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ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН

ПРЕЗИДЕНТ

ҚАБЫЛДАУ

БІРЛЕСКЕН ЖОБАЛАР 
ЖҮЗЕГЕ АСУЫ ТИІС

Мемлекет басшысы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
басқарма төрағасы Нұрлан Қаппаровты қабылдады, деп 
хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. 
Н.Қаппаров Мемлекет басшысына компанияның трансформация 

бағдарламасы аясында жүргізіп жатқан жұмысы туралы баяндады, 
сондай-ақ  оның жаңартылған даму стратегиясын таныстырды.   

Қазақстан Президенті уран өнеркәсібі еліміздегі негізгі 
салалардың бірі екеніне және әлемдік нарықта елеулі орынға ие 
болып отырғанына тоқталды.

Бұл ретте Нұрсұлтан Назарбаев уран өндірісін тиімді бақылауды 
қамтамасыз ету қажеттігіне, шетелдік жетекші компаниялармен өзара 
тиімді ынтымақтастық орнатудың және бірлескен жобаларды жүзеге 
асырудың маңыздылығына назар аударды.

Н.Қаппаров қазіргі кезде Қазақстан жалпы әлемдік көлемдегі 
уран өндірісінің 40 пайызын қамтамасыз етіп отырғанын айтты. 
Компанияның алдында тұрған негізгі міндеттердің бірі ядролық отын 
жеткізу саласындағы көшбасшылардың біріне айналу болып отыр. 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ басқарма төрағасы компанияның 
жаңартылған даму стратегиясы халықаралық консультанттардың 
атсалысуымен әзірленгенін, инвестициялық және операциялық 
қызметтің тиімділігін, сондай-ақ еңбек өнімділігін арттыруды 
көздейтінін атап өтті.

Кездесу қорытындысы бойынша Мемлекет басшысы бірқатар 
нақты тапсырма берді. 

ЗАҢСЫЗ ТЕКСЕРУЛЕР 
ҚАТАРЫ ҚЫСҚАРДЫ

Елбасы Бас прокурор Асхат Дауылбаевты қабылдады, деп 
хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі.
Кездесу барысында А.Дауылбаев Мемлекет басшысына құқық 

қорғау органдарының қызметі, сондай-ақ халықтың әлеуметтік әлсіз 
топтары мен кәсіпкерлерді қорғауды күшейту жөніндегі тапсырманың 
орындалу барысы туралы баяндады.

Елбасы президенттік сайлауға әзірлік пен оны өткізу кезеңінде 
заңдылықтың сақталуын қамтамасыз ету қажеттігіне назар аударды.

Нұрсұлтан Назарбаев Ұлттық қордан экономиканы қолдауға 
бөлінетін қаражаттың мақсатты пайдаланылуын қадағалауды одан әрі 
күшейтудің маңыздылығын атап көрсетті.

Мемлекет басшысы бизнес субъектілерін заңсыз тексерулердің 
саны 6 есе қысқарғанына тоқталды және кәсіпкерлер құқығының 
мүлтіксіз сақталуын бақылауды одан әрі қамтамасыз етуді тапсырды.

Сонымен қатар Қазақстан Президенті азаматтардың еңбек 
құқығын, әсіресе еңбекақы төлемдеріне қатысты құқықты қорғау 
қажеттігін айтты.

А.Дауылбаев сондай-ақ бюджетті толтыруға және 
пайдаланылмайтын жерлерді мемлекет меншігіне қайтаруға 
бағытталған шаралар туралы баяндап, қадағалау қызметінің өзге де 
өзекті мәселелері туралы айтты.

Кездесу қорытындысы бойынша Мемлекет басшысы бірқатар 
нақты тапсырма берді.

Кеше облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев Қазақ
стан Республикасының 
еңбек сіңірген қайраткері, 
КСРО және Қазақстан Су
рет шілер одағының мү
шесі Қайырбай Зәкіровті 
қабылдап, 70 жасқа толуымен 
құттықтады. Қазақ бейнелеу 
өнерінің, соның ішінде Сыр 
бойындағы суретшілік мек
тептің қалыптасуына өзін
дік үлес қосқан қылқалам 
шеберін облыстың «Құрмет 
Грамотасымен» марапаттады.  
– Сіз облысымыздың бей-

нелеу өнерінің дамуына зор 
үлесіңізді қосып келесіз. Сіз дің 
шығармашылықтағы тақырып-
тарыңыз уақытпен, әдет-ғұрып, 
салт-санамен, бабалардың ру-

хани мұрасымен, экологиялық 
мәселелермен тығыз үндесіп, мәде-
ни-рухани кеңістігімізді кеңейтіп 
келеді. Сіздің қаламыңыздан шық-
қан картиналарыңыз еліміздегі 
көрмелерде ғана емес, АҚШ, 
Франция, Португалия, Қытай, 
Жапония, Марокко, Йемен 
секілді шет мемлекеттердің өнер 
мұражайларына, Ресей Федерациясы 
Мәдениет министрлігінің қорында 
да қойылған және шетелдік дербес 
коллекционерлердің қолында сақ-
таулы, – деп жылы лебізін жеткізді. 

Қ.Зәкіровтің суретшілігімен 
қоса ақындық, термешілік қырын 
ел таниды. «Шалқасынан туған ай» 
деп аталатын өлеңдер жинағына 
сөзбен салынған сурет сияқты 
таңдаулы туындылары енген. «Құс 
жолы», «Көкжиек», «Айтматовты 

оқығанда» деп аталатын суреттері 
тылсым өнердің  сырын танитын 

талғампаздардан өз бағасын алған. 
Ол халықаралық, республикалық 

көрмелерге қатысып, Әзірбайжан, 
Орта Азия және КСРО Суретшілер 
одағының дипломанты, Қазақстан 
Республикасы Президентінің және 
Қызылорда облысы әкімінің сти-
пендиаты атанып, «Алтын адам» 
номинациясының «Самғау» 
меда лімен марапатталған. 
Өт  кен жылы Халықаралық 
«ТҮРКСОЙ» түркі мәдениетін да-
мыту ұйымының ұйым дастыруымен 
Қазан қаласында өткен халықаралық 
симпозиумда  «Қорқыт», «Бегім 
ана», «Балқы базар» атты 
картиналары жоғары бағаланып, бас 
бәйгені жеңіп алды. 

Суретшіні мерейлі жасқа 
толуымен облыстық ардагерлер 
кеңе сінің төрағасы Сейілбек Шау-
хаманов құттықтады. Осы жиында 
елдің атын танытқан өнер иесіне 
қазақы дәстүрмен шапан жабылып, 
құрмет көрсетілді. 

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.    

Тарих қайталанып тұрады. 
Бү гінгі әлем осыдан алты жыл 
бұ рын ғыдағыдай экономикалық 
кол лапс ты бастан кешуде. Мұнай 
ба ғасы түсіп кетті. Қақтығыстар 
мен санкциялар, көптеген 
елдердің эко номикалық дамуын 
тежеуілдете түсуде. 
Еуродақ  елдеріндегі 

жұмыссыздықтың өсуі өзекті мәселеге 
айналып отыр. Сондықтан да онымен 
күрес жүргізу туралы Еурокомиссия 
төрағасы, Люк сембургтің бұрынғы 
премьер-министрі Жан-Клод Юнкер 
әріптестеріне үндеу тастады. Ол 
2015 жыл бүкіл Еуропа үшін оңай 
соқпайтынын ескертеді. Бір жағынан 
инфляция, оның соңы дефлацияға 
ұласып кету қаупі бар. Екінші жағынан 
мұнайдың арзан бағасы Қытай 
мен Таяу Шығыс елдерінің және 
Венесуэланың жағдайын қиындатуда. 
Мына жақтан АҚШ доллардың 
үстемдігін қалпына келтіруге күш 
салуда. Осындай экономикалық  
жағдайлардың Қазақстанға тікелей 
не жанамалай болса да әсерін 
тигізбей қоймайды. Өйткені еліміз 
әлемдік қауымдастықтың бір бөлшегі 
саналады.

Әлемдік қаржы дағдарысын қанша 
байқамаймыз, елемейміз десекте оның 
әсерлерімен 2007-2009 жылдардағыдай 
ұшыраспай тұра алмайтынымыз анық.  
Қазақстан Үкіметі ендігі дағдарысқа 
қарсы шаралардың үлкен арсеналымен 
қаруланып, дағдарыстың әсерлерін 
жеңілдету үшін қолда бар ресурстарды 
шоғырландыруда. 

Кезінде мұнай бағасы жоғары 
болып тұрған уақытта Қазақстан 
табыстан басы айналып, ақшаны 
оңды-солды шашқан жоқ. Қара 
алтыннан түскен табыс Елбасының 
бастамасымен құрылған Ұлттық 
қорға жинақталып отырды. Бұл 
қаржыны бәріне бірдей етіп бөліп 
беру керек дегендер де табылған 
болатын. Президент сол уақыттары 
әлемдегі мұнай бағасы өзгеріп тұруы 
мүмкін, қазір мұнай сатудан табыс 
жақсы түсіп жатса, оны кейінгі қиын 
жағдайларға сақтап қою туралы 
айтқан еді. Уақыт Елбасы сөзінің расқа 
айналғанын көрсетіп отыр. Қазақстан 
экономикасының қауіпсіздік белбеуі 
ретінде бірінші кезекте  
мұнай экспорты түсімінен 
жинақталған Ұлттық қор 
болып отыр.

ӘЛЕМ ЭКОНОМИКАСЫ 
ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН

Бүгінде әлемді шарлаған  
дағдарыс көптеген 
дамыған елдердің өзіне 
ауыртпалығын тигізіп, 
олардың экономика
сын құлдыратып жіберді. 
Соның әсерінен бұл ел
дерде бірқатар өндіріс 
орындары жабылып, 
жұмыссыздар қатары күн 
санап артып келеді. Ақпан 
айында өткен Үкіметтің 
кеңейтілген отырысын
да Елбасы Нұрсұлтан На
зарбаев елімізде осындай 
дағдарысты болдырмас 
үшін әрі оған төтеп беру 
мақсатында қолға алынуға 
тиісті нақты жолдарды тал
дап айтып берді. Соның 
бас тысы Елбасы барлық 
сау да желілерінде отандық 
тауарлар секциясы пай
да болу үшін “Қазақстанда 
жасалған” акциясын қолға 
алу қажеттігін тапсырды.

Үкіметтің сол кеңейтілген 
отырысында Мемлекет бас-
шысы барша азаматтарға осы 
күрделі жағдайда патриот бо-
лып, қазақстандық өнімді са-
тып алуға ерекше көңіл бөлу 
қажеттігін де ерекше айтып өтті. 
Шындығында, қазіргі дағдарыс 
қиындығы жағдайында бір елдің 
екінші елмен экономикалық бай-
ланысы нашарлай бастағаны 
да жасырын емес. Ал мұндай 
қалыптасқан жағдайдан шығу-
дың бірден-бір жолы отандық 

тауарларды көптеп өндіруге 
ерекше көңіл бөлудің де маңызы 
зор. Өйткені бұл іс ең алдымен 
сырттың тауарына тәуелділіктен 
арылуға жол ашса, екіншіден 
оған кететін барлық шығын, 
яғни қаржы өз жерімізде қалады.

Қалай айтқанда да Ел-
басы бастамасымен бұған 
дейін қолға алынған Үдемелі 
индустриялық-инновациялық 
даму бағдарламасының бірінші 
бесжылдығында елімізде 
көптеген аса маңызды жо-
балар жүзеге асырылды. 
Экономиканың қарыштап да-
муына айтарлықтай әсер ететін 
мұндай істер біздің облы-
ста да кең ауқымда жүргізілді. 
Нақтырақ айтқанда, осын-
дай ел дамуына айтарлықтай 
үлес қосатын жобалар ішінде 
осы жылдары өңірлік Инду-
стрияландыру картасы аясын-
да қолға алынған 25 жобаның 
15-і толықтай іске қосылды. 
Солардың қатарында өткен 
жылы Қызылорда қаласында 
ашылған “Смарт Раббер” ЖШС-
ның ескі автокөлік дөңгелектерін 
қайта өңдеу арқылы резеңке 
ұнтақтары мен жерасты суару 
түтіктерін шығаратын өндіріс 
орнының алар орны ерекше. 
Бұл жобаның ерекшелігі сол, 
ол инновациялық технология 
қолданатындықтан біріншіден 
инновациялық жоба болса, 
екіншіден, серіктестіктің бұл 
жұмысы “жасыл экономика” са-
ясаты аясында қалдықсыз өнім 
өндіретін өндіріс орны болып 

есептеледі. Жалпы серіктестік 
жүзеге асырған бұл жобаның 
құны 500 млн теңгені құрайды. 
Бұл қаржының 290 млн теңгесін 
“Дорстрой” ЖШС көтеріп отыр-
са, ал 210 млн теңгесі “Казкау-
чук” ЖШС “Технологиялық 
дамыту жөніндегі агенттік” 
акционерлік қоғамының грант 
қаржысы үлесіне тиесілі.

