 млн. теңгені құрайтын пункт соңғы 
үлгідегі лабораториямен, мал дəрігерлік 
бөлме жəне басқа да құрал-жабдықтармен 
қамтылатын болады.

Елбасы Н.Назарбаев халыққа Жол-
дауында ірі қара мал етінің экспорттық 
əлеуетін дамыту бағдарламасы бойын-
ша жұмысты жандандыруға күш салу 
керектігін баса айтқаны белгілі. Осы 
орайда, бағдарламаның үшінші бағыты 
болып саналатын мал бордақылау алаңын 
салу – бүгінгі күннің талабы. Олай бол-
са, шаруаларын жандандырып, істерін 
өркендетіп отырған бұл шаруашылықтар 
халқымыздың ата кəсібі болған мал 
шаруашылығын дамыту мен халықты 
отандық өніммен қамтамасыз етуде 
талапқа сай үдесінен шығуда.

М.ОТАРАЛЫ.

Сырдария ауданына қарасты ажарлы да базар-
лы “Ақжарма” ауылы тірек ауылдары қатарына 
еніп отыр. Сондықтан осы елді мекенде 2014-
2018 жылдарға арналған кешенді даму жоспа-
ры жасалған. Бұл жоспар ауыл тұрғындарының 
тұрмыс-тіршіліктерін түзеу бағытында болмақ. 
Кешенді даму арқылы елді мекеннің əлеуметтік-
экономикалық жағдайы жақсарып, инженерлік жəне 
əлеуметтік инфрақұрылымға баса мəн берілмек. 
Ауылда өндірілген мал жəне егін шаруашылығы 
өнімдерін өңдеу, оларды облыс орталығы жəне де 
басқа елді мекендердегі тұтынушыларға жеткізу қолға 
алынбақ. Сондай-ақ, жаңа жұмыс орындарын ашып, 
жұмыссыздық деңгейін түсіру де басты назарға алы-
нып отыр.

Тіректі ауылдағы екі ірі шаруашылық: “Ақжарма 
жəне К” мен “Ақжарма-2” шаруа қожалықтары 2014-
2016 жылдар аралығында 6 инвестициялық жобалар-
ды жүзеге асыруды жоспарға енгізген. Нақтылай ай-
тар болсақ, күріш ақтау, сүт өндіру, құрама жем мен 
кірпіш өндіру зауыттары, мал бордақылау алаңы мен 
мал сою пункттеріне қатысты жобалар Ақжарманы 
тіректі ауылға айналдырмақ. Жоғарыда айтқан алты 
жобаның құны – 149 млн. теңге. Аталған жобалардың 
ішіндегі күріш ақтау зауыты бүгінде өз жұмысын ба-
стап та кетті. Жалпы құны 62 млн. теңгеге салынған 
зауыт тəулігіне 40 тонна Сыр салысын ақтап жатыр. 
Сондай-ақ, ауылдың 40 адамын жұмыспен қамтамасыз 
етіп те отыр.

Инвестициялық жобаның екіншісі – сүт өндіру 
зауыты. Осы жобаға орай “Ақжарма-2” шаруа 
қожалығы мал шаруашылығына баса мəн беруде. 

Қолда бар 225 бас асыл тұқымды мүйізді ірі қара мал 
басын үш жылда өз төлі есебінен 465-ке, ал аналықты 
150 басқа жеткізіп, 110 бас сауын сиыры болмақ. 
Осылардан күнделікті алынатын бір тоннаға жақын 
сүтті өңдеу үшін құны 10 млн. теңге қуаттылығы 100 
литрлік қондырғы орнату қолға алынбақ. Сондай-
ақ, жоғарыдағы екі шаруа қожалығы бірлесе от-
ырып, құрама жем зауытын ашуға кірісіп те кет-
кен. Осыған байланысты шаруашылықтар бидай, 
жүгері егіс көлемін жылдан-жылға арттыра отырып, 
күріш қалдығы, бидай, жүгері дəні, жоңышқа шөбін 

қосып, 2000 тонна құрама жем шығаратын қондырғы 
орнатылмақ.

“Ақжарма жəне К” шаруа қожалығы өз қаражаты 
есебінен 8 млн. теңге шығарып, тағы да қажетті 32 
млн. теңге қаржыны екінші деңгейлі банктер арқылы 
алып, кірпіш зауытын іске қоспақ. Бұл зауыттың 
қуаттылығы жылына 12 млн. дана кірпіш шығару бо-
лып табылады. Бүгінде ауыл аумағынан көлемі 10 гек-
тар жер учаскесіне орналастыру мақсатында топырақ 
құрамы  мен қоры зерттелу үстінде. “Ақжарма-2” ша-
руа қожалығы мал бордақылау алаңын, ал “Ақжарма 
жəне К” шаруа қожалығы мал сою пунктін салуды 
қолға алғалы отыр. Мал сою пунктінде жылына 54 
тонна шамасында ет өндірілмек. Жалпы екі жобаның 
құны 30 млн. теңгені қамтып, 15 адамды тұрақты 
жұмыспен қамтамасыз етпек.

“Ақжарма” ауылын абаттандыру, яғни, мəдени-
тұрмыстық ғимараттарды бой көтергізуге де ба-
тыл бетбұрыс жасалуда екен. Ауылда спорт алаңы, 3 
тұрғын үй, дəрігерлік амбулатория ғимараттары бой 
көтеріп, мектеп, балабақша, мəдениет үйі, спорт кешені 
қайтадан жаңғыртылмақ. Сондай-ақ, ауылішілік 
ауыз су жүйесін кеңейту, көшелерге күрделі жөндеу 
жүргізу мен жарықтандыру, тұрмыстық қалдықтар та-
стайтын полигон салу жұмыстары да қолға алынбақ.

Осы жобалар жүзеге асырылған жағдайда ауылда 
187 жаңа жұмыс орны ашылып, ауылдық округ бой-
ынша жұмыссыздық деңгейі 5,4 пайызға төмендейді 
деген болжам бар.

Еркін ƏБІЛ.
Сырдария ауданы.

ҚАЗЫНА ҚАРАУСЫЗ 
ҚАЛМАЙДЫ

ЕГІНШІЛІК САЛАСЫ 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДА

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

ТІРЕК АУЫЛ, ТОЛЫМДЫ ТІРЛІК

Бүгінде Елбасының тапсырмасы-
на орай елді мекендерді өркендетуге, 
яғни ауылдарды абаттандыруға ба сым-
дық берілуде. Осыған орай ауылдық 
аймақтарда кешенді даму үрдістері жо-
спарлы жүргізілуде. Демек, ауылдардың 
əлеуметтік-экономикалық жағдайын 
жақсартуға мемлекет тарапынан үлкен 
қолдау жасалуда.

П
РЕ

С
С

-Т
У

Р

ШАРУАСЫ
ДӨҢГЕЛЕНГЕН 
ШАРУАШЫЛЫҚТАР

Бейсенбіде облыстық ішкі саясат 
басқармасының ұйымдастыруымен 
пресс-тур болып өтті. Онда БАҚ 
өкілдері ауылшаруашылық саласы-
ның ілгерілеуіне өз үлесін қосып 
жүрген жеке шаруа қожалықтарының 
жұмысымен танысты. 

– Əділхан Қалмағанбетұлы, 
жобаларды республикалық не-
месе өңірлік Индустрияландыру 
карталарына енгізген жағдайда 
олар қандай нормативтік-құқық-
тық актілермен реттеледі? 

– Жобаларды республикалық 
немесе өңірлік индустриялан-
дыру карталарына енгізу «Жо-
баларды республикалық жəне 
өңірлік индустрияландыру кар-
таларына енгізу ережесі тура-
лы» ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 
25 мамырдағы №675 қаулысымен 
реттеледі. 

Сонымен қатар, осындай жо-
баларды аталған картаға қосу 
жұмысы мен облыс əкімінің 
2012 жылғы 12 шілдедегі 
№290 өкімімен құрылған 
«Республикалық жəне өңірлік 
индустрияландыру карталары-
на енгізу үшін жобаларды қарау 
жөніндегі эксперттік комиссия» 

жəне облыс əкімінің 2009 жылғы 
10 қыркүйектегі №352 өкімімен 
құрылған «Аймақтық үйлестіру 
кеңесі» айналысады.

Айта кетейік, «Қызылорда 
облысының Индустриялық-инно-
вациялық даму басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі индустри-
яландыру картасына енгізу бой-
ынша жұмысшы орган  болып та-
былады.

– Енді облыс кəсіпкерлері 
ұсын ған жобаларды Индустрия-
ландыру картасына калай 
енгізуге болатынын тарқатып 
айтсаңыз?

–  Облыс көлемінде орналасқан 
кəсіпкерлік субъектілері (жеке 
жəне заңды тұлғалардың бəрі) 
өңдеуші өнеркəсіп саласы бой-
ынша жүзеге асыруды жоспар-
лап отырған жобасын өңірлік 
немесе республикалық картаға 
енгізу жəне мемлекеттік қолдау 

шараларын алу үшін жоғарыда 
аталып өтілген ережеге сəйкес 
жұмыс жасайды. Алдымен тиісті 
құжаттар жиынтығын жинап, 
осы құжаттарды (өтініш, бизнес-
жоспар, жоба паспорты, жо-
баны іске асыру кестесі, жоба 
жөнінде ақпарат, жер учаскесі 
жəне қаржыландыру көздері ту-
ралы ақпарат) жергілікті жердегі 
уəкілетті органға, яғни қала неме-
се аудан əкімдігінің кəсіпкерлік, 
өнеркəсіп жəне туризм бөліміне 
тапсыруы қажет.

Аталған бөлімдер құжат-
тарды біздің облыстық ин-
дустриялық-инновациялық даму 
басқармасына тапсырғаннан 
кейін жобаға басқарма маман-
дары тарапынан сараптама 
жұмыстары жүргізіледі.

Біздің басқарма келіп түскен 
жобаларды жоғарыда аталған 
эксперттік комиссия отырысының 
қарауына ұсынады, корытын-
дысымен эксперттік комиссия 
шешімі хаттамамен рəсімделеді. 
Сонан соң ғана басқарма оң са-
раптама қорытындысын алған 
жобаны аймақтық үйлестіру 
кеңесінің қарауына ұсынады. 

Жоба кеңестің оң 

қорытындысын алғаннан кейін, 
ол хаттамамен рəсімделеді. 
Осы хаттамада жобаға қандай 
мемлекеттік қолдау шарала-
ры қажет екені жазбаша түрде 
көрсетіледі.

Осыдан кейін жоба Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне 
жаңа технологиялар министрлігі 
жанындағы Индустриялан-
дыру картасының мəселелері 
жө  ніндегі штаб отырысын-
да қаралады. Осылайша, соңғы 
шешім аталған министрлік тара-
пынан қабылданады.

– Аталған картаға айма-
ғымыздан биыл қанша жоба 
ұсынылды жəне ол жобалар Ин-
дустрияландыру картасына ен-
ген жағдайда кəсіп иесіне қандай 
көмек түрлері көрсетіледі?

– Кəсіп иесіне мемлекет тара-
пынан көрсетілетін көмек түрлері 
мыналар:

Біріншіден, кəсіпкерге ауа-
дай қажет жер телімі сауда-  
саттықсыз ұсынылатын бола-
ды. Жоба индустриялық аймақта 
орналасқан жағдайда қажетті 
инженерлік инфрақұрылыммен 
қамтамасыз етіледі. Бұған қоса, 
кең таралған пайдалы қазбаларға 

жер қойнауын пайдалану құқығы 
беріледі. Сонымен қатар, екінші 
денгейлі банктерден алынған 
несиенің пайыздық үстемесін 
мемлекет субсидиялап отыра-
ды жəне кедендік жеңілдіктер 
беріледі.

Бүгінгі таңда Үдемелі 
индустриялық-инновациялық 
даму мемлекеттік бағдар ла-
масына сəйкес облыс аумағында 
24 жоба Индустрия ландыру кар-
тасына енгізілді. Нақты кезеңде 
аймағымызда 14 жоба жүзеге 
асты. Ал, 10 жоба жүзеге асыры-
лу жолында. 

Биылғы жылдың қаңтар айы-
нан бастап, Индустрияландыру 
картасына енгізу мақсатында 37 
жоба тапсырылды. Қазіргі таңда 
30 жоба мақұлданды, қалған 
7 жоба толықтыру үшін кері 
қайтарылды.

