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Елбасының бастамасымен эко
но миканың дамуына даңғыл жол 
ашатын бұл іске өткен жылдар 
ішінде Сыр өңірі де лайықты үлес 
қосты. Соның бір көрінісі, жақында 
халық алдындағы есепті кездесуде 
облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
өткен жылы облыста жалпы құны 
6 млрд 700 млн теңгені құрайтын 
12 өндіріс орнының ашылғандығын 
айтып өтті. Бұл өндіріс орында
ры бүгінде қалыпты жұмыс істеп, 
оларға жүздеген адам жұмысқа 
тартылған. Облыс экономикасының 
әлеуетін айтарлықтай көтеруге ат
салысатын мұндай жобалар биылғы 
жылы да жүзеге асатын болады.

Айта кету керек, өткен жылы 
облыста өңірлік Индус трия  ландыру 
картасына жалпы құны 4,8 млрд 
теңгені құрайтын “Максима ло
гистика Қазақстан» ЖШСның 
керамикалық кірпіш шығару зауы
ты және “Қызылорда аз тонналық 
мұнай өңдеу зауыты” ЖШСның 
жұмыс  жасап тұрған мұнай өңдеу 
зауытын кеңейту жобалары қолға 
алынды. Мұнан бөлек ҚР Инвести
циялар және даму министрлігіне 
облыстан жалпы құны 136,4 
млрд теңгені құрайтын үш жоба 
республикалық Индустрияландыру 
картасына қосу үшін жолданды.

Облыста таукен кешенін дамы
ту мен сырттың электр энергиясына 
тәуелділіктен арылу үшін маңызды 
жобалар қолға алынуда. Бұл орай
да өңіріміздегі “Шалқия” қорғасын
мырыш кенішін “Самұрық
Қазына” қорымен бірлесіп игеру 
жұмыстарының басталып кеткені де  
белгілі. Жоғарыда айтқанымыздай 

республикалық Индустрияландыру 
картасына ұсынылған жобаның бірі 
“Таукен Самұрық” АҚ “Шалқия 
Цинк” ЖШС “Шалқия” кен ор
нында “Шалқия полиметалдық кен 
орны өнеркәсіптік байыту және кен 
байыту фабрикасының құрылысы” 
жобасын іске асыруы жоспарлану
да. Бұл жобаның құны 75,9 млрд 
теңге. Ол толықтай іске қосылғанда  
1540 адам жаңа жұмыс орнымен 
қамтамасыз етіледі. Жалпы бұл 
жоба бойынша кеніштен жылына 
66 мың тонна қорғасын және 230 
мың тонна мырышқорғасын өндіру 
көзделуде.

Ал қалған екі жоба облыстың 
сырттың электр энергиясына 
тәуелділіктен арылуға әрі жасыл 
экономикаға бағытталған. Оның 
бірін “ЮжШахтоСтрой” ЖШС 
“Қуаттылығы 75 мвт желэлектр 
станциясының құрылысы” жоба
сын жүзеге асыруды қолға алады. 
Бұл жобаның құны 52,5 млрд теңге. 
Ол пайдалануға берілгенде 40 адам 
тұрақты жұмыспен қамтамасыз 
етіледі. Сонымен қатар екінші 
осындай жобаны “Global Energy 
Company” ЖШС жүзеге асыра
ды. Бұл серіктестік Жаңақорғанда 
“Қуаттылығы 24,94 мвт желкүн 
электростанциясы құрылысы” жо
басын салады. Оның құны 8 млрд 
теңгені құрайды. Әрі жұмыс істей 
бастаған кезде онда 30 адам тұрақты 
жұмыспен қамтылатын болады.

Сонымен, Үдемелі 
индустриялықинновациялық 
даму бағ дар ламасын жүзеге асы
руда екінші бесжылдықтың ал
ғашқы жылына да аяқ бастық. Осы 

алғашқы жылда облыста жоғарыда 
айтылғандай бірқатар маңызды жо
балар жүзе ге асырылмақшы. Бұған 
қоса облыс басшысының бастама
сымен қабылданған 2020 жылға 
дейінгі даму стратегиясында аймақ 
үшін аса маңызды деген бағыттарға 
басымдық беріліп отыр. Солардың 
қатарында бір биылдың өзінде 
“Жаңақорған энерджи” ЖШС 
“Қуаттылығы 50 мвт күнэлектр 
станциясы жобасы мен “Байқоңыр” 
ӘКК ҰК АҚ мен Қытайдың “Ва

ота” компаниясы “Машина жа
сау зауыты” мен “Арнайы және 
кешенді қорытпалар әзірлеу бойын
ша ферроқорытпа зауыты” жобала
рын жүзеге асырады деп күтілуде. 
Айналып келгенде, осындай аса 
маңызды жобалардың қолға алы
нуы облыс экономикасының өрісін 
едәуір кеңейтіп, оның дамуына 
даңғыл жол ашатынын көрсетсе ке
рек.

Айғали ҚАРАБАЛАЕВ.

ЕКІНШІ БЕСЖЫЛДЫҚТЫҢ
ЕКПІНДІ ЖОБАЛАРЫ

Баршаға белгілі, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың баста-
масымен елімізде Үдемелі индустриялық-инновациялық даму 
бағдарламасының алғашқы бесжылдығы сәтті аяқталды. Атап 
айтқанда, бұл жылдар ішінде елімізде өндіру мен өңдеу салаларын-
да көптеген маңызды жобалар жүзеге асырылып, оларда жүздеген 
адам жұмыспен қамтылды. Мемлекет басшысы өзінің “Нұрлы 
жол – болашаққа бастар жол” атты Жолдауында әлемді шарлаған 
дағдарысқа Қазақстанның төтеп беру жолдарын айқын ашып 
көрсетіп берді. Соның ішінде Елбасы индустриялық-инновациялық 
даму бағдарламасы аясында бұрын басталған жобаларды жүзеге асы-
ру екінші бесжылдықта да жалғасын табатынын атап өтті.

АБАЙДЫҢ ӘНІМЕН БАС ЖҮЛДЕ АЛДЫ

ДОСТЫҚТЫҢ БЕРІК ІРГЕТАСЫ
Қазақстан халқы Ассамблеясы Тәуелсіздігіміздің нығаю 

тарихында айрықша рөл атқарды. Бұл туралы Мемлекет 
басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқы 
Ассамблеясын 20 жылдығымен құттықтауында айтылған.  
Ақорданың баспасөз қызметі жариялаған құттықтау мәтінінде: 

«Құрметті қазақстандықтар! Баршаңызды Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы – бейбітшілік пен келісімнің, 
қасиетті Отанымызда өмір сүріп жатқан барлық этностар 
достығының ең басты және берік іргетасы. Ол елдігіміздің 
қалыптасу, Тәуелсіздігіміздің нығаю тарихында, Қазақстан 
Республикасының Конституциясын жалпы халық болып қабылдауда, 
терең экономикалық реформалар жүргізуде және қоғамымыздың 
әлеуметтік және саяси негізін ауқымды жаңғыртуда айрықша 
рөл атқарды.  Қазақстан халқы Ассамблеясы біздің көпұлтты 
халқымыздың бірлігін сақтайтын мәңгілік қорғанына айналды. Ол 
бірлік, тұрақтылық, толеранттық, жалпыға ортақ еңбек, патриотизм 
сияқты ортақ құндылықтарымызды қазақстандықтардың санасына 
сіңіруде» делінген.

ПРЕЗИДЕНТ

Облыс әкімінің орынбасары Н.Әлібаев-
тың төрағалығымен облыстық жолау-
шылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасының алқа мәжілісі өтті. 
Селекторлық кеңес түрінде өткен 
мәжіліске облыс, қала, аудан әкімдерінің 
орынбасарлары, ОІІД қызметкерлері 
қатысты. Сала басшысы М.Бәйімбетов 
басқарманың былтырғы жылы атқарған 
жұмыстары мен алдағы міндеттері 
жайында баяндады. 
Өткен жылы Сырдария өзенінен Тереңөзек 

кенті тұсынан және Қызылорда қаласынан көпір 
құрылысын салуға, жобасметалық құжаттамалар 
және техникалықэкономикалық негіздемелер 
әзірлеу жұмыстарына 2014 жылы республикалық 
және облыстық бюджеттен барлығы 11640,4 
млн теңге бөлінді. Сонымен бірге 262 шақырым 
автокөлік жолдары күрделі және орташа 
жөндеуден өткізілді. Нәтижесінде, жергілікті 
маңызы бар автомобиль жолдарының жақсы және 
қанағаттанарлық үлесі 57% құрады. Бұл өткен 
жылмен салыстырғанда 3%ға артқандығын 
көрсетеді. 

Биыл жергілікті жолдар желісін дамытуда 
аймақтағы маңызды 73 млрд құрайтын 17 жоба 
ұсынылған. Атап айтқанда, Арал ауданының 
«СамараШымкентАралЖақсықылышТоқа
байАбай» (2,0 млрд теңге), Қазалы ауданының 
«ҚожабақыАранды» (161 млн теңге), Қызылорда 
қаласындағы көпір құрылысын қаржыландыру, 
оның көлемін 2015 жылы 2 млрд теңгеге көбейтуге 
республикалық бюджетке ұсыным берілген. 

Биыл жергілікті жол желісін дамытуға 
республикалық бюджеттен 3 197 млн теңге 
және облыстық бюджеттен 1 195,0 млн теңгеге 
Қызылорда қаласындағы көпір құрылысының 
жұмысы жалғасады. Сондайақ, 100 шақырым 
аудандық маңызы бар автомобиль жолдарына 
қайта жаңғырту және құрылысын салу және 
тірек елді мекендер көшелеріне күрделі жөндеу  
жұмыстары жүргізіледі. 

Облыс орталығындағы жолаушылар тасымалы 
қызметі сапасын арттыру мақсатында «Байқоңыр» 
ӘКК» АҚмен қалалық автобус паркін жаңартудың 
2 кезеңі іске қосылады. Онда «Байқоңыр ӘКК» 
АҚ, қала әкімдігі және Еуропалық қайта құру 
және даму банкі арасында жасалған үшжақты 

меморандум негізінде биыл қосымша 100 дана 
заманауи автобус әкелу және көгілдір отын 
өңдейтін кіші станциясы бар жаңа автобус паркін 
салу көзделіп отыр. 

Әуе көлігі қызметіне орай «Қорқыт Ата» 
халықаралық әуежайы арқылы аптасына барлығы 
20 рейс орындалуда. Былтыр әуежайдан 83,5 
мың жолаушы жөнелтілген. Ағымдағы жылдың 
27 қарашасынан бастап жиілігі аптасына 3 рет 
«Tajik Air» авиакомпаниясының «Қорған төбе
Мәскеу» бағытындағы борты техникалық қонуға 
әуежаймен қабылдануда. Сондайақ, маусым айы
нан бастап жаңа «ҚызылордаАнталияҚы зыл
орда» бағытында чартерлік рейс жолға шығады.

Өткен жылдың екінші жартыжылдығында 
«ЖезқазғанСексеуілБейнеу» темір жолы іске 
қосылды. Қазіргі таңда, Сексеуіл станциясында 
тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандар салынып, 
жаңа жұмыс орындары ашылып жатыр.

Биыл аймақ жолдарында көлік керуендерін 
көптеп көретін боламыз.

Нұрбек САҒАДАТ.

АЛҚА

МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ

БРИФИНГ

КӨЛІК КЕРУЕНІНЕ КЕМЕЛ ЖОЛДАР
Астанада өткен байқауда елі 

міз дің әр аймағынан келген өнер
паздар бағын сынаған. Олар қазақ 
халқының әнін шырқап, күйін 
күмбірлетті. Өнерлерін ортаға 
са лып, көпшілікті тәнті етті. 
Вокал номинациясы бойын ша 
Сыр бойының намысын қорғаған 
Константин Луца ақын Абайдың 
«Айттым сәлем, Қаламқас» әнін 
нәшіне келтіріп шырқап, қазылар 
алқасының жоғары бағасына ие 
болды. 

– Бұл байқауға қатты дайын
далдым. Тілегім, жүрегім – туған 
жерімнің абыройын асқақтату. 
Сон дықтан маған жан күйер бол
ған Сыр елінің мерейін үстем 

ет сем деген мақсатпен өнер көр
сеттім. Қазақтың бас ақыны Абай
дың әнін айт ып, фестивальда 
жеңім паз атан дым. Өнерге бау
лыған ұстаз дарыма, байқау ұйым
дас тыру шыларына, мені қолдап
демегендерге алғысымды айта
мын, – дейді молдаван ұлтының 
өкілі.

Айта кетейік, мемлекеттік 
тілді еркін меңгерген Констан
тин Луца 1995 жылы Қызылорда 
облысы Сырдария ауданының 
Тереңөзек кентінде дүниеге 
келген. Тереңөзектегі №36 
Ә.Тәжі баев атындағы орта мек
тептің түлегі. Білім ордасында 
жүргенде көптеген сайыстарға 

қатысып, Семей, Орал қала ла 
рында өткізілген «Абай оқу
лары» байқауының ІІ, ІІІ орын 
жеңім пазы, Байқоңыр қаласында 
өткізілген «Звонкие голоса Бай
конура» байқауында Абай ән
дерінен ІІ орын жеңімпазы, со ны
мен қатар, республикалық «Боз
торғай» конкурсының лау реа ты 
атанған. Қазіргі таңда Қызылорда 
қаласындағы «Бола шақ» универ
си тетінде «Құры лысшы» маман
дығы бойынша жоғары білім 
алуда. Сабақтан бос уақы тында 
қосымша жеке мекемеде аниматор 
болып еңбек етеді. 

Дәурен ОМАРОВ.

Қызылордалық әнші 
Константин Луца Қазақстан 

халқы Ассамблеясының 
20 жылдығына орай 

ұйымдастырылған «Менің 
Қазақстаным» атты этно-

мәдени бірлестіктердің 
республикалық музыкалық 

фестиваліне қатысып, 
бас жүлдені жеңіп алды. 

Елордадан олжалы оралған 
өнерпазды жерлестері 
пойыздан күтіп алып 

қошемет көрсетті.