Сонымен, “Ескі автокөлік 
дөңгелектерін қайта өңдеу 
арқылы резеңке ұнтақтары 
мен жерасты суару түтіктерін 
шығаратын” жобаның тиімділігі 
неде дегенге келсек, онда оның 
күнделікті өмірде келтірер пай-
дасы мол екеніне көз жеткізуге 
болады. Соның бастысы, 
серіктестік толық қуатында 
жұмыс істеп тұрған кезде жы-
лына 270 тонна резеңке ұнтағын 
өндіреді. Бұл дегеніңіз ша-

мамен 7,5-17,5 мың шар-
шы метр балалардың ойын 
алаңдарын жасауға жетеді. 
Немесе, қарапайым тілмен 
айтқанда, төрт футбол ойын 
алаңын салуға болады. Сондай-
ақ, мұнан бөлек серіктестік 440 
тонна белсендірілген резеңке 
ұнтағын да өндіреді. Ал ол 
автокөлік жолдарын салуға тап-
тырмайтын материал екенін 
екінің бірі біле бермесі анық. 
Серіктестік жылына өндірілетін 
осы “резеңке асфальт” көлемі 
1700 текше метрге жетеді. Яғни 
ол 2,8 шақырым автокөлік жо-
лына төсеуге жарайды. Соны-
мен қатар мұнда өндірілетін 3,9 
млн метр жерасты суару түтігін 
шығарады. Ол 180-200 гектар 
ауыл шаруашылығы жерлерін 
сумен қамтамасыз етуді жүзеге 
асырады. Шаруа адамдарына 

бұл дүниенің тиімділігі сол, ол 
еккен егісті қалыпты суғаруға 
жол ашса, сондай-ақ оның пай-
далану мерзімі де ұзақ уақытқа 
есептелген. Яғни, жерасты суару 
түтіктері көп жылдар бойы іріп-
шірімей, жұмыс жасайды.

“Смарт Раббер” ЖШС 
шыққан осындай сапалы ма-
териалдарды сатып алып, 
пайдаланушылардың алды 
бүгіннің өзінде оған көптеп 
тапсырыс беріп отыр. Сондай 
сұраныстың күн сайын арта 
бастағанын сезіне бастаған 
серіктестік басшылары алдағы 
уа қытта өндіріс қуаттылығын 
қазір гісінен де арттыра түсуді 
жоспарлап отыр. Сөйтіп бүгінде 
қырық адам жұмыс жасайтын 
өндірісте жұ мысшылар санын да 
арттыра түспек.

Айғали ҚАРАБАЛАЕВ.

«НҰР ОТАН» ПАРТИЯСЫНЫҢ 
ХVІ СЪЕЗІНЕ ДЕЛЕГАТТАР 
САЙЛАНДЫ

Кеше «Нұр Отан» партиясы Қызылорда облыстық 
филиалының кезектен тыс ХVІІІ  конференциясы өтті. 
Партияның облыстық филиалының төрағасы, облыс әкімі 

Қырымбек Көшербаевтың жетекшілігімен өткен конференция 
жұмысына партия филиалы Саяси кеңесінің мүшелері, облыстық, 
қалалық, аудандық мәслихат депутаттары мен басқарма басшылары 
партия ардагерлері мен белсенділері және үкіметтік емес ұйымдар 
мен «Жас Отан» Жастар қанатының өкілдері қатысты. Жиынның күн 
тәртібінде «Нұр Отан» партиясының ХVІ съезіне делегаттар сайлау 
туралы мәселе қаралды. 

Шара барысында «Нұр Отан» партиясы облыстық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары Наурызбай Байқадамов хабарлама 
жасады.

Онан соң облыстық мәслихат депутаты, «РЗА» АҚ президенті, 
«РЗА» бастауыш партия ұйымының жетекшісі Самұрат Имандо-
сов, Қызылорда облысы бойынша Қазақстан халқы Ассамблеясының 
мүшесі Дагмара Мутаусова және Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің студенті Мұхаммедәлі Бекпейісов сөз 
алып, өз ойларын ортаға салды. 

Конференция барысында күн тәртібіндегі негізгі мәселе бойын-
ша облыстық партия филиалынан ХVІ съезге 60 делегат сайланды. 
Олардың ішінде Сыр өңірінен шыққан белгілі қоғам қайраткерлері, 
Парламент депутаттары мен танымал спортшылар да бар. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

ҚЫЛҚАЛАМ ШЕБЕРІНЕ ҚҰРМЕТ

САПАЛЫ ӨНІМГЕ СҰРАНЫС КӨП

НАУРЫЗ АЙЫНДА 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР 
13 КҮН ДЕМАЛАДЫ

Қазақстанда наурыз айында 
13 демалыс және мейрам күні бар, 
– деп хабарлайды Тengrinews.kz.

Атап айтқанда, Халықаралық 
әйелдер күні – 8 Наурыз 
жексенбіге келіп тұр. Қазақстан 
Республикасының заңнамасына 
сәйкес, егер мемлекеттік мейрам 
демалыс күндеріне – сенбі неме-
се жексенбіге сәйкес келсе, де-
малыс бір күнге ұзартылады. 
Сондықтан демалыс күндеріне 
тағы бір күн, яғни дүйсенбі – 9 
наурыз қосылады.

Наурыз мейрамында отан-
дастарымыз бес күн демалады: 
наурыздың 21-нен 25-не дейін. 
Қазақстандықтардың сүйікті 
мейрамының бірінші күндері – 
21 және 22 наурыз да демалыс 
күндеріне сәйкес келіп тұр, 23 на-
урыз да (дүйсенбі) ресми мейрам 
күні болып есептеледі, сондықтан 
демалыс күндері 24 (сейсенбі) 
және 25 наурызға (сәрсенбі) 
ауыс тырылады. 

Нәтижесінде Қазақстанда 
2015 жылы наурыз айында мей-
рам күндерін қоса есептегенде 13 
демалыс күні болады.

Кеше жаңа футбол маусымы 
қарсаңында «Қайсар» футбол клубының 
ойыншыларын таныстыруға арналған 
салтанатты шара өтті. Оған облыс әкімі 
Қ.Көшербаев қатысты.
Кезекті ел біріншілігіне «Қайсар» 

тыңғылықты дайындалды. Түркияда төрт рет 

оқу-жаттығу жиынын өткізді. 13 жолдастық-
бақылау кездесуін өткізіп, бес ойында жеңіске 
жетті. Қарсыластар қақпасына 32 гол соғып, 
өз қақпаларына 13 доп жіберіп алды.

Жаттығу жиындары барысында клуб 
басшылығы 11 жаңа ойыншымен келісім-
шартқа отырған. Оның екеуі қақпашы, төртеуі 

қорғаушы, төртеуі жартылай қорғаушы, біреуі 
шабуылшы. Командада Словакия, Болга-
рия, Чехия, Эстония елдерінің легионерлері 
бар. Сондай-ақ, Қ.Нұрдәулетов, Ф.Ирисметов 
«Қайсардың» намысын қорғайтын болады.

Салтанатты шарада команданың жаңа 
формасы таныстырылып, футболшыларға 
жейделері табысталды. 

– 2020 жылға дейін Қызылорда қаласында 
15 мың көрерменге арналған заманауи стади-
он салынбақ. Стадионның жанында «Қайсар» 
футбол клубының базасы футболшылардың 
жаттығулары үшін бассейннен бастап, 
қосалқы алаңдарға дейін болады. Ал биылғы 
жылы 3000 көрерменге арналған жабық 
кешенді футбол манежінің құрылысы баста-
лады. Бұл аймақ футболын дамытуға септігін 
тигізеді. Жаңа маусымда «Қайсар» команда-
сына сәттілік тілейміз. Жеңістерімен қуанта 
берсін, – деді облыс әкімі Қ.Көшербаев.

Ал жиналған жанкүйерлер, ардагер ойын-
шылар командаға сәттілік тіледі.

Айта кетейік, биыл бірінші лига-
да аймақ намысын «Байқоңыр» командасы 
қорғайтын болады. Жергілікті ойыншылардан 
жасақталған команда өткен жылы екінші лига-
да топ жарған болатын.

Дәурен ОМАРОВ.

“ҚАЙСАР” ЖАНКҮЙЕРЛЕРГЕ 
ЖАҢА ҚҰРАМЫН ТАНЫСТЫРДЫ
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САЙЛАУ – ХАЛЫҚ ҚАЛАУЫ, УАҚЫТ ТАЛАБЫ
УАҚЫТ ТАЛАБЫНАН 
ТУЫНДАҒАН ШЕШІМ
25 ақпанда Елбасы Нұр

сұлтан Әбішұлы Назарбаев 
елімізде мерзімінен бұрын 
президенттік сайлау өткізу 
жөнінде Қазақстан халқына 
өз Үндеуін жариялады. Үн
деу жариялауға мыңда ған 
азаматтардың, саяси пар
тиялар мен демокра тиялық 
күштер, респуб ликалық қо
ғам дық бірлестіктіктер мен 
500ден астам Үкіметтік емес 
ұйымдар өкілдерінен кел
ген ұсыныстілектері себеп 
болды.

 Бұл ұсыныстарда республика тұрғындарының қазіргі геосаяси күрделі 
ахуал қалыптасып отырған кездегі  ертеңгі күнге деген алаңдаушылықтары 
айтылған. Посткеңестік республикалар қатарында ішкі саяси тұрақтылық 
пен этносаралық келісімді, конфессияаралық татулықты сақтап отырған 
бірденбір ел ретінде осы қол жеткізген бірлігіміз бен татулығымызды әрі 
қарай сақтау үшін де президент сайлауын мерзімінен бұрын өткізу туралы 
маңызы зор ұсыныстар берілді. 

Елбасымыз республика халқының, соның ішінде барлық әлеуметтік 
топтар  мен саяси партиялар және ұйымдардың азаматтарды саяси
әлеуметтік қиыншылықтарға қалдырмау үшін  батыл шешім қабылдау 
қажеттігі туындағанына тоқталды. Мерзімінен бұрын президент сайлауын 
өткізу елдің бүгінгі ішкі саяси тұрақтылығы мен экономикалық қуатын 
одан әрі нығайту мүддесінен туындап отырғанын атап өтті. 

Халыққа Үндеуінде Елбасы алдағы сәуір айында Президент сайлауын 
өткізудің конституциялық нормаларға сәйкестігі жөнінде Сенаттың 
сұранысы бойынша Конституциялық Кеңестің шешімі болғанын, осы 
шешімге негіздеп Конституцияның 41бабы бойынша сәуір айының 26 
жұлдызында Президент сайлауы өтетінін жариялады.

Қазақстан әлемдегі барынша дамыған 30 елдің қатарына қосылуға 
бағыт алып, Нұрлы жолды, Нұрлы болашақты таңдады. Атабабаларымыз  
сан ғасырлар аңсаған «Мәңгілік Ел» болу мұратын жалпыұлттық идея 
ретінде басты бағдар етіп алды. Осындай жетістікке жетуіміздің негізінде 
Қазақ елін тәуелсіздіктің мәңгі тұғырына шығарған, экономикалық 
қиыншылықтар мен саяси шиеленістерден алып шыққан Елбасымыздың 
ерен еңбегі жатыр. 

Сыр өңіріндегі білім мен ғылымның, мәдениеттің қарашаңырағы 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің оқытушы
профессорлар қауымы мен студентжастары еліміздің саясиэкономикалық 
тұрақтылығына, оның одан әрі қарқынды дамуына кепіл болатын  Қазақстан 
Республикасы Президентінің сайлауына белсенді қатысуды азаматтық 
борышы деп біледі.

Қылышбай БИСЕНОВ,
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 

ректоры, техника ғылымдарының докторы, профессор.

БОЛАШАҚ ДАМУЫМЫЗДЫҢ 
БЕРІК КЕПІЛІ

БІРЛІК ЖОЛЫНДАҒЫ 
ЖАУАПТЫ ШАҚ

ЖАҚСЫ ІС ЖАЛҒАСЫН ТАБУЫ ТИІС
Қызылорда облысындағы “Сұңқар” шаруа қожалығының ұжымы, Елбасының 

Президент сайлауын өткізу жөніндегі шешімін бірауыздан қолдайды. 
Өткен жылдың соңында Елбасы жариялаған “Нұрлы жол – болашаққа бастар 

жол” атты Жолдауы  дағдарыстың алдын алудың ауқымды шарасы болды. Өткен 
ғасырдың соңғы онжылдығында Тәуелсіздігін жариялаған Қазақстан ширек 
ғасырға жуық уақыт аралығында талай белесті бағындырды. Жаңа мемлекеттің 
жаңа қоғамын, Тәуелсіздік тарихын қалыптастыра отырып, өзімізді де жаңа 
уақыттың талабына сай өзгерте білдік.

Қай қоғам болсын қиындықсыз, кедергісіз алға басқан емес. Біз де дамушы 
мемлекет ретінде әлем дік деңгейдегі саяси талаптілек тердің үдесінен біртіндеп 
шығып келеміз. 

Тәуелсіздік жылдары қалыптасқан Ассамблея өкілдерінің бастамасын 
Қазақ станды өзінің тарихи Отаны санайтын күллі қазақстандықтардың қолдауы 
ел ішінде орныққан келісім мен татулықтың нәтижесі деп білеміз. 

 «Сұңқар» шаруа қожалығының ұжымы.

