Ауа райы:

Қызылорда +4

Жаңақорған, Шиелі +6

Тереңөзек, Жалағаш +4

Қармақшы, Байқоңыр +1

Қазалы, Арал -4

АССАМБЛЕЯ
ҮНДЕУ ЖОЛДАДЫ
Астанада Бейбітшілік және келісім сарайында Қазақстан
халқы Ассамблеясы (ҚХА) Кеңесінің отырысы өтті.
Кеңес жұмысына Парламент депутаттары, республикалық этномәдени бірлестіктердің, ҮЕҰ, ҚХА ғылыми-сараптау кеңесінің басшылары, БАҚ өкілдері қатысты.
Отырыс барысында Кеңес мүшелері бірауыздан Президент
сайлауын мерзімінен бұрын өткізу туралы азаматтардың ҚХА-ға
жасаған ұсынысын қолдайтынын жеткізді.
Кеңес мүшелері атап өткендей, әлемдік экономикалық дағдарыс
кезінде біздің елімізде мерзімінен бұрын сайлау өткізу «Нұрлы жол
– болашаққа бастар жол» бағдарламасын тиімді жүзеге асыруға,
«Қазақстан-2050» Стратегиясында көрсетілген елімізді дамытуға
бағытталған бағдарламаларды дамытуға мүмкіндік береді.
Отырыс
қорытындысы
бойынша
Қазақстан
халқы
Ассамблеясының мүшелері депуттаттық топқа Парламент
Мәжілісінде Қазақстан Республикасы Президентінің сайлауын
мерзімінен бұрын өткізуге бастама көтеру туралы Үндеу жолдады.

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ
ЕСЕПТІ КЕЗДЕСУІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКА
СЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ
НҰРСҰЛТАН ӘБІШҰЛЫ
НАЗАРБАЕВТЫҢ «ӘКІМ
ДЕРДІҢ ХАЛЫҚҚА ЕСЕП БЕРУ
КЕЗДЕСУЛЕРІН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ»
2013 ЖЫЛҒЫ 15 ТАМЫЗДАҒЫ
№615 ЖАРЛЫҒЫНА СӘЙКЕС,
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘКІМІ ҚЫРЫМБЕК ЕЛЕУҰЛЫ
КӨШЕРБАЕВ 2015 ЖЫЛҒЫ 18
АҚПАНДА САҒАТ 11.00-ДЕ
Н.БЕКЕЖАНОВ АТЫНДАҒЫ
ДРАМА ТЕАТРДА ХАЛЫҚ
АЛДЫНДА ЕСЕП БЕРЕДІ.
Халықтың ұсыныстары, ескертулері мен пікірлері үшін
арнайы жәшіктер төмендегі мекен-жайларда орнатылған:
Арал ауданы бойынша: аудан әкімдігі ғимараты,
аудандық мәдениет үйі ғимараты.
Қазалы ауданы бойынша: аудандық пошта, Халыққа
қызмет көрсету орталығы, Қазалы темір жол вокзалы.
Қармақшы ауданы бойынша: Жосалы кенті әкімі
аппаратының ғимараты, Вокзал ғимараты, «Халық Банк» АҚ
аудандық бөлімшесінің ғимараты, «Қазпошта» аудандық
байланыс мекемесінде.
Жалағаш ауданы бойынша: Аудан әкімі аппаратының
ғимараты, аудандық мәдениет үйі ғимараты, Халыққа
қызмет көрсету орталығы.
Сырдария ауданы бойынша: Аудандық мәдениет үйі,
аудан әкімдігі ғимараты, №35 орта мектеп, №36 орта мектеп, №210 орта мектеп, аудандық орталық аурухана, кент
әкімдігі ғимараты, №131 орта мектепте.
Шиелі ауданы бойынша: Темір жол вокзалы, «Халық
Банкі» филиалы, Халыққа қызмет көрсету орталығы,
аудандық мемлекеттік кірістер басқармасы.
Жаңақорған ауданы бойынша: Аудан әкімі
аппаратының ғимараты, Жаңақорған кент әкімдігінің
ғимараты.
Қызылорда қаласы бойынша: Темір жол вокзалы
ғимараты, «Жайна» базары, «Арзан» базары, «Жаңа базар» базары, «Сыбаға» базары, «Универсам» сауда үйі, Автовокзал ғимараты, Титов қыстағы М.Ералиева атындағы
мәдениет үйі, Әуежай ғимаратында орналастырылған.
Ескертпе:
Барлық
аудандардағы,
Қызылорда
қаласындағы ауылдық округтер мен кенттерде әкім аппараты немесе ауылдық клуб ғимараттарында жәшіктер
орналастырылған.

САЛЫҚ КОДЕКСІНДЕГІ
ӨЗГЕРІСТЕР ТҮСІНДІРІЛДІ
Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік кірістер
департаментінің ұйымдастыруымен Салық кодексіне
енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы семинаркеңес өткізілді. Семинар кеңеске әр саладағы есеп
қызметкерлері, салық төлеушілер, бизнес өкілдері қатысты.
Семинар-кеңесті Мемлекеттік кірістер департаменті басшысының
орынбасары Нұрлан Отаров ашып, «ҚР Президентінің «Қазақстан
Республикасындағы мемлекеттік басқару жүйесіндегі реформа туралы» Жарлығы және ҚР Үкіметінің «Қазақстан Республикасының
орталық атқарушы органдары туралы» Қаулысына сәйкес Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитеті және Кедендік
бақылау комитеті бірігу жолымен қайта құрылғанын атап өтті.
Соған байланысты
Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік
кірістер департаменті қайта жаңа құрылым болып өзгерді. Осы
құрылымдық өзгерістерге байланысты бұрынғы салық, кеден органдары және қаржы полициясының экономикалық қылмыстары
бойынша атқарылып келген жұмыстар біріктіріліп, бір мемлекеттік
кірістер департаменті аясында өз жұмысын жалғастыруда.
Семинар-кеңесте Салық кодексіне қосылған құн салығы бойынша, оның ішінде Еуразиялық экономикалық кеңістікке қатысты
жерлерін қамти отырып, ауыл шаруашылығы саласындағы арнаулы салық режимдері түсіндірілді. Атап айтқанда, этил спирті мен
алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша түсіндірмелер берілді. Сол секілді дара
кәсіпкерлердің жекелеген санаттарының қызметін оңайлатылған
тәртіппен тоқтату, дара кәсіпкерді, жеке нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, кәсіби медиаторды тіркеу, тіркеу деректерін
өзгерту жайы жеткізілді. Өсімпұлдар мен айыппұлдарды есептен шығару, тәуекелдерді басқару жүйесі, ҚР-ның жаңа Әкімшілік
құқық бұзушылық туралы кодексінің Салық салу саласындағы
әкімшілік құқық бұзушылықтардағы өзгерістер қамтылды.
Семинар соңында, кірістер департаменті басшысының орынбасары Мұса Қалдарбеков салық төлеушілердің жұмысына табыс
тілеп, семинарға белсенді қатысқандарына рахмет айтты.
Ы.ТҰРЛЫҒҰЛОВ.
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ШЫНЫ ЗАУЫТЫ ШАҢЫРАҒЫН
КӨТЕРЕДІ
Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаев Титов
қыстағының іргесіндегі индустриалдық аймақта ірге
көтеретін шыны зауытының орнында болып, осындағы
жұмыс барысымен танысты.
Алдымен бірнеше кәсіпорын ірге көтеретін индустриалды
аймаққа тоқталайық. Өндірістік аймақ Қызылорда қаласының
солтүстік батыс бөлігіне орналасқан. Аталған аймақтың
ерекшелігі – мұндағы жер телімі кәсіпорын саламын деген
әлеуетті инвесторларға сауда-саттықсыз, яғни, жалға беріледі.
Бастысы, мұндағы инженерлік инфрақұрылым мемлекет
есебінен жүргізіледі. Атап айтқанда, автомобиль жолы мен
темір жол желісі, электр, ауыз су, кәріз, телефон желілері және
газбен жабдықтау бюджет қаржысына жеткізіліп беріледі.
Айта кетсек, 2014 жылы сыртқы инженерлік инфрақұрылымды
жеткізуге облыстық бюджеттен 464,2 млн теңге бөлініп, қара
жат игерілуде. Мәселен, бүгінгі таңда аталған аймаққа дейін
су және телефон желілерін тарту ісі толық аяқталды. Ма
мандардың айтуынша, газ жүйесі 85 пайызға, кәріз жүйесін
жүргізу – 80, ал тас жол салу жұмыстары 63 пайызға орындалыпты.
Ал осы жылы аталған аймақта жүргізілуге тиісті инженерлік
инфрақұрылымның сметалық құны 2,2 млрд теңгені құрайды.
Биылғы жылы ел қазынасынан қаралған қаржыға электр
желілерін тарту көзделіп отыр. Толығырақ айтсақ, шыны зауытын электр қуатымен қамтамасыз ету мақсатында «Про-

ект сервис» ЖШС «Қызылорда қаласындағы «Өндіріс» атты
индустриялық аймақты электрлендіру жүйесінің құрылысы»
жобалық-сметалық құжаттамасын әзірледі. Бүгінгі таңда
ол мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алды.
Жоғарыдағы айтқан қаржының басым бөлігі, яки 1,5 млрд
теңгесі республика бюджетінен бөлініп, құрылыс жұмыстары
осы жылдың екінші тоқсанында басталады деп күтілуде.
Қалған 800 млн теңге келесі жылдың еншісінде.
Сондай-ақ, индустриалды аймаққа темір жол тұйығын тарту
үшін «Қазақстан Темір жолы» ҰК» АҚ облыстық бөлімшесінен
техникалық шарт алынды. Оған сәйкес, Қызылорда станциясынан индустриалды аймаққа дейін жаңадан тартылатын болат жол тұйығының ұзындығы 8 шақырым. Айта кетейік,
оның техника-экономикалық негіздемесін жасауға қаражат
жергілікті бюджеттен бөлінді. Мемлекеттік сатып алу конкурсы жарияланып, нәтижесінде «Қарағанды ЖелДорПроект»
ЖШС мердігер жеңімпаз болып анықталды. Аталған негіздеме
осы ақпан айының соңына дайын болады.
Жалпы, индустриалды аймақ көлемі 760 гектар жерді
құрайды. Онда 6 кәсіпорын орналасатын болады. Демек, шыны

зауытынан өзге бұл аймаққа тағы 5 кәсіпорын түседі.
Облыс әкімінің орынбасары Ғалым Әміреев аймақ басшысына осы мәліметтерді баян етті. Ал осыдан бірнеше
күн бұрын жерді дайындау жұмыстарын жүргізе бастаған
мердігер компания «Техсервис-Қызылорда» ЖШС басшысы Мұрат Жаббарбергенов жаңа өндіріс орнында 20 техника
мен 30 адам жұмыс жасап жатқанын, енді қоршау жұмыстарын
қолға алғанын жеткізді. Аймақ басшысының белгісінен соң
құрылысшылар шыны зауытының аумағын бетонмен қоршау
жұмыстарын бастап кетті. Айта кетейік, кәсіпорын аумағы 50
гектарды құрайды.
Ғ.Әміреевтің айтуынша, зауыттың іргетасын қалау
жұмыстары наурыз айының алғашқы жартысында басталады. Нақты кезеңде жобаны жүзеге асыру бойынша әлеуетті
АҚШ инвесторларымен жұмыс жүргізілуде. Стратегиялық
әріптесіміз «Stewart Engineering» атты компания.
Сонымен, көпшілік күткен кәсіпорынның құрылыс
жұмыстары осы наурызда басталады. Зауыт құрылысы
2017 жылдың ІІІ тоқсанында аяқталады. Жобаның алғашқы
кезеңінде 300 адам жұмыспен қамтылып, кәсіпорын тәулігіне
600 тонна, ал, жылына 197 мың тонна шыны табақшасын

ЖАҢАҚОРҒАН АУДАНЫНДА
ЖАҢА ӘКІМ
Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың қатысуымен Жаңақорған ауданы активінің жиыны өтті.
Жиында аймақ басшысы Жаңақорған ысылған азамат, – деді өз сөзінде Қырымбек
ауданын үш жыл бойы басқарған Сұл Елеуұлы. – Мемлекет басшысының тап
танбек Тәуіпбаевтың Қызылорда қала сырмасына орай биылғы жылы елімізде
сындағы И.Әбдікәрімов атындағы аграр көптеген ауқымды шаралар өткізіледі, ин
лық-техникалық колледжіне директор бо- дустриялық-инновациялық
жобалардың
лып тағайындалуына байланысты аудан жүзеге асырылуы жалғастырылып, оның
әкімі қызметінен босатылғандығын ха- қарқын алуы тиіс. Міне, осы секілді жауап
барлады. Облыс әкімінің 2015 жылғы 16 ты тапсырмаларды орындауға, жамағат
ақпандағы өкімімен, Қазақстан Респуб ты ел ісіне жұмылдыруға Руслан Рүс
ликасы Президенті Әкімшілігінің және темұлының қажыр-қайраты, білімі мен
аудандық мәслихаттың келісімдері бойын- тәжірибесі жетеді деп сенім білдіріп отыр
ша Жаңақорған ауданының әкімі қызметіне мыз. Алдағы уақытта бірлесе қызмет ат
Руслан Рүстемов тағайындалғанын мәлім қарып, әлемдік дағдарыстың әсері бай
деп, жұртшылыққа арнайы таныстырды.
қалар сындарлы шақта Сыр елінің сын
– Әл Фараби атындағы Қазақ мемле тезінен қысылмай шығуына атсалысасызкеттік университетін
бітірген
Рус- дар деп ойлаймын.
лан Рүстемов жоғары оқу орындарында
Активте аудан ардагерлері атынан сөз
оқытушы, мәдениет саласында басшылық алған Мұзарап Махмудов, Қуанышбек
қызметтер атқарған, облыстық ішкі саясат Мейірбеков әкім сенімінің орынды екен
басқармасының басшысы, Шиелі ауданы, дігін құптап, Р.Рүстемов пен С.Тәуіпбаевқа
Қызылорда қаласы әкімдерінің орынба- жаңа қызметтерінде табыс тіледі.
сары лауазымдарын атқарған жан-жақты

«АҚБҰЛАҚ» АУЫЛҒА КЕЛДІ
Тіршілік нәрі саналатын ауызсу мәселесі қашан да өзекті тақырыптардың
бірі болып, күн тәртібінен түскен емес. Бұл қамту мемлекеттік саясаттың негізгі
басымдықтарының біріне айналды. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев
өзінің Қазақстан халқына арнаған әр жылдардағы Жолдауларында ауызсумен
қамтуды басым бағыттардың бірі ретінде қарастырып жүр
Осы мақсатта елімізде «Ақ бұлақ - 2020» бағдарламасы қабылданғаны баршаға мәлім.
Бағдарламаның негізгі мақсаты халықты қажетті көлемдегі және сапасы кепілдендірілген
ауыз сумен жабдықтау, сумен жабдықтау жаңа нысандарын салу мен бұрынғыларын
қайта жөндеу кезінде жүйелі жолдарды енгізу, елді мекендерде сумен жабдықтау жүйесін
тиімді пайдалануды қамтамасыз ету. Оны жүзеге асыру екі кезеңде жүзеге асырылады.
Оның біріншісі 2011-2015 жылдарға, екіншісі - 2015-2020 жылдарға есептелген.
Облыс әкімінің 2014 жылға арналған іс-қимыл жоспарында облыс тұрғындарын
сапалы ауызсумен қамтамасыз ету мақсатында Шиелі ауданы Шиелі кентінің сумен
жабдықтау жүйелерін және Қазалы ауданы Байқожа локалды су құбырын қайта жаңғырту
жұмыстарын жалғастыру туралы айтылған. Сонымен қатар, Шижаға, Қамыстыбас,
Аманөткел, Аралқұм, Бөген, Жаңажол, Иіркөл, Алдашбай ахун, Қуаңдария, Көмекбаев,
Қармақшы, Байқожа елді мекендерін, Жаңақорған ауданының Жаңақорған
және Арал ауданының Сексеуіл кенттерін сумен қамту бойынша жобалау
жұмыстарын жүргізу туралы тапсырма берілген.