Облыс әкімі, филиал төрағасы  
кадрлық өзгерістерге тоқталды. 
Басқа жұмысқа ауысуына байла
нысты Жандос Базартай облыстық 
филиал төрағасының орынбасары 
қызметінен босатылды. Филиал 
төрағасы оған атқарған еңбегіне 
алғысын білдіріп, облыстың 
«Құрмет грамотасын» табыс етті. 

«Нұр Отан» партиясы 
төрағасының бірінші орынбасары 
Бауыржан Байбектің бұйрығымен 
облыстық филиал төрағасының 
орынбасары болып осыған 
дейін қала әкімінің орынбасары 
қызметін атқарған Роза Боханова 
тағайындалды.  

 Осыдан кейін 2015 жылғы 

4 наурызда «Нұр Отан» пар
тиясы Қызылорда облыстық 
филиалының кезектен тыс ХVІІІ 
конференциясын шақыру  және 
күн тәртібін әзірлеу туралы 
мәселе қаралды. 

Саяси кеңес бюросының 
мүшелері ұсынысты бірауыздан 
қолдап, күн тәртібіне 2 мәселе 
енгізді. Конференцияда «Нұр 
Отан» партиясының кезекті ХVІ 
съезінде ҚР Президенттігіне пар
тия Төрағасы Н.Ә.Назарбаевтың 
кандидатурасын ұсыну жөнінде 
бастауыш партия ұйымдарының 
бастамасы қаралады. Сонымен 
бірге съезге делегаттар сайлана
ды. 

Наурыздың 1і «Нұр Отан» 
партиясының құрылған күніне 
орай, әр салада еңбек етіп жүрген 
азаматтар партия қатарына сал
танатты түрде қабылданды. 
Сондайақ партия қызметінің 
қарқын алуына еңбек сіңірген, ба
стамаларын қолдаған, халықтық 
тұғырнаманың іске асуына 
үлес қосқан азаматтар фили
ал төрағасының «Құрмет гра
мотасымен», «Алғыс хатымен» 
марапатталды. Марапат иелері 
атынан Қармақшы аудандық 
ауруханасының дәрігері, «Ди
пломмен ауылға» жобасына 
қатысушы Жанар Жұмағазиева 
алғысын жеткізді. 

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.

ПАРТИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯСЫН 
ШАҚЫРУ ТУРАЛЫ

“Сыр медиа” ЖШС жанындағы облыстық 
коммуникациялар орталығында бұқаралық 
ақпарат өкілдерімен кездескен облыстық 
экономика және бюджеттік жоспарлау 
басқармасының басшысы Сәуле Құлымбетова 
облыста дағдарысқа қарсы жүргізіліп жатқан 
жұмыстар жөнінде айтып берді.

Сәуле Ибрагимқызы алдымен әлемді шарлаған 
дағдарыстан келетін қауіптің алдын алу мақсатында 
2013 жылғы қыркүйек айында облыс әкімінің 
өкімімен облыстық дағдарысқа қарсы штаб 
құрылғанын жеткізді. Бұл штабтың негізгі мақсаты 
облыстың әлеуметтікэкономикалық тұрақты 
дамуын қамтамасыз ету және экономиканың даму 
қарқынының бәсеңдеуіне әсер тигізетін теріс 
жағдайларды анықтау мен еңбек нарығындағы 
тұрақты жағдайды ұстап тұру көзделген. Сонымен 
қатар штаб жұмысында өндірісте, банк саласы мен 
тұтыну нарығында дағдарысқа қарсы шараларды 
әзірлеу мен оларды талқылау жайы да қаралған. 
Дағдарысқа қарсы штабтың жұмысына өкілетті 
орган болып облыстық экономика және бюджеттік 
жоспарлау басқармасы бекітілген.

Өткен жылдың қорытындысымен дағдарысқа 
қарсы штаб 12 мәрте өз отырысын өткізген. Сол 
отырыстарда азықтүлік және азықтүліктік емес 

тауарларға, ақылы қызметтерге бағаның өсуіне жол 
бермеу, көлеңкелі экономикаға қарсы ісшаралар 
мен жалақыға қарыздар көлемін және жұмыссыздық 
деңгейін азайту секілді өзекті мәселелер талқыланды. 
Соның ішінде осындай атқарылған жұмыстардың 
нәтижесінде бүгінгі күндері ең өзекті болып 
табылатын жалақыға қарыз көлемін 49,3 млн. теңгеден 
11,6 млн. теңгеге дейін төмендетуге қол жеткізілді. 
Сондайақ, нақты секторда жаңа өндірістер ашу, 
шағын бизнесті дамыту және әлеуметтік нысандарды 
пайдалануға беру есебі бойынша облыста өткен 
жылы 11356 жаңа жұмыс орны ашылды.

Облыста жұмыссыздық деңгейі бес пайызды 
құрап, республикалық деңгейде қалыптасты. Сондай
ақ, өткен жылдың желтоқсан айында бір қызметкердің 
орташа айлық жалақысы 118994 теңгені құрады. Бұл 
2013 жылмен салыстырғанда жалақының 7,8 пайызға 
артқанын көрсетеді.

Халықтың алғаш кезекте тұтынатын азықтүлік 
өнімдеріне бағаны тұрақтандыру үшін өткен жылы 
тұрақтандыру қорына облыстық бюджеттен 180 
млн теңге бөлінсе, биыл осы мақсатқа 200 млн теңге 
бөлінді. Соның арқасында күнделікті тұтынатын 
азықтүлік тауарларының бағасы республикалық 
орташа бағадан төмен болып отыр.

Айғали ҚАРАБАЛАЕВ.

Кеше облыс әкімі, «Нұр Отан» партиясы облыстық 
филиалының төрағасы  Қырымбек Көшербаевтың 
жетекшілігімен облыстық филиалдың саяси кеңесі бюросының 
кезектен тыс отырысы өтті.

ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ 
ШАРАЛАР ТҰРАҚТЫ ЖҮРГІЗІЛУДЕ
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ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ЕЛДІ 
МЕКЕНДЕРІНДЕ ЖАНУАРЛАРДЫ 

АСЫРАУ ҚАҒИДАСЫН БЕКІТУ 
ТУРАЛЫ

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы Заңының 6-бабының 2-2 тармағына сәйкес Қызылорда облыстық 
мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Қоса берілген Қызылорда облысының  елді мекендерінде жануарлар-
ды асырау Қағидасы бекітілсін. 

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

Қызылорда облыстық мәслихатының            Қызылорда облыстық      
---сессиясының төрағасы                мәслихатының хатшысы
А. Тайманов                 А. Әлназарова

КЕЛІСІЛДІ
«Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Ветеринариялық бақылау және 
қадағалау комитеті
Қызылорда облыстық аумақтық 
инспекциясы» мемлекеттік
мекемесінің басшысы 
__________________ О. Батырханов
2015 жылғы «___» ___________

КЕЛІСІЛДІ
«Қазақстан Республикасы тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау 
Агенттігінің Қызылорда облысы тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау 
департаменті» мемлекеттік мекемесінің басшысы
__________________ Р. Нұртаев
2015 жылғы «___» ____________

КЕЛІСІЛДІ
«Қызылорда облысының ішкі істер департаменті» 
мемлекеттік
мекемесінің бастығы
__________________ Ж. Сүлейменов
2015 жылғы «___» ____________

Қызылорда облыстық мәслихатының 2015 жылғы «___ » 
№ __шешімімен бекітілген

Қызылорда облысының елді мекендерінде жануарларды асырау Қағидасы

1. Жалпы ережелер

1. Осы Жануарларды асырау қағидасы (бұдан әрi - Қағида) Қызылорда 
облысы аумағында жануарларды асырау тәртібін белгілейді.

2. Қағида, меншiктiк нысанына қарамастан, жануарларды асырай-
тын барлық жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі - жануарлар иелері) 
қолданылады. 

3. Қағида «Ветеринария туралы» Қазақстан Республикасының                       
2002 жылғы 10 шілдедегі Заңына, «Қазақстан Республикасындағы жер-
гiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес және аудандар, 
қала әкімдіктерінің ұсыныстарына байланысты әзiрленді.  

4. Осы Қағидада мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: 
1) ауыл шаруашылығы жануарлары - адамдар өсіретін ауыл 

шаруашылығы жануарларының және құстардың  ауыл шаруашылығы 
өнімдеріне тікелей қатысы бар барлық түрлері (ірі қаралар, қойлар, ешкілер, 
жылқылар, түйелер, шошқалар, маралдар мен бұғылар, тауықтар, үйректер, 
қаздар, күркетауықтар, бал аралар, мамық жүнді аңдар мен қояндар);

2) ауыл шаруашылығының қараусыз жануарлары – меншік иесі бар 
және оның иелігінен (қарауынан) уақытша босап кеткен, иесі болмаған  не-
месе иесі белгісіз ауыл шаруашылығы жануарлары, сондай-ақ оның иесі 
меншік құқығынан бас тартқан ауыл шаруашылығы жануарлары;

3) бірдейлендіру – дерекқорға жануар туралы мәліметтерді енгізе және 
жануарға ветеринариялық паспортты бере отырып, жапсыру, чиптау, таңба 
салу жолымен жануарларға жеке нөмір беруді қамтитын жануарларды есеп-
ке алу жүйесі; 

4) ветеринариялық паспорт – Қазақстан Республикасының Үкіметі 
белгілеген нысандағы құжат, онда жануарды есепке алу мақсатында: 
жануардың иесі, жануардың түрі, жынысы, түсі, жасы көрсетіледі;

5) ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидалар - 
мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау 
объектілеріне қойылатын ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық, 
зоогигиеналық) талаптарды белгілейтін, сондай-ақ ветеринариялық 
нормативтердің негізінде ветеринариялық іс-шараларды жүргізу тәртібін 
айқындайтын, жеке және заңды тұлғалардың орындауы үшін міндетті болып 
табылатын нормативтік құқықтық акт; 

6) ветеринария саласындағы уәкiлеттi орган (бұдан әрі - уәкілетті 
орган) - ветеринария саласындағы басшылықты, сондай-ақ өз өкілеттігі 
шегінде салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

7) ветеринариялық ұйым – ветеринария саласындағы қызметті жүзеге 
асыру үшін ауданның, қаланың жергілікті атқарушы органдары құрған, 
облыстық маңызы бар қалада, кентте орналасқан мемлекеттік коммуналдық 
кәсіпорын немесе мемлекеттік мекеме; 

8) ветеринариялық пункт – ветеринария саласындағы қызметті жүзеге 
асыру үшін ауданның жергілікті атқарушы органдары құрған, аудандық 
маңызы бар қалада, кентте, ауылдық округте орналасқан мемлекеттік 
ветеринариялық ұйымның оқшау бөлімшесі; 

9) карантин – эпизоотия ошағын жою және аурудың таралуына жол 
бермеу мақсатында эпизоотия ошағы, қолайсыз пункт пен ветеринариялық-
санитариялық тұрғыдан қолайлы аумақ арасындағы шаруашылық байланы-
старды шектеуге немесе тоқтатуға және мекені ауыстырылатын (тасымал-
данатын) объектілерді тасымалдауды (мекенін ауыстыруды) тоқтата тұруға 
бағытталған ветеринариялық және әкімшілік-шаруашылық іс-шаралар 

жүйесін көздейтін құқықтық режим.

2. Жануарларды тіркеу және асырау шарттары

5. Жануарларды тіркеу сәйкестендіру жолымен адам мен жануарларға 
ортақ өте қауіпті жұқпалы және паразиттік аурулардың алдын алу 
мақсатында жоғалып кеткен жануарларды іздеу және санын реттеу жолы-
мен жүзеге асырылады.

6. Әрбір тіркелген жануарға сәйкестендіру нөмірі беріледі, ол оның 
барлық өмір сүру уақыты бойына сақталады. Жануардың сәйкестік белгісі 
ретінде нөмірлік жетоннан және ветеринариялық паспорттан басқа сырға, 
микрочип немесе жануарға нөмірлік таңба салу пайдаланылады. 

7. Жануарлар иелерi: 
1) санитариялық-гигиеналық, зоогигиеналық талаптарды және ветери-

нариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидаларды ұстануы;
2) ветеринариялық ұйымдар мамандарының негізделген талабы бойын-

ша, диагностикалық зерттеуге және аса қауіпті ауруларға егу және вакцина-
ция жұмыстарын жүргізу үшін жануарларды кедергісіз көрсетулері; 

3) жануарлар тіркелген мекендері өзгертілген (сатылған, сыйлыққа 
берілген) жағдайда, оларды өзгерген мекендері бойынша қайта тіркетулері; 

4) жануарларды белгіленген орындарда асырағанда, сонымен қатар, 
шошқаның жағымсыз иістерін болдырмау үшін ветеринарлық нормативтер-
ге сай санитариялық-гигиеналық тазалығын қатаң сақтаулары қажет.

8. Жануарларды асыраған кезде жануарлар иелеріне:
1) ветеринариялық ұйымдар мен ветеринариялық пункттер берген ар-

наулы үлгідегі ветеринариялық паспорты мен жүргізілген алдын ала емдеу 
және денсаулығы туралы ветеринариялық анықтамасы болмаса, жануарлар-
ды тасымалдауға (мекенін өзгертуге);  

2) жануарларды адамдар демалатын және шомылу орындарында, су 
бұрқақтарда, табиғи және жасанды су айдындарында шомылдыруға; 

3) қоршаған ортаны ластауға;
4) жануарларға қатыгездікпен қарауға;
5) сумен қамтудың жер үсті су көздерінің санитарлық қорғау 

аймақтарында және жер асты суларын алуды қамтамасыз ететін 
құрылғылардан жиырма метрден жақын радиуста малдарды суаруға;

6) аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімі 
айқындаған, мал жаю үшін ұйымдастырған жерлерден басқа жерлерде 
жануарлардың жүруіне жол беруге;

7) ауылшаруашылық жануарларын қараусыз қалдыруға және бос 
бетімен жіберуге, жасыл-желектерді таптатып, бүлдіруге рұқсат етілмейді.