Өткізілген конкурс нәтижесі 
бойынша облыс әкімінің 2015 
жылғы 3 наурыздағы өкімі мен 
Жарқынбаев Ғайнулла Зейнул
лаұлы Қызылорда облыстық ішкі 
саясат басқарма сының басшысы 
лауазымына тағайындалды.

Ғайнулла Зейнуллаұлы 1954 
жылы дү ние ге келген. Алматы 
энергетикалық инсти тутын  
инженерэлектрик және Қорқыт 
ата атындағы Қызылорда мемле
кеттік универ ситетін экономист 
мамандықтары бойынша бітірген. 

Еңбек жолын 1978 жылы Қызылорда 
электр жүйелері мекемесінің инженері болып 
бастаған. 19891993 жылдары  Қызылорда 
қалалық партия комитетінің инструкторы, 
ұйымдастыру жұмысы секторының меңге
рушісі, 19931995 жылдары  «Корда» 

«ҚазақстанТүркия» біріккен 
мекемесі бас директорының 
орынбасары, 19951999 жылда
ры  Қызылорда облысы әкімі нің 
көмекшісі, Қызылорда об лыс
тық пошта байланысы меке ме
сінің бастығы, 19992005 жыл
дары  Қызылорда облы сы әкімі 
аппаратының бас шысы, 2005
2008 жылдары  Қы зылорда 
об лыс тық ішкі саясат депар
таментінің директоры, 20082009 
жылдары  Қызылорда қаласы 

әкімі аппаратының жетекшісі қызметтерін 
атқарған.

2009 жылдан бастап осы кезге дейін 
Қызылорда облысының мұрағаттар және құ
жаттама басқармасының басшысы қызметін 
атқарып келді.

ЕЛДІКТІҢ БИІК МҮДДЕСІ

Қазақстан халқы Ассамблеясының мерзімінен 
бұрын президенттік сайлау өткізу туралы бас
тамасы қоғамда кең және жағымды пікірталас 
тудырғаны анық. «Петро Қазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» АҚ ұжымы Елбасының ағымдағы жылы 
Президент сайлауын өткізу жөніндегі шешімін 
толық қолдайды. 

Татулықты ту еткен қазақ елінің ырысы күн 
санап артып, халықаралық беделінің нығаюын 
бүкіл әлем мойындап отыр. Бұны біз бүгінгі 
күнгі Қазақ елінің үйлесімді ұлтаралық достық 
пен конфессияаралық татулықтың үлгісі ретінде 
әлем елдеріне өнегелі істерімен танылып 
отырғандығынан білеміз.

Біз еліміздің әлеуметтікэкономикалық даму
ын да жүргізіліп отырған бар істерді қолдауға 
әрқашан дайынбыз. Экономикасы мен тұрмыс 
деңгейі жоғары дамыған мемлекеттің қатарына 
ену жөніндегі жаһандық бастамалар табысты 
боларына және ел тарихындағы болашақ биік 
белестерді әлі де бағындыра берерімізге мұнай

шылар қауымы да бек сенімді.
Сондықтан да Сыр елінің еңбекшілері  даму

дың даңғыл жолына түскен елімізді әрдайым 
биіктен көріне береді деген ойдамыз.

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ-
ның кәсіподақ комитеті және ұжымы.

Қазақстан халқы Ассамблея
сының кезектен тыс президенттік 
сайлау өткізу туралы бастамасы 
ел тарапынан қызу қолдау тапты. 
Осыған орай Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев Қазақстан халқына 
Үндеуін жолдады. Кезектен тыс 
сайлау өткізу жөніндегі шешімі 
геосаяси және сыртқы саяси жағ
дайлардан туындап отыр. Бүгінгі 
жаһандық өзгерістер тиі сінше зер

делі ісқимылды, на рық қа жедел 
бейімделуді, халық ара лық және 
ішкі саясатқа тың ғылықты ден 
қоюды талап етеді. 

Елбасы Үндеуін Қызылорда 
қалалық ауруханасы ұжымы да 
қызу қолдайды. Елдің бірлі гін 
нығайтып, Отанымызды көркей
туге бағытталған кез келген ұсы
ныс біздің дәрігерлер қауымы 
үшін де құнды. 

Елбасы халыққа жолдаған Үн
деуінде сайлаудың нақты мерзімін 
де белгілеп берді. Жер аяғы кеңіп, 
көктем мезгілінің бел ортасында 
елімізде аса маңызды сайлау 
өткелі тұр. Бұл оң бастамадан 
туындаған дұрыс шешім. Біздің 
еліміз тәуелсіздік алған уақыттан 
бері тұрақтылық пен татулықты, 

экономикалық өркендеу мен 
халықтың әлауқатын жақсартуды 
қамтамасыз етіп келеді. Енді осы 
бағыттағы жемісті жұмыстардың 
одан әрі жалғасқаны қажет. 

Міне, осы тұрғыдан алғанда, 
кезектен тыс президенттік сайлау 
өткізудің маңызы айшықтала 
түседі. 

Біз елдің кемел келешегі, ынты
мағы мен бірлігі, тұрақтылығы 
мен өркендеуі үшін еңбектене 
бере міз. Баянды болашақ пен бір
лі гіміз үшін ұдайы бір саптан та
была бермекпіз. 

Асылбек ТОҒЫЗБАЕВ, 
Қызылорда қалалық 

ауруханасының бас дәрігері.

Мемлекет басшысының Қазақстан 
халқына Үндеуін оқи отырып, пре
зиденттік  сайлауды мерзімінен бұрын 
өткізу еліміз бен халқымыздың мүддесі 
үшін өте маңызды әрі жауапкершілігі 
жоғары шара екеніне анық көзім 
жетті. Бұл қадам еліміздің болашағы 
мен гүлденуі секілді мақсаттарға же
туі жолында  қазақстандықтардың 
күшқуатын бір бағытқа біріктіру бо
лып табылады. Сондықтан да халық 
ауызбірлік, тұрақтылық танытып, 
ел дік мүддесіне жұмыла білуі тиіс. 
Сон да барып «Қазақстан2050» жә не 
«Мәңгілік ел» стратегияларын  бұ
рынғыдан да қуатты етіп қоймай, 
олар ды бірлесе жүзеге асырудың мүм
кіндігі молаяды.

Әлемді шарлап, күрделі құбылыс
қа айналған қаржыэкономикалық дағ

дарыс ең алдымен қарапайым халыққа 
өз ауыртпалығын әкелері  сөзсіз. Біз 
мұндай қиындықтықтардың өз елімізге 
келмеуіне айрықша мән беріп, бәрінің 
алдын алуымыз керек. Шындығында, 
Үндеуде айтылғанындай, жер бетінде 
қанша миллион болса да туын тігер 
ұлтарақтай жерді, ұрпағына мирас 
етер елді арман еткен ұлттар қаншама. 
Олар дың жанында біз Аллаға шүкір
шілік етіп, ұланбайтақ жерімізді қа
сық қаны қалғанша қорғап, ата жұртты 
ұрпағына мирас еткен атабабамызға 
мың алғыс айтуымыз қажет. Енді 
сол бабалардан аманат болған ту ған 
жерді, оның табиғи байлығын кей
інгі ұрпаққа аманаттауымыз ке рек. 
Елдің жүріп өткен жолында қан ша ма 
қиындықтарға кезіктік. Елбасының 
көреген саясаты нәтижесінде ол қи
ын дықтарды еңсеріп, жедел даму жо
лына түстік емес пе?! Осының бәрі 
ха лықтың бір мақсатқа жұмылып, бір 
бағытқа қарауынан деп білемін. Ел 
мүддесін ойлаған отандастарымыз 
алдағы асуларды бірге асады деп ой
лаймын.

Бекен МҰСАЕВ,
тыл және еңбек ардагері.

ТАҒАЙЫНДАУ

«Сыр Медиа» ЖШС жанындағы 
облыстық коммуникациялар 
орталығында облыстық ішкі 
саясат басқармасы басшысының 
орынбасары Еркебұлан Меңлібаев 
БАҚ өкілдеріне арнап брифинг 
өткізді. Онда аймағымыздағы 
мемлекеттік жастар саясатының 
жүзеге асырылуы мен   
«Мемлекеттік жастар саясаты 
туралы» ҚР Заңының ерекшеліктері 
жайын  баян етті.

Ең алдымен Заңның негізгі мақсат
міндеттері сөз болды. Заң үстіміздегі жылдың 
9ақпанында қабылданған. Негізгі мақсаты – 
мемлекеттік жастар саясатының жаңа форматын 
қалыптастыру. Жаңа Заң 5 тараудан, 31 баптан 
тұрады. Оның негізгі ұғымдары қатарына жас 
маман, өңірлік жастар форумы, республикалық 
жастар форумы, ұлттық баяндама секілді 
ұғымдар енгізілген. Бұл ұғымдар жастардың 
форумдарда ұсыныстар мен пікірлерін 
жеткізуге, олардың өзекті мәселелерін анықтап, 
шешу жолдарын қарастыруға мүмкіндік береді. 
Сондайақ, мемлекеттік жастар саясатын іске 
асыру мәселелерін талқылауды қамтамасыз 
етеді. 

Жиын барысында мемлекеттік жастар 
саясатының аймағымызда жүзеге асырылуы 
да талқыға салынды. Е.Меңлібаевтың 
айтуынша, өңірімізде жастар саясатын дамыту 
бойынша 20142015 жылдарға арналған «Жол 
картасы» қабылданып, бағдарлама аясында 23 
әлеуметтік жоба қолға алынған. Бағдарламаны 
қаржыландыру деңгейі 3 жылда 3 есеге артып 
отыр. Ал, аталмыш бағдарлама негізінде биыл 
16 жоба жүзеге асырылады деп күтілуде.

«2014 жыл бюджеттен тыс көздер 
арқылы 4 әлеуметтік жоба іске асты. 
Оның ішінде экстремалды спорт түрімен 
айналысатын жастарға арналған әлеуметтік 
парк құрылысының жобасын атауға болады. 
Сонымен қатар, 2008 жылдан бері тұрмысы 
төмен отбасыларынан шыққан күндізгі бөлімде 
білім алатын  студенттерге қоғамдық көлікте 
жеңілдікпен жүруге жәрдемақы бөлінуде. Осы 
ретте өткен жылы 3482 студентке қаржы қаралса, 
биыл 3214 студент осындай жеңілдікпен 

қамтылатын болады. Жалпы өңірімізде 
мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыруда 
институтционалды жүйе қалыптасты», деді 
облыстық ішкі саясат басқармасы басшысының 
орынбасары Еркебұлан Меңлібаев.

Мұнан өзге аймақтың барлық білім беру 
жүйесінде, мекемелер мен кәсіпорындарда 
жастар ісі жөніндегі комитет құрылып, өз 
жұмысын бастап кеткен. Сондайақ, облыс 
әкімінің қаулысына сәйкес, жастармен адресті 
жұмысты күшейту және оларға әлеуметтік
құқықтық кеңес беру жұмысын үйлестіру 
мақсатында «Жастарды қолдау орталығы» МК 
мекемесі құрылып, облыс орталығы, Байқоңыр 
қаласы мен барлық аудандарда жастарға 
қызмет көрсетуде. Бүгінде бұл орталықтарда 
32 маман белгіленіп жұмыс атқаруда. Ал, ауыл 
жастарымен жұмыс жасау үшін әрбір ауылдық 
округтерде 128 маман мемлекеттік жастар 
саясатын іске асырып отыр. 

Сонымен бірге, жыл сайын облыс көлемінде 
жастар қоғамдық бірлестігінің саны да артуда. 
Қазіргі сәтте 60 қоғамдық бірлестік тіркелсе, 
оның 42сі белсенді жұмыс жасап жатқан 
көрінеді. Ең бастысы, өңірде NEET санатына 
жататын жастармен жұмыс жасау және жастар 
арасындағы жұмыссыздықты жою бойынша 
салааралық ісжоспары бекітілген. 

Басқосуда БАҚ өкілдері тарапынан түрлі 
сауалдар жолданып, нақты жауаптар алынды. 

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ. 

БРИФИНГ

ЖАСТАРДЫ ҚОЛДАУДЫҢ 
ЖАҢА МҮМКІНДІГІ

МАҢЫЗДЫ 
МӘСЕЛЕЛЕР 
ТАЛҚЫЛАНДЫ

Кез келген  қоғамды 
мәдениетсіз көзге елестету 
мүмкін еместігі белгілі. Біздің 
тәуелсіз елімізде  де аталмыш 
саланың жай-күйі басты 
назарға алынған.  Облыстық 
мәслихат депутаттарының 
солтүстік аудандарға жасаған 
жұмыс сапарында мәдениет 
және өнер саласын дамыту  
мәселелерінің талқылануы 
осының айғағы.

Облыстық мәслихаттың кезекті сес
сия сының төрағасы Абзал Тайманов бас
шылық жасаған Аралдағы жиын маңыз
дылығымен ерекшеленді. Қоғамдық 
талқылауға ауданнан сайланған облыс
тық мәслихат депутаты Аманжол Оңғар
баев, облыстық мәслихат аппаратының 
басшысы Мэлс Қосмамбет, мәдениет, 
мұрағаттар және құжаттама басқармасы 
басшысының орынбасары Жанат Құра
мы сова, округ әкімдері, ҮЕҰ, БАҚ 
өкілдерінің қатысуы кездесудің өзекті
лігін аңғартты.