шығарады.
Бұған қоса, кәсіпорын толық қуаттылыққа көшкен кезде
өнімнің бірнеше түрін, атап айтқанда, табақша шыны, энергия
үнемдегіш әйнек, айна, ламинатталған әйнек, шыңдалған және
оқшауланған әйнектер шығарады.
Ең ғажабы, шыны өндірісіне қажетті шикізат-жергілікті
кварц құмының мол қоры өзімізде, Арал және Қармақшы аудандарында бар.
Байыптап қарасақ, қолымыздағы мүмкіндіктен қарап отырып айрылып қала жаздаппыз. Шыны зауытының құрылысы
Үкімет шешімімен Ақтөбе облысына кетіп қалған. Аймақ
жетекшісі бұл жобаны дер кезінде қолға алып, өз несібемізді
өңірге қайта әкелуге күш салды. Кешегі аға буын өкілдері
облыс орталығында кеңестік дәуірде аты одаққа дүркіреген
ЦКЗ, ФНМ секілді зауыттар болғанын бүгінгі ұрпағына жыр
қылып айтады. Енді, міне, қазір аты түгіл заты да жоқ сол
кәсіпорындардан кейін облыс орталығында тұңғыш рет ірі
өндіріс ошағы ірге көтергелі отыр. Іске сәт дейміз!
Дәуіржан ЕЛУБАЕВ,
Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).

ТҰСАУКЕСЕР

КҮН СӘУЛЕСІНЕН
ҚУАТ ӨНДІРЕТІН СТАНСА
Кеше Жаңақорған ауданына жұмыс сапары барысында
аймақ басшысы Қ.Көшербаев
Шалқия кеніші маңындағы
жаңадан салынатын баламалы қуат көзі болып табылатын
күн сәулесінен электр қуатын
алатын стансаның тұсаукесер
рәсіміне қатысты. Бұл жобаны
германиялық кәсіп иелері қолға
алды. IBC Solar атты компания
аталған қуаты 50 мгвт болатын
стансаның құрылысына 65 млн
евро қаржы бөліп отыр. Станса құрылысын бастауға барлық
әзірлік тиянақталған. Биылғы
жылы 20 мгвт қуат өндірілсе,
келер жылы қалған 30 мгвт
қуатты толықтай қажеттілікке
жұмсауға мүмкіншілік жасалады. Тұсаукесер рәсімінде
IBC Solar компаниясының
бас құрылтайшысы Удо Морштедт сөз алып, бірлесе
жұмыс істеуге келісім берген
облыс басшысы Қырымбек
Елеуұлына алғысын білдірді:
– Жер жағдайы өте жақсы,
құрылысты тез арада бастап,
оны халық игілігіне жұмсауға
барлық мүмкіншілік жетеді.
Салынатын стансаның беретін қуаты өте мол, осы
арқылы өзге де кәсіпкерлік саласын дамытуға
жол ашылады. Біз Сіздермен түсіністік пейілде
жұмыс атқаруға дайынбыз, – деді ол жиын барысында.
Жаңақорған ауданы облысымыздағы күн
сәулесі көбірек түсетін өңір. Оның үстіне
бұл жерде өндіріске қолайлы жазық жерлер
жеткілікті. Оны игере бастау, әрине, көптеген
өндіріс орындарының өз қуатында жұмыс
істеуіне, өнімдерді молынан өндіруіне септігін
тигізеді. Сондықтан қаржылы капиталы мол
шетелдік компаниялардың бірлескен кәсіпорын

ашып, өз байлығымызды жете игергені елдің
еңсесін тіктей түсері анық. Әлемдегі дамыған
елдер қатарына қосылуы үшін, әрине, мұндай
тиімді факторлар қолдау тапқанының әсері
мол болмақ. Тұсаукесер рәсімінде осы жобаны ұсынушы Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ
инновациялық паркінің директоры В.Ким өз
пікірін білдірді.
Аталмыш салтанатты қорытындылаған облыс әкімі Қырымбек Көшербаев жаңа істің басталуымен баршаны құттықтап, алдағы шаруаларға
табыс тіледі.
Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Жаңақорған ауданы.

СБ
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ТАҒАЙЫНДАУ
Облыс әкімінің 2015 жылғы 16
ақпандағы өкімімен, Қазақстан Респу
бликасы Президенті Әкімшілігінің және
Жаңақорған аудандық мәслихатының
келісімдері бойынша Рүстемов Руслан Жаңақорған ауданының әкімі лау
азымына тағайындалды.
Рүстемов Руслан 1968 жылы
Қызылорда облысы Қармақшы ауда
нында дүниеге келген. 1994 жылы әлФараби атындағы Қазақ мемлекеттік
ұлттық университетін - филолог,
қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушысы
мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек жолын 1994 жылы Қызылорда
педагогикалық институтының қазақ әдебиеті кафедрасының ста
жер оқытушысы болып бастаған. 1997-2002 жылдары Қызылорда
қаласы әкімінің аппаратында маман, консультант, Қызылорда

қаласы әкімінің баспасөз хатшысы, Қызылорда қалалық мәдениет
бөлімінің меңгерушісі, Қызылорда қаласы әкімі аппаратының ішкі
саясат және әлеуметтік сала бөлімінің меңгерушісі қызметтерін
атқарған. 2002-2008 жылдары Қызылорда облыстық мәдениет
басқармасы бастығының орынбасары, Қызылорда облысы әкімі
аппаратының әлеуметтік-саяси бөлімінің меңгерушісі, 2008-2010
жылдары Шиелі ауданы әкімі аппаратының жетекшісі, Шиелі ауда
ны әкімінің орынбасары, 2010-2014 жылдары Қызылорда облыстық
ішкі саясат, сондай-ақ, тілдерді дамыту басқармаларының бастығы,
Қызылорда қаласы әкімінің орынбасары лауазымдарында қызмет
еткен. 2014 жылдан бастап Қызылорда облыстық ішкі саясат
басқармасының басшысы қызметін атқарып келді.
***
Жаңақорған ауданының әкімі қызметін осы уақытқа дейін
атқарып келген Тәуіпбаев Сұлтанбек Тәуіпбайұлы И. Әбдікәрімов
атындағы Қызылорда аграрлық-техникалық колледжінің директоры
болып тағайындалуына байланысты атқарған қызметінен босатыл
ды.

“АҚБҰЛАҚ” АУЫЛҒА КЕЛДІ
Облыстық энергетика және
тұрғын үй-коммуналдық ша
руашылық
басқармасынан
алынған мәліметтер бойынша
«Ақбұлақ» бағдарламасы ая
сында 2014 жылы барлық
қаржы көздерінен 7,87 млрд
теңге бөлініп, игерілді. Оның
ішінде 21 жобаның құрылыс
жұмыстарына 4225,7 млн тең
ге (РБ-3,83 млрд.теңге, ОБ388,5 млн теңге) және ауыз су
тарату қызметтеріне берілетін
субсидияға 3,31 млрд теңге
бөлінген.
Облысқа трансфертпен бе
рілген қаржылардан басқа ті
келей Су ресурстары комите
тінің қаржыландыруымен 2014
жылға 3,3 млрд теңге қаржы бө
лінді. Оның ішінде Жиделі топ
тық су құбырына 8 елді мекенді
қосу жобасына 1,1 млрд. теңге
және Талап топтық су құбырына
1,2 млрд теңге жұмсалды. Бұл
құрылыстар 2015 жылы жал
ғасын табады.
2014
жылдың
қорытын
дысымен
облыс
бойынша
барлық 262 ауылдық елді ме
кеннің 185-сі орта
лықтандырылған су
жүйесіне
қосылды
немесе 71 пайызды

құрады (2012 жылы 178 елді
мекен 69 пайыз болған).
Жалпы 2014 жылы «Ақбұ
лақ» бағдарламасымен жасал
ған жұмыстармен 10 жобаның
құрылысын аяқтап пайдалануға
беру жоспарланған болатын.
Соның ішінде 7 жобаның құ
рылысы аяқталып 50 шақырым
ауызсу жүйесі жаңғыртылды,
961 дана су есептегіш пайда
лануға берілді. Арал ауданында
Сексеуіл; Қазалы ауданында
Байқожа; Қармақшы ауданында
Тұрмағамбет, Ақай, Жосалы;
Жалағаш ауданында Бұқарбай,
Ақсу; Сырдария ауданында

Аманкелді, Ақжарма, Мәлібаев,
Бесарық; Шиелі ауданында
Жөлек, Алмалы, Тәжібаев; Жа
ңақорған ауданында Түгіскен
елді мекендерінде ауызсу жүйе
сін жаңғырту жұмыстары жүр
гізілді.
Облыс орталығы Қызыл
орда қаласында да «Ақбұ
лақ» бағдарламасы аясында
ауқымды жұмыстар атқарыл
ғанын атап өткен жөн. Респуб
ликалық бюджеттен бөлінген
1,5 млрд. теңгеге қала ішінде
және 5 ауылдық округте 18
су ұңғымалары бұрғыланып,
Ақсуат, Абай, Айнакөл, Ақ

жарма, Қараөзек елді мекен
дерінде 49,8 шақырым ауыз
су жүйесі, 74,5 шақырым сер
вистік желілер тартылып, 1750
су есептегіш құралдары ор
натылды. Қызылорда қаласы
бойынша 2015 жылы «Ақбұлақ»
бағдарламасын жалғастыруға
республикалық және облыстық
бюджеттен 3,3 млрд. теңгеге
тиісті жұмыстар атқарылады
деп күтілуде. Оның ішінде Қы
зылорда қаласы бойынша 3,1
млрд теңге және Ақсуат ауылы
бойынша 207,3 млн. теңге
игеріледі деп күтілуде.
Жоғарыда аталып өткен
жобалау жұмыстарына 2014
жылдың ақпан айында облыс
тық бюджеттен 322,8 млн.
теңге қаржы бөлініп, жобалау
жұмыстары толық аяқталды.
Жоспарланған барлық жобалау
жұмыстары бойынша мемле
кеттік оң қорытындылар алын
ды.
Осылайша облыс әкімінің
2014 жылғы іс-қимыл жоспа
рындағы ауыз сумен қамтама
сыз ету бағытындағы жоспар
ланған жұмыстар толығымен
аяқталды.
Ы.ТҰРЛЫҒҰЛОВ.

ЖАСТАР ДӘРІС ТЫҢДАДЫ

БАР
БАЙЛЫҚТАН
ҚЫМБАТ
Қазақстан халқы Ассамблеясының 20
жылдығына орай өңірімізде түрлі іс шаралар
ұйымдастырылып келеді. Жуырда «Қызылор
да облысының Азаматтық Альянсы» Қауым
дастығының ұйытқы болуымен М.Мәметова
атындағы Қызылорда гуманитарлық коллед
жінде «Татулық пен бірлік – Қазақстандық
қоғамның басты құндылықтары» атты тақы
рыпта «дөңгелек үстел» болып өтті. Оған
облыс әкімі аппараты Қоғамдық келісім
орталығының мамандары, ұлттық-мәдени
орталықтардың жетекшілері, үкіметтік емес
ұйымдар өкілдері және белсенді жастар
қатысты.
Шараның негізгі мақсаты – аймағымыздағы
ұлттар мен ұлыстардың бірлігін, татулығын
насихаттау, оны жас буын өкілдеріне дәріп
теу және атаулы мерекеге орай өткізіліп жат
қан іс-шараларға белсенді араласу болып
табылды.
«Дөңгелек үстел» барысында «Қызылорда
облысының Азаматтық Альянсы» қауымдас
тығы төрайымының орынбасары Ж.Тұсма
ғамбетов пен Қоғамдық келісім орталығы
директорының орынбасары А.Жұмабаев сөз
алып, шараның маңыздылығына кеңінен тоқ
талып өтті.
Сонымен қатар жиналғандар Ассамблея
ның атқарып жатқан жұмыстарына, ұлттар
арасындағы ынтымақтастық пен татулықтың
нығаюына байланысты ойларын білдіріп,
ұсыныс-пікірлерін де жеткізді.
Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

Жақында Қазақстан халқы облыстық
ассамблеясы хатшылығы және облыс әкімі
аппаратының «Қоғамдық келісім орталығы»
КММ бірлесе отырып, Қазақстан халқы
Ассамблеясының 20 жылдығына арналған
дәріс-таныстырылымын ұйымдастырды.
Дәрістің мақсаты – этносаралық толе
ранттылық және қоғамдық келісімнің
қазақстандық үлгісінің танымалдылығын
арттыру, сонымен қатар, ҚХА-ның құрылу
тарихы, қазіргі таңдағы міндеттері мен қызме
тін, мәртебесін таныстыру болып табылды.
Бірінші дәріс Қорқыт ата атындағы
Қызылорда мемлекеттік университетінің 4
факультетінде оқылды.
Одан әрі дәріс-таныстырылымдар И.Әбді
кәрімов атындағы аграрлық-техникалық және
Қызылорда медициналық колледждерінде,
«Болашақ» университеті мен колледжінде,
сонымен қатар, Қазақ-түрік лицейінде өткі
зілді.
Сондай-ақ, М.Мәметова атындағы Қы
зылорда гуманитарлық колледжінде және да

рынды балаларға арналған мектеп-интернаты
мен Назарбаев зияткерлік мектебінде осы
шара жалғасын тапты.
Дәрісті Қорқыт ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік университетінің Қазақстан халқы
Ассамблеясы кафедрасының меңгерушісі,
тарих ғылымдарының кандидаты Н.Мыңжас,
ғалымдар М.Жүсіпбекова, А.Еспенбетова,
У.Ибраев, этномәдени бірлестіктердің жетек
шілері Л.Ли, М.Исаев, Г.Щербакова, А.Ха
мидов, И.Шек, Г.Гизатуллина, Г.Гейдарова,
ҚХА облыстық ғылыми-сараптамалық то
бының мүшелері оқыды. Дәрісті жүргізу ба
рысында ҚХА туралы бейнематериалдар,
кітап көрмелері пайдаланылды.
Жалпы, дәріске 2 мыңнан астам студент
жастар қамтылады. Сонымен қатар, осы
күндері облыс көлемінде орта мектептерде
Қазақстан халқы Ассамблеясының жылына
арналған ашық сабақтар өткізілді.
С.АДАЙБАЕВА.