9. Жануарлар иелерiнің меншігіндегі ауыл шаруашылығы жануар-
ларының барлығы бірдейлендіріліп, ветеринариялық мекемелер беретін 
ветеринариялық паспорттардың болуы тиіс. Мүйізді ірі қара және ұсақ 
малдардың төлдерін, сондай-ақ боталарды туғаннан кейін 7 (жеті) күн 
өткен соң, бірақ туған күнінен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей 
бірдейлендіреді. Құлындарды 4 айлық жасынан бастап бірдейлендіреді. То-
райларды бір айға толғаннан бастап бірдейлендіреді. 

10. Жануарды сату, сатып алу, өлу, жоғалу немесе өзге адамға сыйлану 
жағдайларында оларды есептен алуды немесе тipкeyді жергілікті атқарушы 
органдар құрған ветеринариялық ұйымдар мен ветеринариялық пункттер 
жүзеге асырады. 

11. Жануарлардың иелері олардың өлгені туралы ветеринариялық 
ұйымдар мен ветеринариялық пункттерге хабар беріп, өлекселер арнайы 
малқорымында немесе арнайы өртейтін пештерде жойылуы қажет. 

3. Жануарларды асырау тәртібі

12. Өзінің қосалқы шаруашылықтарында үй жануарларын ұстайтын 
жануарлар иелері үй жануарларын ұстаудың ветеринариялық – санитарлық 
бүкіл кешенін, сонымен қатар, тұрғындарды адам мен жануарға ортақ дерт-
терден сақтауды қамтамасыз ету мақсатында төмендегі ветеринариялық 
нормативтерді сақтауға тиіс:

Жануарлар түрлері 1 басқа керекті орынжай 
көлемі, ш/м

Ірі қара мал: сиыр 35,8
қашар 29,1
12-18 ай арасындағы 27,7
3-12 ай арасындағы 19
3 айлық арасындағы төлдер 7,6
Жылқы: бие 38,4
1 жастан жоғары 30,1
1 жасқа дейінгі төлдер 14,4
Қой: аналық қой 11,6
1 жастан жоғары жас қойлар 8,4
қозы 3,05
Ешкі: аналық ешкі 11,7
1 жастан жоғары 6,3
Шошқа: аналық 24,2
4 айдан жоғары 9,8
2-4 ай арасындағы 7,5
0-2 айлық 1,9
Түйе -
Тауық, жұмыртқа басар 1,7
Қаз, аналық 2,8
Үйрек, аналық 2,7

13. Ауыл шаруашылығы жануарларын серуендету, жаю барысында 
(айдап өткенде) тұрғындардың қауіпсіздігіне жануарлардың иелері жауап-
ты. Көшелерде, алаңдарда, гүлзарларда, басқа да қоғамдық ортақ пайдаланы-
латын орындарда, қала бойынша ерекше қорғалатын табиғат аумақтарында 
жануарларды жаюға тыйым салынады.

14. Ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан ауыл шаруашылығы 
ұйымдарының, шаруа және жеке қосалқы шаруашылықтардың егістіктеріне, 
маяларына, ауыл шаруашылығы дақылдарының алқаптарына зиян келтірген 
жағдайда, жануарлар иелері әкімшілік жауапкершілікке тартылады. 

15. Көшелерде, алаңдарда, саябақтарда және басқа ортақ пайдаланыла-
тын қоғамдық орындарда жүрген ауыл шаруашылығы жануарлары қараусыз 
жануарлар деп есептеледі және жануарлар иелері айқындалғанға дейін олар 
арнайы жабдықталған орындарға қамауға жатады.

16. Көшелерде бақылаусыз жүрген малдарды ұстау, оларды қамау 
жұмыстарымен айналысатын мекемені жергілікті атқарушы орган 
белгілейді.

Тиісті мекеме:
1) қамауға алынған жануарларды азықтандыру үшін мал түріне қарай 

тәуліктік мал азықтық рационды жасайды;
2) иесі жоқ қамауға алынған жануарлар жөнінде ішкі істер бөлімдеріне 

және жергілікті әкімдікке хабарлайды;

3) бұқаралық ақпарат құралдары арқылы иесіз жануарлар туралы 
тұрғындарды хабардар етіп және атқарылған жұмыстары жайлы мақалалар 
жариялап отырады.

17. Егер жануарлардың қамалғаны туралы мәлiмделген кезден бастап 
алты ай iшiнде мүйізді iрi қараның, жылқының, түйенің және екi ай iшiнде 
ұсақ малдың меншiк иесi табылмаса, онда иесі жоқ ауыл шаруашылығы жа-
нуарлары коммуналдық меншікке өткізіледі.

18. Қараусыз ауыл шаруашылығы жануарларын арнайы жабдықталған 
орынға жеткізу, күзету, ұстау (жемдеу, суару, ветеринарлық қызмет көрсету) 
шығындарының орнын осы жануарларды ұстауға жауапты заңды тұлғалар 
берген шоттарға сәйкес ауыл шаруашылығы жануарларының иелері өтейді. 

19. Жануарлар иелері жануарлардың кенеттен өлгені, бірнеше 
жануардың бір мезгілде ауырғаны немесе олар әдеттен тыс мінез көрсеткені 
туралы ветеринарлық мамандарға хабарлап, олар келгенше ауруға сезікті 
жануарларды оқшаулап ұстауға шара қабылдаулары тиіс. 

20. Аумақта (шаруашылықта) карантин (шектеу) енгізілген кезде:  
1) жануарлардың барлық түрлерін оған кіргізуге (әкелуге)  және одан 

шығаруға (әкетуге); 
2) жануарлардан алынатын шикізат пен өнімді дайындауға және 

әкетуге; 
3) ауру жануарлардың сүтін пайдалануға; 
4) жануарларды етке союға; 
5) өлген жануарларды кесуге және олардың терісін алуға;  
6) табиғи су қоймаларынан жануарларды суаруға; 
7) жануарларды және жануарлардан алынған өнімдерді сатуға, ауыл 

шаруашылығы жәрмеңкелерін, көрмелерін (аукциондар) және адамдар мен 
жануарлар жиналатын басқа да қоғамдық іс-шараларды өткізуге тыйым са-
лынады.

21. Елді мекен жерлерінде мал жаятын орындарды аудандық маңызы 
бар қала, кент, ауылдық округ әкімдері айқындайды, ауыл шаруашылығы 
жануарларын бағу жұмыстарын ұйымдастырады.

4. Жануарларды сату, сатып алу және тасымалдау

22. Қала, кент және елді мекендерде жануарлар жеке және мемлекеттiк 
меншiк нысанында болуы мүмкiн.

23. Жануарларды белгіленбеген жерлерде, жануардың ветеринарлық 
анықтамасы мен құжаттарынсыз сатуға тыйым салынады.

24. Қызылорда облысының аумағына шет мемлекеттер аумағынан жа-
нуарларды алып келу, алып кету Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіпті сақтай отырып уәкілетті мемлекеттік органның рұқсаты 
болғанда жүзеге асырылады.

25. Облыс аумағынан тыс жерге жануарларды тасымалдау (орын ау-
ыстыру) және алып келу ветеринария саласындағы уәкілетті мемлекеттік 
органның берген арнаулы үлгідегі ветеринарлық төлқұжаты мен жүргізілген 
вакцинациясы мен денсаулығы туралы белгісі бар ветеринарлық құжаты 
болған жағдайда жүзеге асады.

5. Қорытынды ереже
26. Осы Қағиданы бұзғаны үшiн жануарлардың иелері Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікте бо-
лады.

Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-дың Студенттер 
сарайында Қазақстан халқы Ассамблеясының 
20 жылдығына орай «ҚХА: тұрақтылық, келісім, 
өрлеу» атты облыстық ғылыми-танымдық 
конференция болып өтті. 
Университет ғалымдары, облыс тағы этномәдени 

орталықтарының же текшілері, қоғамдық келісім ор та
лығының қызмет керлері мен сту денттер қатысқан жиында 
Қазақ стандағы барлық этностардың ру ха  ни тұрғыда 
қайта жаңғыруы, елі міздегі эт носаралық және конфес

сияаралық үр діс тердің маңызы мен өзекті 
мә селелері талқыланды. Ша ра ны Қазақ стан 
халқы облыстық ассам блеясы хатшылығының 
басшысы Ләйла Төре шова ашты.

«Биылғы жыл маңызды оқиғаға толы. 
Еліміз Қазақ хандығының – 550, Ұлы Жеңістің 
– 70, Қазақ стан халқы Ассамблеясы мен Конс
титуцияның 20 жылдығын атап өтпек. Өздеріңіз 
біле тіндей, Елбасының бастамасымен 
1995 жылы ҚХА құрылды. Бұл қоғам дық ке
лісім идеясын іске асырудың негізгі тетігі 
болды. Бүгінде Ассамблея өзінің 20 жылдық 
мерейтойында ұлт тарихындағы жа ңа белесті, 
яғни, мерзімінен бұрын Президент сай лауын 
өткізу туралы бас тамасын кө терді. Аталмыш 
бастама көп шілік тің қолдауына ие болып 
отыр. Бұл сайлау еліміздің тұрақты дамуы 
мен әлемнің ең озық елдері қатарына қосы
лудың негізгі шарты болып, барша қа зақ
стандықтардың байыпты таңдауы бол мақ. 
Осындай маңызды бастамалар көтере білген 
Ассамблея бүгінде көпэтносты Қазақстан 
халқын топтастыра алатын   белсенді қоғам
дық институтқа айналғандығын көрсе те білді», 
– деді Л.Төрешова. 

Мұнан соң сөз алған Қорқыт ата атындағы ҚМУдың 
Қазақстан халқы Ас самблеясы ка фед расының меңгеру
шісі Нұрлы бек Мыңжас ұлттық сана мен тағаттылықтың 
та ри хын баяндаса, Қоғамдық келісім орталығы дирек

торының  орынбасары Асылбек Жұ ма баев ҚХАның 
қазіргі кезеңдегі қыз метінің негізгі бағыттарына тоқталды. 
Ал Қоғамдық келісім орта лы ғының ғылыми сараптама 
және әдістемелік қамтамасыз ету бөлімінің басшысы 
Уәлихан Ибраев пен №2 «Мұрагер» мектебінің тарих пәні 
мұғалімі Асқар Шарманов Ассамблеяны құрудағы басты 
қажеттілік, оның тарихы мен жеткен жетістіктерін сөз етті.

Шара соңында жиынға қатысушы лар Үндеу қабылдап, 
26 сәуірде өтетін Президент сайлауына  Елба сының 
қатысуын сұрады. Онда тәуел сіздікке қол жеткелі бері 

еліміздің бар лық жетістіктерінің 
бастауында Ел басының 
қолтаңбасы тұрғандығы, 
осы ған орай, ел іргесінің 
бүтіндігін, мемлекетіміздің даму 
қарқынының бәсеңдемеуін, 
конфессияаралық тату лық 
пен этносаралық ынтымақтың 
бұзылмауын, қоғамдық 

келісімнің одан әрі нығая түсуін қалайтындықтары 
айтылды. Сыр жұртшылығын белсенді қатысуға 
шақырды. 

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.

ТҰРАҚТЫЛЫҚ ПЕН 
ТАТУЛЫҚ ТҰҒЫРЫ

Қазақстан халқы Ассамблеясының 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
кезектен тыс сайлауын өткізу туралы 
ұсынысын Елбасының қолдағаны көп шіліктің 
көкейінен шықты. Мен халық қалаулысы, 
яғни облыстық мәслихат де пу таты ретінде өз 
пікірімді қосуды жөн санадым. 

Тәуелсіз Қазақстанның көптеген 
жетістіктерді бағындырғанын күллі әлем 
мойындауда. Осынау толымды тірліктер 
Тұңғыш Президентіміздің сарабдал саяса-
тының жемісі екені даусыз. 

Биыл көптеген мемлекеттер  экономи-
касына дағдарыстың елеулі әсер етіп тұр ғаны 
жасырын емес. Ал біздің елі мізде оған қарсы 
қажетті шаралар жаса лып жатыр. Үкіметтің 
кеңейтілген отыры сын да Елбасымыз 
Н.Назарбаев мем ле кет қаржысын оңтайлы, 
орнымен жұм сау ды тиісті басшылыққа 
тапсырғаны,  тұрақтылық пен ынтымақты 
сақтау да күн тәртібіне тұрақты қойылғаны 
оқырмандарға мәлім. Бұл «Төртеу түгел 

болса, төбедегі келеді» деген даналық тәмсілді 
тағы да есімізге салды. Терең түйсінгенге 
Президент сайлауын өткізу өте орынды екені 
анық аңғарылады. Осынау әлемді қаржы 
дағдарысы торлаған кезеңде мұндай батыл әрі 
нақты қадам жасау елдің болашағын ойлау деп 
санаймын.

Оған қоса Президентіміздің барлық сауда 
желілерінде отандық тауарларды дамыту үшін 
«Қазақстанда жасалған» акциясын қолға алуды 
тапсыруы да кө ңіл қуантады. Дағдарыстың 
зардабын бол дырмау үшін жасалған мұндай 
әре кет батыл қолдау көрсетуге лайықты. Дағ-
дарыстан қиналмай шығу, елдегі татулық-
бірлікті нығайта түсу өзімізге байланысты.

Самұрат ИМАНДОСОВ,
«Рза» акционерлік қоғамының 

президенті, 
облыстық мәслихат депутаты.

Қазалы ауданы.

САЛИҚАЛЫ САЯСАТТЫҢ 
НӘТИЖЕСІ

ЕРТЕҢІМІЗДІ АЙҚЫНДАЙТЫН 
ШЕШІМ
«Тұрмағамбет» ЖШС ұжымы, Елбасының ағымдағы жылы Президент сайлауын өткізу 

жөніндегі шешімін толық қолдайды. 
Қармақшы ауданының күрішшілері Отанымыздың болашақ дамуын, бүгінге дейінгі рефор-

малармен тікелей байланыстырады. 
Біздің елімізде этностардың, мәде ниеттер мен түрлі діни сенімдегі адам дардың бейбіт өмір 

сүруінің бай тәжі ри бесі жинақталған. Осынау ерекше тә жірибе біздің бірлігіміздің түп тамырын 
айқындайды. Қазақстанда тұратын барлық этнос тардың дәстүрлерін, мәдениеті мен тілдерін 
қайта жаңғыртып, дамыту үшін жағдайлар жасалған. 