Талқылау барысында аудандағы мә
де ниет мекемелерінің материалдық тех
никалық жабдықталуы, ағымдағы және 
күрделі жөндеу жұмыстарының жүргі
зілуі жайлы аудан әкімінің орынбасары 
Қуаныш Жанұзақов кең тұрғыда баяндама 
жасады. Айта кетерлігі, жиын барысында 
күн тәртібіндегі тақырыптар толыққанды 
қамтылды. Көтерілген мәселеге орай 
Арал ауданының әкімі Абзал Мұхимов 
тұшымды жауап қайтарды.

Түс ауа нақ осындай қоғамдық тал
қылау Қазалы ауданында өткізілді. Жи
ынды облыстық мәслихат депутаты Аб

зал Тайманов ашып, жүргізіп отырды. 
Күн тәртібіне сай Қазалы ауданы әкімінің 
орын басары Ғабит Бәймішев баяндама 
жа сады. Мұнан соң ұсыныспікірлерге 
кезек берілді.

Қазалы аудандық мәдениет және 
тіл дерді дамыту бөлімінің басшысы То
лыбай Жүсіпов ауылдық жерлердегі мә
де ниет ошақтарының халахуалын жақ
сар ту кезеңкезеңімен шешіліп жатқанын 
айтты. Дегенмен, мәселе де жоқ емес. 
Мысалы, Сарбұлақ елді мекеніне клуб 
ғимараты қажет. Сондайақ  аудан әкі
мінің орынбасары Сұлтан Мақашов, об
лыстық мәслихат  депутаты Ібайдулла 
Ті леп, Қазалы аудандық мәслихат хат
шы сы Талайлы Бөріқұлақов, Тәжібаев 
атындағы әмбебап ғылыми кітапхана 
директоры Нұржамал Мырзамұратова, 
халық шығармашылығын дамыту және 
мәденипродюсерлік орталығының ди
рек торы С.Аманкелдиев, тағы басқалар 
өз ойларын ортаға салды.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал, Қазалы ауданы.

Дағдарыс кезеңіндегі экономи
каны нығайтудың келесі құралы 
мемлекеттік шығындарды оңтайлан
дыру болып табылады. Барлығынан 
да үнемдеуге тура келеді. Бірақ, 
бұл уақытша шара. Өткен жылдар
дағы дағдарыстар тәжірибесі көр
сет кендей, мұның ешқайсысы біз ді 
өлтірмейді, керісінше бізді мықты 
етіп шығарады. Осылайша еліміз
де экономикалық дағдарысқа қар сы 
стандартты шаралар жүзеге асы
рылуда. 

Иә, Қазақстан әлемдік экономи
ка дағы құбылыстардан сырт қала 
алмайды. Бүгінгі күні әлем елдері 
бастан кешіп жатқан қаржы дағдары
сының салқыны бізге де әсері болмай 
қалмақ емес. Соның бір мысалы 
ретінде 2015 жылдың басында мұ
най бағасының одан әрі құлдырай 
түскенін айтуға болады. 

Қара алтынға баланған осы бір 
шикізатты өндіруші мемлекеттер 
ара  сында  рыноктағы өзінің үле
сі үшін күрес жүріп жатқаны шын
дық. Қазақстан мұнай экспорт
тау  шы мемлекет ретінде  әлемдік 
ко ньюнк тураның әсерін сезінуде. 
Мі не, соған байланысты елімізде 
қар жы лық жағдайдың тұрақтылығын 
қа лыптастыру үшін уақытша эконо
микалық шаралар жүзеге асырылуда. 
Жыл өткен сайын біз әлеуметтік тө
лемдердің көтерілу динамикасын бай
қаудамыз. Атап айтқанда, 20072011 
жылдар аралығында Қазақстандағы 
зейнетақы төлемдерінің ең төменгі 
мөлшерінің өсу динамикасы (доллар
мен есептегенде): 2007 жылы – 85, 
2008 жылы – 106, 2009 жылы – 140 
және 2011 жылы 163 доллар болды. 
Ал 20122013 жылы зейнетақы тө
лемдерінің көлемі 9 пайызға артты. 
2014 жылдың 1 сәуірінен бастап тек 
зейнетақы ғана емес, барлық әлеу
меттік төлемдер де 14 пайызға өсті. 
Қаржы дағдарысы күшейіп тұрса да 
мемлекет 2015 жылдың 1 қаңтарынан 

бастап зейнетақыны тағы 
да 9 пай ызға арттырды.  

Президент 2014 жылғы 
Жолдау ында алдағы жыл
дар әлем үшін үлкен сынақ 

кезеңі болатынын жеткізді. Бүгінгі 
күні ондай кезеңнің келгенін байқап 
отырмыз. Сондықтан да Үкіметтің 
бюджетті қайта қарауы  аса маңызды 
және өте дұрыс ше шім. Мемлекеттік 
шығындарды оңтай лан дыру бар
лық бағыттарды дерлік қам тып 
отыр. Бірақ бұл уақытша шара, ол 
мемлекеттің дағдарыс жағ дайынан 
шығу үшін қолда бар қорымызды 
дұрыс бағыттауға көмектеседі. 

Бұл жерде Үкімет дағдарысқа 
қарсы шараларды толыққанды өз 

деңгейінде  қабылдамады, сондықтан 
да бюджетті оңтайландыруға көш
тік деген ой келмеуі тиіс. 20072009 
жылдардың тәжірибесін еске алсақ, 
Үкімет қазақстандықтар ал дын
дағы барлық міндеттемелерін то
лықтай орындайды деп айта аламыз. 
Тек, әлемді шарпыған қаржы дағ
дарысының соққыларына шыдас бере 
білу керек. 

Бәріміздің есімізде, 20092010 
жылы қаржы дағдарысының сал
дарынан мемлекеттік қызметкерлер 
жалақысы өскен жоқ. Одан кейінгі 
2011 жылы 5,1 пайызға, 2012 жылы 3,5 
пайызға өсті. Алдағы кезеңде тағы да 
өседі. Ал Еуроодақтың 28 мемлекеті 
арасындағы жалақы жөнінде алғаш
қы үштікке енген Грецияда 2014 
жылдың алғашқы жартысында жал
ақы 1,35 пайызға төмендеді. Мұн
дай өзгертулер осымен төртінші рет 
болып тұр. Ресми статистика мәлі
метіне сай, 2011 жылы 5,05 пайызға, 
2012 жылы 7,4 пайызға, 2013 жылы 
6,55 пайызға азайтылды. 2015 жылы 
Еурокомиссияның мемлекеттік бюд
жет бойынша қатаң саясатына байла
нысты бұл тенденция жалғасатын 
болады. Сол 2013 жылы Грецияда 
жалақының кемітілуімен қатар, ЕО 
талабына сәйкес 30 мыңдай бюджет 
қызметкерлері қысқаруға ұшырады. 
Мұның бәрі дағдарыс салдарынан 
ту ындаған қатаң шаралар екені тү
сінікті. 

Ал біздің елімізде жұмыс орын
дарын сақтап қалумен қатар жаңа 
жұмыс орындарын құру бағытында 
қолға алынған ісшаралар жеткілікті. 
Өткен жылдың қараша айындағы 

Елбасы Жолдауына сәйкес, Қазақ
станда 2015 жылы «Нұрлы Жол» жаңа 
экономикалық саясаты бастау алды. 
Осы экономикалық реформаның 
ар қасында жаңадан жүздеген мың 
жұмыс орындары ашылады. Сондық
тан да Еуропа елдеріндегідей жыл 
сайын өсіп келе жатқан жұмыс
сыз дықтың Қазақстанға қаупі жоқ. 
«Нұрлы Жол» экономикалық сая
са тын жүзеге асыру үшін және ел 
экономикасын сауықтыруға, соны
мен қатар, дағдарыс кезеңінде мем

ле кеттің Қазақстан азаматтары ал
дында берген уәделерін орындау 
мақ сатында  2017 жылға дейін 
Ұлт тық қордан жыл сайын 3 млрд. 
доллардан бөлініп тұратын бола
ды. Қазірден бастап жүздеген мил
лиард теңге шағын және орта биз
несті несиелеуге, банк секторын 
сау ықтыруға, инфрақұрылымды да
мы туға, әлеуметтік нысандар мен 
тұрғын үй құрылысын жүргізуге ба
ғытталуда. 2015 жылы Ұлттық қордан 
экономикалық өсімді қолдауға және 
Инфрақұрылымды дамыту бағ
дарламасын жүзеге асыруға 707,5 
млрд. теңгелік мақсатты транс ферт 
бөлінеді. Индустриалдыинно ва
ция лық даму мемлекеттік бағдар ла
масының екінші кезеңін (20152017 
жж.) жүзеге асыруға 228,7 млрд теңге 
бөлу қарастырылса, 2015 жылы 130,7 
млрд теңгесі жұсалады, оның ішінде 
81 млрд теңгесі Ұлттық қор дан 
бөлінетін трансферт есебінен. 

Жалпы Ұлттық қордан бөлінетін 
қаржының жұмсалатын негізгі бағыт
тары – инфрақұрылым нысандарын 
салу, «Проблемалық несиелер қоры» 
АҚның жарғылық қорын ұлғайту, 
халықаралық қаржы ұйымдары жоба
сын бірлесе қаржыландыру болмақ.  

Дағдарысқа қарсы сайланған осы 
бір мықты құрал Қазақстанның әлем
нің көптеген мемлекеттері ұшырап 
отырған экономикалық дауылдан 
аманесен шығып қана қоймай, бұ дан 
да күшті экономика құруына көмек
теседі деп сенеміз. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

ӘЛЕМ ЭКОНОМИКАСЫ
ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН

Қазақ гуманитарлық заң және 
техникалық колледжінде қайсар қаламгер 
Зейнолла Шүкіровтің туған күніне арналған 
«Бір жұлдыз болып жанам мен!..» атты кеш 
болып өтті.
Ақынның өмірін, өлеңдерінің өзіндік табиғатын 

саралай отырып, өзгешелігіне көңіл бөлу, ақын 
шығармашылығымен жастарды таныстыру, насихаттау, 
оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту мақ
са тындағы шараға оқу орнының студенттері мен ұстаз
дары қатысты. Кездесу барысында қатысушыларға ақын 
жайлы дайындалған слайд көрсетіліп, оның өмір жолы 
мен шығармашылығына арналған кітап көрмесі ұйым
дастырылды. 

Шараға арнайы шақырылған жазушының інісі Ал
пысбай Шүкіров, белгілі қаламгерлер Бегімбай Ұзақ баев, 
Айжарық Сәдібекұлы студент жастарға Зейнолла Шүкіров 
жайлы естеліктер айтты. Сондайақ, оқушылардың 
ақын ның туған жер, теңіз, махаббат, достық, табиғат 
тақырыбындағы өлеңдерін нақышына келтіре оқуы кеш 
мазмұнын байыта түсті. Тағылымды шарада З.Шүкіровтің 
«Сыр сұлуы» әні де жастардың орындауында әуеледі.  

Кездесу соңында қатысушылар мен қонақтар 
шараны ұйымдастырған қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
оқытушысы Рая Мырзағалиеваға, колледж басшылығына 
ризашылықтарын білдірді. 

Барлыбек БАТЫР.

ҚАЙСАР ҚАЛАМ ТАҒЫЛЫМЫ
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НАЗАР

Қоғамның дамуына, мәдениет пен 
өнердің өркендеуіне, халық тұрмысының 
жақсаруына өнді ріс, кен байлықтары 
тікелей ық пал жасайды. Жер асты қазба 
бай лықтарын пайдаланып, ірі өн  діріс 
орындарын салу үшін көп  теген құрылыс 
мекемелерін ашу қажет. Мемлекет 
тарапы нан ойлаған мәселелер тез ше ші
ліп, облысқа бөлінген күр делі қаржыны 
игеру үшін кезін де “Главриссовхозстрой” 
басқар ма сы, қарамағында бес құрылыс 
тресі, 13 монтаждау бөлімшелері, 59 
жылжымалы мехколонналары бар алып 
мекеме іске қосылды. Осы құрылыс 
ұйымдарының кү ші мен бір бесжылдыққа 
бір мил лиард 489 миллион сомның не гізгі 
қоры игерілді.

Облыста күрделі құрылыстың дамуы 

19601970 жылдар болды. Сол жылдары 
өнеркәсіптің алы бы целлюлозақатырма 
комбинат та ры, электрожылу орталығы, 
он да ған фабрикалар салынып, іс ке қо
сылды. Облыста екі драма те атры, се гіз 
мәдениет үйі, отыз дан астам клуб пай
да лануға бері ліп, халықтың рухани нәр 
алу ошақ тарына айналды. “Ақмешіт”, 
“Шұ  ғы ла”, “Сәулет” шағын ау дан дары, 
“Гагарин”, “Титов” қыстақтары қала тұр
ғындарына қызмет етуде.