Сөз соңында айта кетейін, Ин-
дустрияландыру картасына енгізу 
бойынша қажетті ақпаратты 
Қызылорда облысы əкімдігінің 
e-kyzylorda.gov.kz интернет-
ресурсынан жəне облыстық 
индустриялық-инновациялық 
даму басқармасынан 60-54-09 те-
лефон нөмірі арқылы алуға бола-
ды. 

– Əңгімеңізге рахмет.

Сұхбаттасқан
Дəуіржан ЕЛУБАЕВ.

МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ

ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ КАРТАСЫНА
ЖОБАЛАР ҚАЛАЙ ЕНГІЗІЛЕДІ?

Біз  облыстық индустриялық-инновациялық даму 
басқармасының инвестициялық жобалар бөлімінің бас-
шысы Əділхан Төлегеновке жолығып, серпінді жобалар-
ды республикалық немесе өңірлік Индустрияландыру 
картасына енгізудің жолдарын айтып беруін өтінген едік. 
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Мəселен, қазір дипломды заңгер көп, бірақ сауаттысы аз, сол 
сияқты мұғалімнің де, дəрігердің де тəуірін іздейміз. Көпке топырақ 
шашқандай болмайын, қазір жастар арасында ұйымдастыру қабілеті аз, 
еріншек, жалқаулар көп. Əйтпесе өңірде жұмыс, табыс көзі жоқтықтан 
күнкөрісі төмен жандар  көп деп кесіп айтуға келіспеймін. Статистикаға 
жүгінсек, Қызылорда облысы бойынша  биылғы жылдың  1 маусымы-
на  745 606 халық тіркелсе,  оның ішінде жұмысқа жарамды халықтың 
арасында жұмыссыздық саны 5,2 % көрсеткішті көрсетеді. Бұл 100 % 
деп алғанда жақсы көрсеткіш дейді мамандар. Қор қызметі барысын-
да қаншама адамдарды көреміз, арыз жазып, оп-оңай жеңіл ақша табу-
ды кəсіп қылғандар қаншама. Осындай  əр жерден ақша сұрап, кəсіп ет-
кендер қорға бір жылда бірнеше рет келеді. Бір қызығы, көп балалы  не-
месе асыраушысы қайтыс болған, ауыр науқасқа шалдыққан отбасы 
мүшелері барлар қаржы сұрап келе бермейді, ондай жағдайлы отбасы 
балалары түрлі салада, қара жұмыс болса да табыс табуға тырысады. 

Ал сұрағыңызға келсек, денсаулығы бар бола тұра еңбек еткісі 
келмейтін масылдық ниеттегі, жұмысқа қабілетті, бірақ ынтасы жоқ, 
дипломы бар бірақ икемі кем мұқтаждар үшін дарындыларды құрбан 
етудің, тіпті дарынды балалар мен мұқтаж жандарды салыстыра айтудың 
қажеті жоқ дер едім. Дарынды балаларға қазір инвестиция салсақ, олар 
біздің – ертеңгі капитал. Қазақстанды экономикалық, əлеуметтік, барлық 
жағынан көтеретін де, ертеңгі күні жаңа жұмыс орындарын ашатын да 
сол дарындылар. Қалталары көтеретін азаматтар өнерлі, дарынды бала-
ларын біздің қорға тіпті алып келмейді де. Біз тұрмысы төмен, мұқтаж 
жандардың отбасынан шыққан дарынды балаларға қолдау көрсетеміз. 
Егер Игілікке жиналған ақшаны бір бағытқа ғана таратып беріп отырсақ, 
еліміз болашаққа қалай өсер деп ойлайсыз? Аймақта соңғы кездері бой 
көтеріп жатқан əлеуметтік нысан құрылыстарына, өнер мен мəдениетті, 
елді мекендерді абаттандыру, спорт пен денсаулыққа, тағы да басқа 
ҮЕҰ-ның əлеуметтік маңызы бар жобаларына қолдау көрсету қайда 
қалмақ? Жалпы  əрқалай себептермен күнкөрісі төмен азаматтардың көп 
болуы барлық дамып келе жатқан елдерде кездесетін жағдай.

Бізде сіз айтып отырғандай адамдардың арнайы тізімі бар,өкінішке 
орай оңай жолмен, арам пиғылмен, ақша алуды көздейтін, Үкімет 
міндетті деген қағидамен алақан жайып, тіпті сұрағанын ала алма-
са айқайлап, əр жерге арызданып, қорқытып көмек сұрап келетіндер 
саны бүгін азаймасы да анық. Біз тек көпбалалы аналарға, асырау-
шысы жоқ бес баладан көп баласы бар отбасына, немесе ауыр науқас 
болғандарға көмек көрсетіп келеміз, мүгедек немесе терең ауруға 
шалдыққан балалардың шетелге, ТМД елдеріне ем қабылдауын толық 
қаржыландырмасақ та, оған қосар үлесіміз мол. Аружан Саинның  «Ми-
лосердие» қайырымдылық қорымен бірлесе жұмыс жасап, экологиялық 
аймақтан шыққан науқас балалардың шетелге барып емделуіне қолдау 
жасап келеміз. Келешекте «Самұрық Қазына» əл-ауқат қорымен 
бірлескен қайырымдылық жобалардың негізін құру да ойымызда бар.

Қорыта айтқанда, «Игілікке» тұрғындардың тек тұрмысын жақсар-
татын бағытта ғана емес, алдыңғы кезекте облыстың экономикалық-
əлеуметтік дамуына үлес қосатын қор ретінде қарау керек. Бізде 
жұмыссыздық көп, экологиялық аймақпыз деп жарияға жар сала бер-
геннен гөрі, керісінше, қазіргі кездері бүкіл əлем жанталаса ұмтылып 
жатқан жаһандық нарықта өз орнымызды алуға ұмтылуымыз керек.

 – «Игіліктің» игілікті жобаларының бірі облыс орталығы – 
Қызылорда қаласының келбетін жақсарту бағытындағы тың баста-
малар. Қаншама əңгіме-сөз болғанымен «Игіліктің» «Мұз-айдыны» 
– бүгінде барша жұрттың көзайымы. Сол сияқты биыл жобаланған 
«Қызылорда қаласында 3000 орындық ипподром құрылысын салу» жо-
басы үлкен қызығушылық туғызып отыр.

- Жұмыс жүрген жерде əңгіме-сөз жүреді. Жұмыс болмаса, айты-
лар сөз де болмас еді. «Мұз айдынын» салар кезде де – соның не керегі 
бар, қанша ақшаны шығын етіп деген уəждер айтылды, мұқтаждарға 
бермей ме сол ақшаны деп арыз жазғандар да кездесті. Ал қазір облыс 
тұрғындарының игілігіне жарап отырған «Мұз айдынына» қаншама от-
басылар демалуға барады, жастардың бос уақытын тиімді өткізетін орны 
болды, тіпті журналистердің де жақсы фонда сұхбат алатын жеріне ай-
налды. Ол үшін ең алдымен осы жобаға демеуші болған «ҚазГерМұнай», 
«ПетроҚазақстан» жəне тағы да басқа мұнай компания ларына үлкен 
алғысымызды білдіреміз!

Биылғы жылы да, жылдар бойы жоспарланып, шығыны есептеліп 
келе жатқан жобаның құрылысы басталуда, ол – «Қызылорда қаласында 
3000 орындық ипподром құрылысы». Жоба мемлекеттік сараптама-
дан өткізілуде, 1-кезеңі басталды, ол 4 ай жүргізіледі, келесі жылы 
2 айға жуық жоба жалғасады. Алдағы уақытта ат спортын жанын-
дай жақсы көретін, алайда ескі ипподромның жарамсыздығына орай 
бұл қызығушылықтан шетқақпай қалған ел игілігіне бұл құрылыстың 
жарары сөзсіз. Сондай-ақ, Ипподром маңынан қосымша құрылыс 
нысандарының салынуы да жоспарлануда. Бұл аймақ қазақ ұлтына 
тəн ұлттық ойындар өткізіліп, облыс бойынша бұқаралық маңызды іс-
шаралар ұйымдастыруға қолайлы орын болады. Алдағы уақытта бұның 
да ел игілігіне жарары сөзсіз. Сонымен қатар, “Игілік” қоры облыста са-
лынатын бұдан да басқа көптеген қажетті құрылыс нысандарының бой 
көтеруіне үлес қосатын болады.

– Тағы бір жоба «Жетім жəне ата-аналарының қамқорлығынсыз 
қалған балаларға арналған «SOS Kіnderdorf» балалар ауылының 
құрылысы жүзеге асар болса, бұл бір «Игілік» үшін ғана емес, барша 
жұрт үшін ізгілікті іс болар еді.

– Балалардың, оның ішінде жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін 
қорғау мемлекетіміз ұстанған саясаттың басым бағыттарының бірі бо-
лып табылады. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында осы санаттағы 
балалардың құқықтарын қорғауға қажетті нормативтік-құқықтық база 
жасалды. Қолданыстағы заңнамаға сəйкес əрбір бала отбасында өмір 
сүруге жəне тəрбиеленуге құқылы. Отбасы қоғамның негізгі құрамы 
болып табылады, əрбір бала отбасында ғана ананың аялы алақанын, 
махаббатын сезінеді, айналамен қарым-қатынас жасау дағдылары 
қалыптасады, өз халқының тілін, мəдениетін, салт-дəстүрін бойы-
на сіңіреді, дүниетанымы мен діни көзқарастары қалыптасады, яғни 
отбасы  бар адамның белгілі бір қоғам мен өркениеттің бір бөлшегі 
ретінде өмірден өз орнын табуына ықпал етеді. Сондықтан да мем-
лекет отбасы құндылықтарын нығайтуға, əр баланың отбасында 
тəрбиелену мүмкіндігін қамтамасыз етуге барынша жағдай жасауды 
міндет етіп отыр. Міне, бұл жоба сол мүмкіндіктің бастамасы десек бо-
лады. «Игілік» қоры бұған дейін де жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалар үйіне қолдау көрсетіп келеді, балаларға 
демеушілік қолдаудың дұрыс бөлініп, дұрыс жұмсалуын қадағалап, ба-
лалар арасында бауырмалдық қасиеттерді тəрбиелеуге арналған жоба-
лар ұйымдастырып, жетім балалар арасында жарыстар, əртүрлі қызықты 
шаралар өткізіп тұрады. Жəне балалар үйі  тəрбиеленушілері атынан 
алғыстан басқа еш сөз келген емес. Тек бүгінгі күні, біз алғаш рет осы-
ны мақтан тұтып айта аламыз. Өзіңіз білесіз, Елбасы Қазақстан халқына 
«Қазақстан - 2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты Жолдауында жетімдерді асырап алуды жəне отбасылық 
үлгідегі балалар үйлерінің салынуын көтермелеу қажет екендігін 
атап көрсеткен болатын. «Игілік»  қоры осы жобаның көмекшісі. Бұл 
отбасылық үлгідегі балалар үйі құрылысына жер бөлініп, жоба жаса-
луда, түсіндіріп айтсам, он шақты үйде біртоп жетім бала бір отбасы-
дай өмір сүруін жалғастырады. Жоба мемлекеттік сараптамадан өтіп 
жатыр, жобалау-сметалық құжаттамасы əзірленді, Осы айдың басында 
құрылысы басталып, жыл соңында пайдалануға беріледі деп жоспарлап 
отырмыз.

– Шындап келгенде, Сіз үшін аталған жобалардың қаржысын 
бөліп, жайбарақат отыруға болады. Алайда, қайсыбір жобаға болма-
сын шын жанашырлығыңыз байқалады. Бұдан біршама уақыт бұрын 
«Игіліктің» игілігін алыс ауылдар да сезінсе деп армандайтын едіңіз. 
Арманға қол жеткізе алдыңыз ба?

