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Сейсенбі, 17 наурыз 2015 жылАуа райы:  Қызылорда +11  Жаңақорған, Шиелі +15  Тереңөзек, Жалағаш +10  Қазалы, Арал +5 Қармақшы, Байқоңыр +8
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КӨКТЕМ ДҮБІРІ

 

ПРЕЗИДЕНТ

Наурыз мейрамына орай
ұйымдастырылатын іс-шаралардың

БАҒДАРЛАМАСЫ 

1. Қаладағы балабақша бүлдіршіндері арасында «Нұр себеле, Ұлыстың Ұлы күні» 
атты театрландырылған сауық кеші. 19 наурыз, сағат 11.00. Облыстық тарихи-өлкетану 
музейі.

2. Спорт саласындағы мекемелер арасында волейболдан жарыс. 17-20 наурыз, 
сағат 13.00. «Шанхай» мөлтек ауданындағы №2 облыстық олимпиадалық резервтің 
мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі.

3. Наурыз мейрамына арналған  «Нұрландырған елімді нұрлы Наурыз» атты 
театрландырылған көпшілік-қойылым. 21 наурыз, сағат 10.00. Орталық алаң.

4. Қазақ күресінен (74 кг дейін, 74 кг-дан жоғары), гір көтеру, арқан тарту, 
тоғызқұмалақ, асық ату және ләңгі тебуден жарыс. 21 наурыз, сағат 10.00. Орталық 
алаң.

5. «Нұр сыйла, Наурыз еліме!» атты мерекелік шара. 21 наурыз, сағат 19.00. Орталық 
алаң.

6. Ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі. 21 наурыз, сағат 10.00-15.00. Мерей м/а, «Ду-
ман» мейрамханасының маңы. Әбілқайыр көшесі, «Ескі базар» маңындағы жағажай.

7. Жалпыхалықтық серуен және қаладағы жоғары және арнаулы орта оқу 
орындарының концерттік бағдарламасы. 22 наурыз, сағат 10.00. Орталық алаң. 

8. «Әз Наурыз – ән көктем» мерекелік концерт. 22 наурыз Сағат 11.00. 
А.Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйі.

Жуырда Шиелідегі 1,5 млрд теңгеге 
салынатын үрлемелі су тоспасының 
құрылысымен танысу барысында об-
лыс әкімі Қырымбек Көшербаев ау-
дан әкімі Қайратбек Сәрсенбаевқа 
тұрғындардың жаппай жұмысқа тар-
тылып, әрқайсысының өз қабілетіне 
қарай еңбек етуіне мүмкіндік жа-
сау жөнінде нақты тапсырмалар бер-
ген болатын. Осы бағытта жергілікті 
атқарушы әкімдік өз қабілет-қарымын 
таныта отырып, тың сүрлеуді тапқан 
секілді.

Ол – көптеген шаруа қожалықтарының 
агротехникалық шараларды өз мерзімінде 
талапқа сай орындай алуына жағдай жа-
сау, мәмілегерлікпен өнімді еңбек етуін 
ұйымдастыру. Яғни, ірілі-уақты шаруа 
қожалықтарының уақытылы жерін жыртып, 
тырмалап, дәнін себуге қажетті техниканы 
жұмылдыру арқылы  ауыл адамдарының бой-
ында сенімділік мен жігерлілікті қалыптастыру. 
Міне, аудан әкімінің белсене кірісуі 

нәтижесінде ауданда орталықтандырылған 
«Механикаландырылған Техникалық Станци-
ясы» құрылды. «ШИЕЛІ-МТС» ЖШС қазірде 
қажетті құжаттарын рәсімдеп, жұмысқа 
кірісіп кетті. 

–  Серіктестігімізде әзірге 29 дана түрлі 
ауыл шаруашылық техникасы бар. Оның ішінде 
К-701 тракторлары, ICB I5235 жапондық экс-
каваторы, КамАЗ, HOWA 22 дана ауыр жүк 
көліктері, жүк тиегіш техникалар, шағын егіс 
алқаптарында жұмыс істеуге тиімді МТЗ-82 
доңғалақты тракторлары, басқа да құрал-
саймандар бар, – дейді жаңадан құрылған 
құрылым директорының орынбасары Аят 
Есжанов. Әңгіме райында аңғарғанымыз, 
«ШИЕЛІ-МТС» ЖШС директоры Бақытжан 
Тасболатов тағы да жаңа техникалар әкелу 
қамымен Ресейде іссапармен жүр екен. Теле-
фонмен тілдесу арқылы оның бірнеше ком-
байн мен тракторларды алғандығы белгілі 
болды. Сондай-ақ, ауыл шаруашылығы 
техникаларының егіс алқаптарында жылдам 
қозғалысын ұйымдастыруға өте қажетті та-
сымалдау техникасын Уфа қаласынан алуға 

келісімге келгендігін білдік. Бұл жұмыстар 
жақсы ұйымдастыра білу нәтижесінде қол 
жеткізілген шаралардың бірі. 

Биылғы жылы Шиелі ауданында 24 мың 
гектардың үстінде түрлі ауылшаруашылық 
дақылдарын егу жоспарланды. Оның 9600 гек-
тары дәнді дақылдар болса, күріш көлемі 8500 
гектардан кем болмауы тиіс. Сол секілді мал 
азығындық және майлы дақылдар да егіледі. 
Ал көкөніс, бақша, картоп дақылдарының 
жалпы көлемі 2000 га болмақшы. Әрине, 
бұл әзіргі жоба, түрлі жағдайларға байла-
нысты аздаған өзгерістердің орын алуы бек 
мүмкін. Дегенмен, жылда техника іздеп сар-
сылып, әркімге бір жүгіретін  майда шаруа 
қожалықтарының басшылары ауданда МТС 
құрылуын қуана құптап, мейлінше көп егін 
егуге, алақандарын ысқылап отыр. 

– Иіркөл ауылдық округіндегі «Жерұйық», 
«Ы.Жақаев», «Дәурен», «Жанкелді» шаруа 
қожалықтары, Жуантөбе ауылдық округіндегі 
«Жаңа Алғабас», «Басқожа», «Бекмұрзаев» 
шаруашылықтары жылда бізбен әріптес 
ретінде жақсы нәтижеге қол жеткізіп, келген-

ді. Сондықтан да олар алғашқы кезекте 
біздің қызметімізді пайдалануға сенім артып, 
келісім-шартқа отырып та үлгерді. Көктем 
жылт етісімен аталмыш шаруашылықтардың 
жер дайындау жұмысына кірісеміз. Жал-
пы биыл 3 мың гектардан астам жерге 
техникалық қызмет көрсетеміз деп отырмыз. 
Аудан әкімінің қолдауымен өз ауқымымызды 
кеңейте береріміз анық, – дейді Аят Есжанов.

Иә, Шиелі ауданының әкімі Қ.Сәрсенбаев 
аз уақытта ауыл шаруашылығы сала-
сы мамандарының зор сеніміне ие болып 
үлгерді. Алғашқысы аудандағы 4 бірдей ірі 
шаруашылықтың оншақты жылдан бері банк те 
кепілде тұрған егістік алқабын босату арқылы 
ұжымдардың дербестік жағдайда жұмыс 
істеуіне мүмкіндік алып беруі болса, екіншісі 
– орталықтандырылған МТС құру арқылы 
ауылдардағы шаруа қожалықтарының, жеке 
адамдардың өз қалауынша егін егуіне жол 
ашуы болып табылады. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Шиелі ауданы.

Жуырда Мәскеуде тұратын туысымыз 
«Қазалы» конфетіне арнайы тапсырыс берді. 
Даусынан елді аңсағаны, дәмін сағынғаны 
анық аңғарылып тұр. Дереу  кез келген дүкен 
сөрелерінен кездестіруге  болатын тәттіге 
анау-мынау қосып  дегендей жолсеріктен са-
лып жібердік. Көп ұзамай сәлемдемені алғанын 
білдіріп тағы хабарласты. Ағыл-тегіл алғысын 
жаудырып жатыр.  Мейірленіп қалдық. Ойға 
салсаңыз, аса күрделі шаруа емес. Оған қоса 
алып мем лекеттің астанасында дәмді-тәттінің 
алуан түрі бар екені шүбәсіз. Десе де, туған 
жер дің тағамы бәрінен сүйкімді келері басы 
ашық нәрсе. Айтпақшы, туысқаным қазақы 
кеңпейілдікпен конфеттен қызметтестеріне де 
ауыз тигізіпті. Олар да мәре-сәре болып  Қа-
залы туралы, тыныс-тіршілігі, тарихы жай-
лы асқан қызығушылықпен сұрастырса қажет. 
Көкейіме «Елдің атын ер шығарады» деген 
даналық сөз оралды.

Жалпы Қазалы конфетінің тари-
хы әріден басталады. Естуімізше, дайын-
дау про цесі өте күрделі болғанға ұқсайды. 
Ал ғаш қыда қарабайыр тәсілмен өзге ұлт 
өкілдері шығарыпты. Кеңес өкіметі тұ-

сында кірпіш зауытының кондитер цехында 
дайындалған тәттіні  Мәскеу теле арнасының 
күлкіге айналдырған сәті де кез десті. Алай-
да, алып империяның қай жеріне барсаңыз 
да базарлыққа Қазалының конфетін 
мақтанышпен ұсынушы  еді. Ол кезде кон-
фетке қажетті қоспалар Украина, Ленин-
град, Мәскеуден жеткізіліп тұрды. Сіздерге 
бір  кішкентай құпияны ашайын. Конфеттің 
құрамына енетін дәмі жұмсақ өзгеше спирт ел 
ішінде «композиция» аталушы еді. Ал қуаты... 
ең күшті, таза саналатын медициналық спирт-
тен әлдеқайда басым. Арғы жағын ішіңіз 
білсін. Одақтың ыдырауымен конфет шығару 
жайы  да тоқырауға ұшырады. Мамандар жан-
жаққа тарыдай шашырады. Дәмі тіл үйірген 
тәтті көзден бұл-бұл ұшты. Бірақ іздеушісі 
бар екен. Фатима Қазбергенова атты кәсіпкер 
бұл шаруаны тайынбастан қолға алды. Оған  
жары Алдажар қолдау көрсетті. Ұлы Нұрбек 
жәрдемші, қыздары Нұргүл, Райхан тілекші 
болды. Келіні Айсұлу қас-қабағына қарады. 
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді. Ортақ 
шаруаға Фатима байырғы мамандарды тарт-
ты. Осылайша конфет шығару қайта жандан-

ды. Келісіп пішкен тонның келте болмасы 
аян. Әрине, бәрі өзінен-өзі болған жоқ. Талай 
қиналуға тура келді. Бұл сапар Фатимаға сауда 
саласында жинаған мол тәжірибесі кәдеге жа-
рады. Кәсібі алға басты. Елге танылды. Санау-
лы адаммен бастаған конфет цехын ұлғайтты. 
Қосымша дүкен, нан цехын ашты. Біршама 
адамды жұмыспен қамтыды. Қайырымдылық 
шараларынан да қалыс қалмады. «Садақаңды 
сауда бер» қағидасын тұтынды. Қазір Нұрбек 
Қазбергенов басқаратын «Қазалы» конфет 

өнімдерін шығаратын цехта 7 адам тұрақты 
еңбек етеді. Аяқ алыстары бөтен емес.  
«Жұмыспен қамту – 2020» бағдарламасы ая-
сында қомақты несие алды. Конфет өнімдерін 
өңдейтін заманауи құрал-жабдықтар сатып 
әкелді. Облыстық көрме-конкурста Нұрбек 
«Үздік жас кәсіпкер» аталымын иеленді. 
Кәсіптерің берекелі болсын, Қазбергеновтер.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы қаласы.

«ШИЕЛІ-МТС» ӨЗ ЖҰМЫСЫН БАСТАДЫ

ОТАНДЫҚ ӨНІМ

«ҚАЗАЛЫНЫҢ» КӘМПИТІ

Құрметті қызылордалықтар және қала қонақтары!
Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мейрамы баршаңызға құтты болсын!
Бүкіл Шығыс халқына ортақ Наурыз мейрамы Қызылорда қаласы мен 

аудандарында кең көлемде аталып өтіледі.
21 наурыз күні Орталық алаңда сағат 10.00-14.00 аралығындағы 

мерекелік бағдарлама бойынша «Нұрландырған елімді нұрлы Нау-
рыз» атты театрландырылған көпшілік-қойылым, мерекелік шеру 
ұйымдастырылып, жергілікті өнерпаздардың ұлттық-этнографиялық 
тақырыптағы концерттік бағдарламасы өткізілетін болады. Сонымен 
бірге алаңда арнайы жүлде қоры белгіленген ұлттық спорт түрлерінен: 
арқан тарту, гір көтеру, қазақша күрес және тағы басқаларынан жарыстар 
ұйымдастырылады. 

Кешкі бағдарлама сағат 19.00-23.00 аралығындағы «Нұр сыйла, Нау-
рыз еліме!» атты мерекелік шараға жалғасатын болады. 

Алаңға тігілген киіз үйлер шеруінде бекітілген тақырыптар бойынша салт-дәстүрден көріністер 
қойылып, ұлттық ас мәзірі – наурызкөже дайындалып таратылады. 

22 наурыз, күндіз сағат 10.00-де Орталық алаңда жалпыхалықтық серуен ұйымдастырылып, 
қаладағы жоғары және арнаулы орта оқу орындарының арнайы дайындаған концерттік 
бағдарламасы өтеді. 

Мұнан бөлек, 22 наурызда Тұңғыш Президент паркінде тал егу акциясы және қала 
орталығындағы «Жайна», «Айтбек», «Автобазар», «Сыбаға», «Талғат» сауда базарларында Нау-
рыз мейрамы ұйымдастырылатын болады. 

Келіңіздер, Наурыз мейрамын бірге қарсы алайық!
Көктемнің жаңару мерекесі отбастарыңызға ырысы мен ынтымағын, берекесі мен бірлігін, 

тыныштығы мен баянды бақытын ала келсін.  

Баяндамашы атап өткеніндей, 
облыстың мәдениет және өнер сала-
сын дамыту мақсатында «Мәдениет 
туралы», «Тарихи-мәдени мұра 
объектілерін қорғау және пайда-
лану туралы» ҚР Заңдарына және 
облыстың 2011-2015 жылдарға 
арналған даму бағдарламасына 
сәйкес тиісті жұмыстар атқарылған. 
Облыс бойынша барлығы 393 
мәдениет және өнер мекемелері 
халыққа қызмет көрсетуде, 

мәдениет саласына 2014 жылы 
барлығы 5,4 млрд теңге қаржы 
бөлініп, толығымен игерілді. Бұл 
2013 жылмен салыстырғанда 30 
пайызға немесе 1,6 млрд теңгеге 
артық. Облыс әкімінің орынбаса-
ры салада атқарылған жұмыстарға 
шолу жасап өтті. 2012-2014 жылда-
ры аймақта 14 клуб пен 2 мұражай 
пайдалануға берілген. Облыстың 
мәдени ошақтарын жақсарту 
бағытында «Жол картасы-2020» 

бағдарламасына сәйкес 2014 жылы 
республикалық бюджеттен бөлінген 
152,3 млн теңгеге 5 нысан, облыстық 
бюджеттен бөлін ген 622,7 млн 
теңгеге Қазалы, Жалағаш, Сырда-
рия, Шиелі, Жаңақорған ауданда-
ры мен Қызылорда қаласы бойын-
ша 16 мә де ниет ошағы жалпы өткен 
үш жылда барлығы 31 клуб күрделі 
жөндеуден өткен.