Күрделі құрылыстың өркендеуіне 
негізгі себептің бірі облысымызға білік
ті, тәжірибелі мамандардың келуімен 
байланысты болды. Облыстық партия 
комитетінің бірінші хатшысы болып, су 
шаруашылығы маманы, гидроинженер 
Мұстақым Ықсанов сайланды. “Главрис
сов хозстрой” басқармасының бастығы 
боп беделді құрылысшы Эрих Гукасов 
тағайындалды. Сонымен қатар ортамыздан 
сурылып шыққан іскер жас мамандар – 
Әубәкір Тыныбаев, Шаймерден Бәкіров, 
Ержігіт Бозғұлов, Айқынбай Дүйсеков, 
Виктор Морозов, Фарид Фаткульдинов, 
Сабыр Арыстанбаев, Айтмұрат Шәменов, 
тағы басқалары аяғынан тік тұрып күрделі 
құрылысты әжептәуір көтеріп тастады. 
Солардың бірі, тіпті бірегейі Айқынбай 
Дүйсеков болатын.

Шиелі ауданының Жуантөбе ауылы
нан шыққан азамат құрылыс жұмысын 
жапырыпақ тастады. Осы салада тапжыл
май жұмыс атқарды. Соның 21 жылында 
облыстық партия комитетінде, атқару 
комитетінде басшылық қызметте болды. 
Өзі сүйген саланы ерінбей, бар ынтасымен 
басқарды. Ол өмірінің басым көпшілігін, 
тәуір кезеңдерін елімізді көркейтуге арна
ды. Әсіресе, ауыл шаруашылығын гүлден
дірді. Сол жылдары осы мамандардың 
арқасында жер көлемі тегістеліп, инже
нерлік жүйе алға шықты. Негізгі дақыл
дарды тек тегістелген жерге егіп, өте 
сапалы мол өнім алынды. Бұрын бір 
миллион пұт астық алдық деп бөркімізді 
ас панға атсақ, міне, енді бір жылда 24 
мил лион пұт астық өндіріп айды аспанға 

шығардық.
Айқынбай Дүйсеков қай салада 

болмасын өзінің нағыз маман, құрылысқа 
берілгендігін көрсетіп жүрді. Әсіресе, оның 
іскерлігі жоспарланған тұңғыш әуежайда 
көрінді. Облыс басшылары жоғарғы 
органдармен келісіп әуежайдың жобасын 
бекіткен күннен бастап барлық жұмыс 
Айқынбайдың үлесіне тиді. Бұл өте ауыр, 
қиыншылығы көп, қыруар материалдары 
мен техникалары шешілмеген, орасан 
зор нысан болды. Бірақ, Айқынбай 
тайсалмады, бар жауапкершілікті мойнына 
алып, тездетіп штаб құрып “іске сәт” деп 
кірісіп кетті. Күнітүні басында болып, 
күнде шұғыл жиын жасап, мәселелерді 
шеше бастады. Бірде жұмыс бағытын 
білейін деп соққанымда Айекең “біздегі 

ұсақ тас материалы 
ұшақтың қонатын 
жо лына төсеуге жа
ра майды, Жамбыл
дан әкелу керек, 
кө  мектесіңіз” деді. 
Дереу Жамбыл об
лы сы атқару коми
те тінің төрағасы 
Ақ қозиевке хабар
лас қанымда, бұл өте 
қиын мәселе еке
нін, іскер адам жі
беру керек екенін 
айтты. Сол арада Айқынбайға өзің бар 
дедім. Айекең Жамбылда екі апта болып 
3 состав щебеньді әкеліп, жұмысқа қызу 
кірісті. Жоғарыдан да қысым көбейгесін 
әуежайды  тез бітірейік деп жанталасып 
жатқанымызда тағы бір мәселе алдымыздан 
шыға келді. Жоспар бойынша Жетіғарадан 
асбоцемент заттарын әкелу керек екен. 
Тағы да Айқынбайды жұмсадым. Ол кезде 
темір жол бойынша жүк тасу мәселесі 
қиындап тұрған кез еді. Ресей жағы біздің 
бос бара жатқан вагондарымызды алып 
кете беретін. Сол себепті 50 вагоннан 
тұратын состав құрып, бір жылы вагонды 
қоса тіркеп, оған екі милиционерді отыр
ғызып, Айқынбайға басқартып, Қос танай 
облысына жібергенбіз. 16 күн де генде 
толық заттармен қайтып оралды. Міне, 
осылайша еңбек етті, жантәнін аямай 
Айқынбай Дүйсеков. Әуежай жоспар
ланған мерзімде бітіп, тұсаукесер лентасын 
министр Кузнецов пен Е.Әуелбеков қиып, 
құттықтау сөздерінде Айқынбайдың атына 
көптеген алғыстарын айтып, Құрмет 
грамотасы мен бағалы сыйсияпат берді. 
Мұның өзі ұрпақ үшін аямай тер төккен 
адал адамға көрсетілген құрмет болатын.

Мұнан кейінгі ең үлкен құрылыс қазақ 
драма театры еді. Бұл өнер сарайына 
аса зор мән берілді. Көрнекті болу үшін 
Ленинград, Мәскеу, Свердловск, Тал ды
қор ған, Алматы сияқты керемет театрлары 
бар қалалардың барлығына Айқынбай 
барып қайтты. Үйренді, көзімен көрді. 

Сонан кейін барып еңселі ғимараттарды 
қалай салу керек екені түсінікті болған 
еді. Театрдың құрылысы да тәмамдалды. 
Бірақ екеуміз де Қазақстан Министрлер 
Кеңесінің мәжілісіне шақырылып, қатаң 
ескерту алдық. Себеп – гранит пен 
мраморды жоспардан екі есе артық салға
ны мыз үшін. Бұл Айқынбайдың күнітүні 
отырып, белгілі сәулет, өнер адамдарымен 
ақылдасып, ғибратты ғимарат салдым 
деген бағасы.

Айқынбайдың қанатын кең жайып, 
құлашын сермеп, өркенін өсірген кезі 
облыстық атқару комитеті төрағасының 
орынбасары болған жылдары. Тіпті Айқын
байсыз облыста жаңадан бой көтерген, не 
болмаса, күрделі жөндеуден өткен мектеп, 
аурухана, мәдениет үйі, спорт кешендері, 
сәулетті ғимараттар мен тұрғын үйлер іске 
қосылмады десем, артық айтқандығым 
емес. Неге десеңіз, Айекең облыстағы 
қа был дау комиссиясының төрағасы еді. 

Оның қолы қойылмаса, бірде
бір нысан қабылданбайды, 
қаржы да бөлінбейді. Сондық
тан жыл аяғында мекеме бас
шыларының бас тіреп келетіні 
Айқынбай. Айта берсең ол 
ту ралы таңды таңға ұруға бо
ла ды. “Мәселем шешілсін 
десең, Дүйсековке бар” деген 
қағида қалыптасты. Тіпті кө
ше лер мен алаңдарда да Ай
қынбай басшылық жасаған жұ
мыстардың қолтаңбасы айқын 
аңғарылады. Қала мен аудан 
орталықтарындағы әр көшенің 
бойында халық ұлының ізі 
тұр, тек қана есімі жазылмады 
демесеңіздер.

Айқынбай Дүйсеков тек құрылыстың 
жетілген майталман маманы емес, дәрежесі 
жоғары, шоқтығы биік, адамгершілігі мол, 
елінің сүйген перзенті, Сыр бойының 
біртуар азаматы. “Жақсымен жақсы 
қосылса, санат емей немене” деген қазақ. 
Асыл азаматтың айнымас адал жары 
Шәркүл дүниеден озған ерінің шаңырағын 
шайқалтпай, перзенттерін бағыпқақты. 
Тұлпар тұяғындай ұлдары, шүкір, әке 
жолымен абыройлы қызмет етіп жүр.

Айекең өте сыпайы, адалдығы басым, 
судан да таза, кішіпейілді, ешкімге жал
тақ тамайтын, өзіне тән құдайдың бер
ген шынайы мінезі бар жан болатын. 
Еш кімнен ештеңе сұрамайтын. Мүмкін 
содан ба, кейде жаңа келген қызметтік 
автокөліктен, тәуір жолдамалардан қалыс 
қала беретін. Тек қана бір реті келгенде 
жаңа пәтер бөлініп жатқанда, осыншама 
құрылысты басқарып жүріп мен неге 
ыңғайлы үйлерден қала беремін деді. 
Сөзің орынды екен дедім де (жағдайын 
білемін ғой) жеке өзіне жарлық шығарып, 
үй бергіздім. Міне, енді білдім оның 
сыпайының сыпайысы екенін. Осындай 
сан алуан жұмыстарды атқарған азамат 
ескерусіз қалмай, Қызылорда қаласының 
бір көшесіне Айқынбай Дүйсековтің есімі 
берілсе деген тілек бар. Және ұрпақ үшін 
оның ұлағаты мол болмақ.

Ыдырыс ҚАЛИЕВ,
соғыс және еңбек ардагері.

ЕЛІНЕ ЕҢБЕГІ 
СІҢГЕН ЕР

«Қызылорда қаласы әкімі аппараты» мемлекеттік 
мекемесі, 120000, Қызылорда қаласы, Ы.Жақаев көшесі, 
16 үй, анықтама үшін телефондары:  8(7242) 400953, pеrson.
kadr2013@mail.ru «Б» корпусы бос әкімшілік лауазымға 
орналасуға конкурс жариялайды:

Қала әкімінің орынбасары (E-1 санаты - 1 бірлік) . 
Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 
115954 - 156314 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті 
есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
ішкі саясат;
жетекшілік жасайтын салаларында  инвестициялық саясат;
атқарушы органдардың, жергілікті өзінөзі басқару 

органдарымен және басқа да азаматтық қоғамдық институтта
рымен, қоғамдық, діни бірлестіктермен және қозғалыстармен 
қарымқатынас;

білім және ғылым; 
денсаулық сақтау және салауатты өмір салтын 

қалыптастыру;
мәдениет;
еңбек және халықты әлеуметтік қорғау;
миграциялық және демографиялық саясатты жүзеге асыру;
туризм және спорт;
бұқаралық ақпарат құралдары;
тілдерді дамыту және қолдану;
ұлттық және жастар саясатын жүзеге асыру;
отбасы және әйелдер істерін, гендерлік саясатты жүзеге 

асыру, балаларды қорғау;
халықты жұмыспен қамтуды және жаңа жұмыс 

орындарының құрылуын қамтамасыз ету;
жәрдемақылардың және тұрмысы төмен тұрғындарға 

төленетін өтемақылардың уақытылы төленуі;
кәмелетке толмағандардың арасындағы қылмыспен күрес;
мемлекеттік органдардың жұмыс беруші бірлестіктерімен 

және кәсіподақтармен әлеуметтік серіктес ретіндегі қарым
қатынас;

сайлау және референдумдардың өткізілуін ұйымдастыру;
әлеуметтіксаяси процестер және ұлтаралық қатынастарды 

жобалау және зерттеу;
әскер қатарына азаматтарды шақыру және территориялық 

қорғанысты ұйымдастыру;
қоғамдық қауіпсіздік және құқықтық тәртіп;
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және мемлекеттік 

тәртіп.
Жалпы жетекшілік жасау:
қалалық білім бөлімі;
қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі;
қалалық ішкі саясат бөлімі;
қалалық спорт және денешынықтыру бөлімі;
қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 

бөлімі.
Өзіне жүктелген міндеттерді жүзеге асыру барысында қала 

әкімдігінің және қала әкімінің актілерімен құрылған төрағалық 
ететін комиссиялар, кеңестер, жұмысшы топтар және басқа да 
алқалы органдардың қызметтерін толық бақылау.

Облыстық және аумақтық атқарушы органдармен, үкіметтік 
емес ұйымдармен, қоғамдық және діни бірлестіктермен, саяси 
партиялармен, байланыс кәсіпорындарымен және басқа да 
мекемелермен өзіне жүктелген міндеттерді жүзеге асыру 
мақсатында қарымқатынас жасау.

Қала әкімдігінің мүддесі үшін хаттамаларға, 
меморандумдарға және басқа да құжаттарға қол қою.

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: Техникалық 
ғы лымдар және технологиялар немесе әлеуметтік ғылымдар, 
эко номика және бизнес немесе білім немесе өнер немесе гу
манитарлық ғылымдар мамандықтары бойынша жоғары білім.

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес 
болуы тиіс:

1)  мемлекеттік қызмет өтілі үш жылдан кем емес;
2)  жоғары оқу орынынан 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 аяқтаған жағдайда мемлекеттік 
қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе ғылыми дәрежесінің 
болуы;

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

4)  осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыт
тарына сәйкес облыстарда жұмыс өтілі төрт жылдан кем емес, 
оның ішінде басшылық лауазымдарда бір жылдан кем емес.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 
Республикасының «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», «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.

Мемлекеттік тілді білуі, компьютерде және интернетте 
жұмыс істеу қабілеті.

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

толтырылған сауалнама;
3) Білімі туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған 

көшірмелері;
4) Еңбек кітапшасының нотариалдық куәландырылған 

көшірмелері;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министр

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің 
көшірмесі;

7) Құжаттарды тапсыру сәтінде өкілетті органмен белгі
ленген шекті мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден 
өткені туралы қолданыстағы сертификат. (немесе нотариалды 
куәландырылған көшірмесі).

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған және кон
курс 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 тармақ
тың 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды олар 
жұмыс істейтін мемлекеттік органдардың персоналды басқару 
қызметі (кадр қызметі) куәландыра алады.