ТАРИХТАН СЫР ШЕРТКЕН
ТАҒЫЛЫМДЫ КӨРМЕ
Ә. Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап
ғылыми кітапханасында Қазақстан халқы
Ассамблеясының 20 жылдығына арналған
«ҚХА – татулық пен бірліктің кепілі» атты
тақырып аясында кітап көрмесі болып өтті.
Ұлт пен ұлысты ұйыстырып, елдегі бір
лік пен татулықтың кілті болған теңдессіз
ұйымның бүгінгі жетістігіне арналған ша
раға этномәдени орталықтар өкілдері мен
оқырмандар, студент жастар қатысты. Шара
ны облыстық кітапхана директоры Нұржамал
Мырзамұратова ашып берді.
− Өздеріңіз білетіндей, Елбасы қашанда
елімізде өмір сүріп жатқан барлық ұлттардың
тең құқылы болуын, олардың татулығын
назардан тыс қалдырған емес. Себебі, елдің
бірлігі, халықтың татулығы – қоғамның, елі
міздің басты байлығы, алтын кілті. Сондықтан
осы тұтастығымызды жас буын өкілдеріне
үлгі етіп көрсету мақсатында ұлт пен ұлыс

тардың тарихын баян ететін көрмені назар
ларыңызға ұсынып отырмыз,- деді.
Көрме «Ата дәстүрін сақтаған ұлт», «Жер
бетінде мәңгі тұр қазақ елі!», «Этносаралық
ынтымақ – ел тірегі», «Ұлттар арасындағы
достық – ұлы жетістік», «Қызылорда – татулық
пен пен келісім қаласы» атты бес бөлімнен
тұрды. Әрбір бөлімде еліміздің бүгіні мен
өткенінен сыр шертетін тағылымды дүниелер
топтастырылған. Оның ішінде бейбітшілік
пен достыққа шақыратын шығармалар мен
тарихымызды тереңнен танып-білуге үндейтін
туындылар айрықша орын алған. Осындай
кең көлемде ұсынылған көрменің куәсі болған
көпшілік тәуелсіз еліміздің асқан асулары мен
бағындырған белестері жайындағы танымды
шығармалармен танысып, ерекше әсер алып
тарқасты.
Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.

БІРЛІГІМІЗ ДОСТЫҚТА
Елімізде тұратын ұлттар мен
ұлыстардың бірлігі мен татулығы,
өзара келісімі әрқашанда қуатта
лып жүргендігі баршамызға мә
лім. Тәуелсіздік алғалы бері ел
дегі халықтар достығы нығайып,
татулығы беки түсті. Биылғы жыл
ды Елбасы Н.Назарбаев Қазақ
стан халқы Ассамблеясының 20
жылдығына арнап, тарих пен тағ
дыр мәңгілікке біріктірген халқы
мыздың бірлігін паш ететін жыл

болады
деп жариялады. Осы
орайда жылдың басты оқиғасы
саналған ұлттар достығы мерекесі
Арал көпсалалы колледжінде де
аталып өтті. Онда «Біздің ортақ
отбасымыз – ол Қазақстан!» атты
тақырыпта
тәрбие
сағаттары,
«Менің таңдауым – бейбітшілік»
атты спорттық шаралар, «Біз
Ассамблеяны
сүйеміз»
атты
танымдық кештер өтіп, «Біздің
бірлігіміз – көпұлтты халықтар

достастығында» атты концерттік
бағдарламасына ұласты. Мереке
аясында колледж студенттері әр
ұлттың салт-дәстүрі, мәдениеті,
тұрмыс-тіршілігі, ұлттық киімде
рі мен тағамдары туралы слайдшоу ұйымдастырып, әр ұлттың
әнін айтып, биін биледі. Ұлт
тық тағамдарынан
дәм әзір
леді. Сондай-ақ, кеш барысында
қалалық
М.Әуезов
атындағы
балалар кітапханасының меңге

рушісі Мирамкул Өтегенова «Ас
самблея тарихы – ел тарихы» атты
танымдық сағат өткізсе, осы кітап
хананың кітапханашысы Сағира
Алданбергенова «Қазақстан – бар
ұлысқа шаңырақ» атты кітап
көрмесіне шолу жасап, Ассамблея
мен халықтар достығына арналған
әдебиеттер жөнінде
кеңінен
насихаттап берді. Мазмұнды кеш
соңы «Атамекен» әнімен аяқталды.
С.МИРАС.
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Сыр атырауы мен Арал аумағын
дағы ағайынның қазақы аман-сау
лық рәсімінен кейін, міндетті түрде
дерлік қоятын бір сұрағы бар бүгін:
«Ау, Аралымыздың жағдайы не бо
лып жатыр?..» Мал-жан, ел-жер
амандығының бар мән-мәйегін бір
бойына сіңіргендей, салмақты, мә
селелі сұрақ бұл сол әлеумет үшін.
Осы сұрақ, ел-жер мүддесінде ағай

ынмен, қыс демей, жаз демей, жиі
жүздесіп тұратын басшылықтың да
зейіл аясында, реті келгенде, мә
селеге қалам тартатын біздің де
құлағымызға жиі шалынады.
Сонымен, Аралдың, дәлірегі, ел
күткен Солтүстік Арал айдынын көте
ру жұмысының жай-жапсары қалай
бүгін?

Сайлаубай ЖҰБАТЫРҰЛЫ,
жазушы, эколог

ТЕҢІЗ ТАҒДЫРЫНДАҒЫ
ТАРИХИ ТАҢДАУ
Осы күні жарқын жеңіс, шырайлы
нәтиже түрінде қабылданатын көп
игі істердің біразының бастауында
табанды ізденіс, бейнетті еңбек,
тіпті, күмән салқынымен күрес де
ген іс-қимыл алабы жатыр. Жеңіс
оңайлықпен келген бе? Ең айқын
деген мақсаттар жолының өзінде,
шүбә кедергілерімен күресе жүріп
қана, игі нәтижеге жол ашу қажет
болады кейде. Бұл, жалпы, өмір
диалектикасының бір парасы десе де
болар... Еліміз қол жеткізген ұлылыкішілі жеңістер қатарында, Астана
төңірегіндегі орман алабын өсірудің,
ғалымдар мен мамандардың «пессе
мистік» есебін жеңе отырып, ойда
ғыдай жүзеге асқан нұсқасы, Оң
түстік өңірлерде, сол іспетті проб
лемалы жағдайларда, су үнемді, аса
тиімді жүзімдіктер алабын кеңейтуге
қол жеткізу – сондай ізденіс, батыл
ұстаным, қажырлы еңбек нәтижелері
деп айтуға болады.
Арал мәселесі де осы үдерістер
ден тысқары емес.
Елбасымыздың Сыр бойына
сапарында мән бере атаған Арал
өңірін өркендету бағытындағы жұ
мыстар ауқымы – аймақтағы ісәрекеттер кешенінің өрісінде, тұ
рақты түрде күн тәртібінде тұр
бүгін. Сыр бойының өмір тынысы
сан-салалы, әлеуметтік, экономи
калық бағыттардағы бастамалар
елдің көз алдында. Бітер істің бай
ыпты нышанындай, дабыра-дақ
пыртқа көп қол арта бермей ғана
атқарылып жатқан Солтүстік Арал
теңізін көтеру ісі де сол, жоспар
лы, мұратты мақсаттардың сана
тында. «Орайымен бітер жұмыстың
нәтижесін басталуынан байқау ке
ректігін» айтқан Абайдың даналығы
ойға оралады бұл ретте.
Ел саясаты Солтүстік Арал теңі
зін біртұтас көтеру бағытын таңдады.
Қазақстан Республикасының Прези
денті Н.Ә.Назарбаев Сыр бойына
келген сапарында халық тілегін,
ел-жер мүддесін ескере, салмақты
мәселенің шешу жолдарын алға
тартты. «Мен Арал теңізіне көмек
тесем деген арманыма жеткеніме
қуаныштымын!» деген Елбасы сөзі
нің кезеңдік жүзеге асуы осылай
көрініс тапты.
Бұл орайдағы ел-жұрттың алғыс
сезімі шексіз.
Солтүстік Арал теңізін қалпына
келтіру мен Сырдария арнасын рет
теу жолында аймақ басшылығы,
осы күні, Елбасымыздың тапсыр
маларына орай, қыруар жұмыс
тар тындырып жатыр. Бұл тақы
рыпты өткенде тілге тиек еткен бір
ой-пайымымызда, облыс басшы
лығының Арал өңірі халқының
көп жылдық сұраныс-өтінішін ел
саясатына жалғауда атқарған «ал
тын көпір» миссиясын, солай, Арал
мәселесінде демократиялық үде
рістің бір жарқын мысалы жүзеге
асып жатқанын айтқан болатынбыз.
Бұл үрдіс әрі жалғасын тауып жа
тыр. Облыста осы уақыт ішінде
Дүниежүзілік Даму Банкі өкіл
дерімен бірнеше нәтижелі кезде
сулер, Сыр ағысының жоғарғы
жағында орналасқан көршілермен
«Кіші Арал» мәселесінде бір тұғыр
ға келу келіссөздері, САРАТС-2 жо
басының құрамдас бөліктерін бірбіріне ұтырлы үйлестіре, пайдалы
ұштастыра жалғау жұмыстары жүр
гізілді. Бұл жұмыстардың қорытын
дылары заңды, құжаттық негізде,
жобаны жүзеге асыру ісінің бір
міндетті кезеңі ретінде орындалды.
Әлемдік қаржы дағдарысы бедерін
де, жобаның мақсат-бағыттарын
тоқыратып алмау үшін, 6 құрамдас
бөлік жұмыстарын кідіртпей бас
тай беруге шешім қабылданған бо
латын. Бұл бөлік жұмыстары бүгін
ұйымдастыру, қаржыландыру ке
зеңіне аяқ басты. Жалпы құны 23.2
миллиард теңге шамасында.
Әйтсе де, «Сегіз ұлым – бір төбе,
Ертөстігім – бір төбе» дегендей,
САРАТС жобасының шоқтықты
мәселесі – Солтүстік Арал теңізін
көтеру ісі. 2005 жылы бұл жобаның
бірінші кезеңі жүзеге асқанда, «Көк
арал» бөгетінің жотасы 44 метрге,
Кіші Арал суы 42 метрге жетіп, елді
бір қуантып тастап еді. Енді, осы

деңгей әрі дамытылып, «Кіші Арал»
суын 48 метрге жеткізу мақсаты
алда тұр. Сөйткен жағдайда, өмірге
қайта оралған бұл теңіз жұртшылық
тілегі, ел мүддесіне толымды жауап
бере алмақ.
Сондай нәтижеден ел күткен
игілік бағыттары сан-салалы. Ең
бастысы, Арал болашағына деген
халық сенімі бекем тартты. Арал
өңіріне қайта орала көшіп келушілер
саны көбейді. Бұл жақсы нышан.
Кіші Арал толысуы, ғалымдар
айтқандай,
бірнеше
жылдарда,
бәлкім, тіпті, он есе тездікте жүзеге
асар, әйтеуір, бұл уақыт теңіз жұрты
үшін «бос күту» болмайды. Үміттіталапты халық бері жылжыған те
ңізінің әр сәт, әр сүйемінен ұтырлы
тірлік көзін табатын болады. Елге
үміт берген бұл бастама – халықты
біріктіруші,
қауымдастырушы
фактор болмақ.
Кешегі, дәуірлі шағында бүткіл
Аралдан ауланған 500 мың центнер
балықтың жарты көлем шамасын
осы Солтүстік теңіз берген. Осы кө
лемге қайта қол жетеді деген болжам
бар. Демек, өзге еш жерде жоқ
бірегей балықшылық кәсібі толық
жанданады. Жаңа кәсіпорындар
мен жұмыс орындары ашылады.
Бір кездері Арал қаласында ірге
тепкен Орталық Азиядағы бірденбір және бірегей кеме жасау ісі
қайта жандануы мүмкін. Жаңа за
ман үрдісінде туризм кластері
жолға қойылады. Берісі – Ақтөбе,
Қарағанды, Оңтүстік Қазақстан,
Қызылорда, әрісі – бүкіл ел ау
мағы мен алыс-жақын шетелге ет,
сүт, балық өнімді, аспанын бұлт
шалмайтын, жағажайлары ыңғай
лы, әуе, теміржол, автожолдар бой
ында қолайлы орналасқан үлкен су
құшақ ашады... «Сыр-Арал-ТорғайҚорғалжын...» халықаралық эко
логиялық «дәліз» жанданады. Сыр
бойының да экологиясы оңала бас
тайды. Және Сарышығанақ басаты
осы Кіші Арал құрамында толық
қанды тірілетін болады. Бұл күтулі
игіліктердің сандармен өрнектелген
нақты көлемі мамандар есебінде
көрініс тауып отыр.
«Көксарай» су реттегіші, елге
жария етілген өз мақсатына лайықты
жағдайда, Арал теңізіне көмек беру
мақсатында, осы үдерістің бір елеулі
тетігіне айналады деген сенім бар.
Бұл жайтқа да тиісінше назар ауда
ру – аса ділгір шаруа.
Кіші айдын – әлем үшін жойы
луға қараған Арал экодүниесін сақ
тап қала алатын бірден-бір теңіз
жәдігері. Сыр алабында осы мақсатқа
үлесті су бөлуді халықаралық саясат
тетігінде жолға қоюдың осындай зор
негізі бар және осыны заңдастыру
үлкен жеңіс болған болар еді. Асылы,
Арал мәселесінде, бүгінгі таңда,
Сыр суына еш балама жоқ. Дария
салауаттылығы, жақсы көршілік қа
тынас, Орталық Азияның ортақ тағ
дырына деген түсіністік көзқарас
еліміздің қажырлы ішкі-сыртқы сая
сатының арқасында сындарлы бір
арнаға түседі деген сенім бар.
«Жақсылық қылсаң, бүтін қыл!»
дейді дана халқымыз. Жарты ға
сырдан астам аса ауқымды экология
қыспағын бастан кешкен Арал
жұртшылығының, қандай жағдайда
да, осынау игілікті нәпақаны сұрауға
да, күтуге де толық моральдік негізі
бар енді.