Облыстың мәдени ошақтарының 
материалдық-техникалық база-
сын жақсартуға облыстық бюд-
жеттен 2014 жылы 429,5 млн теңге 
қаржы бөлінді. Соның ішінде клуб 
мекемелеріне 365,5 млн теңге 
бөлініп, 7 ауданға жаңа заманауи 
техникамен жабдықталған «Зерде» 
мәдени-ақпараттық автокөліктер 

алынды.  Сала бойынша қосымша 
штаттар қаралып, оның ішінде ауыл 
мәдениетін көтеру мақсатында – 
410, облыстық театр, филармо-
ния және музей мекемелеріне 123 
штаттық бірліктер берілді. 

2014 жылы барлығы 7686 
(оның ішінде 1 халықаралық, 
3 республикалық, 21 облыстық 
деңгейдегі байқау-фестиваль) ұйым-
дастырылды. Сыр елі мәдениеті та-
рихында тұңыш рет классикалық-
камералық оркестр, Н.Бекежанов 
атындағы драма театрында жа-
стар труппасы құрылды және 
көркемсурет галереясы ашылып, 
жұмысын бастады.  Өткен жылы 
облыс кітаханаларының кітап 
қорын толықтыру мақсатында 

облыстық бюджеттен 8,7 млн теңге 
бөлініп, барлығы 9556 дана кітап 
алынған. 2014 жылы 2863 экспо-
нат жинақталып, мұражайлар 263 
музейлік құндылығы бар экспо-
наттармен толықтырылды. Облыс 
көлемінде 4 ескерткіш, 8 мүсін ор-
натылып, маңызды тарихи-мәдени 
объектілердің 23-і реставрациялан-
ды. 2013 жылы облыс әкімдігі жа-
нынан Қызылорда облысының 
тарихи-мәдени мұраларын қорғау 
және пайдалану жөніндегі ғылыми-
әдістемелік кеңес құрылып, оның 
төрт отырысы өткізілді. Олар-
да Сыр өңірінің тарихи-мәдени 
мұраларының өзекті мәсе ле-
лері қаралып, тиісті шаралар 
жүзеге асырылып келеді.

МӘСЛИХАТ

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың қатысуымен  
облыстық мәслихаттың кезекті 35 сессиясы өтті. Сессия төрағасы де-
путат Абзал Тайманов күн тәртібін жариялағаннан кейін алғашқы 
қаралатын мәселе – «Облыстың мәдениет және өнер саласын 
дамытудың жайы және оны жақсарту шаралары туралы» баянда-
ма жасауға облыс әкімінің орынбасары Рауан Кенжеханұлы мінберге 
көтерілді.

ОСК ОТЫРЫСЫНДА
ЕКІ МӘСЕЛЕ ҚАРАЛДЫ

Кеше ҚР Орталық сайлау комиссиясының отырысы өтіп, 
онда Әбілғазы Құсайыновты Қазақстан Республикасының 
Президенттігіне кандидат ретінде тіркеу туралы қаулы 
қабылданды.
ОСК төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов Орталық сайлау 

комиссиясының отырысына 2 сұрақ енгізіліп отырғандығын жеткізді. 
– Бүгін сіздердің назарларыңызға Әбілғазы Қалиақпарұлы 

Құсайыновты Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидат 
ретінде тіркеу туралы қаулы жобасын ұсынып отырмыз,– деді ОСК хат-
шысы Б. Мелдешов.

Қаулы бойынша Әбілғазы Қалиақпарұлы Құсайынов Қазақстан 
Республикасының Президенттігіне кандидат ретінде тіркеліп, оған 
Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттың куәлігі 
беріледі. Сонымен қатар, Ә. Құсайыновты Қазақстан Республикасының 
Президенттігіне кандидат ретінде тіркеу туралы қоса беріліп отырған 
хабар бұқаралық ақпарат құралдарына жарияланады.  

ОСК хатшысының атап өтуінше, кезектен тыс президенттік 
сайлауға өзін-өзі ұсынған Әбілғазы Құсайынов сайлаушылардың 
132152 расталған қолын жинаған.

Отырыста Хасен Қожа-Ахметке Қазақстан Республикасының 
Президенттігіне кандидаттығын қолдап қол жинау үшін қол қою 
парақтарын беру туралы қаулы қабылданды.

САЙЛАУ – 2015

БЕЙБІТШІЛІК СЫЙЛЫҒЫНЫҢ 
ҚАРАЖАТЫН ҚОС ҚОРҒА  
АУДАРДЫ

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Мейірімділік» ерікті 
қоғамы» қорының директоры Аружан Саин мен Мемлекеттік 
тілді дамыту қорының директоры Азат Шәуеевті қабылдады.
Кездесу барысында Мемлекет басшысы әлеуметтік бастамаларға 

жан-жақты қолдау көрсетудің маңыздылығын атап өтті. Осыған бай-
ланысты Қазақстан Президенті қорлардың әрқайсысына 300 мың дол-
лардан берілетінін, бұл оның Қытайға сапары кезінде алған «Жібек 
жолы» бейбітшілік сыйлығының қаражаты екенін айтты.

- Бұл қаражат, әрине, барлық түйткілді шешпейді... Біз наурыз 
мейрамы қарсаңында кездесіп отырмыз. Бұл мерекенің мәні - бір-
бірімізге, әсіресе балаларға көмектесу, - деді Мемлекет басшысы.

Нұрсұлтан Назарбаев «Мейірімділік» ерікті қоғамы» қорының 
ауыр науқасқа ұшыраған балаларға көмек көрсету тәрізді маңызды 
әлеуметтік бағыттағы жұмыспен айналысатынын, бұл істе оған бүкіл 
қоғамның қолдауы қажет екенін айтты.

Нұрсұлтан Назарбаев сондай-ақ мемлекеттік тілді дамыту ел 
болашағы үшін маңызды мәнге ие екенін атап өтті.

- Бұл мәселе тез шешіле қоюы мүмкін емес, ұзақ уақыт жұмыс 
жүргізген жөн. Мұны өскелең ұрпақтан бастау қажет. Тілдің даму-
ына жан-жақты көмек көрсету керек. Зиялы қауымды тартып, өзекті 
шығармаларды талқылау, тілді үйренудің жаңа әдістерін ілгерілету 
маңызды, - деді Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы қоғамдық бірлестіктер жұмысының әлеуметтік 
тұрақтылық үшін айрықша маңызы бар екенін, ол мемлекеттің 
басымдығы бар бағыттарына сай келетінін атап өтті.

БІЛІКТІ КӨМЕК БЕРЕТІН
БІРЕГЕЙ КЕШЕН

Елбасы Президенттің іс басқармасының медициналық 
орталығының Клиникалық оңалту кешенінің ашылу рәсіміне 
қатысты, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. 
Мемлекет басшысы көпсалалық жаңа кешенді аралап көрді және 

оның ұжым мүшелерімен әңгімелесті.
Нұрсұлтан Назарбаев тиісті кәсіби персоналы, жоғары сапалы 

жабдықтары, қажетті секциялары түгел функционалды ғимараты бар 
медициналық мекеме барлық заманауи талаптарға сай екенін атап 
өтті.

Қазақстан Президенті денсаулық сақтау саласының одан әрі да-
муы маңызды екеніне, бұл ел тұрғындарының денсаулық сапасына оң 
әсерін тигізетініне тоқталды.

– Қазақстандықтар ем алу үшін шетелге барады. Осындай 
кешендердің пайда болуымен медициналық туристер легі біздің елге 
бағыт алатын болады. Мұнда толыққанды жұмысқа қажетті жағдайдың 
бәрі жасалған, енді сіздерге өз міндеттеріңізді сапалы орындап, халық 
денсаулығын жақсарту керек, – деді Мемлекет басшысы.

Мекеме қызметкерлері Нұрсұлтан Назарбаевқа денсаулық сақтау 
саласын дамыту мәселелеріне назар аударып отырғаны үшін алғыс 
айтып, осындай бірегей кешенде жұмыс істеу зор құрмет екенін әрі 
жауапкершілік жүктейтінін атап өтті.  

13 ғимаратты қамтитын, бір ауысымда 1000 адам қабылдайтын 
4 емханасы, 35 құрылымдық бөлімшесі, 200 орындық стационары 
бар кешеннің жалпы аумағы  84 мың шаршы метр болады. Кешен 
бөлімшелері озық медициналық техникалармен жабдықталған.

Мекемеде жоғары білікті мамандар, соның ішінде медици-
на ғылымдарының 11 докторы мен 24 кандидаты жұмыс істейді. 
Дәрігерлердің жартысынан астамы жоғары санатқа ие.

МӘДЕНИЕТ ПЕН ӨНЕР ӨРЕСI БИIКТЕЙ ТҮСПЕК

ӘРҚАЙСЫСЫМЫЗДЫҢ
АЗАМАТТЫҚ 
БОРЫШЫМЫЗ
Дүние дүрбелеңге түсіп, саяси қақтығыстар мен әлемді шарпыған 

қаржы дағдарысының салқын ызғары көптеген елдерінің мазасын 
кетіруде. «Дағдарысты дабырмен емес, сабырмен шешеді» деген-
дей, осындай сынды сәтте еліміздегі ынтымақ, бірлікті сақтау, сыртқы 
әсерлердің теріс ықпалына тосқауыл қою, экономикалық жағдайымызды 
күйзеліске түсірмей, тұрақты дамуын қамтамасыз ету – өте маңызды 
мәселе. Біздің еліміздегі ұлтаралық татулықты, өзара түсіністікті әлем 
елдері жоғары бағалайды.

Еліміздің тұрақтылығы, қауіпсіздігі, ең дамыған мықты мем-
лекеттерге қарай бағыт алуы біз үшін ғана емес, болашақ біздің 
ұрпақтарымыздың еш алаңсыз өмір сүруі үшін қажет екенін сезінеміз. 
Халқымыздың ұсынысымен, қалауымен әлемдегі осындай қиын 
жағдайда біздің елімізде Қазақстан Республикасының кезектен тыс 
Президенттік сайлауын өткізу туралы шешім қабылданды. 

Еліміз әлемдегі озық 30 елдің қатарына қосылуға бағыт алған тұста 
ата-бабалар армандаған тәуелсіздікті баянды етуді мұрат тұтып отыр. 
Сайлауға қатысып, таңдау жасау әр азаматтың елдегі реформаларға бей-
жай қарамайтынын танытады. Сайлауға қатыса отырып, әркім елінің, 
өзінің, ұрпағының ертеңіне қатысты маңызды шешім қабылдайды.            

Сондықтан сайлау күні азаматтық борышыңызды дұрыс түсініп, ел 
болашағы үшін дауыс берудің маңызы ерекше.

Қашан да өзінің ұйымшылдығымен, елжандылығымен жоғары 
деңгейде көрініп жүрген Сыр елінің азаматтары 26 сәуірге тағайындалған 
кезектен тыс Президенттік сайлауда үлкен белсенділік көрсететініне 
сенім мол.

Ибадулла ҚҰТТЫҚОЖАЕВ,
Қызылорда қалалық мәслихатының хатшысы.



Еліміздің  басты 
заң шығарушы өкілетті 
органы – Қазақстан 
Республикасының 
Парламенті. Өткен 
жылы Парламенттің 
жоғары палатасы 
Сенатқа жаңадан 
депутаттар сайланды. 
Осы орайда, Қызылорда 
облысынан жаңадан 
сайланған Бекмырза 
Қайыпұлы Еламановпен 
сұхбат жасаудың сәті 
түсіп, Парламент 
қабырғасындағы алғашқы 
қадамдары туралы ой 
бөліскен едік.

– Бекмырза Қайыпұлы, еліміз дің 
заң шығарушы органына депу тат 
болып сайланып, ондағы қызме
тіңізге кіріскеніңізге де бірнеше 
айдың жүзі болып қалыпты. Сена
тор ретінде алғашқы жұмысы ңыз
ды неден бастадыңыз?

– Әрбір жаңадан сайланған де
путат сияқты мен де Парламент Се
наты қабырғасындағы жұмысымды 
ҚР Парламентінің, Парламент    Сена
ты ның регламенттерімен танысудан 
бастадым. Сенат депутаттары 6 тұ
рақты комитетке топтастырылған. 
Мен Экономикалық саясат, иннова
циялық даму және кәсіпкерлік коми
тетінің мүшесімін. 

Мәжілістен келіп түскен әрбір 
заң жобасы Сенаттың отыры сы на 
дейін комитеттерде алдын ала қа
ралып, жанжақты талқыланады. 
Қа ра латын заң жобаларына байла
нысты ойпікірлерімізді жеткіземіз.

– Елбасымыз Парламент пен 
Үкі метке «Қазақстан2050» Стра
тегиясын, «Нұрлы Жол» жаңа эко
номикалық саясатын іске асыруда 
тиісті заң намалармен қамтамасыз 
етуді тап  сырған еді. Мемлекет 
басшы сы ның осы тапсырмаларын 
орын дау  барысындағы ҚР Парла
менті Сенатының бүгінгі таңдағы 
жұмыстары мен қабылданған Заң
дар туралы айтып өтсеңіз? 

– Елбасы өзінің 2014 жылғы 
11 қарашадағы Қазақстан халқына 
Жолдауында Қазақстанның «Нұрлы 
жол» жаңа экономикалық саясаты 
туралы жариялады. Мемлекет бас
шы сының бұл Жолдауының не
гізгі басымдылық – ұлттық ин фра
құрылымды дамыту, муль ти пли ка
тивті әсер беретін салалар ды, әсіресе, 
жұмыспен қамту бөлігін де дамыту, 
сондайақ өз кезегінде қоғамның 
өзінөзі әлеуметтік тұрғыдан жақ сы 
сезінуін төмендетпеуге және мем
лекеттің қоғам алдындағы бар лық 
әлеуметтік міндеттемелерін орын
дауына мүмкіндік беретін шағын 
және орта бизнеске қолдау көрсету 
болып табылады. 

 Жолдау  тапсырмаларын жүзеге 
асыруда Парламент депутаттарына 
үлкен жауапкершілік жүктеледі. 
Пар ламент осы саяси құжатты уақы
тылы және сапалы заңнамалық қам
та масыз етудің барлық шараларын 
қабылдауға тиісті. Парламенттің іс 
жоспарына сәйкес депутаттар Ел

ба сы Жолдауын және одан туын
дайтын міндеттерді бұхара халық 
арасында кеңінен таныстыру, тү
сін  діру мақсатында аймақтарға шы
ғып халықпен кездесулер өткізіп, 
бұқаралық ақпарат құралдарында 
сұхбаттар беріп, т.б. жұмыстар жүр
гізіп келеді. 

Парламенттің заң шығарма шы
лы  ғының басты бағыттары ның бі
рі шағын және орта кәсіпкерліктің 
да  муы на барынша қолайлы жағдай 
жа сау, инвестициялар тартылуын 
ын та ландыру, кәсіпкерлікті қол дау, 
сондайақ көрсетілетін мемлекет
тік қызметтің сапасын көтеру бо
лып табылады. 2014 жылғы 2 қыр 
күйек пен 2015 жылғы 10 нау рыз 
аралығында Парламент 57 заң қа
былдады. Олардың ішінде 15і қол
даныстағы заңнамаларға өзге рістер 
мен толықтырулар енгізу ту ралы, 
37сі халықаралық шарттар мен 
келісімдерді ратификациялау ту
ра  лы және 5і дербес заң. Олар
дың ішінде «ҚРның кейбір заңна
малық актілеріне салық салу мәсе
лелері бойынша өзгерістер мен 
то лықтырулар енгізу туралы», «ҚР
ның кейбір заңнамалық актілеріне 
Қа зақстан Республикасында кәсіп
кер лік қызмет үшін жағдайды тү
бегейлі жақсарту мәселелері бой ын
ша түзетулер мен өзгерістер енгізу 
туралы», «20152017 жылдарға ар
нал ған республикалық бюджет ту
ралы», «2015  2017 жылдарға ар
налған республикалық бюджет ту ра
лы Қазақстан Республикасының за
ңына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы»  Жолдау мақсаттарын 
орындауға бағытталған заңдарды 
атап өтуге болады. 

