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САПАР

Былтыр рекордтық өнімге қол жеткізген 
Сыр диқандары биыл да көздеген межеден  
көрінуге ниетті. Алдағы көктемгі дала 
жұмыстарына дайындықты бастап кеткен 
диқандар бүгінде егін науқанына қажет 
күріштерді сұрыптап, 21723 тонна тұқымды 
дайындап қойды. Қазір тазалап, оны себу 
дәрежесіне жеткізу жұмыстары жүріп жатыр. 
Облыс бойынша 77,4 мың гектар алқапқа 
күріш егуді жоспарлаған аймақ диқандары 
«Агроөнеркәсіп кешенін дамыту – 2020» Жол 
картасын негізге ала отырып жұмыс істеуде. 

 «Агроөнеркәсіп кешенін дамыту – 2020» 
жол картасы облыстың агроөнеркәсіп саласын 
дамытуды көздейді. Онда 2020 жылға дейінгі 
даму көрсеткіштері белгіленіп, биылғы 
егістің шығымдылығы мен өнімділігін 
әртараптандыру үшін қосымша 1,3 млрд 
теңге қаржы қарастырылды. Бұл өз кезегінде 
өсімдік шаруашылығын да әртараптандыруға 
септігін тигізеді. Атап айтқанда, мал 
азықтық, майлы, картоп, көкөніс, бақша 
дақылдарының субсидиясы орташа 10-15 
есеге дейін көтеріледі. Сонымен қатар, осы 

кешенді шараның аясында отандық күріш 
сұрыптарының тұқымын көбейтуге ерекше 
маңыз беріліп отыр. Мақсат – аймақ климатына 
бейім, өнімділігі мол жаңа сұрыптар дайындау. 
Бұл ретте Ы.Жақаев атындағы Қазақ күріш 
ғылыми-зерттеу институтына арнайы грант 
бөлініп әрі қаржылай қолдау жасалып отыр. 

Биыл көктемгі дала жұмыстарына 
қатысатын тракторлардың 39,5 пайызы, 
соқалардың 44 пайызы, тұқым сепкіш 
агрегаттардың 42 пайызы, автомашиналардың 
46 пайызы және трактор тіркемелерінің 44 
пайызы сақадай сай. 

Егіске қажетті минералды тыңайтқыштың 
көлемі 53,8 мың тонна. Бүгінгі күнге 
ауылшаруашылық құрылымдарына қажет 
32,9 мың тонна аммоний сульфатының 27 
пайызы, 10,4 мың тонна карбамидтің 33 
пайызы, 8,0 мың тонна аммофостың 28 пайызы 
шаруашылықтарға жеткізіліп жатыр.

Облыс бойынша ауыл шаруашылығы 
дақылдарын егіп, күтіп-баптау жұмыстарын 
жүргізуге қажетті дизель отынының 10,5%, 
бензиннің 16,4%, дизель майының 16,2% 

дайын. Қаңтар-ақпан 
айларында 9,0 мың 
тонна дизель отынын 
шаруашылықтарға 
жеткізіп беруші 
оператор болып 
«Нефтьтранс» ЖШС 
мен «РК Мұнай» 
ЖШС белгіленді. 
Қазіргі уақытта 
аталған операторлар 
дизель отынын алу 
жұмыстарын жүр-
гізуде. 

Соңғы 10 жыл-
да аймақтың агросаласына мемлекеттік 
қолдау көлемі 27 есеге өскен. Yстіміздегі 
жылы егіншілік саласын субсидиялауға 
бюджеттен 5,2 млрд теңге қаржы бөлінді. 
Одан басқа, «Агробизнес-2020» бағдарламасы 
бойынша шаруашылық құрылымдарына 
берілген несиелердің пайыздық ставкалар 
мен инвестициялық субсидиялау бойынша 
жұмыстар жасалып жатыр. Мәселен, 

былтыр «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ арқылы елдегі 
шаруашылықтарға барлығы 130,9 млрд несие 
қаражаты берілген. Осындағы облыстың үлесі 
4,5 пайызға жетіп, 5,9 млрд теңгені құрап 
отыр. Ал, 2015 жылы асыраушы салаға ел 
қазынасынан 5 млрд 242 млн теңге қаражат 
бөлініп отыр. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Қазақстан-2030» Жолдауында: «Тарихи тұрғыдан алғанда, 
еліміздің аумағы арқылы Шығыстан Батысқа және кері қарай 
көлік легі тоқтаусыз өтіп жатты, ал олардың жылжу жиілігі 
бүгінгі күні де саябырситын емес. Қазақстанның міндеті 
отандық көлік және коммуникация кешенінің бәсекелестік 
қабілетін және аумағымыз арқылы өтетін сауда легінің 
ұлғайтылуын қамтамасыз етуде жатыр. Белгілі бір дәрежеде бұл 
сала біршама дамыған, ал ұзақмерзімді келешекте жан-жақты 
өсу стратегиясына ілесуге тиіс, мұның өзі ұлттық рынокты жан-
жақты жетілдіруге және біздің көлік және коммуникациялық 
қызметімізге ден қоятын жаңа рыноктар іздеуге саяды. Бұл 
стратегия автомобиль жасау, туризм, қызмет жүйесі, жол және 
күрделі құрылыс салаларын барған сайын дамыта беруге және 
отандық өнімнің өзіндік құнындағы көлік шығынын кемітуге 
жәрдемдесетін болады», деп көрсетілген.

Ежелден бастап Ұлы Жібек жолы Еуропа мен Азияны керуен 
жолымен байланыстырып, Батыс пен Шығыс өркениетінің өзара 
ықпалдасып дамуына мүмкіндік берді. Барлық дәуірлерде бұл бағыт 
ерікті қайырымдылық жолы болды. Егер қазіргі кезде теміржол магис-
тральдары анық белгіленген болса, авиациялық жүйе мен автокөлік 
инфрақұрылымы үнемі өзгерістерге ұшырап отыр, осылайша, Ұлы 
Жібек жолындағы автокөліктер керуендері мемлекеттің әлеуметтік-
экономикалық және саяси дамуы ның жоғары деңгейін үнемі қана-

ғаттандырып отыруға әзірге жарамсыз деп қарастырылуда.
Жолдар – мемлекет инфра құ ры лымының ең маңызды эле  менттерінің 

бірі. Еліміздің эко номикалық өркендеуі мен қор ғануға қабілеті жол 
желілері да муының деңгейіне тікелей тәуелді. Осыған байланысты, Қа-
зақстан Президенті жолдарды салу мен жөндеуді мемлекеттің басым 
тапсырмаларының бірі ретін де алға қойды. Сонымен бірге, Қа зақстан 
автокөлік саласының негізгі мәселелерінің бірі – жол төсемдерінің 
жүріп өту қабілетінің тез тозуы. Автокөлік жолдарының техникалық 
жағдайының төмендеуі жол құрылысын жеткіліксіз деңгейде 
қаржыландырумен тығыз байланысты.

Қазақстанның тарихи жаңа руындағы түбегейлі өзгерістер ұлттық 
қайта даму, ғылыми таным, қазіргі заманға сай ұлттық-мемлекеттік 
құрылыс тәжірибесі процестерін табандылықпен ұғынуды қажет етеді. 
Қоғамның әлеуметтік-экономикалық да муы на айрықша әсер ететін 
мемлекеттің саяси және экономи калық қызметі. Нақты дәлелден-
ген, дұрыс бағдарланған сая сат қоғамның экономикалық, ғы лыми-
техникалық және мәде ни күш-қуатының өсуіне ық пал жасайды, 
сонымен бірге, тәуел сіздікті нығайту, жетілдіру мен қоғамды түбегейлі 
өзгертудің алғышарттарының бірі.

Көлік және коммуникациялық кешенді дамыту елдің геостра те-
гиялық, Еуропа мен Азия ара с ын  дағы транзиттік көпір болып саналатын 
орналасу басым дығын толығымен пайдала нуын қамтамасыз етуі тиіс. 
Жүк легі нің жылдам өтімді лі гін ұйым дастырудың тиімді жағ-
дайларын енгізу үшін көршілермен нақты келісімді дамыту 
қажет.

Облыс әкімі әуелі Сунақата 
ауылдық округінің терри тория сын-
дағы Сығанақ қаласының ор нын  дағы 
археологиялық қазба жұмыс тарының 
барысымен таныс ты. Аталмыш 
республикалық маңы зы бар тарихи 
және мәдени ес керткіштің қалпына 
келтіріліп, қайта жаңғыртылуына 
Қырымбек Елеу ұлы барынша 
қызығушылық және қамқорлық 
танытып келе ді. ХV-ХVІІ ғасырларда 
Қазақ хан ды ғының орталығы болған 
тари хи қала орнында сырын ішіне 
түй ген көне жәдігерлердің көмбесі 
жа тыр. Сыр бойының саудасы мен 
қолөнер кәсібі айрықша дамыған 
қа ланың кезінде он бес мұнарасы 
болған көрінеді. Мұндағы әр мұ-
нара ның өзіндік ерекшелігі, құн-
дылықтары болғандығы айқын, 
олардың санының көп болуы да 
қаланың сыртқы байланысының 
тығыз, қарым-қатынасының молды-

ғын аңғартса керек. Ұлы Жібек 
жолының бойында жатқан көне 
шаһардың құпиясын білу арқылы, 
халқымыздың кешегі күндері мен 
бастан өткерген тарихына қаныға 
түсеріміз белгілі. 

Аймақ басшысы Сығанақ қала-
сының орнын қамқорлыққа алу, 
ондағы қазба жұмыстарының қа-
лыпты жүргізіліп, тарихи ны сан -
дарды қалпына келтіру шаруа ла-
рының да өз жүйесін табуына қызу 
кіріскен болатын-ды. Сол ерен ең-
бек нәтижесінде Қ.А.Яссауи атын-
дағы Халықаралақ қазақ-түрік 
университеті «Археология жә не 
этнология» кафедрасының мең геру-
шісі, тарих ғылымдарының докторы 
С.Жолдасбаевтың жетек шілігімен 
2003 жылдан бері басталған 
археологиялық қазба жұмыстарына 
қолдау білдірілді. Нәтижесінде 
қалашық орнының шекарасы 

белгіленіп, 309 гектар аумақ 
қорғалатын ландшафт аймағы болып 
бекітілді.  Бұл күндері онда «Қазқайта 
жаңғырту» РГП Қызылорда филиалы 
қалашық маңындағы сағана мен 
қалаға кірер дарбаза және көпірді 
қалпына келтіру үстінде. Бұл туралы 
мекеме директоры Біртай Бижанов 
баяндады. Оның айтуынша, алдағы 
уақытта жұмысты қарқынды жүргізу 
үшін тиісті қаржы уақытылы бөлініп, 
оны игеруге күш салу қажет.  

Облыс әкімі қазба жұмысы және 
қайта жаңғырту шаруаларымен 
танысу барысында тарихи маңызы 
зор орынды қалпына келтірудің 
мәнінің ерекше екендігін атап 
көрсетіп, құзырлы орын басшы-
ларына тиісті тапсырмалар берді. 

Сунақата ауылдық округіне 
ат басын бұрған аймақ басшысы 
осындағы іскер әйелдердің көр-
месімен танысты. Қолөнер шебер-
лерінің өздері жасаған алуан түрлі 
бұйымдары кейінгі жеткіншектерге 
өнеге боларлық. Осындағы №194 
мектептің қызметкері Гауһар 
Сәрсенбаева көздің жауын алатын 
тоқыма бұйымдарының шебері 

болса, № 242 мектептен гүл өсіруші 
Қанымгүл Сариеваның құмырадағы 
өскіндері де керемет. Мұнан өзге де 
жасалынған заттар көрменің көр кін 
ашып тұрды. Осы жерде ауыл әкімі 
Әзия Қыстаубаева ауылдың әлеу-
меттік жағдайымен таныстырса, ауыл 
ақсақалы Қали Әділбеков жуырда 
Астана қаласында өткен «Нұр Отан» 
партиясының кезектен тыс съезінде 
Елбасы Н.Назарбаевтың Сыр өңіріне 
берген жоғары бағасына елдің мар-
қайып қалғандығын жеткізді. 

Қырымбек Елеуұлы Төменарық 
ауылындығы апатты жағдайдағы 
№ 223 мектептің құрылысымен 
танысып, 1982 жылы салынған 
білім ордасы ғимаратын қайта 
салу барысындағы ұйымдастыру 
жұмыстарын да мәлім етті. Әлемдік 
дағдарыс алдан шығып тұрған 
қысылтаяң шақта қаржы табу 
да оңай емес, дегенде арнайы 
шығарылған комиссияның және ауыл 
адамдарының тілектерін орындауға 
күш салынып жатқандығын еске 
салды. Және мектеп ұжымына «Қаз-
атомөнеркәсібі» Ұлттық ком па  ния-
сының демеушілігімен «Газ ель» 

автокөлігін сыйға тартты. Ұс таз-
ардагерлер С.Мұсабаев, Т.Мық  -
тыбаев өз пікірлерін біл  дірісіп, 
әкімнің шеткі аймақ тұр ғындарына 
жасап отырған қамқорлықтары үшін 
алғыс сезімдерін білдірісті. 

Осы сапар барысында облыс әкімі 
Сүттіқұдық ауылы тұрғындарымен 
кездесіп, олардың да талап-тілектерін 
тыңдады. Бұл ауыл да өзге елді 
мекендер секілді түрлі әлеуметтік 
қамқорлықтардан қағажу қалған 
емес. – Өткен жылы ауылымызда 
екі қабатты мектептің сәулетті 
ғимараты бой көтерсе, көшелеріміз 
жөнделіп, жарықтандырылып жа-
тыр. 2012 жылы ауылымызда Ауыл 
 шаруашылығы министрлігіне қарас-
ты Су ресурстары комитетінің 
қам  қорлығымен әрқайсысы 15-20 
метр тереңдіктен 180 құдық қа-
зы лып берілді. Мұның өзі ауыл 
адамдарының тұрмыстық жағ да-
йын едәуір көтеретін шаралар деп 
түсінемін. Осындай игі істер Ел ба-
сының сара саясаты мен қам қорлығы 
нәтижесінде іске асырылып 
келеді, – дейді ауыл тұрғыны 
Әбдіманап Дүйсебаев. 

АГРАРЛЫҚ ӨНІМДЕР 
ӨРІСІН КЕҢЕЙТУ
елімізді әлемге таныта түседі
 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Ақмола 
облысына жұмыс сапары барысында «Молоко Синегорья» 
сүт зауытында болды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз 
қызметінен хабарлады.
Мемлекет басшысы зауыттың балаларға арналған емдік-

профилактикалық тағамдарын шығаратын цехын аралап көрді. 
Сонымен қатар, Нұрсұлтан Назарбаев облыстың агроөнеркәсіп 

кешені өндіретін өнімдермен танысты. 
Қазақстан Президенті, сондай-ақ, кәсіпорын ұжымымен және 

облыстың ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерімен 
әңгімелесті. Аграрлықтар қол жеткізген табыстары туралы айтты 
және өңірдің ауыл шаруашылығын дамыту ісіне көрсетіп отырған 
мемлекеттің қолдауына ризалық білдірді.

Мемлекет басшысы Ақмола облысы елорданың азық-түлікпен 
қамтамасыз ететін тірегі екенін атап өтті. 

– Мемлекет аграрлық салаға зор көмек беруде. 2009 жылдан 
бері облыстың барлық шаруашылықтар бойынша субсидиялануы 8 
есеге ұлғайды. Осыны ескере отырып, мен сіздердің алдарыңызға 
елорданы өз өнімдеріңізбен қамтамасыз ету жөнінде міндет қоямын. 
Астана – жақын орналасқан табиғи тұтынушы. Елорда өсіп келеді, 
сәйкесінше, тұтыну да ұлғая бермек. Жалпы алғанда, Ақмола облысы 
елдің өзге де солтүстік өңірлерімен бірге әлемдік маңызға ие астықты 
аймақ. Бүгінде Қазақстанның бидайы танымал бренд саналады және 
әлемдік азық-түлік қорын есептеу кезінде біздің елдің ресурсы да 
қаперге алынады. Соған орай біз үшін аграрлық өнімдердің көлемі 
мен сапасын одан әрі арттыру зор жауапкершілік болып саналады, – 
деді Қазақстан Президенті.

Сүт өңдейтін зауыттың қуаты тәулігіне 160 тоннаны құрайды. 
Жүз жетпіс бес адам жұмыс істейтін кәсіпорын өнімдері негізінен 
отандық нарықта сатылады.

 

ПРЕЗИДЕНТ

СЫРДА КӨКТЕМ КЕШІКПЕЙДІ

МАҢЫЗЫ ЖОҒАРЫ ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
«НҰРЛЫ ЖОЛ» – БАСТЫ БАҒДАРЫМЫЗ

Өткен аптаның сенбі, жексенбісі күндері облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев Жаңақорған ауданында жұмыс сапарымен болып, 
бірнеше ауылдарды аралады. Сапар барысында көптеген әлеуметтік 
нысандардың жағдайымен танысқан аймақ басшысы тұрғындармен 
жүздесіп, олардың ұсыныс-пікірлеріне назар аударды.  