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

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚта 
(«Кызылординские вести» және «Сыр бойы») соңғы жария
ланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда 

қа ласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, 120000, 
Қызылорда қаласы, Ы.Жақаев көшесі, 16 үй, мекенжайы бой
ынша қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссиясы 
шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде 
әңгімелесу өткізу күні туралы конкурс комиссиясының 
хатшысымен хабарландырылады. Хабарландыру қатысушылар
дың электрондық мекенжайларына және ұялы телефондарына 
ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

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

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

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

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

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшысымен 
(жауапты хатшы) конкурс комиссиясының отырысына 
сарапшылардың қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы 
ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері 
болып табылмайтын, бос лауазымның функционалдық 
бағыттарына сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, 
сондайақ 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 Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа  қарсы ісқимыл  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.

E-1 - cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік 
тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 тапсырма); 
Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған 
тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 
сұрақ); «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» 
(15 сұрақ), «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» 
(15 сұрақ) Қазақстан Республикасының конституциялық 
заңдары;  «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік 
рәсімдер туралы» (15 сұрақ), «Нормативтікқұқықтық актілер 
туралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн 
қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының 
заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi.

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

«Қызылорда қаласы әкімі аппараты»
мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС ЖАН ӘКЕ, СІЗ ЕДІҢІЗ ЖАН ШУАҒЫ
Отбасымыздың ардақтысы, ас

қар таудай әкеміз, немерелерінің 
сүйікті атасы Сақтағанов Әбсат Әб
дуалиұлының өмірден озғанына да 
әнеміне дегенше бір жыл болды.

Әбсат Әбдуалиұлы 1937 жылы 
Қа залы ауданында дүниеге келген. 
Арал ау данындағы Сольтрест ор
та мектебін бі тіріп, Қызылорда ау
ыл шаруашылық техникумының 
ме  ха никалық бөлі мін, Алматы ау
ыл шаруашылық институ тының ин
же нермеханикалық факуль тетін, 
Бү кілодақтық бухгалтерлік курс тың 
инс трукторлықбухгалтерлік бө лі  мін 
бітірді. 19582008 жылдары «Арал
тұз» комбинатында жұмыс шыдан 

бастап, қосарланған цех бастығы болып абыройлы қызмет 
атқарды. Ұзақ жылдар мекеменің комсомол комитеті, партия 
комитетінің хатшысы, кәсіподақ комитетінің төрағасы болды. 
Өзінің барлық білімі мен күшжігерін өндірісті өркендету мен 
жастарды тәрбиелеуге жұмсады. Ұжымы мен ағайынның 
ортасында сыйлы, үлкенге іні, кішіге аға болған қамқор азамат 
еді. Ұзақ жылғы атқарған еңбегі ескерусіз қалмай, құрмет 
грамоталармен, бірнеше медальдармен марапатталды. 

Саялы бәйтерекке айналған әкемізден 2 ұл, 5 қыз өрбіді. 
Барлығы жоғары білімді, бірі инженер, бірі ұстаз, бірі дәрігер 
болып абыройлы қызмет атқаруда. Алланың ісіне не шара, 
фәниден өткенін еске алып, Құран бағыштап отырмыз. 
Оқылған дұға қабіріңізді нұрландырып, жатқан жеріңіз жарық, 
иманыңыз жолдас болсын дейміз.

Әкеміз Сақтағанов Әбсат Әбдуалиұлының жылдық асы 
2015 жылдың 15 наурызында сағат 12.30да Арал қаласындағы 
«Достар» кешенінде берілетінін барлық ағайынтуыс, құда
жекжат, тілеулес жандарға хабарлаймыз.

Еске алушылар: балалары.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
«ДиЛМАШ» ЖШСның Жарғысы, Қызылорда облы

сының әділет департаментінен 18.05.2011 жылы берілген куәлігі 
(тіркеу №86151933ЖШС, БСН 110540010892), 19.05.2011 жы
лы Қызылорда облыстық салық басқармасынан берілген ЖСН 
331000019046 жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
«Жаңақорғанастық» АҚ таратылуына байланысты акция ның 

№А1088 куәлігінің 26 ақ панда күшіне енуіне байланысты акция 
шығарылымы жойылды деп есептелсін.

***
Әлиасқарова Әсел Талғатқызының атына Қызылорда қала

сындағы №7 орта мектептің 9 сыныбын 20.06.2009 жылы бітіргені 
жөнінде берілген НОБ №0455241 куәлігі жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

МЕКЕМЕ БАСШЫЛАРЫ МЕН ОБЛЫС 
ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!

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

Біздің мекен-жайымыз: 120008, Қызылорда 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 құралдарының 
конструкцияларының қауіпсіздігіне  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

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 
Кодексінің (Салық Кодексі) 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының 530бабының 3тармағына сәйкес Қызылорда облыстық 
мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1.Қызылорда қаласының аумағындағы облыстық маңызы бар жалпыға 
ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде және елді 
мекендерде орналастырылатын жарнама объектілері бойынша базалық төлемақы 
мөлшерлемелерінің мөлшері жарнама объектісінің орналасқан жеріне қарай ай 
сайынғы төлемақы мөлшерлемелері екі еседен асырмай арттырылсын.   

2. «Қызылорда қаласының аумағындағы жарнама объектілері бойынша 
ай сайынғы базалық  төлемақы ставкаларының мөлшерін арттыру туралы» 
Қызылорда облыстық мәслихатының 2008 жылғы 26 желтоқсандағы №122 

(нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4218 
нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» газетінің 2009 жылғы 13 қаңтардағы № 8 және 
«Кызылординские вести» газетінің 2009 жылғы 20 қаңтардағы № 9 жарияланған) 
шешімінің күші жойылды деп танылсын.

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

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

ЖОБА

БАЗАЛЫҚ  ТӨЛЕМАҚЫ СТАВКАЛАРЫНЫҢ МӨЛШЕРІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ 

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылдың 13 қаңтарындағы № 815 қаулысы

ЖЕРГІЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ 
КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін
өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару базалық құрылымын бекіту туралы және 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп 
тану туралы» 2013 жылғы 18 маусымдағы №608 және «Жергілікті атқарушы 
органдардың штат санының лимиттерін бекітудің кейбір мәселелері туралы» 
2004 жылғы 15 желтоқсандағы №1324 қаулыларына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

«Қызылорда облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне қосу 
және оның функцияларын беру арқылы «Қызылорда облысының сыртқы 
байланыстар басқармасы» мемлекеттік мекемесі қайта ұйымдастырылсын.

Осы қаулы қол қойылған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі  Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімі аппараты басшысының 
2015 жылғы «__» _______ № ___ бұйрығымен бекітілген

 Сыртқы байланыстар бөлімі туралы
ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

1. Сыртқы байланыстар бөлімі (бұдан әрі  Бөлім) Қызылорда облысы 
әкімі аппаратының құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

2. Бөлім өзінің қызметiнде Қазақстан Республикасының Конституциясын, 
Қазақстан Республикасының заңдарын, Президентi мен Үкiметінiң актілерін, 
өзге де нормативтiк құқықтық актілерді, сондайақ, осы Ереженi басшылыққа 
алады.

3. Бөлімнің құрылымын, штат санын Қазақстан Республикасының 
заңнама сында белгіленген тәртіппен Қызылорда облысы әкімі аппаратының 
басшысы бекітеді.

2. Бөлімнің негізгі міндеттері, функциялары мен құқықтары

4. Міндеті: сыртқы экономикалық байланыстарды, шетелдердегі 
әріптестермен қарымқатынасты белсендіру.

Функциялары:
1) облыс әкімінің жұмыс сапарлары мен шетел инвесторларымен 

кездесулерін және басқа да іс шараларын ақпараттықталдау, консультативтік 
көмек көрсету және хаттамалық жұмыстарын қамтамасыз ету;

2) облыс әкімінің алыс жақын шетелдермен экономикалық 
ынтымақтастығын және қарымқатынасын нығайту жұмыстарын жүргізу;

3) шетел инвесторларды облысқа тарту бағдарламасы бойынша                 іс
шаралардың уақытылы және белгіленген тәртіппен орындалуын қамтамасыз 
ету;

4) облыстағы инвестициялық стратегиялық жобаларды өндірістік 
жеңілдіктер талабына сәйкес жүзеге асыру мақсатында қолданыстағы 
заңнамаға сәйкес инвесторларға жанжақты қолдау көрсету; 

5) жоғары лауазымды тұлғалардың берген тапсырмасына сәйкес өзге де 
фунцияларды атқару.

3. Бөлімнің қызметін ұйымдастыру

5. Бөлім Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, 
Президентінің актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік 
құқықтық актілеріне сәйкес өзінің негізгі міндеттері мен функцияларын іске 
асыру үшін қажетті өкілеттіктерді иеленеді.

6. Бөлімді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тәртіппен Қызылорда облысының әкімі қызметке тағайындайтын және 
қызметтен босататын басшы басқарады.

7. Бөлім басшысы Бөлімнің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге 
асырады және оған жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз 
функцияларын жүзеге асыру үшін дербес жауапты болады.

8. Бөлім басшысы Қызылорда облысы әкімі аппаратының басшысына 
Бөлімнің құрылымы мен штаттық кестесі бойынша ұсыныстар береді.

9. Басшы осы мақсатта:
1) бөлімдегі қызметшілердің міндеттері мен өкілеттіктерін анықтайды;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге өкілеттіктерді 

жүзеге асырады.
10. Бөлімнің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Бөлім атынан басқа 

құрылымдық бөлімдерге жіберілетін құжаттарға Бөлім басшысы, ал ол 
болмаған жағдайда оны алмастыратын адам қол қояды.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 29 қаңтардағы  №835 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
27.02.2015 жылы № 4887 тіркелген

Қызылорда облысында тендерге немесе 
аукционға шығаруға жататын, құрамында 
кең таралған пайдалы қазбалары бар жер 

қойнауы учаскелерінің тізбесін бекіту 
туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және 
«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 
2010 жылғы 24 маусымдағы Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ: 

1. Қоса берілген Қызылорда облысында тендерге немесе аукционға шығаруға 
жататын, құрамында кең таралған пайдалы қазбалары бар жер қойнауы учаскелерінің 
тізбесі бекітілсін.  

2. «Қызылорда облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттік мекемесі 
Қызылорда облысында тендерге немесе аукционға шығаруға жататын, құрамында кең 
таралған пайдалы қазбалары бар жер қойнауы учаскелерінің тізбесі бойынша тиісті ша
раларды атқарсын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 
Ғ.М. Әміреевке жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

Қызылорда облысының әкімі                                                                          Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің  
2015 жылғы «29» қаңтардағы  №835 қаулыcымен  бекітілген

Қызылорда облысында тендерге немесе аукционға шығаруға жататын, құрамында кең 
таралған пайдалы қазбалары бар жер қойнауы учаскелерінің тізбесі

№ 
р/с

Пайдалы 
қазбаның 

түрі

Кен орнының, 
немесе жер 

қойнауы 
учаскесінің 

атауы

Орналасқан жері Жер қойнауын 
пайдалану 

операциясының 
түрі

Аудан Географиялық 
координаттары

Солтүстік 
ендік

Шығыс 
ұзақтық

1 2 3 4 5 6 7
1 Саз АқҚұм Жалағаш 43°44’ 67°27’ өндіру
2 Саз Жалағаш2 Жалағаш 45°03' 64°37' өндіру
3 Саз Жалағаш Жалағаш 45°13' 64°42' өндіру
4 Саз Ақарық Жалағаш 44°49' 64°37' өндіру
5 Саз Арал Арал 46°45’ 61°40’ өндіру
6 Саз Энгельс Қазалы 45°39’ 67°47’ өндіру
7 Саз Арал маңы Арал 45°58’ 61°52’ өндіру
8 Саз Ақжар Қармақшы 45°04’ 64°05’ өндіру
9 Саз Қармақшы2 Қармақшы 45°22’ 64°16’ өндіру

10 Саз Қармақшы Қармақшы 45°28’ 64°01’ өндіру
11 Саз Майлыөзек Қармақшы 45°01’ 63°49’ өндіру
12 Саз Қуандария Жалағаш 44°58’ 63°45’ өндіру
13 Саз Төменарық Жаңақорған 44°04’ 67°00’ өндіру
14 Цемент 

өндірісі 
үшін 

мергель

Байхожа3
 

Қазалы 45°39’ 12” 63°00’ 16” өндіру

15 Ас тұзы Шығыс көлі Арал 46°54’ 03” 62°05’ 09” өндіру
16 Ас тұзы Бұлақ көлі Арал 46° 41’ 35”

43° 41’ 38”
46° 41’ 32”
46° 41’ 30”
46° 41’ 26”
46° 41’ 21”
46° 41’ 21”
46° 41’ 25”
46° 41’ 28”
46° 41’ 37”

61° 51’ 25”
61° 51’ 26”
61° 51’ 24”
61° 51’ 29”
61° 51’ 30”
61° 51’ 25”
61° 51’ 20”
61° 51’ 15”
61° 51’ 15”
61° 51’ 17”

өндіру
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САХНА
ҚАЗАЛЫ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

«Қызылорда қаласы әкімі аппара ты» 
мемлекеттік мекемесі, 120000, Қызылорда 
қаласы, Ы. Жақаев көшесі, 16 үй, анықтама 
үшін телефондары:  8(7242) 400954, pеrson.
kadr2013@mail.ru «Б» корпусы бос 
әкімшілік лауазымға орналасуға конкурс 
жариялайды:

Қалалық мәдениет және тілдерді дамы-
ту бөлімінің бас маманы (E-R-4 санаты - 1 
бірлік). Лауазымдық жалақысы мемлекеттік 
қызмет өтіліне қарай 64 063 – 76 235 теңгеге 
дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Бөлімнің және бөлімге қарасты 

мекемелердің жұмысын ұйымдастырып, 
үйлестіреді. «Мәдениет үйлері, клубтар 
және халықтық ұжымдар» коммуналдық 
қазыналық кәсіпорнына, шаруашылық жүргізу 
құқығындағы «Қалалық мәдени және демалыс 
паркі» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнына 
жетекшілік жасайды;

Қала аумағында өткізілетін ауқымды 
мерекелік, мәдени-көпшілік іс-шараларды 
ұйымдастырады;

Мемлекеттік органдардың құжаттарының 
дер кезінде орындалуын қамтамасыз етеді. 
Бөлімге бағынысты ұйымдар қызметкерлерінің 
қызметтік міндеттерін орындалуын 
қадағалайды;

Бөлімде және оның аппаратының 
қызметінде заңдылықтың сақталуын 
қамтамасыз етеді;

Сот және басқа органдарға құқықтық 
мәселелерді қарағанда бөлімнің мүддесін 
қорғайды, кінәрат-талапты, келісім-
шарттарды қарау жұмыстарына төрелік жасау-
ды ұйымдастырады;

Үйлестіретін салалары бойынша бөлімнің 
жоғарғы органдарға жіберілетін тоқсандық, 
жартыжылдық, жылдық жоспарларын дайын-
дап, олардың орындалуы туралы ақпараттар 
мен есептерді дайындайды, талдау-сараптама 
жүргізеді.