Осы орайда Қызылорда облысында күріш егумен айналысатын “Тұр мағамбет” ЖШС күріш-
шілерінің және елдегі басқа кәсіпкерлердің еңбегіне әрдайым мемлекет тарапынан ерекше мән 
беріліп келе жатқандығын атап өту ләзім. Алда болатын Президент сайлауы елдегі осындай 
игілікті жұмыстардың жалғасты боларына кепілдік береді деп ойлаймыз. 

Нұржан ПІРМАНТАЕВ  
және «Тұрмағамбет» ЖШС ұжымы. 

САЙЛАУ – ХАЛЫҚ ҚАЛАУЫ, УАҚЫТ ТАЛАБЫ

«Сыр бойы» www.syrboyi.kz  газеті 
1929 жылдың 1 шілдесінен шығады. 

Газет форматы:  А2, А3. Бірінші 
және соңғы беттер түрлі-түсті.

Шығарылымы аптасына үш рет: 
сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері.

Таралымы – 24 808 дана.
«Кызылординские вести» www.

kzvesti.kz газеті 1930 жылдың 1 
қаңтарынан шығады.

Газет форматы:  А2, А3. Бірінші 
және соңғы беттер түрлі-түсті.

Шығарылымы аптасына үш рет: 
сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері.

Таралымы – 6 828 дана.

Газеттің 1 шаршы сантиметрінің 
құны, ҚҚС қоса есептегенде:

Бірінші түрлі-түсті бетте орна-
ластыру – 650 теңге;

Ішкі беттерде орналастыру – 325 
теңге;

Ең соңғы түрлі-түсті бетте – 390 
теңге;

Сондай-ақ «Сыр медиа» ЖШС-
на қарасты облыстық, қалалық 
және аудандық газеттер бойынша: 

Облыстық «Ақмешіт жастары», 

Қызылорда қалалық «Ақмешіт 
апталығы», Арал аудандық «Тол-
қын», Қазалы аудандық «Қазалы», 
Қармақшы аудандық «Қармақшы 
таңы», Жалағаш аудандық «Жалағаш 
жаршысы», Сырдария аудандық 
«Тіршілік тынысы», Шиелі аудандық 
«Өскен өңір», Жаңақорған аудандық 
«Жаңақорған тынысы».

Шығарылымы аптасына екі рет: 
сәрсенбі, сенбі күндері.

Газеттердің таралымы: 7700 – 3000 
дана аралығы.

Газеттің 1 шаршы сантиметрінің 
құны, ҚҚС қоса есептегенде:

Бірінші түрлі-түсті бетте 
орналастыру – 650 теңге;

Ішкі беттерде орналастыру – 325 
теңге;

Ең соңғы түрлі-түсті бетте – 390 
теңге.

Мекен-жайымыз: Қызылорда қа-
ла сы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4. 
Жар нама бөлімі: 8 (7242) 70-00-49. 8 
(7242) 70-00-52. E-mail: smjarnama@
mail.ru                             

Қазақстан Республикасы Президенті сайлауына орай «Сыр медиа» ЖШС-на қарасты 
облыстық, қалалық және аудандық газеттерде сайлауалды материалдарды 

орналастыру бойынша өз қызмет құнын ұсынады

Кеше «Сыр медиа» ЖШС 
жанындағы облыстық комму
никациялар орталығында 
«Қызылорда облысының 
Азаматтық Альянсы» 
қауымдастығы БАҚ өкілде ріне 
арнап баспасөз мәслихатын 
өткізді. Онда заңды тұлғалар 
қауымдастығы Президент 
сайлауына байланысты 
аймақ тұрғындарына Үндеу 
жариялады.

«Біз, «Қызылорда облысының 
Азаматтық Альян сы» қауымдастығының 
мүшелері болашаққа деген 
жауапкершілігімізді сезіне отырып, 
үстіміздегі жыл дың 26 сәуірде өткізілетін 
Қазақстан Республика сы Президентінің 
кезектен тыс сайлауын ұйым дасқан түрде 
өткізуге атсалысуға және сайлауға бел-
сене қатысуға облыс тұрғындарына үндеу 
жолдай мыз», – деп мәлімдеді қауымдастық 
төрайымы Ә.Әбдіхалықова.

«Қауымдастық мүшелері осы маңызды 
мәселе бойынша ұстанымын білдіруді 
өзінің азаматтық борышы деп санайды. 
Өйткені, әлемдік экономикалық дағдарыс 

пен күрделі халық аралық жағдай орын 
алып отыр ған тұста сайлау өткізу туралы 
жалпыха лықтық бастаманың көтерілуі 
уақыт талабы болып табылады. Әлемде 
тұрақ сыз дық орын алған күрделі кезеңде 
еліміз стратегиялық бағытынан айнымай, 
Қазақ станды жаңғырту және дүниежүзінің 
озық 30 елінің қатарына енуі үшін 
жұдырықтай жұмыла білу қажет. Бүгінде 
«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» 
бағдарламасын және «Қазақстан-2050» 
ұзақмерзімді Стратегиясын жүзеге асыру 
үшін бар күш-жігерімізді біріктіру қажет 
деп санаймыз.

«Қазақстан жылдан жылға гүлде ніп, 
әлемнің белді әрі беделді мемлекетіне 
айналды. Сыр бойының азаматтары 
әлемнің ең озық экономикасы дамыған 
мемлекеттер қатарына енуге мүмкіндік 
беретін «Қазақстан-2050» Стратегиясын, 
«Нұрлы жол» бағдарламасын қолдайды. Біз 
барша облыс сайлаушыларын, азаматтық 
қоғам өкілдерін және ел патриоттарын 
Сыр жастарын Президент сайлауына 
біркісідей қатысуға шақырамыз!» – деді 
қауымдастық мүшелері.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ЕЛ БОЛАШАҒЫ ЖОЛЫНДА

Қызылордалықтардың барша қазақстандықтарға 
Ү Н Д Е У І

Қадірлі отандастар!
Ағымдағы жылдың 14 ақпанында Астанада өткен Қазақстан 

халқы Ассамблеясы Кеңесінің кезекті отырысында Кеңес 
мүшелері Елбасына мерзімінен бұрын сайлау өткізу туралы 
ұсыныс білдірді. 

Біз, конференцияға қатысушылар, Қазақстан халқы Ассам-
блеясы Кеңесінің мерзімінен бұрын сайлау өткізудің қажеттігін 
айқындаған тұжырымдарын толық қолдаймыз және алдағы бо-
латын Президенттік сайлауға Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
қатысуын сұраймыз.

Біз ел іргесінің бүтіндігін, мемле кетіміздің экономикалық 
даму қар қынының бәсеңдемеуін, әлеу меттік ұйымдасудың 
әлсіремеуін, конфессияаралық ынтымақ пен этносаралық 
татулықтың бұзылмауын және қоғамдық келісімнің одан әрі 
нығая түсуін қалаймыз. 

Тәуелсіздік алғалы бергі  қысқа мерзімде қол жеткізілген 
осындай табыстарымыз әлемдік қауымдастық тарапынан жоғары 
бағаланып,  қалыптасқан мемлекетіміздің   стратегиялық мүддесі 
ретінде танылып отыр.

«Тарихты тұлғалар жасайды» деген ғасырлар сынынан 
өткен қасиетті қағидаға сүйене отырып, пассионар тұлға ретінде 
халқын талай сындарлы кезеңдерден табысты алып шыққан және 
елімізді ұлы мұраттарға бастаған Елбасымыз, Ұлт Көшбасшысы  
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 26 сәуірде өтетін Президент 
сайлауына түсуін қалаймыз. 

Уақыт – бәріне сыншы. Әлемдегі экономикалық дағдарыс пен 
айнымалы уақыттың салқыны, дүрбелең дүниенің дүмпуі бізден 
бұрынғыдан бетер Тұңғыш Президент, Елбасы, Ұлт Көшбасшысы  
Н.Ә.Назарбаевтың жанына топтасу арқылы біртұтастығымызды 
талап етіп отыр!

Біздің тарихымыз – ортақ, тағдырымыз – бір, табыстарымыз – 
толағай, мақсатымыз – айқын, болашағымыз – кемел!

Қызылорда қаласы,
28 ақпан, 2015 жыл.

Қызылорда облысының зиялы қауым өкілдері және
 «Қазақстан халқы Ассамблеясы:

 тұрақтылық, келісім және өрлеу» 
тақырыбындағы облыстық ғылыми-танымдық

 конференцияға қатысушылар.

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ 
20 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН «МЕНІҢ 

ҚАЗАҚСТАНЫМ» ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ 
ФОРУМЫНА ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ПРЕЗИДЕНТІ Н.Ә.НАЗАРБАЕВҚА ЖӘНЕ 
ХАЛЫҚҚА ҮНДЕУІ

 
Біз, Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығына арналған 

«Менің Қазақстаным» Қазақстан халқы форумына қатысушылар, Ассам-
блея мүшелері, Парламент Мәжілісінің депутаттары, саяси партиялар мен 
қоғамдық бірлестіктер өкілдері, Қазақстанның барлық өңірлерінің делегат-
тары, этномәдени бірлестіктердің жетекшілері, Ассамблеяның құрдастары, 
ғылыми және шығармашылық интеллигенция, жастар, бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдері осы үндеуді қабылдаймыз.

Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы!
Қазақстан халқы Сіздің Қазақстан Республикасы Президентінің кезек-

тен тыс сайлауын тағайындау туралы Жарлығыңызды ерекше ықыласпен 
қабылдады.

Біз Халықтық Ассамблеяның кезектен тыс сайлау өткізу туралы баста-
масын қолдағаныңыз үшін Сізге зор алғысымызды білдіреміз.

Біз бұл тағдырлы шешімнің қабылдануы уақыттың талабы деп білеміз.
25 ақпанда жарияланған Қазақстан халқына Үндеуіңізде Сіз осы 

маңызды қадамның қажеттілігі мен заңдылығын нақты негіздеп бердіңіз. 
Біздің бәрімізге қоғамның тұрақтылығы мен бірлігі, ертеңгі күнге де-
ген нық сенім, жұмыс орындары мен әлеуметтік кепілдіктердің, жалақы 
мен шәкіртақының сақталуы қажет. Қазақстан халқы, әрбір азамат өзінің 
жеке қауіпсіздігіне, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігіне сенімді болу-
ды қалайды. Біз ғаламдық саяси қақтығыстар мен дағдарыстар  ушығып 
тұрғанда, жүргізіліп отырған салмақты ішкі және сыртқы саясатты 
жалғастыру арқылы ғана, қол жеткізген жетістіктерімізді сақтап, алға жыл-
жыта алатынымызға сенімдіміз.

Нұрсұлтан Әбішұлы, Сіз өз Жолдауыңызда бізді алдымызда күрделі 
кезең күтіп тұрғанын ашық айттыңыз. 

Бұл халық түсіністікпен және қолдаумен қабылдаған, нағыз Елбасына 
лайық, ерлік қадам болды. 

Осымен бірге Сіз мемлекет пен қоғамның нақты іс-қимыл жоспа-
ры – «Нұрлы Жол – болашаққа бастар жол» жаңа экономикалық саяса-
тын ұсынып, біздің ғаламдық дамудың қиындықтарын еңсеруге сенімімізді 
бекіттіңіз. Бұл үшін Қазақстанда қажетті ресурстар – 2050-Стратегиямыз, 
қоғамдық келісіміміз бен бірлігіміз бар. 

Сіз айтқандай, Президент сайлауы – бұл патриоттық акт, елімізді жаңа 
қарқынмен дамытудың және азаматтардың әл-ауқатын арттырудың басты 
міндеттерін шешу үшін экономиканы тұрақтандырудың, азаматтық жара-
сым, әлеуметтік тұрақтылықты нығайтудың қуатты бастауы. Сондықтан 
да біз Қазақстан халқы Ассамблеясы құрылған күні, Сізді барша 
қазақстандықтар асыға күтіп отырған келесі қадамды жасауға шақырамыз.

Біз Сізден, Президент сайлауына қатысуыңызды сұраймыз! Бұл 
қадам Ассамблеяның кезектен тыс президент сайлауын өткізу туралы 
жалпыхалықтық бастамасынан туындайды.

Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, Сіздің ел алдындағы абыройыңыз биік. 
Еліміздің азаматтары Сізге сенім артады. Сіз ең күрделі кезеңдерде елді 
басқарудың айрықша тәжірибесінің иесісіз, Сіздің басшылығыңызбен 
Қазақстан қаншама сынақтардан қайыспай өтті. Халық шын мәнінде 
теңдессіз экономикалық жетістіктерімізді, әлеуметтік табыстарымызды, 
тұрақтылығымызды және ертеңгі күнге деген сенімімізді Сіздің атыңызбен 
байланыстырады.Халықаралық қауымдастық Сізді беделді және салиқалы 
көшбасшы ретінде таниды. Сіздің бейбіт сыртқы саяси бастамаларыңыз бас-
ты халықаралық ұйымдар тарапынан, әлемдік деңгейдегі көшбасшылардың 
және миллиондаған қарапайым адамдар тарапынан ғаламдық қолдау тап-
ты. Сіздің халықаралық беделіңіз біздің еліміздің маңызды сыртқы 
экономикалық активі, сыртқы қауіпсіздігіміздің кепілі және инвестициялар 
тарту үшін ынталандыру болып табылады.

Құрметті отандастар!
Бүгін біз, өзіміздің келешек алдындағы жауапкершілігімізді сезініп, 

халық пен ел мүддесін ескере отырып, азаматтық және патриоттық па-
рызымызды орындау мақсатында  Елбасы, Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті  Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан кезектен тыс Пре-
зидент сайлауында өз кандидатурасын ұсынуын сұраймыз. 20 жыл бұрын 
Қазақстан халқы Ассамблеясының бастамасымен Тәуелсіз Қазақстанның 
басты жетістіктеріне негіз болған дұрыс қадам жасалған болатын. Бүгін де 
біз барша халықты болашақ ұрпақтың жарқын келешегі үшін, Қазақстан 
халқының әл-ауқатын арттыру мен гүлденуінің бірден-бір дұрыс таңдауы 
ретінде, біздің үндеуімізді қолдауға шақырамыз! 