НАШАҚОРЛЫҚПЕН 
КҮРЕС КҮН ТӘРТІБІНЕН 
ТҮСПЕЙДІ

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
төрағалығымен облыс әкімдігі жанындағы құқық бұзушылық 
профилактикасы жөніндегі ведомоствоаралық комиссия 
отырысы өтті. Күн тәртібінде нашақорлыққа қатысты 
қылмыстардың алдын алу, комиссияның хаттамалық 
шешімдерінің орындалу барысы қаралды. 
Облыстық ішкі істер департаментінің бастығы Ж.Сүлейменов 

нашақорлықтың алдын алу бағытында акциялар, дөңгелек 
үстелдер, спорттық жарыстар сияқты насихат жұмыстарының 
ауқымы кеңейгенін  атап өтті. Нашақорлық және есірткі бизнесіне 
қарсы күрестің 2012-2016 жылдарға арналған бағдарламасы 
аясында атқарылған жұмыстардың нәтижесі бар. Хабарламашы 
наркологиялық есепте тұратын азаматтардың саны 40 пайызға, 
әйелдер нашақорлығының 4 есеге азайғанын айтты. Бұған Ішкі істер 
министрлігі өткізетін жедел профилактикалық шаралардың да септігі 
тиді. Аймақтағы заңсыз есірткі айналымының ахуалына тоқталған 
департамент басшысының сөзіне қарағанда, соңғы 5 жылда есірткіге 
қатысты қылмыстардың өсу тенденциясы сақталған. Өткен жылы 
осындай қылмыстың 94-і анықталған. Ұйымдасқан қылмыстық 
топ мүшелері қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Заңсыз 
айналымнан, есірткі алқаптарынан алынған есірткі өртелді. 

Дегенмен, есірткіні заңсыз өсіру деректері жылдан жылға көбейіп 
барады. Өткен жылы 26 есірткі алқабы анықталған. Бұл дерек аумақты 
тікұшақпен аралап шыққаннан кейін нақтыланып отыр. Алқаптарды 
анықтау кезінде 37 адам құрықталған.  Есірткі алқаптарының 9-ы 
жеке тұлғалардың, қалған 17-сі – аудан, ауыл әкімдіктеріне қарасты 
жер телімдерінде орналасқан. Кей ауылдарда есірткі егу фактілері 
бірнеше рет қайталанған. Мәселен, 5 жыл ішінде Арал ауданында – 11, 
Қармақшы, Жалағаш аудандарында әрқайсысында 10-нан, Сырдария 
ауданында – 18, Шиеліде –14, Жаңақорғанда 6  алқап анықталған. 

Нашақорлыққа қарсы күрестің маңызды тармағы үгіт-насихат 
екені белгілі. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қылмыстың қалай 
әшкереленгенін, нашақорлықтың түбі неге апарып соқтыратынын 
түсіндіруде кемшін тұстар баршылық.  Осы дертке қарсы 
жасөспірімдер мен жастардың иммунитетін қалыптастыру үшін де 
осы мәселеге жіті назар аудару керек. Облыс прокуроры С.Нұрпейісов 
нашақорлықпен күресте салалық бағдарлама қабылданса да, арнайы 
жол картасы жасалмағанын, көшпелі отырыстар өткізілмегенін айтты. 
Облыстық наркология орталығының бас дәрігері Т.Бектегеннің 
айтуынша, соңғы 5 жылда наркологиялық есепте тұратындар саны 
азайып келеді. Біздің облыста 1047 адам есепте тұрады. Орталық 
емделушілерінің шамамен 15 пайыздайы нашақорлар. Мәжбүрлі ем 
алып шыққандар жұмыспен қамтылмаған соң, ескі әдетіне оралып, 
ауруханаға қайталап түседі. Наркологиялық орталықты күзетумен 
жеке күзет фирмаларының айналысуы науқастардың тәртіп бұзуын 
жиілетіп тұр. Наркологиялық есепте тұрған қайтыс болған, бас 
бостандығынан айрылған азаматтардың белгілі бір мерзімге дейін 
тіркеуден шығарылмау дерегі бұл саланың жұмыс сапасынан хабар 
береді. 

Облыс басшысы заңсыз есірткі алқаптары табылған аудандардың 
әкімдеріне шалғай елді мекендердегі есірткі өсіруге ыңғайлы жер 
телімдерін бақылауға алуды тапсырды. Аталған мәселеге байланысты 
жан-жақты мониторинг жүргізіліп, шаралар қабылдайтын уақыт 
жетті. 

Ведомоствоаралық комиссияның хаттамалық шешімдерінің 
орындалуына облыс әкімі аппараты басшысының орынбасары 
Ғ.Алпысбаев сараптама жасады. Отырыс қорытындысында тиісті 
тұлғаларға тапсырмалар жүктелді. 

  
Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.

КОМИССИЯ

ТАРИХПЕН ТIЛДЕСКЕН, УАҚЫТПЕН ҮНДЕСКЕН

13-22 наурыз
«Наурыз тойым – мереке, салт-

дәстүрім–береке» атты кітап көрмесі 
(Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 
әмбебап ғылыми кітапхана)

16-23 наурыз
Қазақтың ұлттық бұйымдарынан 

«Көгілдір көктем» тақырыптық 
көрме. («Ақмешіт» музейі)

18-23 наурыз 
«Наурыз – көктем мен жаңару 

мерекесі» тақырыптық экскурсия. 
(Облыстық тарихи-өлкетану музейі)

18 наурыз
«Наурызым – тойлы нұрлы 

күн, елімнің сақта бірлігін» 
этнографиялық думан. (Ә.Тәжібаев 
атындағы облыстық әмбебап ғылыми 
кітапхана. Сағат 11:00)

19 наурыз
Қаладағы балабақша бүлдір-

шіндері арасында «Нұр себеле, 
Ұлыстың Ұлы күні» атты театр-
ландырылған сауық кеші. (Облыстық 
тарихи-өлкетану музейі. Сағат 11:00)

17-21 наурыз
Спорт саласындағы мекемелер 

арасында волейболдан жарыс («Мұз 
айдыны» СК)

20-23 наурыз
Ұлыстың Ұлы күні Наурыз мей-

рамына орай балаларға арналған 
апталық, қуыршақ қойылымдары. 
(Н.Бекежанов атындағы қазақ 
музыкалық драма театры)

21 наурыз
«Наурыз – 2015» мерекесіне орай 

қазақ күресінен (74 кг дейін, 74 кг-
дан жоғары), гір көтеру, арқан тарту, 
тоғызқұмалақ, асық ату және ләңгі те-
буден жарыс (Орталық алаң)

«Нұрландырған елімді нұрлы 
Нау рыз», «Сәлем саған, қыдыр күн» 
атты театрландырылған көпшілік 
қойылым. (Орталық алаң. Сағат 
10:00, 19:00)

Ауыл шаруашылығы жәрмең-
кесі. («Мерей» м/а, «Думан» мейрам-
ханасының маңы. Әбілқайыр көшесі, 
«Ескі базар» маңындағы жағажай. 
Сағат 10.00-ден 15.00-ге дейін).

22 наурыз
«Ырыс пен ынтымақтың ақ күні» 

(Жоғары және орта арнаулы оқу 
орындары ғимараттарында. Сағат 
10:00-ден 15:00-ге дейін  )

«Әз наурыз – ән көктем» мерекелік 
концерт. (А.Тоқмағамбетов атындағы 
мәдениет үйі. Сағат 11:00)

ҰЛЫСТЫҢ ҰЛЫ КҮНІ – НАУРЫЗ МЕЙРАМЫНА ОРАЙ ОБЛЫС 
ОРТАЛЫҒЫНДА ҰЙЫМДАСТЫРЫЛАТЫН ІС-ШАРАЛАР
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Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-
дың Студенттер сара йында 
жастар парламентінің отырысы 
болып өтті. Оған облыс әкімінің 
орынбасары Рауан Кенжеханұлы, 
об лыстық ішкі саясат бас қар-
масының басшысы Ғай нулла 
Жарқынбаев, ай мақ тың белсенді 
жастар ұйымдарының көш-
басшы лары мен жоғары және 
кәсіптік-техникалық білім беру 
ұйымдарындағы жастар коми-
теттерінің жетекшілері қатысты. 

Ең алдымен облыс әкімінің 
оры басары Р.Кен жеханұлы 

жас тар ұйым дарының жұмыс-
тарымен та нысты. Мұнан соң 
әрбір оқу орындарынан жастар 
парламентіне сайлауға тү сіп, 38 
үміткердің ішінен басым түскен 
18 депутатқа салтанатты түрде 
мандаттар табыстады. Облыс 
әкімінің орынбасары өңірдегі 
жас тар мәселесі ешқашан күн 
тәртібінен түспейтінін, олар дың 
мүддесі тең құқылы дәрежеде 
шешілуін, қандай салада жұмыс 
жасаса да жастардың жан-жақты, 
білім ді, өз ісінің нағыз ма-
маны болуы керектігін ерекше 

атап өтті. Сондай-ақ, еліміздің 
болашағы жастар болғандықтан 
әрбір ат қарылатын жұмысқа 
жауап тылықпен қарап, нәтижелі 
жұмыстың болуына мән берілуі 
тиістігіне тоқталды.

«Бүгін облыстағы жастар 
мәселесіне байланысты ат қарылып 
жатқан бірқатар жұмыстар 
барысымен та ныс  тым. Барлығы 
көңіл то ларлықтай, дегенмен, 
мұны мен тоқтап қалмауымыз ке-
рек. Барлықтарыңызды жас тар 
арасындағы өзекті мәселелерді 
шешуге ат са лысуға шақырамын. 
Әрі бүгінгі жастар парламентінің 
жұмысына сәттілік тілеймін», - 
деді.

Жиынға қатысушылар «дөң  -
гелек үстел» кезінде еркін ой-
ларын білдіріп, өз дерінің 
белсенділіктерін және өңірдегі, 
қоғамдағы орын алып жатқан 
әрбір жағдайға бей-жай қара-
майтындықтарын көрсетті. 

Жастармен болған кездесуден 
кейін облыс әкімінің орынбасары 
«Жастарды қолдау орталығы» 
МКМ мен «Дарын» жастар 
продюсерлік орталығының 
жұмысымен танысты.

Мейрамгүл 
ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.

ЖАҢА ЗАҢ ТАЛҚЫЛАНДЫ

КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ КЕЛЕЛІ КЕҢЕСІ
ЖЕҢІС ЖАУЫНГЕРЛЕРІНЕ 
ҚҰРМЕТ
Өткен аптада “Жас Отан” Жастар қанаты облыстық 

филиалының ұйымдастыруымен “Ардагерлерді ардақтайық” 
атты ерікті жастар тобы өз жұмысын жалғастырды. Бұл 
жолы “Жас Отан” белсенділері Жеңістің 70 жылдығына орай 
соғыс ардагерлерін құттықтап, аулаларын тазартып берді. 

“Бүгін үйімізге келіп қол көмектерін беріп жатқан 
жастарға алғысымды білдіремін. Біз көрген қиыншылықты 
ешқашан көрмеңдер. Еліміз аман болсын. Қазақстанда, 
жалпы әлемде бейбітшілік орнасын. Әрбір жастың үлкенге 
деген құрметі сендердей-ақ болсын”,  – деді тыл ардагері 
Сәлима Нұрымбетова.

Одан соң жасотандықтар Әбілқайыр хан көшесінің 
тұрғыны, ардагер Василий Максимовтың үйіне құттықтап 
барды. 90-нан асқан қария жастарға 1941-1945 жылдары 
басынан өткен оқиғасынан сыр шертті. Мұнда да белсенді 
топ ардагер тұратын үйдің ауласын тазартып, қариямен 
естелік суретке түсті. Байсейітова көшесінің тұрғыны 
Михайл Баев та ҰОС-ның ардагері. 80-нен асқан ақсақал 
мереке қарсаңында жастардың құттықтап келіп, жәрдемдесіп 
жатқанына өз алғысын білдірді. 

“Жас Отан” мүшелері ардагерлерге деген құрмет тек 
осымен шектеліп қалмайды деп отыр. Алдағы уақытта 
мұндай шаралар өз жалғасын табатын болады.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

Қызылорда қаласының “Уни версам” ауданында ауыл 
шаруа шылығы өнім дерінің жәрмеңкесі болып өтті. Бұл 
жәрмеңкеде бағаны тұрақтандыру қорының азық-түлік 
өнімдері халыққа тиімді бағамен ұсынылды. Облыс орта-
лығында тұрақтандыру қоры ның 12 әлеуметтік сауда дүкені 
жұмыс жасайды. Мұндағы өнімдердің бағасы нарықтық 
бағадан 15-20 пайызға төмен. Тұрақтандыру қоры осыған 
дейін де қаламыздың барлық мөлтек аудандарында 
жәрмеңкелер ұйымдастырған болатын. Халық үшін 
ұйымдастырылған бұл игі бастама тұрғындарға оң ықпалын 
тигізуде. Көпшілік арзан өнімдерге қызу сауда жасады. 
Әр аптада өткізілетін жәрмеңкедегі тауарлар бағасына 
күнделікті мониторинг жүргізіліп тұрады.

“Сатылып жатқан тауарлар бізге өте тиімді болып отыр. 
Бағасы да базар нарқынан арзан. Осындай бастамалар 
тағы да болып тұрса екен дейміз. Ұйымдастырушыларға 
алғысымды білдіремін”, – деді қала тұрғыны Марат 
Губайдуллин.

Алдағы уақытта мұндай жәрмеңке Тасбөгет кентінде өз 
жалғасын табады.

Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ. 

Ауыл шаруашылығымен қатар, 
өндірісі өркендеген Жаңақорған ау-
даны орталығы тұрғындарын алаңдатар 
мәселенің бірі – таза ауыз сумен 
қамтамасыз ету жағдайы. Біршама 
жылдар бойы айтылып келе жатқанымен, 
оның шешімі кейінге сырғи беретіндігі 
де бекершілік емес. Сондықтан да 
мұны түбегейлі шешу жолдары кейінгі 
жылдары пәрменді қолға алынған 
еді. Соның бастысы, яғни, жергілікті 
халықты таза ауыз сумен қамтамасыз 
ету жағдайы – осындағы Жиделі топтық 
су құбырының қарқынды жұмысына 
байланысты. Нақты кезеңде Жаңақорған 
кентінің батыс бөлігіндегі жаңа шағын 
аудан территориясынан салынып 
жатқан ауыз сумен қамтамасыз ететін 
мекеменің жаңа типтегі құрылысына  
тікелей қатысты. Мұндағы жағдайды 
«ОСДП Арал» дирекциясының басшысы 
И.Оңғарбаев баяндады. – Қазіргі кезде 

Жаңақорған өндірістік бөліміне қарасты 
барлық су жүйесінің ұзындығы 348 
километр болса, оның 250 километрі 
ауылдық округтер мен елді мекендер 
үлесінде. Ал кент орталығының ауыз 
су жүйесі құбырының ұзындығы 98 
километр. Жақын мерзімде ескі шойын 
құбырларды ауыстыру және орталықтағы  
«Құмсаба»   бас су қоймасы ішінен 
сыйымдылығы үлкен  қосымша қойма 
салу, бұрынғысын жаңғырту жұмыстары 
қолға алынады, –деді ол. Мамандармен 
осы жерде кеңескен облыс әкімі мекеме 
басшыларына тиісті тапсырмалар беріп, 

мемлекеттік бағдарламалардың 
өз мерзімінде, тиісті дәрежеде 
орындалуын қадағалауды 
аудан әкіміне тапсырды. 

Аймақ басшысы Жаңақор-

ған ауданына жасаған екі күндік 
сапары барысында аудандағы Ұлттық 
бірыңғай тестілеу орталығының 
жұмысымен танысты. Жаңақорғандағы  
«Ұлттық тестілеу орталығының» 
№118 филиалында 14 аудитория және 
онда бейнебақылау орналастырылған. 
Басқа да құрал-жабдықтар толығымен 
орналастырылып, қамтамасыз етіліпті. 
Түлектер сынақ тапсырып шыққанша 
ата-аналар күтетін орындар әзірленеді. 
Тестілеу барысын сырттан бақылау 
мақсатында 2 үлкен көлемді теледидар 
орнатылады. 

Биылғы жылы аудан бойынша 893 
түлек мектеп бітіретін болса, оның 866-
сы тест сынағына қатысады. Апта сайын 
бақылау сынақтары алынып, балаларды 
психологиялық дайындау жұмыстары 
жан-жақты жүргізіліп келеді, – деп 
мәлімдеді Жаңақорған ауданы білім 
бөлімінің басшысы Б.Ибрагимов. 