– Алыс ауылдардан бізге көбіне мұқтаж жандар келіп қайырымдылық 
көмек сұрайды. Сонымен қатар, ҮЕҰ-ның арасында алыс ауылдарды 
қамтып жұмыс атқаратындар көп. Биылғы жылдың өзінде «Əлеуметтік 
коммуникациялық жастар клубы» жастар қоғамдық бірлестігі - 
Тереңөзек ауданында, «Жосалы» Корпоративтік қоры – Жосалы 
кентінде, «Қазақ соқырлар қоғамы» қоғамдық бірлестігінің «Сырда-
рия» корпоративтік қоры – Тереңөзек кентінде, «Əлібатырованың түкті 
кілем үйрету шеберханасы» қоғамдық бірлестігі – Айдарлы ауылдық 
округінде, «Арал теңізі» қоғамдық бірлестігі – Арал ауылдарында, «Ре-
гиональный  центр экологии и охраны здоровья населения Приаралья»  
қоғамдық бірлестігі – Арал ауданында əлеуметтік маңызы бар жобалар-
ды жүзеге асырып келеді. Жақында «Жігер» Қызылорда облысының 
спортшы мүгедектерінің қоғамдық бірлестігінің жобасы аясында Тал-
суат елді мекенінде өткізілген спорттық іс-шарасына қатысып келдік. 
Барлық ҮЕҰ-лар облыстық болғандықтан облыс аумағында жұмыс 
атқарылатыны сөзсіз. Олардың əр өткізген семинарында, «дөңгелек 
үстөл», мəдени іс-шараларында, немесе халықпен өткізілетін жиындар-
да «Игілік» қорының демеушілігі сезілері анық, сол елдің проблемала-
рын ҮЕҰ-мен біз бірлесе отырып, шешімін табуға тырысамыз. “Игілік” 
жобалары арқасында Сыр өңірі жастары дүниетанымын кеңейтіп, көп 
нəрсені үйреніп, бүгінгі күнге тіршілік етуге, өмір сүруге бейімделіп, 
өз білімдері мен күш-жігерлерін өз мақсаттарының орындалуына 
жұмсап келеді, қоғамдық жұмыстарға қызығушылықпен қатысып, аса 
белсенділік танытуда десек, қателеспейміз. Жобалардан бөлек Арал ау-
даны “Шөміш-Қамысбасты” учаскесі теміржол құрылысын, Арал жəне 
Төретам кентіндегі спорттық жəне балалар алаңын, Қазалы, Қармақшы 

жəне Шиелі аудандарының ауызсумен қамтамасыз етілуі, 
Сырдария ауданындағы “Жас отау” клубының ашылуы (үш-
жақты келісім-шарт бойынша), Арал ауданындағы мұражай 
құрылысын атап өткеніміз жөн болар. 

– «Игілік» ізгі істері – бизнестің əлеуметтік 

жауапкершілігінің айқын көрінісі екені анық. Дегенменен, кейбір ҮЕҰ-
лар, қоғам белсенділері тарапынан бизнестің қолдауын сезінбейміз де-
ген пікірлер де айтылып қалып жүр. Сіздің көзқарасыңыз? Бəлкім, бəрін 
бір қорға жинақтағаннан кейін, қаржы бəріне жете бермейтін болар?

– «Игіліктің» ізгі істері – бизнестің əлеуметтік жауапкершілігінің 
айқын көрінісі екені анық, бірақ “Судың да сұрауы бар”. Бізге де 
сенімсіздік танытқан бизнес өкілдері болды, бəлкім əлде де бар да 
шығар, бірақ біз, өзіміздің тиянақтылығымызбен, жауапкершілігімізбен, 
əр бөлінген қаржыға жасаған жүйелі, таза есебімізбен олардың сеніміне 
ие болдық. Қазіргі кезде, сол бизнес өкілдері бізге өздері ұсыныс 
білдіріп, осындай іс-шараны бірге атқарсақ немесе есебін бірге есеп-
тесек деген жобалар ұсынуда. Біз ешқашан ондай ұсыныстарды кері 
қайтарған емеспіз, керісінше бірлесіп белсенді жұмыс жасаймыз. Ал 
бизнестің қолдауын сезінбейміз дегенді асыра сілтеп айтылған деп 
есептеймін. Бизнес өкілдері бизнес бастар кезде қаржы жетіспеушілігі, 
қажетті маман тапшылығы, сансыз тексерістер дегендей көптеген 
проблемалармен кездеседі. Тек осы тұста қайраттылық танытып 
қайыспаған бизнес ғана аяғына нық тұрып кейін жемісін береді. Олар-
ды ретсіз кінəлауға болмайды. Олардың жүздеген, тіпті мыңдаған 
жұмыс орнын ашуы, елді жұмыспен қамтамасыз етуі, олардың тара-
пынан төленетін əлеуметтік салық, міндетті əлеуметтік төлем, міндетті 
зейнетақы жарналары, əр мерекеде берілетін сыйақы – мұның барлығы 
əлеуметтік жауапкершілікке жатады. Бизнес өкілдері арқылы мемлекет-
ке қаншама қаржы түседі.  Қайсыбір бизнес құрылымдары болмасын, 
мейлі шағын, орта болсын, əрине біздің жағдайымызда ірі кəсіпкерлік 
санаулы болғанымен, əрқайсысы қолдан келгенше, мүмкіндігіне қарай 
елге қолдау көрсетуге, тіпті өз жағдайы асып-төгіліп тұрмаса да, ел-
ден қалмай, ораза кезінде жамағатқа ауызашар өткізуге, жетімдер үйін 
киім-кешекпен, азық-түлікпен қамтамасыз етуге тырысып жатады.ҮЕҰ-
лар «Игілік» қоры арқылы түрлі жобаларға қатысуда. Шағын жəне орта 
бизнесті дамыту – ХХІ ғасырдағы Қазақстанды индустриялық жəне 
əлеуметтік жаңғыртудың басты құралы. Бұл – Елбасының ұстанымы. 
Экономикамызда шағын жəне орта бизнестің үлесі артқан сайын 
Қазақстанның экономикалық дамуы да тұрақты бола түседі. Сондықтан 
Елбасы айтқандай, бизнесті дамыту үшін жеке меншік институттарын 
заңнамалық тұрғыда нығайтатын кешенді шешімдер қажет. Бизнесті 
дамытуға кедергі келтіретін барлық құқықтық нормалардың күшін жою 
керек. Бизнесті мамандандыру, келешекте оларды орта деңгейге көшіру 
перспективасын дамыту шараларын қабылдау жəне бизнесмендерге 
əдістемелік көмек тетіктерін жасау керек.

Өзіңізбен осы сұхбатты пайдалана отырып, қор серіктестеріне, яғни 
ірі бизнес құрылымдарына алғыс білдіргім келеді. Қорға қаржы аударып 
отырған кəсіпкерлердің, бизнес өкілдерінің “Игілікті” өздеріне əріптес 
деп таңдағандары біз үшін – үлкен жауапкершілік.

Біз əрдайым олардың мақсат-мүдделерін, еріктерін жүзеге 
асыруға аянбаймыз. Əлеуметтік жауапкершілік танытып отырған 
серіктестерімізге   қор атынан, осы қордан қаржы алып, жобаларын 
жүзеге асырып жатқан ҮЕҰ-лар, жоба жетекшілері атынан, жалпы 
жоба игілігін көріп жатқан облыс тұрғындары атынан “ПетроҚазақстан 
Құмкөл Ресорсиз” АҚ, “ҚазГерМұнай” ЖШС, “ҚОР” Мұнай компания-
сы АҚ, “Торғай Петролеум” АҚ, “Универ Строй” ЖШС, “КНЛК Интер-
нешнл Қазақстан Инк” ЖШС, “Фрак Джет” ЖШС, “Сибу – Кызылор-
да” ЖШС, “Темір банк” АҚ, “Сырдария Нефтесервис” ЖШС, “НТ и ИК 
Хайлон” ЖШС жəне тағы басқа əріптестерімізге рахмет айтқым келеді. 
Міне, осылар ел алғысын арқалаған “Игіліктің” сенімді серіктестері. 
Қорыта айтқанда, бизнес өкілдерін кінəлағаннан  бұрын керісінше 
қолдау керек деп есептеймін.

– «Игіліктің» бүгінгі сипаты: əлеуметтік қор, əлеуметтік қаржы 
институты. Бүгінге осының қайсысы сізге жақын?

– Басқаларға қарағанда əлеуметтік қаржы институты – қоғамның 
əлеуметтік жағдайын зерттейтін, сонымен қатар орын алған пробле-
маларды шешуге үлес қосатын қаржылық құрылым. Осы тұрғыда 
«Игілікке» ең жақыны əлеуметтік қаржы институты. Əрине, əлеуметтік 
қордан бастау алдық. Қорға жұмыс жасау формасын енгіздік: Қордың 
Басқарушы орган қызметі туралы ЕРЕЖЕсін, қордың басқарушы 
органының құрамын, жоғары басқарушы орган, Коллегиалдық ор-
ган, жеке атқарушы орган, бақылаушы орган, қосымша органды 
тағайындап бекіттік, Қордың Қамқоршылық Кеңес қызметі туралы  
ЕРЕЖЕ, қор директоры жəне Тəуелсіз директордың өзара қатынасының 
тəртібі туралы ЕРЕЖЕ, Қаржы қаражатын бөлу тəртібі туралы ЕРЕ-
ЖЕ жасадық, қордың Атқарушы ұйымына түскен қаржыландыру 
өтінімін қарау процесінің сызбасын əзірледік, Қаржыландыру досьесін 
құрастыру тəртібі туралы ЕРЕЖЕ, осы ЕРЕЖЕДЕ қолданылатын негізгі 
ұғымдарды енгіздік, қаржыландыруға қажетті құжаттар тізімі əзірленді, 
қаржыландыру досьесінің қалыптастыру тəртібі бекітілді. Қазіргі кез-
де де, жұмыс жасау системамызға толықтырулар мен өзгертулер 
енгізілді. Жеті жылдың ішінде нақты қалыптасқан институт құрылды. 
Қарапайым қаржыландыру процесін түсіндіріп кетсем: алдымен өтінім 
қордың қабылдау бөлмесінде тіркеледі; өтінім одан əрі Атқарушы ор-
ганмен пысықталады. Пысықталған өтінім Қордың Қамқоршылық 
кеңесінің қарауына жіберіледі; Қордың Қамқоршылық кеңесінің 
шешімін алған соң Тəуелсіз директор қорытынды шығарып, Атқарушы 
органға жіберіледі; Шешім оң болған жағдайда Атқарушы орган 
қаржыландыруды іске асырады, ал теріс шешім болған жағдайда, соған 
сəйкес жазбаша хабарлама жіберіледі. Жеке тұлғалардан келіп түскен 
өтініштер толық пысықталып, тиісті құжаттары жинақталып, өтінішке 
сəйкес тұрмыс жағдайы қор мамандарымен тексеріліп, қызметтік хат 
берілгеннен кейін ғана Қамқоршылық кеңес отырысына ұсынылады. 
Жалпы алғанда қор қызметі жүйесі де қаражат бағытының айқын 
мақсаттылығына, ашықтығын қамтамасыз ететін деңгейге келтірілген.

– Жеке кəсіпкер, І-топ мүгедегі Мейрамбек Шуетовтің «Жиһаз 
өнім дерін шығара отырып əлеуметтік жағдайы төмен жандарды жұ-
мыспен қамту жобасын жүзеге асыруға қолдау көрсету» сияқты жо-
балар неге аз? Мұндай жобалар жасайтын Мейрамбек сияқты жан-
дар тапшы ма, əлде мұндай жоба авторларына сенімсіздік басым ба?