Астана, 2015 жылғы 28 ақпан.
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3НАЗАР

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

70-00-49, 70-00-52  

телефон да ры арқылы байланысуға болады. 
E-maіl: smjarnama@mail.ru

Өзіңсіз жылжып жыл өтті
Уақыт, шіркін, 

жүй рік қой. Отба
сымыз дың ақыл шы
сы, ұлқызда ры ның 
арқасүйер тіре гі, не
мерешө бе ре лерінің 
сүйікті әжесі Мінаш 
Ә л а й д а р о  в а  н ы ң 
өмір ден озға нына да 
жыл болды. 

Мінаш Әлайда
ро ва 1926 жылы 
Қы  зылорда облысы, 
Те  реңөзек ауданына 
қарасты ХVІІІ парт
съезд атындағы 
сов  хозда (қазіргі 
А.Тоқ  мағанбетов 

атын дағы ауыл) дүниеге келген. 19521954 жылдары 
пед училищені, 19661972 жылдары Қызылордадағы 
пединститутты сырттай бітірді. Арал қаласындағы 
Шевченко атындағы, Сұлутөбе станциясындағы 
Ломоносов атындағы орта мектептерде, Жалағаш 
поселкесіндегі №123 мектепте мұғалім болды. 1982 
жылы зейнеткерлік демалысқа шықты. Ол бар саналы 
ғұмырын бала тәрбиесіне арнап, шәкірттерінің ыстық 
ықыласы мен ілтипатына, құрметіне бөленген ардақты 
ұстаз еді. Еңбегі ескерусіз қалмай, «Қазақ ССР халық 
ағарту ісінің озық қызметкері», «Құрмет белгісі», 
«Ленин» ордені, тағы басқа көптеген медальдармен 
марапатталды.

Жолдасы Болтай Тасыбаевпен бір шаңырақ астын
да 60 жыл отасып, дүниеге 2 ұл, 2 қыз әкеліп, ұлын ұяға, 
қызын қияға қондырып, немерешөбере сүйді.

Жатқан жерің жайлы, иманың жолдас, жаның 
жаннатта болсын, асыл ана.

Анамыз Мінаш Әлайдарованың жылдық асы 
2015 жылдың 7 наурызында сағат 12.00де Жалағаш 
кен тіндегі «АлНұр» мейрамханасында болатынын 
барлық ағайынтуыс, құдажекжат, тілеулес жандарға 
хабарлаймыз.

Еске алушылар: Тасыбаевтар әулеті.

Экологиялық сараптама
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» 

АҚ  мемлекеттік экологиялық сараптамадан 
өт кі зу үшін ҚР Энергетика министрлігі 
Эколо гия  лық реттеу, бақылау және мұнайгаз  
ке ше нін дегі мемлекеттік инспекциялау ко
ми те тінің Қызылорда облысы бойынша Эко
ло гия  департаменті РМКна төмендегіні 
жолдайды:

«Арысқұм кенішіндегі жобалық тереңдік
тері 1100/1300 (±250) м. игерімдік ұңғымалар 
құрылысының топтық техникалық жобасының 
(ТТЖ) қоршаған ортаға әсерін бағалау (ҚОӘБ) 
жобасы. Қызылорда облысы, Қазақ стан Рес
пуб ликасы». ТТЖны әзірлеген «Мұнай
газ геол сер вис» ЖШС. ҚОӘБті әзірлеген 
«Экотера» ЖШС.

Облыстық филармония ұжымы Тұрма
ғамбет атындағы халықаспаптар ор  кестрінің 
солисі

Қуаныш Құттымұратовтың
қайтыс болуына байланысты марқұмның 
отбасы мен туғантуыстарына қайғыла рына 
ортақтасып, көңіл айтады.

«Сыр медиа» ЖШС ұжымы Шиелі 
аудандық «Өскен өңір» газетінің бас 
редакторы Алтай Айыпқа енесі

Айтуардың
қайтыс болуына байланысты отбасының 
қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» 
АҚ  ҚРның  Экологиялық кодексінің 57ші 
ба бы на сәйкес  жазбаша ұсыныстар мен сын
ес керт пелерді жинау жолымен тө мендегі жо ба 
бойынша қоғамдық пікірді есепке алуды жүр
гізеді:  

«Арысқұм кенішіндегі жобалық терең
діктері 1100/1300 (±250) м. игерімдік ұңғы малар 
құрылысының топтық техникалық жобасының 
қоршаған ортаға әсерін ба ға лау (ҚОӘБ). 
Қызылорда облысы, Қазақстан Республикасы».

Материалдармен  «ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» АҚ  компаниясында танысуға болады. 
Байланыс тел. 8 7242 299952: Электронды 
адрес: murat.mambetov@petrokazakhstan.com

ҚОҒАМДЫҚ ПІКІР

«Ұлттық сараптау және сертификаттау 
орталығы» акционерлік қоғамының Қызыл
орда филиалы  барлық типтегі ГАЗ және СУ 
ЕСЕПТЕГІШТЕРІН  қондырылған жеріне 
барып немесе   филиал зертханасында  салыс
тырып тексеру жұмыстарын жүргізеді.

Біздің мекен-жайымыз: 120008, Қы-
зылорда қ., Желтоқсан көш., 160.

Тел.: 23-57-07, 23-61-74; e-mail: otd_
metr@mail.ru,  kyz_nacseks@mail.ru

***       
«Ұлттық сараптау және сертификаттау 

орталығы» акционерлік қоғамының 
Қызылорда филиалының сынақ зертханасы  
Кедендік одақтың  ТР ТС 018/2011 «Жылжитын 
автокөлік құралдарының  қауіпсіздігі туралы»  
техникалық регламентіне сәйкес (2015 ж 
01.01.нен бастап күшіне енген) транспорт 
құ ралдарының конструкцияларының қауіпсіз
дігіне  куәлік беруге құқысы бар.

Біздің мекен-жайымыз: 120008, 
Қызылорда қ., Желтоқсан көш., 160.

Тел.: 23-53-78, 23-56-54; e-mail:, labkizil@
mail.ru,  kyz_nacseks@mail.ru

Мекеме басшылары мен облыс тұрғындарының назарына!

Хабарландыру
Қызылорда мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық соты ның 2015 жылғы 17 ақпан
дағы ұйғарымымен «Промэксперт КZ» ЖШСне 
оңалту рәсімі қозғалды. Кредиторлардың талап
тілектері мына мекенжайда қабылданады: Қы-
зылорда қаласы, Әйтеке би көшесі 29 үй.

Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда және Ақтөбе 
облыстарының өнеркәсіп, құрылыс, ауыл шаруашылығы, 
көлік және байланыс кәсіпорындарының басшылары мен 

қызметкерлеріне 
ЕСКЕРТУ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
к руководителям и работникам предприятий 

промышленности, строительства, сельского хозяйства, 
транспорта и связи Южно-Казахстанской, Кызылординской 

и Актюбинской областей

     «БейнеуШымкент Газ құбыры» ЖШС Оңтүстік Қазақстан, 
Қызылорда және Ақтөбе облыстарының аумағында 
километрлік бағаналармен және ескерту таңбаларымен 
белгіленген «БейнеуБозойШымкент» магистральды газ 
құбыры.

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:

Құбыр желілерін және байланыс желілерін күзету 
аймағында құбыр желілерін және байланыс желілерін қалыпты 
пайдалануын бұзуы мүмкін, немесе олардың зақымдалуына 
әкелуі мүмкін кезкелген түрдегі әрекеттерді жүргізуге.

«БейнеуШымкент Газ Құбыры» ЖШСның жазбаша рұқ
сатынсыз магистральдық құбыр желілерін және байланыс 
желілерін күзету аймақтарында:

 кез келген құрылыстарды салуға;
 кез келген түрдегі ағаштар мен бұталарды отырғызуға, 

жемшөпті, тыңайтқыштарды, материалдарды, пішенді және 
сабанды қоймалауға, атқазықтарды қағуға, мал ұстауға, мұзды 
жаруға және қатыруға, мал суарымын жасауға;

 құбыр желілерінің, байланыс желілерінің трассалары 
арқылы өтпе жолдарды салуға, автомобильдік көліктің, 
тракторлардың және механизмдердің тұрағын ұйымдастыруға, 
бірлескен бақтар мен бақшаларды егуге.

Жоғары баяндалғандарға қатысты барлық 
сұрақтар, шағымдар мен ұсыныстар бойынша 
келесі мекен-жайға хабарласуыңызға болады:  
«Бейнеу-Шымкент Газ Құбыры» ЖШС, 
Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы 
қаласы, Абылай хан к-сі, 77, тел. +7 (727) 330-66-
44, факс: +7 (727) 330-66-45, info@bsgp.kz.

     ТОО «Газопровод БейнеуШымкент» предупреждает, что 
на территории ЮжноКазахстанской, Кызылординской и 
Актюбинской областей проложен и введен в эксплуатацию 
магистральный газопровод БейнеуБозойШымкент».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить 
всякого рода действия, могущие нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению.

В охранных зонах магистральных трубопроводов без 
письменного разрешения ТОО «Газопровод БейнеуШымкент» 
запрещается:

 возводить любые постройки и сооружения;
 высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать 

корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, производить колку и заготовку льда, 
устраивать водопои;

 сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и 
механизмов, размещать коллективные сады и огороды.

По всем вопросам, жалобам и предложениям, 
касающимся вышеизложенного, следует обраща-
ться по адресу: ТОО «Газопровод Бейнеу-Шым-
кент», Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 77, тел. +7 (727) 330-66-44, факс: 
+7 (727) 330-66-45, info@bsgp.kz.

Осы арқылы «ПетроҚазақстан» компаниясының 
Қызылорда облысы бойынша 2015 жылға арналған 
стипендиялық бағдарламасына» қатысуға өтініштер 
қабылдаудың ашық деп жарияланғанын хабар
лаймыз. Бағдарламада Қызылорда облысын
да тұрғылықты тұратын, 21 жасқа толмаған орта 

білімді Қазақстан азаматтарының бакалавр дәрежесін алуына арналған «Мұнайгаз ісі» мамандығы 
бойынша атаулы стипендия қаралған.  

Стипендиялық бағдарламаға қатысу үшін үміткерлердің: 
1. ҚР азаматтығы, Қызылорда облысындағы тұрғылықты тіркелімі;
2. Орта білімі, 2015 жылғы мектеп бітіруді қоса алғанда;
3. Жасы 2015 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша 21ден аспаған;
4. Үлгірімінің орташа балы – 5 балдық жүйе бойынша кемінде 4, 4 балдық бағалау жүйесі (GPA) 

бойынша кемінде 3.3;
5. Ағылшын тілін жақсы меңгерген деңгейі болуға тиіс.

Қатысу өтінімдерін тапсыруға қажетті түпнұсқа құжаттардың тізімі:
1. Үлгірімді растайтын құжат: 

а. 11сынып оқушылары үшін 10 және 11сыныптағы үлгірім табелі; 
b. Студенттер үшін ресми транскрипт (үлгірім парағы);

2. Жеке куәлік; 
3. 3*4 сурет  2 дана;
4. 2014 жылғы ҰБТ сертификаты (бар болса);
5. Шет тілінен ресми сертификаттары (ағылшын тілінен  TOEFL / IELTS, қытай тілінен  HSK), 

(бар болса);
6. Қалалық, облыстық, республикалық және халықаралық олимпиадалар мен конкурстардың 

дипломдары (бар болса);
7. Қабылдау комиссиясы қажетіне қарай басқа да растау құжаттарын сұрату құқығын өзінде 

қалдырады.
Құжаттар 2015 жылғы 03 наурыздан бастап 13 наурызды қоса алған мерзімге дейін мереке, 

демалыс күндерінен, сенбі және жексенбіден басқа күндері сағат 14:00ден 18:00ге дейін мына 
мекенжайда қабылданады: Қызылорда қаласы, «Кәсіподақтар үйі» ғимараты, Әйтеке би көшесі, 17, 
3қабат, 24кабинет, қызметкерлерді оқыту және дамыту бөлімі.

Анықтама алу телефоны: 8 (7242) 29-97-12, 29-95-89. 
Құжаттар қабылдаудың соңғы мерзімі – 2015 жыл 13 наурыз, сағат 18:00-ге дейін.

Жарамсыз деп есептелсін
Мамытбаева Арайлым Аманжоловнаның аты

на Қызылорда облысы, Арал қаласындағы №13 
Т.Шевченко атындағы орта мектепті 19.06.2006 
жылы бітіргені жөнінде берілген ОБ №1617895 
аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

ЖОБА

БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫНЫҢ ІШКІ  ТӘРТІБІНІҢ  ҮЛГІ ҚАҒИДАЛАРЫН 
БЕКІТУ ТУРАЛЫ

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі  басқару  туралы»   Қазақстан  
Республикасының   2001 жылғы 23 қаңтардағы   Заңына   сәйкес   Қызылорда   облысының   әкімдігі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ: 

1. Қоса берiлiп отырған Білім беру ұйымының ішкі тәртібінің Үлгі қағидалары  бекiтiлсiн.
2. Осы  қаулының  орындалуын  бақылау Қызылорда  облысы әкімінің орынбасары Р. Кенжеханұлына 

жүктелсiн.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнiнен бастап күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

Қызылорда  облысының әкімі                                                           Қ. Көшербаев

ЖОБА
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «_» ______№ __қаулысымен бекітілген

Білім беру ұйымының ішкі тәртібінің  Үлгі қағидалары

1. Жалпы ережелер

1. Осы білім беру ұйымының ішкі тәртібінің Үлгі қағидалары (бұдан әрі  Үлгі қағидалар)  «Білім туралы» 
Қазақстан Республикасының  2007  жылғы  27 шілдедегі Заңының 6бабына  сәйкес әзірленді және білім беру 
ұйымының ішкі тәртібінің қағидасын әзірлеу және бекіту үшін негіз болып табылады.