О б л ы с ы м ы з д ы 
газдандыру мәселесі биылғы 
ерте көктемде қарқынды 
басталды. Ал Жаңақорған 
ауданының өзінде жуық 
арада жалпы көлемі 250 
шақырым газ құбыры 
тартылып бітуі тиіс. Оның 
арасында жоғары, орта және 
төмен сыйымдылықтағы 
газ айдау еркешеліктері де 
бар. Бұл жұмысты «Астана-
Строй Концерн» ЖШС жүр-
гізіп келеді. Меке менің 
барлық техникасы мен 
жұмысшы-қызметкерлері 
осы шаруаға қауырт 
жұмылдырылған. Әкім осы 
сапары барысында аудан 
орталығындағы Хорасан 
көшесінің бойындағы газ 

құбырын тарту барысын көріп, аудан 
ардагерлерімен, жұмысшылармен 
сөйлесті. 

– Екі қолға бір жұмыс таппай, 
амалсыз бос жүр едім. Газ құбырын 
тарту мекемесінің қабылдауы бойынша 
осында еңбек етіп жүрмін. Ауылымызға 
газ келуі және жұмыс тапқаныма 
қуаныштымын. Сіздерге рахмет, – деді 
аудан тұрғыны Жеңіс Үсенбаев әкіммен 
жүздесу кезінде. Аудан ардагерлері 
атынан сөз алған З.Шермағанбетов, 
М.Махмудов атқарылып жатқан 
жұмыстар барысына ризашылықтарын 
білдірді. 

Аудан орталығында «Орда кент» 
жастар ресурстары және ардагерлер үйі 
қашанда шара өткізуден кенде емес. 
Осында күнде ардагерлер мен жастар бас 

қосып, еліміздегі ауқымды мәселелерді 
бірлесе талқылап, елдің ауызбірлігі, 
ынтымағы жолында ұйымшылдық көр-
сетеді. Бүгінде аудандық « Жаңақорған 
тынысы» газетінің ұйымдастыруымен 
дойбыдан ардагерлер арасында 
журналист Оразәлі Мұсабековті еске 
алу турнирі өткізіліп жатыр екен, облыс 
басшысы осы сәтке куә болуымен қатар 
тұрғындармен де сұхбаттасып үлгерді. 
Осы жерде Белбеу күресінен жуырда 
Әлем чемпионы атанған Рахменберді 
Әбдірашитке теледидар сыйлады. 

Жаңақорған ауданы орталығында 
салынып жатқан спорт кешені және 
аудандық аурухананың жағдайымен 
танысқан аймақ басшысы түстен 
кейін тау бөктеріндегі ауылдарға 
қарай жол жүрді. Қыраш ауылдық 
округіне қарасты Тоқтамыс аталатын 
жердегі Жалбызбай Итаяқовтың шаруа 
қожалығы тәуелсіздік жылдарының 
жемісі. 1993 жылы құрылған қожалық 
бұл күндері уақ мал басын бір отарға 
жеткізсе, үйір-үйір жылқы, елу шақты 
ірі қараның иесі. Сонымен бірге 
отағасы бау өсіруді де қолға алып, әуелі 
мемлекеттік бағдарламаға сай 5 гектар 
жерге алма бағын өсірсе, кейіннен тағы 
да 3 гектар жерге басқа да жеміс пен 
саялы ағаштарды көгертті. 

– «Жұмыспен қамту-2020» бағ дар-
ламасына сай балам Кеңесбек күн көзінен 
қуат алатын батареяны орналастырды. 
Соның арқасында тұрмыстық қызметтер, 
насоспен су айдау, электрлі дәнекерлеу, 
темір жону секілді қажетті жұмыстарды 
атқарып, шаруашылығымыздың жағ-
дайын жақсар та түстік, – дейді ол өз 
жетістіктер сырымен бөлісіп. 

Әкім осы сапарында Қосүйеңкі 
ауылындағы мектеп жұмысымен 
осын дағы жазушы, Мемлекеттік сый-
лықтың иегері Дүкенбай Досжанның 
мұражайымен танысты. Елмен кез-
десіп,  олармен еркін пікірлесті. 
Бесарық ауылдық округіндегі облыстық 
олимпиадалар және қосымша білім беру 
орталығын аралап, оның жұмысына ден 
қойды. Орталықта білімдерін пысықтап, 
ҰБТ-ға дайындық үстіндегі шәкірттер 
және ұстаздармен жүздесті. Олардың 
арасында «Алтын белгіден» үміткерлер 
де бар екен. Мәселен, Қармақшы 
ауданынан келген Бибігүл Бахрадинова 
бақылау сынақтарында 116-121 балл 
аралығында нәтиже көрсетіп жүр. Бұл – 
өз білім деңгейін дәлелдеп, мемлекеттік 
грант ұтып алуға деген сенімділік 
белгісі. 

Аяқ сусыз жер тойынбайды, 
жайылым көгермейді. Тау бөктеріндегі 

ауылдар көбінесе тоған суына тәуелді. 
Ал 1978 жылы салынған Бесарық су 
қоймасы жергілікті жұртшылықтың 
суға сұранысын қаншама жылдан бері 
өтеп келеді. Алайда, 15 млн текше 
метр су жинауға тиіс су қоймасы қазір 
олай етуге дәрменсіз. Өйткені, көптен 
күрделі жөндеу көрмеген нысанда әзірге 
7 млн текше метр ғана су сақталып 
отыр. Бұл шілде айларына қарай осы 
маңда су тапшылығына ұрындыруы 
мүмкін. Ауыл тұрғындарының мұң-
мұқтажына құлақ түрген әкім облыстық 
су шаруашылығының басшысы 
Б.Арыстанбаевтың да уәжіне зейін 
аударды. Тиісті жұмыстарға қаржы 
қарастырылып, қиындықты бірлесе 
шешу жолдары қолға алынатын болады. 

Талап ауылындағы «Жан» шаруа-
шы лығы жылыжайының жұмысы мен 
танысқан Қырымбек Елеуұлы Жаңа-
қорған ауданының 28 елді мекені 
40 мыңнан астам халықты таза ауыз 
сумен қамтамасыз ететін «Талап- Сыр-
дария» су торабының жұмысын көріп, 
ма мандармен кеңесті. Кеңестік кезде 
жобасы қолға алынып, кейін аяқсыз 
қалған ауқымды жобаның қарқынды 
жүргізілуі елдің әлеуметтік жағдайын 
жақ сартудың тиімді жолдары болып 
табылмақ. 

Аймақ басшысы Қырымбек 
Көшербаев Түгіскен елді мекенінде 
ауыл ардагерлерімен кездесті. Кеңес 
Одағының Батыры Әнуар Әбутәліпов 
атындағы көшенің көріктендірілуі, 
ауылдың тыныс-тіршілігімен танысты. 
Сондай-ақ, ғасыр жасаған қарт, Ұлы 
Отан соғысының ардагері Жеңіс 
Қабетеновтің отбасында болып, 
ардагерге сый-сияпат жасады. Өзгент 
ауылында аймақ басшысы елді мекеннің 
көркеюіне назар аударды. 

Әкімнің сапары кезінде аудан әкімі 
Р.Рүстемов және құзырлы мекемелер 
басшылары мен осы ауданнан сайланған 
облыстық мәслихат депуттары бірге 
болды.

       Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Жаңақорған ауданы.

ТАРИХПЕН ТIЛДЕСКЕН, 
УАҚЫТПЕН ҮНДЕСКЕН

Әлемдік және аймақтық ел дердің саяси 
және экономикалық құрылымдарымен кең 
көлемде өзара байланыс жасай отырып, 
ішкі үдерістерді дамыту Қазақстанның ішкі 
және сыртқы саяси қызметінің ұлттық көлік 
саясатының объективті құрамдас бөлігі 
болып табылады. Қазақстан теңізге тікелей 
шыға алмайды, өзге елдердің теңіз жолдарын 
пайдалану үшін көршілес елдердің террито-
риясын кесіп өтеді.

Мемлекеттік-территориялық құ  рылымды, 
ішкі және сыртқы на рықты қалыптастырудың 
қуат ты факторы ретінде кез келген қоғам-
да маңызды болып саналатын, бұл жер-
де Орталық Азия мемлекеттерінің кө лік 
саласындағы өзара ықпалдасу пробле-
масының ерекше өзектілігін айту керек. Көлік 
еліміздің барлық шаруашылық салаларын 
біріктіреді, аймақтардың қажетті байланысын 
қамтамасыз етеді. Көлік факторы тек халық-
аралық деңгейде ғана емес, сон дай-ақ, 
мемлекетішілік еңбек бөлінісінде де үлкен 
маңызға ие.

Қазақстан территория сы кең аумақты 
алып жатыр. Әр бір ай мақтың табиғи өзге-
шелігі, қа лыптасқан құрылымдық ерекшелігі 
бар. Олардың әрқайсысының өзіне тән 
экономикалық және әлеуметтік жағдайлары 
қалыптасқан. Соңғы жылдардағы Қазақ-
станның эко номикалық дамуының нәтижесін 
талдау кезінде, аймақтардың экономикалық 
трансформациялануы үдерісінде, олардың 
жалпы мемлекеттік, құрылымдық, бюд жеттік-
салықтық және ақша-несиелік саясатқа әртүр-
лі қаты насында өзіне тән ерекшеліктері орын 
алғандығы анықталған. 

Қазақстанның болашаққа қадам басуын, 
нақты, көлік коммуника циясы қамта масыз 
етеді. Қазіргі кезде тасымалдау бағыт-
тарының кең таңдауын, сонымен бірге, 
жаңа дан ашылған немесе жақын арада 
ашылатын бағыттарды, басқа да мүмкін 
болатын бағыттарды дайындауға қатысты 
ұсыныстарды ескере отырып, аймақта 
облыстың көлік тасымалының қазіргі 
жағдайын бағалаудың, қолданыстағы мар-
шруттардың жұмысын тиімді қамтамасыз 
етудің, болашақта қандай дұрыс және басым 
баламалы нұсқаны пайдаланудың, кідіріссіз 
қандай шараларды қолға алу керектігін 
айқындаудың қажеттілігінің уақыты жетті. 
Қазіргі кезде жүк легі үш жолмен Ресей 
арқылы өтеді, онда келешегі бар, Үнді және 
Тынық мұхиттарының теңіз порттарына 
шығудың балама жолдарын қарастыру 
керек. Қазақстан мен Орталық Азияның 
көлік коммуникациясын дамыту тек қана 
экономикалық емес, саяси проблемалардың 
бірі. Оның дұрыс шешілуіне Қазақстан, 
сондай-ақ, аймақтық және әлемнің алдыңғы 
қатарлы елдері де мүдделі.

Көлік коммуникациясын дамыту ХХІ 
ғасырдағы өндірістің территориялық орналасу 
жүйе сін дегі өзгерістерге байланысты орын 
алған проблемалардың өз шешімін табуына 
септігін тигізеді. Бүгінде көлік тасымалының 
жеткілікті дамымауының салдарынан, 
тұрғындарды ауыл шаруашылығы мен 
өнеркәсіп өнімдерімен толық жабдықтау 
мүмкін болмай отыр. Экспорттық-импорттық 
операцияларды жүргізу көлеміне кері әсерін 
тигізуде. Көлік және көлік коммуникациясын 
дамыту – Қазақстанды әлемдік қауым дас-
тыққа тарту дың, республикаға шетелдік ин -
вес  торлардың назарын аударудың кепілі. 
Көлік коммуникациясын дамыту тіке-
лей шаруашылық қажеттілік, сонымен 
бірге, экономика мен мәдениеттің бас қа 

да салаларын, жетілдірілген көлік 
коммуникациясына тәуелді, әсіресе, 
туризмді дамыту үшін қажет.

Белсенді көлік саясатын 
жүргізгеннен кейін, Қазақстан 

үшін көлік саласы өз заңдылықтары мен 
ерекшеліктері бар мемлекеттік және қоғамдық 
қызметтің дербес саласы болып қалыптасты. 
Еліміз бар болғаны оншақты жыл ішінде 
мақсатты және жүйелі түрде ұлттық мүддеге 
сай келетін, әлемдік қауымдастықта еліміздің 
жағдайы мен беделін арттыратын, дербес 
әрекет етуді ұйымдастыру мен қолдану 
жүйесін жасады.

Қазақстанның көлік сала сын дағы саяси 
бағдары ең алдымен, мемлекет пен қоғамның 
алдында тұрған маңызды, өмірлік мәні 
бар тапсырмалардың оң шешім табуына 
бағытталған: сенімді қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету, тұрақты түсім беретін экономиканы 
дамытуға ең жоғары деңгейде қолайлы 
жағдай жасау, тұрғындардың тұрмыстық 
деңгейін көтеру.

Қазақстан әлемге айқара ашық, өзінің 
барлық саладағы сыртқы байланыстарын 
белсенді және дәйекті дамытуға, халықаралық 
ұйымдар шеңберіндегі байланыстарын 
күшейтуге ұмтылуда. Еліміздің осылайша 
сыртқы саясатты нығайтуға ұмтылысы, 
ұлттық мүддені қорғау мен жүзеге асыруды 
қамтамасыз етуге, респуб лика айналасында 
қауіпсіздік аймағын құруға, жақсы көршілес 
және ынтымақтастық қарым-қатынас орнатуға 
қабілетті, өзара тиімді мемлекетаралық қа-
тынастарды орнатуға бағыт тал ғандығымен 
түсіндіріледі. Біздің мемлекетіміздің 
сыртқы саясатындағы ең басты артық-
шылық – ұтымдылық, еліміздің ішкі дамуына 
қажетті мәселелер мен қажеттіліктерге 
дер кезінде көңіл бөлу. Сыртқы саясат 
мәтінінде көлік коммуникациясын таңдау 
мәселесі, көлік стратегиясының мазмұны 
мен мәнін зерттеу көрсеткендей, аймақтық 
мем ле кеттердің мүдделеріне нұқсан келтір-
местен, табиғи және эконо ми калық күшпен, 
ресурстармен халықты толық қамтамасыз 
ету айналымын жүзеге асырудың, өзекті 
мәселелерін шешудің бірден-бір құрамдас 
бөлігі болып табылады. Әлемнің дамыған 
елдері мен аймақтық мемлекеттер үшін көлік 
күрежолы үздіксіз ағыммен энергетикалық 
шикізат пен басқа да жүктердің көп бөлігін 
тасымалдаушы, олардың өндірістік күш-
қуаты қызметін қамтамасыз етуші ретінде 
үлкен мәнге ие. Еліміз үшін басым мәнге ие 
мәселелердің бірі – көлік жүйесін ішкі және 
әлемдік нарыққа еркін кірігуін қамтамасыз 
ететін бағытта дамыту.

Қазақстанның аймақтағы көлік саясатын 
жүзеге асыруда ат қарған қызметі аз емес: 
салыс  тырмалы қысқа уақыттың ішін-
де көлік саласындағы жаһан дық проб-
лемаларға әлемдік жұрт шылықтың 
назарын аударуға септігін тигізді. Респуб-
лика мыз дың саясаттағы осы жетіс тік-
тері қазіргі таңдағы орын алған ауырт-
палықтарды жеңумен толықтырылуы 
қажет, нәтижесінде ұтымды көлік саясатын 
пайдалану мен қалыптастыруға, бүкіл әлем 
мен аймақтар мүддесіне сай келетін көлік 
коммуникациясын дамытуды жоспарлауға 
қол жеткізуге мүмкіндік туындайды. 

Көлік саясатының интегралдық жүйесі 
– Қазақстанның сыртқы саяси қызметінің 
стратегиялық ресурсы. Сондықтан, халық-
аралық көлік коммуникациясы желілерін 
кеңейту Қазақстанның экономикалық және 
саяси басымдылығын арттыруы тиіс, ол үшін 
сыртқы сау да-саттықта тауар айналымы 
үрді сін айтарлықтай жеделдету және осыған 
кететін тікелей және жа нама шығындарды 
азайту, респуб ликалық бюджетке түсетін 
валю та лық түсімнің үлесін ұлғайту секілді 
мәселелер назарда тұруы тиіс. 

Нұрлан КӘРІБАЕВ,
техника ғылымдарының кандидаты. 

“Егемен Қазақстан” газеті.
12 ақпан 2015 жыл.

Қазалыда игілікті іс жүзеге асты. Кенттегі кәсіпкерлерге қолдау көрсету 
орталығында «Кәсіпкерлер мектебінің» ашылуы болып өтті. Жиынға кәсіпкерлер 
құқықтарын қорғау кеңесі төрағасы, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты 
А.Тұртаев, «Атамекен» облыстық кәсіпкерлер палатасы директорының орынбасары 
Д.Мырзалиев, аудан әкімі Б.Жаханов және сала басшылары мен кәсіпкерлер қатысты.

Жиналғандарды орта лық тың қызмет көр сету ба рысымен таныс тыр ған филиал директоры 
Е.Ай маханов кәсіпкер құ қық тарының қорғалуы мен атқарылып жатқан жұ мыстар туралы хабар-
лама жасады. Сон дай-ақ, аудандық мәслихат депутаты, «Асыл-Ғани» ЖШС директоры Ө.Түк-
тібай «Бір терезе» қағидасы аясында ашылып жатқан орталықтың маңыз дылығына тоқталды. 
Мұнан соң кеңес төрағасы, Мәжіліс депутаты А.Тұртаев кәсіпкерлерге жеке қабылдау жүргізді. 