Қызылорда облысының әкімі
Қ.Көшербаев, осынау, ел-жер тағды
рына алаңдаулы ағайынның көп
жылдық тілекті сұранысын терең
ұғынып, осы мәселені ел саясатына
сәтімен жалғастыра алды. Аймақ
басшысының осы бағыттағы мұнан
кейінгі ізденістерінде де, әлемдік
қаржы дағдарысы бедерінде, транс
шекаралық су мәселесінің күрде
лілігінде, жалпы, аталмыш проб
леманың алып ауқымы факторында,
бұл жұмысты көздеген мұрат бағы
тында алып жүру оңайға соққан жоқ.
Азаматтың қажыр-қайраты, беделәлеуетін зор сынға салған жұмыс
екені бұл даусыз. Шүкіршілік,
нәтижесі елдің ендігі сенімі мен
үмітін бекем тұғырға орнықтырған
игілікті іс түрінде көрініс тапты. Бұл
жұмыстар бір сәт те назардан тыс
қалып, өрімі еш жағдайда селкеу
тартқан емес.
Қазақ қай талапта да ертеңді
терең ойлап, мәселені кең пішкен
ел ғой. Проблемасы қордалы Арал
жағдайында бір орайы келген осы
тарихи мүмкіндік ертеңге деген ау
қымды көзқарас пен көрегендік үде
сінде шешілу жолына қойылды. Бір
мысал: Ресей бүгін жедел түрде қолға
алып жатқан «Керчь көпірімен»
салыстырғанда, Көкарал бөгетін кө
теру 30 еседен ары (!) арзан екен.
Ал оның моральдік мазмұны мен
тұтас бір теңіз акваториясын тіріл
тіп, еліміздің Оңтүстік өңірлерін
Батыс аймақпен қысқа жолмен
жалғайтын экономикалық, страте
гиялық қайтарым мәні, сонау, біз
салыстырып отырған нысаннан кем
түспейтін сыңайлы.
Бұл нәтиже толымды Кіші Ара
лымен ғана сондай маңызға ие бол
мақ.
Қазіргі жобамен «Кіші Арал»
бөгеті 17,5 шақырымға ұзарады.
Жотасы 7,13 метрге көтеріледі. Теңіз
суының тұзы, төл балығы өрістей
алатын, 14 мг/литр деңгейге түседі.
Теңізде 22-ден астам балық түрі
өрістейтін болады. Алғашқы шамада
15 мың тонна балық ауланады. Кеме
қатынасы, туризм жанданып, эко
логия оңалады.
Біз көз алдымызда жүзеге асып
жатқан жұмыстардың тарихи, кезең
дік мән-мағыналарын, кейде, толық
мәнінде бағамдап, ұғына бермейміз.
БҰҰ Бас хатшысының өзі арнайы
сапармен келіп, ол кісінің өз сөзімен
айтқанда «күйзелісті жағдайды бас
тан кешірткен» ғаламдық Арал проб
лемасын оңалта бастаудың бірінші,
нақты қадамы Қазақстанда жүзеге
асқалы тұр. Солтүстік Арал теңізін
тірілту – ғаламдық мазмұнды, алып
бастама. Бұл, шын мәнінде, ғасыр
ауқымды құрылыс.
Ал проблема қордасы жеңіл
емес. Әлемдік қаржылық та, эконо
микалық дағдарыс дүниені шаң қы
лып тұр. Дариялар бойындағы су
мәселелері аса қордалы деген көз
қарас догмат түрінде әбден қалып
тасып қалған... Әркім көрпені өзі
не қарай тартқан ұстанымдар бар
төңіректе... Міне, осы іспетті жағ
дайларда, әлем көз тіккен «Арал
тығырығын» бұза, алғашқы батыл
қадам жасау – еліміздің мойын
далған әлеуетінің бір мықты мы
салы болмақ. Мұндай шаруалар
зор қажыр-қайрат, табанды іс-ізде
ністермен ғана өмірге келері ақиқат.
Ол ертең жүзеге асатын біртұтас
«Кіші Арал» идеясы.
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ІС-ҚИМЫЛ ЖОСПАРЫ

АВТОКӨЛІК ЖОЛДАРЫН ЖАҢҒЫРТУ
ЖАЛҒАСАДЫ

«ҚазГерМұнай» компаниясы «Парыз» сыйлығының иегері

Елбасы Жолдауда қазіргі күні де қайнаған
тіршіліктің бәрі күре жолдың бойында екенін,
сондықтан да жол шын мәнінде өмірдің өзегі, бақуатты
тірліктің қайнар көзі екенін атап өтті. Расында, осы
жолдардың ішінде автомобиль жолдарының алар орны
ерекше. Облыс әкiмінің биылғы жылға арналған ісқимыл жоспарында осы автомобиль жолдарын салу мен
күрделі және орташа жөндеуге айрықша көңіл бөлді.
Соның ішінде 2015-2019 жылдарға арналған “Нұрлы
жол” инфрақұрылымды дамытудың мемлекеттік
бағдарламасының жобасын әзірлеу шеңберінде
республикалық маңыздағы “Қызылорда-Жезқазған”
автомобиль жолын қайта жаңғырту мәселелеріне де
ерекше көңіл бөлінбекші.
Шындығында, жалпы ұзындығы 204 шақырымды
құрайтын “Қызылорда-Жезқазған” автожолының
маңызы зор. Өйткені, бұл жол еліміздің оңтүстігі
мен солтүстігіне және орталығына тікелей шығуды
қамтамасыз етеді. Яғни, бұл жол біздің облыстың
еліміздің басқа өңірлерімен қарым-қатынасын бірнеше
ондаған шақырымға қысқартады. Өз кезегінде ол
облыстың экономикалық тұрғыдан дамуына жол ашады.
Жалпы бүгінде өңіріміздегі облыстық және
аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 2245,5 шақырымды құрайды. Өткен
жылы осы жолдың 94 шақырымына күрделі және орташа жөндеуден өткізу үшін республикалық бюджеттен
4195,4 млн теңге бөлініп, ол толықтай игерілді. Сонымен қатар былтыр облыста “Жұмыспен қамту – 2020”
бағдарламасы бойынша орташа жөндеу жұмыстарына
697819 мың теңге бөлініп, оған Арал ауданының
Сексеуіл кенті мен Шиелі және Жаңақорған
аудандарындағы аудандық маңызы бар бірқатар
көшелерге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді.
Жергілікті бюджеттен де бөлінген 7445 млн теңгеге
қала мен аудандардағы маңызы бар автомобиль жолдарына күрделі және орташа жөндеу жұмыстары
да атқарылып, Сырдария кентінің тұсындағы
көпір құрылысы аяқталды. Сондай-ақ, Қызылорда

“Қазақстан – ұшқан құстың қанаты талатын ұлан-ғайыр аумақтың иесі. Сондықтан аталған
жоспар орасан қаражат пен еңбекті, аса ауқымды жұмысты қажет етеді. “Елдің өркенін білгің келсе, жолыңа қара” деген қағида қалыптасқан. Барыс-келіс пен алыс-берісте жол қатынасы айрықша
маңызға ие. Көне заманда ірі қалаларымыздың көбі Ұлы Жібек жолын жағалай қоныс тепкен”.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың
“Нұрлы жол – болашаққа бастар жол” атты Жолдауынан.
қаласындағы Сырдария өзені арқылы өтетін көпір
құрылысы мен қала мен елді мекендерде автокөлік
жолдарын жөндеу жұмыстары жүргізілді.
Биылғы жылы да бұл салада кең ауқымдағы істер
жүзеге асырылады деп күтілуде. Соның ішінде облыс басшысының іс-қимыл жоспарына сәйкес
аудандық маңыздағы “Самара-Шымкент-Бекбауыл”
автомобиль жолының 22 шақырымының және Қазалы
ауданындағы “Бозкөл-Тасарық” автомобиль жолының
22 шақырымына қайта жаңғырту жұмыстары басталады. Ал, Қазалы ауданындағы аудандық маңыздағы “Бекарыстан би - Қожабақы” жолының 18 шақырымына
орташа жөндеу жұмыстары аяқталады деп жоспарланып отыр. Сонымен қатар осы аудандағы Жанқожа
батыр және Жалағаш ауданында Мәдениет, Сырдария ауданында Ақжарма тіректі елді мекендерінің
көшелеріне күрделі жөндеу де жүргізіледі.
Мұнан бөлек биыл Елбасының “Нұрлы жол –
болашаққа бастар жол” атты Жолдауында тапсырылған
міндеттерді жүзге асыру мақсатында жергілікті жолдар
желісін дамытуда облыстан 73 млрд теңгені құрайтын
маңызды деген 17 жоба да ұсынылып қойылған. Сонымен қатар республикалық маңызы бар “ҚызылордаЖалағаш” жолын қайта жаңғырту жобасы бойынша
ҚР Инвестициялар және даму министрлігімен қаржы
бөлу жөніндегі жұмыстар да қолға алынды. Негізі
үстіміздегі жылы жергілікті жол желісін дамытуға
республикалық және облыстық бюджеттен бөлінген
4392 млн теңгеге Қызылорда қаласындағы көпір

құрылысын жалғастыру мен жүз шақырым аудандық
маңызы бар автомобиль жолдарын қайта жаңғырту
және тірек елді мекендер көшелеріне күрделі жөндеу
жұмыстары жүргізілетін болады. Сондай-ақ, облыстық
және аудандық автомобиль жолы мен жол бойындағы
көшелерге қатысты жобалау-сметалық құжаттар мен
мемлекеттік сараптамалар да әзірленеді.
Бүгінде елімізде көлік жүйесі инфрақұрылымын
дамытудың және ықпалдастырудың 2020 жылға дейінгі
мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру жұмыстары
да қолға алынғаны белгілі. Осы бағдарламаға орай
2015-2020 жылдар аралығында ауылдық округтерде 34 жолаушыға қызмет көрсету пункттері мен аудан орталықтары және Қызылорда қаласынан 42 такси тұрағын салу да жоспарланып отыр. Соның ішінде
облыс басшысының іс-қимыл жоспарына орай жеке
инвестициялар тарта отырып Қызылорда қаласында
автовокзалдың, Шиелі мен Жосалы кенттерінде
автотұрақтың және Жаңақорған ауданының Шалқия
кенті мен Шиелі ауданының Жөлек ауылында, Қазалы
ауданының Ғ.Мұратбаев ауылында жолаушыларға
қызмет көрсететін пункттердің құрылыстарын бастау
да жүзеге асырылмақшы. Айналып келгенде, облыс
та жергілікті маңыздағы жолдарды жөндеу мен қайта
жаңғырту және жолаушыларға сапалы қызмет көрсету
мақсатындағы қолға алынатын істер биыл да жалғасын
табатын болады. Соның ішінде күнделікті тірлікте
өмірдің өзегі есептелетін автожолдарды жақсарту
жұмыстары жандандырыла түспекші.

Жол сапасы жақсара береді

«РЗА» АҚ-ның сүт зауыты

Облыстық кәсіпкерлер конкурсы

«Қуаттың» өніміне сұраныс көп

Күріш өндірісінің келешегі кемел

Аралдағы демалыс аймағы

«Ақсай» кеніші ашылды

Балық шаруашылығы жандана түсті

Жаңа аквапарк пайдалануға берілді
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БАЙЫПТЫ БАСТАМАЛАР

Қорқыт ата кешені қайта жаңғырды

Аймақты газдандыру басталды

Көптен күткен көпір

Өткен жылы 293 мың шаршы метр тұрғын үй берілді

Аквапарк балаларды қуанышқа кенелтті

Сыр мен Арқа арасын «Тұлпар-Тальго» жалғайды

Ұлт абызы Ә.Нұрпейісовтің Аралдағы әдебиет үйі

Жолаушы тасымалындығы жаңалық

Соңғы жылдары Сыр елінің дамуында ерекше серпін пайда болды. Қай саланы алып қарасаңыз да
қыруар шаруаның атқарылғанына
көз жеткізесіз. Өткен Жылқы жылы
да өңірде өркенді істер жүйелі түрде
жүзеге асып, жұртшылықтың жылы
бағасын алды.
Әуелі тұрғын үй құрылысындағы
қарқыннан бастайық. Өткен жылы облыста 293,7 мың шаршы метр тұрғын
үй пайдалануға берілді. Көрсеткіш
2013 жылмен салыстырғанда 108, 6
пайызға артып отыр. Ұзақ жылдар
бойы кезекте тұрғандар 108 пәтерлік
67 үйден баспана алды. «Қолжетімді
тұрғын үй – 2020» бағдарламасы аясында берілген бұл тұрғын үйлерден
пәтер алғандардың дені аудандардан болып отыр. Сонымен қатар,
жас отбасылар, даму әлеуеті төмен
елді мекендерден көшіп келгендер де
ұмыт қалған жоқ. Осы санатқа жататын жүздеген отбасы жаңа баспанада қоныстойын тойлады. Сонымен
қатар, «Самұрық Қазына» жылжымайтын мүлік қоры бағдарламасының
аясында
Қызылорда
қаласында
әрқайсысы 35 пәтерден тұратын
6 үйдің құрылысы басталды.
«Қазақстан ипотекалық компаниясы»
да облыс орталығынан 280 пәтерлік 5
үй салуды жоспарлап отыр.
Облыс жұртшылығының «көгілдір
отынға» зәрулігі шешілетін күн де
алыс емес. Былтыр «Бейнеу-БозойШымкент» газ құбырының құрылысы
аяқталып, облысты газдандыру бойынша ауқымды жұмыс басталып
кетті. Арал, Байқоңыр қалалары
мен Әйтеке би, Шиелі, Жаңақорған
кенттерін газдандыруға байланысты
23 млрд теңге көлемінде инвестиция тарту туралы облыс әкімдігі мен
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ арасында
меморандумға қол қойылды.
Былтыр жүзеге асқан тағы бір бас
таманы айтпай кете алмаймыз. Жыл
соңында облыс әкімі Қырымбек
Көшербаев
бастаған
делегация
Ұлыбритания астанасы Лондонда
Еуропа қайта құру және даму банкі
өкілдерімен жалпы құны 63 млрд
теңге болатын келісімге қол қойды.
Келісім аясында облыс орталығының
инфрақұрылымын жақсартуға бағыт
талған 8 жобаны жүзеге асыруға
банк инвестициясы тартылады. Яғни,
су, жылу, электр энергиясы, қала
көшелерін жарықтандыру жүйелері
жаңғыртылып, қатты тұрмыстық
қалдықтарды қайта өңдеу зауытының
құрылысы басталады.
Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту – кез келген ел экономикасының
басты міндеттерінің бірі. Себебі,
шағын
және
орта
бизнесті
қалыптастыру негізінде жаңа жұмыс
орындары ашылса, рынокта тауарлар мен қызметтер көбейіп, ғылымитехникалық прогрестің жетістіктері
пайда
болады.
Өткен
жылы
«Бизнестің жол картасы – 2020»
бағдарламасы аясында кәсіпкерлікті
қолдауға 1,4 млрд теңге бағытталды.
Облыс бойынша 80 жобаға субсидия берілді. Аймақтағы ірі мұнай
өндіруші «ҚазГерМұнай» БК» компаниясы «Парыз» бизнестің әлеуметтік
жауапкершілігі конкурсының Гранприін иеленсе, Қазалы ауданындағы
«РЗА» АҚ республикалық «Алтын
сапа» байқауында жүлдегер болды.
Былтыр аймақ диқандары өңірдегі
басты өнім – күріштен рекордтық
көрсеткішке қол жеткізді. Жиналған
өнімді тиімді бағаға өткізудің де
жүйесі қалыптасты. 2013 жылы
күріш өсіретін шаруашылықтарды
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БАЯНДЫ ТІРЛІККЕ БАСТАДЫ
қолдау мақсатында «Байқоңыр»
ӘӘК Сыр салысының әр келісін
40 теңгеден сатып алса, былтыр ол 50 теңгеге көтерілді. Осылайша агрохолдингпен келісімге
отырған 42 шаруашылықтан 810
млн теңгенің өнімі сатып алынды.
Мал шаруашылығын, әсіресе, асыл
тұқымды түлік қатарын көбейтуде
қарымды тірлік бар. Несие есебінен
облыстағы 50 шаруашылық 421 млн
теңгеге екі жарым мыңға жуық асыл
тұқымды ірі қара сатып алды.
Облыстағы жолаушылар мен жүк
тасымалында да жағымды жаңалық
көп. Өткен жылдың 24 қазанында
Қызылорда қаласының әуежайынан
халықаралық
әуе
кемелерін
ұшыруды қамтамасыз етуге рұқсат
беру туралы ҚР Үкіметінің № 1134
қаулысы қабылданды. Көп кешікпей
әуежайға алғашқы халықаралық
рейс қонды. Осылайша қазір «Tajik
Аvia» компаниясының «Қорғантөбе
– Мәскеу» бағытындағы рейсін
қабылдау тұрақты жүзеге асуда.
2014 жылы «Сексеуіл-Жезқазған
-Бейнеу» теміржол желісінің құ
рылысы аяқталды. Бұл жергілікті
тауарларды еуропалық бағытқа
экспортқа шығаруға мүмкіндік берумен қатар, Арал ауданының
жаңаша сипатта дамуына жол ашады.
Жыл тоғысындағы тағы бір
жаңалық – «Қызылорда-Астана»
бағыты бойынша «Тұлпар-Тальго»
жүрдек пойызының жүре бас
тауы болды. Өткен жылдың
30 желтоқсаны күні қазіргі ел
байтағы мен алғашқы астана арасына қатынайтын жүрдек пойыз Қызылорда станциясына келіп
тоқтады.
Әлеуметтік салада да әлеуетті
тірлік бар. Өткен жылы білім беру
саласына 66 млрд теңгеден астам
қаржы қаралды. Сонымен қатар
29 мектеп пен 9 балабақшаның
құрылысы жүргізіліп, 21 білім беру
нысаны пайдалануға берілді. Өткен
жыл үлесіндегі тағы бір үлкен
жаңалық – облыс орталығында заманауи қондырғылармен жаб
дықталған перинаталдық орта
лықтың пайдалануға берілгені болып отыр. Іске қосылғалы бері
ана мен баланың саулығын жанжақты тексеруге мүмкіндік беретін
орталықта
2000-нан
нәресте
дүниеге келіпті. Денсаулық сақтау
саласына
33,4,
медициналық
қондырғылармен қамтамасыз етуге 2,9 млрд теңге бөлінді. Салаға
жасалған қолдаудың арқасында
ауылдық жерлерде дәрігер ма
мандарға сұраныстың төмендеу
тенденциясы байқалды.
Өткен жылы Қорқыт бабаның
Қармақшы ауданындағы кешені
қайта жаңғыртудан өтті. Түркі
дүниесінің абызына деген құрметтің
белгісіндей көркем кешеннің келешекте ірі туристік орталыққа айналары сөзсіз. Қазақ театрының
анасы
Сәбира
Майқанованың
100 жылдығына арналған XXII
республикалық театрлар фестивалі
мен
түркітілдес
халықтардың
дәстүрлі
өнерін
насихаттауға
арналған «Қорқыт және Ұлы
Дала сазы» өңірдегі нағыз өнер
мерекесіне айналды.
Ұзаған
жылы
атқарылған
жұмысты
тарқатсақ,
осындай
жүйелі істің атқарылғанын көрер
едік. Ең бастысы, елдің баянды
тірлігі үшін қолға алынған бастамалар жемісін беріп келеді.