– Шағын және орта бизнестің 
өрістеуі ел экономикасы дамуының 
алғы шарттарының бірі. Осы ретте 
кәсіпкерлерге қатысты жақында 
талқыланған заң жобаларында  
қан дай өзгерістер бар? 

– Елбасы «Нұрлы жол» Жолдау
ында шағын және орта бизнесті 
эко номикалық өсімнің драйвері ре
тінде дамыту және оның еліміздің 
жалпы ішкі өніміндегі үлесін 2050 
жылға қарай 50 пайызға жеткізу 
мін детін қойды. Кәсіпкерлікті қол
дау, дамыту үшін жағдайлар жасау 
мәселелері Парламенттің ағым дағы 
сессиясының заң шығару қызме тін
де басым сипатқа ие болып отыр. 
Пар ламент қабылдаған «Қазақстан 

Рес публикасының кейбір заңнама
лық актілеріне салық салу мәселе
лері бойынша өзгерістер мен то лық
тырулар енгізу туралы» Заң кәсіп
керлікті қолдауды, оның ішінде кә
сіпкерлік субъектілері үшін салық
тық амнистия жүргізуді және жеке 
кәсіпкерлік субъектілерінің қызме
тін тоқтату рәсімдерін оңайлан ды
ру ды көздейді. 

Заң нормаларына сәйкес ау ыл 
шаруашылығы өнімдерін өң деу ді 
ынталандыру және АӨК субъек
тілерінің бәсекеге қабілетті лігін арт
тыру мақсатында, өз өнімдерін өң
деу кәсіпорындарына немесе маман
дандырылған сервистікдайындау 
орталықтарына өткізген жағдайда, 
қосалқы жеке шаруашылықтардың 
табыстары жеке табыс салығын тө

леуден босатылады. Сонымен бір ге 
ауылшаруашылық өнімдерін қо сыл
ған құн салығын төлемейтін ұй ым
дардан (қосалқы жеке шаруашы
лықтар мен шаруа фермерлік қожа
лықтар) сатып алған жағдайда сер
вистікдайындау орталықтарына 
қо сым ша құн салығын субсидиялау 
ен гізілген. Салық салудың жалпыға 
бірдей белгіленген режимін қол
дана тын шаруа қожалықтары мен 
а/ш тауарларын өндіруші заңды 
тұл  ғалар үшін әлеуметтік салық 
мөл  шерлемесін 6,5 пайызға дейін 
тө мендету белгіленген және ауыл
ша руашылық саласында өнім өнді
ру мен байланысты қызмет бойынша 
көлік және мүлік салығынан боса
тылған.               

«ҚРның кейбір заңнамалық акті
ле ріне «Қазақстан Республикасында 
кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды 
түбегейлі жақсарту мәселелері бой
ынша түзетулер мен өзгерістер ен
гізу туралы» Заңда кәсіпкерлік су
бъектілерін жоспарлы тексеруден 
бас тарту белгіленген. Бұл ретте 
тәу екелді бағалаудың жаңа жүйесі 
не гізінде тексеру ұйымдастыру енгі
зіл ген. Мемлекеттік қадағалау мен 
бақылауды жүзеге асыру кезінде 
кә сіпкерлік субъектілерін тексеру 
про цессіне қойылатын талаптар 
азай тылған және орта кәсіпкерлік 
су бъектілерін тарату оңайлатылған, 
сон дайақ Ұлттық кәсіпкерлік пала
та сының рөлі, оның ішінде кә сіп
керлер құқықтары жөніндегі уәкіл 
институтын енгізу арқылы, арта 
түскен.    

– Еліміздің басты қаржы құ
жаты «20152017 жылдарға ар
нал ған республикалық бюджет ту
ра лы» ҚР Заңына өзгерістер мен 
толық тырулар енгізілді. Ол туралы 
таратып айтып берсеңіз...

–  «20152017 жылдарға  арнал
ған  республикалық  бюджет  тура
лы»  ҚР  Заңына  өзгерістер   мен  
то лық ты рулар  енгізу  туралы»  ҚР  
За  ңы  Парламент  Сенатында  2015 
жыл дың 6 наурызы  күні  қабыл дан
ды.

Экономика  саласының  2014 
жыл ғы  дамуының  алдын  ала  де
рек терін  және  негізгі экспорттық  
тау ар ларға  әлемдік  нарықтардағы  
ба ға ларды  ескере  отырып  жасалған 
елі міздің  әлеуметтікэкономикалық  
да муының  20152019 жылдарға  ар

нал ған  болжамына  енгізілген  түзе
тулер  2015 жылға  арналған  респуб
ликалық  бюджетті  нақтылау  үшін  
негіз  болып  отыр.   

Болжамның  базалық  сценарий
інде  мұнай  бағасының  1 баррелі  
үшін  80 АҚШ  долларынан  50 АҚШ  
долларына  дейін  төмендеуі бол жа
нады,  металл  бағасының  бол жам
ды  деңгейі  алдыңгы  жылдың  дең
гейіне  қарағанда  100 пайыздан  95 
пайызға  төмендеген. Жалпы  ішкі  
өнім нің  өсімі  2015 жылы  1,5 пайыз  
деңгейінде  бағаланып  номиналдық 
көлемі 41 трлн 307,6 млрд теңге  
көле мінде  болжанып  отыр. 

Мұнай  өндіру  2015 жылы  80,5 
млн  тоннаны  құрайды.  Өнеркәсіп  
өнімдерінің  көлемі өткен  жылғы  
дең гейдің  99,5 пайызына  тең. Ауыл  

шаруашылығы 2,7 пайыз,  құры лыс 
2,0 пайыз, көлік 3,5 пайыз,  сауда 
2,8 пайыз,  ақпарат  және  бай ла
ныс саласынан 3,0 пайыз өсудің  оң  
қар қыны  күтілуде.  Инфля ция  дең
гейі  бұрынғы  68 пайыз  дәлізін де  
сақталған. 2015 жылға  республи
калық  бюджет  кірісі трансферттерді  
қоспағанда 3 трлн 219 млрд  теңге  
кө ле мінде  нақтыланды.  Бұл  бе
кітіл ген  бюджеттегіден  939,6 млрд  
теңгеге  төмен.

Бюджет  шығыстары  686,6 млрд.  
теңгеге  оңтайландырылды. Бюджет  
шығыстарын  оңтайландыру  мем ле
кеттің  қазіргі  әлеуметтік  міндет
те мелерін орындауға  әсер  етпейді.   
Оңтайландыру  негізі нен  жаңа  ин
вес  тициялық  жобалар ды іске  асы ру  
мерзімдерін  ауыстыру,  әлеу меттік  
саланың  жаңа  баста мала рының  іс
ке  асыру  мерзім дерін  2016 жылғы             
1 қаңтарға  ауыстыру,  көп  қаражат  
қажет  ететін, іске  асырылуы  ұзаққа  
созылатын  жобаларды  кейінге  жыл

жыту, мемлекеттік мекеме,  кәсіп
орындардың  әкімшілік,  күрделі,  
іссапар  және  өкілдік  шығындарын  
қысқарту  есебінен  жасалынған.

2015 жылғы  нақтыланған  бюд
жет те  әлеуметтік  салаға  бөлінген  
қаржы  жалпы  шығыстардың  39,2 
пайызын  құрап  2,8 трлн  теңге  болып  
отыр. Елімізде  іске  асырылып  жат
қан  бағдарламаларға  бөлінген  
қар жы  көлемі – «Жұмыспен  қам
ту2020» бағдарламасына – 37,3 
млрд теңге; «Бизнестің  жол  карта
сы2020»  бағдарламасына – 51,2 
млрд теңге;

Көлік  жүйесінің  инфрақұры
лы мын дамытудың және ықпалдас
тырудың 2020 жылға дейінгі  мем ле 
кет тік бағдарламасына – 465,3 млрд 
теңге; ИИДБ2 бағдарла ма сына – 
132,1 млрд теңге; «Агробизнес2020»  
бағдарламасына  –  87,4 млрд теңге; 
Өңір лерді  дамытудың  2020 жылға  
дейінгі бағдарламасына 377,4 млрд 
теңге  көлемінде  белгіленіп  отыр.  

Елбасының ағымдағы жыл дың 
11 ақпанында Үкіметтің кеңей тіл ген 
отырысында берген тапсыр ма ла
рын  ескере  отырып  «Нұрлы  жол»  
инфрақұрылымдық дамудың  мемле
кеттік бағдарламасы шеңберінде  76 
млрд теңге  дағдарысқа  қарсы  жаңа  
шараларға  қайта  бөлінді. Соған 
сәй кес, агроөнеркәсіп кешенін  қол
дауға – 20 млрд, «БЖК2020» бағ

дарламасы шеңберіндегі жоба лар 
үшін инфрақұрылымды жет кі зуді  
аяқ тауға – 10 млрд,  ішкі на рықта  
отандық өнімдерді ілгері ле  туге  
жә не техникалық реттеу ар қылы  
оны қорғауға – 5 млрд, геоло гия 
лық барлауды жандан дыруға – 6 
млрд,  тұрғын  үй  құрылысын  ұл
ғайтуға  – 30 млрд,   үлестік  са лым
дарды  кепілдендіру  қорын  ка пи
талдандыруға 5 млрд. теңге қарал
ған. Осылардың есебінен Ұлттық  
қор дан  бөлінетін  нысаналы  транс
ферт тердің  көлемі  76 млрд  теңгеге  
ұлғайып, нәтижесінде 783,5 млрд  
теңгені  құрап  отыр.

Жоғарыда келтірілген оңтай
лан дыру лардың нәтижесінде 2015 
жылға арналған нақтыланған рес 
публикалық бюджеттің  көр сеткіш 
тері төмендегідей болып  қалып
тасып отыр: түсімдер – 5 трлн 988 
млрд тг. бекітілген бюджетпен  
са лыс тырғанда 870 млрд теңгеге  
төмен. Шығыстар бекітілген бюд
жет пен салыстырғанда 610,7 млрд 
теңгеге төмендей отырып, 7 трлн 
244,5 млрд теңге көлемінде  қалып
тасты. Бюджет  тапшылығы 259,4 
млрд  теңгеге  үлғайтыла  отырып, 1 
трлн 256,5 млрд теңгені немесе  жал
пы  ішкі  өнімге 3 пайызды  құрайды.  

– Заң жобаларын талқылағанда 
Сыр өңірінен сайланған депутат 
ретінде Қызылорда облысының 
ерекшеліктерін, сондайақ мүддесін 
ескересіз бе? Аймақтың тұрмыс
тіршілік деңгейін жақсарта түсуге, 
яғни даму деңгейін арттыруға ба
ғыт талған заң жобаларын қолдау 
жағы қалай? Осы орайда, өзіңіз 
қызмет атқарған Қызылорда 
облыс тық мәслихатымен  байла
ныста жұмыс істейсіз бе? Об
лыс тан сайланған Парламент де
пу таттары өңірімізге қатыс ты 
қандай ірі әлеуметтікэконо мика
лық мәселелер бойынша бірлесе 
жұмыс жүргізуде?

– Парламентке ұсынылатын  
Заң  жобалары қазақстандықтардың  
ортақ мүддесін көздейді. Онда  бар
лық өңірлердің  ерекшеліктері  еске

ріледі. Заң жобаларын талқылау  
барысында  аймақтың  ерекшеліктері  
мен мүмкіндіктерінің назардан тыс 
қал мауына күш саламыз.                                                                                                                                       

Облыстық,   аудандық  мәслихат
тар мен  байланысып  өңірдегі,  орта
лықтағы жаңалықтармен бөлісіп  
тұ  ра  мыз.   Заң  жобалары  бойынша  
ойпі кірлерімізбен алмасамыз.  

– Сенатор ретінде биылғы 
жылы еліміздің аймақтарына неме
се шет елдерге іссапарларыңыз 
жос парланған ба?

– Комитеттің  жоспарына  сәйкес  
мамыр  айында  Жамбыл  облысында  
комитеттің көшпелі отырысы  жос
пар ланған, тамыз айында халық пен  
кездесулер  өткізу  үшін  аймақ тарға  
іссапарларға   шығатын боламыз. 

– Жыл басы – Наурыз мерекесі 
де келіп қалды. Жерлестеріңізге де
ген мерекелік тілегіңіз.

– Сыр елі тұрғындарын Ұлыстың  
Ұлы күні – Наурыз мерекесімен  
шын жүректен құттықтаймын!  
Наурыз әрбір отбасына береке
бірлік,  бақыт,  молшылық  әкелсін!  
Егеменді еліміздің  әлемнің  дамыған  
30   елінің  қатарына  ену  жөніндегі  
бастамаларына  сәттілік  тілеймін! 

Сұхбатты жүргізген 
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

Р.Кенжеханұлы сала бойынша 
осындай ауқымды жұмыстар ат
қа рылғанын айта келе, қазіргі 
таңда шешімін таппай отырған 
мә селелер де жеткілікті екенін 
жет кізді. Мәдениет ошақтарында, 
оның ішінде ауылдық клубтарда 
театрлық креслолар, музыкалық 
ап паратуралар, концерттік кос
тюм дер, музыкалық аспап тар же
тіспеуде. Ауыл кітапхана ларында 
штат мәселесі шешілмеген, штат
та қаралған кітапханашы әрі еден 
жуушы, әрі от жағушы мін дет
терін қоса атқаруда. Театр, фи
лармония, мәдениет үйлері мен 
ауылдық клубтар ақылы қыз мет 
көрсетумен жеткіліксіз айна лы 
суда және қала, аудан кітап ха
на  лары рұқсат етілгеніне қара
мас тан ақылы қызмет көрсе ту 
жұ мыстарымен мүлдем айналыс
пай ды. 

Міне, осы ақылы қызмет көр
сетудегі кемшіліктер жайын жа
рыссөзге шыққан уақытша ко
мис сия мүшелері депутаттар 
Аб зал Тайманов, Қалқазбек 
Әжі  беков, Қылышбай Бисенов 
және Сырдария аудандық тари
хиөлкетану мұражайының дирек
торы Алмагүл Бақтиярова да 
ай тып өтті. Мысалы, облыстық 
фи лармонияның жыл бойы ақы
лы қызметпен тапқан қаржы сы 
бір жылғы жұмсалған шығын
ның 8 пайызын ғана жабады.  
Жа рыссөзге шыққандар соны
мен бірге мәдениет және өнер 
саласы үнемі «қалдық принци
пімен» қаржыландырылып кел
ге нін, сонымен қатар соңғы он 
жыл көлемінде мәслихат сессия

ларында арнайы 
қаралмағанын тіл ге 
тиек етті. Тек соңғы 
екі жыл да саланы 
қаржыландыру кө

лемі ұлғайып, жаңадан штат тық 
бірліктердің енгізілгенін риза шы
лықпен атап өтті. Осыдан кей ін 
облыста мәдениет пен өнер са
ласын дамытуды жалғастыру ту
ралы облыстық мәслихаттың ше
шімі қабылданды. 

Мұнан соң сессияның күн 
тәртібіне сай «20152017 жыл
дар ға арналған облыстық бюджет 
туралы» Қызылорда облыстық 
мәс лихатының 2014 жылғы 12 
жел тоқсанындағы №236 шешіміне 
өзгерістер енгізу, сонымен қатар, 
«20142016 жылдарға арналған 
жалпы сипаттағы трансферттердің 
көлемі туралы» Қызылорда об
лыс тық мәслихатының 2013 
жыл ғы 18 желтоқсандағы №165 
ше шіміне өзгерістер енгізу мә
се лесі талқыланды. Бұл туралы 
ха барлама жасаған облыстық 
эко  номика және бюджеттік жос
пар  лау басқармасының басшы
сы Сәуле Құлымбетова 2015 
жыл  ғы облыстық бюджет 137,3 
млрд теңге көлемінде бекі ті лу
ге ұсынылып отырғанын жет  кіз 
ді. Азкем талқылаудан соң де
путаттар бюджеттегі өзгеріс терді 
қолдап дауыс берді. 