Бөлімнің құжаттарының іс-номенкла-
турасы бойынша жүргізілуін, арыз-шағым-
дармен жұмысты қадағалайды. Құжаттардың 
мұрағатқа сақталуын қамтамасыз етеді.

Үміткерлерге қойылатын негізгі талап-
тар: Жоғары заңгерлік немесе гуманитарлық 
білім.

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем 
емес немесе осы санаттағы нақты лауазымның 
функционалдық бағытына сәйкес облыстарда 
екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған 
жағдайда ортадан кейінгі білімі барларға 
рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституция-
сын, Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы», 
«Қазақстан Республикасының Парламентi 
және оның депутаттарының мәртебесi тура-
лы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі ту-
ралы» Конституциялық заңдарын, Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік қызмет тура-
лы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы», «Әкімшілік рәсімдер 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» Стра-
тегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты» стратегиясын білуі.
Осы санаттағы лауазымдар бойынша 

функционалдық міндеттерді орындау үшін 
қажетті басқа да міндетті білімдер.

Мемлекеттік тілді білуі, компьютерде 
және интернетте жұмыс істеу қабілеті.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) Өкілетті орган белгілеген нысандағы 

өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен өкілетті орган 

белгілеген нысанда толтырылған сауалнама;
3) Білімі туралы құжаттардың нотариалдық 

куәландырылған көшірмелері;
4) Еңбек кітапшасының нотариалдық 

куәландырылған көшірмелері;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігінің 2010 жылғы 23 қара-
шадағы №907 бұйрығымен бекітілген  
(Қазақстан Республикасының Нормативтік 
құқықтық актілердің тізілімінде 2010 жылы 
21 желтоқсанда №6697 болып тіркелген) 
нысандағы денсаулығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының 
жеке куәлігінің көшірмесі;

7) Құжаттарды тапсыру сәтінде өкілетті 
органмен белгіленген шекті мәннен төмен 
емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы 
қолданыстағы сертификат (немесе нотариал-
ды 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 кон-
курс комиссиясының оларды қараудан бас 
тартуы үшін негіз болып табылады.

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

Азаматтар өздерінің білімі, жұмыс 
тәжірибесі, кәсіби деңгейі және беделі жай-
лы (кәсіби біліктілігін арттырғаны жайлы, 
ғылыми атағы және дәрежесін алғандығы 
туралы құжаттардың, мінездемелерінің, 
ұсыныстардың, ғылыми жарияланымдардың 
және тағы басқа көшірмелері) қосымша 
ақпарат ұсына алады.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабар-
ландыру БАҚ-та («Кызылординские вести» 
және «Сыр бойы») соңғы жарияланған күннен 
бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда 
қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі, 120000, Қызылорда қаласы, 
Ы.Жақаев көшесі, 16 үй, мекен-жайы бойын-
ша қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер кон-
курс комиссия шешім қабылдаған күннен ба-
стап екі жұмыс күні ішінде әңгімелесу өткізу 
күні туралы конкурс комиссиясының хат-
шысымен хабарландырылады. Хабарланды-
ру қатысушылардың электрондық мекен-
жайларына және ұялы телефондарына ақпарат 
жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

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

Конкурс комиссиясы жұмысының 
ашықтылығы мен объективтілігін қамтамасыз 

ету үшін оның отырысына байқаушыларды 
қатыстыруға жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына 
байқаушылар ретінде Қазақстан Республи-
касы Парламентінің және барлық деңгейдегі 
мәслихат депутаттарының, Қазақстан Ре-
спубликасы заңнамасында белгіленген 
тәртіпте аккредиттелген бұқаралық 
ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік 
органдардың, қоғамдық бірлестіктердің 
(үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық 
ұйымдардың және саяси партиялардың 
өкілдері, уәкілетті органның қызметкерлері 
қатыса алады.

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

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның 
басшысымен (жауапты хатшы) конкурс 
комиссиясының отырысына сарапшылардың 
қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы 
ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік 
органның қызметкері болып 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 Қазақстан 
Республикасы 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 Шым-
кент қалаларындағы аймақтық тестілеу 
орталықтарында белгіленген тәртіппен өтеді.

E-R-4 - cанаты үшін тестілеу 
бағдарламасы: мемлекеттік тілді білуге 
тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 
тапсырма); Қазақстан Республикасының 
заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан 
Республикасының Конституциясы (15 сұрақ) 
Қазақстан Республикасының конституциялық 
заңы; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 
сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi тура-
лы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» (15 
сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын 
бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi.

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

Қызылорда қаласы әкімі аппараты
мемлекеттік мекемесінің

конкурстық комиссиясы.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Жаңақорған бейкен материалдар комбинаты» ЖШС 

тұтынушылар және өзге де мүдделі тұлғаларға реттеліп көрсетілген 
қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну жөніндегі жұмысы 
туралы жыл сайынғы есебі Қызылорда облысы, Жаңақорған ауда-
ны, Шонабаев н/з көшесі, «ЖБМК» ЖШС-ның ғимаратында 2015 
жылдың 11 наурызында сағат 16.00-де өтетінін хабарлаймыз.

Байланыс телефоны: 8(72435) 23068. 

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Қызылорда Сыр суы» ЖШС-ның 2014 жылдың қорытынды есеп 
беру жиналысы 2015 жылдың 12 наурызында Ақсуат елді мекеніндегі 
ауылдық мәдениет клубында сағат 15.00-де болады.

«Қызылорда Сыр суы» ЖШС.

ТӘТТІ ӘУЕНМЕН
ӘЛДИЛЕГЕН ӘН КЕШІ

Қазалы аудандық мәдениет орталығында мекеме директоры, 
әнші-сазгер Кемеңгер Өтеповтің  бастамасымен өткен  ән кеші 
өзінің мән-мағынасымен ерекшеленді. Бұл күні бұрын-соңды  
көпшілікке танылмай келген  дарын иелері тыңдарманмен 
қауышты.
Сонымен  Ұлы Отан соғысының ардагері, ҚР білім беру ісінің үздігі, 

ҚР-ға еңбегі сіңген мұғалім Әлмәмбет Ілиясов атындағы қаржылай 
жүлде аудандық балалар әуез мектебінің оқытушысы Асылбек Әуезовке 
тапсырылды. Шебер күйші ретінде белгілі  болған марқұм Әлекеңнің 
перзенттері бүгінгі таңда  ел ықыласына бөленіп келеді. Ортаншы 
ұлы Қайрат жетекшілік жасайтын Ілиясовтардың жанұялық ансамблі 
талай биіктерді бағындырғаны баршаға  мәлім. Ал жалынды жырымен 
оқырман жүрегін жаулаған  ақын Есқара Көмекбаев атындағы қаржылай 
жүлде сайыс жеңімпазы Жанқожа батыр ауылындағы  «Жауқазын» 
балабақшасының қызметкері Мейрамбек Тілеубергеновке табыс етілді. 

ЖІГІТТЕР САЙЫСҚА ТҮСТІ
Жанқожа батыр ауылдық мәдениет үйінде «Жігіт төресі» 

тақырыбымен сайыс өткізілді. Нағыз қазақ жігітіне тән батылдық, 
ептілік, тапқырлық тәрізді дағдыларды көпшілікке паш еткен 
оғландар көрермендер қошеметіне бөленді. 
Кеш шымылдығын құттықтау сөзбен ашқан  округ әкімі  Қайрақбай 

Орынбасаров бүгінгі шараның  ұрпақты Отансүйгіштікке баулу, жастар 
саясатын жүзеге асыру, қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл толу 
мерекесі қарсаңында қолға алынғанына  тоқталды.

Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда. Сайыстың  барша талабынан 
сүрінбей өткен Жанқожа батыр ауылының өнерпазы Рауан Ақбергенов 
жеңімпаз атанды. Сондай-ақ  Басықара, Бекарыстан  ауылынан келген  
Фараби Мұхтарұлы, Қасым Балымбетов өзгелерден дара шықты.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

Театр сахнасы – қазақ 
өнерінің қасиетті қара шаңы-
рағы. Осы қара шаңы рақтың 
адал перзенттері, әріп-
тестерінің арасында абырой-
лы, көрермендері алдында 
құрметті қос дарын иелері 
Сағат Жылкелдиев пен 
Жібек Лебаевалар есімдерін 
мақтанышпен айтуға лайықты 
азаматтар. Бірі Алаштың 
анасы атанған Сыр өңірінің 
тумасы, енді бірі жер жәннаты 
Жетісудың Жібегі. Өнердегі 
қос дарынның қадір-қасиетін 
барынша ашып жаза білген 
ҚР-ның еңбек сіңірген өнер 
қайраткері, ҚР Мемлекеттік 
сыйлығыңын лауреаты, Тәуел-
сіз «Платиналы Тарлан» 
сыйлығының иегері, театртану 
профессоры Әшірбек Сығай 
Сағат пен Жібек жайлы: «Сағат 
Ермағамбетұлы талантты 
актер, асқан әнші, сирек дарын 
иесі. Оның актерлік шеберлігі 
көпшілік көңілінен шығып, 
өзіне лайық бағасын әлдеқашан 
алып үлгерген» десе, Жібек 
туралы ойын «Республиканың 
еңбек сіңірген әртісі, Жібек 
Лебаева – лирикалық, роман-
тикалық ыңғайдағы нәзік 
сезімді өнерпаз. Оның кейіп-
керлері ылғи да өмірге құштар, 
бейбітшіл, адамзатқа тән 
ұнамды іс-әрекеттерге құмбыл 
келеді... Өнер адамына тән 
сыр мен сымбат, болмыс пен 
мінез тазалығы – сирек қасиет. 
Талант оттары ұшқын атып, 
табиғатымен біте қайнасқан 
өнерге деген шынайы ықылас 
қана өнерлі жанды шыңға 
шығарар ізгі қасиет болмақ», 
– деген болатын. Жүрекке 
қонымды жоғары баға.

Сыр бойы – Алаш 
жұртының көне де киелі мекені, 
ал Жетісу өлкесі – жер жәннаты. 
Екі  өлке де өздеріне ғана тән 
қасиеттерімен, әдемілік пен 
әсемдікті, сұлулықты аңсаған 
жанға ғажайып сырларын 
мезгіл-мезгілімен таныта ала-
тын табиғаттың адамзатқа 
тарту еткен кереметтері 
десем, артық айтпаған болар 
едім. Осындай қасиетті 
топырақтан шыққан танымал 
актер, ҚР-ның еңбек сіңірген 
артисі Сағат Ермағамбетұлы 
Қызылорда облысы, Жалағаш 
ауданына қарасты Аққыр елді 
мекенінде дүниеге келген. 
1977 жылы Құрманғазы атын-
дағы мемлекеттік консер-
ваторияның актерлік бөлімін 
бітірген соң, еңбек жолын 

Талдықорған облыстық қазақ 
драма театрынан бастап, 
20 жыл бойы тынбай еңбек 
етті. Театр сахнасында жүріп 
сан түрлі кескін, әр алуан 
бейнелерді жандандырып, 
қилы кейіпкерлерді сомдады. 
Актер болу үшін сымбатты 
кескін-келбет қана емес, 
жоғары сергектік қасиеттер 

керегі анық. Өз мамандығының 
хас шебері болуды көздеген 
сезімтал жан мұны назарынан 
ешқашан да тыс қалдырмады. 
Көптеген кейіпкерлерді кескін-
деген Сағат Жылгелдиев 
олардың жан әлеміне, сезім, 
сана иірімдеріне терең үңіле 
білді. Әр кейіпкердің дара-
лығына, психологиялық ахуа-
лына баға беруге ұмтылыс 
жасауы арқылы өзгелерден 
ерекшеленді. 