Алғашқы халықаралық рейс

Облыс әкімдігінің жаңа ғимараты

Т.Жүргенов атындағы шығармашылық үйі

Медицина қызметкерлері көлікті болды

Металлургиялық кластер – өңір келешегі

«Қолжетімді баспана – 2020» ауылдарда да жүзеге асуда

Қармақшыдаға жаңа емхана

Былтыр 9 балабақша, 29 мектеп пайдалануға берілді

Жалағаштағы қызылмия зауыты

Қазалыдағы спорт кешені
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СЫРДЫҢ СЫРЛЫ ШЕЖІРЕСІ

Жанқожа бабаның 240 жылдығы мерекесінде
батырдың ескерткіші ашылды

Қайта жаңғырған Жалағаш элеваторы

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫМЕН ҚАРЫМДЫ ҚАТЫНАС

Астанада қоғам жəне мемлекет қайраткері Т.Жүргеновке
арналған халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференция өтті

Миллионер мұғалімдер мерейі

Былтыр Лондонда Қызылорда
облысының әкімдігі мен Еуропалық
қайта құру және даму банкі
(ЕҚДБ) Қызылорда қаласының
инфрақұрылымын дамыту бойынша
несиелік келісімдерге қол қойды.
Келісімдер Қызылорда қаласының электр,
жылу жəне су желілерін қайта жаңғырту жобаларын жүзеге асыруды көздейді. Бұған қоса,
облыс орталығындағы көшелерді жарықтандыру жүйесін қайта жаңғыртуға байланысты алдын ала келісімге қол қойылды.
Басқосуда ЕҚДБ президенті, сэр Сума Чакрабарти «Біз Қызылорда облысының банк
органдарымен серіктестік қарым-қатынас
орнатқанымызға қуаныштымыз. Қазақстан
Республикасының
Үкіметімен
жасалған
келісім аясында Қызылорда қаласының өмір
сүру сапасын жақсартамыз. Біз биыл маусым
айында өңірге барғанда осы жобаларды жүзеге
асыру мəселелерін талқылағанбыз. Енді жобаларды нақты жүзеге асыру мақсатында қол қойып отырмыз» - деп айтты.
Қызылорда облысының əкімі Қырымбек Көшербаев ЕҚДБ Президентіне алғысын білдірді.
– Елбасы шетелдік қаржы институттарымен жұмыс жасауды тапсырған болатын. Осыған сəйкес, біз бүгін жобаларымызды жүзеге асыруға қол
қойып отырмыз. Бұл Қызылорда облысының экономикалық-əлеуметтік ахуалын көтеретініне сенемін, - деді Қызылорда облысының əкімі Қ.Көшербаев.
Сондай-ақ, Қазақстан Үкіметі Қызылорда облысында қайта жаңғырту жүйесін 2,6 млрд. теңгеге дейін гранттық жобасын қаржыландыруды
қолдады. Бұл Банк пен Үкімет арасындағы ағымдағы жылдың мамыр айында қол қойылған келісім аясында жүзеге асырылады.
Айта кетейік, Еуропалық қайта құру жəне даму банкімен Қызылорда тығыз байланыста жұмыс жасап жатыр. Бүгінде 60 миллиард теңгеден астам
қаржыны құрайтын 8 жобаны бірлесе жүзеге асыруда.
***
Биыл жыл басында Астана қаласында Қырымбек Көшербаев бастаған Қызылорда облысының делегациясы Азия даму банкінің өкілдерімен
кездесті.
Басқосу барысында Азия даму банкінің Қазақстан Республикасындағы өкілдігінің директоры Джинлин Янг банктің негізгі басымдықтарына
тоқталды. Оның айтуынша, мемлекеттік бағдарламаларды, транспорттық инфрақұрылымды, жеке секторды дамытуға, шағын жəне орта бизнесті дамыту банктің несиелендіретін негізгі бағыттары болып табылады.
Ал Қызылорда облысының əкімі Қ.Көшербаев өңірдің инвестициялық мүмкіндіктерін айтты. Сыр өңірінде өндірісті өркендетіп, инфрақұрылымды
дамытуға болатынын банк өкілдеріне түсіндіріп берді.
Кездесу қорытындысында қос тарап əріптестік байланыс орнату мəселелерін талқылады.
Бұдан кейін Алматы қаласында Қызылорда облысының əкімі Қырымбек Көшербаев бастаған топ Ислам банкінің өкілдерімен де кездесті.
Ислам даму банкінің Орталық Азия жəне Əзірбайжан елдері бойынша төрағасы Хишан Маруф Қызылорда облысымен əріптестік байланыс
орнатуға дайын екендіктерін мəлімдеді.
Кездесу барысында тараптар Сыр өңірінде исламдық қаржыландыруды дамыту мəселесін талқылады. Өз кезегінде аймақ басшысы Ислам банкі
мен компаниялар басшыларын көктемде Қызылордада өтетін инвестициялық форумға шақырып, облысқа исламдық қаржыландыру механизмін енгізу
шараларын талқылауды ұсынды.
Айта кетейік, бұл қаржы институты ауылшаруашылық, денсаулық, білім, су жүйлерін жаңғырту, инфрақұрылымды дамыту секілді жобаларды аз
мөлшердегі пайызбен ұзақ жылға несиелендіреді.
Негізінен банк тек мемлекеттік бағдарламалар ғана емес, жеке кəсіпкерлердің жобаларын жүзеге асыруға да дайын.
Жалпы, қызылордалықтар халықаралық қаржы институттарымен байланысын уақыт өткен сайын нығайтып келеді. Мəселен, Еуропалық қайта
құру жəне даму банкімен 2 жылдан бері қаланың инфрақұрылымын дамытуға арналған 8 жобаны бірлесе атқарып жатыр.
Бұған қоса облыс əкiмi Қ.Көшербаев «AL Hilal Bank», «Falah Growth Fund», «Kazakhstan Ijara Company» жəне малайзиялық «Amanie Advisors CIS»
компаниясының басшылықтарымен де кездесіп, əріптестік байланыс орнату мəселелерін талқылады.
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Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы 30 қаңтардағы №836 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
06.02.2015 жылы № 4861 тіркелген

«Қызылорда облысының жердің
пайдаланылуы мен
қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік
мекемесінің Ережесін бекіту туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі
басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына,
«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы
Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса берілген «Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы мен қорғалуын
бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесі бекітілсін.
2. «Қызылорда облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан
туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары
С.С.Қожаниязовқа жүктелсін.
4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда облысының әкімі

Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «30» қаңтардағы
№836 қаулысымен бекітілген
«Қызылорда облысының жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесі
1. Жалпы ережелер
1. «Қызылорда облысының жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау
басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - Басқарма) Қызылорда облысында
жердiң пайдаланылуы мен қорғалуына мемлекеттік бақылау функцияларын жүзеге
асыруға Қызылорда облысы әкімдігі уәкілеттік берген Қазақстан Республикасының
мемлекеттік органы болып табылады.
2. Басқарманың құрылтайшысы Қызылорда облысының әкімдігі болып
табылады. Басқармаға қатысты коммуналдық меншік құқығы субъектісінің
құқықтарын «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі
жүзеге асырады.
3. Басқарма өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясына және
заңдарына, Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актiлерiне, өзге
де нормативтiк құқықтық актiлерге, сондай-ақ, осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
4. Басқарма мемлекеттiк мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға
болып табылады, мемлекеттiк тiлде өз атауы бар мөрi мен мөртаңбалары, белгiленген
үлгiдегi бланкiлерi, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық
органдарында шоттары болады.
5. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
6. Басқарма егер заңнамаға сәйкес осыған уәкiлеттiк берiлген болса, мемлекеттiң
атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
7. Басқарма өз құзыретiнiң мәселелерi бойынша заңнамада белгiленген
тәртiппен Басқарма басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген басқа да актiлермен ресiмделетiн шешiмдер қабылдайды.
8. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимитi қолданыстағы заңнамаға
сәйкес бекiтiледi.
9. Заңды тұлғаның тұрған жері: Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы,
120008, Қызылорда қаласы, Чайковский көшесі, № 13.
10. Мемлекеттік органның толық атауы - «Қызылорда облысының жердiң
пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі.
11. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
12. Басқарманың қызметін қаржыландыру облыстық бюджеттен жүзеге
асырылады.
13. Басқармаға кәсiпкерлiк субъектiлерiмен Басқарманың функциялары болып
табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым
салынады.
Егер Басқармаға заңнамалық актiлермен кiрiстер әкелетiн қызметтi жүзеге
асыру құқығы берiлсе, онда осындай қызметтен алынған кiрiстер мемлекеттік
бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi.
2. Басқарманың миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен
міндеттері

бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру.
15. Негізгі міндеттері: мемлекеттiк органдардың, жеке, заңды тұлғалардың және
лауазымды адамдардың Қазақстан Республикасы жер заңнамасының сақталуын;
Қазақстан Республикасы заңнамасының бұзылуын анықтауды және жоюды;
азаматтар мен заңды тұлғалардың бұзылған құқықтарын қалпына келтiрудi; жер
учаскелерiн пайдалану ережелерiнiң сақталуын қамтамасыз ету.
16. Функциялары:
1) мемлекеттiк органдардың, кәсiпорындардың, мекемелердiң, ұйымдар мен
азаматтардың Қазақстан Республикасының жер заңнамасын, жер учаскелерiн
нысаналы мақсатына сәйкес пайдаланудың белгiленген режимiн сақтауына;
жер учаскелерiн өз бетiнше иеленiп алуға жол бермеуге;
жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер пайдаланушылардың құқықтарының
сақталуына;
жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер пайдаланушылардың топырақтың
құнарлылығын қалпына келтiру және сақтау жөнiндегi ұйымдастыру-шаруашылық,
агротехникалық, орман мелиорациялық және эрозияға қарсы гидротехникалық iсшаралар кешенiн уақтылы және дұрыс жүргiзуіне;
жер учаскелерiнiң меншiк иелерi мен жер пайдаланушылардың өздерiнде жердiң
бар-жоғы, олардың жай-күйi мен пайдаланылуы туралы мәлiметтердi мемлекеттiк
органдарға уақытылы беруіне;
жердiң жай-күйiне әсер ететiн тұрғын жай және өндiрiстiк объектiлердiң
жобалануына, орналастырылуы мен салынуына;
жердi жақсарту жөнiндегi, топырақ эрозиясының, тұздану, батпақтану, су
басу, шөлейттену, құрғақтану, тығыздалу, қоқыстану, ластану және жердiң тозуын
туғызатын басқа да процестердiң салдарын болғызбау мен жою жөнiндегi iсшаралардың уақтылы және сапалы орындалуына;
азаматтардың өздерiне жер учаскелерiн беру туралы өтініштерін
(өтiнiшхаттарын) қараудың белгiленген мерзiмдерiнiң сақталуына;
межелiк белгiлердiң сақталуына;
жергiлiктi атқарушы органдар уақытша жер пайдалануға берген жердiң
уақытылы қайтарылуына;
бүлiнген жердiң қалпына келтірілуіне;
жердiң бүлiнуiне байланысты жұмыстар жүргiзiлген кезде топырақтың құнарлы
қабатының сыдырып алынуына, сақталуына және пайдаланылуына;
жердi пайдалану мен қорғау жөнiндегi жерге орналастыру жобаларының және
басқа да жобалардың жүзеге асырылуына мемлекеттік бақылауды ұйымдастырады
және жүргізеді;
2) жер заңнамасының анықталған бұзушылықтарын жою жөніндегі орындалуға
міндетті нұсқамаларды беруді;
3) жер заңнамасы саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді
қарауды;
4) «Қазақстан Республикасының Жер кодексі» Қазақстан Республикасының
2003 жылғы 20 маусымдағы Кодексінің 148-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында
көрсетілген мәселелер бойынша сотқа талап қоюды дайындауды және беруді;
5) пайдаланылмай жатқан не Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза
отырып пайдаланылып жатқан жерді анықтау және мемлекеттік меншікке қайтаруды;
6) егер құрылыс, пайдалы қазбалар кен орындарын қазу, объектілерді пайдалану,
геологиялық-барлау және басқа жұмыстар жер заңнамасын, жерді пайдаланудың
белгіленген режимін бұза отырып жүзеге асырылып жатса, сондай-ақ, бұл жұмыстар
сараптамадан өтпеген немесе теріс қорытынды алған жобалар бойынша жүргізіліп
жатса, оларды тоқтата тұруды;
7) жеке және заңды тұлғалардың Басқармаға жолдаған өтініштерін қарайды,
олардың орындалуын бақылайды, Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген жағдайларда және тәртіппен олар бойынша жауаптар беруді;
8) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды
ұйымдастыруды;
9) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан Республикасының
заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді
жүзеге асырады.
17. Құқықтары мен міндеттері:
1) Басқарма өзіне жүктелген міндеттерді және өзінің функцияларын жүзеге
асыру барысында заңнамада бекітілген тәртіппен:
мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан
қажетті ақпараттар мен материалдарды сұрауға және алуға;
құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар
өткізуге;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де құқықтарды атқаруға құқылы.
2) Басқарма:
заңды және негізделген шешімдер қабылдауға;
қабылданған шешімдердің орындалуын бақылауды қамтамасыз етуге;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де міндеттерді іске асыруға
міндетті.