2. Үлгі қағидалар білім беру ұйымының ішкі тәртіп қағидаларын әзірлеу және бекіту кезінде бірыңғай тәсілді 
қамтамасыз ету мақсатында әзірленген.

3. Білім  беру  ұйымының  қызмет  режимін  ескере отырып  (білім алушылар мен тәрбиеленушілердің тәулік 
бойы болуы, олардың белгілі бір уақытта ғана болуы, оқу сабақтарының ауысымдылығы және білім беру ұйымының 
өзге де жұмыс ерекшелігіне қарай) білім беру ұйымының әкімшілігі білім беру ұйымының педагог және өзге де 
қызметкерлердің жұмыс және демалыс уақытының режимін белгілейді.

4. Ішкі тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында білім беру ұйымының әкімшілігі білім беру ұйымының 
кызметкерлерінің, сонымен қатар, білім беру ұйымының білім алушылар мен тәрбиеленушілердің білім беру 
саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Білім беру ұйымының ішкі тәртібінің Үлгі қағидалармен 
жүктелген міндеттерді сақтауын қамтамасыз етеді. 

2. Білім беру ұйымының ішкі тәртібі

5. Білім беру ұйымының ішкі тәртіп қағидаларында:
1) білім беру ұйымының әкімшілігі және педагогтарының білім алушылармен және тәрбиеленушілермен өзара 

қарымқатынасы;
2) оқутәрбие процесіне қатысушылардың тәртібі;
3) білім алушылар мен тәрбиеленушілердің білім алуы және өмірі мен денсаулығын сақтау, балалардың 

құқықтарын қорғау үшін жағдайлар;
4) білім беру ұйым қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін арттыруды ұйымдастыру;
5) білім беру ұйымы жұмысының басталу және аяқталу уақыты, олардың арасындағы үзілістер;
6) білім алушылар мен тәрбиеленушілердің оқу сабақтарының ұзақтығы қамтылуы тиіс.
6. Білім беру ұйымының әкімшілігі қызметкерлердің, білім алушылар мен тәрбиеленушілердің, сонымен 

қатар, олардың атааналарының немесе заңды өкілдерінің Білім беру ұйымының ішкі тәртібінің қағидасына 
қолжетімділігін және онымен таныстыруды қамтамасыз етеді.

ЖОБА

ОРТА  БIЛIМ  БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТIҢ 
ЖҰМЫС IСТЕУ ҚАҒИДАЛАРЫН 

БЕКIТУ ТУРАЛЫ
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 

басқару және  өзінөзі басқару туралы» Қазақстан Респуб
ликасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы  Заңына  сәйкес   Қызылорда   
облысының   әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Қоса берiлiп  отырған Орта  бiлiм  беру ұйымдарында 
психологиялық қызметтiң жұмыс iстеу Қағидалары  бекiтiлсiн.

2. Осы  қаулының  орындалуын  бақылау  Қызылорда облысы 
әкімінің орынбасары Р. Кенжеханұлына жүктелсiн.

3. Осы қаулы алғашқы  ресми жарияланған күнiнен бастап 
күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

Қызылорда облысының әкімі                  Қ. Көшербаев.

ЖОБА

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «_» ______
№ __қаулысымен бекітілген

Орта бiлiм беру ұйымдарында психологиялық қызметтiң 
жұмыс iстеу Қағидалары

1. Жалпы ережелер

1. Осы Қағидалар орта бiлiм беру ұйымдарында пси
хологиялық қызметтiң (бұдан әрi – Психологиялық қызмет) 
жұмысын реттейдi.

2. Психологиялық қызмет көрсету Қазақстан Респуб
ликасының Конституциясы,  Қазақстан Республикасының 2007 
жылғы 27 шiлдедегi «Бiлiм туралы» Заңы, Бала құқықтары 
туралы Конвенция, сондайақ, осы Қағидалар шеңберiнде жүзеге 
асырылады.

3. Психологиялық қызмет орта бiлiм беру ұйымдарының 
құрылымдық бөлiмшесi болып табылады.

4. Психологиялық қызметтiң құрылымы бiлiм беру 
ұйымдарының тұрпатына, түрiне және қажеттiлiгiне, сондайақ, 
педагогпсихологтар штатының бiрлiк санына қарай айқындалады.

5. Психологиялық қызметтiң құжаттамасы:
1) орта бiлiм беру ұйымдарында психологиялық қызметтiң 

жұмысын ұйымдастыру қағидаларын;
2) орта бiлiм беру ұйымының басшысымен бекiтiлген 

Психологиялық қызметтiң күнтiзбелiк жұмыс жоспарын;
3) аталған орта бiлiм беру ұйымдарының басшылары бекiткен 

психологиялық диагностикалау бағдарламаларын (бұдан әрi  
психодиагностикалау), психологиялық тренингтердi дамыту және 
түзету жұмыстарын;

4) бiлiм беру саласындағы  психологиялық сабақтардың, 
тренингтердiң және басқа да психологиялық жұмыс түрлерiнiң 
әдiстемелiк әзiрлемелерiн;

5)  психодиагностикалық әдiстемелердiң деректер банкi мен 
тiзбесiн;

6) бiлiм алушылардың психологиялық дамуының жеке 
карталарын, топтық психологиялық портреттерiн;

7) психологиялық  тексерудiң  нәтижелерiн,  қорытындысы 
мен ұсынымдарын;

8) орта бiлiм беру ұйымы басшысының мөрiмен бекi
тiлген Психологиялық қызметтiң жұмыс түрлерiн (психо диаг
ностикалық, дамыту, түзету, ағартушылық, сараптамалық, әдiс те
мелiк жұмыстарды, жеке және топтық консультация беру, психо
логиялық қызметке сұраныс беру) есепке алуды тiркеу журналын;

9) белгiленген кезеңдерге (тоқсан, жартыжылдық, бiр жыл) 
берiлетiн Психологиялық қызметтiң жұмысы туралы талдамалық 
есептердi қамтиды.

6. Психологиялық қызметтiң жылдық жұмыс қорытындысы 
орта бiлiм беру ұйымдарының есептiк құжаттамаларында 
қамтылады.

2. Орта бiлiм беру ұйымдарындағы Психологиялық қызметтiң 
мақсаттары мен мiндеттерi

7. Психологиялық қызметтiң мақсаты  орта бiлiм беру 
ұйымдарында бiлiм алушылардың психологиялық денсаулығын 
сақтау, қолайлы  әлеуметтiкпсихологиялық жағдай жасау және 
бiлiм беру үдерiсiне қатысушыларға психологиялық қолдау 
көрсету.

8. Психологиялық қызметтiң мiндеттерi:
1) бiлiм алушылардың тұлғалық және зияткерлiк дамуына 

ықпал ету, өзiнөзi тәрбиелеу және өзiнөзi дамыту қабiлетiн 
қалыптастыру;

2)  бiлiм алушыларға ақпараттық қоғамның жылдам даму ын да 
олардың табысты әлеуметтенуiне психологиялық  жәрдем көрсету;

3)  тұлғасын психологиялықпедагогикалық зерделеу негi
зiнде әрбiр бiлiм алушыға жеке тұрғыдан ықпал ету;

4) психологиялық диагностиканы жүргiзу және бiлiм 
алушылардың шығармашылық әлеуетiн дамыту;

5) психологиялық  қиыншылықтар  мен  бiлiм  алушы
лардың проблемаларын шешу бойынша психологиялық түзету 
жұмыстарын жүзеге асыру;

6) психологиялық  проблемаларды  шешуде  және  оқу
тәрбие жұмыстарының қолайлы әдiстерiн таңдауда атааналар мен 
педагогтарға консультациялық көмек көрсету;

7) бiлiм беру үдерiсi субъектiлерiнiң психологиялық
педагогикалық құзыреттiлiгiн көтеру.

9. Психологиялық қызмет өз жумысын психодиагнос ти
калық, консультациялық, ағартушылықпрофилактикалық, түзе
тудамытушылық және әлеуметтiкдиспетчерлiк бағытта жүзеге 
асырады.

10. Психодиагностикалық бағыттар:
1)  бiлiм алушыларды психологиялық диагностикалау;
2)  бiлiм алушылардың  бейiмделуi,  дамуы мен әлеуметтенуi 

мақсатында оларды кешендi психологиялық тексеру;
3) бiлiм алушылардың қабiлеттiлiгi, қызығушылығы мен 

икемдiлiгiн психологиялық диагностикалау;
4) психологиялық   диагностиканың   қорытындысы  бойын

ша психологиялық тұжырымдар мен ұсыныстарды дайындауды 
қамтиды.

11. Консультациялық бағыттар:
1)  бiлiм алушыларға, атааналар мен педагогтарға олардың 

сұранысы бойынша консультация беру;
2)  бiлiм  алушыларға,  атааналар  мен  педагогтарға  жеке  

тұлғалық, кәсiптiк өзiнөзi айқындау проблемалары және айна
ласындағылармен өзара қарымқатынастар бойынша жеке және 
топпен консультация жүргiзу;

3) күйзелiстiк, жанжалдық, қатты эмоционалды күйзелiстiк 
жағдайда болып табылатын бiлiм алушыларға психологиялық 
қолдау көрсету;

4) тұлғааралық және топаралық жанжалдарды шешуде 
делдалдық жұмыстарды ұйымдастыруды қамтиды.

12. Ағартушылықпрофилактикалық бағыттар:
1) бiлiм алушылар мен педагогтардың өзiнөзi айқындауына, 

кәсiптiк өсуiне ықпал ету;
2)  бiлiм алушылар бейiмсiздiгiнiң психологиялық алдын алу;
3)  педагогтарды аттестаттауды әлеуметтiкпсихологиялық 

қолдау;
4) әдiстемелiк   бiрлестiктер  мен  педагогикалық  кеңестiң  және 

медициналықпсихологиялықпедагогикалық консилиумдарының 
жұмысына ықпал етуді қамтиды.

13. Түзетудамытушылық бағыттар:
1)  жеке тұлғалық өсуге арналған тренингтер өткiзу;
2) бiлiм  алушылар  мен  педагогтардың тұлғалық, зияткер

лiк, эмоционалдыжiгерлiк, шығармашылық даму үйлесiмдiлiгi 
бойынша психологиялық түзету және дамыту сабақтарын 
ұйымдастыру;

3)  жанжалдық тұлғааралық қатынастарды түзетуді қамти ды.
14. Әлеуметтiкдиспетчерлiк бағыттар:
1) педагогпсихологтың  және кең көлемде талап етiле

тiн мамандардың кәсiптiк құзыреттiлiгi, функционалдық мiн
дет терi шеңберiнен шығатын проблемаларды шешу бой ынша 
(дәрігерлермен, дефектологтармен, логопедтермен, тифло педа гог
тар және т.б.) араласмамандармен өзара ісқимыл жүргiзу;

2) әлеуметтiкмедициналықпсихологиялық қызметтер тура лы 
деректер банкiн қалыптастыру;

3)  араласмамандармен  және  шұғыл  жағдайларда  көмек  
көрсетуші мүдделi органдармен өзара iсқимыл нәтижелерiнiң 
мониторингiн жүргiзуді қамтиды.

15. Психологиялық қызмет жеке және топтық негiзде 
бiлiм алушыларға және педагог қызметкерлерге жұмыстың 
диагоностикалық, дамытушылық, түзету және профилактикалық 
түрлерi кешенiн жүргiзу үшiн жекелеген орынжайда орналасқан 
және қажеттi жағдайлармен қамтамасыз етiлген педагогпсихолог 
кабинетi базасында жұмыс iстейдi.

16. Психологиялық  қызметтiң жұмысын облыстық бiлiм 
басқармасы, аудандық, қалалық бiлiм бөлiмдерi үйлестiредi.

17. Психологиялық   қызметтiң   жұмысы   педагогикалық   және 
медициналық қызметкерлермен, оның iшiнде денсаулық сақтау 
жүйесiмен, қамқоршылық және қорғаншылық органда рымен, ата
аналар қоғамымен тығыз байланыста жүзеге асы рылады.

18. Психологиялық  қызмет  әдiстемелiк орталықпен, психо
логиялық орталықтармен, тәжiрибелi психологтар кафедралары 
және қауымдастықтарымен, бiлiм бөлiмдерiнiң әдiстемелiк 
кабинеттерiмен өзара әрекеттеседi.