Осындай келелі кеңес теңіз төскейінде де өткізілді. Аралда өткен мәжілісте А.Тұртаев 
кәсіпкерлер құқықтарын қорғау жөніндегі Кеңестің атқаратын қызметі мен мақсат-мүддесін 
түсіндірді. Күн тәртібіне сай кәсіпкерлер палатасы директорының орынбасары Д.Мырзалиев, 
аудан проку рорының аға көмекшісі Р.Нұрлыбаев және Арал аудандық тұтынушыларды қорғау 
бөлімінің басшысы А.Сатекеева баяндама жасады. 

Кеңес барысында қатысушылардан түскен сауалдарға жауап қайтарылды. Жиынды аудан 
әкімінің орынбасары Р.Өтешов қоры тындылады.

Жұмабек АЙДАРБЕКҰЛЫ.

МАҢЫЗЫ ЖОҒАРЫ
ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
«НҰРЛЫ ЖОЛ» – БАСТЫ БАҒДАРЫМЫЗ

ЖҰРТШЫЛЫҚТЫ РИЗА 
ЕТКЕН ЖӘРМЕҢКЕЖАС ДЕПУТАТТАРҒА 

МАНДАТТАР ТАБЫСТАЛДЫ

«Нұр Отан» партиясы «Жас Отан» жастар 
қанаты облыстық филиалы, жастар ұйымдары, 
мемлекеттік емес мекемелердің және студент 
жастардың қатысуымен жаңадан қабылданған 
«Жастар саясаты туралы» Заңды талқылау және 
насихаттау мақсатында «Дөңгелек үстел» өткізілді. 

«Дөңгелек үстелде» Қазақстан Республикасының 
2015 жылғы 9 ақпанда қабылданған Заңының 
маңызы турасында сөз қозғалды. Мемлекеттік 
жастар саясатын қалыптастыру мен іске асырудың 
құқықтық негіздері айқындалды. Жаңа заңды жастар 
арасында түсіндіру мақсатында ұйымдастырылған 

шара барысында жастар саясатының дамуына 
үлес қосқан тұлғалар түрлі тақырыптар аясында 
баяндамаларын оқып, жеке ойларын ортаға салды. 
Сонымен қатар, жиналғандар тарапынан қойылған 
сауалдарға сала мамандары жауап берді. 

«Жастарды қолдау» мемлекеттік комуналдық 
мекемесінің қызметкері Ж.Досмаханов, «Жас 
ғалымдар Альянсы» ҚБ төрағасы Ғ.Байулов, «Сана» 
зияткер жастар мектебі» қоғамдық қоры президенті 
С.Кеңшілік және өзге де азаматтар тақырыпқа 
байланысты ойларын білдіріп, хабарламалар 
жасады.

Қазалыдағы «Рза» акционерлік қоғамының игі 
істері көпшіліктің көз алдында. Облыстық мәслихат де-
путаты Самұрат Имандосов басшылық жасайтын іргелі 
ұжымда нақты кезеңде мыңнан астам адам жұмыс жа-
сайды. Бұл – орташа есеппен ең кемі 5-6 мың қазалылық 
тұрғын осы мекемеден несібесін ажыратады деген сөз. 
Аталмыш қоғамда дайындалған  күріш елімізбен қатар 
Ресей, Украина, Белоруссия, Тәжікстан, Түрікменстан 
мемлекеттеріне экспортқа жіберіледі. 

Еліміздің Үдемелі-индустриялық даму бағдар ла-
масы аясында салынған тауарлы сүт фермасы, ауысы-
мына 30 тонна сүт өңдейтін зауыты қалыпты жұмыс 
іс теуде. Мұнда өндірілген сүт өнімдеріне сұраныс өте 
жо ғары. Сондай-ақ Венгриядан әкелінген асыл тұ-
қым ды қашарлар өз төлі есебінен көбеюде. «Рза-нан» 

ЖШС-ның өндірістік цехы еуропалық үлгідегі зама-
науи қондырғылармен жарақталған. Цехта нан және 
кон дитерлік өнімдердің көптеген түрі шығарылады. 
Шұ жық цехында әзірленген тұшпара, тартылған ет, 
кот  летке қоса, шұжықтың 13 түрі дүкен сөресіне әр бе-
руде. Арнайы тоңазытқышта сақталатын ет өнімдері ау-
дандық аурухана, мектеп, балабақшаларға таратылады.

Көпсалалы кәсіпорын «Рза» акционерлік қоғамы 
құрылыс-монтаж жұмыстарымен де айналысады. Оның 
халықты  сапалы ауыз сумен қамтуда зор үлес қосқанын 
атап өткен ләзім. Бұл тұрғыда Қазалы, Арал, Қармақшы 
аудандарында көпшіліктің алғысына бөленді. 

Ел өміріндегі жетістіктер мемлекетіміз ұстанған 
бастамалардың  жемісі екені анық. Ендеше  қоғамдағы  
елеулі оқиғалардан ел азаматы қалыс қалар ма?! Бұл 

жолы да солай болды. Нақты кезеңде баршаның на-
зары кезектен тыс Президенттік сайлауға ауғаны хақ. 
Акционерлік қоғамның мәжіліс залында өткен алқалы 
жиында осы мәселе күн тәртібіне қойылды.

Жиынға төрағалық жасаушы Самұрат Имандо-
сов қоғамдағы, ел өміріндегі жаңалықтарға кеңінен 
тоқталды. Мемлекетімізді дамытуға атсалысу әрбір 
қазақстандықтың азаматтық борышы екендігін 
жеткізген Самұрат Жұманұлы баршаны алдағы бола-
тын президенттік сайлаудың маңызы жайлы айтып өтті. 
Жиын барысында «Рза-нан» ЖШС директоры Сахыт-
жан Бисембаев, «Рза-сүт» ЖШС кадр маманы Мира 
Аяп өз лебіздерін білдірді.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

БЕЛСЕНДІЛІК ТАНЫТУҒА ШАҚЫРҒАН БАСҚОСУ

САЙЛАУ – 2015 

ҮМІТКЕРЛЕРДІ ҰСЫНУ АЯҚТАЛДЫ
18 наурызға дейін ҚР Президенттігіне үміткерлердің мемлекеттік тілді еркін меңгергендігін 

анықтау жөніндегі комиссия жұмыс істейді. Бұл туралы ҚР Орталық сайлау комиссиясының 
хатшысы Бақыт Мелдешев мәлім етті, деп хабарлайды ҚазАқпарат. 

16 наурызға қараған түнгі сағат 00-01-де Орталық сайлау комиссиясына 27 өтініш тіркелгенін 
атап өткен ол: «Ертең біз қолдағы барлық материалдарды өңдейміз де қанша адамның шығып 
қалғанын мәлім етеміз. Қазіргі уақытта біздің қолымызда саяси науқаннан бас тарту материал-
дары, емтиханға келмей қалған үміткерлер бар. 18 наурызға дейін лингвистикалық комиссия 
жұмыс істейтін болады. Біз кестесін жасадық», - деді ол.

Айта кетейік, осы сәтке дейін 27 азамат президенттікке үміткер ретінде ұсынылды. 
Олардың екеуін саяси партиялар ұсынса, 25-і өзін-өзі ұсынып отыр. Осы 27 адамның ішінде 
10 адамға президенттікке үміткер ретінде тіркеуден бас тартылды. Олардың ішінде 2 адам 
жасы 40-қа толмауына және 8 адам лингвистикалық комиссия сынынан өте алмауына байла-
нысты тіркелмеді. Үш үміткер лингвистикалық комиссияның емтиханына келмеді және бір 
адам өзінің өтінішін қайтып алды. 5 үміткер лингвистикалық комиссиядан, басқа да тексе-
рулерден өтіп, ҚР Конституциясы мен «Сайлау туралы» заңына сәйкес деп танылды. Оның 
ішінде Н.Назарбаев кандидат ретінде тіркелді.
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Оңғар БЕРМАХАНОВ,
Қорқыт ата атындағы 
ҚМУ «Философия  және 
мәдениеттану» қафедрасының 
меңгерушісі,  философия 
ғылымдарының қандидаты. 

Қазақ мемлекетінің тарихы, яғни 
қазақ мемлекеттілігі қай дәуірден бастау 
алады деген ғылыми талас мәселеде 
Президентіміздің Ұлытаудағы ұлағатты 
пікірлерінен кейін тарихшылар пісіп-
жетілген  ортақ мәмілеге келе бастаған 
сияқты. Дегенмен, қазіргі жаһандану дәу-
ірінде қайсыбір мәселелер сияқты тарих 
мәселесі де сан алуан қитұрқы саясаттың 
қосалқы құралына айналып, онымен мұ-
қият шұғылдануды күн тәртібіне қой ып 

отырғандай. Адам болмысында әре кет 
не оқиға бо лар алдында әуелі ол ту-
ралы сөз жүреді. «Алғаш Сөз болған» 
деген әлем дік сакральды қағида осыдан 
шық қан болуы керек.  Сөзден, мысалы 
Ресейлік «орыс әлемінің» өкілдері мен 
орыс шовинизмінің жандай шап та ры 
Жи риновский, Проханов, Лимо нов тар-
дың «қазақтарда тәуелсіздікке дей ін 
мем лекет болмаған» деп көкуінен шо-
ши бастадық, тарихымызды түгендеу 
ел ді гіміздің, тұтастығымыздың, мәңгі-
лі гі міздің асыл мұраты ғана емес, со-
нымен бірге ішкі және сыртқы қауіпсіз-
дігіміздің сенімді қалқаны екенін ұғына 
бастағандаймыз. Бұл жағдайдың қосалқы 
объективті себептері жетіп артылады. 
Қазақ тарихы жай тарих емес, ауыр 
тарих, ақын айтқандай  «мың өліп, мың 
тірілген» тарих. Бұл түйткілдер  туралы 
жеткілікті айтылған, соңғы кездерде жиі 
айтылып жатыр, арнайы әдебиеттерде 
де өз әлінше зерттелуде. Меніңше газет 
мақаласында оларды ежіктей берудің 
реті келмейді, қажеттілігі де жоқ. Де-
генмен, жоғарыдағы біздің елімізге 
де ген немқұрайды көзқарастарды 
ушық   тыр май, әрі қарай жою үшін қа-
зақ тарихындағы аса маңызды екі 
кем  шін тұсты есте ұстай отырып, тү-
зеп, орнына келтіруіміз қажет сияқ ты. 
Біріншісі, қазақтың өз өмір тари хы -
ның қойнауынан шыққан жазу өне-
рінің жұтаңдығы, болған деген аз ған-
тай мұралардың жойылып кетуі, бұ лар 
тарихи жадының, тұтас қазақ қаре кет-
тері (институттары) тарихының, де-
мек мемлекеттіліктің ақсауының бас-
ты негізі. Екіншісі, 300 жылдық Ресей 
отаршылығы. Отаршылық теңдік емес 
екендігі баршаға аян. Отар деген ұғым-
ның өзі айтып тұрғандай басып алған  
халықты отау, яғни мүмкіндігі болса 
қанды не қансыз жер бетінен жойып, 
ассимиляциялап оның жерін, байлығын  
иемдену. Олай болса, оның тарихы, 
рухы, мемлекетінің кімге керегі бар, 
олардың болуы мүмкін емес, демек өт-
кен кезеңдерде де болмаған, өйткені  
Гегель айтқандай «тарихи емес» халық. 
Мемлекеті жоқ болса ол өркениеттен 
тыс, яғни айтуға тұрмайтын баққан ма-
лының ізінде жүрген бірдемелер, оны 
«Ресейдің губерниясы жасай салуға» 
болады.  Евроцентристік менмендіктің 
жеңіс шапанын киген «жаңа Ресей 
им периясын» аңсаушылардың қазақ 
мемелекеттілігі туралы тұжырымдамасы 
осыған саяды. Бірақ мемлекеттіліктің 
бұрын болмауы, болған кездерде жау-
гершіліктен құлауы, оның қайта жан-
дануы жалғыз қазақ халқының тағдыры 
емес, бүкіл әлем халқы, бірі ерте, бірі 
кеш осы тарихи тозақтан өткен. Тарихи 
сапырылыста кейбір халықтар жер 
бетінен жойылып кеткен, аты бар заты 
жоқ. Көпшілігі бірігіп мықты халықтың 
құрамында ассимиляцияланған. Мыса-
лы Осман империясы кезеңінде көп 
халықтар түріктенген. Көп бөлігі сти-
хиялы түрде олардың өмір сүру салтына, 
тәсіліне байланысты ортақ мемлекетте 
өмір сүріп, уақыт өте келе бөлініп, Қа-
зақстан сияқты өзінше мемлекет құрған. 
Бірақ мұндай тарихи үзілістерге қарап 
олардың мемлекеттілігіне ешкім де 
күмән келтіріп жатқан жоқ. Біздің дәуі-
ріміздің басында  бриттердің, галдардың, 
германдықтар мен келттердің ешқандай 
да мемлекеті болмағандығын, орман 
арасында өзара қырқысып жүрген жүз-
деген тайпалардан тұратындығын Гай 
Юлий Цезарь өзінің «Галл жорық-
тарында» тамаша көрсеткен. Қазір Анг-
лия, Франция, Германия адамзат ци-
ви лизациясының көшбасшылары, ал 
Рим империясы қайда? Айталық моң-
ғол-татар шапқыншылығынан кейін 
Ре сей 300 жылға жуық Алтын Орда 
хандығының құрамында оның вассалы 
болды. Осы кезеңде Ресей дербес мем-
лекет болған жоқ. Бірақ осыған негіздеп 
Ресей өзінің мемлекеттілігін I Петр 
заманынан немесе өздері айт қандай Ре-
сей Федерациясы болған ХХ ғасырдың 
90-шы жылдарынан, Ельциннен не Пу-
тиннен басталған, оған дейін мемлекет 
болмаған деп айтпайды ғой. Ал қазақ 
мемлекеттілігінің тарихына келгенде 
өз геріп шыға келеді. Мұның мәнісі 
неде? Асылы олардың мақсаты қазақ 
хал қының тарихын, мемлекеттілігін та-
рихи ақиқатқа, құжаттарға сүйеніп са-
раптау емес, керісінше саяси кемсіту, 
тәуелсіздігімізді көреалмаушылық, іш-
тей жікшілдік тудырып, мемлекеттің 
тұ  тастығын бұзу болса керек. Мұндай 
сұрапыл оқиғалар ХХ ғасырда баста-
лынып, ХХI ғасырда жиілеп отыр. 
Қол дан жасалған Ауғанстан қасіреті, 
Араб әлемінің қанды трагедиясы мен 
Ук раина майданының мәселесі неге тұ-
рады?! Сондықтан қазақ тарихының, 
оның мемлекеттілігінің бастауларына 
Сөз, Рух яғни Тарих тұрғысынан қарай 
отырып, оның жер бетінде толыққанды, 

Президентіміз айтқандай Мәңгілік өмір 
сүру мәселесі екендігін бір сәтке де ес-
тен шығармауымыз керек.

Қазақтарда мемлекет болмаған де-
ген қитұрқы уәждерге жауап бермеуге 
де болады. Өйткені мұндай тұжырым 
ло ги калық мазмұннан жұрдай, әлбет-
те ғылыми пікір ретінде есепке алын-
байды, ғылыми қауымдастық оны на-
зар аударуға тұратын пікір екен деп 
қа рамауға тиіс. Дегенмен, осыған ұқсас 
теориялық сауатсыздықтар тұрпайы да 
дұшпан саяси пікірлерге негіз болып, 
ішкі және сыртқы мүдделі топтардың 
идеологиялық құралына айналып отыр-
ғаны жасырын емес. Сондықтан бұл 
пікірлердің қуыс кеуде саяси метафи-
зикасының қателігін дәлелдеп көрейік. 