Бұдан кейін сессияда күн тәр
тібіне сәйкес бірқатар қағидалар 
мен комиссиялар құрамын бекіту 
мәселелері талқыланып, тиісті 
ше шімдер қабылданды. Мұнан 
соң облыс әкімі Қ.Көшербаев 
сөз алып, соңғы екі сессия ара
лығындағы басты жаңалықтар 
жай лы айтып берді. Әсіресе, «Нұр 
Отан» партиясының XVI съезінде 
Елбасы айтқан бес институттық 
реформа туралы арнайы түсіндір
ме беріп өтті. Осымен облыстық 
мәслихаттың кезекті 35 сессиясы 
жұмысын аяқтады.

Ы.ТҰРЛЫҒҰЛОВ.

Бейсенбі, 19 наурыз, 2015 жыл
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Нағыметулла Балапа
нов ағамыздың өмірдерегіне 
сүй енсек, ол 1914 жылдың 4 
қаңтарында қазіргі Қаратерең 
ауылдық округінде дүние есігін 
ашыпты. Сондағы жетіжылдық 
мектепті бітіруіне «Көпбірлік» 
колхозына, яғни онбесінде асау 
толқынды теңізбен алы сып балық 
аулау кәсібімен айна лысады.

Өз қатарластарынан ойы озық, әр іске 
тындырымды, екі жылдың ішіндеақ озат 
балықшы атанған он жеті дегі Нағыметулланы 
ауыл дық Кеңес ағасы «Ұзын қай ыр» ба лық
шылар тұтыну қо ға мы ның дүкен меңгеруші
лігіне ұсы нады. Ол жылдары сауаты аз
дықтан ба, әлде сауда саласы бір жүйеге 
түсе қоймағандықтан ба, әйтеуір дүкендерде 
зат кем шығып магазин ұстағандардың 
бірсыпырасы қылмыстық жау апқа тартылып 
жататынды.

Ал Балапанов болса, 19311937 жылдар 
аралығында «Ұзын қайыр» және «Сарбасат» 
балықшылар тұтыну қоғамын дағы дүкеншілік 
міндетін абы ройлы атқарып, ВКП(б) мү
шелігіне қабыл данып, 1937 жыл дан 
«Ұзынқайыр» және «Бө  ген» балықшылар 
тұтыну қо  ғамының төрағалығы қызме тіне 
көтеріледі.

1941 жылдың маусымында соғыс өрті 
бұрқ еткені көпші лікке тарихтан мәлім. Ал, 
Нә кең әскерге 1941 жылдың 16 шілдесінде 
шақырылып, қаны пе зер жаумен үш майданда 
шайқасады. Калинин, 3ші Бе ларус және 
Забайкалда...

Нақты айтсақ, 1941дің та мызы мен 1944 
жылдың ма мыр айы аралығында Кали нин 
майданында соғысып, ер   лік істері де осы 
жақта та ны лады. Ол осы майданның 91ші 
гвардиялық атқыштар ди  ви зиясының 275ші 
гвардия лық атқыштар полкінде 45 ми ли метр
лік пушкінің навод чи гі еді. Кейін батарея 
коман дирі бо лады. Бұл дивизияның жау ын

герлері 1942 жылдың аяқ шенінде Калинин 
облысын фа  шистерден азат етіп, Вели кие Луки 
қаласына жеткен кез  де гвардиялық дивизия 
ата ғы на ие болғанды. Ал 1943тің орта 
шенінен ауғанда Ду хов щина қаласын қор шау

ға алған сәтте тағы да диви зия ға Духовщинская 
деген атақ қосылады. Дивизия 1944тің 18 
қыркүйегінде фашис тік Гер манияның жеріне 
бастап қы лардың бірі болып кіреді. Не міс 
қарақшыларының мыз ғы мас қамалы делінген 
Ке нигс бергті аларда кеңес  артилле рия сынан 
төрт күн бойы оқ аты лады. Сондағы Шторм 
жа саушылардың  сапында арал дық жауынгер 
Н.Балапанов та барды. Сол  кезде қамалдың 
гар низоны Землян түбегіндегі әскерлерімен 
қосылу мүмкін дігінен айырылып, 42 мың ада
мы өліп, 92 мыңы қаружа рақпен қолға түседі.

Нәкең Калинин және 3ші Беларусь 
майдандарында жүр ге нінде үш рет оң аяқ 
пен оң иықтан жарақат алып, аз күн емделіп, 
соғысқа қайта қо сы лады. Енді Н.Балапановтың 
ар хивіндегі «Ерлік» (Подвиг) деп айдар 
тағылған марапаттау қа ғаздарына (Наградной 
лист) жүгінейік. Оның біріншісінде: 
«Старшина Н.Балапанов 1944 жылдың 23 
наурызында жаудың мықты бекінісін бұзарда 
тіке лей (Прямая наводка) атып стан ковой 
пулеметін расчетына қоса жойын жіберді. 
Және  сол 1944тің 27ші маусымында ті келей 
ату арқылы  ВитебскОрша шайқасында екі 
жүк ма ши насын және бірнеше жаяу әскерін 
талқандады. Бала па нов тың жеке өзі осы жо лы 
жаудың 5 солдаты мен офи це рін жантәсілім 
етіп, соғыс ала ңында жараланған үш жол
дасын қаружарағымен өз жа ғы мызға алып 
шықты» десе, екін шісінде: «Балапанов 1944
тің қазан айының 626 аралығындағы ша
буылда жаудың  артиллериялықминометтік 
және пулеметпен  атқылауына қарсы өз 
қаруын тікелей атқылауға  (прямая наводка) 
қойып, немістің екі пулеметінің үнін өшіріп, 
екі жүк машинасын өртеп, олардың 4 атакасын 
тойтарып, 40тан астам солдаты мен офицерін 
жойып, асқан ерліктің үлгісін паш етті» дейді.

Ал үшіншісінде: Жолдас Балапанов 1944
тің 920 шіл де  сі күндері Лобиновец қыста ғы 
үшін болған шайқаста өз расчетімен бірге оқты 
қар ша боратқан жаудың екі тан кі сін өртеп, 
жүзден астам Гит лершілерді жер жастан дыр

ды. Ал Балапановтың жеке өзі автоматпен 10 
немісті кө зін жойды. Сөйтіп 3ші дә ре желі 
«Данқ» орденіне ие болды» деп командир 
Е.Л.Боя ров қол қойып, мөрін басқан. Мі не, 
сарғайған архив бет тері арал дық Нағы ме т ұлла 

Ба лапа  нов  тың жан 
кешті ең бегі жайлы 
осы  лайша сайрайды.

                                                   
***

Батыста неміс фа 
шистерін күй рете 
же  ңуге қатыс қан  
91гвар   дия лық атқыш
тар ди  ви   зия сының 
шы   ғыста да Жа пон 
им пе риалистерін тізе 
бүк  ті руде де лайықты 
үлесі бол ды. Шөл
шөлейтті жазықты ке
сіп өтіп, жапондардың 
әл де   неше шекаралық және үл кен Хинганның 
таулы жо та  ла рындағы бекіністерін бұ зып, же
ңіске жеткені үшін бұ лар ға және Хинганская 
деген атақ беріледі. Жалпы Нәкең жау ынгерлік 
сапта болған дивизия Ленин, «Қызыл жұлдыз» 
және екінші дәрежелі «Суворов» орденімен 
марапат талады.

Ал Балапановтың өзі ше? Ол бес орденнің 
ковалері. Атап айтсақ, «Қызыл жұлдыз», 
2ші және 3ші дәрежелі «Данқ» ордендері, 
екі бірдей 2ші дә режелі «Отан соғысы» ор
ден  дерін омырауына тақса, «Ер лігі үшін», 
«Кенигсбергті алғаны үшін», «Германияны 
жең ге ні үшін», «Японияны жең ге ні үшін» 
медальдарымен де ма  ра патталды. Жоғары 
қол бас шыдан Духовщина, Ви тебск, Каунас, 
Шығыс  прус сия дағы ерлігі мен Жа пон им 
пералистерінің Маньчжу рия  дағы Квантун 
армиясын тал қандағаны үшін алған ал ғыстары 
ісқағаздарында  қат тау лы тұр.

Коммунист Н.Балапанов со ғыста саяси 
жұмыстарға да бел сене араласады. Үш 
рет жа ра қаттанғанына қарамастан, танк ке 
қарсы  ататын Зеңбіріктер  ба тареясындағы 
парторг ретін де өз құрбыларын жеңіске 
де ген құлшынысын арттыра біл ді. Жора
жолдастарының бі рі кездейсоқ жағдайға ұшы

ра  ғанда достық көмегін аяма ды. Забайкалиеде 
екі көзі нен айырылған аға лейте нант В.Лов
ровты туған қа ла сы Воронежге дейін апа
рып сала ды. Жасынан пана сыз қал ған, 
балалар үйін де өскен  жас жауынгер Қолқа
бай Медет баевты ауылға ертіп әкеліп, өзіне 
іні етті. Үйлен дірді. Оның ұрпақтары қазір 
Алматы жақта тұрады. Нәкең соғыста өзіне 
жасалған қамқорлықты да айтып отыратын
ды. 1942 жылдың қы сында Калинин облысын 

жау дан босатардағы бір шай
қас та оң аяғының  етін снаряд 
жарқыншағы жұлып әкетіп, ақ 
қардың қоршауында жатып қал
ғанда жолдастары іздеп келіп тауып 
алады. Ол кезекті бір өлімнен 
осылай құтылады. 

Нағыметулла  Балапанов үз дік 
артиллерист және Гвар деец бел гісін 
тағып жүруге рұқ  сат алған сай
ыпқыран жау ын гердің бірітұғын.

                                                       
***

Нәкең елге 1946жылдың шіл
де айында оралып, атаана сымен, 
жұбайы Әлиямен есенаман қауыш
ты. Демек, ол Ұлы Отан соғысында 
бастанаяқ, яғни жеңіс күніне дей
ін болды. От пен өрттің орта сы нан 
аман келген орденді ком мунист 
Балапанов сол 1946ның күзінде

ақ шаруа шы лық есептегі дүкен нің дирек
торлығына жолда ма алады. Одан кейін де, 
балықшылар тұ тыну кооперациясын Сексеу іл 
стансасындағы ОРС НОД5 сауда орындарын 
басқа рып, 1955жылдан Сексеуіл посел
келік және  Октябрь ауылдық кеңестерінің 
төрағалығына зей нет жасына шыққанға дейін 
сай ланды. Еңбек өтілін санасақ 45 жылға 
жетеді екен.

Нәкең Әлия Қалиқызы екеуі жеті ұл
қыз өсірді. Мә дина мен Мейрімханы осы 
Арал қаласында тұрады. Не ме решөбере, 
шөпшектері өсіп жатыр. Олар екінші дүние жү
зі лік соғысқа бастанаяқ қа тысып, омырауына 
орден тақ қан, бейбіт өмірде де елдің өр
кендеуіне лайықты үлес қос қан аталары 
Нағыметулла Бала пановты әркез мақтан етеді, 
үлгі тұтады.

Иә, Отанына жеңіс сыйла ған өр тұлғаларға 
қандай құр мет көрсетсек те артықтық ет пес
ау!

Шәкірат ДӘРМАҒАМБЕТҰЛЫ,
тыл ардагері, дербес зейнеткер.

Арал қаласы.

ҮШ МАЙДАНДА 
ШАЙҚАСҚАН 

ҰСЫНЫЛАТЫН ЗАҢ ЖОБАЛАРЫ
қазақстандықтардың ортақ мүддесін қорғайды

БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ 
ЖАҢАРУЫ ТИІС
Облыс орталығындағы Назарбаев зияткерлік  мектебінде “Мазмұнын  

жаңарту жағдайында білім беру ортасының  трансформациясы” атты  екі 
күндік республикалық семинаркеңес өз жұмысын бастады.  

Оған облыстық білім басқармасы мен аудандық, қалалық білім 
бөлімдерінің басшылары мен мамандары, аудандық және қалалық 
әдістемелік кабинет меңгерушілері мен әдіскерлері, Сыр өңірінің жалпы орта 
білім беретін мектептерінің басшылары мен мұғалімдері қатысуда. Семинар
кеңестің алғашқы күнгі отырысын облыс әкімінің орынбасары Рауан 
Кенжеханұлы кіріспе сөз сөйлеп ашып,  құттықтау сөзді республикалық 
педагогикалық шеберлік орталығының кеңесшісі Шәмша Беркімбаеваға 
берді. Ол республикалық семинаркеңеске қатысушыларды әз Наурыз 
мерекесімен құттықтай келе     бүгінгі бас қосуларының  білім саласына 
сәттілік пен жаңалық әкелуіне, Назарбаев зияткерлік  мектептерінің, оның 
түлектерінің ел дамуына өзіндік үлес қосатынына тоқталды. Ш.Беркімбаева 
елдің білім беру саласына шетелдік технологиядан енгізер істәжірибе мол 
болғанымен ұлттық құндылықтардан, салада қалыптасқан озық үлгілерден 
ажырап қалмау қажеттігін баса айтты. 

Семинаркеңесте  орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында  Сыр өңірі 
білім беру саласында атқарылып жатқан жұмыстар мен “Назарбаев зияткерлік 
мектептері” ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы мен Кембридж 
университетінің Білім беру факультеті бірлесіп әзірлеген еліміздің педагог 
қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың  жаңа форматтағы деңгейлік 
Бағдарламасын өңіріміздің мектеп тәжірибесінде  іске асырылуының 
нәтижелері талқыланды. 

Екі күндік семинаркеңеске қатысушылар жоспарланған бағыттар 
бойынша 3 топқа бөлініп, секциялық отырыстарға қатысты, өзара тәжі рибе 
алмасты. Сонымен қатар өңірдегі  білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы 
Назарбаев зияткерлік мектебінің көрмесін және ДББҰ бей нефильмінің 
көрсетілімін тамашалады.

Жұмагүл ОРАЛБАЕВА.   

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ СЕМИНАР-КЕҢЕС

МӘДЕНИЕТ ПЕН ӨНЕР 
ӨРЕСI БИIКТЕЙ ТҮСПЕК

ПАРЛАМЕНТ
ӨЗІҢІЗДІ САЙЛАУШЫЛАР ТІЗІМІНЕН 

ТЕКСЕРІҢІЗ
Үстіміздегі жылдың 26 сәуірінде Қазақстан Республикасы 

Президентінің кезектен тыс сайлауы болады. Бұл біздің еліміздің 
қоғамдықсаяси өміріндегі маңызды оқиға.

Облыс аумағында 345 сайлау учаскесі ашылған. Қазіргі 
таңда сайлаушылар  тізімін  нақтылау жұмыстары жүргізілуде. 
Сайлаушылардың дәл және толық тізімін жасау дауыс беретін  күні  
қателіктердің  болмауына жол ашады.

Осы ретте, жасы 18ден асқан әрбір Қазақстан Республикасының 
азаматы әкімдіктерге барып, өзінің сайлаушылар тізімінде болуын 
тексерулеріне болады. 

Оған қоса 87242 400200 байланыс телефонына хабарласып, 
аталған тізімде өзінің бар немесе жоқ екендігін анықтауға мүмкіндігі 
бар.