19. Педагогпсихолог өз қызметiнде:
1)  осы Қағидаларды басшылыққа алады;
2) өзiнiң кәсiби құзыреттiлiгi және бiлiктiлiк талаптары 

шеңберiнде шешiм қабылдайды;
3) жалпы  психологияны,  педагогикалық психология  мен  

жалпы педагогиканы, жеке тұлға психологиясы және диф фе
рен циалды психология, балалар және жас ерекшелiктiк психо
логия, әлеуметтiк психология, медициналық психоло гияны, 
психодиагностика, психологиялық консультация беру дi және 
әлеу меттiк, практикалық және жас ерекшелiктiк пси хо логия сала
сындағы психологиялық ғылымның ең  жаңа жетiстiктерiн бiлуi 
қажет;

4) диагностикалық,  дамытушылық,  әлеуметтiкпсихоло
гиялық, психологиялық түзету және консультативтiкпрофилак
тика лық жұмыстардың ғылыминегiзделген әдiстемелерiн 
қолданады;

5) белсендi оқыту, әлеуметтiкпсихологиялық тілдесу 
тренингі  әдiстерiн, жеке және топтық кәсiптiк консультациялар 
берудiң, бiлiм алушылардың қалыпты дамуының диагностикасы 
мен түзетудiң заманауи әдiстерiн қолданады;

6) барлық оқу кезеңiнде бiлiм алушының жекепсихология лық 
ерекшелектерiнiң психологиялық диагностикасын жоспар лайды;

7)  бiлiм алушылардың тұлғалық қалыптасуындағы және 
дамуындағы ақаулықты анықтайды;

8)  бiлiм алушыларға, педагогтарға, атааналарға жеке, кәсiп
тiк және басқа да мәселелердi шешуде психологиялық көмек және 
қолдау көрсетедi;

9)  күйзелiстiк, жанжалдық, қатты эмоционалды күйзелiстiк 
жағдайда болып табылатын педагогтарға, бiлiм алушыларға 
психологиялық көмек және қолдау көрсетудi жүзеге асырады;

10) бiлiм алушылардың бейәлеуметтiк әрекеттерiнiң алдын 
алады және оларды уақытылы түзетудi жүзеге асырады;

11) өзiнiң кәсiптiк құзыреттiлiгiн және бiлiктiлiгiн артты рады;
12) тиiстi кәсiби даярлығы жоқ адамдардың бiлiм беру 

ұйымдарында психологиялық диагностика, психологиялық түзету 
жұмыстарын жүргiзуге жол бермейдi;

13) орта бiлiм  беру  ұйымының  әлеуметтiк  саласын үйлес
тiрудi қалыптастыру және әлеуметтiк бейiмсiздiктiң туын дауының 
профилактикасы бойынша  алдыналу шараларын жүзеге асырады;

14) зерттеу жұмыстарының материалдары бойынша психо
логиялықпедагогикалық қорытындылар жасайды;

15) дамыту және түзету бағдарламаларын жоспарлауға және 
әзiрлеуге қатысады;

16) бiлiм алушылар, тәрбиеленушілер педагогикалық 
қызметкерлер мен атааналар  (немесе оларды алмастыратын 
тұлғалар) арасында психологиялық мәдениеттi қалыптастырады;

17) бiлiм  алушылармен,  атааналармен  және педагогтармен 
психодиагностикалық, консультациялық, ағартушылықпро фи
лак тикалық, түзетудамытушылық және әлеуметтiкдиспет черлiк 
жұмыстардың нысанын және әдiсiн таңдайды;

18) оқутәрбие үдерiсiн ұйымдастыру бойынша құжатта
малармен, бiлiм алушылардың және  педагогтардың жеке iстерiмен 
танысады;

19)  түзету және дамытушылық бағдарламаларын және пси
хо логиялық жұмыстың жаңа әдiсiн жасау бойынша талқылауға 
қатысады;

20) жоғары оқу орындарының психология кафедраларымен 
және тәжiрибелi психологтар қауымдастықтарымен байланысты 
қолдайды;

21) Психологиялық қызметтiң жұмысын жақсарту мәселесi 
бойынша бiлiм беру органдарына ұсыныстармен шығады;

22) пәндiк кафедралардың және медициналықпси холо
гиялықпедагогикалық консилиумның, педагогикалық және әдiс
темелiк кеңестердiң жұмысына қатысады. 

20.  Орта бiлiм беру ұйымдарының педагогпсихологының 
«Психология және педагогика» мамандығы бойынша жоғары 
кәсiби бiлiмi немесе «Практикалық психология» мамандығы бой
ынша қайта даярлаудың арнайы факультетiнде алынған қосымша 
бiлiмiмен педагогикалық бiлiмiнiң, «Психология» қосымша маман
дығымен жоғары педагогикалық бiлiмi болу керек.

21. Лауазымдық   жалақы,   еңбек   демалысының   ұзақты ғы, 
тарификацияланған педагогикалық жүктеме «Мемлекеттiк бiлiм 
беру ұйымдары қызметкерлерiнiң үлгi штаттарын және педагог 
қызметкерлер мен оларға теңестiрiлген адам дар лауазымдарының 
тiзбесiн бекiту туралы» Қазақстан Респуб ликасы Үкiметiнiң 2008 
жылғы 30 қаңтардағы № 77 қаулысына сәйкес белгiленедi.

22. Педагогпсихолог:
1) психологиялық  диагностикалау  нәтижелерiнiң  нақты

лығын, пайдаланылған диагностикалық және түзетушiлiк әдiстер
дiң барабарлығын, ұсынымдар мен қорытындылар негiздiлiгiн, 
психологиялық ақпараттың құпиялылығын;

2)  Психологиялық  қызметтiң есепке алуесепке беру құжат
тамаларының жүргiзiлуiн және сақталуын;

3)  кәсiптiк психологиялық этиканың сақталуын;
4) Психологиялық  қызметтiң  жұмысына  берiлген  мате

риалдытехникалық құралдардың сақталуын қамтамасыз етедi.
23. Педагогпсихолог  әкiмшiлiк  бағыт  бойынша  орта  бiлiм  

беру ұйымының басшысына, кәсiптiк бағыты бойынша – аудандық,  
қалалық білім бөлімдерінде және облыстық бiлiм басқармасында 
психологиялық қызметтiң жұмысына жетекшiлiк ететiн маманға 
бағынады.

3. Қорытынды ереже

24. Психологиялық қызметтiң жұмысын орта бiлiм беру 
ұйымының басшысы қамтамасыз етедi.

ЖОБА

«ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАРЖЫ 
БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ 

ЕРЕЖЕСІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ» ҚЫЗЫЛОРДА 
ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2014 ЖЫЛҒЫ 

10 ҚАРАШАДАҒЫ № 756 ҚАУЛЫСЫНА 
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУ ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін
өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтар дағы 
Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 
Ереже сін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы 10 
қарашадағы № 756 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 4790 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» және «Кызылординские 
вести» газеттерінде 2014 жылғы 15 қарашада жарияланған) мынадай өзгерістер 
мен толықтыру енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің Ережесінде:

16тармақ мынадай мазмұндағы 561) тармақшасымен толықтырылсын:
«561) өз құзыреті шегінде жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру 

саласындағы шараларды іске асырады;»;
21тармағының 5), 10), 14) тармақшалары келесі редакцияда жазылсын:
«5) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне жататын Басқарма 

қызметкерлеріне заңнамада белгіленген тәртіппен тәртіптік жаза қолданады және 
көтермелеу шараларын қабылдайды;»;

«10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастыруға дербес жауапты болады;»;

 «14) құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілердің жобаларын 
әзірлеуді ұйымдастырады;»;

23тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«1) Басқарма дүйсенбі және жұма аралығында аптасына 5 (бес) күн жұмыс 

істейді;».
2. «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі  осы 

қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің 

орынбасары Н.Н.Годуноваға жүктелсін.
4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 

енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                Қ. Көшербаев.

Әуесқой аңшылардың 
назарына!

Облыс көлемінде бекітілген аң
шылық алқаптарда су құстарына (ата
лық үйрекке) көктемгі аңшылық мау
сымы 2015 жылғы наурыздың 13і 
мен 27і аралығында ашылатынын ха
барлайды. 

Облыстық орман және 
аңшылық шаруашылығы аумақтық 
инспекциясы, тел.: 23 19 66.
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ЖАҢА КОДЕКСТІҢ 
ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

Қызылорда қалалық №2 сотында «Қолданысқа 
енгізілген жаңа қылмыстық, қылмыстық процестік 
кодекстерді қолдану барысында туындайтын 
мәселелер» тақырыбында семинар-сабақ өтіп, оған 
аталмыш сот судьялары, қылмыстық қудалау 
органдарының, прокуратура және қалалық ішкі істер 
басқармасының өкілдері қатысты.
Семинарда «Қылмыстық істерді қарау барысында 

басты сот талқылауында анықталған алдын ала тергеу 
органдарымен жіберілген кемшіліктер жөнінде шығарылған 
жеке қаулылар бойынша» баяндама жасаған Қызылорда 
қалалық №2 сот судьясы С.Әбдіханов заттай дәлелдемелердің 
тағдыры, оларды жою, сот үкіміне, қаулысына сай уақытылы 
орындау мәселесінде жауапты қызметкермен бірлесе жұмыс 
жасау қажеттігін, осы тұста кемшіліктер көп жіберіліп 
жатқандығын тілге тиек етті. Судья К.Күсекеев «Тергеу 
судьясының міндеттері және заң талабына сай тергеу 
органдарына қойылатын талаптар туралы» тоқталып өтті. 
Сондай-ақ қала прокурорының орынбасары Е.Бегімбаев 
«Тергеп-тексеру органдарымен сотқа дейінгі іс жүргізуде 
орын алатын процестік заң бұзушылықтар мен қылмыстық 
заңда қолданудағы кемшіліктер туралы», қалалық ішкі істер 
басқармасы бастығының орынбасары С.Әбдіғаппаров «Сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру және анықтама жүргізуде туындайтын 
қателіктер мен заңсыздықтардың алдын алу» тақырыбында ой 
бөлісті. 

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

Жуырда ғана жалауы желбіреген 
«Қазақстанның мықты боксшылар 
турнирі» ел намысын қорғайтын 
жеңімпаздарды анықтап берді. Облыстық 
дене шынықтыру және спорт басқармасы 
мен облыстық бокс федерациясының 
ұйымдастыруымен «Қазақ хандығының 
550 жылдығына»  орай өткізілген турнир 
бес күнге созылды. Тартысты бәсекеде 
еліміздің барлық аймағынан таңдаулы 
деген 166 былғары қолғап шеберлері 10 
салмақ дәрежесінде бақ сынады. Аталмыш 
чемпионатқа жастар арасында Әлем және 
Азия чемпионаттары мен Олимпиада 
ойындарында олжа салған спортшылар 
қатысты. Жарыс нәтижесінде 1994-1996 
жылдары туылған ересектер арасында 
ұлттық құрама командасына алынатын 
үздік спортшылар анықталды. 

Қызылорда облысының намысын 12 
спортшы қорғап, 4 алтын, 1 күміс, 1 қола 
медальді иеленді. Жарысты Сидней және 
Бейжің Олимпиадаларының чемпиондары, 
атақты боксшылар Ермахан Ыбрайымов 

пен Бақыт Сәрсекбаев тамашалады. 
Турнир жеңімпаздары мен 

жүлдегерлері диплом және медальдармен 
марапатталды. Енді ел чемпиондарының 
алдында үлкен міндеттер күтіп тұр. Алдағы 
уақытта олар, ірі халықаралық деңгейдегі 
жарыстарда ел намысын абыройлы қорғап, 
Қазақстан боксының даңқын асқақтата 
беретініне сенімдіміз. 

Қарсыластарын қоғадай жапырған 
жеңімпаздар, 49 келі салмақта Дулат 
Дәуітов (Қызылорда обл.) 52 келіде 
Сағындық Молдашев (БҚО), 56 келі 
салмақта Константин Брусенский 
(Алматы обл.), 60 келіде Ернұр Өлмесбек 
(Қызылорда обл.), 64 келі салмақта Абылай 
Алиханов (Жамбыл обл.), 69 келіде 
Қазыбай Жалғасбай (Қызылорда обл.), 75 
келі салмақта Бекболат Есен (ОҚО), 81 
келіде Тұрсынбай Құлахмет (Қызылорда 
обл.), 91 келі салмақта Айбек Ерметов 
(ОҚО) және +91 келіде Қанағат Ахмедов 
(Алматы) 1 орынды иеленді.

Нұрбек САҒАТҰЛЫ.

«Өсетін ел тарихын таспен жазады, 
өшетін ел тарихын жаспен жазады» деген 

дана халқымыз. Қызылорда облысы 
Шиелі ауданы аумағында орналасқан 

Сауысқандық шатқалы – аса құнды 
жәдігерлеріміз сақталған тарихи мекен. 
Жартастағы суреттер сыры ЮНЕСКО-

ның Бүкіләлемдік мәдени мұралар тізіміне 
енген Таңбалы тастан еш кем түспейді. 

Олай болса, сыр тұнған бірегей ескерткіш 
туралы сөз етейік.

Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің «Археология 
және этнография» ғылыми-зерттеу 
орталығының қызметкерлері мен Астана 
қаласындағы Ә.Марғұлан атындағы 
Археология институтының филиалымен 
бірлесе отырып, 2013 жылдың қараша айында 
Қызылорда облысы, Шиелі ауданындағы 
Еңбекші ауылынан солтүстік-шығысқа 
қарай 50 шақырым жерде орналасқан қола 
дәуірінің ең көрнекті жартас суреттеріне 
барлау экспедициясын қайта жүргізді. 
Экспедиция барысында Атасауысқандық, 
Баласауысқандық тау жоталары, сондай-
ақ Сауысқандық өзенінің оң жағында 
орналасқан Сүлеймен жайлауының іргесіндегі 
Үлкеншоқы, Кішішоқы тау жоталары 
жартастарындағы суреттері (петроглифтері) 
зерттелді. Зерттеу барысында Қаратау жартас 
суреттерінің мерзімдік ерекшеліктері ежелгі 
қола дәуірінен бастап, ортағасырлық қазіргі 
этнографиялық кезеңдерге дейін созылып 
жатыр. Жартас суреттерінің басым бөлігі қола 
дәуіріне жатады. Суреттер тіршілік тынысын 
бейнелей отырып, қола дәyipi адамзаттың 
шығармашылық дамуының жарқын кезеңі 
болғандығын айқындайды.

Қола дәуірінде өнер түрлері, оның ішінде 
петроглифтер, яғни жартасқа сурет салу өнері 
дами бастады. Жартастың теп-тегіс жазық 
бетіне аңдардың, адамдардың бейнесін немесе 
белгілі бір сюжеттік желіге құрылған тұтастай 
композицияны шекіп түсірген.

Бұл уақытта репертуарлары түрленіп, 
адамның қоршаған ортаға деген 
көзқарастары күрделеніп, шаруашылық-
мәдени қызметтерінде технологиялық дамуы 
нәтижесінде ой-танымындағы өзгерістер 
жартастарға суреттермен салынады.

Олар ашық аспан астында су көздерінде 
орналасып, түрлі культтік-мистикалық табыну 
ғұрыптарын жасап, діни-мифологиялық 
көріністерін жартас беттеріне түсірген, 
жартастағы суреттер арқылы айналада болып 
жатқан құбылыстарды, өздерінің білетін 

білімі мен тәжірбиесін, өздері жөніндегі 
мәліметтерді символдар арқылы кейінгі 
ұрпаққа қалдырып отырған. XX ғасырдың 60-
70 жылдары археология ғылымында жартас 
суреттеріне деген аса қызығушылық бүгінгі 
күні ғалымдардың жеке-дара зерттеулеріне 
әкелді. Соңғы жиырма-отыз жылдықта әлем 
ғалымдары арасында да жартастағы суреттерді 
зерттеуге жалпы ұмтылыс тарихымызға 
жаңаша көзқарастар қалыптастыруда.