 – «Мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызға көбірек көңіл бөлу ке-
рек. Олар үшін Қазақстан кедергісіз аймаққа айналуға тиіс. Бізде аз 
емес ондай адамдарға қамқорлық көрсетілуге тиіс – бұл өзіміздің жəне 
қоғам алдындағы біздің парызымыз.  Біз оларды белсенді өмірге тарта-
мыз, олар тек жəрдемақы алып қана қоймайды, сонымен бірге, өздерін 

қоғамның мүшесі, пайдалы еңбеккер ретінде сезінетін болады. Біздің 
барлық əлеуметтік институттар, үкіметтік емес ұйымдар, «Нұр Отан» 
партиясы осы жұмысты қолға алғандары жөн» -деп, Елбасы Халыққа 
Жолдауында міндет қойды. Əрине, Мейрамбек секілді еңбекқор аза-
маттар тапшы, қайталап айтам, оңай жолмен олжа іздеушілер саны көп. 
«Игілік» қоры мүмкіндігі шектеулі, тұрмысы төмен азаматтар жақсы 
жоба ұсынып жатса, оларға көмек көрсеткеннен бағытын өзгерткен 
емес. Бұл біздің қағидамызға айналған десек те болады. Мысалы, I топ 
мүгедегі, қолдаушысыз жүріп тұра алмайтын Мейрамбек Шуетовқа 
2009 жылы фотосалон ашуға көмек бергенбіз, Мейрамбек өз кəсібін 
алға нық қойып, сенімге ие болған соң биылғы жылы да тұрмысы 
төмен, даму мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмысқа тарту арқылы 
жүзеге асатын əлеуметтік маңызы бар жобасын орындауға қолдау 
көрсеттік, сонымен қатар көпбалалы, асыраушысы, не баспанасы жоқ 
Зейнеш Əлжимбаеваның «Шаңырақ» жобасына, Жанат Аликулованың 
мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыс атқаруға, оларды қоғаммен 
белсенді байланыстыруға, өз құқықтарын қорғауға бағытталған жоба-
сын қолға алып, жұмыс жасаудамыз. Біздің болашаққа барар жолымыз 
қазақстандықтардың əлеуетін ашатын жаңа мүмкіндіктер жасауға бай-
ланысты. ХХІ ғасырдағы дамыған ел дегеніміз – белсенді, білімді жəне 
денсаулығы мықты халық. Біз сол үшін еңбек етуіміз керек.

– Демеушілік қолдау көрсетілгендердің тізімі жыл сайын 
жаңартылатыны сөзсіз. Алайда жұмысы жоқ, күнкөрісі төмен, отба-
сында науқас, мүгедегі бар жандарға тұрақты қолдау жасау жолдары 
жоқ па? Əлде масылдық пиғылды күшейтіп аламыз ба?

– Жұмысы жоқ, тұрмыс жағдайы төмен, мүгедек жандарға бір рет 
көмек берілгеннен кейін олар əрі қарай алып кетуі тиіс деп түсінемін. 
Қарапайым адамдардың əлеуметтік көңіл-күйі біздің басты мақсатқа 
жетуіміздің маңызды индикаторы. Дегенмен, егер жұмыссыздарды 
тұрақты қамқорлыққа алар болсақ, жатып ішерлер саны тіптен көбейіп 
кетері анық. Ал мүгедек, науқастарға келер болсақ, мұндай азаматтарға 
Мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп жатыр. Тек сол қолдауға сеніп 
немесе кері түсініп, босаншылық танытпау керек. Алға қарай ұмтылыс 
əр адамның алға қойған мақсаттарының бірі болған жөн. Зымырап өтіп 
жатқан заманда алақан жайып көмек сұрағаннан гөрі аяққа нық тұрудың 
амалдарын қарастыру керек.

– «Игіліктің» саясатқа араласпайтыны белгілі. Ал, Ақтолқын Шере-
хан ше? Қанша дегенімен іскер, талапшыл, беделді қыз-келіншектеріміз 
көп емес қой?

– Дұрыс айтасыз, «Игілік» саясатқа араласпайды. Алайда, жоғарыда 
айтылған жоба жұмыстарынан байқалатыны қор қызметі елдегі 
əлеуметтік-экономикалық бағдарламалармен, үкіметтің жүзеге асы-
рып жатқан реформаларымен, Елбасының саясатымен тікелей байла-
нысты. Қор қызметін қоғам мүддесімен, уақыт талабымен, жұртшылық 
сұранысымен бір бағытта үйлестіріп жүйелі жүзеге асыруда саясатты 
түсінбесем, немесе онда шаруам жоқ десем, бұл менің үлкен кемшілігім 
болар еді. Жалпы мен қоғамдық жұмыстарға көп қатысамын. 2013 жылы 
Қызылорда облысы бойынша саясаткер əйелдер клубының мүшесі бо-
лып қабылдандым. Саясат алғашында мемлекеттік жəне қоғамдық 
істер немесе мемлекеттік басқару шеберлігі деген мағынаны білдірген. 
Кейін келе оның мағынасы кеңейе түсті. Саясаттағы интеллигенцияны 
екіге бөліп қарастыруға болады: жоғары деңгейде жіктелген жалдама-
лы жұмысшы күші жəне «еркін» ойлаушылар. Жалдамалы жұмысшы 
күш ретінде интеллигенция бүкіл саяси құрылымды қамтиды. Бұл 
– қызметкерлер, бюрократия, саяси партиялар мүшесі, идеологтар, 
элита өкілдерінің бір бөлігі. Сонымен интеллигенцияның бұл бөлігі 
қарама-қайшылықты жағдайда, себебі олардың сана еркіндігі сая-
си институттарға мүшелігіне байланысты олардың заңдылықтарымен  
шектеледі.

Интеллигенцияның екінші бөлігі сандық тұрғыдан көп емес, əрі 
олар идеологиялық міндеттемелерден азат. Бұл əлеуметтік топ нақты 
əлеуметтік-саяси қатынастардан жоғары тұрады. Олардың саяси жəне 
əлеуметтік тəжірибені саналы түсінуге толық мүмкіндіктері бар. Өз 
кезегінде бұл қоғамға өзін ұйымдастыруда, əлеуметтік сілкіністерді 
азайтуға көмектеседі. Мен сол еркін ойлаушылардың қатарындамын. 
Бүгінде, аз болса да əйел адамдар мемлекеттің дамуына өз үлесін 
қосып, қоғамдық сананың бір тетігі болып жүр. Қазіргі қоғамның дамуы 
жағдайында қоғамдық санадан тыс өмір сүру мумкін емес. Расында да, 
сен онымен айналыспаймын дегенмен, оның сенімен айналысатын жөні 
бар, бұл саясат дегеннің...

– Қор қаржысының қайтарымын бақылай аласыз ба?
– Жарты жыл сайын берілетін есептемеге, жобаларға талдау 

қоса беріледі. Осы жартыжылдық қорытынды жасалған кезде, қанша 
ақша бөлінгендігін, қор тапшылығы, жоспарға сай немесе жоспардан 
асып жұмыс атқарғанымыз, жоба бойынша қай ҮЕҰ-ның қарызы бар 
екендігіне дейін барлығы көрініп тұрады. Əр бағыт бойынша жұмыс 
ол ауқымды жұмыс. Жарғы бойынша 11 бағыттың 7-і қазіргі кезде 
қарқынды жұмыс жасап тұр. Яғни, бұл қайтарымы бар бағыттар бо-
луы себепті. Мысалы: ҮЕҰ-ның жобаларының қайтарымы болған 
соң жыл сайын Меморандумға отырамыз, ҮЕҰ-ның аймақ дамуына 
қосар үлесі зор. Олардың қарамағында жүздеген адамдар бар. Науқас 
балалар денсаулықтарын түзетіп алғыс білдіріп жатады. Дарынды 
балаларға бөлінген ақшаның қайтарымы анық – əр демеушілік алған 
дарындар міндетті түрде жеңіспен оралады. Мысалы, №9 дарынды 
балаларға арналған қазақ-түрік лицей-интернатының үздік оқушылары 
Əуесхан Назарбек жəне Назар Нұрғиса Түркия мемлекеті Стамбул 
қаласында өткізілген Халықаралық «INEPO-TURKEY» ғылыми жоба-
лар байқауына физика пəні бойынша «Изучение влияния тепловых про-
цессов асфальтобетонных дорожных покрытие на микроклимат города» 
атты ғылыми жобасымен қатысып, жүлделі 3-ші орын иемденді. Міне, 
бұл да “Игілік”  бөлген қаржының қайтарымы. Қызылорда облысынан, 
ертең өтетін «ЭКСПО – 2017»-ге ғылыми жобалар көптеп шығады деп 
ойлаймын. Қор қаржысының барлығы ауқымды, белгілі бір мақсатты 
көздейді, əрі қоғамдағы өзекті мəселелерді шешуге ықпал етеді.

– Қор тұрмысы төмендерге қайырымды, дарындылар мен 
таланттыларға демеуші, кəсіпкерлердің, ҮЕҰ-ның əлеуметтік жо-
баларын қолдаушы ретінде жүректерге жол тапқаны анық. Алайда, 
қор басқарушысы А.Шерехан қандай жан? Соншалықты, қайырымды, 
есепшіл, үнемшіл болып көрінгіңіз келеді?.. Əлде басқаша кейіп 
танытқыңыз келеді ме?

– Жұмыстың талабы бойынша есепшіл, үнемшіл, əрі қатал басшы-
мын. Себебі, қаржы болғандықтан əр тиынға  дейін нақтылы есеп беру 
қажет. Егер сондай мейірімді, қайырымды болып ақшаны шашып неме-
се қаржының қалай жұмсалуын білмей отырсам, облыстық қорда бас-
шы болып отыруым көпке бармас еді. Менің қояр талабым бар, сабыр-
лымын, өмірлік ұстанымым: ашықтық, жариялылық, қандай істі баста-
сам да қолға алып, шын пейіліммен соңына дейін жеткізу! Əрине, отба-
сымда мейірімді, адал жар, қамқоршы анамын, жолдастарымның ара-
сында сыйлымын, өзімді еркін ұстаймын. Қызметкерлермен шынайы-
мын. Бұны екіжүзділік деп түсінбеймін, керісінше жан-жақтылық деп 
білемін. 

– Жалпы қор қызметінде көңіліңізге қонбайтын тұстар немесе өте 
қанағаттанатын кездер...

– Əрине, жұмыс болған соң көңілге қонбайтын кездер болып тұрады. 
Бірақ кемшіліктермен жұмыс жасай білетін жəне сол қателіктерді кейін 
қайталамауға тырысатын ұжымбыз. Осы сұрағыңызды пайдаланып, айта 
кеткім келеді, «Игілік» жай ғана қор, мекеме емес. Бізде де қатаң талап, 
ереже мен тəртіптеріміз бар, қызметкерлердің өзіне қойылған нақтылы 
функционалдық міндеттері бар. Бізді тек қор ретінде қабылдамау керек. 
Жоғарыда атап өткендей, б–- тексеру комиссиясы, олардың əрқайсысы 
қоғамдық бастамамен қызмет атқаратын, лауазымды тұлғалар. «Игілік» 
қорының беделі – олардың да беделі. Бұны айтқан себебім, кейбір ме-
кемелер, заңды жəне жеке тұлғалар өзінің жұмысымен қоса біздің 
талаптарымызға да жеңіл-желпі қарап, кері пікір қалыптастырады. 
Əрине, түсіндірме жұмыстарын көптеп жүргізуге тырысамыз, дегенме-
нен мансап пен беделді жоғары қойып менменсіп келетін азаматтардың 
қатары аз емес.

Ал, қанағаттанатын кездер – жобалар керемет, оң нəтижемен 
аяқталып, «Игілік» қоры мен мұнай компанияларының 
қаржыландыруымен біткен іс деп жұртшылық мақтау, рахмет айтып 
жатқан сəттер. Себебі, біз тек жобаларға қаржы бөліп қана қоймай, 
оның орындалуына жан-жақты көмек көрсетеміз. Бұл тек менің ғана 
емес, «Игілік» қоры ұжымының мол еңбегі. Біз бірнеше жыл бойы 
қаржыландырып келген жобалар оң нəтиже беріп мемлекет тарапынан 
қаржыландыруға өтіп жатады. Мысалы, «Ардагерлер үйінің» қызметін 
дамытуға қолдау көрсету жобасы, «Сыр мейірімі қоғамдық ұйымының» 
тұрмысы төмен, жалғыз бас ты, көп балалы отбасыларды ыстық тамақпен 
қамтамасыз ету жобасы, «Қазақстан КВН Одағы» республикалық жа-
стар қоғамдық бірлестігінің «Қызылорда КВН» филиалының жастарға 
арналған жобалары тұрғындардың үлкен ықыласына ие болып облыс 
бюджеті тарапынан қаржыландыруға өтті. Дарынды балалар жүлдемен 
оралып жатса, науқас азаматтар сырқатынан айығып жатса, ҮЕҰ-ның 
саны мен сапасы жыл сайын артып жатса, құрылыс нысандары ел 
игілігі үшін жарап жатса, аймақ бойынша маңызды іс-шаралар өтіп, 
жұртшылыққа оң əсерін тигізіп жатса, бұл біз үшін үлкен мақтаныш 
жəне жаңа идеяларға, əрі қарай қарқынды жұмыс жасауға зор серпін 
береді.