Тарих философиясында халық деген 
категория әртүрлі этностардың (ру, 
тайпа) ортақ тіл кеңістігінде, шартты 
гео графиялық территорияда белгілі бір 
ша руашылық тәсілімен өмір сүретін, та-
рихи қауымдасқан тұтастығын білдіреді. 
Басқа атрибуттарын қоспағанның өзін-
де қазақ халқы Қытай, Парсы, Араб, 
Шағатай-түркі, Еуропа  жазба дерек 
көздері көрсеткендей, осы атауме-
нен, осы тарихи формада, яғни қазақ 
хал қы болып соңғы стадиядағы Орта 
ғасырлардан бастап басқа сырт мемле-
кет термен танылған. Танылған деген 
түсінік саяси философияда қазақ хал-

қы басқа мемлекеттермен сауда-сат-
тық, экономикалық-саяси, әскери-соғыс 
қатынастарында болған деген син кре-
ти калық анықтама, дефиниция. Де мек, 
қазақ халқы атынан белгілі бір билік 
жүйесі немесе институт аталған қаре кет-
терді атқарып отырған, Аталып отыр-
ған атқарушы билік жүйесі – мемлекет 
деген әлеуметтік институт, басқаша 
емес, басқаша болуы мүмкін емес. Эт-
нос   тың белгілі бір дәуірде халық болып 
танылуы, сол дәуірге сай тарихи формада 
басқару жүйесі – мелекеттілігі болған 
деген сөз. Барлық халықтарда оның 
аты нан әрекет жасаған билік жүйелері 
мем лекет деп аталады да ал қазақ хал-
қына келгенде неге күмән тууға тиіс? 
Адам қауымдастығын былай қойғанда, 
хайуанаттар үйірінің де басқарылу тетігі 
бар. Адамзаттың алғашқы жабайы, қан-
дас-туыс кезінің өзінде басқару жүйе-
сі-көсемдер, олардың қарапайым өмірін 
реттеуші моралға негізделген бас қа-
ру қағидалары болған. Тайпалар да 
осы  лай. Ал олар бірігіп, халық болып 
қалыптасып, тарихи дамудың жоғары 
дең гейіне жеткенде, олардың өте күрде лі 
қатынастары қандай әлеуметтік ереже-
лермен реттелінген, осы ережелерге 
(мо ральдық және құқықтық нормалар 
мен құндылықтарды меңзеп отырмын) 
сүйеніп сол халықты басқарған билік 
жүйесін мемлекет деп атамасақ басқаша 
қалай атаймыз деген заңды сұрақ туады. 
Мемлекет халық ұғымының ішкі, им-
мананентті анықтамасы, дәлірек айт-
қанда бірін-бірі өзара анықтаушы ұғым-
дар. Мысалы, тіл қалай ойдың басқа 
адамдар үшін материалдық өмір сүру 
формасы болса, мемлекетте сол сияқты 
халық деген құбылыстың сол халықтың 
өзі үшін және басқа халықтар үшін 
өмір сүру формасы, реалды болмысы, 
айталық басты көрсеткіші. Оларды бір-
бірінен ажыратуға келмейді. Адамзат 
конгломератының халықтық деңгейге 
көтерілгенінің басты белгісі мемлекет 
болмақ. Халық деген ұғым адамдардың 
қандас туыстықтан азаматтық қатынас-
тарға өткенін білдіреді. Яғни халықтық 
сатыда адамдар енді бір-біріне «Туыс» 
деген қатынастың алдында «Адам»  ат-
ты қатынас жасағанды дұрыс деп са-
найды, әлеуметтік өмірде реттеушілік 
моральдық нормалардан құқықтық 
нормаларға-заңға ауысады, оның кепілі 
тек мемлекет бола алады. Бұл жағдайда 
адамдар өзіне туыс еместің барлығымен 
шапқыншылық жағдайда болатын вар-
вар лар емес, туыс еместердің барлығы-
мен өзара келісім арқылы бірігіп өмір 
сүре алатын цивилизациялық қоғам, 
өркениеттік социум, яғни халықтық 
дең гейге көтеріледі, немесе соған қарай 
тарихи бағыт алады. Жазба деректер 
дә лелдеп отырғандай, қазақтар осы та-
рихи кезеңдердің барлығынан өткен, 
сондықтан да олар халық ретінде та-
ныл ған, демек қазақ халқының мемле-
кеттілігін жоққа шығару мүмкін емес. 
Әлемдік дәрежедегі көрнекті ғалымдар 
Г.Шварц, И.С.Брагинскийлер дәлеледеп 
көрсеткендей ерте замандардан бастап 
Орта Азияны мекендеген тұрғындар (про-
тоқазақтар) адамзат баласының дамуына 
зор үлес қосып келген өркениетті ха-
лық. «Қазақтардың мемелекеттілігі 
бол  ма ған» деген тұжырымдар мем ле-
кет  тіліктіктің тек батыстық моде лін 
мой ындайтын концепцияға негіздел ген. 
Олардың келтіретін дәлелі «көшпен-
ділерде ішкі күштердің қозғауы жә не 
тудыруы арқылы (катализатор) мем-
ле кет пайда бола алмайды». Айтып 
отыр ғандары қазақтардың рулық, тай -
па лық құрамы, көші-қон салт дәс тү рі, 
жыл маусымына бағынып ау ыс па лы 
өмір сүрген, яғни тұрағы жоқ адам-
дар дың рулық жиынтығы. Көш пен-
ді  лік пен мемлекеттілік бірімен бі рі 
си  ыспайтын ұғым. Байқап отырған 
шы  ғарсыздар, қазақтарды халық деп 
та  ныған ортағасырлық сан алуан жазба 
де ректерге қарамастан, халық деген 
ұғым қолданылмайды. Көшпенділерге 
бай  ланысты «тайпалардың конфедера-
ция сы» деген тіркестерді дұрыс көреді. 
Олардың ойынша халық, демек мемлекет 
ұғымдары отырықшылыққа, әрі қарай  
жерге жекеменшік қатынастарына бай-
ла нысты қолданылады. Жерге жеке-
мен  шік қатынастар егіншілікпен, қол -
өнер мен, отырықшылықпен, ар тық 
шы  ға  рылған өніммен, осыған байла-
ныс  ты артық өнімдерді айырбастау 
про  цесі, яғни сауда-саттықпен си пат -
тала отырып, көшпенділерде мұн дай 
процестер болмаған деп тұжырым дай-
ды. Демек, оларда еңбектің құрылым-
дық бөліністері – дене, ой, басқару 
жүйесі қалыптаса алмаған. Олай болса, 
мемлекеттің атрибуттары – әскер, ішкі 
қауіпсіздік құрылым, салық жи нау-
шылар, жоғары басқарушылық деген 
болмаған. Өйткені оларды асы рай-
тын классикалық салық жүйесі қалып-

таспаған (артық өнім мен еңбек бөлінісі 
жоқ қой). Демек, көшпенділерде мемле-
кеттің болуы мүмкін емес. 

Жерге жекеменшік болмағандықтан 
таптар және тап қайшылығы болмай-
ды да, бір таптың екінші тапты бағы-
ныштылықта ұстау үшін мемлекетке 
қа жеттілік тумайды. Қазақтарда мемле-
кетке қажеттілік тумаған. Бұл қисын 
– марксизмнің тарихты материалистік 
тұрғыдан түсіну теориясы, көшпенділер 
мемлекеттілігінің туыстық, генеалогия-
лық ерекшелігін жалпы назарға алмай-
ды. Марксизм де өз ілімін тек батыс 
ел дерінің даму тәжірибесіне негіздеген 
мем лекеттіліктің батыстық моделінің 
бір түрі. 

Батыстың мемлекет теорияларына 
ортақ нәрсе олар көшпенділікті тар 
шеңберде түсіндіреді. Шығыстың сан 
алуандығын, оның ішіндегі көшпенділік 
өмір сүру әдісін аталған батыстық модель 
қисынында түсіндірудің мүмкін еместігі 
қазіргі кезде мойындала бастады. «Ат-
тылы номадтар» ұғымының авторы 
Д.Синор көшпенді халықтың, мысалы 
қазақ халқының билік құрылымының 
ерек шеліктерін батыстың отырықшы-
егін шілік билік құрылымы моделімен 
тү сіндіру мүмкін еместігін жақтайды. 
Шы нында да, көрсетіліп отырған батыс-
тық тұжырымдарға қай аспектіден тал-
дау жасасақ та олардың көшпенділер 

социумының шындығына сәйкес кел-
мей тінін көреміз. Адамзат тарихы да 
табиғат тектес, онда таза нәрсе кездес-
пейді. Абсолют ұғымындағы таза ол 
ештеңе, яғни жоқ. Таза деген түсінік са-
лыстырмалы теңеу. Дүние, әлем қоспадан 
тұрады. Бұған ешкімнің таласы болмаса 
керек. Сол сияқты таза көшпенділік 
деген болмайды. Егер біз көшпенділік 
туралы айтсақ, онда көшпенділік белгілі 
бір халықтың өмір сүру тәсілдерінің 
ішіндегі доминант, яғни басым түрі 
деп түсіну керек. Көшпенділерде оты-
рықшылық болған. Көшпенділер оты-
рық шылықпен мыңдаған жылдар бойы 
ықпалдасып, әлеуметтік симбиоз тү-
рін де өмір сүрген. Сақ, ғұн дәуірлері, 
бер тін келе, көк түріктер кезеңінде 
көш пенділердің ішкі қатынастарынан  
ту ындаған қалалар  пайда болды.  Қы-
тай дың «Ханьшу» жылнамасында осы-
лай көрсетіледі. Сондықтан да қазір гі 
қытай зерттеушілері қазақтарды ер-
те дегі сақтардың мұрагері санайды. 
Мем лекеттілікті қазақ жерінен табыл-
ған алтын адамдар да дәлелдейді. Сақ-
тардың патшасы болған. Патшаны 
тай палардың көсемдері, ақсақалдары 
сай лаған, яғни қазіргі тілмен айтқанда 
өкі леттілікке негізделген билік жүйесі 
– мемлекет болған. Зерттеушілік әде-
биет терде мұны көшпенділер немесе 
дала демократиясы деп те атап жүр. 
Ма ңызды мәселелер, мысалы соғыс жа-
риялау халық жиналысында шешіл ген. 
Қазақтарда осы дәстүр – халық жина-
лысы, құрылтай, биліктің осы құры лы-
мы  Ресей отарлауының хандық билікті 
тарқатуына дейін, яғни ХIХ ғасырдың 
ортасына дейін өмір сүріп келді. 

Біздің эрамызға дейінгі екінші ға-
сырда Тарбағатайдан бастап Каспий 
жа ғалауларына дейін ғұн империясы 
би лік құрған. Ғұндар түркі тілдес. Пре-
зи дентіміз Н.Назарбаев: «Біздің ел-
ді гіміз, қазақ жұртының арғы түбі 
ғұндардан басталады. Ғұндардан кей ін 
көктүріктерге жалғасады. Одан кей-
ін Алтын Орда орнығады. Сөйтіп хан-
дық дәуірге ұласып, кейін  біртіндеп 
тәу елсіз дікке тіреледі», – деп орынды 
көр сетті. («Егемен Қазақстан», 2014 
ж, 26 тамыз). Мұның өзі Елбасы көр-
сеткен тарихи кезеңдер қазақтардың 
мем лекеттілігінің басты дәуірлері, бас-
тау лары болып табылары анық. Ескі 
Қытай жылнамалары, зерттеушілер 
А.Н.Берн штам, Ж де Грот, т.б. ғалымдар 
өз деректерінде ғұн мемлекетінің сапа-
лық құрылымы мен құрамы және мемле-
кеттік функцияларының болғанын дә-
лел деп отыр. Оның бер жағында Үйсін 
мемлекеті, Қаңлы мемлекеті, Көк түрік-
тер қағанаты, одан кейін Батыс түрік 
қағанаты және Шығыс түрік қағанаты 
болып бөлінгені тарихтан белгілі. Ор-
та Азия мен Қазақстан аумағы осы Ба-
тыс Түрік қағанатына жатады. Бұл же-
тінші және сегізінші ғасырлардың ара-
лығында 100 жылға жуық уақыт өмір 
сүрді. Зерттеуші Көшім Есмағамбет 
көп теген тарихи материалдарға сүйене 
отырып, Батыс Түрік қағанатын қазақ 
мемлекеттілігінің бастауы деп есептейді.  
Орыс зерттеушісі Н.Я.Бичурин Түрік 
қағанаты Үйсін ұлысын жалғастырған 
мемлекеттіліктің тарихи сабақтастығы 
деген қорытынды жасаған. Бұл – дұрыс 
тұжырым. Жоқтан бар, бардан жоқ 
болмайды, тек бір нәрседен екінші бір 
нәрсеге айналып отырады. Мемлекет 
құбылысы да осы тенденцияға бағына 
отырып өмір сүреді. Егер біздің оппо-
ненттер қазіргі бүкіл әлем таныған  қа-
зақ мемлекеттілігін мойындаса, онда 
со нау сақтар мен ғұндардан бастау 
ала тын, көк түріктермен жалғасатын 
оның мемлекеттік сабақтастығында да 
мойындауы тиіс. Көптеген белгілі зерт-
теушілер О.Прицак, М.Дромп, В.Ра -
бат ский, Р.Груссен, П.Голден, т.б. ға-
лым дар жазба-зерттеулерінде Тү рік 
қа  ғанаттығындағы мемлекеттік бас қару 
жүйесі, оның функционалдық құ ры  лы-
мының ерекшеліктері туралы, мем ле-
кеттік лауазымдар иерархиясы, күрделі 
формадағы әлеуметтік институттар, 
әс  ке ри, дипломатиялық, сыртқы дұш-
пан халыққа қарсы қоятын өзіне тән 
идеологиялық дүниетанымы, тіпті ішкі 
істер министірлігі болғанын, оның жау-
лап алған елдерден салық жинаумен 
ай налысқанын нақты дәлелдейді. Түрік 
қағанаты өзінің қуаты жағынан әлемдік 
мемлекеттер – қытай, парсы, тіпті ба-
тыс мемлекеттерінен кем түспеген, 
олар барлық жағынан түркілермен са-
на сып отырған. Бұл туралы да жазба 
де ректер – дипломатиялық хаттамалар 
болғандығын зерттушілер Э.Шаван, 
Г.Мо рав чик, т.б. ғалымдар дәлелдеп 
көрсетті. Даныш пан Фирдоусидің 
«Шахнамасын» еске алсақ та жеткілікті. 
Иран мен Тұран соғысындағы 
тұрандар қазақтардың арғы ата тегі. 
Егер тұрандардың мемле ке ті болмаса 

мемлекеті бар ирандармен қа лай 
соғысады?  

8-12 ғ.ғ. өзара соғыстан Батыс Түрік 
қағанаты ыдырап, Карлықтар, Оғыздар, 
Қыпшақтар, Хазарлар мемлекеттері бо-
лып қайта құрылады. Шаруашылық 
жүр гізу тәсілі, территориясы мен ті лі 
жағынан қазақ халқы түркі этноста ры-
ның  Оғыз-Қыпшақ  тобынан туындайды. 
Оғыздардың астанасы осы Сыр жерінде, 
Арал теңізіне жақын орналасқан өзіміз-
дің Жанкент қаласы болған. Оғыздардың    
орналасқан географиялық мекенінің  өзі 
қазақтың этностық және мемлекеттілік 
сабақтастығының жеткілікті дәлелі екен-
дігі еш дау тудырмаса керек. Қорқыт 
ба ба қазақтардың Оғыз дәуірінде өмір 
сүрген.  Қорқытты әлем болып түр-
кі дүниесінің демек қазақтардың ұлы 
абызы деп таниды. Бұл – оғыз, қып-
шақ, қазақтардың этногенездік, дүние-
таным, рухани  сабақтастығының ұлы 
дәлелі. Олай болса қазақ мемлекеттілігі 
де көне түркілердің біртармағы Оғыз-
Қыпшақ дәуіріндегі билік жүйе сінің 
заңды жалғасы деп батыл айта ала-
мыз. Оғыздар мен Дешті Қыпшақ тың 
көшпенділігімен қатар өзіне тән оты -
рықшылығы, оған сәйкес келе тін билік 
жүйесі – мемлекеттілігі бол ған. IХ-Хғ.ғ. 
өмір сүрген Оғыздар-түркі тектес халық, 
олардың билік жүйе сі ежелгі түркі 
дәстүрінде өрбіді. Олар да мем лекет 

бас шысын ежелгі түркі лерше ха лық жи-
налысы – құрылтай сайла ған. Қаған ның 
әртүрлі салаларды басқа ратын орын-
басарлары болған. Зерт теу ші лер жаз-
ба деректерге сүйеніп оғыздарда  Ұлы 
құрылтай шақырылғаны туралы дерек-
терді «Құрылтай оғыздарда басқа ру-
дың ең жоғарғы органы болған», – деп 
біледі. Оғыздарда мемлекет әскери де-
мо кратияға негізделді, мемлекетте тұ-
рақты салық жүйесі болды. М.Қашқари 
Оғыздар 24 рулы елден тұрады десе, 
оның ішінде кейін қазақ халқының дің-
гегін құраған рулар: қыпшақтар, ке рей-
лер, қоңыраттар, наймандар, т.т. көп-
теген рулар болды. 