Сондайақ, 25 наурыздан бастап Қызылорда облысы әкімдігінің 
ресми ekyzylorda.gov.kz порталына кіріп, сол жердегі «Электорат» 
деген тармақты басу арқылы тізімді тексеруге болады. Порталдағы 
арнайы іздеу жеке сәйкестендіру нөмірі арқылы жүзеге асырылады. 
Егер іздеу оң нәтиже бермеген жағдайда мына төмендегі органдарға 
хабарласу ұсынылады:

 Өз аумағыңыздағы әкімдікке;
 6 сәуірден бастап тұрғылықты жердегі сайлау учаскелеріне. 
Сайлау учаскелерінің шекаралары мен учаскелік сайлау 

комиссиясының құрамы қалалық, аудандық газеттерге 2015 жылғы                          
4 наурызда жарияланған. Бұл мәліметтер Қызылорда облысы 
әкімдігі мен аудан, қала әкімдіктерінің ресми порталдарына да 
орналастырылған. 

Осыған орай облыстың барлық сайлаушыларына сайлауда 
дауыс беруге құқығы бар азаматтар тізімін тексеруге, анықтауға 
көмек көрсетуге және сайлауға белсенді қатысуға шақырамыз. 

Сіздердің белсенділіктеріңіз Қазақстан Республикасы 
Конституциясы берген сайлау құқығын толық көлемде жүзеге 
асыруға мүмкіндік береді.

ЕҢБЕК ЖАСАҚТАРЫ ЖҰМЫСЫН БАСТАДЫ

А.Тоқмағанбетов атындағы мәдениет үйінде облыс жастарының  
Еңбек  маусымының салтанатты ашылуы болып өтті. Оған облыстық 
ішкі саясат басқармасының басшысы Ғ.Жарқынбаев, белсенді 
жастар ұйымдарының жетекшілері   мен студенттер қатысты. 

Бүгінде елімізде жастардан құралған еңбек жасақтары жаз мезгілінде 
қаламыздың көркейіп, көгалдануына және гүлденуіне өзіндік үлестерін 
қосып келеді. Бұл жастардың уақытын тиімді ұйымдастырумен қатар 
оларды еңбекке баулудың үлгісі болып отыр. Жыл сайын “Жасыл ел” 
еңбек жасағының жұмысы жанданып, ондағы жастардың қатары артып 
келе жатқаны көңіл қуантады. Өткен  жылы жасаққа 1000нан аса жас 
қамтылса, биылғы жылы бұл көрсеткіш тағы да еселене түсетіні белгілі 
болып отыр. Сондайақ, құрылыс, диқандар жасақтары да белсенді жұмыс 
жасап, қаншама жоғары оқу орнын бітірген жастар өз саласы бойынша 
жұмысқа орналасты. 

Салтанатты шараны облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы 
Ғ.Жарқынбаев ашып, еңбек жасақтарының жастарына сәттілік тіледі.  

Шара барысында жастар концерттік бағдарламасын ұсынып, еңбек 
жасақтарының үндеуі қабылданды.      

С. АДАЙБАЕВА.
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3НАЗАР

Біз, Қызылорда облысының әкімдігі, қызметкерлердің облыстық  бірлестіктері  және жұмыс берушілердің облыстық бірлестіктері (бұдан әрі – 
Тараптар) өкілетті өкілдері:

Қазақстан Республикасының заңнамасын мүлтіксіз сақтау;
мемлекеттің, жұмыс берушілердің және қызметкерлердің әлеуметтік жауапкершілігі, өзара сыйластығы мен олардың мүдделерін білдіруде ымыраға 

барынша қол жеткізу;
«Қазақстан – 2050» стратегиясын іске асырудағы ынтымақты жауапкершілік және оның жер-жерлерде іс жүзінде жүзеге асырылуына ықпал ету;
әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын ұжымдық-шарттық реттеу;
лайықты еңбек ету үшін жағдайларды қамтамасыз ету ісінде сындарлы өзара іс-қимыл мен қызметкерлер мен жұмыс берушілердің әлеуметтік-

экономикалық мүдделері, қоғамда келісім мен тұрақтылықты сақтау қағидаттарын басшылыққа ала отырып,
2015-2017 жылдары әлеуметтік-экономикалық саясатты жүргізу барысында әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеудің негізгі бағыттары бойынша 

Тараптардың келісілген ұстанымдарын және оны іске асырудың бірлескен іс-қимылдарын айқындайтын 2015-2017 жылдарға арналған осы облыстық келісімді 
(бұдан әрі – Келісім) жасастық.

1. Экономикалық саясат

Тараптар алдағы кезеңде мемлекетіміздің экономикалық саясаты «Қазақстан – 2050», Қызылорда облысының 2020 жылға дейінгі әлеуметтік-
экономикалық даму стратегияларын іске асыруға, ұлттық экономиканың тұрақтылығын, әлеуметтік дамуды және адам капиталына салынған инвестициялардың 
өсуін қамтамасыз етуге бағытталған болуға тиіс деп есептейді. Әртараптандыру, ішкі сұраныстың өсуі, инвестициялар мен инновациялардың, халықтың 
ахуалыңың өсуі, диверсификация,  сондай-ақ еуразиялық экономикалық интеграцияның тереңдеуі облыс  экономикасының осы кезеңдегі өсуінің негізгі 
факторлары болады.

Осыған байланысты Тараптар өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:
1) экономиканың ықтимал даму нұсқалары кезінде қатерлерді азайтуға бағытталған макроэкономикалық саясатты жүргізу негізінде 2015 − 2017 

жылдары теңгерімді экономикалық өсуді қамтамасыз етуге ықпал ету;
2) жүзеге асыруға бағытталған бірлескен іс-шараларды:
«Қазақстан – 2050» стратегиясын;
Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарын; 
Қазақстан Республикасында 2006 – 2016 жылдарға арналған Гендерлік теңдік стратегиясын;   
Индустриялық-инновациялық дамудың 2015 − 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын;
Білім беруді дамытудың 2011 − 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын;
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың  2011 – 2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын;
2013-2017 жылдарға арналған «Ақпараттық Қазақстан – 2020» мемлекеттік бағдарламасын; 
 Қазақстан Республикасы көлік жүйесінің инфрақұрылымын дамытудың және ықпалдастырудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасын;
 Қазақстанның су ресурстарын басқарудың 2014 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын;
«Агробизнес – 2020» агроөнеркәсіп кешенін дамыту бағдарламасын;
 «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасын;
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасын;
Халықты жұмыспен қамтуды қолдау бойынша іс-шаралар жоспарын атқару.
3) өндірісті жаңғыртуда, дамытуда және құруда инвестициялар тарту үшін кәсіпкерлерді ынталандыру тетіктерін жетілдіру және енгізу;
4)  көлік инфрақұрылымын және транзит әлеуетін дамытуға ықпал ету;
5) қолайлы бәсекелестік ортаны қалыптастыруға, кедергілерді жою жөніндегі шараларды әзірлеуге және бәсекелестік қатынастарды дамытуға ықпал 

ету;
 6) тариф деңгейінің болжануын және тұрақтылығын қамтамасыз ету бөлігіндегі жұмысты жалғастыру;   
7) Қызылорда облысының орта мерзімді перспективаға арналған бюджет саясатының негізгі бағыттары, оның ішінде облыстық бюджеттің болжамы 

және облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуы бойынша консультациялар өткізу;
8) экономикалық өсуді ынталандыруға және мемлекеттің әлеуметтік міндеттемелерін қамтамасыз етуге бағытталған бюджет параметрлерін 

қалыптастыруға ықпал ету;
9) тауар мен қызмет өндірушілер және тұтынушылар арасындағы мүдделерді тең сақтау қажеттілігіне сүйене отырып, тарифтік саясат шараларын 

жүзеге асыру; 
10) табиғи монополиялар субъектілерінің қызметіне және инвестициялық бағдарламаларына қоғамдық сараптама жүргізуге ықпал ету;
11) Кәсіпкерлік қызметті 2020 жылға дейін мемлекеттік реттеу тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі шараларды жүзеге асыру;
12) кәсіпкерлік пен бәсекелестік еркіндігі, кәсіпкерлік қоғамдастығының өзін-өзі реттеу тетігін дамытуы, меншік құқығын қорғауды қамтамасыз етуі 

үшін жағдай жасау жөніндегі шараларды одан әрі жүзеге асыру.

2. Халықты тиімді жұмыспен қамтуға және адам капиталының дамуына жәрдемдесу

Тараптар жауапкершілікті бөлу негізінде нәтижелі жұмыспен қамтуға, лайықты еңбек жағдайларын кеңейтуге жәрдемдесу және адам әлеуетін оның 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру тұрғысында дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау қажет деп есептейді. 

Бұл процестер халықты жұмыспен қамту және еңбек ресурстарын дамыту саласында әлеуметтік әріптестердің тиімді өзара іс-қимылымен қолдауға 
ие болуға тиіс. 

Осы мақсаттарда Тараптар өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:
1. Мынадай іс-шаралардың жүзеге асырылуын қамтамасыз ету:
1) ағымдағы бос жұмыс орындары мен болжамды жұмыс орындарының дерекқорын қалыптастыру;
2) Жұмыспен қамтуды қолдау бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеу;
3) қызметкерлердің санынының қысқаруын болдырмау бойынша ірі кәсіпорындармен меморандумдарға отыру.
 2. Экономиканың даму басымдықтарын ескере отырып, еңбек ресурстарының, кадрларды кәсіптік даярлау және қайта даярлау сапасын арттыруға 

бағытталған шараларды жүзеге асыру, оның ішінде:
1) техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту, оның материалдық-техникалық базасын дамыту және экономиканың инновациялық даму 

қажеттілігіне қарай техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін бейімдеу;
2) бизнесті және кәсіптік білім беруді интеграциялау негізінде  дуальді білім беруді енгізу;
3) қызметкерлерді кәсіптік даярлау бағдарламасын әзірлеу;
4) ұйым қызметкерлерін ішкі өндірістік оқытуды дамыту, сондай-ақ жұмыстан босатылатын қызметкерлерді алдын ала кәсіптік оқыту;   
5) кәсіптік білім беру және қосымша кәсіптік білім негізінде кәсіби ұтқырлықты дамыту.
3. Салалық және өңірлік келісімдерде, ұжымдық шарттарда жұмыс орындарын сақтау  жөніндегі ережелерді қарастыру.
4. Халықты жұмыспен қамту туралы заңнаманың ұлттық еңбек нарығын қорғау бөлігінде сақталуын қамтамасыз ету, жұмыс күшін тарту үшін жағдай 

жасау.
5. Тараптар бұл ретте:
1) облыс әкімдігімен еңбек нарығындағы келеңсіз жағдайларды төмендетуді, сонымен қатар жұмыспен қамтуға жағдай жасауға бағытталған іс-шаралар 

қабылдауды;
2) халықты жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік қызметтердің тұрақты мониторингін жүзеге асыруды қажет деп санайды.  

3. Тұрғындардың еңбек өнімділігі, жалақысы,  
табысы мен өмір сүру деңгейі

Тараптар алдағы кезеңде қызметкердің лайықты еңбекке құқығын, нақты жалақының деңгейін арттыруды, табыс саясатын жетілдіруді және халықтың 
өмір сүру деңгейін арттыруды қамтамасыз ететін шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру қажет деп есептейді. 

Осы мақсаттарда Тараптар еңбекті ұйымдастыруға және жалақыны жетілдіруге, қызметкерлердің біліктілігін арттыруға, экономиканы тұрақты дамыту 
мақсатымен еңбек өнімділігін арттыруға ықпал ететін болады. 

Тараптар өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды: 
1) Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі облыстық үшжақты комиссияның (бұдан әрі – Комиссия) 

отырыстарында мониторинг нәтижелерін қарай отырып, халықтың өмір сүру сапасы мен деңгейіне мониторинг жүргізу; 
2) еңбек жөніндегі нормативтерді іске асыру және кәсіпорындардың еңбекті нормалау жүйесімен қамтылуын кеңейтуді қамтамасыз ету;  
3) салалық келісімдерге тиісті саладағы ауыр жұмыстармен, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды), қауіпті жұмыстармен айналысатын 

қызметкерлер үшін салалық арттырушы коэффициенттердің мөлшерін енгізуді қамтамасыз ету;
4) тең дәрежелі жұмыстарды орындау кезінде және тиісті біліктілікке сәйкес келетін шетелдік және отандық қызметкерлер арасында еңбекақы төлеу 

саласында кемсітушілікке жол бермеуге ықпал ету;
5) әлеуметтік шиеленістерге және еңбек жанжалдарының туындау қатерлеріне, еңбек заңнамасы нормаларының сақталуына тұрақты негізде 

мониторинг жүргізу және жарты жылда бір рет мониторингтің нәтижелерін Комиссия отырыстарында қарау;
6) тиісті саладағы ауыр жұмыстармен, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды), қауіпті жұмыстармен айналысатын қызметкерлер үшін ең төмен 

еңбекақы төлеу стандартын айқындаудың және салалық арттырушы коэффицентті есептеудің бірыңғай әдістемесін қабылдау жөнінде консультацияларды 
жалғастыру;

7) азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделін енгізуге ықпал ету.

4. Әлеуметтік қамсыздандыру және қорғау, 
халықтың нысаналы топтарын әлеуметтік ықпалдастыру

Әлеуметтік саланы жаңғырту және халықтың өмір сүру жағдайын жақсарту, әлеуметтік қамсыздандырудың тиімді және тұрақты жүйесін дамыту, 
жұмыс істейтін азаматтарды әлеуметтік қорғау деңгейін арттыру мақсатында Тараптар өздеріне мынадай міндеттемелерді қабылдайды:

1. Әлеуметтік қамсыздандырудың мемлекеттік стандарттарын сақтауды қамтамасыз ету бойынша  жұмыстарын жалғастыру.
2. Жұмыс істейтін халықты әлеуметтік қатер туындаған жағдайда   барабар әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты мынадай:
1) сақтандыру қағидаттары мен әлеуметтік әділдікті сақтау;  
2) әлеуметтік қамсыздандыру туралы заңнама талаптарының  сақталуы үшін әлеуметтік жауапкершілікті арттыру (міндетті зейнетақы жарналары, 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік төлемдерді уақтылы әрі толық төлеу, қызметкерді жазатайым оқиғалардан сақтандыру) жолдарымен 
жалғастыру.

3. Әлеуметтік және зейнетақымен қамсыздандыру жүйесін жаңғырту жөніндегі шараларды әзірлеуге және іске асыруға ықпал ету.
4. Тегін медициналық көмектің мемлекеттік кепілдіктерін қамтамасыз етуге бағытталған шараларды іске асыруға қолдау көрсету.
5. Жұмыс орнында, әлеуметтік мәні бар аурулардың профилактикасын қоса алғанда, денсаулықты сақтауға бағытталған корпоративтік әлеуметтік 

бағдарламаларды іске асыру тәжірибесін таратуға жәрдемдесу.
6. Салалық, өңірлік келісімдер және кәсіпорындар мен ұйымдарда ұжымдық шарттар жасаған кезде денсаулықты сақтау, сондай-ақ жұмыс істейтіндерді 

сауықтыру, дене тәрбиесімен және спортпен айналысуына жағдай жасау үшін жұмыс беруші мен қызметкердің ынтымақтасқан  жауапкершілігін күшейту 
жөніндегі шараларды көздеу.  

7. Мүмкіндігі шектеулі адамдарды жұмысқа орналастыру және оларға  қолжетімді инфрақұрылымды («кедергісіз ортаны») қалыптастыру жөніндегі 
шараларды күшейту.