– Сұхбатыңызға рахмет.

ӘЛЕУМЕТТІҢ ӘЛЕУЕТІН ОЙЛАЙМЫЗ
Қызылорда облысының өңірлік дамуына жəне 

кəсіпкерлердің əлеуметтік жауапкершілігіне ықпал ететін 
«Игілік» корпоративтік қоры 2014 жылдың 

I жартыжылдығында игерілген қаржы туралы 
ақпарат
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31. «Фрак Джет» ЖШС
32. «Сибу - Кызылорда» ЖШС
33. «СНПС Ай Дан Мұнай» ЖШС
34. «Темірбанк» АҚ
35. «Сырдария Нефтесервис» ЖШС
36. «НТ и ИК Хайлон» ЖШС
37. «Механизатор» ЖШС
38. «Сəт-сервис» ЖШС
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2014 жылдың 1 қаңтарына басқарма бойынша дебиторлық жəне кредиторлық 
берешек қалыптаспаған.

21. «Қызылорда облысының балалар құқығын қорғау басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің бюджеттік бағдарламасын іске асыруға 2013 жылға түзетілген бюджет-
пен 202518 мың теңге жоспарланып, 195839,4 мың теңгеге немесе  96,7 % игерілген, 
игерілмегені  6678,6 мың теңге.  

«Жергілікті деңгейде балалар құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша бөлінген 16042 
мың теңге 16041,1 мың теңгеге яғни 100 % атқарылып, 0,9 мың теңге ағымдағы 
шығындардан игерілмеген қаржы. 

«Əлеуметтік оңалту» бағдарламасына 40783 мың теңге қаралып, 40778,8 
мың теңгеге немесе 100% атқарылды. Игерілмеген 4,2 мың теңгесі ағымдағы 
шығындардан үнемделген қаржы. Оның ішінде:

«Жетім балаларды жəне ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, балаларды 
əлеуметтік қамсыздандыру» бағдарламасына 139837 мың теңге қаралып, 137136 мың 
теңгеге немесе 98,1% атқарылды. Игерілмеген 2701 мың теңге.  

«Балалар үйлері» бағдарламасына 116413 мың теңге қаралып, 113713 мың 
теңгеге немесе 97,7% атқарылды. Игерілмеген 2700 мың теңге газды котелды орнату 
қызметі бойынша қалыптасқан.  

«Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорынсыз қалған, балаларды 
отбасылық үлгідегі  балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды 
мемлекеттік қолдау» бағдарламасына 21610 мың теңге қаралып, 100% атқарылды.  

«Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелері жəне ұйымдарының 
күрделі шығыстары» бағдарламасына 5856 мың теңге қаралып, 1883,4 мың теңгеге 
немесе 32,2% атқарылды. Игерілмеген 3972,6 мың теңге Балалар үйіне газ котелын 
алуға мемлекеттік сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен үш мəрте 
берілген, мердігер анықталмаған.

2014 жылдың 1 қаңтарына кредиторлық берешек  500,4 мың теңге - оның 
ішінде 39,3 мың теңгесі еңбекақы төлеуден, 272,1 мың теңгесі əлеуметтік салықтан, 
189 мың теңгесі коммуналдық қызметтерден қалыптасқан.  

Дебиторлық берешек 2330,2 мың теңге – оның 816 мың теңгесі еңбекақы 
төлеуден, 277,6 мың теңгесі əлеуметтік сақтандырудан, 951,4 мың теңгесі азық -түлік 
өнімдерін сатып алудан, 285,2  байланыс қызметтерінен қалыптасқан.  

22. «Қызылорда облысының энергетика жəне тұрғын-үй коммуналдық 
шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бюджеттік бағдарламаларын 
іске асыруға  2013 жылға түзетілген бюджетпен жоспарланған 18844018,8 мың теңге 
18334789,5 мың теңгеге (97,3%) орындалып, 509229,3 мың теңге игерілмеген.

2013 жылы жергілікті бюджеттен облыстың энергетика жəне тұрғын-үй 
коммуналдық шаруашылық басқармасына 1466435,6 мың теңге бөлініп, 957207,5 
мың теңге немесе (65,3%) игерілді. Игерілмеген қаржы 509228,1 мың теңге, оның 
ішінде:

«Жергілікті деңгейде энергетика жəне тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік 
бағдарламасына бөлінген 67598 мың теңге 66588,7 мың теңгеге (98,5%) орындалып, 
игерілмеген 1009,3 мың теңге ағымдағы шығындардан үнемделген қаржы. 

«Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасына 
бөлінген 85 мың теңге 84 мың теңге (98,8%) игерілген, игерілмеген 1 мың теңге 
үнемделген қаржы. 

«Жылу-энергетикалық жүйені дамыту» бюджеттік бағдарламасына 
жергілікті бюджеттен қаралған 38536,6 мың теңге 29329,9 мың теңгеге (76,1%)  
атқарылды. 9206,7 мың теңге игерілмеген, оның  8282 мың теңге  «Қызылорда об-
лысы Ақжарма жəне Талдыарал елді мекендерінде электрмен жабдықтау жүйесін 
дамыту жəне 35/10 кВ қосалқы стансасының құрылысын жүргізу» жобасының 
жоба сметалық құжаттарын əзірлеп мемлекеттік сараптамадан өткізу» жəне 
«Қызылорда қаласындағы облыстық балалар ауруханасын жылумен қамтамасыз 
ету» жобасының мемлекеттік сараптамадан өткізілген жоба сметалық құжатарын 
əзірлеу жəне жылумен қамтамасыз ету» нысандары бойынша  мемлекеттік сарапта-
ма қорытындысы толығымен аяқталмағаннан, 124,7 мың теңгесі мемлекеттік сатып 
алудан үнемделген, 800 мың теңге мердігер мекеме тиісті құжаттарды толығымен 
ұсынбағаннан қалыптасты.

«Газ көлігі жүйесін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 358267 
мың теңге жоспарланып, 122669,2 мың теңге немесе 34,2% игерілген. Игерілмеген 
қаржы 235597,8 мың теңге, оның 204970 мың теңгесі мемлекеттік сатып алу 
қорытындысының кеш шығуына байланысты, автоматтандырылған газ тара-
ту стансасына қосылу нүктесі анықталмағаннан, 22998 мың теңге мемлекеттік 
сараптаманың оң қорытындысының алынбауынан, 3848,8 мың теңге «Қызылорда 
қаласы Тасбөгет кенті Есенов көшесі №19 мекен жайдағы қалалық туберкулезге 
қарсы күрес диспансерін газдандыру» нысаны мемлекеттік қабылдау комиссиясынан 
өтпегендіктен, 3781 мың теңге мердігердің келісім шарт бойынша алған міндеттемені 
орындамауынан  игерілмеген.

«Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың жəне концессиялық 
жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін əзірлеу жəне түзету жəне оның 
сараптамасын жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу» 
бюджеттік бағдарламасы бойынша 399571 мың теңге жоспарланып, 179237,1 мың 
теңге немесе 44,9% игерілген. Игерілмеген қаржы 220333,9 мың теңге. 152131,7 
мың теңге «Қызылорда жылуорталығы» мемлекеттік коммуналдық кəсіпорынын 
қайта жаңғырту жəне кеңейту жобасына мемлекеттік сараптама жүргізе оты-
рып, техникалық-экономикалық негіздемесін əзірлеу» жəне «Қызылорда елді-
мекендері үшін «Бейнеу-Шымкент магистралды газ құбырының бұрыпынан 
автоматтандырылған газ тарату стансасына  дейінгі газ құбырының жəне 
автоматтандырылған газ тарату стансасының құрылысы» жобасының техникалық-
экономикалық негіздемесін əзірлеп, мемлекеттік сараптама қорытындысын 
алу» нысаны бойынша мемлекеттік сатып алу қорытындысымен  мердігер кеш 
анықталуынан, 44256 мың теңге «Қызылорда қаласында көпқабатты тұрғын үйлерді 
ыстық сумен қамтамасыз ету» жобасына техникалық-экономикалық негіздемесін 
мемлекеттік сараптамасымен əзірлеу» нысаны бойынша жобалаушы мекеме «IT-
PARTNERS  LLP» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  техникалық-экономикалық 
негіздемесін мемлекеттік сараптама əзірлеуді келісім шартта көрсетілген мерзімнен 
кешіктірген (мердігер міндеттемені мерзімінде орындамағандықтан сотқа талап арыз 
берілген) жəне 23946,2 мың теңге «Байқоңыр қаласына жүргізілетін газ құбырының 
жəне квартал ішілік газ құбырларының құрылысы» жобасының техникалық-
экономикалық негіздемесін əзірлеп, мемлекеттік сараптама қорытындысын алу» ны-
саны бойынша мемлекеттік сатып алу қорытындысының кеш шығуына байланы-
сты, автоматтандырылған газ тарату стансасына қосылу нүктесі анықталмағаннан 
игерілмеді.

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын 
дамытуға жоспарланған 313057 мың теңге 313056,9 мың теңгеге (100%) игерілген. 
Игерілмеген 0,1 мың теңге үнемделген қаржы.

«Коммуналдық шаруашылықты дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 
жоспарланған 153321 мың теңге 110241,6 мың теңгеге (71,9%) игерілді. Игерілмеген 
қаржы  43079,4 мың теңге, оның 4605,2 мың теңгесі үнемделген қаржы, 38474,2 мың 
теңге жобалаушы мекеме «ПроектСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
жоба сметалық құжаттамаларды мемлекеттік сараптама қорытындысымен əзірлеуді 
келісім шартта көрсетілген мерзімінен кешіктіруінен (сотқа талап арыз берілген). 

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру жəне (немесе) 
ұлғайтуға қаралған 136000 мың теңге толығымен игерілген.

2013 жылы энергетика жəне тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығын 
дамытуға республикалық бюджеттен 1598261 мың теңге қаралып, 1598259,8  мың 
теңге  немесе 100 % игерілген. Игерілмеген 1,2 мың теңге үнемделген қаржы.

«Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын су-
мен жабдықтаудың аса  маңызды топтық жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі 
қызметтердің құнын субсидиялау» бюджеттік бағдарламасына жоспарланған 880666 
мың теңге толығымен  игерілген.  

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын 
дамытуға жоспарланған 329282 мың теңгенің 329281,8 мың теңгесі (100%) игеріліп, 
игерілмеген 0,2 мың теңге үнемделген қаржы.

«Коммуналдық шаруашылықты дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 
жоспарланған 388313 мың теңге 388312 мың теңгеге (100%) игерілді, игерілмеген 1 
мың теңге үнемделген қаржы.

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне қаралған 
12723300 мың теңге нысаналы трансферттер төмен тұрған бюджеттерге толығымен 
аударылды.

Қызылорда облысы əкімдігінің 2013 жылғы 23 қазандағы №328 «Облыстың 
жергілікті атқарушы органдарының резервінен қаржы бөлу туралы» қаулысына 
сəйкес,  Қызылорда қаласы əкіміне төтенше жағдайларды болдырмау мақсатында 
кəріз су жүйелерінің ағымдағы жөндеу үшін 147100 мың теңге нысаналы трансферт-
тер толығымен аударылды. 

Қызылорда облысы əкімдігінің 2013 жылғы 6 ақпандағы №11 
«Облыстың жергілікті атқарушы органдарының резервінен қаржы бөлу ту-
ралы» қаулысына сəйкес,  Қызылорда қаласының əкіміне отын (мазут) сатып 
алуға 114098 мың теңге, 2013 жылғы 27 қарашадағы №374 қаулысына сəйкес 
«Қызылордажылуэлектрорталығы» мемлекеттік коммуналдық кəсіпорнына ТВС-30 
типті генераторының тозығы жетіп, жұмысқа жарамсыз болуына байланысты оны 
сатып алуға 200000 мың теңге жəне 11 желтоқсандағы №395 қаулысына сəйкес 
жылу желілерінің жылу изоляциясын қалпына келтіріп,  жылу энергиясын сақтау 
мақсатында 39697,2 мың теңге нысаналы трансферттер толығымен аударылды.