Келесі мемлекеттілік Оғыздарды 
ба тысқа қарай ығыстырған Дешті Қып-
шаққа ауысады. Бұл кезең туралы көш-
пенділер мемлекеттілігінің болғанды-
ғына арагідік күмән келтіретін П.Гол-
ден нің өзі «Кодекс Куманикусты» 
зерт  теу барысында қыпшақтардың 
мем   ле  кеттілігі болғандығын мойындай-
ды. Аталған Кодекс көшпенділердің құ-
қықтық құжаты, дала заңдарының квинт-
эссенциясы. Мемлекет теориясында 
ешқандай ғалым нормативтік құқықтық 
құжат бар жерде мемлекеттік билік 
жоқ деп айтуы мүмкін емес. Құқықтық 
нормалар мен мемлекет бірінің бірі 
кепілі, бір тұтастықтың, мысалы әлеу-
меттік өмірдің екі жағы. Бұл ту ра лы 
бұлтартпай дәлелдейтін жаз ба де рек тер 
болғандықтан еуропалық тар мем ле-
кеттілік қисынды жоққа шығара ал май-
ды. Кейін қазақ халқының құра мына 
енген керейлер, наймандар, дулат тар-
дың және де басқа тайпалардың өз 
мемлекеттері болғандығын біз та ри-
хи құжаттардан жақсы білеміз (Рашид 
ад-дин. Сборник летописей, Т. 1. 
Кн.1.С.75). Көшпенділер мемлекет-
те рі нің бірінің жойылып, екіншісінің 
пай да болып отыруы сол жойылған 
мем ле кеттің негізгі субьектісі болған 
руы не этносы  жойылды деген сөз 
емес. Немесе кенеттен жаңа ру пайда 
болып, жаңа мемлекет құрылмайды. 
Мем лекеттік билік бір этностан екінші 
та рихи күшейген этносқа ауысады не-
месе олар жаңа атаумен бірігіп бұрынғы 
та рихи дәстүрмен басқа мемлекет құ-
рып отырады, да бірақ рулар, этнос тар 
конгламераты жойылмайды. Мемле кет-
тік билік тәжірибесі бір этностан екінші 
этносқа ауысып, күшейіп жаңарып 
оты рады, яғни әлеуметтік өзгерістерге 
бай ланысты олар да өзінің мазмұнын, 
демек тарихи формасын өзгертеді деп 
айтуымызға болады. Олай болса, Қазақ 
хандығы, яғни мемлекеттілігі сайын да-
лада өмір сүрген бүкіл түркі жұртының  
мемлекеттілік метаморфозаларының 
заң  ды жалғасы деп тұжырымдауға то-
лық негіз бар.

Қазақ мемлекеттілігі тарихындағы 
Алтын Орда дәуірін ерекше атауға 
болады. Сөз жоқ, Шыңғысхан импе-
рия сы түркі халықтарын жаулап бағын-
дырды. Қырғынға ұшыратылған адам 
мен қираған қалалар, талан-таражға 
түскен мал-мүлік, барлығы да болған 
оқиға. Соғыстың аты соғыс, бір жағы 
міндетті түрде күйреуі тиіс, тарихи 
шындық осы. Тарихтың өз дәуіріндегі 
апатты ағысына қарсы ешқандай да ша-
ра жоқ. «Тарих былай болғанда қалай 
болар еді», – деп сәуегейлік жасау 
ақыл ға қонымсыз. Өткен өзгермейді, 
ол туралы тек ой тұжырымын жасауға 
болады. Алайда, әдебиеттерде моңғол 
шап қыншылығынан туындаған хаостың 
та рихи тағдырының тек теріс жағын 
алу басым. Бұл да тарихтың батыстық 
моделінің әсері екені даусыз. Осы пози-
цияның орыс тарихнамасындағы бояуы 
тіпті қанық. Дұрыс емес. Орыстар өз-
де рін тұтас халық, қуатты мемлекет 
қы лып қалыптастырған кімдер екенін, 
яғни тарихтың тек соғыс емес, сонымен 
бірге мәдениет екенін естен шығарып 
ала береді. Соғыстан туындайтын ха ос, 
күйреу оқиғаның ортаңғы, өтпелі рег-
рес сивті сатысы. Келесі сатыда  бүлін-
ген дүние басқа сапалық деңгейде 
қай та қалыптасып, оқиға өзінің ақтық 
нәтижесіне – келесі прогрессивті саты-
ға ауысады. Шыңғысхан импе рия сы 
туралы ой қозғағанда осы жағына  ба са 
көңіл бөлінуі керек. Олай болса, Шың-
ғысханның жойқын шапқыншы лы ғынан 
кейін қанша дегенмен ша шы  ранды 
өмір кешіп келе жатқан түр кі ұлыстары 
мен мемлекеттері қуат ты орталыққа 
– әскери империяға бірік тірілді. Бірақ  
ол моңғол империясы бо  ла тұрып Ұлы 
түрік қағанатының та ри хи мұрагері 
ретінде өмір сүрді. Қа ған дық – бұл түрік 
мемлекеттілігінің атауы. Моңғолдар өз 
мемлекеттілік билігіне осы қаған атауын 
алды. Олардың дү ние танымы осы 
қағандық-түркілік докт ринаға – Көкке 
яғни Тәңірге не гіз делді. 

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІЛІГІНІҢ 
БАСТАУЛАРЫ ТУРАЛЫ

(Соңы 4-бетте).

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
Қызылорда облысының ветеринариялық бақылау 

басқармасы, 120000, Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан к., 
н/с, анықтама үшін телефоны: 8(7242)60-53-44, aigulkadenova@
mail.ru, «Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға 
орналасуға конкурс жариялайды:

1. Қызылорда облысының ветеринариялық бақылау 
басқармасы басшысының орынбасары (D-O-2 санаты) - 1 бірлік. 
Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық жал-
ақысы 125 564 теңгеден 169 767 теңгеге дейін (экологиялық коэф-
фициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Ветеринариялық-са-
ни тариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, реттелетін сала да стра-
тегиялық жоспарларды, мемлекеттік және өзге бағдар ламалар мен 
жобаларды, ветеринариялық-санитариялық бақы лау және қадағалау 
мәселелері бойынша мемлекеттің саясатын, жануарлардың аса қауіпті 
ауруларының алдын алу және диагностикасын жүргізу бойынша 
бағдарламаны іске асырады. Ауыл шаруашылығы жануарларын 
бірдейлендіру жөніндегі деректер базасы ұйымдастырылуына және 
жүргізілуіне бақы лау жасайды.

Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында ветерина-
рия лық-санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі 
ветеринариялық   іс-шаралар өткізуді ұйымдастырады.

Мал шаруашылығын дамыту, ветеринария және әкімшілік  
бөлімдерінің жұмыстарын  ұйымдастыру және оған басшылық жасау, 
осы бөлімдерге жүктелген міндеттердің орындалуына және оның 
функцияларының жүзеге асырылуына жеке  жауапты болады.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар: Әлеуметтік 
ғылымдар, экономика және бизнес (экономика, есеп және аудит, 
қаржы) немесе құқық (құқықтану) немесе ветеринария (вете ри-
нариялық медицина немесе ветеринариялық санитария)  маман дығы 
бойынша жоғары білім.

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы 
тиіс:

1)  мемлекеттік қызмет өтілі үш жылдан кем емес;
2) жоғары оқу орындарынан кейінгі білім бағдарламалары 

бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы білім 
беру ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің 
жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар 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 ба ғыт-
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 міндеттер-
ді орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

2.Әкімшілік және қаржылық қамтамасыз ету бөлімінің бас 
маманы (D-O-4 санаты) – 1 бірлік. Қызмет атқарған жылдарына 
байланысты лауазымдық жалақысы 64 063 теңгеден 86 485 
теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Бекітілген кестеге сәйкес 
құқықтық оқудың өтуін қадағалау. Жаңадан келген мемлекеттік 
қызметкерлердің арнайы тексеруден өтуін қамтамасыз ету. Жеке 
және заңды тұлғалардан келіп түскен арыз-шағымдары туралы 
1-ОЛ есепті тоқсан сайын тапсыруын қадағалау. Басқарма бойынша 
өткізілетін іс-шараларды үйлес тіру. Басқармада өтетін жиналыс, алқа 
мәжілістеріне ұйым дастыру жұмыстарын жүргізу. 

Басқармаға келіп түскен жеке және заңды тұлғалардың арыз-
шағымдарына заңнамалық талаптарға сәйкес жауап әзірлеу. Мем-
лекеттік қызметшілердің табысы туралы деклара циясын тапсыруды 
қадағалау. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жө нін дегі» іс-
шаралардың орындалуын қамтамасыз ету, осыған бай ланысты тиісті 
мәліметтерді мерзімінде тапсыру. 

Мемлекеттік сатып алу Заңына сәйкес, рәсімдеп жүргізілуін 
және айлық, тоқсандық, жартыжылдық есептердің тапсырылуын 
ұйым дастырады.

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: Құқық (құ қық-
тану,) мамандығы бойынша жоғары 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  құқық (құқықтану) 
білімі барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Рес-
пуб ликасының «Қазақстан Республикасының Президенті туралы», 
«Қазақстан Республикасының Парламентi және оның депутат-
тарының мәртебесi туралы», «Қазақстан Респуб лика сының 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.

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

нысанда толтырылған анкета;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған 

көшiрмелерi;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің 
көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті органмен белгі ленген 
шекті мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден өтке ні туралы 
қолданыстағы сертификат (немесе нотариалды куәландырылған 
көшірмесі).     

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған және конкурс 
жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі талап етілмейтін 
жағдайларда 4) тармақшасында көрсетілген құжатты ұсыну талап 
етілмейді.

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс комиссия-
сының 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 біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби шеберлігіне 
және беделіне қатысты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер 
мен атақтар берілуі туралы құжаттардың көшірмелері, мінез-
демелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзге де олардың 
кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) қосымша 
ақпараттарды бере алады. Азаматтар жоғарыда атал ған құжат 
тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттарды қолма-қол тәртіпте 
немесе почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзімінде бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада 
көрсетілген электрондық почта мекен-жайына электронды түрде бере 
алады. Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда көрсе тілген құжаттарды 
электрондық почта арқылы берген азамат тар құжаттардың 
түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күн бұрын 
кешіктірілмей береді. Жоғарыда атал ған құжаттардың түпнұсқасы 
берілмеген жағдайда тұлға әңгі мелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та 
(«Кызылординские вести» және «Сыр бойы») соңғы жарияланған 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда облысының 
ветеринариялық бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі: 120000, 
Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, н/з, № 116 бөлмеде 
қабылданады. 

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссиясы шешім 
қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күн ішінде әңгімелесу өткізу 
туралы конкурс комиссиясының хатшысымен хабарландырылады. 
Хабарландыру қатысушылардың электрон дық мекен-жайларына 
және ұялы телефондарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы 
мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда облысының ветери-
нариялық бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі: 120000, 
Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, н/з, әңгімелесуге 
шақырған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен объек-
тив тілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына байқаушылар 
қатыстырылуға жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретін-
де Қазақстан Республикасы Парламентінің және барлық дең-
гейдегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан Республикасы 
заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредиттелген бұқаралық 
ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, қо ғам-
дық бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), ком мер циялық 
ұйымдардың және саяси партиялық өкілдері, уәкілеттіорганның 
қызметкерлері қатыса алады.

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

Осы Қағидалардың мемлекеттік органның басшысымен конкурс 
комиссиясының отырысына сарапшылардың қатыс тырылуына 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 орган дардың 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, Өске мен, Орал, Петропавл, 
Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, Тал дықорған, Ақтөбе, Ақтау 
және Шымкент қалаларындағы аймақ тық тестілеу орталықтарында 
белгіленген тәртіппен өтеді.

D-O-2 санаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік 
тілді білуге тест (20 тапсырма), логикалық тест (10 тапсырма); 
Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған тестке 
Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 сұрақ); «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан 
Республикасының Үкіметі туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік 
қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер туралы»  (15 сұрақ), 
«Нормативтік құқықтық актілер туралы» (15 сұрақ), «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» (15 сұрақ), 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ)  Қазақстан 
Республикасының заңдарын білуге арналған тест сұрақтары кіреді.

D-O-4 санаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік 

тілді білуге тест (20 тапсырма), логикалық тест (10 тапсырма); 
Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған тестке 
Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 сұрақ); «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ),  «Мемлекеттік 
қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер туралы»  (15 сұрақ), «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» (15 
сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ), 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзін басқару туралы» (15 сұрақ)  Қазақстан Республикасының 
заңдарын білуге арналған тест сұрақтары кіреді.

Аталмыш лауазымдарға орналасқан адамдар үшін кө тер  ме 
шығындар төленбейді, тұрғын үй және жеңілдіктер ұсыныл майды.

Қызылорда облысының ветеринариялық 
бақылау басқармасының конкурстық комиссиясы.

***
«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 
Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс н-з, анықтама үшін 
телефондары: 8(7242) 60-53-91, 8 (7242) 60-53-90, факс 8 (7242) 
60-53-95 эл. мекенжай: alieva_m@jkh.orda.gov.kz  «Б» корпусы 
бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасуға конкурс 
жариялайды:

Коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы (D-О-3 
санаты – 1 бірлік). Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет 
өтіліне қарай 94813 теңгеден 128126 теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Өз қызметінде Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлықтарын, Үкіметінің қаулылары мен өкімдерін, облыс 
әкімдігінің қаулыларын, облыс әкімдігінің шешімдері мен өкім-
дерін және басқа нормативтік-құқықтық актілерді, басқарма 
басшысының бұйрықтарын орындайды. Басқарманың құзырына 
кіретін мәселелеріне сәйкес нормативтік құқықтық актілер 
әзірлейді. ҚР Бюджет кодексіне сәйкес республикалық, облыс-
тық бюджетті  бекіту және нақтылау кезінде бюджеттік комиссия 
отырысына мәселелер әзірлейді.  Бөлімнің қызметіне жалпы бас-
шылық жасайды және бөлімге жүктелген міндеттердің орын-
далуына жеке жауап береді.  Коммуналдық шаруашылық сала-
сында жұмыстарын ұйымдастырады. Өз құзыреті шеңберінде 
облыстың жылумен жабдықтау жүйесін дамыту бағытында жобалар 
мен ұсыныстар әзірлейді. Келісімдер әзірлеу, тиісті мемлекеттік 
органдарға бюджеттік өтінімдер ұсынады. Облыс бойынша тұрғын 
үй инспекциясының жұмысына мониторинг жасайды. Нысаналы 
трасферттер арқылы Республикалық бюд жеттен бөлінген қаржыларға 
Министрліктер мен облыс әкімі арасында Келісім дайындайды. 
Республикалық, облыстық бюд жеттердің нақтылануына байланысты, 
«бюджеттік бағдар ламаға» өзгерістер мен толықтырулар енгізеді. 
Республикалық, облыстық бюджеттердің нақтылануына байланысты, 
Министр ліктер мен облыс әкімі арасындағы және басқарма басшысы 
мен аудан, қала әкімдері арасындағы келісімдерге өзгерістер мен 
толықтырулар енгізеді.  Облыстық жылумен жабдықтау бойынша 
тарифтік саясатты бақылау және талдауға қатысады.  Аймақтағы 
коммуналдық  саладағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға 
байланысты өз құзыры шеңберінде жұмыстарды орындайды, 
жетекшілік ететін салалар бойынша жұмыстарды үйлестіреді.  «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес мекемелерден және азаматтардан 
түскен хаттарды және сауалдарды қарап тиісті жауап әзірлейді. 
Тұтынушылардың жылу пайдалану құрылғыларын пайдалануын 
және олардың техникалық жай-күйін бақылауды жүзеге асырады.  
Жылу желілерін дайындауды және жөндеу-қалпына келтіру 
жұмыстарын және олардың күзгі-қысқы кезеңде жұмыс істеуін 
бақылауды жүзеге асырады. Жылу желілеріндегі (магистральдық, 
кварталішілік) технологиялық бұзушылықтарға тергеп-тексерулер 
жүргізеді. Жылу желілерін (магистральдық, кварталішілік) жоспарлы 
жөндеуді келіседі. Барлық қуаттағы жылыту қазандықтары мен 
жылу желілерінің (магистральдық, кварталішілік) күзгі-қысқы 
жағдайлардағы жұмысқа дайындығының паспорттарын береді. 
Өз құзыреті шегінде жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру 
саласындағы шараларды іске асырады.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Техникалық ғылымдар және технологиялар (электр энерге-

тикасы немесе жылу энергетикасы немесе құрылыс) немесе 
құқық (құқықтану) немесе әлеуметтік ғылымдар, экономика және 
бизнес  (экономика немесе мемлекеттік және жергілікті басқару) 
мамандықтары бойынша жоғары білім.

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы тиіс:
1) мемлекеттік қызмет өтілі екі жылдан кем емес; 
2) мемлекеттік органдарда басшылық немесе өзге лауазымдарда 

жұмыс өтілі бір жылдан кем емес;
3) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыт-

тарына сәйкес облыстарда жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, оның 
ішінде басшылық лауазымдарда бір жылдан кем емес;

4) жоғары оқу орынынан кейінгі білім бағдарламалары 
бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы 
білім беру ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде неме-
се шетелдің жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар даяр лау 
жөніндегі республикалық комиссия бекітетін басым мамандықтар 
бойынша оқуды аяқтауы;

5) ғылыми дәрежесінің болуы.
Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
 1) нысанға сәйкес өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сәйкес толтырылған сауалнама; 
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған 

көшiрмелерi; 
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министр лігінің 

2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан 
Республикасының нормативтік 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 шекті мәннен төмен емес 
нәтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы сертификат 
(немесе нотариатты куәландырылған көшірмесі).