14. Басқарманың миссиясы: жердiң пайдаланылуы мен қорғалуына мемлекеттік

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 5 ақпандағы
№844 қаулысымен бекітілген
Қызылорда облысының әділет департаментінде
нормативті
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде
№ 4823 болып енгізілді.

«Қызылорда облысының құрылыс,
сәулет және қала құрылысы
басқармасы» мемлекеттік
мекемесінің Ережесін бекіту туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемле
кеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса берілген «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет
және қала құрылысы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің
Ережесі бекітілсін.
2. «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала
құрылысы басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан
туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Н.Н. Әлібаевқа жүктелсін.
4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап
қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда облысының әкімі

Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы
«5» ақпандағы №844 қаулысымен бекітілген
«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала
құрылысы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесі
1. Жалпы ережелер
1. «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала
құрылысы басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі Басқарма) Қызылорда облысы аумағында құрылыс, сәулет және
қала құрылысы саласындағы функцияларын жүзеге асыратын
Қызылорда облысы әкімдігі уәкілеттік берген Қазақстан
Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.
2. Басқарманың құрылтайшысы Қызылорда облысының
әкімдігі болып табылады. Басқармаға қатысты коммуналдық
меншік құқығы субъектісінің құқықтарын «Қызылорда
облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі жүзеге
асырады.
3. Басқарма өз қызметiн Қазақстан Республикасының
Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республика
сының Президентi мен Үкiметiнiң актiлерiне, өзге де
нормативтiк құқықтық актiлерге, сондай-ақ, осы Ережеге
сәйкес жүзеге асырады.
4. Басқарма мемлекеттiк мекеме ұйымдық-құқықтық
нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттiк тiлде
өз атауы бар мөрi мен мөртаңбалары, белгiленген үлгiдегi
бланкiлерi, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
қазынашылық органдарында шоттары болады.
5. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан
түседi.
6. Басқарма егер заңнамаға сәйкес осыған уәкiлеттiк
берiлген болса, мемлекеттiң атынан азаматтық-құқықтық
қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
7. Басқарма өз құзыретiнiң мәселелерi бойынша заңнамада
белгiленген тәртiппен Басқарма басшысының бұйрықтарымен
және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген
басқа да актiлермен ресiмделетiн шешiмдер қабылдайды.
8. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимитi
қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекiтiледi.
9. Заңды тұлғаның тұрған жері: Қазақстан Республикасы,
Қызылорда облысы, 120003, Қызылорда қаласы, Бейбарыс
Сұлтан көшесі, құрылыс 1.
10. Мемлекеттік органның толық атауы - «Қызылорда

3. Басқарманың қызметін ұйымдастыру

облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы»
мемлекеттік мекемесі.
11. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып
табылады.
12. Басқарманың қызметін қаржыландыру облыстық
бюджеттен жүзеге асырылады.
13. Басқармаға кәсiпкерлiк субъектiлерiмен Басқарма
ның функциялары болып табылатын мiндеттердi орындау
тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер Басқармаға заңнамалық актiлермен кiрiстер әкелетiн
қызметтi жүзеге асыру құқығы берiлсе, онда осындай қызметтен
алынған кiрiстер мемлекеттік бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi.
2. Басқарманың миссиясы, негізгі міндеттері,
функциялары, құқықтары мен міндеттері
14. Басқарманың миссиясы: облыс аумағында құрылыс,
сәулет және қала құрылысы қызметі саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру.
15. Негізгі міндеттері: облыс аумағында құрылыс, сәулет
және қала құрылысы саясатын жүзеге асырады және Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған
өзге де міндеттерді атқарады.
16. Функциялары:
1) құрылыстарды, үйлерді, ғимараттарды, инженерлік
коммуникацияларды салу, кеңейту, техникамен қайта жарақ
тандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қайта қалпына келтіру
және күрделі жөндеу туралы, сондай-ақ аумақты инженерлік
жағынан дайындау, абаттандыру және көгалдандыру,
аяқталмаған құрылыс объектілерін консервациялау, облыстық
маңызы бар объектілерді кейіннен кәдеге жарату жөніндегі
жұмыстар кешенін жүргізу туралы шешімдерді қабылдау
жөнінде ұсыныстар енгізеді;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген
тәртiппен объектiлердi (кешендердi) қабылдау жөнiндегi
комиссияның құрамын белгiлеу және тағайындау, сондай-ақ
пайдалануға берiлетiн объектiлердi (кешендердi) тiркеу және
есебiн жүргiзу;
3) облыс аумағында сәулет-құрылыс бақылау мен қада
ғалау мемлекеттiк органдарының жұмысына жәрдемдесу;
4) аумақтарда қала құрылысын жобалаудың (облысты
немесе оның бiр бөлiгiн аудандық жоспарлау жобасының)
кешендi схемасын, облыс аумағындағы елдi мекендердiң
белгiленген тәртiппен бекiтiлген бас жоспарларын iске асыру
жөнiндегi қызметтi үйлестiру;
5) халқының есептік саны жүз мың тұрғыннан асатын
облыстық маңызы бар қаланың бас жоспарының жобасын
кейіннен Қазақстан Республикасы Үкіметінің бекітуіне ұсыну
үшін облыстық мәслихаттың қарауына енгізу туралы облыс
әкімдігі қаулысының жобасын әзірлейді;
6) облыс аумағының қала құрылысын дамытудың
кешендi схемаларының жобаларын (облыстың аудандық
жоспарлау жобаларын), сондай-ақ облыстық мәслихат
мақұлдаған, халқының есептiк саны жүз мың тұрғыннан асатын
облыстық маңызы бар қалалардың бас жоспарларын әзiрлеудi
ұйымдастыру және оларды Қазақстан Республикасының
Үкiметiне бекiтуге ұсыну;
7) ведомстволық бағынысты, халқының есептік саны
жүз мың тұрғынға дейінгі облыстық маңызы бар қалалардың
және аудандардың аумақтарында қала құрылысын дамытудың
кешенді схемаларын, сондай-ақ, қалалық мәслихат мақұлдаған,
халқының есептік саны жүз мың тұрғынға дейінгі облыстық
маңызы бар қалаларды дамытудың бас жоспарларын облыстық
мәслихаттың қарауына облыс әкімдігі қаулысының жобасын
әзірлейді;
8) құрылыс салудың, абаттандыру мен инженерлік
жағынан қамтамасыз етудің аумақтық ережелерін, сондайақ тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы өзге де ғимараттар мен
құрылыстарды, инженерлік коммуникацияларды сақтау және
күтіп-ұстау ережелерін сәулет, қала құрылысы және құрылыс
iстерi жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсу;
9) аумақтарда құрылыс салудың, абаттандыру мен
инженерлік жағынан қамтамасыз етудің аумақтық ере
желерін, сондай-ақ өзге де үйлерді және тұрғын үй-азаматтық
мақсаттағы ғимараттарды, инженерлік коммуникацияларды
күтіп-ұстау ережелерін облыстық мәслихаттың қарауына

Өзіңсіз жылжып жыл өтті

Осыдан бір жыл бұрын ардақты
ана, қадірлі әже Теңізбаева Үрзада
Әбішқызы 86 жасқа қараған шағында
дүниеден озды. Анамыз ұзақ жылдар білім саласында қызмет еткен
білікті ұстаз, айналасына сыйлы жан
бола білді. Ұлын ұяға, қызын қияға
қондырып, немере-шөбере сүйді.
Бәріне төзген бала үшін,
Қамқоршы және панасы.
Ананың алтын пейілін
Іздесең қайдан табасың.
Бақыты үшін балаңның,
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Талмай еңбек еттіңіз.
Міндет қылмай ештеңе,
Өмірден адал өттіңіз.
Алпыс жыл серік болған
жаныңызға,
Айналған бәйтеректей
бағыңызға.
Әкешім сізді бүгін еске алады,
Одан басқа не келер қолымыздан?
Жаратқанның бұйрығына
бағынып,
Дұға оқимыз, ана,
өзіңді сағынып...
Жатқан жеріңіз жайлы, иманы
ңыз жолдас болсын.
Анамыз
Теңізбаева Үрзада
Әбішқызының қонақасысы 2015
жылдың 20 ақпанында сағат 18.00де Қызылорда қаласы, Бегім ана
көшесі №8 Б үйде, жылдық асы 21
ақпан күні сағат 13.00-де «Алтыншаш» мейрамханасында берілетінін
барлық ағайын-туыс, құда-жекжат,
жора-жолдастарына хабарлаймыз.
Еске алушылар:
Серікбаевтар әулеті.

18. Басқармаға басшылықты Басқармаға жүктелген міндеттердің орындалуына
және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы
жүзеге асырады.
19. Басқарманың бірінші басшысын облыс әкімі қызметке тағайындайды және
қызметтен босатады.
20. Басқарманың бірінші басшысының Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын
орынбасары болады.
21. Басқарманың бірінші басшысының өкілеттігі:
1) өз өкілеттігін жүзеге асыру кезінде облыс әкімі мен жетекшілік ететін облыс
әкімінің орынбасарына есеп береді;
2) өз құзыреті шегінде барлық мемлекеттiк органдарда және өзге де ұйымдарда
Басқарманы бiлдiредi;
3) Қызылорда облысының жердi пайдалану мен қорғау жөнiндегi бас
мемлекеттiк инспекторы болып табылады;
4) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне жататын Басқарма
қызметкерлерін заңнамаға сәйкес қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
5) стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың әзірленуін қамтамасыз етеді;
6) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне жататын Басқарма
қызметкерлеріне заңнамада белгіленген тәртіппен жаза қолданады және көтермелеу
шараларын қабылдайды;
7) бұйрықтарға қол қояды;
8) Басқарма атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
9) шарттар жасасады;
10) сенімхаттар береді;
11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмыстарды
ұйымдастыруға дербес жауапты болады;
12) Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды;
13) облыс әкімдігі мен әкімінің актiлерi мен тапсырмаларын орындайды;
14) Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
15) құзыретi шегiнде нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларын әзiрлеудi
ұйымдастырады;
16) қызметтік этика нормаларының сақталуын қамтамасыз етеді;
17) гендерлік теңдік саясатын жүзеге асырады;
18) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау кестесін
бекітеді;
19) Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген басқа да өкілеттіктерді
жүзеге асырады.
Басқарманың бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін
қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.
22. Бірінші басшы өз орынбасарының өкілеттігін қолданыстағы заңнамаға
сәйкес белгілейді.
23. Басқарманың жұмыс режимі:
1) Басқарма дүйсенбі және жұма аралығында аптасына 5 (бес) күн жұмыс
істейді;
2) Басқарманың жұмыс уақыты жергілікті уақыт бойынша сағат 09.00-де
басталып, сағат 19.00-де аяқталады. Сағат 13.00-ден сағат 15.00-ге дейін үзіліс;
3) Басқарма сенбі және жексенбі күндері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының
заңнамасымен белгіленген мереке күндері жұмыс істемейді.
24. Басқарма мен облыс әкімдігі арасындағы, Басқарманың әкімшілігі мен
оның еңбек ұжымы арасындағы өзара қарым-қатынастар қолданыстағы Қазақстан
Республикасының заңнамасымен реттеледі.
4. Басқарманың мүлкі
25. Басқарманың заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында
оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ, өз қызметі
нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді коса алғанда) және Қазақстан
Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен
қалыптастырылады.
26. Басқармаға бекітілген мүлік облыстық коммуналдық мүлікке жатады.
27. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітілген мүлікті және
қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған
мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге
құқығы жоқ.
5. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату
28. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
Басқарма таратылған жағдайда оның мүлкiн пайдалану Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

облыс әкімдігі қаулысы жобасын әзірлейді;
10) облыстық маңызы бар қалалар бас жоспарының
жобаларына келiсiм беру;
11) аумақта жоспарланып отырған құрылыс салу не өзге
де қала құрылысының өзгерiстерi туралы халыққа хабарлап
отыру;
12) елдi мекендердiң бекiтiлген бас жоспарларын (қала
құрылысын жоспарлаудың кешендi схемаларын, жоспарлау
жобаларын) дамыту үшiн әзiрленетiн қала құрылысы
жоспарларын (егжей-тегжейлi жоспарлау жобаларын, құрылыс
жобаларын) бекiту және iске асыру;
13) мемлекеттiк қала құрылысы кадастрының дерек
қорына енгiзу үшiн белгiленген тәртiппен ақпарат және
(немесе) мәлiметтер беру;
14) халқының есептiк саны жүз мың тұрғынға дейiнгi
облыстық маңызы бар қалалардың бас жоспарлары жобаларына
кешендi қала құрылысы сараптамасын ұйымдастыру және
жүргiзу;
15) салынып жатқан (салынуы белгiленген) объектiлер
мен кешендердiң мониторингiн Қазақстан Республикасының
Үкiметi белгiлеген тәртiппен жүргiзу;
16) уәкілетті органмен келiсе отырып, ғибадат үйлерін
(ғимараттарын) салу туралы, олардың орналасатын жерін
анықтау, сондай-ақ үйлерді (ғимараттарды) ғибадат үйлері
(ғимараттары) етіп қайта бейіндеу (функционалдық мақсатын
өзгерту) туралы шешімдер қабылдайды;
17) құқық бұзушылық жасауға итермелейтiн себептер мен
жағдайларды жою жөнiнде шаралар қолданады;
18) азаматтардың құқықтық тәрбиесiн ұйымдастыруды
қамтамасыз етедi;
19) Басқарма жұмысының сапасы мен өнiмдiлiгiн арттыру
мақсатында оның қызметiнiң бағыттары бойынша iшкi
бақылауды жүзеге асырады;
20) жеке және заңды тұлғалардың Басқармаға жолдаған
өтініштерін қарайды, олардың орындалуын бақылайды,
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
жағдайларда және тәртіппен олар бойынша жауаптар береді;
21) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін
қабылдауды ұйымдастырады;
22) «Мекенжай тiркелiмi» ақпараттық жүйесiн жүргiзудi
және толықтыруды қамтамасыз етедi;
23) өз құзыреті шегінде жұмылдыру дайындығы және
жұмылдыру саласындағы шараларды іске асырады;
24) жергiлiктi мемлекеттiк басқару мүддесiнде Қазақстан
Республикасының
заңнамасымен
жергiлiктi
атқарушы
органдарға жүктелетiн өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
17. Құқықтары мен міндеттері:
1) Басқарма өзіне жүктелген міндеттерді және өзінің
функцияларын жүзеге асыру барысында заңнамада бекітілген
тәртіппен:
мемлекеттік
органдардан,
ұйымдардан,
олардың
лауазымды
тұлғаларынан
қажетті
ақпараттар
мен
материалдарды сұрауға және алуға;
өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер,
семинарлар, конференциялар өткізуге;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де
құқықтарды атқаруға құқылы.
2) Басқарма:
заңды және негізделген шешімдер қабылдауға;
қабылданған шешімдердің орындалуын бақылауды қамта
масыз етуге;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де
міндеттерді іске асыруға міндетті.
3. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
18. Басқармаға басшылықты Басқармаға жүктелген міндет
тердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға
дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.
19. Басқарманың бірінші басшысын облыс әкімі қызметке
тағайындайды және қызметтен босатады.
20. Басқарманың бірінші басшысының Қазақстан Респуб
ликасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын
және қызметтен босатылатын орынбасары болады.
21. Басқарманың бірінші басшысының өкілеттігі:
1) өз өкілеттігін жүзеге асыру кезінде облыс әкімі мен