Сағат Ермағамбетұлы 
М.Әуезов тің «Қаракөзіндегі» 
Сырым бейнесін кейіптеді. 
Жиын-тойдың дүлдүлі, өлең-
жырдың бұлбұлы атанған 
Сырымның жан-дүниесіне бой-
лай енуі, оның өзіндік мінезін 
аша білуі, Қаракөзге деген аса 
сүйіспеншілігін, құлай ғашық 

болған хал-күйін жеткізе 
білуі актердің таланттылығын 
аңғартты, танымал етті.                                       

Сонымен қатар, өнер ор-
да сында М.Әуезовтің «Абай-
ында» – Айдар, «Хан Кене-
сінде» – Ақпанбет, Нысан бай, 
«Еңлік-Кебегінде» – Есен, 
Ш.Айтматовтың «Ана-Жер-
Анасында» – Жайнақ, У.Шекс-

пирдің «Асауға тұ сауын да» 
– паж, Петручио және т.б. 
көптеген бейнелерді кейіптеп, 
көрерменге ұсына білді.       

Сағаттың жары Жібек 
Рахымбердіқызы Алматы 
облысы, Жамбыл ауданы, 
Қарақастек ауылында дүниеге 
келген. Құрманғазы атындағы 
мемлекеттік консерваторияның 
актерлік бөлімін тәмамдаған 
соң Талдықорған облыстық 
қазақ драма театрына қыз-
метке орналасқан. Ол об лыс-
тық драма театрында Ғ.Мү-
сіреповтің «Қозы Көрпеш 
– Баян сұлу» трагедиясында 
– Баян, В.Ежовтың «Бұлбұлдар 
түнінде» – Нина, Инга, 
Ш.Айт  матовтың «Арманым 
– Әселімінде» – Хадиша, 
«Жәмиласында» – Жәмила, 

М.Әуезов тің «Қаракөз» 
тра   гедия сында – Қарагөз, 
«Абай ын да» - Ажар, «Еңлік-
Кебегінде» - Еңлік, А.Чеховтың 
«Ваня ағайында» - Елена  
Андреевна, т.б. бейнелерін 
аса шеберлікпен сомдады 
және жүзге жуық қазақ театр 
тарихына енген ең таңдаулы 
рөлдерді ойнаған.

Актриса Жібек алғашқы 
ойнаған Ғ.Мүсіреповтің 
«Қозы Көрпеш – Баян сұлу» 
пьесасындағы Баян рөлін қазақ 
қыздарына тән инабаттылық 
пен ізеттіліктің жиынтығы 
іспетті көркем де нәзік, аса 
тартымды орындаған еді.  

Сыр перзенті мен Ала-
таудың аруы әсем Алматыда 
тағдыр табыстырып, өмір 
жалғастырып, бас қос қан. 
Оларды тағдырлас ет кен 
– ұлы өнер, Қазақ кон сер-
ваториясының театр фа куль-
теті. Олар бірін-бірі дәл тапқан 
нағыз өнерпаздар отбасы, 
серілер шаңырағы. Бүгіндері 
береке мен бірлігі, ынтымағы 
жарасқан мәуелі бәйтерекке 
айналған үлкен әулет.

1997 жылы Сағат Жыл-
гелдиев өзінің өмірдегі және 
өнердегі серігі Жібекпен бірге 
Ғ.Мүсірепов атындағы қазақ 
мемлекеттік академиялық 
ба ла лар мен жасөспірімдер 
театрында еңбек жолын жал-
ғастырды. Сахна саңлақ та-
рының ерекшеліктері – кез 
келген рөлдерге жан бі-

тіріп, әр жанрдың өзіне тән 
ерекшеліктерін дәл және нәзік 
сезіне білулері. Олардың 
кейіпкерлерінің арасында жас 
шамалары, меніз-құлықтары, 
жүріс-тұрыстары, сөйлеу 
мәнерлері ерекше жандар 
жетерлік. Алайда сезімтал 
актерлер өз шеберліктерін, 
актерлік ауқымы кеңдігінің 

арқасында әрқайсысының жан 
түкпірлеріне үңіле отырып, 
оған іштей баға бере отырып, 
өзінің шеберлік қиялдарымен 
ұштастырып, спектакльдің 
көркемдік бояу-нақышын 
құлпыртып жібереді. Олар 
көреремендерін мезі етер 
жаттанды әрекеттермен 
жалықтырмауға, сөз сөйлеу 
мәдениетіне көп мән беретін 
ұқыпты сахнагерлер. Сағат пен 
Жібек өнерімен ел алдында 
өздерінің лайықты бағаларын 
алған танымал тұлғалар. 

Жігітке жеті өнер де аз 
дегендей Сәкең киелі театр 
шаңырағында ғана емес, 
радио мен көгілдір экрандарда 
да танымал. Ол 2012 жылы 
«Қазақстан ұлттық арнасының 
жобасы аясында  түсірілген 
«Әке серті» телехикаясында 
басты бейне – әкені сомдады. 
Сонымен қатар 2013 жылы 
көрерменге жол тартқан 
«Сырғалым» телехикаясында 
да басты кейіпкерлердің бірін 
кейіптеп, ыстық ықыласқа ие 
болды. 

Сағат Жылкелдиев ақын-

жанды актер, лирик әнші, 
әуелете әуен созар асқан 
жыршы. Сыр сүлейлерінің 
толассыз төгіліп жатар жыр-
термелерін аса бір шеберлікпен, 
өзіне ғана тән үн мақамымен 
келістіре шырқайтын азамат.   

Сағаттың туған жерге деген 
сағынышын, балалық  бал 
дәурен күндерін, студенттік 
өмірі мен достары арасындағы 
шақтарын тілге тиек етіп 
естелік әңгімелерін ортаға 
салғанда өзің де еріксіз 
солармен бірге жүргендей 
болып сезінеді екенсің. Сыр 
жұртшылығына танымал 
азамат, облыстық мәслихаттың 
депутаты Абзал Тайманов пен 
Сағат Жылкелдиевтің көптен 
бергі кездесулері облыстық 
мәслихатта орын алды. 
Жалағаш ауданының тумалары, 
өз өмірлерінің алғашқы 
қадамдарын өнер жолынан 
бастаған жандардың, ескі 
достардың кездесулері ерекше 
болады екен. Мал мен жан, ел 
мен ауыл амандығын біліскен 
соң, әңгімені  қимас достары 
Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген артисі марқұм 
Тілек Әбжалиевті еске алудан 
басталып, бүгінгі замандас 
қатарлары Тілектің жары Макен 
мен  Азат Жылкелдиев туралы 
айтып  Жібекпен аяқталды. 
Сол сәтте “Шіркін-ай, егер 
мен жазушы болғанымда осы 
азаматтар туралы кітап жазар 
едім» деп ойладым.

Театр өнері нағыз 
бекзаттардың ісі, өнер 
жанқиярлық, талмас талап пен 
ащы тердің күшімен келер 
қасиетті өнер.  Өнер әлемінде 
қатар шапқан қос таланттың 
өмірі ұрпаққа өнеге, жастарға 
үлгі. Өнер жас талғамайды, 
арақашықтық болмайды десек, 
алпысты алқымдаған қос 
дарынның өнері әлі де талай 
шыңдардан өтіп, асуларды 
бағындыра берері сөзсіз.  Атам 
қазақтың «Сабыр деген бір зат 
бар, бірде бар да бірде жоқ. 
Ақыл деген бір зат бар онда бар 
да жүзде жоқ. Қанағат деген 
бір зат бар қанағат еткен пенде 
жоқ»- деген аталы сөзі бар 
Сәкеңді Алматыға шығарып 
салып тұрғанымда осы нақыл 
есіме түсті, оның өн бойынан 
сабырды, ақылды, қанағатты 
байқадым.  

    
 М.ҚОСМАМБЕТ,

облыстық мәслихат 
аппаратының басшысы.

ӨНЕРДIҢ ҚОС ҚАНАТЫ

ХАБАРЛАНДЫРУ!
Қызылорда облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті базасында 

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша ауызша немесе жазбаша 
өтініштерін қарайтын Консультациялық орталықтың 2015 жылға азаматтарды қабылдау 
кестесі:

№ Айлар Қабылдау күндері Қабылдау уақыты
1 Наурыз 10, 20 с 9.00 до 18.30

(түскі үзіліс 13.00-ден –  14.30-ға дейін)
2 Сәуір 10, 20 с 9.00 до 18.30

(түскі үзіліс 13.00-ден –  14.30-ға дейін)
3 Мамыр 12, 22 с 9.00 до 18.30

(түскі үзіліс 13.00-ден –  14.30-ға дейін)
4 Маусым 10, 22 с 9.00 до 18.30

(түскі үзіліс 13.00-ден –  14.30-ға дейін)
5 Шілде 10, 20 с 9.00 до 18.30

(түскі үзіліс 13.00-ден –  14.30-ға дейін)
6 Тамыз 10, 20 с 9.00 до 18.30

(түскі үзіліс 13.00-ден –  14.30-ға дейін)
7 Қыркүйек 10, 21 с 9.00 до 18.30

(түскі үзіліс 13.00-ден –  14.30-ға дейін)
8 Қазан 10, 21 с 9.00 до 18.30

(түскі үзіліс 13.00-ден –  14.30-ға дейін)
9 Қараша 10, 20 с 9.00 до 18.30

(түскі үзіліс 13.00-ден –  14.30-ға дейін)
10 Желтоқсан 10, 21 с 9.00 до 18.30

(түскі үзіліс 13.00-ден –  14.30-ға дейін)

Аты-жөні Лауазымы Күні мен уақыты Телефоны 
Апетов 

Ерсұлтан 
Амантайұлы 

Қызылорда облысының 
ветеринариялық бақылау 
басқармасының басшысы 

Бейсенбі 
16.00-18.00

60-53-46

Ахмет Берлібек 
Әнуарбекұлы  

Қызылорда облысының 
ветеринариялық бақылау 
басқармасы басшысының 

орынбасары м.у.а  

Жұма
16.00-18.00

60-54-95

Аты-жөні Лауазымы Қабылдау 
күндері

Қабылдау 
уақыты

Байланыс телефоны 
(алдын ала жазылу. 

Анықтамалық бөлме №)

Сенім 
телефоны

Бәйімбетов 
Марат 
Серікбайұлы 

Басқарма 
басшысы

Әр аптаның 
жұма күні

11:00-ден   
13:00-ге 

дейін

8/7242/
60 54 76

№447 бөлме

8/7242/
60 54 76

Балибаев 
Ерлан 
Маратұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның 
дүйсенбі, 
сәрсенбі 
күндері

11:00-ден   
13:00-ге 

дейін

8/7242/
60 54 76

№446 бөлме

8/7242/
60 54 76

Тулеуов 
Дамир 
Маратович

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның 
сейсенбі, 
бейсенбі 
күндері

16.00-ден
19:00-ге 

дейін

8/7242/
60 54 76

№447 бөлме

8/7242/
60 54 76

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

Мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы заңнамаларының және Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Ар-
намыс кодексінің талаптарының бұзылуына жол бермеуі және оның алдын алу мақсатында 
Қызылорда облысының ветеринариялық бақылау басқармасында   (8 7242) 60-54-95 «сенім 
телефоны» жұмыс істейтіндігін хабарлаймыз.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ 
БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ БАСШЫЛЫҒЫНЫҢ 

АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Аты-жөні Лауазымы Күні мен 
уақыты 

Телефоны 

Сайлыбаев 
Бақытжан 

Әбдіхалықұлы 

Қызылорда облысының білім 
басқармасының басшысы 

Сәрсенбі 
16.00-18.00

60-54-51

Чагай Руслан 
Петрович  

Қызылорда облысының білім 
басқармасы басшысының орынбасары  

Бейсенбі 
16.00-18.00

60-54-52

Бос орын  Қызылорда облысының білім 
басқармасы басшысының орынбасары 

Жұма
16.00-18.00

60-54-54

Бекенов Ербол 
Кеңесұлы 

Қызылорда облысының білім 
басқармасы басшысының орынбасары  

Дүйсенбі 
16.00-18.00

60-54-53

Қызылорда облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті базасындағы 
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша Консультациялық орталыққа 
қабылдауға жазылуға арналған және «Қауырт желі» телефон нөмірі: 23-82-92, мекен жайы: 
Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, П.Чайковский көшесі №10 үй.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

туралы заңнамаларының және Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Ар-
намыс кодексінің талаптарының бұзылуына жол бермеуі және оның алдын алу мақсатында 
Қызылорда облысының білім басқармасында (8 7242) 60-54-56 «сенім телефоны» жұмыс 
істейтіндігін хабарлаймыз.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ 
БАСШЫЛЫҒЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ 
ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БАСҚАРМАСЫ 

БАСШЫСЫНЫҢ ЖӘНЕ БАСШЫ ОРЫНБАСАРЛАРЫНЫҢ 
ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ