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат бөлу тура-
лы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 11 қазандағы №1078 жəне 12 
қазандағы № 1079 қаулыларына сəйкес  Қызылорда облысы əкімдігінің 2013 жылғы 
16 қазандағы № 320 «2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 
Қызылорда облыстық мəслихатының 2012 жылғы 6 желтоқсандағы 12 сессиясының 
№61 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы əкімдігінің 2012 жылғы 20 
желтоқсандағы №704 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»  
қаулысымен 2013-2014 жылдардағы жылу маусымын жылумен үздіксіз қамтамасыз 
ету үшін отын (мазут) сатып алуға Қызылорда қаласы бюджетіне ағымдағы нысана-
лы трансферттер 2555127 мың теңге толығымен аударылды.

2014 жылдың 1 қаңтарына басқарма бойынша 23865,4 мың теңге дебиторлық 
берешек қалыптасқан, оның байланыс қызметі үшін алдын-ала ақы төлеуден 11,2 
мың теңге, «Газ көлігі жүйесін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 5253,6 
мың теңге, «Коммуналдық шаруашылықты дамыту» бюджеттік бағдарламасы бой-
ынша 16492,8 мың теңге, «Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың жəне 
концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін əзірлеу жəне 
түзету жəне оның сараптамасын жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2107,8 мың теңге  келісім-шарт та-
лаптарына сəйкес алдын-ала төлем жүргізуден қалыптасқан. Кредиторлық қарыздар 
жоқ.

23. «Қызылорда облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі Қызылорда облысы əкімдігінің 2013 жылғы 9 қыркүйектегі № 
271 «2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық 
мəслихатының 2012 жылғы 6 желтоқсандағы 12 сессиясының №61 шешімін іске асы-
ру туралы» Қызылорда облысы əкімдігінің 2012 жылғы 20 желтоқсандағы №704 
қаулысына өзгеріс енгізу туралы» қаулысы негізінде құрылды.      

Индустриялы-иновациялық дамытуды жүзеге асыру үшін  бөлінген 60287 мың 
теңгенің 60263,5 мың теңгесі (100%) игеріліп, 23,5 мың теңге игерілмеген.

«Жергілікті деңгейде индустриялық-иновациялық қызметті дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік 
бағдарламасына 58939 мың теңге қаралып, 58916,4 мың теңге (100%) игерілген, 
игерілмеген 22,6 мың теңге үнемделген қаржы.

«Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасына  
жоспарланған 470 мың теңге 469,1 мың теңгеге немесе 99,8% игерілген, игерілмеген  
0,9 мың теңге үнемделген қаржы.

«Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шеңберінде 
іс-шараларды іске асыру» бюджеттік бағдарламасына қаралған 878 мың теңге 
толығымен игерілген.

2014 жылдың 1 қаңтарына басқарма бойынша байланыс қызметіне ақы 
төлеуден  0,9 мың теңге дебиторлық берешек қалыптасқан. Кредиторлық берешек 
құралған жоқ.

24. «Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» мемлекеттік 
мекемесінің бюджеттік бағдарламаларын іске асыруға жоспарланған 150258 мың 
теңге 150252,3 мың теңгеге яғни 100 % орындалып, 5,7 мың теңге игерілмеген қаржы. 

«Облыстық тексеру комисиясының қызметін қамтамасыз ету бойынша 
көрсетілетін қызметтер» бағдарламасына бөлінген 149389 мың теңге 149387 мың 
теңгеге (100 %) орындалып, игерілмеген 2 мың теңге үнемделген қаржы.            

«Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары» бағдарламасына бөлінген 
869 мың теңге 865,3 мың теңгеге (99,6 %) орындалып, игерілмеген 3,7 мың теңге 
үнемделген қаржы. 

2014 жылдың 1 қаңтарына басқарма бойынша дебиторлық берешек 6,5 мың 
теңге байланыс қызметтеріне ақы төлеуден қалыптасса, кредиторлық берешек 
құралған жоқ.

25. «Қызылорда облысының жастар саясаты мəселелері басқармасы» 
мемлекеттік мекемесіне 2013 жылы жастар саясатын жүзеге асыру үшін  бюджет-
тен бөлінген 189346 мың теңгенің 189333,6 мың теңгесі (100%) игеріліп, 12,4 мың 
теңге игерілмеген.

«Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер» 
бюджеттік бағдарламасына 104341 мың теңге қаралып, 104329,7 мың теңге (100%) 
игерілген. Игерілмеген 11,3 мың теңгенің, 7,5 мың теңгесі үнемделген қаржы, 
3,8 мың теңгесі қазынашылық департаментінен төлем құжаттарының дұрыс 
рəсімделмеуінен қалыптасты.

«Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасына 591 
мың теңге бөлініп, 589,9 мың теңге (99,8%)  игерілген. Игерілмеген 1,1 мың теңге 
үнемделген қаржы.  

«Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансфертер» 
бюджеттік бағдарламасына  жоспарланған 84414 мың теңге  Қызылорда қаласының 
бюджетіне толығымен аударылды.

Басқарма бойынша  2014 жылдың 1 қаңтарына байланыс қызметіне ақы 
төлеуден 94,2 мың теңге жəне  қызметтік автокөлік алу үшін төлем алдын-ала жаса-
луына байланысты 4200 мың теңге дебиторлық  берешек қалыптасқан. Кредиторлық 
берешек жоқ.

26. «Қызылорда облысының дене шынықтыру жəне спорт басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің бюджеттік бағдарламасын қамтамасыз етуге 2013 жылы 
түзетілген бюджетпен барлығы 2974732 мың теңге қаралып, 2971035,8 мың теңге не-
месе 99,9% игерілген, 3696,2 мың теңге игерілмеді.

«Жергілікті деңгейде туризм, дене шынықтыру жəне спорт саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша 
313323 мың теңге қаралып, 313252,3 мың теңгеге, немесе 100 пайызға игерілді. 

Қалған 70,7 мың теңге ағымдағы шығындардан үнемделген.
«Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу» бағдарламасы бойынша 

барлығы 81274 мың теңге қаралып, 78350,3 мың теңгеге немесе 96,4 % пайызға 
атқарылған. Игерілмеген 2923,7 мың теңге, оның 2656,7 мың теңгесі спорттық 
жарыстарға жүлде сатып алуда мемлекеттік сатып алу бағасының төмен деңгейде 
берілгендігіне байланысты, 267 мың теңгесі мүмкіндігі шектеулі спортшыларға 
спорттық киімдер алуда өнім берушінің ҚҚС төлеуші ретінде тіркелмеуіне байла-
нысты үнемделген қаржы. 2013 жылы спорт түрлері бойынша 2 халықаралық, 15 
республикалық ресми, 24 республикалық турнирлер ұйымдастырылды. 1540 іс-шара 
өткізіліп, 440 мың адам қатысты. Ұлттық спорт түрлерін дамытуда қазақ күресінен 
«Алтын белбеу» сайыс төртінші рет өтті.

«Əртүрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының 
мүшелерін дайындау жəне олардың республикалық жəне халықаралық спорт жары-
старына қатысуы» бағдарламасы бойынша 940228 мың теңге қаралып, толығымен 
игерілді. 256-ы Республикалық жарыстар өткізіліп, оған 2749 адам (спортшылар) 
қатысты. 

«Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру» 
бағдарламасы бойынша 1169595 мың теңге қаралып, 1169248,7 мың теңгеге не-
месе 99,9 пайызға игеріліп, 346,3 мың теңге мемлекеттік сатып алу конкурсынан 
үнемделуінен қалыптасты. 2013 жылы облыс спортшылары республикалық жəне 
халықаралық жарыстарға қатысып, Қазақстан Республикасы чемпионаттарында 155 
алтын, 126 күміс жəне 201 қола медальдарын, Əлем жəне Азия чемпионаттарында 31 
алтын, 26 күміс, 17 қола медальдарға қол жеткізілген. 

«Мамандандырылған білім беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға 
жалпы білім беру» бюджеттік бағдарламасына 203262 мың теңге қаралып, 
толығымен игерілді. Осы бағдарлама арқылы əрбір оқушының спорттағы табиғи 
қабілеттілігін арттыру жөніндегі жұмыстары жүзеге асырылды. 

Қазақстан Республикасы чемпионаттарында 11алтын, 7 күміс, 15 қола, Əлем 
жəне Азия чемпионаттарында 4 алтын, 1 күміс, 1 қола, Евразия чемпионатында 3 
күміс медальдарды иемденді.  

Спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың 
мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайтуға берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер қаралған 910 мың теңге толығымен игерілді. 

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Жұмыспен 
қамту 2020 жол картасы шеңберінде қалаларды жəне ауылдық елді мекендерді 
дамытуға берілген трансферттер есебінен 162448 мың теңге жоспарланып, 
толығымен игерілген. Қаралған қаржыға Шиелі ауданы, Шиелі кентіндегі спорт 
кешені жəне орталық стадион күрделі жөндеуден өткізілді.

«Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің жəне ұйымдардын 
күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша 100862 мың теңге қаралып, 
100506,4 мың теңгеге немесе 99,6 % атқарылған. Игерілмеген 355,6 мың теңге 
мемлекеттік сатып алудан үнемделген қаржы.

Басқарманың материалдық-техникалық базасын нығайту мақсатында 
бағынысты мекемелеріне компьютерлер, сканерлер, принтерлер алынды, 2 дана 
«Газель» автокөлігі, 6 дана жеңіл автокөлік, 152 велосипед (велоспорт мектебіне) 
алынды.Жеңіл атлетика мектебіне қазіргі бессайыс түрінен оқу-жаттығуға арналған 
құралдар алынды. Мемлекеттік-жеке əріптестік аясында Қызылорда қаласынды 
спорттық - сауықтыру кешені Мұз айдыны пайдалануға беріліп, онда қысқы спорт 
түрлері-мəнерлеп сырғанау, хоккей бөлімшелері жұмыс жасайды.

«Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» 
бағдарламасы бойынша 2830 мың теңге  қаралып, толығымен игерілді. 

2014 жылдың 1 қаңтарына кредиторлық жəне дебиторлық берешек 
қалыптаспаған.  

27. «Қызылорда облысының кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің бюджеттік бағдарламаларын іске асыруға жоспарланған 
500351 мың теңге 495267,3 мың теңгеге яғни  99% орындалды, 5083,7 мың теңге 
игерілмеді.

«Жергілікті деңгейде кəсіпкерлік пен туризмді дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасына 
жоспарланған  27274 мың теңге 25333,1 мың теңге немесе 92,9 % игеріліп, игерілмеген 
1940,9 мың теңгенің 300,9 мың теңге іс-сапар шығындарынан үнемделген, 1640 мың 
теңге басқарма пайдаланып отырған ғимарат мекеменің теңгерімінде болмауына 
байланысты негізгі құрал-жабдықтар жəне қызметтер (жалюз, перде жəне стендтер) 
жүргізілмеуінен орындалмаған. 

 «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кəсіпкерлікті 
қолдау» бюджеттік бағдарламасына бөлінген 100689 мың теңге 97689 мың теңгеге 
яғни 97% орындап, 3000 мың теңге жеке кəсіпкерден қабылданған жоба Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің № 301 қаулысының талаптарға сəйкес болмауына байла-
нысты, қабылданбауынан игерілмеген. 

 «Бизнестің жол картасы-2020 бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша 
проценттік ставкаларды субсидиялау» бюджеттік бағдарламасына бөлінген 339767 
мың  теңге толығымен игерілген. 

«Бизнестің жол картасы-2020 бағдарламасы шеңберінде шағын жəне орта биз-
неске кредиттерді ішінара кепілдендіру» бюджеттік бағдарламасына  бөлінген 29144 
мың теңге 29143,3 мың теңгеге яғни 100% игерілген. Игерілмеген 0,7 мың теңге 
үнемделген қаржы.

«Туризм қызметін реттеу» бюджеттік бағдарламасына жоспарланған 3477 
мың теңге 3334,9 мың теңгеге немесе 95,9 % орындап, 142,1 мың теңге мемлекеттік 
сатып алу қорытындысы бойынша үнемделген.

2014 жылдың 1 қаңтарына дебиторлық жəне кредиторлық берешек 
қалыптаспаған.

28. «Облыстың сыртқы байланыстар басқармасы» мемлекеттік мекемесі 
Қызылорда облысы əкімдігінің 2013 жылғы 5 қыркүйектегі №271 Қаулысы негізінде 
құрылды.