жетекшілік ететін облыс әкімінің орынбасарына есеп береді;
2) өз құзыреті шегінде барлық мемлекеттiк органдарда
және өзге де ұйымдарда Басқарманы бiлдiредi;
3) Қызылорда облысының бас сәулетшісі болып табылады;
4) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне жататын
Басқарма қызметкерлерін заңнамаға сәйкес қызметке тағай
ындайды және қызметтен босатады;
5) стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың
әзірленуін қамтамасыз етеді;
6) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне жататын
Басқарма қызметкерлеріне заңнамада белгіленген тәртіппен
жаза қолданады және көтермелеу шараларын қабылдайды;
7) бұйрықтарға қол қояды;
8) Басқарма атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
9) шарттар жасасады;
10) сенімхаттар береді;
11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі
жұмыстарды ұйымдастыруға дербес жауапты болады;
12) Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, үйлестіреді
және бақылайды;
13) облыс әкімдігі мен әкімінің актiлерi мен тапсырмаларын
орындайды;
14) Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi туралы
ережелердi бекiтедi;
15) құзыретi шегiнде нормативтiк құқықтық актiлердiң
жобаларын әзiрлеудi ұйымдастырады;
16) қызметтік этика нормаларының сақталуын қамтамасыз
етеді;
17) гендерлік теңдік саясатын жүзеге асырады;
18) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін
жеке қабылдау кестесін бекітеді;
19) Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген
басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Басқарманың бірінші басшысы болмаған кезеңде
оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны
алмастыратын тұлға орындайды.
22. Бірінші басшы өз орынбасарының өкілеттігін
қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.
23. Басқарманың жұмыс режимі:
1) Басқарма дүйсенбі және жұма аралығында аптасына 5
(бес) күн жұмыс істейді;
2) Басқарманың жұмыс уақыты жергілікті уақыт бойынша
сағат 09.00-де басталып, сағат 19.00-де аяқталады. Сағат 13.00ден сағат 15.00-ге дейін үзіліс;
3) Басқарма сенбі және жексенбі күндері, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мереке
күндері жұмыс істемейді.
24. Басқарма мен облыс әкімдігі арасындағы, Басқарманың
әкімшілігі мен оның еңбек ұжымы арасындағы өзара қарымқатынастар қолданыстағы Қазақстан Ресубликасының заңнама
сымен реттеледі.
4. Басқарманың мүлкі
25. Басқарманың заңнамада көзделген жағдайларда жедел
басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондайақ, өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай
кірістерді коса алғанда) және Қазақстан Республикасының
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен
қалыптастырылады.
26. Басқармаға бекітілген мүлік облыстық коммуналдық
меншікке жатады.
27. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне
бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша
өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз
бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік
етуге құқығы жоқ.
5. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату
28. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
Басқарма таратылған жағдайда оның мүлкiн пайдалану
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге
асырылады.

Жаны жайсаң азамат еді

Жаны жайсаң азамат,
отбасының тірегі, абзал
аға Бақытжан Бұйраевты
сұм ажал 2015 жылдың
25 қаңтарында арамыздан
алып кетті.
Бақытжан Бұйраұлы
1948 жылы Арал ауданы
ның Аманөткел ауылында дүниеге келген. 1979
жылы Қазақ Мемлекеттік
университетінің заң фа
культетін бітіріп, заңгер
мамандығын алған. Өз
мамандығы бойынша қызмет атқарып,
Арал, Қазалы, Қармақшы, Жалағаш
аудандарының
прокуроры
болды.
Бақытжанмен 35 жылдан бері көңіліміз
жарасып, дос болып кеттік. Ол аудандарда прокурор болып, мен сауда орындарын басқардым, қатар қызмет атқардық.
Бақытжан үлкенге ілтипаты мол, кішіге
ізетті, жаны таза азамат болатын. До
сымыздың арамыздағы орны ойсырап,
көңіліміз құлазиды.

Досым сенің көп жерде
ізің қалды,
Көп ауданда жақсы
деген ісің қалды.
Ел-жұртқа жаман аты
білінбеген,
Өмір деген соқпақта
сүрінбеген.
Абыройы ұстамды,
ақыл айтар,
Ағаны жақсы көрем
інім деген.
Әйтсе де, орнында бар
оңалар дегендей, Бақыт
жанның артында зайыбы Несібелі, Бауыржан атты ұлы, Гүлмира атты қызы,
немерелері қалды. Бүгінгі күні қимас досты ерекше құрметпен еске алып, жатқан
жері жайлы, топырағы торқа, иманың
жолдасың болсын демекпін.
Еске алушы досы:
Базарбай Нағыманов.
Байқоңыр қаласы.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
Қызылорда облысының әкімдігі, 120000, Қызылорда қаласы, Бей
барыс Сұлтан к., н/с, анықтама үшін телефондары: 8 (7242) 40-11-91
(7080), zhusupova_a@orda.gov.kz «Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік
лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:
Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы (D-O1 санаты – 1 бірлік). Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауа
зымдық жалақысы 140298 теңгеден 189627 теңгеге дейін (экологиялық
коэффициентті есепке алмағанда).
Негізгі функционалдық міндеттері: Басқарма жұмысын ұйымдастыра
ды және жалпы басшылық жасайды. Басқармаға жүктелген міндеттердің
орындалуына және функцияларының жүзеге асырылуына жауап береді.
Басқарманың мемлекеттік органдарда, басқа да ұйымдарда мүддесін қорғайды.
Өз құзыреті шегінде құқықтық актілер қабылдайды. Өз орынбасарлары
мен басқарманың құрылымдық бөлімше басшыларының, басқа да жауапты
қызметкерлерінің өкілеттіктерін айқындайды. Облыс әкіміне негізгі бағыттар
бойынша ұсыныстар береді және әкімдік отырыстарына материалдар
дайындайды. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарайды.
Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: Әлеуметтік ғылымдар,
экономика және бизнес (экономика немесе қаржы немесе мемлекеттік және
жергілікті басқару немесе журналистика немесе саясаттану) немесе құқық
(құқықтану) немесе білім немесе гуманитарлық ғылымдар (филология немесе
дінтану немесе шығыстану немесе теология) мамандығы бойынша жоғары
білім.
Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы тиіс:
1) мемлекеттік қызмет өтілі төрт жылдан кем емес;
2) жоғары оқу орнынан кейінгі білім бағдарламалары бойынша шетелдің
жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық
комиссия бекітетін басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтаған жағдайда
мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес;
3) мемлекеттік органдарда басшылық немесе өзге лауазымдарда
мемлекеттік қызмет өтілі үш жылдан кем емес;
4) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына
сәйкес салаларда жұмыс өтілі бес жылдан кем емес, оның ішінде ұйымдардың
басшылары және олардың орынбасарлары лауазымдарында екі жылдан кем
емес.
Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республика
сының «Қазақстан Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан
Республикасының Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi
туралы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Конституциялық
заңдарын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы»,
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы»,
«Нормативтік құқықтық актілер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың
өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның
мамандануына сәйкес 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;
Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) Өкілетті орган белгілеген нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгідегі 1 фотосурет пен өкілетті орган белгілеген нысанда
толтырылған анкета;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған
көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2010 жылғы
23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасының
Нормативтік құқықтық актілердің тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда
№6697 болып тіркелген) нысандағы денсаулығы туралы анықтама;
6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің көшірмесі;
7) құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті органмен белгіленген шекті
мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы
сертификат (немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі).     
Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған және конкурс жарияланған
бос лауазым бойынша жұмыс өтілі талап 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 осы тармақтың 3) және 4)
тармақшаларында көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік
органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) куәландыра алады.
Азаматтар біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби шеберлігіне және
беделіне қатысты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар бе
рілуі туралы құжаттардың көшірмелері, мінездемелер, ұсынымдар, ғы
лыми жарияланымдар және өзге де олардың кәсіби қызметін, біліктілігін
сипаттайтын мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады. Азаматтар
жоғарыда аталған құжат тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттарды
қолма-қол тәртіпте немесе почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзімінде
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 әңгімелесу басталғанға дейін
бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда аталған құжаттардың
түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.
Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та («Кызылординские
вести» және «Сыр бойы») соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс күні
ішінде «Қызылорда қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі: 120000,
Қызылорда қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі, н/з, № 602 бөлмеде қабылданады.
Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссиясы шешім
қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күн ішінде әңгімелесу өткізу туралы
конкурс комиссиясының хатшысымен хабарландырылады. Хабарландыру
қатысушылардың электрондық мекен-жайларына және ұялы телефондарына
ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.
Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда облысы әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесі: 120000, Қызылорда қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі,
н/з, әңгімелесуге шақырған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде өтеді.
Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен объективтілігін қам
тамасыз ету үшін оның отырысына байқаушылар қатыстырылуға жол беріледі.
Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақстан
Республикасы Парламентінің және барлық деңгейдегі мәслихат депутат
тарының, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте аккре
диттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың,
қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық
ұйымдардың және саяси партиялық өкілдері, уәкілетті органның қызметкерлері
қатыса алады.
Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына қатысу үшін
тұлғалар әңгімелесу басталуына 1 жұмыс күні қалғанға дейін кешіктірмей
персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) тіркеледі. Тіркелу үшін
тұлғалар персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) жеке басын
куәландыратын құжаттың көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін растайтын
құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін ұсынады.
Осы Қағидалардың мемлекеттік органның басшысымен конкурс
комиссиясының отырысына сарапшылардың қатыстырылуына жол беріледі.
Сарапшы ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері
болып табылмайтын, бос лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес
облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу
және жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік органдардың
мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Республикасы Парламентінің және
мәслихат депутаттары қатыса алады.
«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына үміткерлер
ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
агенттігінің Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Тараз, Өскемен,
Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, Талдықорған, Ақтөбе,
Ақтау және Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу орталықтарында
белгіленген тәртіппен өтеді.
D-О-1 санаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік тілді білуге тест
(20 тапсырма), логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан Республикасының
заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан Республикасының Конс
титуциясы (15 сұрақ); «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15
сұрақ), «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» (15 сұрақ) Қазақстан
Республикасының конституциялық заңдары; «Мемлекеттік қызмет туралы»
(15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ),
«Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ), «Нормативтік құқықтық актілер
туралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі
туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ)
Қазақстан Республикасының заңдарын білуге арналған тест сұрақтары кіреді.
Аталмыш лауазымдарға орналасқан адамдар үшін көтерме шығындар
төленбейді, тұрғын үй және жеңілдіктер ұсынылмайды.
Қызылорда облысы әкімдігінің конкурстық комиссиясы.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Қарагенеева Гүлназ Жақасайқызының атына Қызылорда облысы, Қазалы ауданы,
Ақтан батыр ауылындағы №190 орта мектебін 23.06.1993 жылы бітіргені жөнінде берілген
А №062532 аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.
***
Набиев Бекзат Талғатұлының атына Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Алмалы
ауылындағы №181 қазақ орта мектебін 20.06.2011 жылы бітіргені жөнінде берілген
№0292276 аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

«Сыр бойы», «Кызылординские вести»,
«Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт жастары»
және ауданның барлық басылымдарына
хабарландыру орналастырғыңыз келсе:

70-00-49, 70-00-52

телефондары арқылы байланысуға
болады. E-maіl: smjarnama@mail.ru
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ҚАЛА КЕЛБЕТІ

КӨШЕ ТОЛЫ КӨРКЕМ БЕЙНЕ

Бүгінде қала келбеті адам танымастай өзгерді. Астана болған Ақмешіт күн санап жанданып, жаңаруда. Сəулетті де зəулім ғимараттар, субұрқақтар, саябақтар мен демалыс
орындары, ұлттық нақыштағы бейнелер де қала көркін ажарландырып тұр. Əсіресе, жаз
мезгілінде қала көздің жауын алатын қызылды-жасылды гүлге толады. Жақында Жібек
жолы даңғылының бойы қазақ халқының ұлттық салт-дəстүрін, мəдениетін көрсететін
дүниелер қатарымен тағы да толыға түскенін көрдік. Бұған дейін шаңырақ, домбыра
секілді бейнелер орнатылған болатын. Бұл жəдігерлердің барлығы қазақ халқының бай,
құнды мұраларынан хабар береді.
Мəселен, атап айтар болсақ, ұлттық ойындар көкпар, аламан, аударыспақ, қыз қуу

əсерлі жасалған. Ару озып келеді. Артында жігіт атына қамшысын батыра салуда. Ал
көкпар ойынында бір топ жігіт серкеге таласып, салым салуға асығуда. Сондай-ақ, керуен көші, саятшылық секілді ата-бабамыздан жалғасып келе жатқан дəстүрімізді де
нақышына келтіре бейнелепті. Көше бойында көшпенді халықтың керуен көші де орын
тепкен. Онда бір отбасының жайы көрсетілген. Керуенді бастаған отағасы, артында баласы мен анасы бір нарға жайғасқан жəне жүк артылған тағы бір нар келеді. Ал ұлттық
киімдегі қазақ аруы, басында бөркі, түрлі асыл тастармен көмкерілген камзолы, бүрмелі
етек көйлегі, шолпысы мен əшекейі көздің жауын алады. Нағыз қазақ аруы дерсіз. Ошақ
басындағы кимешек киген отанасы да сəтті шығыпты. Бүркіт ұстап, тазы жүгірткен бір