8. Тұрғын үй және коммуналдық қызметтердің бағалары мен тарифтерін мемлекеттік реттеу, көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін 
арттыру мәселелері бойынша консультациялар өткізу.

9. Қазақстан Республикасында 2006 – 2016 жылдарға арналған гендерлік теңдік стратегиясын іске асыруға: 
1) ана мен баланы қорғауды, әйелдерді әлеуметтік қолдауды қамтамасыз етуге, әлеуметтік-еңбек қатынастары саласындағы гендерлік проблемаларды 

шешуге;
2) балалардың күтімімен және олардың тәрбиесімен айналысатын ерлер мен әйелдерді тең құқықтар негізінде қолдауға;
3) әйелдердің шешім қабылдау деңгейіндегі өкілдігін арттыруға бағытталған шараларды жүзеге асыру.
10. Салалық, өңірлік келісімдер мен ұйымдарда ұжымдық шарттар жасаған кезде әйелдердің, жастар мен мүмкіндіктері шектеулі адамдардың негізгі 

құқықтары мен кепілдіктерін көздеу.
11. Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің ерлігі мен батылдығына шынайы құрмет көрсете отырып және Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдық  

мерейтойы  қарсаңында, олардың  әлеуметтік-экономикалық құқықтарын  және заңды мүдделерін  жан-жақты  қорғаудың  ерекше маңызын  мойындай 
отырып, Тараптар, Ұлы Отан соғысының  мүгедектері мен  қатысушыларына, соларға теңестірілген адамдар қатарындағы бұрынғы қызметкерлерге  2015 
жылдың ішінде әлеуметтік қолдау шараларын көрсету (санаторий-курорттық емдеуге жолдама беру, материалдық көмек көрсету және т.б.) жөнінде өздеріне  
міндеттеме  қабылдайды.

5. Еңбек жағдайлары және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік

Келісім Тараптары адам ресурстарын сақтауды ұлттық басымдықтардың бірі деп есептей отырып, еңбек жағдайларын және еңбекті қорғауды, 
өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздікті жақсарту мәселелерін қарап:

1. Кәсіптік қатерлер мен еңбекті қорғауды басқарудың кешенді әдістерін басқару жүйесін енгізуді қамтамасыз ететін заңнаманы, қауіпсіз еңбек 
жағдайларын  жасау, қауіпсіз техника және технологияларды енгізу мақсатында еңбек жағдайлары сараптамасының рөлін арттыруды жетілдіруге.

2. Кәсіптік аурулардың алдын алу, ерте анықтау және кәсіптік қатерлерді басқару тетіктерін күнделікті өндірістік практикаға енгізу шараларын қоса 
алғанда, қызметкерлердің өмірін сақтау мен денсаулығын сақтау жөніндегі превентивті іс-шаралар кешенін әзірлеуге және іске асыруға. 

3. Еңбекті қорғау жөніндегі қоғамдық инспекторлардың рөлін күшейту  жөнінде ұсыныстар дайындауға. 
4. Еңбекті қорғау талаптарын қамтамасыз ету, өндірістік жарақаттар мен кәсіптік аурулардың алдын алу жөніндегі бірлескен іс-әрекеті үшін  ұйымдарда 

Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау Комиссияларын құруға ықпал етуге.
5. Еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі мәселелерін облыстық, қалалық және аудандық әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік еңбек қатынастарын 

реттеу жөніндегі үш жақты комиссияның  отырыстарында қарау. 
6. Балалар еңбегінің ең нашар түрлерін тиімді жоюға бағытталған ұлттық саясатты сақтауға және оны іске асыруға ықпал етуге. 
7. Статистикалық есептілікті жетілдіруді қоса алғанда, еңбек жағдайлары мен оны қорғаудың жай-күйіне мониторинг жүргізу жүйесін дамытуға. 
8. Халықаралық еңбек ұйымының АИТВ/ЖИТС және еңбек саласы туралы (№ 200) ұсынымдарын ілгерілету бойынша шаралар қабылдауға.
9. Өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесін жетілдіруге.
10. Халықаралық еңбек ұйымының «Еңбекті қорғауды басқару жүйесі туралы» № 187 Конвенциясын іске асыру жұмыстарын жалғастыруға 

міндеттенеді.

6. Әлеуметтік әріптестікті дамыту және әлеуметтік жауапкершілік

Тараптар әлеуметтік әріптестікті одан әрі дамыту, еңбек қатынастарын реттеудің, әлеуметтік және экономикалық дамудың  негізгі мәселелері бойынша 
шешімдер  қабылдаған кезде, оның мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалануды қамтамасыз ету қажет деп есептейді және өздеріне мынадай міндеттемелерді 
қабылдайды:

1. Тараптардың мүдделерін келісудегі Комиссия рөлін арттыруға бағытталған шараларды іске асыру және:
1) «Кәсіптік одақтар туралы» Қазақстан Республикасының жаңа Заңын ескере отырып, Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын 

реттеу жөніндегі облыстық үшжақты комиссия туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізуді;
2) әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттары бойынша ұдайы консультациялар өткізуді;
3) облыстық, қалалық  және аудандық келісімдердің, ұжымдық шарттардың орындалуы мен олардың  мазмұнын нақтылау міндеттілігін;
4) ұжымдық шарттар мен келісімдердің орындалмағаны үшін  жауапкершілікті күшейтуді  қамтамасыз ету.
2. Әлеуметтік әріптестік жүйесінің жұмыс істеуі мен дамуын, әлеуметтік-еңбек қатынастарын ұжымдық-шарттық реттеуді және ұжымдық еңбек 

дауларын шешудің тиімділігін арттыруды қамтамасыз ететін құқықтық базаны жетілдіруге бағытталған ұсыныстар әзірлеу бойынша бірлескен жұмысты 
жалғастыру. 

3. Қалалық, аудандық  деңгейлерде консультациялар, мониторинг жүргізу және келісімдер жасау тәжірибесін талдау, сондай-ақ облыстық Комиссия 
отырыстарында талдау нәтижелерін қарай отырып, әлеуметтік әріптестік органдарының жұмыс тәжірибесін жүргізу;

4. Халықаралық еңбек ұйымының «Қауымдастықтардың бостандығы және ұйымдастыру құқығын қорғау туралы» № 87, «Кәсіпорындардағы 
еңбекшілер өкілдерінің құқықтарын қорғау және оларға берілетін мүмкіндіктер туралы» № 135 конвенцияларына сәйкес ұйымдарда қызметкерлер өкілдерінің 
еркін қызметі үшін жағдай жасауға ықпал ету. 

5. Тараптар: 
1) өздеріне байланысты ұжымдық еңбек дауларын реттеу, еңбек қатынастары саласындағы құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимылдың барлық 

шараларын қабылдауға;
2) жеке және ұжымдық еңбек дауларын шешудің қалыптасқан тәжірибесін зерттеу және еңбек дауларын болдырмау рәсімдерін жетілдіру, 

қолданыстағылардың тиімділігін және қолжетімділігін арттыру және жаңа тетіктері мен оларды шешу нысандарын дамыту жөнінде ұсыныстар әзірлеу
ге;                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3) еңбек заңнамасы негіздерін түсіндіру бойынша бірлескен семинарлар, келіссөздер жүргізу дағдыларын дамыту және еңбек дауларында ымыраға қол 
жеткізу жөнінде бірлескен оқыту тренингтерін  өткізуге;

4) шағын және орта бизнес ұйымдарындағы әлеуметтік-еңбек қатынастарын  ұжымдық-шарттық реттеу практикасын дамытуға жәрдемдесуге; 
5) жұмыс берушілер бірлестіктерінің бизнестің корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі саласындағы бастамаларын одан әрі дамыту;
 6) БАҚ-пен бизнестің әлеуметтік инвестицияларына және табысты әлеуметтік әріптестік үлгілеріне қатысты қоғамдық пікірді қалыптастыру жөніндегі 

жұмыстарды жүзеге асыруға;
7) қоршаған ортаның жай-күйі үшін жауапкершілікті арттыруға бағытталған шараларды күшейтуге;
8) бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсын өткізуге, конкурсқа қатысушылардың өтінімдерін қарау бойынша тиісті 

жұмыстар жүргізіуге; 
9) заңнамалық және жалпы танылған халықаралық нормалар мен кәсіподақтар бірлестіктері және жұмыс берушілер бірлестіктері бір-бірінің қызметіне 

араласпау туралы қағидаларды сақтауға, кәсіподақтар мен жұмыс берушілер ұйымдарын құруға және жұмыс істеуіне кедергі келтірмеуге міндеттенеді.

7. Келісімнің  қолданылуы және оның орындалуын бақылау

Тараптардың осы Келісімнің ережелерін орындауын үйлестіру мақсатында, Тараптар төмендегілер туралы келісті:
1. Тараптар Келісімді Қазақстан Республикасында 2015 − 2017 жылдарға арналған келісілген әлеуметтік-экономикалық саясат жүргізу жөніндегі басым 

бағыттар мен қажетті іс-қимылдарды белгілейтін, әлеуметтік әріптестіктің негізгі құжаты деп таниды.
2. Тараптардың бірінің ұсынысы бойынша Келісімге Тараптардың өзара келісімі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін. Өзгерістер 

мен толықтырулар жеке хаттамалармен ресімделеді және қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
3. Келісім келіссөздер және салалық келісімдер жасау, қалалық, аудандық келісімдер және ұйымдарда ұжымдық шарттар жасау үшін негіз болады.
4. Келісім бойынша Тараптардың міндеттемелері мен Комиссияның ұсынымдары (шешімдері) өңірлік (қалалық, аудандық) ұжымдық шарттар жасаған 

кезде ескерілуге тиіс. 
5. Кейінгі жылдарға арналған облыстық келісім 2018 жылғы 25 ақпаннан кешіктірілмей, қалалық және аудандық келісімдер – 2018 жылғы 25 наурыздан 

кешіктірілмей жасалады.
6. Осы Келісімнің қолдану кезеңінде және міндеттемелерін орындаған жағдайда Келісімге қол қойған қызметкерлердің облыстық бірлестіктері 

Тараптар арасындағы даулы жағдайларды тиісті деңгейлерде және Комиссияда      алдын ала қарамай және шешпей ереуіл өткізбейді.
7. Тараптар нақты орындау мерзімі мен орындауға жауапты мүшелерін көрсете отырып, оны Комиссияның бекітуімен қабылданған міндеттемелерді 

іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді. 
8. Комиссия шешімдері осы Келісімді іске асыру нысаны болып табылады.
9. Облыстық келісімнің орындалу барысын бақылауды, Тараптар  Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі 

облыстық үшжақты комиссия туралы Ережеде айқындалған тәртіппен, сонымен қатар ҚР әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Кодексінің нормаларының 
негізінде жүзеге асырады. 

10. Комиссияның жұмыс тобы Келісімнің орындалу барысы туралы ақпарат дайындайды. Комиссия жыл сайын Келісім ережелерінің орындалу 
барысын қарайды. 

11. Республикалық үш жақты комиссияның қызметін және Келісімнің іске асырылу барысын жариялау мақсатында Тараптар Қазақстан Республикасында 
әлеуметтік әріптестікті дамыту және әлеуметтік-еңбек қатынастары проблемаларына арналған материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына ұдайы 
жариялап отыруды қамтамасыз етеді. 

12. Осы Келісім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және жаңа Келісім жасалғанға дейін қолданылады.
13. Облыстық келісім мемлекеттік органдарда, қызметкерлер мен олардың өкілдеріне, сондай-ақ меншік нысанына қарамастан жұмыс берушілердің 

барлығына қолданылады. 
14. Тараптар Келісімде көзделген, өздері қабылдаған міндеттемелерді орындамаған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

жауапты болады. 
15. Келісімнің мәтіні екі апта мерзімде «Сыр бойы» және «Кызылординские вести» облыстық баспа басылымдарында жарияланады.
Қызылорда қаласында 2015 жылғы 20 ақпанда 3 данада мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды. Қол қоюға қатысушылардың әрқайсысында 

Келісімнің бір-бір данасы бар.

Осы Облыстық келісімге қол қойды:
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Күн сыныптай, айлар аққан жұл-
дыз дай, жылдар жылжып желдей есіп 
өтеді. Күні кеше жарқылдай күліп 
жүрген ғұмыры ғибратты ғалым Ба-
қытбек Сейсенұлының өмірден өтке-
ніне  40 күн толыпты-ау... 

Мен Сыр елінің белгілі азаматы, 
философия ғылымдарының докторы, 
профессор Бақытбекті ақпарат сала-
сында қызмет етіп жүргендіктен ерте-
ректен білетінмін. Бертін келе, атам 
қазақтың “құданы құдай қосқан” де-
ген ұлағатты сөзінің шарапаты тиді 
бі лем, құдандалы болдық. Қашанда 
қа рапайым қалпынан айнымайтын, бі-
тім-болмысында кісілігі мен кішілігі 
жұптасқан парасатты азаматтың бол-
мы сын көргенде барынша марқайып 
қалатынбыз. Жалғандықтан, жаман-
дық тан бойын әркез аулақ ұстап, ақ 
жолдан адаспай жүріп келе жатқанына 
бір жасап қалатынбыз.

Бақытбек Сейсенұлы 1941 жылы 
Қармақшы ауданына қарасты Чапаев 
атындағы колхозда (бүгінгі Ақтөбе 
ауылы) өмір есігін ашады. Әкесі Сей-
сен Тұрмаханұлы сол жылы сұра пыл 
соғысқа аттанады. Ағайынды Ша-
кибек пен Бақытбекті Әлжанқызы Ал-
маш есімді аналары етегіне сала жү-
ріп, ержеткізеді.

– Жетпіс жыл бойы, – дейтін Бәкең 
ара-тұра, – жүрегімді жазылмас жара 
мазалаумен болды. Соғысқа кеткен 
әкемізден бір хабар келіп қалар деген 
үміт оты сөнбеген еді. Өйткені, әкеміз 
туралы қаралы хабар, яғни “қара қа-
ғаз” келмеген. Содан да бүгінге дейін 
аласұрып іздеумен жүрмін.

Айтса айтқандай, ғұмыр бойы із-
де нумен жүрген Бәкең әкесі Сейсен-
нің 1943 жылы Белоруссия жерінде 
жерленгені жайлы келген “қара 
қағазды” 2011 жылы тапты. Содан 
аға сы Шакибек пен баласы Дәулетті 
алып, әкесі жатқан Белоруссияға қа-
рас ты  Гомель облысы, Лоев ауда ны на 
ат басын тірейді. Сан алуан ұлт боз-
дақтары жатқан қорымнан әкелері-
нің бейітін тауып, бір уыс топырақты 
орамалға түйіп туған топырағына 
алып келіп, құран бағыштаулары жү-

рек теріндегі жазылмас жараларын же-
ңіл деткендей болған көрінеді.

Әкесінің бет-бейнесін көрмей, 
маң  дайын сипар аялы алақанын аң-
сау мен жүрген Бақытбек ерте есейе ді. 
Қармақшыдағы Ш.Уәлиханов атын-
дағы №26 қазақ орта мектебінен дә ріс 
алған ол 1964 жылы Н.В.Гоголь атын-
дағы Қызылорда педагогикалық инс-
титутынан физика және жалпы тех-
никалық пәндер оқытушысы маман-
дығын алады. 

– Менің, – деген еді бір әңгіме 
үс тін де Бәкең, – жоғары білім алып, 
аза мат болуыма есімі Сыр еліне та ны-
мал Гажданбек ағам мен Мінәш же-
ңешемнің сіңірген еңбектері өлшеусіз 
болатын. Осы кісілердің өнегелі от-
бас тарынан тәлімді тәрбие алуымды 
мой нымдағы өтелмес қарыз бен парыз 
са наймын.