2013 жылы «Облыстың сыртқы байланыстар  саласындағы мемлекеттік са-
ясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасына жоспарланған 
37642 мың теңге 37490,8 мың теңгеге (99,6%) орындалды. Игерілмеген 151,2 мың 
теңге басқарманың ағымдағы шығындарынан үнемделген қаржы. 

2014 жылдың 1 қаңтарына кредиторлық берешектер 3,2 мың теңге 
техникалық персоналдың еңбекақы төлеудегі зейнетақы жарнасына қаражаттың 
жетiспеушiлiгiнен қалыптасса, дебиторлық берешектер 18,2 мың теңгеден байланыс 
қызметiне 16,6 мың теңге,  техникалық персоналдың еңбекақы төлеудегі зейнетақы 
жарнасына 0,8 мың теңге, техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің 
əлеуметтік салыққа 0,8 мың теңге алдын ала төлем жүргізуден қалыптасты.

29. «Қызылорда облысының еңбек саласындағы бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің  бюджеттік бағдарламаларын іске асыруға жоспарланған 
22146 мың теңге 22120,6 мың теңгеге (99,9 %) орындалып, 25,4 мың теңге 
үнемделгеннен игерілмеді.

2014 жылдың 1 қаңтарына облыстық дін істері басқармасы бойынша 
кредиторлық жəне дебиторлық қарыздар қалыптаспаған.

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
          МКК – мемлекеттік қазыналық кəсіпорын;
 АҚ – акционерлік қоғамы;
 ЖК – жеке кəсіпкер
 ЖШС – жауапкершілігі шектеулі серіктестік;
         ЖҚТБ – жұқтырылған қорғаныс тапшылығының белгілері; 
 АҚТҚ – адам қорғаныш тапшылығының қоздырғышы.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСIН
Арынов Талгат Жумабаевичтің атына Қызылорда қаласы, Тоқтыбаев 

көшесі №15 үйге берілген Қызылорда қаласы əкімінің шешімі, мерзімсіз жер 
учаскесін пайдалану келісім-шарты (№229 24.04.1992 ж.), жер учаскесіне 
меншік құқығын, тұрақты жер пайдалану құқығын беретін актісі (кадастрлық 
№10-156-003-111, №0025362), техпаспорты жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.  

***
Асқарбекқызы Шаттықтың атына Арал ауданындағы №220 қазақ орта 

мектебін 2010 жылы бітіргені жөнінде берілген ЖОБ 0142372 аттестаты 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Куздубаев Нурлан Садуовичтің атына Қызылорда қаласы, Қорқыт ата ш/а, 

Бəйгеқұм көшесі №23 үйге (398 квартал) берілген жер учаскесіне жеке меншік 
құқығын беретін актісі (кадастрлық №10-156-024-864) жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

***
ҚР Денсаулық сақтау министрлiгi Медициналық жəне фармацевтикалық 

қызметтi бақылау комитетiнiң Қызылорда облысы бойынша департаментi 
мемлекеттiк мекемесiнен Жақыпова Света Мусағалиқызына  14.10.2011 
жылғы №224 бұйрығымен берiлген медбике мамандығы бойынша санатсыз 
маман сертификаты (тiркеу №10-С-1398) жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсiн.

***
Ниязова Молдир Калкузовнаның атына Жаңақорған ауданындағы №110 

орта мектепті бітіргені жөнінде 19.06.2006 жылы берілген ОБ №1614658 ат-
тес таты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін. 

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ МƏСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ
2014  жылғы  02 шілде              №199
Қызылорда қаласы                               28 сессия

2013 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫ ЖӨНІНДЕГІ ЕСЕПТІ БЕКІТУ ТУРАЛЫ

(Жалғасы, басы өткен сандарда)

Қызылорда облыстық мəслихатының 
2014 жылғы  02 шілдедегі №199 шешіміне

2-қосымша

2013 жылға арналған облыстық бюджет түсімдері бойынша атқарылуы жəне жергілікті бюджеттік бағдарламалардың орындалуы 
туралы талдамалық есеп

«Қызылорда облысының жолаушылар көлігі жəне автомо-
биль жолдары басқармасы» мемлекетіттік мекемесі бос мемлекеттік 
əкімшілік лауазымға орналасуға ашық конкурс жариялайды:

1. Жоспарлау жəне мемлекеттік сатып алу бөлімінің бас мама-
ны  (негізгі қызметкердің баланы күту демалысы кезеңіне) (D-O-4) – 1 
орын. Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы 
64064 теңгеден 86486 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Қызметтік міндеттері: Басқарманың мемлекеттік сатып алу жоспа-
рын əзірлейді, тиісінше өзгерістер енгізуді ұйымдастырады; 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңы та-
лабына сəйкес тауарларды, жұмыстарды жəне қызмет түрлерін, мемлекеттік 
сатып алу конкурстарын өткізуді ұйымдастырады;

Белгіленген мерзімде мемлекеттік сатып алудың веб-порталына тауар-
ларды, жұмыстарды жəне қызмет түрлерін мемлекеттік сатып алу конкурста-
ры өткізілетіні туралы хабарландыру жариялауды ұйымдастырады;

Мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық комиссияның жұмысын 
ұйымдастырады;

Басқарманың даму бағдарламасы жоспарының есептемелерін 
басқарманың бөлімдерімен бірлесе отырып, дайындауға жəне тиісті 
мерзімінде жəне сапалы ұсыну;

Басқарма қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау бойын-
ша «басқарманың негізгі қызметтері бойынша қадағаланатын сала-
да стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу жəне іске асыру» 
жəне «Бюджет қаражатын басқару» бағыттары бойынша тиісті құжаттарды 
жинақтау, қажетті есептіліктерді мерзімінде тапсырылуын қамтамасыз ету.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
- жоғары экономикалық немесе заңгерлік білім.
Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы 

нақты лауазымның функционалдық бағытына сəйкес облыстарда екі жылдан 
кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі экономикалық не-
месе заңгерлік білімі барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан Республикасының Президенті туралы», 
«Қазақстан Республикасының Парламентi жəне оның депутаттарының 
мəртебесi туралы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» 
Конституциялық заңдарын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік 
қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Əкімшілік 
рəсімдер туралы», «Жеке жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi 
туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына 
сəйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратегиясын білуі.

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

Компьютерде жұмыс жасай білуі. Мемлекеттік жəне орыс тілдерін 
білуі. 

Конкурс «Мемлекеттік əкімшілік лауазымдарға орналасуға кон-
курс өткізу жəне конкурс комиссиясын қалыптастыру қағидаларын бекіту 
туралы»  Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 

Төрағасының 2013 жылғы 19 наурыздағы №06-7/32 бұйрығына сəйкес 
өткізіледі. (Қазақстан Ремпубликасының Əділет министрлігінде 2013 
жылдың 20 наурызында № 8380 болып тіркелді).

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар: 1) нысанға сəйкес өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сəйкес толтырылған сауалнама; 3) бiлiмi 
туралы құжаттардың нотариалдық куəландырылған көшiрмелерi; 4) еңбек 
қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куəландырылған көшiрмесi; 

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2010 
жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Респуб-
ликасының Нормативтік құқықтық актілердің тізілімінде 2010 жылы 21 
желтоқсанда №6697 болып тіркелген) нысандағы денсаулығы туралы 
анықтама; 

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куəлігінің көшірмесі; 
7) құжаттарды тапсыру сəтінде уəкілетті органмен белгіленген шекті 

мəннен төмен емес нəтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы 
сертификат (немесе куəландырылған нотариалдық көшiрмесi). Егер аза-
мат еңбек қызметін жүзеге асырмаған жəне конкурс жарияланған бос лауа-
зым бойынша жұмыс өтілі талап 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) 
жəне 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін 
мемлекеттік органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) 
куəландыра алады.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тəжiрибесiне, кəсiби шеберлiгiне жəне 
беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дəрежелер мен атақтар 
берiлуi туралы құжаттардың көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, 
ғылыми жарияланымдар жəне өзге де олардың кəсіби қызметін, біліктілігін 
сипаттайтын мəліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады.  Азаматтар 
жоғарыда аталған құжат тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттарды 
қолма-қол тəртіпте немесе почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзiмiнде 
бере алады.

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

Əңгімелесуге жіберілген үміткерлер оны кандидаттарды əңгімелесуге 
жіберу туралы хабардар ету күнінен бастап бес жұмыс күн ішінде 
Қызылорда облысының жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары 
басқармасының ғимаратында, Қызылорда қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі 
нөмірсіз (облыс əкімдігінің жаңа ғимараты, 445-кабинет мекен-жайы бой-
ынша өтеді.

Конкурстық комиссияның қорытынды мəжілісі əңгімелесу 
жүргізілгеннен кейін 2 жұмыс күні ішінде өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар аталмыш хабарландыру 
соңғы жарияланған күннен бастап 10 жұмыс күні аралығында Қызылорда 
қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі нөмірсіз, 445- кабинетке, анықтама телефо-
ны 60-54-76, электрондық пошта info@auto.orda.gov.kz тапсырылады. 

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен объектив тілігін 
қамтамасыз ету үшін оның отырысына байқаушыларды қатыстыруға жол 
беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар реті нде Қазақ-
стан Республикасы Парламентінің жəне барлық деңгейдегі мəслихат 
депутаттарының, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген 
тəртіпте аккредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа 
мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес 
ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың жəне саяси партиялардың 
өкілдері, уəкілетті органның қызметкерлері қатыса алады.

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

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшысымен (жауапты хат-
шы) конкурс комиссиясының отырысына сарапшылардың қатыстырылуына 
жол беріледі. Сарапшы ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның 
қызметкері болып табылмайтын, бос лауазымның функционалдық 
бағыттарына сəйкес облыстарда жұмыс тəжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ 
персоналды іріктеу жəне жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік 
органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Республикасы 
Парламентінің жəне мəслихат депутаттары қатыса алады.   

«Б» корпусының бос мемлекеттік əкімшілік лауазымына үміткерлер 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері  агенттігінің Аста-
на, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Тараз, Өскемен, Орал, Петро-
павл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау жəне 
Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу орталықтарында белгіленген 
тəртіппен өтеді.

D-O-4, 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 
заңы; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Əкімшілік рəсімдер туралы» (15 сұрақ), 
«Жеке жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы» (15 
сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару 
туралы» (15 сұрақ)   Қазақстан Республикасының заңдарын бiлуге арналған 
тест сұрақтары кiредi.

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

Қызылорда облысының жолаушылар 
көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасының 

конкурстық комиссиясы.

БАҚҰЛ БОЛ, АЯУЛЫ ƏРІПТЕС
 Үстіміздегі жылдың 31 шілдесі күні 

мəдениет саласының майталманы Қазбек Баша-
ров кенеттен дүниеден озды.

 Қазбек Башаров 1962 жылы  Жаңақорған ау-
данында дүниеге келген. Еңбек жолын аудандық  
АТП мекемесінде жүргізуші болып, тума 
талантының арқасында  1987 жылы Жаңақорған 
аудандық мəдениет үйіне автоклуб меңгерушісі 
қызметіне қабылданды. Өнер саласында жүрген 
Қазбек халық театрының, «Дала жұлдыздары» 
халықтық үгіт бригадасының, «Жаңаша» ойын-
сауық отауының белді мүшесі ретінде  қай рөлді  сомдаса да образда-
ры шынайы, халықтың көңілінен шығып жүрді. 1988 жылы Ресейдің 
Орынбор қаласында өткен Қазақстанның күндеріне Жаңақорған 
халық театры құрамында болып, театр дайындаған «Қозы Көрпеш 
– Баян сұлу» спектаклінде  Жантық образын сомдаған. 1989 жылы 
«Дала жұлдыздары» мəдени үгіт бригадасының құрамында Қостанай 
қаласында өткен республикалық үгіт бригадалар фестиваліне қатысып 
бас жүлдені иемденіп, Москва қаласына жолдама алып, онда өткен 
Бүкілодақтық халықаралық үгіт бригадалар фестиваліне қатысты. 
2007-2014 жылдар аралығында өткен облыстық жылжымалы мəдени-
демалыс кешендері байқауында Қазбек басқарған  №3 МДК жүлделі 
орындарға ие болып, алғыс хаттармен марапатталған.