Қазақстандағы жартас суреттерінің көп 
бөлігін зооморфтық бейнелер кұрайды. 
Жартастардағы ешкі, арқар, өгіз, жылқы, 
құлан, түйе, таутеке, қабан және басқа 

да аңдардың бейнелері егіншілік шаруа-
шылықпен қатар діни-наным сенімінің 
дамуы мен байланыстырылады. Қаратаудағы 
Сауысқандық жартасындағы ит пен қас қыр, 
бұғы бейнесін кездестіруге болады. 

Қола дәуіріндегі тайпалардың 
дүниетанымы түгелдей табиғатқа тәуелді 
болды, сондықтан адам табиғат күшін 
құдірет деп білді. Ең маңыздысы, жартастағы 
суреттерде адамның түрлі бейнеде салынуы. 
Біріншіден, өсіп-өну культі (плодородие), 
екіншіден, сол кезеңдегі наным-сенімге 
сәйкес пұтқа табынушылық, үшіншіден, 
жақсылыққа, гүлденуге және сәттілікке 
ұмтылысты негізге ала отырып суреттердің 
салынуы. 

Жартастағы бейнелер ғалымдар 
тарапынан зерттеліп, М.Қ.Қадырбаев пен 

А.Н.Марьяшевтың «Наскальные изображения 
хребта Каратау» атты кітабында жарияланған. 
2004 жылы археолог М.Елеуов географиялық 
координаттарын анықтап, жартастағы 
суреттерге толық сипаттама берген. Жартас 
суреттері Үлкен Сауысқандық және Бала-
сауыс қандық тауларының аралығында орна-
ласқан суреттерді шартты түрде бірнеше 
топқа топтастырып қарастырады. 

Жартастағы бейнелер адамға күнделікті 
өмірде үй жануарлары да, дала жануарлары 
да таныс, шаруашылықта міндетті түрде 
пайдаланылғанын көрсетеді.

Әсіресе, аңдар бейнесі кiшiгірiм 

ғибадатханаларда көптеп кездеседі. Олардың 
ішінде eшкi мен арқарлардың бейнеленуі 
ғұрыптық дәстүрмен, яғни көктем мерекелерін 
қарсы алу немесе егіншілік культімен 
байланыстырылады. 

Сауысқандықта жартас суреттерімен 
қатар, жерлеу орындары да кездеседі. Жерлеу 
ғұрпы, жалпақ тастардан жерге жартылай 
батырып, орнатқан қоршау түрінде болып 
келеді. Тас қоршаулардың пішімі әртүрлі, 
тіктөртбұрышты, кейде тіпті шаршы (квадрат) 
түрінде де кездеседі. Әдетте, қоршаудың орта 
шенінде қабір болады. Қабір қабырғалары 
кішігірім жалпақ тастардан қаланған тас 
сандық сияқты. Тас сандық үсті (беті) бір 
немесе екі-үш жалпақ тастармен жабылады. 
Кейде тас сандықтың қабырғалары да тігінен 
қойылған үлкен жалпақ тастардан жасалады. 

Яғни, осы аумақтағы жерлеу орындарымен, 
жартастарға салынған жартастағы суреттерден 
байқап, қола дәуірінің тайпалары өмір сүрді 
деп толық сеніммен айтуымызға болады. 
Осындай жерлеу орындарының құрылысы 
Орталық Қазақстандағы қола дәуіріне 
жататын Нұра кезеңінің ескерткіштеріне де 
тән.

Қола дәуірі тайпаларының жерлеу және 
ғұрыптық орындарын анықтау, оларды зерттеу 
ұлттық тарихымыз үшін өзекті екендігі даусыз. 
Бұлай деуімізге себеп те жоқ емес. Нақтырақ 
айтар болсақ, қазақ қоғамына тән этникалық, 
мәдени және шаруашылық элементтер және 
қазақ халқының антропологиялық негізі қола 
дәуірінен бастау алады. Қаратауда ертеден 
қалған жартастағы суреттерді зерттеу, тарихи 
мазмұнын жан-жақты ашу қиындық келтіреді. 
Бұл жерде кандай тайпалар тұрды, неліктен 
басқа жаққа коныс аударды, климаттық 
жағдайы қаншалықты дәрежеде болды деген 
мәселелер әлі де болса ғалымдардың алдында 
тұрған шешімін таппаған сұрақтар болып 
табылады. 

2014 жылы Қызылорда облысының әкімі 
Қ.Е.Көшербаевтың қолдауымен Сауысқандық 
жартас суреттеріне құжаттамалық жұмыс 
жүргізіліп, ЮНЕСКО-ның Әлемдік мұра -
лардың тізіміне енгізу негіздемесі дайын-
далуда. Еліміздің тарихи мұралары қатарына 
екі мәдени ескерткіш ЮНЕСКО тізіміне 
енген. Солардың бірі Алматы облысындағы 
Тамғалы жартас суреттері. Бұл ескерткіштен 
Сауысқандық жартас суреттері де кем 
түспейді.

Бағлан ШОРАЕВ,
Рүстем ДӘРМЕНОВ

Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-дың, 
«Археология және этнография» 
ғылыми-зерттеу орталығының

ғылыми қызметкерлері.

БОЙЖЕТКЕН 
АЖАЛ АУЗЫНАН 
АМАН ҚАЛДЫ

17 жастағы бойжеткен Сырдария өзеніне батып 
кете жаздады. Бақытына қарай, құтқарушылар шұғыл 
қимылдап аман алып қалды. 
25-ақпан сағат 12-ге таяғанда Қызылорда облысы 

Төтенше жағдайлар департаментінің жедел кезекшісіне 
дарияның ортасындағы арал жағасында бір қыздың көмек 
сұрағаны жөнінде хабар түскен. Оқиға орнына Оңтүстік 
өңірлік аэромобильдік жедел құтқару жасағының басшысы 
Б.Ембергеновтің басқаруымен 5 құтқарушы барады. Сөйтсе, 
1998 жылы туылған жергілікті колледж студенті өзеннің 
аралына өз еркімен жүзіп барып, кері қайта алмаған екен. 
Құтқарушылар үрлемелі қайықтың көмегін пайдаланып, 
қызды құтқарады. Киімдері су болып, тоңып қалған қызды 
жағаға шығарып, жедел-жәрдем қызметкерлерінің қарауына 
береді. Оған жылы киім кигізіп, алғашқы медициналық көмек 
көрсетті.

Құтқарушылардың жедел және кәсіби жұмыстарының 
арқасында қызды құтқару операциясы сәтті аяқталды. Ал 
бойжеткен бойын қорқыныш сезім билегендіктен не жағдай 
болғанын түсіндіріп, айтып бере алмады.

Дәурен ОМАРОВ.

Өткен жылдың аяғында “Арай” ойын-сауық кешенінің ашылуы салтанатты 
түрде атап өтілген болатын. Қала тұрғындары мен қонақтарына арналған бұл 
кешенде демаламын деушілер үшін барлық жағдай қарастырылған. Кешен 
балаларға ғана емес, үлкендерге де кез келген қызмет түрін ұсына алады. 

Айта кету керек, ойын-сауық кешенін “Мелиоратор” ЖШС “Бизнестің 
жол картасы-2020” мемлекеттік бағдарламасы аясында салған болатын.  
Заманауи үлгідегі кешен жыл бойына үздіксіз жұмыс жасап тұрады. 
Сауықтыру орнында 1000 адамға арналған аквапарк, 400 адамға арналған 
мейрамхана, 1500 адамға арналған ойын павильоны бар. Бассейндер мен 
спорт алаңы және жастарға арналған түнгі клуб  жоғары талаптарға сай 
қызмет көрсетеді. Кешеннің басты қағидасы – тазалық және қызметкерлердің 
сапалы қызмет көрсетуі. Балалар суға түскенде оларға бақылаушылар көмек 
көрсете алады. Яғни, қауіпсіздік шаралары да қатаң сақталады.

Алда жаз мезгілі. Бұл кезеңде адамдар көп уақытын  жағажайларда 
өткізетіні анық. Осы орайда аталмыш нысанның жазғы уақытқа сай қызмет 
түрлерінің ауқымы кеңейгендігі туралы кешеннің арт-директоры Артем 
Тек Люк арнайы түсіндірме жұмыстарын жасады. Орталыққа келушілерге 
жағажайда катамаранмен жүзуге де мүмкіндіктер жасалып отыр. Ал жаттығу 
залы, әдемілік салондары, массаж түрлері және келушілердің сымбатты 
болуына жағдай жасайды. 

Тағы бір айта кетерлігі, мұндағы аспазшылар өз ісінің шебері. Олар Киев 
қаласында тәжірибеден арнайы өткен, “Киев аспазшылар ассоциациясының” 
мүшесі атанғандар. Ал кешенді аралап, қалаған қызмет түрін пайдалану 
қолжетімді.  

Сондай-ақ, ойын-сауық кешенінде алдағы Халықаралық әйелдері күніне 
орай акция ұйымдастырылуда. Нәзік жандыларға жеңілдіктер берілуде. 

Міне, енді жазғы уақытта өзге қалаға немесе шет елдерге барудың 
қажеті шамалы. Өйткені “Арай” ойын-сауық кешені барлық талаптарға сай, 
заманауи үлгіде қызмет көрсете алады. 

Сара АДАЙБАЕВА.

ЖҮРГЕНОВ ЖАЙЛЫ 
ДЕРЕКТІ ФИЛЬМ

“Жiбек жолы” ойын- сауық орталығында Сыр 
өңірінен шыққан көрнекті мемлекет және қоғам 

қайраткері Темірбек Жүргенов жайлы белгілі режиссер 
Еркін Рақышевтың “ТемірНарком Темірбек” атты 

түсірілген деректі фильмнің тұсаукесері болып өтті.
Деректі фильмді тамашалауға белгілі тұлғалар мен 

Т.Жүргеновтің жақын туыстары және жастар қатысты. 
– Өткен жылы Т.Жүргеновтің 115 жылдығы халықаралық 

деңгейде аталып өткен болатын. Сонда облыс басшысы  қоғам 
қайраткері жайлы фильм түсіруді ұсынған еді. Біз деректі 
фильмді 6 ай бойы түсірдік. Жұмыс барысында белгілі 
тұлға жайлы Өзбекстан, Тәжікстан мен Мәскеуден тың 
деректер табылды. Және де жүргеновтанушылар еңбектері 
мен Темірбектің артында қалған ұрпағының, жары Дәмеш 
Ермекованың жұбайы туралы тың әңгімелері арқау болды, – 
дейді режиссер.

Деректі фильмде қайраткердің балалық шағынан бастап, 
оқу оқып, белсенді қызмет атқарған кезеңдері көрініс тапқан. 
Оның қазақ елі үшін атқарған еңбегі мен жетістігі суреттелген. 
Сонымен қатар жүргеновтанушылар, тарихшылар мен 
жазушылардың пікірлері ұсынылған. 

Сондай-ақ, шара барысында  айтулы тұлға жайында 
Бекарыстан Мырзабайдың үш бөлімнен тұратын кітабы да 
қалың оқырман қауымға жол тартты. 

С.АДАЙБАЕВА. 

ТҰСАУКЕСЕР

СПОРТ

ЕЛДІҢ МЫҚТЫ БОКСШЫЛАРЫ 
АНЫҚТАЛДЫ

“АРАЙ” СІЗДЕРДІ 
ШАҚЫРАДЫ
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Е САУЫСҚАНДЫҚ БҮККЕН СЫР...

КӨНЕ КАРТА КОЛОДАСЫ
Әлемдегі ең ескі карта ко-

лодасы Голландияда сақтаулы 
тұр. Оны сол елдің астана-
сы – Амстердам қаласындағы 
антикварлық дүңгіршек иесі 
1978 жылы көпшілік назарына 
ұсынған еді.

Сол жылы карта колода-
сы Франция астанасы – Париж 
қаласындағы аукционда сатыл-
ды. Онда картаның жасалған уақыты 16 ғасыр деп көрсетілген. 
Дегенмен, жүргізілген сараптама нәтижесінде бұл дүниенің 
одан да ерте жасалғаны анықталды. Аукционда карта 2,8 мың 
долларға сатылды. Арада 5 жыл өткенде сараптама нәтижесі 
шыққаннан кейін бағасы 143 мың долларға бір-ақ жетті.

МАЛАЙЗИЯЛЫҚ СУРЕТШІНІҢ 
ЕРЕКШЕ ТУЫНДЫСЫ
Малайзиялық суретші Рэд Хонг 

Йи елді елең еткізерлік туындыны 
елдің назарына ұсынды.

Жұрттың назарын өзіне ерекше 
аударған портрет “Teh Tarik Man” 
деп аталады. Оған кәдімгі шайдың 
пакеттері жұмсалған. Суретші олар-
ды бояп, түрлі кейіптерге енгізіп, 
өз дүниесін жасап шыққан. Оған 
20 мың дана боялған шай пакеттері 
жұмсалған.

ЕҢ КІШКЕНТАЙ ТАПАНША
Әлемде ең кішкентай қару 

есебінде “Калибри” тапаншасы 
саналады.

Айта кетерлігі, оның ені 
бар-жоғы 7 миллиметрді ша-
малайды. Салмағы 220 грамды 
құрайды. Ол 1913-1920 жыл-
дар аралағында шығарылған 
“Эрика” тапаншасы негізінде 
құрастырылған. 

Әділ Талап.

ҒАЛАМ ҒАЖАЙЫПТАРЫ

КӨПШІЛІКТІҢ НАЗАРЫНА!

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
Қызылорда облысы бойынша департаменті басшысының 
орынбасары Тұрғанбаев Данияр Мұқанұлы 2015 жылдың 
5 наурызы күнгі сағат 10.00-12.00-ге дейін «Қызылорда 
қаласы әкімдігі» ғимаратында (орналасқан мекен-жайы: 
Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, №76 үй) жеке және 
заңды тұлғаларды қабылдайтынын хабарлаймыз.

Қосымша ақпаратты 23-04-35 телефон нөмірінен алуға 
болады.