Еңбек жолын Қызылорда қаласын-
дағы орта мектептерде физика-мате-
матика пәндерінен оқушыларға 
дәріс беруден бастаған Бәкең 1968 
жылы Н.В.Гоголь атындағы Қызыл-
орда педагогикалық институтының 
“Жал пы физика” кафедрасына 
оқыту шы қызметіне қабылданады. 
Міне, осы жылдан бастап Бәкеңнің 
ғылым саласындағы соқпақты 
да, тоқпақты өмір жолы бастау 
алды. Яғни, 1969-1973 жылдары 
Т.Г.Шевченко атындағы Киев мем-
ле кеттік университетінің “Тео риялық 
механика” кафедрасының ас пиран-
ту расына түсіп, ғылыми-зерттеу жұ-
мыс тарын бастады. Нәтижесінде дис -
сер тациясын сәтті қорғап, физи ка-ма-
тематика ғылымдарының канди даты 
атағын алады.

Сөз орайы келгенде айта кеткен 
жөн болар, Бақытбектің төрт жыл 
бойы сонау Киевте күн-түн көз ілмей 
қиын да қызықты ғылым жолының 
соқ пағына бірыңғай түсуіне бірден-бір 
дәнекер болған жан жары Күмісай апай 
көрінеді. Бар ғұмырын оқушыларға 
сапалы білім, тәлімді тәрбие беруге 
бағыштаған Күмісай апамыздың 2003 
жылдың 11 ақпанында мәңгілік са пар-
ға мезгілсіз кетуі Бақытбектің қабыр-
ғасын қайыстырып та жіберген.

Үзілген әңгіме жібін, яғни Ба қыт-
бектің өмірдерегін қайта сабақ тай ық. 
Ол 1973-1978 жылдары Қызыл орда 
педагогика институты “Жал пы фи-
зика” кафедрасының аға оқы ту шы-
сы, доценті және институт кәсіп одақ 
ұйымының төрағасы қызметін абы-
ройлы атқарса, 1978-1983 жылдары 
Жам был гидромелиоративтік құрылыс 
инс титуты Қызылорда филиалының 
“Физика-математика” кафедрасының 
меңгерушісі болған. Ол 1985-1987 
жыл дары Қазақ ССР Ғылым акаде-
миясының Философия және құқық 
институтының аға ғылыми қызметкері 
болып, ғылым және техника саласы-
ның философиялық мәселелері бой-
ын ша үлкен ғылыми жұмысқа бетбұ-
рыс жасайды. Содан 1999 жылы дис-

сертация қорғап, санаулы ғалымдар 
иеленген философия ғылымдарының 
докторы дәрежесін алады. 1994-1996 
жылдары Қызылорда педагогикалық 
институтының инженерлі-техникалық 
факультетінің деканы болған Бақытбек 
Сейсенұлы 1996-1997 жылдары Қазақ 
құқық және халықаралық қатынас-
тар институты Қызылорда филиалы-
ның директоры, 1997-2006 жылдары 
Қызылорда экономика, экология және 
құқық академиялық университетінің 
ректоры қызметтерін абыройлы ат-
қар ды. Бәкең 2006 жылдан өмірінің 
соңғы күніне дейін Қорқыт ата атын-
дағы Қызылорда мемлекеттік уни-
вер ситетінің “Философия және мәде-
ниеттану” кафедрасының профессоры 
қызметін атқарған.

Бақытбек Сейсенұлының филосо-
фия ғылымы саласында қалдырған 
қолтаңбасы мен ізі ұшан-теңіз. Ол 
ал дымен, яғни 2000 жылдан ҚР Ғы-
лым академиясы философия және сая-
саттану институтының ғылыми кеңе-
сінің мүшесі, кейіннен Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық уни вер-
си тетіндегі философия және сая сат-
тану ғылымдарының докторы ғы лыми 
дәрежесін беру жөніндегі диссер та-
ция сы кеңесінің мүшесі болады. Ол 
төрт монография мен сексеннен астам 
ғылыми еңбектер жазып, ұрпақтарға 
ұлағат етіп қалдырады. Сондай-ақ, 
ондаған ғылым кандидаттары мен ма-
гистрлерді дайындап, ғылыми жетек-
шілік жасады.

Ғылым жолы одан орасан ауыр. 
Осынау ауыр жолдағы Бәкеңнің бітім-
болмысы, жүріс-тұрысы, сөйлеген сөзі 
мен істеген ісі «мен мұндалап» тұ-
ратын. Елге жасаған қызметі мен жұ-
мысынан іскерлігі, сөйлеген сөзінен 
сауаттылығы көрінетін. Бір ғажабы, 
Бәкең осы бір қадірлі қасиеттерін ұл-
қызына бере білген. Дана халқымыз 
“Әке көрген оқ жонар, ана көрген тон 
пішер” дегендей, оның ұл-қыздары тү-
гелдей дерлік ғылым жолына түс кен. 
“ҚазПетрогрупп” мұнай өңдеу ком-
паниясының құрылыс саласын бас-
қарып жүрген үлкен ұлы Дәулет тех-
ника ғылымының кандидаты болса, 
Алматыдағы жоғары оқу орындарында 
дәріс беріп жүрген қызы Нәйла – 
экономика ғылымының кандидаты. 
Ал заңгер ұлы Нұрлан белгілі кәсіп-
кер болса, кенже қыздары Әлия – 
Қызылорда “Қызмет” колледжінің 
ди   рек торы, экономика ғылымының 
кан  дидаты.

Сөз соңында айтпағым, бұл жарық 
дүниеде 74 жыл жасаған Бәкең қара 
басының қамы емес, ел-жұрттың игі-
лігі үшін ғибратты ғұмыр кешті. Қа-
зақта “орнында бар оңалар” деген ұла-
ғатты сөз бар. Әкелерінің игілікті іс-
терін ұл-қыздары, немерелері жалғас-
тырып келеді. Олар әлі де өседі, өнеді. 
Бұған біздер бек сенімдеміз.

Еркін ӘБІЛ.

ҒИБРАТТЫ ҒАЛЫМ

Қазақстандықтар үшін Электрондық үкіметтің жаңа 
мобильдік қосымшасы қолжетімді болды. Енді ұялы 
телефон арқылы 50-ден астам электрондық қызмет пен 
сервисті пайдалануға болады. 

eGov.kz мобильдік қосымшасы Қазақстан халқын қол-
созым жерде электрондық үкімет порталының ең танымал 
қызметтерімен қамтамасыз ету үшін құрастырылған. 
Қосымша Android пен iOS операциялық жүйесіндегі 
смартфондар үшін қолжетімді. 

«Мобильдік жеке кабинетте» азаматтың орналасқан 
жері, тұрғылықты және тіркелген мекен-жайы, заңды тұлға 
құрамына кіру, некеге тұру, жол қозғалысы ережелерін 
бұзғаны үшін айыппұлдардың бар-жоқтығы, сонымен 
қатар қолда бар жылжымайтын мүлік немесе көлік туралы 
және т.б. ақпараттың орналасқандығын атап айту керек. 
Егер телефонда электрондық цифрлық қолтаңба бар 

болса, азамат мекен-жай анықтамасын, жер учаскесінің 
тиесілігі туралы ақпаратты, туу және некеге тұру туралы, 
жылжымайтын мүліктің бар немесе жоқтығы  туралы 
ақпаратты ала алады.  

«Жаңа қосымша «Мобильдік үкімет» жобасының 
аясында құрасты рылды. eGov.kz қосымшасы мемлекеттік 
органдардың қызметтерін пайдалануды ыңғайлы және 
жедел  деңгейге жеткізуге мүмкіндік береді. Қосымша 
арқылы сіз өзіңіз туралы барлық ақпаратты табасыз, 
керекті анықтамаға тапсырыс бересіз және белгілі бір 
құжатты ауыстыру қажет болғанда PUSH немесе SMS-
хабарлама аласыз» - деп хабарлады «Ұлттық ақпараттық 
технологиялар» АҚ басқарма төрағасы Руслан Еңсебаев.       

Естеріңізге салсақ, қызметтерді мобильдік форматқа 
ауыстыру Президентпен бекітілген «Ақпараттық Қазақстан 
- 2020» мемлекеттік бағдарламасы аясында жүргізіледі.

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҮКІМЕТТІҢ 
ЖАҢА МОБИЛЬДІК ҚОСЫМШАСЫ

Қызылорда облысының 
Мемлекеттік кірістер 
органдарында жаңадан 
кәсіпкерлік қызмет бастағысы 
келген азаматтарға «Бірыңғай 
кеңес күнінің» алғашқы іс-шарасы 
өткізілді.

Бірыңғай кеңес күнінде арнайы кеңес 
беру мүшелері  Мемлекеттік кірістер депар-
та  ментінің басқарма басшылары Совет Ба-
банаев, Әуезбек Дүйсенбаев,  Қызылорда 
қа ла сы бойынша кірістер басқармасы басшы-
сы  ның орынбасары Нұрлан Нұрсейітов, бө -
лім басшылары Жақсылық Бабасов, Гүл зира 
Есенова, Ақмарал Шамшаева салық төлеу-
шілерді толғандырып жүрген сұрақ тарға 
жауап берді.        

«Салық және бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдер туралы» ҚР Кодексінің 
657-бабына сәйкес салық органдары салық 
төлеушіге (салық агентіне), соның ішінде 
ҚР-ның салық заңнамасын насихаттау ар-
қылы көмек көрсетеді. Атап айтқанда, салық 
заңнамасын насихаттау салық төлеу ші лердің 

салық мәселелері жөнінде хабардар лығын 
арттыру, оның ішінде олардың наза рына салық 
заңнамасының ережелерін, са лық заңнамасына 
енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды, 
сондай-ақ салық мін дет  те месін орындауға 
байланысты мәселе лер бойынша ақпаратты 
жеткізу арқылы хабардарлығын арттыру 
мақсатын көздейді. Сонымен қатар, ақпараттық 
түсіндіру жұмыс тары бюджеттің кіріс бөлігін 
толтыруға оң әсерін тигізетінін атап кету 
қажет. Салық және бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдер уақытында және толық 
көлемде бюд жетке түсу үшін, халық салық 
және төлем дерді төлеу аясындағы заңнамалар 
тура лы жақсы хабардар болуы керек.

Бірыңғай кеңес беру күнінде жаңадан 
қыз метін бастағысы келген тұлғаларға жеке 
кәсіпкерлерді Салық Кодексіне сәйкес  тіркеу, 
оның ішінде электронды тіркеу, арнаулы 
салық режимдерін қолдану, бақылау-касса 
машиналарын, POS - терминалдарды қолдану, 
салық есептілігін табыс ету, оның ішінде 
электронды түрде салық есептіліктерін табыс 
етудің оңтайлылығы мен артықшылықтары 
жайлы түсіндірмелер берілді. Сонымен қа-

тар, салықтық тексерулерді жүргізу, салықтық 
борыштарды мәжбүрлеп өндірудің әдіс тері 
мен шараларын қолдану, әкімшілік жауап-
кершілікке тарту, жекелеген қызмет түр-
ле рін лицензиялау, мемлекеттік кірістер 
орган дарының әрекетіне (әрекетсіздігіне) 
шағымдану, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес, қосылған құн салығын төлеуші ретін-
де тіркеу, электронды шот-фактураға өту, 
мүлікке рақымшылық жасау арқылы заңдас-
тыру, бюджеттік сыныптама кодтарының қыс-
қар тыл ған тізімін қолдану, қызмет түрлерінің 
жіктемесі   туралы тақырыптар кеңінен 
хабардар етілді.

Салық төлеушілерге салық салу сұрақтары 
бойынша арнайы қазақ, орыс  тілдерінде 
дайындалған жадынамалар таратылды. Жыл 
соңына дейін әр аптаның бейсенбі күні кіріс 
органдарында өтетін бұл іс-шара әрі қарай да 
өз жалғасын таппақ.

Қызылорда облысы бойынша 
Мемлекеттік кірістер департаментінің

 Түсіндіру жұмысы басқармасы.

Қазақстан Республикасы «Салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы» салық кодексінің 645-бабының 1-тармағына 
сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақша арқылы 
сауда операциялары, жұмыстар орындау, қызметтер көрсету кезінде жүзеге 
асырылатын ақшалай есеп айырысу, егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, 
міндетті түрде бақылау-касса машиналарын қолдану арқылы жүргізіледі.              

Сонымен қатар, аталған Заңның 645-бабының 4-тармағы 1-тармақшасына 
сәйкес ақшалай есеп айырысулармен байланысты қызметін бастағанға дейін 
салық төлеуші бақылау-касса машиналарын салық органында есепке қоюды 
жүзеге асыруы қажет.

Бүгінде Қызылорда қаласында сауда орындары мен дүкендер саны көп. 
Әрине, халықтың жағдайы жақсарып, дара кәсіп иесі болу – құптарлық іс. 
Сауда-саттықпен айналысатын әрбір сауда орнының өзіндік тұтынушылары 
да бар. Қаладағы  ірі сауда орталықтарында, мысалыға, «Small», «Сырдария»,  
«Аль-Асад» сауда үйлерінде, міндетті түрде Сіздің қанша сомаға зат 
алғаныңызды растайтын касса машинасының чегін қолыңызға ұстатып 
жібереді.

Ал қала көшелеріндегі кез келген дүкендерде сауда жасап,  қолма-қол 
ақша алғанымен, кассалық чекті беруді кейбір салық төлеушілер міндеті 
санамайды. Тек аса қажет болып, сұраған жағдайда ғана чек шығарады. 
Қолма-қол ақша арқылы тауар сатып алу, ақылы қызметті тұтыну кезінде 
міндетті түрде бақылау түбіртегін сұрау тұтынушының да құқығын қорғауға 
зор септігін тигізетіні анық. Осы ретте ойланарлық мәселе, бақылау-
касса машиналарын барлық дүкендер қолданып жүр ме? Шыны керек, 
күнделікті тұтынатын тауарларды сатып алатын дүкендерде бақылау-
касса машиналары көп жағдайда қосылмай, шаң басып тұрады. Салық 
заңнамасында қаралғандай электр энергиясы болмаған немесе бақылау-
касса машинасында ақаулар болған жағдайда сауда нүктесінің иесі немесе 
cатушысы тұтынушыға тауарлық чек толтырып беруге міндетті.

Заман  талабына  сай  әрбір кәсіпкерлік субъект ҚР «Бухгалтерлік 
есепке алу және қаржылық есеп беру туралы» Заңына, халықаралық 
және ұлттық қаржылық есептілік стандарттарына, сондай-ақ, басқа да 
құқықтық-нормативтік актілерге сай есеп саясатын қалыптастыруы қажет. 
Осы талаптарға сәйкес бақылау-касса машиналарды қолдану кәсіпкерлік 
қызметті дамытуды жоспарлауда қаржылық тұрақтылыққа, әсіресе, түсетін 

кірістердің табыс болып танылуына кассалық операциялардың дұрыс 
жүргізілуі маңызды.

Ал, қазіргі таңда кәсіпкерлердің басым бөлігі кіріс көзін жасыру үшін 
бақылау-касса машиналарын пайдаланбайды. Бақылау-касса машиналарын 
қолданудың тиімділігі касса-тауарлық чектері болған жағдайда көрсеткен 
қызмет, сатқан тауары сапасыз болса, тұтынушылық құқығын пайдаланып, 
берген чек арқылы кәсіпкер тарапынан бұзылған кемшілікті дұрыстап, 
тауарын айырбастауға мүмкіндік береді. Алайда, қазіргі қоғамда осы 
жайтқа баса назар аударып отырған тұтынушыны да, кәсіпкерді де сирек 
кезіктіреміз. 