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған және конкурс 
жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі талап етілмейтін 
жағдайларда 4) тармақшасында көрсетілген құжатты ұсыну 
талап етілмейді. Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс 
комиссиясының оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып 
табылады. Мемлекеттік қызметшілермен тапсырылатын 3) және 
4) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін 
мемлекеттік органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) 
куәландыра алады.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби шеберлiгiне 
және беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дәрежелер мен 
атақтар берiлуi туралы құжаттардың көшiрмелерi, мiнездемелер, 
ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзге де олардың кәсіби 
қызметін, біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) қосымша ақпарат-
тарды бере алады. Азаматтар жоғарыда атал ған құжат тігілетін 
мұқабада орналастырылған құжаттарды қолма-қол тәртіпте немесе 
почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзiмiнде бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада көр-
сетілген электрондық почта мекен-жайына электронды түр де бере 
алады. Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда көрсетіл ген құжаттарды 
электрондық почта арқылы берген азаматтар құжаттардың 
түпнұс қасын әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күн бұрын 
кешіктірілмей береді. Жоғарыда атал ған құжаттардың түпнұсқасы 
берілмеген жағдайда тұлға әңгіме лесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та 
(«Кызылординские вести» және «Сыр бойы») соңғы жарияланған 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда облысының 
энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқар-
масы» мемлекеттік мекемесі, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс 
көшесі, н/з, «Облыстық мекмелер үйі» ғимаратының 4 қабаты № 402 
кабинетте қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссиясы ше-
шім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде әңгімелесу 
өткізу күні туралы конкурс комиссиясының хатшысымен хабарлан-
дырылады. Хабарландыру қатысушылардың электрон дық мекен-
жайларына және ұялы телефондарына ақпарат жі беру жолымен 
жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда облысының энерге-
тика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, 
н/з, «Облыстық мекмелер үйі» ғимаратында әңгімелесуге шақырған 
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.

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

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретін де 
Қазақстан Республикасы Парламентінің және барлық дең гейдегі 
мәслихат депутаттарының, Қазақстан Республикасы заңна  ма-
сында белгіленген тәртіпте аккредиттелген бұқаралық ақпарат 
құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлес-
тіктердің (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 сарапшы-
лардың 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 Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу орталықтарында 
белгіленген тәртіппен өтеді.

D-O-3 - cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік 
тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 тапсырма); 
Қазақ стан Республикасының заңнамасын білуге арналған тест-
ке Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 сұрақ); 
«Қазақ стан Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ), 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының конституциялық заңдары; «Мемлекеттік қыз-
мет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы»  (15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ), 
«Норма тив тік құқықтық актілер туралы» (15 сұрақ), «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ), 
«Мем лекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ) Қазақстан 
Респуб ликасының 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 облысының энергетика 
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» 

мемлекеттік мекемесінің  конкурстық комиссиясы.

ТАРИХ
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Бұл жерде Көк түріктерді Тә ңір түріктері 
деп айтсақ та болады. Моң ғол империясының 
идеологиясы негі зінен түркі салт-дәстүрлері 
арқылы қалыптасты. Шыңғысхан империясы тек 
династиялық, әулеттік тұрғыдан ғана моңғолдар 
болды да, ал өзінің  әлеуметтік құрылымы 
мен этногенетикалық құра мы, шаруашылығы 
мен мәдениеті жағы нан түркі елі болып қайта 
қалыптасты.  Жошы ұлысы, яғни Алтын Орда өзі-
нің барлық тарихи сипаттамасы бой ын ша түркі 
қоғамы және түркі мем ле кеті. Бұл жердегі басты 
нәрсе түркілер, кейін қазаққа ұласқан қыпшақ 
ұлысы моңғолданған жоқ, керісінше моңғолдар 
барлық жағынан алғанда түркіленді, яғни 
қыпшақтанды, уақыт өте қазақтанды. Олар түркілік 
ортаға ассимиляцияланып, түріктеніп кетті. 
Батыс елдері сондықтан Алтын Орданы Қыпшақ 
хандығы деп атады. Моңғолдардың қыпшақтану 
процесін араб әл-Омари, француз Р.Груссе, орыс 
В.Н.Бартольдтар дәлелдеп, жазып кетті. Моңғол 
татар шапқыншылығы деп аталынатын Шыңғыс 
әулеті империясы түркі, қыпшақ қалаларын, 
өркениетін талқандап қиратты, оның дамуын 
тоқтатты деп вандалдық тұрғыдан қарайтын 
көзқарас дұрыс емес деп есептейміз. Керісінше 
болашақ қазақ хандығының қалыптасуына, ондағы 
көне түркі дәстүрінің сақталуына, кейін тарихтың 
небір соққыларына төтеп бере отырып қайта 

жандануына осы Алтын Орда хандығы-Жошы 
әулеті мемлекетінің тікелей әсері болды. Моңғол 
империясында ханды мұрагерлік дәстүрмен  
ақсүйектер, атақты адамдар құрылтайы сайлады. 
Мұндай жалпы жиналыссыз хан сайлауына өлім 
жазасымен тыйым салынды. Бұлардың барлығы 
көнетүркілердің билік жүйесінен көшірілген 
дәстүр еді. Моңғол империясы сол кезеңдегі ең 
қуатты мемлекет-әскери империя болды. Мұның 
басты себептерінің бірі олардың әскер құрамы 
да түркілердің жауынгерлік дәстүрі бойынша 
жасақталды. Алтын Орданың мемлекеттілігін 
дәлелдейтін басты тарихи құжат «Ұлы Жасақ» 
Кодекісіне назар аударуға тиіспіз. «Ұлы Жасақ» 
Кодексіндегі қаған сайлау тәртібі, ер адам ның 
ел қорғау міндеттілігі, ақы алу, кек алу, бас қа 
да қылмыстық заңдар қыпшақтардың «Ко декс 
Куманикусымен» үндес, сонымен бірге көш-
пенділердің сақ-ғұн заманынан басталған аса бай 
құқықтық нормалар мен саяси билік тәжірибесінің 
ресми жинағы деп айтуымызға болады.

Тарихтан белгілі болғандай, Алтын Орда 
кейін Ақ Орда мемлекетіне  ауысты.  Ақ Орда 
уақыт жағынан алып қарағанда қазақ мемлекет-
тілігінің қайнар көзі деп айтуымызға болады. Ақ 
орда мемлекетінде билік құрған Жошы әуле ті 
толығынан түріктенді, дәлірек айтқанда қыпшақ-
танды.  Бірақ осы кездерден бастап халық ретінде 
қазақ атауы шыға бастады. Жазба деректерде Орыс 
хан мен Барақ ханның ұрпақтары (Жәнібек пен 
Керейге дейінгі) қазіргі қазақ жерінің көп бөлігіне 
иелік ете бастағаны айтылады. Сыртқы елдер  бұл 
мекенді Қыпшақ  мемлекеті, тілін қыпшақ тілі 
дегенімен елдің атауы қазақ аймағы, тіл қазақ тілі 
болғаны туралы жазба деректер баршылық. Ақ 
Орда дәуірінде оның құрамына кіретін этностар бір 
тектілікке өтті. Олар географиялық, шаруашылық, 
антропологиялық, салт дәстүр, дүниетаным, діни 
сенім жағынан біртектес, тіл толығынан қыпшақ 
тілі болып қалыптасты. Егер мемлекеттіліктің 
негізінде халық ұғымы жатса халық ұғымының 
негізінде тіл жатады. Тіл ортақтығы әлеуметтік-
саяси, рухани қатынастарды ұйыстырып халықтық 
мазмұн беретін құрал. Тіл тұтастығы этностық 
қауымдастықтардың халық болып топтасуының 
көрсеткіші де, тарихи қалыптаса алған халық өзінің 
ішкі құрылымдық күштері арқылы мемлекеттік 
билікті де күн тәртібіне қоя алады. 

Зерттеулерде қазақтың хандық мемлекеттілігі 
пайда болған кезден бастап қазақ халқы өмір 
сүре бастады деген түсінік басым. Негізінде адам 
болмысының архитектурасы да  вертикалды және 
горизанталды жақтардан тұратын пирамидалды 
пішінмен сипатталады. Өзімізге жақындатып киіз 
үй пішіндес десек те болады. Біз пирамида туралы 
айтқанда оның алғаш төбесі пайда болды сосын 
іргесі қаланды демейміз, ол керісінше.  Заттардың 
құрылымы осылай. Қазақ қоғамын тұтас алғанда 
халық оның іргесі де мемлекет төбесі. Әлбетте біз 
жазба деректерге сүйене отырып түркі этностары 
мен тайпалары қазақ атауымен Жәнібек пен 
Керей хандығына, яғни мемлекеттілігіне дейін 
тарихи аренада болған десек қателеспейміз. 
Олай болса кейбір жазба деректерде көптеген 
этностар, Алтын орда мен Ақ Орданың алдында 
моңғолдар шапқыншылығынан да бұрын қазақ 
атауымен өмір сүре бастады десе бұл да тарихи 
қателікке жатпайды. (Ральф Фокс. Лондон. 1925. 
139 бет). Көптеген авторлар жазба деректерге, 
дипломатиялық хаттарға сілтеме жасай отырып 
бірде Орыс ханның билігін қазақ аймағы десе, енді 
бірі Барақ ханның мекені қазақ жері деп келеді. 
Мұның өзі халықтың қазақ атауы оның хандық 
мемлекеттілігінен бұрын Х1-Х11 ғ.ғ. қалыптаса 
бастағанын көрсетеді. Дегенмен ресми түрде 
15 ғасырдың  орта шенінде Жәнібек пен Керей 
ханның Ақ Ордадан бөлініп Қозыбасы мен Шуда 
қазақ халқы атауымен мемлекет құрып, кейін оның 
Жетісуға көшуі ол тарихи факт. Осы кезеңнен 
Президентіміз айтқан қазақ халқының  хандық 
формасындағы мемлекетінің 550 жылдық тарихи 
шындығы, яғни дәуірі басталады. 

Бұл тұжырымды қосымша дәлелдейтін жазба 
және археологиялық жәдігерлер соңғы зерттеулер 
бойынша еселеп артып, қазақтарда мемлекет 
болмаған деуші ғалымдар өз пікірлері мен 
тұжырымдарынан бастарта бастады.  Енді олар 
көшпенділерде мемлекет болуы әрине мүмкін, 
бірақ ол тұрақсыз болған, негізінен олардың пайда 
болуы көрші отырықшы, қуатты мемлекеттердің 
ықпалымен дүниеге келген деген уәжге ауысты. 
Яғни қазақтарда ішкі күштердің мемлекетті 
тудыру генерациясы жеткіліксіз, мемлекет оларда 
сондықтан да сыртқы күштерге тәуелді болған. 
Қазақтардың өзінің мемлекеттік жасампаздағы 
жоқ, оларға құрылымдық құбылыстар сырт тан 
әкелінген, мемлекеттің классикалық анықта-
масына сәйкес келмейді. Міне, Барфильд-Гол ден-
нің мемлекеттің циклдық дамуының бипо лярлық 
экономикалық теориясы осыған саяды. Бұл да 
негізсіз концепция. Тәуелсіздіктен кейін қол 
жеткізген жазба деректер қазақтардың көшпен-
ділікпен қатар отырықшы болғанын, Оңтүстік 
аймақ, Жетісу бойы егіншілікпен, қол өнермен 
шұғылданғанын, Жетісуда, Талас, Шу, Сырдария 
өзендерінің бойында көптеген мемлекет-қала-
лар орналасқанын, олардың алыс жақын мемле-
кеттермен экономикалық, сауда-саттық, дипло-
матиялық, мәдени  қатынастарда болғанын дәлел-
деп отыр. 

 13-15 ғасырлардағы Орта Азияда Дешті 
қыпшақ тайпалары толығымен мұсылманданды. 
Алтын Орда мен Ақ Ордада мемлекеттерінде 
ислам мемлекеттік дінге айналды. Мұның өзі 
рулық, тайпалық, этностық сананың ортақ 
рухани кеңістікке енуіне, яғни этностық сананың 

халықтық санаға айналуында, демек қазақтардың 
халық, мемлекет болып қалыптасуында шешуші 
рөл атқарды. Әлбетте батыстық зерттеушілер 
бұл тарихи құбылысты назардан тыс қалдырып 
отырды. Оның себебін қашықтан іздеудің 
қажеті жоқ.Тіл ортақтығы, дін ортақтығы 
белгілі бір этностардың ортақ социумға-халыққа 
айналуының белгісі еді. Ал оның арғы  жағында 
қазақ халқының мемлекеттілігі де көрініс беріп 
тұрған. Дін де тіл сияқты тұтас халық, мемлекет 
болып қалыптасудың ішкі қуатты генерациясына 
жатады. Аталған әлеуметтік құрылымдар 
батыстық мемлекет теориясының тұжырымдарын 
жоққа шығаратындықтан зерттеу нысаны ретінде 
назардан тыс қалып отырды. Орыс зерттеушілері 
де қазақтарда мұсылмандық әлсіз, шала дінді 
деген пікірді қалыптастыруға тырысып бақты. 
Бұл пікірлер сайып келгенде қазақтар халықтық 
деңгейге көтерілмеген, демек мемлекеттілігі 
туралы айтудың қажеті жоқ дегенді білдіреді. 
Мұның барлығы қолдан жасалынған идеологиялық 
қитұрқы екендігін ұлы мәртебелі Уақыттың өзі 
бұлтартпай дәлелдеп берді. 

Қазақ мемлекеттілігі қалыптасуының ішкі 
генерациялары мен қатализаторлары туралы ой 
тарқатқанда көшпенділіктің мәнді анықта ма-
лары-«бақташылық» (пасторализм), «салт атты 
көшпенділер» ұғымдарына, олардың тарихи 

ерекшеліктеріне батыстық моделге негізделген 
зерттеулерде  ешбір назар аударылмаған.  Мысалы, 
біз бақташылық ұғымына қарапайым  талдау 
жасағанның өзінде көшпенділік шаруашылық әдісі 
өзіндік еңбек бөлінісіне бай мен бақташыға (басқа 
жанама еңбек бөліністерін қоспағанда), демек 
жалдамалы еңбекке негізделгенін көреміз. Мұның 
өзі қожайын мен бақташы арасында жасалынуы 
тиіс моральдық немесе құқықтық келісім-шарт 
қажеттігін туындатып, бұл процес тер өз кезегінде 
олардан жоғары тұратын мәжбүр леуші кепілдік 
жүйесін, яғни билік жүйесін күн тәртібіне қойды. 
Басқаша айтқанда, қазақ мемлекеттілігінің 
бастауларын күн тәртібіне қойды деген тұжырымға 
алып келеді т.т.с.с. Бұл тұжырым өзінің 
қарапайымдылығына қарамастан көшпенділік 
өмір сүру тәсілінің императивтеріне бағынған 
ішкі күштерден туындайтын билік жүйесі болған 
деген пайымдауға алып келеді, яғни көшпенділер 
ішкі күштердің генерациясы арқылы билік жүйесін 
тудыра алмайды деген батыстық пайымдаулардың 
тас-талқаны шығады.  Мұндай қарапайым талдау 
жүргізу батыстық модель ойшылдарының 
қолынан келмеген деп айту қиын. Негізінде олар 
мұндай бағыттағы зерттеуді әдейі керек қылмаған. 
Өйткені олар үшін мемлекеттілікті былай қойып, 
көшпенділікті, демек көшпенділердің өзін, әлбетте 
оның ішінде қазақта жүр,  кездейсоқтықтан 
туындаған тарихтың қатесі ретінде қабылдаған.   