Халқына қалаулы, еліне елеулі біртуар азамат Қазбек ұжым орта-
сында беделді, жүрген жерін күлкіге кенелтіп жүретін. Жатқан жерің 
жайлы, топырағың торқа, жаның жаннатта болсын. 

Жаңақорған аудандық мəдениет жəне 
тілдерді дамыту бөлімі.

Қызылорда облысының индустриялық-
инновациялық даму басқармасы басшысының жəне 

оның орынбасарларының жеке жəне заңды 
тұлғаларды қабылдау кестесі

Қызылорда облысының қаржы басқармасының 
азаматтарды жеке қабылдау кестесі

Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Қызылорда об-
лы сы, 120003 Қызылорда қаласы,  Бейбарыс Сұлтан көшесі 1.

Сенім телефоны: 8 (7242) 60-54-28.
Электрондық почта: info@uf.orda.gov.kz

2013 жылғы 15 сəуірде «Мем-
лекеттік көрсетілетін қызмет тер ту-
ралы» Қазақстан Респуб ликасының 
Заңы қабылданды. 

Заң шеңберінде мемлекеттік 
қызметтер субъектілерінің тиімді 
өзара іс-қимыл жасауына, сондай-
ақ, жалпы мемлекеттік қызметтер са-
пасын арттыруға бағытталған түрлі 
құралдарды енгізу көзделген. 

Атап айтқанда, мемлекеттік 
қызмет стандарт жобаларын жария 
талқылау, мемлекеттік қызметтер 
стандарттары мен регламенттерін 
əзірлеу мен бекітудің тəртібі, сондай-
ақ мемлекеттік қызметтерді Халыққа 
қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жəне электрондық нысанда көрсету 
тəртібі қарастырылған.  

Сонымен қатар, Қазақстан Рес-
публикасы Үкіметінің қаулысымен 
«Мемлекеттік қызметтер Тізілімі» 
қабылданып, онда жергілікті атқару-
шы органдармен көрсетілетін бір  қа-
тар мемлекеттік қызметтер айқын-
далды.

Бекітілген Тізімге сəйкес облыс-
тық сəулет жəне қала құрылысы 
бас қармасының функциясында қа-
рас тырылған «Ғибадат үйлерін (ғи-
ма раттарын) салу, олардың орнала-

сатын жерін айқындау, сондай-ақ 
үйлерді (ғимараттарды) ғибадат 
үйлері (ғимараттары) етіп қайта 
бейіндеу (функционалдық мақсатын 
өзгерту) туралы шешім беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы 
№137 қаулысымен бекітілді.

Стандартқа сəйкес облыс əкім ді-
гінің қаулысымен мемлекеттік қыз-
мет көрсету регламенті бекітіліп, 
қолжетімді мемлекеттік қызметтер 
көрсету мақсатында облыс əкімінің 
ресми веб-порталында орналасты-
рылды жəне жергілікті басылымдар-
да ресми жарияланды.

Мемлекеттік қызмет стандар-
ты мен регламентінде мемлекеттік 
қызмет көрсетудің жеке тəртібі 
айқындалған, ондағы негізгі талап-
тар:

1) өтініш нысаны;
2) қызмет көрсетуге талап етіле-

тін құжаттар пакеті; 
3) мемлекеттік қызмет көрсетудің 

мерзімі;
4) қызмет көрсетудегі құрылым-

дық бөлімшелердің өзара іс-қимылы;
5) лауазымды тұлғалардың мем-

ле кеттік қызмет мəселелері бойын-

ша шешімдеріне шағымдану тəртібі.
Қазіргі таңда мемлекетті орган-

дар қызметінің тиімділігін бағалау-
дың маңызды талаптарының бірі 
мемлекеттік қызмет көрсету сапасы-
ның көрсеткіштері болып табылады. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің 
бүгінгі деңгейін анықтау барысында 
қызметтің сапасы, оның уақытында 
орындалуы, қолжетімділігі, шағым 
жасау шаралары, электрондық фор-
матта көрсетілуі сынды тұстар 
қаперге алынады.

Басқарма тарапынан 2014 жыл-
дың І жартыжылдығына 2 мем-
ле кет тік қызмет өз деңгейінде 
көрсетіліп,  шағымдар түсу фактілері 
тіркелмеген. 

Сонымен қатар, орталық ат-
қа  рушы органдар тарапынан мем-
ле кеттік қызметтер стандарт-
та  ры на өзгерістер енгізілген 
жағ  дайда, мемлекеттік қызмет 
көр   се ту регламенті өзгерістерімен 
тиісін ше бір ай мерзім ішінде облыс 
əкімдігінің қаулыларымен бекіті-
летін болады.

Қызылорда облысының 
сəулет жəне қала құрылысы 

басқармасы.

«Ғибадат үйлерін (ғимараттарын) салу, олардың орналасатын  жерін айқындау, сондай-ақ үйлерді 
(ғимараттарды) ғибадат үйлері (ғимараттары) етіп қайта бейіндеу (функционалдық мақсатын өзгерту) 

туралы шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі туралы

Құрметті «Қазақстан темір жолы ҰК» АҚ 
қызметкерлері!

«Қазақстан Халық  Банкі» АҚ  Қызылорда 
облыстық  филиалы,  Сіздерді  «Қазақстан 
Республикасының көлік жəне байланыс 
қызметкерлері күні» төл мерекелеріңізбен  
шын  жүректен  құттықтайды! Қазіргі  таңда  
көлік  жəне  қатынас  Қазақстандағы  ең  ірі 
жəне  динамикалық  дамып  келе  жатқан  сала. 
ҚТЖ барлық  салаларының  жұмысшылары 
мүмкіндігінше  ойдағыдай  жұмыс атқаруынан 
біздің  еліміздің  көптеген  аймақтарының өмірі 
тəуелді.

Сіздерге  өзіміздің  құрметіміз  бен  сый лас-
тығымызды, ерліктеріңізбен жəне  жұмыста-
рыңызды  абыроймен  атқарып  жүргендеріңізге  
алғысымызды  білдіруге  рұқсат  етіңіздер. 
Сіздерге  сəттілік, мол  бақыт  жəне  жақсылық  
тілейміз! Үйлеріңіз  тек  қана қуанышқа, бере-
кеге  жəне  шаттыққа толы  болсын! Мереке-
леріңізбен, құрметті теміржолшылар!

Ізгі  ниетпен, ҚОФ əкімшілігі.

ҚҰТТЫҚТАУ

– Мұнай компанияларының ара-
сында мұндай жарыс тек біздің ком-
панияда ғана қолға алынған, – дейді 
«ПҚҚР» АҚ жұртшылықпен бай  ланыс 
жүргізу бөлімінің менеджері  Хұсайын 
Сəрсембаев. – Жыл өткен сайын сайыс 
мұнай шылар үшін бұрынғыдан да таны-
мал бо ла түсуде.  Қатысушылар саны, 
соның ішінде – қыз дар дан құралған 
командалардың қатары да артып келеді. 

Жарыс қағидасы өте қарапайым. 
Құрамы үш қатысушы-балықшыдан 
құралған əр команда арнайы белгіленген 
уақыт ішінде балықты көбірек аулауға 
тиіс. Қорытынды нəтижесі жалпы салмақ 
бойынша бағаланады. Сонымен бірге, 
балықшылардың əрқайсысына екі қармақ 
(спиннингтерді) пайдалануға рұқсат етіл-
ген. Үстіміздегі жылы жазғы балық ау-
лау Əйтек су торабының жанындағы су ай-
дынында болып өтті. Оған қатысуға 20-ға 
жуық команда өтінім тапсырды. 

Ауланған олжаларды салмақтау бары-
сында жүлдегер командалар анықталып 
жатты. Үшінші орын үшін берілетін 
жүлдені «БигФишТим» командасының 
балықшылары иеленді. Олардың олжа-
сы 3 келіні құрады. Олардан бар болғаны 
150 грамм артық салмақтағы балықты 

«Солтүстік Нұралы» командасынан 
қатысқан компания қызметкерлері аулаған 
екен, жеңістің екінші тұғырына көтерілді. 
Ал жарыстың жеңімпазы «Клевая коман-
да» командасы танылды. Олардың аулаған 
олжасының салмағы 6 келі 670 грамм тарт-
ты. 

Марапаттау рəсімін «ПҚҚР» АҚ-ның 
Басқарма Төрағасы Цинь Хунвэй жүргізіп, 
жарыста дара шыққандарға лайықты жүл-
делерді табыс етті. Жеңімпаздардың енші-
сіне - DVD-күйтабақ ойнатқыштары, кү-
міс жүлдегерлерге сандық фотоаппарат тар 
бұйырса, ал үшінші орын алған балық-
шыларға шаңсорғыштар тапсырылды.  

Айдос ƏБСАТ.
Фото Андрей ТАЙГУНОВТІКІ.

БАЛЫҚ АУЛАУ

РЕКОРДТЫҚ  ДӨҢМАҢДАЙЛАР

Сыр өңірінің 
ақпарат кеңістігіне 
жаңа басылым келіп 
қосылды. Оның аты 
– “Алаш жолы”, 
директор-бас ре-
дакторы Нағымжан 
Сауяев. Жаңаның 
аты жаңа, назар ау-
дарған едік. Жаңа 
газеттің алғашқы 
са ны көңілімізден 
шық ты. Ең бас-
ты сы, басылым ə 
де геннен өзінің 
б  а      ғ ы т - б а  ғ д а р ы н 
ай   қын дап алған сыңайлы. Бұлай деп түйін түюіміздің де себебі 
га  зет-журнал жетіп артылады. Солардың дені дерлік əйтеуір ақ-
па рат құралдарының қатарында жүргеніне мəз. Басылымның мақ-
сат-мұраты не, бағыты қайсы, бағдары қайсы, оқырманына ай-
дар тағып айтары не, қандай мəселені көтермекші? Міне, мұндай 
сауал дарға қайтарар жауап жоқтың қасы.  Қарнымыздың ашаты-
ны да содан. Ау, қолға түскенді қосақтап жариялай бергеннен 
қандай абырой күтуге болады...

“Алаш жолы” газетінің алғашқы саны “Ел мүддесін бəрінен 
биік қойсақ...” деген алғы сөзбен ашылады. Онда алаш деген сөзге 
анықтама беріледі. Алаш сөзі халық деген мағынаны білдіретіні 
айтылады, кезінде осы аттас партия болғаны, “Алашорда” үкіметі 
құрылғаны еске алынады. Осы орайда жазушы, ғалым Тұрсын 
Жұртбайдың “Алаш идеясының ғұмыры ұзақ” атты мақаласы 
тақырыптың айдынын асырып, мазмұнын тереңдете түседі. Ал 
Серік Жолдасбайдың “Алаш арыстары айтқан сөз” атты мақаласы 
көптің көкейінде жүрген ой-пікірлерге қозғау салары сөзсіз.

Жаңа басылым өз оқырмандарын ұлтжанды болуға, əрбір 
қазақ отбасындағы тəрбиенің ұлттық рухпен ұштастырыла 
жүргізілуіне шақырады. Осы орайда марқұм, ақындар Темірше 
Сарыбайұлы мен Сейіл Боранбайұлының өлеңдері оқырманға ой 
тастайды.

Сонымен маңдайы жарқыраған жаңа басылым дүниеге 
келді. Оның алдағы күндерде алған бағытынан айны-
май, өз оқырмандарының ыстық ықыласына бөлене беруіне 
тілектестігімізді білдіреміз.

Ə.БƏТЕШОВ.

АҚПАРАТ АЙДЫНЫНДА 
– “АЛАШ ЖОЛЫ”«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» ком па ниясының басшылығы спорт тық 

си пат  та ғы балық аулау сайысын ұйым дас тыр ды. О ны өткізу идеясын «ПҚҚР» 
АҚ-ның жұрт шы лықпен байланыс жүргізу бөлімі қолға алды.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

(Жалғасы бар)

ҚР Өңірлік даму министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитетінің 
Қызылорда облысы бойынша аумақтық жер инспекциясы ұжымы Жер ре-
сурстарын басқару комитеті төрағасының орынбасары Тажединов Данабек 
Бахытұлына əкесі

Бақыт Тəженұлының
қайтыс болуына байланысты отбасы мен туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады.