ЖЫЛ ҮЗДІГІ

СПОРТ

ЖҮРЕГIНЕН
ЖЫЛУ ТӨГІЛГЕН
Айналаға мейірімділікпен қарап,
қамқорлық таныту, жылағанды жұбатып, жығылғанды демеу – адам
баласының бойындағы асыл қасиеттерінің бірі. Десек те, бүгінгідей мейірімділігінен қатыгездігі қалың болып
тұрған мына қоғамда мұқтаж жандарға
болысу, мұңайғанның маңдайынан
сипау екінің бірінің қолынан келе
бермесі анық. Осы орайда қауқарсыз
жандарға көмек қолын созатын
қалалық жұмыспен қамту əлеуметтік
бағдарламалар бөлімі үйге əлеуметтік
көмек көрсету бөлімшесінің қызметін
ерекше ықыласпен атауға болады. Бұл
аты айтып тұрғандай жалғызілікті,
мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек
көрсететін бірден-бір мекеме. Мұнда
жүрегі мейірімге толы, бойында
жанашырлық сезімі басым, сабырлы,
қызметіне жауапкершілікпен қарайтын
адал жандар ғана жұмыс істей алар еді
деп ойлаймын. Өйткені жаны жаралы адам қашан да кірпияз, кінəмшіл
келері сөзсіз. Олардың «еркеліктерін»
көтеріп,
кірпияздықтарына
төтеп
беру тек сабырлы, қызметіне адал
жанның ғана қолынан келмек. Осындай жауапкершілігі мен бейнеті көп
қызметті алғаусыз атқарып жүрген
жанның бірі – Күлзира Жылқайдарова.
Күлзира Мұқанғалиқызы жоғарыда
біз атап өткен қалалық жұмыспен қамту
əлеуметтік бағдарламалар бөлімінің
үйге əлеуметтік көмек көрсету
бөлімшесінің əлеуметтік қызметкері.
Осы салада табаны күректей 20 жыл
қызмет атқарған оны ұжымы білікті
маман ретінде бағалайды.
Жалпы, берілген мəліметтерге
сүйенсек, қалалық жұмыспен қамту
əлеуметтік бағдарламалар бөлімінің
үйде
əлеуметтік қызмет көрсету
бөлімшесінде жалғызбасты бөгде
адамның көмегіне мұқтаж қарт пен
мүгедек есепте тұрады. Оның ішінде
біреуі Ұлы отан соғысының ардагері
болса, 46-сы мүгедек жан, 128-і зейнеткер. Бұлардың 122-сі өзге ұлт өкілдері
екен. Міне, осы кембағал жандарға

МЕРЕКЕЛІ ЖЫЛДЫҢ
МЕРЕЙЛІ ТАБЫСЫ

мекеменің 26 əлеуметтік қызметкері
аптасына кемінде екі рет барып
күнделікті қажетті азық-түліктерін,
ыстық тамақ, тұрмыстық заттарды сатып алуға жəне үйлеріне жеткізіп беру,
пəтерлеріне тазалық жұмыстарын
жүргізу, коммуналдық төлемдерді
төлеуге көмектеседі. Сонымен қатар,
медициналық
əлеуметтік
қызмет
көрсету, соның ішінде мүгедектерді
оңалту
бағдарламасына
сəйкес
қажетті құралдармен қамтамасыз
етіп, үйге дəрігер шақыру жəне
денсаулық ұйымдарына дейін қызмет
алушыға ілесіп жүру, қызмет алушымен əңгімелесу, басқа да мəдени
іс-шараларға қатысуын қамтамасыз
етеді. Қысқасы, олардың өмір сүруіне,
қоғаммен араласуына ықпал жасайды.
Біздің кейіпкеріміз – Күлзира
Мұқанғалиқызының қарамағында 12
қарт кісі бар. Жабырқаулы жандарға
көмек қолын созу Күлзираның басты
жұмысы.
– Қарт кісілер көбіне беймаз келеді.
Оның үстіне ауру-сырқауға бейім. Бір
күні басы ауырса, екінші күні қан
қысымы көтеріледі. Ауырған адам
мазасызданады ғой. Ондай жағдайда
бізге де оңайға түспейді. Əр істеген
ісімізге мұқият болуымыз керек,
əйтпесе жақтырмай қалуы мүмкін. Ондайда ас-суын дайындап, қастарында
отырып, əңгімелесіп, көңілін аулауға
тырысамын. Дəрі-дəрмегін жеткізіп,
қажет болғанда өздерімен еріп жүріп
емханаға барамыз. Коммуналдық
қызмет ақыларын төлеп, азықтүліктерін сатып əкеп береміз. Осындай жүріспен өзіміз де шаршаймыз.
Жас кезімізде білінбейтін, қазір өзіміз
де жасымызға жас қосып келеміз,–
дейді Күлзира бізбен əңгімесінде.
Бір қуанарлығы, осы уақытқа дейін
бұл кісінің қызметіне реніш айтқандар
болмапты. Керісінше, өзінің сабырлы
да салмақтылығының əрі қызметіне
жауапкершілікпен қарауы нəтижесінде
Күлзира қарамағындағы қарт кісілердің
ризашылығына бөленіп, алғысын алып

Қызылорда облысы əкімінің аппараты, 120000, Қызылорда
қаласы, Бейбарыс Сұлтан к., н/с, анықтама үшін телефондары:
8(7242)40-11-91 (7080), zhusupova_a@orda.gov.kz, «Б» корпусы бос
мемлекеттік əкімшілік лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:
Қызылорда облысы əкімі аппаратының құқық қорғау органдарымен жұмыс жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
бөлімінің бас маманы ( D-4 санаты) - 1 бірлік. Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы 71 750 теңгеден 96 735
теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).
Негізгі
функционалдық
міндеттері:
Сыбайластық
жемқорлықпен күрес, құқықтық тəртіпті нығайту, қоғамдық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мəселелері бойынша құқық қорғау, арнаулы, сот жəне басқа да органдармен өзара жұмысты қамтамасыз
ету. Сыбайлас жемқорлықпен күрес, құқық бұзушылық профилактикасы мəселелері жөніндегі облыс əкімінің жанындағы консультативтікеңесші органдардың қызметін ұйымдастыру жəне жүргізу. Сыбайлас жемқорлықтың, қоғамдық қауіпсіздіктің жəне қылмыстылықтың
ахуалына талдау жасау жəне облыс əкімін осы бағыттағы қажетті
ақпаратпен қамтамасыз ету.
Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: Құқық мамандығы
бойынша жоғары білім.
Жұмыс тəжірибесі келесі талаптардың біріне сəйкес болуы тиіс:
1) мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес;
2) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына
сəйкес облыстарда жұмыс өтілі екі жылдан кем емес;
3) жоғары оқу орындарынан кейінгі білім бағдарламалары бойынша Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы білім беру
ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғары
оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық
комиссия бекітетін басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы;
4) ғылыми дəрежесінің болуы.
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

топ саятшылар қазақтың жігіттерінің бейнесін сомдаған. Қазақ жігіттері сегіз қырлы, бір
сырлы болған емес пе, бейнеленген көріністер соны аңғартады. Бұл бейнелердің барлығы
дерлік ұлттық құндылықтарымызды дəріптей отырып, өткеннің белгісі ретінде, жас
ұрпақтың бойына қазақ халқының тарихы мен салт-дəстүрін, əдеп-ғұрпын, мəдениетін
сіңіру үшін қойылса керек.
Расында, қала сəнін осындай мағыналы да мəнді қазақ халқының ұлттық дүниелерiмен
толықтыра түскені көңілге қуаныш ұялатады. Ойсалары да анық.
Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ,
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ (сурет).

келеді.
Күлзира
Мұқанғалиқызы
тек
білікті маман ғана емес, ол сонымен
бірге үлкен отбасының ақылшысы,
көпбалалы ана. Өзі тəрбиелеп, өсірген
алты баласының алды бүгінде қызмет
істеп жүрсе, арты студент. Балаларынан өрген алты немересінің сүйікті
əжесі.
Күлзира
Жылқайдарованың
жиырмажылдық еңбек жолындағы
өнегелі ісі, ұжым ортасындағы абыройы өз кезінде лайықты бағаланып
та жүр. Мəселен, оның 2008 жылы
қала əкімінің алғыс хатына ие болуы,
2012 жылы облыс əкімінің алғысына
бөленуі осы сөзіміздің дəлелі. Өткен
2014 жыл да Күлзира Мұқанғалиқызы
үшін жемісті жыл болды. Өйткені ол
облыс əкімінің «Жыл қамқоршысы»
деген атағын иеленді.
– Бұл мен үшін күтпеген
жаңалық болды. Осы номинациямен марапатталғанда қатты қуандым.
Негізі, адал еңбек ешқашан зая
кетпейді.
Менің еңбегімді елеп,
бағалаған ұжымыма, басқа да құзырлы
орындарға алғысым шексіз. Облыс əкімі қарапайым еңбек адамын құрметтеп, еңбегіне лайықты
сый көрсетуді жақсы қолға алды. Бұл
барлық басшыларға үлгі болуы керек
деп ойлаймын. Ал бұл марапат маған
үлкен күш-жігер береді, қызметіме деген жауапкершілікті онан əрі күшейте
түсті, – дейді ол ағынан жарылып.

Сыр
спортындағы
серпіліс
өзге
өңірлердегі жұртшылықты қызықтырып
отыр. Туған топырақтан қуат алып, төрткүл
дүниенің тарландары тайталасқа түскен тартысты бəсекелерде топ жарған түлектер
жылма-жыл көбейіп келеді. Өткен жылы да
табыссыз болған жоқпыз. Қандай жарысқа
алып барсаң да, сыр бермейтін сырбаз спортшылар үйде отырып тілеуін тілеген ағайынды
толайым қуанышқа кенелтті. Сондай-ақ,
біздің өңірде жаңа ғимараттар есігі айқара
ашылып, жергілікті өрендердің салауатты
өмір салтын серік етуіне мүмкіндік туды.
Облыс спортшылары республикалық жарыстарда барлығы 543 медальді (2013 жылы –
482 медаль) жеңіп алды. Оның ішінде 173 алтын, 143 күміс, 227 қола медальді қанжығаға
байлады. Жерлестеріміз Азия, Əлем чемпионаттарында – 50 медаль алса, оның ішінде
17 алтын, 12 күміс жəне 21 қола медаль болып отыр. Сонымен қатар 8 халықаралық
дəрежедегі спорт шебері, 73 спорт шебері,
229 спорт шеберіне үміткер, 112 І раязрядты
спортшылар дайындалып, еліміздің ұлттық
құрама командасына спорт түрлерінен 295
спортшы енді. ІІ жазғы Жасөспірімдер Олимпиада ойындарында Бауыржан Жауынтаев дзюдодан чемпион атанса «Қазақстан барысы» республикалық турнирінде Руслан
Əбдіразақов қола жүлдені иеленді.
Өткен жылдың желтоқсан айында
Қызылорда қаласында мəнерлеп сырғанаудан
Қазақстан чемпионы болды. Оған түрлі
халықаралық турнирлерде топ жарып жүрген
жерлесіміз Элизабет Тұрсынбаева қатысып,
алтыннан алқа тақты. Ауыр атлетикадан

Илья Ильин 4 дүркін
əлем чемпионы атанып, əлемдiк рекордқа
түзету енгізді. Жоғары
білікті
спортшылар
жəне спорт резервін
əзірлеу бағытындағы
спорт түрлерінен 11
ҚР чемпионаты (бокс,
волейбол,
кикбоксинг, киокушинкайкан каратэ, жекпежек, белбеу күресі, дзюдо, көкпар, қазақ
күресі, тоғызқұмалақ, мəнерлеп сырғанау),
2 спорт түрінен (ауыр атлетика, гандбол)
ҚР 7-ші жазғы спартакиадасы аясында
республикалық жарыстар, 20 республикалық
турнир, балалар мен жасөспірімдер спорт
мектептері арасында 39 облыстық біріншілік
өткізілді. «Мүгедектерді қолдау Жол картасы» аясында мүмкіндігі шектеулі спортшыларды тасымалдау үшін облыстық бюджет
есебінен инвоавтобус сатып алынды.
Маусым қорытындысымен «Қайсар» футбол командасы үздік бестікке енді. Биылғы
спорттық шаралар Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына,
Қазақстан халқы Ассамблеясына, Қазақ
хандығының 550 жылдығы мен Ұлы Жеңістің
70 жылдығына арналып өткізіледі.
Осылайша Сыр спортындағы серпіліс
дүйім елдің көңілінен шығып отыр. Талай талантқа алтын тұғыр болып, көптеген
жүйрікті тəрбиелеп шығарған біздің облыс
биігінен төмендемейді деген сенімдеміз.
Ə.ТҰРСЫНБЕКҰЛЫ.

Айнұр БАТТАЛОВА.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
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;
Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) Өкілетті орган белгілеген нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгідегі 1 фотосурет пен өкілетті орган белгілеген нысанда толтырылған анкета;
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
Республикасының 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 нотариалды куəландырылған
көшірмесі).
Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған жəне конкурс
жарияланған бос лауазым 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 осы тармақтың
3) жəне 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды олар жұмыс
істейтін мемлекеттік органдардың персоналды басқару қызметі (кадр
қызметі) куəландыра алады.
Азаматтар біліміне, жұмыс тəжірибесіне, кəсіби шеберлігіне
жəне беделіне қатысты (біліктілігін арттыру, ғылыми дəрежелер мен

атақтар берілуі туралы құжаттардың көшірмелері, мінездемелер,
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 мерзімінде 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.
Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та («Кызылординские вести» жəне «Сыр бойы») соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда облысы əкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесі: 120000, Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан
көшесі, н/з, №602 бөлмеде қабылданады.
Əңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссиясы шешім
қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күн ішінде əңгімелесу өткізу туралы конкурс комиссиясының хатшысымен хабарландырылады. Хабарландыру қатысушылардың электрондық мекен-жайларына жəне
ұялы телефондарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы
мүмкін.
Үміткерлермен əңгімелесу «Қызылорда облысы əкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі: 120000, Қызылорда қаласы, Бейбарыс
Сұлтан көшесі, н/з, əңгімелесу шақырған күннен бастап бес жұмыс күн
ішінде өтеді.
Конкурс
комиссиясы
жұмысының
ашықтылығы
мен
объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына байқаушылар
қатыстырылуға жол беріледі.
Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде
Қазақстан 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 партиялық

өкілдері, уəкілеттіорганның 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 мемлекеттік органның басшысымен 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 жəне
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Тараз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау
жəне Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу орталықтарында
белгіленген тəртіппен өтеді.
D-4 санаты 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), «Мемлекеттік
қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Əкімшілік рəсімдер туралы» (15 сұрақ), «Жеке
жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тəртібі туралы» (15 сұрақ),
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі
басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын
білуге арналған тест сұрақтары кіреді.
Аталмыш лауазымдарға орналасқан адамдар үшін көтерме
шығындар төленбейді, тұрғын үй жəне жеңілдіктер ұсынылмайды.
Қызылорда облысы əкімі аппаратының
конкурстық комиссиясы.
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Электронды оқылым 28000.