«Салтатты көшпенділер» ұғымының адамзат 
баласының даму динамикасына, оның сапалық 
басқа сатыға көтерілуіне қосқан үлесі отты игеріп, 
пайдаланудан бірде кем түспейді. Батыстық 
зерттеушілер от дәуірінен бастап қола мен темір 
балқыту және оның адамзаттың қажеттілігінен ар-
тық өнім өндіру, артық байлықтың жинақталып, 
қорға айналуда алатын орнына шешуші рөл бере-
ді. Әрине, оттың, әсіресе темірдің  адамзатты ци-
ви лизациялаудағы рөлін жоққа шығаруға бол-
май ды. Әйтседе «салтатты көшпенділердің» ба -
тыс өміріне енгізген әлеуметтік өзгерістері тек 
регресс векторында, талқандаушылық инто на -
цияда айтылады. Бұл тарихи болған оқиға лар  ды 
көпе-көрнеу бұрмалаушылық. Салтатты көш пен-
ділердің миграциясынан, ара кідік шап қын шы-
лығынан туындайтын хаостан кейінгі қоғам өмі-
рінің  басқа тарихи формада қайта қалыптасып, 
қа рыш тап дамуына жасаған мүмкіндіктері есепке 
алын байды. Әсіресе біздің көрсетіп отырған тақы-
рыбымыз – мемлекеттілікке, оның кейінгі циви-
лизациялық сипатқа көшуіне «салт атты көшпен-
ділердің» тікелей әсері болды, тіпті жасады деп 
те айтуымызға болады. Жаугершілік әрине қазіргі 
өлшем бойынша мақтаныш емес, варварлық деп 
датталынады. Бірақ ол өз дәуірінде адамзаттың 
міндетті түрде өтуі тиіс, сондықтанда өткен, бол-
май қоймайтын, демек тарихи ақталынатын заң-
ды, прогрессивті сатысы. Көшпенділер миграция-
сының өз шамасында атқарған тарихи жұмыстары 
болды. Егер бұл жұмыстар сипатталынып, тарихи 
бағасын алмаса  оны тарихи шындық деп айта 
аламыз ба? Олай болса бір бөлігі қазақ тарихы 
болып табылатын көшпенділер тарихынсыз адам -
зат қозғалысын толық деп, демек жалпы тарих деп 
айтуға да қақымыз жоқ. Салтатты көш пенділер 
адамзатты қозғады, әлеуметтік жағынан алып 
қарағанда батыстың сол кезеңде орман арасын да 
тұмшаланып, тұралап қалған өміріне  континен-
тальдық дрейф жасалынып, тынысын ашты. 
Көш пенділер дрейфі арқылы адамзат тарихында 
екіжақты, каузальды әлеу меттік-саяси зор өзгеріс-
тер орын алып, оның терең мәнін іздушілік яғни 
өмір мен өлім, жақсы мен жаман, әділет, теңдік, 
зұлымдық т.с. жалпы адам болмысына тән оның 
қауіпсіздігі мен тіршілігі үшін аса қажет экзис-
тенциялық құндылықтардың дәуірлік жаңа пара-
диг малары мен өлшемдеріне қажеттілік туындады. 
Көшпенділер адамзат баласын осы мәңгілік ұлы 
мә се лелерге оята отырып, бұл мәселелердің ше-
шуін іздеген пайғамбарлар мен даналардың да 
өмірге келуіне, яғни «кіндік уақыттың» баста-
луына әсері болды. Немістің ұлы философы 
К.Ясперс пайымдағандай, бұл дәуірде «Адам бол-
мыстың және өз өзінің шекарасын сезінеді, өзінің 
алдына биік мақсаттар қойып, өзінің санасының 
тұңғиығынан абсолютті таниды».  Адам рухы 
оянып, ол өзінің Жаратушысын  іздейді, табады. 
Адамға жаратушысы – Құдай әлемінің қақпасы 
айқара ашылып, адам оған бағыттап қадам жа-
саған сәттен-ақ оның жанын қайғы-қасіретпен 
же гідей жеп әбден қажытқан мәселелердің еш қи-
ындықсыз шешіле бастағанын сезінеді. Осы сезім 
адамның күнделікті үйреншікті дүниесін ізгіліктің 
ерекше нұрына бөлеп, елегзіген жан-дүниесіне 
иман ның тыныштығын орнатады. Адамзат үшін 
жаңа дәуір басталынады. Сондықтан да бол мыс-
тың құпиясына терең бойлай алатын ойшыл дар 
«кіндік дәуірдің» бір мезгілде Қытайда, Пар-
сыда, Израильде, Грецияда пайда болуын көш-
пенділердің тарихи қозғаушы күшімен тікелей 
байланыстырады. Бұл ұлы қозғалыс, ұлы дәуір 
сақтар мен ғұндардың, Көк  түріктердің тікелей 
мұрагері – қазақ халқының қазіргі мекені осы ұлы 
даладан бастау алған еді. 

Тақырыпқа ой түйін: Қазақ халқы хандық 
формасындағы мемлекеттік басқару жүйесі 
бар дербес ел ретінде мыңдаған жылдар тарих 
қойнауында пісіп жетілді. Сақ, Ғұн, Көк түріктер, 
Дешті қыпшақ, Алтын Орда, Ақ Орда дәуірлері 
қазақ халқы және мемлекеттілігінің тарихи пісіп 
жетілу процесінің метаморфозалары, тарихи 
мүмкіндіктері, бастаулары. Қазақ халқының 
мемлекеттілігі аталған тарихи мүмкіндіктер 
сатыларынан өтіп, толық кемеліне келген пішінде 
15 ғасырдың орта шенінен бастап адамзат 
кеңістігі мен уақытында  қазақ болмысының 
шындығы ретінде өмір сүре бастады. 

ҚАЗАҚ 
МЕМЛЕКЕТТІЛІГІНІҢ 
БАСТАУЛАРЫ ТУРАЛЫ

24783

Электронды оқылым 28000.
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«ПетроҚазақстан» спорт 
кешенінде «ПетроҚазақстан 
Құмкөл Ресорсиз» АҚ-ның 
қайырымдылық акциясы бо лып 
өтті. Дәстүр бойынша көктемгі 
Наурыз мейрамы қарсаңында 
мұнай шы лар компания 
ардагерлеріне, зей нет кер-
леріне, жұмыста жүріп жарақат 
алған және асыраушысынан 
айырылған еңбек керлер 
отбасыларына азық-түлік пакет-
терін табыс етті.

«ПҚҚР» АҚ өңірдің әлеуметтік са-
ла сының дамуына атсалыса отырып, 
бизнестің әлеуметтік жауапкер ші лік 
қағидаттарын қатаң ұстанады. Ком па-
ния аймақтағы аз қамтылған отбасы-
ларын, мүгедек балалар мен жетімдерді, 
ардагерлерді, зейнеткерлерді қолдау ға 
бағытталған бастамалар мен акциялар-
дан, бірлескен қайырымдылық істер-
ден тұратын іс-шаралар кешенін жүзеге 
асырып келеді.

Мұнайшыларға атаулы күндерге 
ар нап азық-түлік пакеттерін тарату 
ша  расы жылына екі рет Наурыз және 
Жаңа жыл мейрамдарында ұйымдас-
ты рылады. Биыл 140-қа жуық адамға 
25 келі қант, күріш, ұн, 10 келі макарон 
өнім дері, 2 келі шай және 5 литр 
өсімдік майынан тұратын азық-түлік 
жиынтығы берілді.

– Нарықта мұнайдың бағасы түске-
ніне қарамастан,  «ПҚҚР» АҚ өзінің ізгі 
дәстүрінен жаңылмайды – компания 

об лыстың әлеуметтік-экономикалық 
са ла сын өркендетуге үлес қоса оты-
рып, барлық қайырымдылық және де-
меу  шілік шараларға белсенді түрде қа-
ты сады, – дейді «ПҚҚР» АҚ басқарма 
төр ағасының еңбек ресурстары және 
әкімшілік жөніндегі орынбасары Суфия 
Даминова. – Біз «ПетроҚазақстанның» 
бүгінгі күні аймақтағы жетекші мұнай 
компаниясына айналуына айтарлықтай 
еңбек сіңірген өз ардагерлерімізді  құр-
мет тұтамыз. Барлығыңызды да дос-
тық тың, бірліктің, жасампаздықтың 
мей рамы – Ұлыстың ұлы күні – Наурыз 
мей ра мымен құттықтаймыз!

«ПетроҚазақстан» спорт кешенінің 
фойесінде компания ардагерлеріне 
шай беру рәсімі ұйымдастырылды. 
Ақ са қалдар өздерінің қамқоршы әріп-
тес  теріне жасаған көмектері үшін ал-
ғыстарын жаудырды.

Зейнеткер Ермекбай Шаймаханов 
«ПҚҚР» АҚ тарапынан берілетін кө-
мекті екінші жыл қатарынан алып 
отыр:

– Мереке қарсаңында бізге азық-
түлік жағынан қол ұшын созу – ай-
тар лық тай елеулі көмек. «Петро Қа зақ-
стан» басшылығына өздерінің аға буын 
әріптестерін ұмытпағаны үшін үлкен 
рақмет, зор ілтипатымды білді ремін, 
мұнайшыларға табыстар тілей мін, 
компаниямыз гүлдене берсін!

– Біз сияқты зейнеткерлер үшін 
азық-түлік пакеттері үлкен демеу, – деп 
ағынан жарылады «ПҚҚР» АҚ ар да гер-
лер кеңесінің төрағасы Барлыбай Би-

манов. – Барша ардагерлердің атынан 
ком пания басшылығына осыншалықты 
қам қорлықтары үшін шынайы ризашы-
лығымды білдіремін.

«ПҚҚР» АҚ жұртшылықпен байла-
ныс бөлімінің менеджері Хұсейін 
Сәр  сем баевтың айтуынша, Наурыз 
мей  рамы аясында «ПҚҚР» АҚ аз қам-
тылған отбасыларының 350 бала сына 
қайы рымдылық ниетпен мере ке лік 
ер теңгілік өткізбекші. Бала лар  дың әр-
қай  сына сви тер, жұмсақ ойын шық 
жә не әлбетте тәтті сыйлықтар табыс-
та лады. Сонымен қа тар, Қызылорда 

қа ласының Орталық алаңында қала-
ның 500-ден астам тұрғыны мен қо нақ-
тарға дәстүрлі наурызкөжемен қайы-
рымдылық ас бермекші. Сондай-ақ 
«ПҚҚР» АҚ-ның тәтті сыйлықтарын 
және ойыншықтарын Жаңақорған жә не 
Қазалы аудандарындағы қамқор лық-
тағы балалар мекемесінде тәрбие ле-
ніп жатқан  жүзге жуық сәбилер мен 
балалар күтуде.

 «ПҚҚР» АҚ жұртшылықпен 
байланыс жүргізу бөлімі.

АРДАГЕРЛЕРГЕ – ІЗЕТ ПЕН ҚАМҚОРЛЫҚ

Жергілікті
атқарушы 

органның атауы

Азаматтарды қабылдауды 
жүргізген адамның

Т.А.Ж.
Азаматтарды қабылдауды жүргізген 

адамның лауазымы
Азаматтарды 

қабылдау күні мен 
уақыты

Мемлекеттік 
органдардың 

орналасқан жері
Байланыс 
телефоны

Қызылорда 
облыстық ішкі 

саясат басқармасы

 

Жарқынбаев Ғайнулла 
Зейнуллаұлы басқарма басшысы дүйсенбі

16.00-18.00

Қызылорда 
қаласы, 

Бейбарыс көшесі 
н/сіз

 60-53-16

 
Меңлібаев Еркебұлан 

Қайырбекұлы басқарма басшысының орынбасары Жұма
16.00-18.00 60-54-96

Қайруллаев Айдын Бөкенбайұлы басқарма басшысының орынбасары сәрсенбі
16.00-18.00 60-53-17

Балабаев Мұрат Сұлтанғазыұлы басқарма басшысының орынбасары сейсенбі
16.00-18.00 60-53-25

Алтаева Әлия Алмаханқызы басқарма басшысының орынбасары жұма
16.00-18.00 60-53-18

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ ІШКІ САЯСАТ БАСҚАРМАСЫ 
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

Мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік қызмет, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңнама-
ларының және Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің Ар-намыс кодексінің талаптарының 

бұзылуына жол бермеуі және оның алдын алу мақсатында 
Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасының (8 
7242) 60-53-18 «Сенім телефоны» жұмыс істейтіндігін 
хабарлаймыз.

Қызылорда облысы бойынша «Жеке сот 
орындаушы» қызметін Муликов Тлек Ку
мисбекович бастағанын хабарлайды (лицензия 
№1448 16.09.2014 ж. берілген).

Жұмыс кестесі:  дүйсенбі жұма аралығында 
сағат 09.00ден 18.00ге дейін, сағат 13.00ден 
14.00ге дейін үзіліс.

Жеке қабылдау уақыты: сағат 10.00ден 
13.00ге дейін.

Байланыс телефоны: 230291, 8 701 500 09 
02.

Мекенжайы: Қызылорда каласы, Скатков 
көшесі, 101 «А».

***
По Кызылординской области начинает свою 

работу «Частный судебный исполнитель» Му
ликов Тлек Кумисбекович (лицензия №1448 от 
16.09.2014).

График работы: понедельник – пятница с 
09.00 до 18.00 часов, с 13.00 до 14.00 часов 
обеденный перерыв.

Личный прием: пятница с 10.00 до 13.00 
часов.

Контактные номера: 230291, 8 701 500 09 
02.

Адрес: г. Кызылорда, ул. Скаткова, 101 «А».

 ХАБАРЛАНДЫРУ
Көліктегі Ішкі істер департаментіне 

қарасты Қызыл орда станциясындағы 
ішкі істер желілік бөлімі (темір жол 
полициясы) Қазақстан Республикасының 
Ішкі істер министрлігінің ведомстволық 
оқу орындарына, яғни Алматы, Қарағанды 
және Қостанай қалаларындағы Ака де-
мияларына орта мектеп бітірушілер мен 
колледж бітірген абитуриенттерді оқуға 
шақырады. Аталған оқу орын дарында 
тергеу-криминалист, әкімшілік саласы 
бойынша және жедел істер мамандықтары 
бойынша оқытады.

Барлық талапкерлер толық мәліметті 
төменде көрсетілген мекен-жайдан алады: 
Қызылорда қала сы, Жанадилов көшесі 
нөмірсіз. Байланыс телефон дары: 8 7242 
293641, 293890. Қызылорда ст. ІІЖБ 
кадр жұмысы тобы.

ҚҰРМЕТТІ СҰЛУТӨБЕ 
АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ 

ТҰРҒЫНДАРЫ!
Құлаш Баймағанбетов атына 

көше беру мақсатында ауыл 
тұрғындарына 2015 жылдың 6 
наурызында жалпы жиналыс өтті 
деп хабарлаймыз.

Сұлутөбе ауылдық округі 
әкімшілігі.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Қалиев Нұрлан Еңшібайұлының атына Қызылорда қаласындағы 

Ә.Молдағұлова атындағы №173 орта мектепті 1996 жылы бітіргені 
жөнінде берілген ОА №0275353 аттестаты жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

***
Қалиев Ерлан Еңшібайұлының атына Қызылорда қаласындағы 

Ә.Молдағұлова атындағы №173 орта мектепті 20.06.2001 жылы 
бітіргені жөнінде берілген ОБ №0530981 аттестаты жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Шайхиев Мураттың атына Қызылорда қаласы, Камалбай Кетебаев 

көшесі №12 үйге (бұрынғы Оренбургская көшесі №12) берілген 
сатып алу-сату келісім-шарты (№Д-462 20.06.1980 ж.) жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.
 ***

Әлиакбарова Динара Талғатқызының атына Қызылорда облысы, 
Шиелі ауданы, Қоғалыкөл ауылдық округіндегі №228 орта мектепті 
20.06.2011 жылы бітіргені жөнінде берілген ОБ №0291532 аттестаты 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Қызылорда облысы бойынша қаржылық бақылау инс
пекциясы ұжымы осы инспекция қызметкері Бисен Сағат Жұ
мабайұлына анасы

Үрзия Абылайқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

***
Қазақстан Республикасының Ұлттық Қызыл Ай Қоғамы 

ұжымы «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», ҚР ҚАҚ 
Атқарушы Кеңесінің мүшесі Бибіжан Жәукебаеваға ағасы 

Есмағамбеттің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Қызылорда облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
департаменті мен қала, аудандық ТҚҚ басқармаларының 

тұтынушыларға кеңес беру «Қауырт желі» нөмірлерін хабарлаймыз
№ Мекеменің аты «Қауырт желі» 

нөмірі 
Қызылорда облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті 8 (7242) 23-82-92
Қызылорда қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы 8 (7242) 23-07-89
Арал аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы 8 (72433) 2-16-44
Қазалы аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы 8 (72438) 2-15-18, 

2-30-98
Қармақшы аудандық  тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы 8 (72437) 2-18-73
Жалағаш аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы 8 (72431) 32-1-08
Сырдария аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы 8 (72436) 21-4-71
Шиелі аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы 8 (72432) 4-32-15, 

4-31-36
Жаңақорған аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы 8 (72435) 21-0-61, 

22-5-30
Сонымен қатар, Қызылорда облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау 

департаменті мен қала, аудандық ТҚҚ басқармаларының ғимараттарында тұтынушы-
лардың құқықтарын қорғау сұрақтарына қатысты өтініштерді қабылдау жәшігі 
орналасқанын хабарлаймыз.

ӘРІПТЕСІМІЗ – АҚПАРАТ 
САЛАСЫНЫҢ ҮЗДІГІ

Халықаралық “Қазақстан-
Заман” және республикалық “Заң” 
газеттерінің Қызылорда облысы 
бойынша меншікті тілшісі Бейбітбек 
Бүркітбайұлы күні кеше мәртебелі 
марапатқа ие болды.

Жерлес журналист Қазақстан Рес
пуб ликасы Инвестициялар және даму 
министрлігінің “Ақпарат саласы үздігі” 
атағына еліміздің дамуына қосқан зор 

жеке үлесі мен адал еңбегі үшін ие болды. Біз әріптесімізге 
алдағы уақытта да шығармашылық шыңынан көріне бер деген 
тілек қосамыз.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

(Басы 3-бетте).