Жасыратыны жоқ, ірі сауда орталықтарынан өзге ірілі-ұсақты дүкен 
иелері табыс көзін жасыру мақсатында бақылау-касса машинасын 
қолданбайды. Бұл ретте Заңдылық тұрғыдан алғанда қайшылық бар 
екендігіне кәсіпкердің көзі жете тұра мемлекетке қанша пайда, қанша шығын 
есептеліп жатқандығы айтпаса да түсінікті. Кейбір жағдайларда дүкендерде 
тұтынушыға чек бермек түгілі қолданыста бақылау-касса машиналары да 
болмай шығады.

Жоғарыда көрсетілгендей бақылау-касса машиналарына қатысты 
туындаған сұрақтарға байланысты Қызылорда қаласы бойынша Мемлекеттік 
кірістер басқармасы салық төлеушілердің бақылау-касса машиналары және 
POS-терминалдардың болуын зерттеу мақсатында тақырыптық (рейдтік) 
тексеру жұмыстары жүргізілуде. Тексеру барысында  қала бойынша 
бірқатар салық төлеушілерде заң бұзушылықтар анықталып, тексеру актілері 
толтырылып, Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы» кодексінің (бұдан әрі қарай - ҚР ӘҚБтК) талаптарына сай тиісті 
әкімшілік шаралар қолданылуда. 

Шағын және орта бизнес субъектілерінің келеңсіз жағдайларды 
болдырмауы үшін нақтылай ақшамен есеп айырысқан жағдайда міндетті 
түрде бақылау-касса машинасын қолданып, тұтынушыға бақылау-касса 
машинасының чегін беруі тиіс. Тиісінше тұтынушы алынған тауарға көңілі 
толмаса өз құқығын және мүддесін қорғауды қамтамасыз етуге алынған 
тауар чегі кепіл болады.   

Ж.СҮЙІРБАЕВ,
Мемлекеттік кірістер басқармасының бөлім басшысы.                                       

Кассалық чек бермеу – салықтан жалтару және тұтынушының құқығын шектеу

БІРЫҢҒАЙ КЕҢЕС КҮНІ ӨТКІЗІЛУДЕ
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РУХАНИЯТ

АРАЛ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

Жеке бизнес ашу үшін мемлекеттік гранттар 
ұсыну бойынша конкурс жарияланады.

Конкурсты ұйымдастырушы: «Қызылорда 
облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі.

Орналасқан орны: Қызылорда облысы, 
Қызылорда қаласы, Абай даңғылы, 52 үй 418 каб; 
электронды пошта: dpp_korda@mail.ru; байланыс 
телефоны 8(7242) 23-54-87, 40-10-63.

Конкурстың нысанасы: жеке кәсіпкерліктің 
ісін жаңа бастаған субъектілеріне «Бизнестің жол 
картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде мем-
лекеттік гранттар (меншікті бизнес құруға) ұсыну.

Конкурс нысаны: ашық конкурс.
Конкурсқа қатысу шарттары: конкурсқа 

қайта тіркелген мемлекеттік қолдауға сұраған 
сәтте дара кәсіпкер немесе заңды тұлға ретінде 
мемлекеттік тіркелу мерзімі бір күнтізбелік жылдан 
аз болатын жеке кәсіпкерлік субъектілері қатыса 
алады. Конкурсқа қатысу үшін өтінімдер тапсыру 
орны: Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы, 52, 418 каб; электронды пошта: dpp_
korda@mail.ru; байланыс телефоны 8(7242) 23-54-87, 
40-10-63. Конкурстық құжаттаманы ұсыну тәртібі: 
конкурсқа қатысу үшін үміткерлер көрсетілген 
мекенжайы бойынша өзі, пошта немесе өзінің 
өкілетті өкілі арқылы бекітілген нысан бойынша 
өтінім мен конкурстық құжаттаманың толық пакетін 
ұсынады.

Жеке қаражатын салу: ұсынылған грант 
көлемінен 10%-дан кем емес.

Кәсіпкерлердің (жеке кәсіпкердің немесе заңды 
тұлғаның құрылтайшысының (құрылтайшыларының) 
ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін «Бизнес-
кеңесші» экспресс-курстарында қысқа мерзімді 

оқудан өтуі конкурсқа қатысу үшін міндетті шарт 
болып табылады.

Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне бірегейлігімен 
және жаңалығымен ерекшеленетін жаңа бизнес-
идеяларды іске асыру үшін өтеусіз және қайтарымсыз 
негізде мемлекеттік гранттар келесі мақсаттарда 
ұсынылады:

Негізгі құралдар мен материалдарды алу;
Материалдық емес активтер алу;
Технологиялар алу;
Франшизаға рұқсат алу;
Жаңа технологияны ендіре отырып, жүргізілген 

зерттеу жұмыстарымен байланысты шығындар.
Көрсетілген қызметті алушы (не сенімхат 

бойынша оның өкілі) көрсетілетін қызметті 
берушіге мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
жүгінген кезде қажетті құжаттардың тізбесі:

1) гранттар беру жөніндегі конкурстық іріктеуге 
қатысуға өтінім;

2) заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта 
тіркеу) туралы куәліктің* немесе анықтаманың 
көшірмесі не дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу 
туралы куәлік;

ескертпе: *«Қазақстан Республикасының кей-
бір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды 
мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді 
есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 
24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 
Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды 
тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік заңды 
тұлғаның қызметі тоқтатылғанға дейін жарамды 
болып табылады;

3) салық органында есепке қою туралы 
анықтаманың куәліктің (хабарламаның) көшірмесі;

4) салықтар, алымдар мен салымдар бойынша 

бюджетпен есеп айырысу жағдайы туралы салық 
органынан анықтама; 

5) көрсетілетін қызметті алушының қолы 
қойылған және өтініш берушінің мөрімен бекітілген, 
өтінімді тапсыру сәтіне қарамағындағы жалдамалы 
жұмысшылардың орташа саны туралы анықтама;

6) бизнес-жоба;
7) көрсетілген қызметті алушының Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 13 сәуірдегі № 
301 қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 
2020 бағдарламасы» шеңберіндегі «Бизнес кеңесші» 
жедел курстарында қысқа мерзімді оқытудан 
өткендігін растайтын құжаттың көшірмесі;

8) заңды тұлғалар үшін жарғының көшірмесі 
(болған жағдайда);

9) қызмет түріне лицензия көшірмесі (қажет 
болған жағдайда);

10) көрсетілген қызметті алушының атынан 
өтінімді тапсыру құқығына сенімхат, сенімді тұл-
ғаның жеке басын куәландыратын куәлігінің көшір-
месі (заңды тұлға атынан, заңды тұлға растаған).

Конкурстық құжаттаманы ұсыну мерзімдері: 
2015 жылдың «19» наурызынан бастап 2015 жылдың 
«4» сәуіріне дейін жұмыс күндері сағат 9-00-ден 
13-00-ге дейін, 15-00-ден 19-00-ге  дейін (жергілікті 
уақыт).

Өтінімдерді тапсыруды бастаған күні мен 
уақыты: 2015 жылдың «19» наурызынан бастап 
сағат 9-00-ден (жергілікті уақыт).

Өтінімді тапсыруды аяқтау күні мен уақыты: 
2015 жылдың «3» сәуірі сағат 19-00-ге дейін 
(жергілікті уақыт).

Көрсетілген мерзім аяқталғаннан кейін келіп 
түскен өтінімдер қабылдауға жатпайды. Осы 
хабарландырумен және конкурстық құжаттамамен 
e-kyzylorda.gov.kz  сайтында танысуға болады.

ЖҮРЕГІ БІРДІҢ –
ТІЛЕГІ БІР

Тілдерді оқытудың өңірлік орталығында Қытай Халық 
Республикасынан келіп, білімін жалғастырып жатқан 
қазақ жастарымен өткен кездесу осындай тақырыпқа 
арналды. Наурыз мерекесіне орай Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік университетінің үздіксіз 
білім беру және қашықтықтан оқыту факультетінің 
дайындық бөлімінде оқитын қандастармен жүздесудің 
мақсаты – қазақстандық рухани бірлікті қалыптастыру, 
отансүйгіштік сезімді арттыру және екі ел арасындағы 
достықтың үлгісін паш ету.

Шара барысында аталмыш орталық директоры 
Нұрсәуле Мұсаева жүргізіліп жатқан жұмыстары жайлы 
әңгімелеп берсе, облыстық ішкі саясат басқармасы 
тілдерді дамыту бөлімінің бас маманы Ләззат Есімова 
және Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің қауымдастырылған профессор міндетін 
атқарушы, филология ғылымдарының кандидаты Аман 
Абасилов тіл саясаты және оның өзекті мәселелері туралы 
ойларын ортаға салды.

Мерекелік басқосуға шақырылған қандас бауыр-
лардың барлығы да өнерлі болып шықты. Олардың 
бірқатары балауса жырларын оқыса, өзгелері ән салып, би 
биледі, күмбірлете күй төкті. Кездесуде студент жастарға 
құттықтаулар мен кітаптар сыйға тартылды. Шараға 
қатысушылар “Кітап – бар білімнің бастауы” атты кітап 
көрмесімен танысты.

Кездесу соңында қандас бауырларға арнайы дастарқан 
жайылып, наурызкөже таратылды.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

ҒАСЫРДАН ДА
ҰЗАҚ ҒҰМЫР

«Жақсылықты анаға, анаға, тағы да анаға 
жаса». Осынау тәмсілде қаншама сыр жатыр 
десеңші. Теңіз төскейінің перзенттері бұл қағиданы 
бұлжытпай орындауға тырысады. Жуырда Арал 
ауданында дәл осындай тағылымды қадам көрініс 
тапты.
Арал қаласының тұрғыны Күлмараш Ибайдуллаева 

мен Қосаман елді мекеніндегі абыз ана Несен Тлешова 
аудандағы ең қарт адамдар саналады. Бұл күнде  ғасырдан 
астам ғұмыр сүрген қос кейуана баршаның мақтанышы 
іспетті. Қарты бар елдің қазынасы бар. Жуырда қос ананың 
шаңырағына аудан әкімі Абзал Мұхимов, аудан әкімінің 
орынбасары Қуаныш Жанұзақов, аудандық мәслихат 
депутаты Ақыл Сәдуақасова арнайы барып, сәлемдесті.

Сонау Ұлы Отан соғысының отты кезеңінде 
отағасылары майдан даласында шайқасып, өздері Жеңісті 
жақындатуға сүбелі үлес қосқан  аналардың еңбегі 
ұрпаққа үлгі-өнеге. Небір қиын-қыстауда сыр бермеген 
нәзікжандылар азаматтардың орнын жоқтатқан жоқ. 

Жүздесу барысында  Абзал Сансызбайұлы ана-
ларымыздың ерік-жігері қандай ауыртпалықтардан да 
мықты екенін іспен дәлелдегенін айта келе әжелерге ұрпақ 
атынан ризашылығын  білдірді. Сый-сияпат жасады. Өз 
кезегінде абыз аналар бата берді.

ҚЫЗЫҚТЫ КІТАП 
КӨРМЕСІ

Ағымдағы жыл елімізде «Қазақстан халқы 
Ассамблеясы жылы» болып жарияланғаны белгілі.
Соған орай жер-жерде түрлі шаралар өткізілуде. 
Нақ осындай оқиға Арал ауданындағы орталық 
кітапханада  көрініс тапты. Бұл жолғы кітап 
көрмесі «Этносаралық келісім – еліміздің басты 
құндылығы» деп аталды.  
Орталық кітапхананың бөлім меңгерушісі Мария 

Ақмырзаева жүргізген осынау рухани  шара  өзінің  
әсерлігімен көрермендерін баурап алды .Сан ұлт өкілдерін 
Қазақстан деген ортақ шаңыраққа біріктірген елімізде 
достық, мейірімділік, адами құндылықтарды қастерлеу 
басты назарда тұрғаны әммеге мәлім. Бүгінгі көрменің де 
негізгі мақсаты осы қағидатты нұсқайды.

Көпшілікті тәнті қылған шараның жоғары деңгейде 
өтуіне  кітапханашылар Мейрамкүл Өтегенова мен 
Бақыткүл Әбілдаева зор үлес қосты.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал ауданы.

СОТТЫҢ ҚАТЫСУЫНСЫЗ 
ДАУЛАРДЫ ШЕШУ

Қазақстан Республикасының «Медиация туралы» 
Заңы осы жылғы 28 қаңтарда қабылданып, осы жылдың 
5 тамызында күшіне енген болатын.
Медиация – дауды шешудің баламалы жұмсақ түрі. Медиация 

тәртібінде дауда жүрген екі жақ тараптары, медиатордың білім 
мен біліктілігінің тәжірибесіне сүйене отырып,  екі жақты 
пайдалы шешімге ерікті түрде келеді. Даудың толық шешілуі екі 
жақты дауласушыларға байланысты. Жеке және (немесе) заңды 
тұлғалар қатысатын азаматтық, еңбек, отбасылық және өзге 
де құқық қатынастарынан туындайтын, сондай-ақ онша ауыр 
емес және ауырлығы орташа қылмыстар туралы істер бойынша 
қылмыстық сот ісін жүргізу барысында қаралатын даулар (дау-
шарлар) медиацияның қолданылу саласы болып табылады. 
Медиацияның мақсаттары дауды (дау-шарды) шешудің 
медиацияның екі тарапын да қанағаттандыратын нұсқасына қол 
жеткізу және тараптардың дауласушылық деңгейін төмендету 
болып табылады.

Медиация принциптері:
1. Еріктілік; 2. Медиациядағы екі жақ тараптарының теңдігі; 

3.Құпиялық; 4. Медиатордың тәуелсіздігі мен алаламайтындығы; 
5. Медиация тәртібіне кірісуге рұқсат етілмейтіндік.

Медиация тараптары медиаторды, медиация рәсімін, 
ондағы өз ұстанымын, оны талап ету тәсілдері мен құралдарын 
таңдау кезінде, ақпарат алу кезінде, дау-шарды реттеу 
туралы келісім шарттарының қолайлылығын бағалауда тең 
құқықтарды пайдаланады және өздеріне тең міндеттер жүктейді. 
Медиацияны жүргізу кезінде медиатор тараптардан, мемлекеттік 
органдардан, өзге де заңды, лауазымды және жеке тұлғалардан 
тәуелсіз болады. Медиатор бейтарап болуға, медиацияны екі 
тараптың мүддесі үшін жүргізуге және медиация рәсіміне 
тараптардың тең қатысуын қамтамасыз етуге тиіс. Медиатордың 
бейтараптылығына кедергі келтіретін жағдайлар болған кезде ол 
медиацияны жүргізуден бас тартуға тиіс. Медиацияны жүргізу 
тараптардың өзара келісімі бойынша және олардың арасында 
медиация туралы шарт жасалған кезде жүзеге асырылады. Жеке 
және (немесе) заңды тұлғалар қатысатын азаматтық, еңбек, 
отбасылық және өзге де құқық қатынастарынан туындайтын 
дауларды реттеу кезіндегі медиация сотқа жүгінгенге дейін де, 
сот талқылауы басталғаннан кейін де қолданылуы мүмкін. 

Медиацияны жүргізу үшін тараптар өзара келісім бойынша 
бір немесе бірнеше медиаторды таңдай алады. Егер медиация 
азаматтық не қылмыстық процесс шеңберінен тыс жүзеге 
асырылатын болса, медиатор мен тараптар аталған рәсім 
күнтізбелік алпыс күннен аспайтын мерзімде тоқтатылуы 
үшін барлық ықтимал шараларды қабылдауға тиіс. Айрықша 
жағдайларда шешілетін даудың (дау-шардың) күрделілігіне, 
қосымша ақпаратты немесе құжаттарды алудың қажеттілігіне 
байланысты медиацияны жүргізу мерзімі медиация тараптарының 
уағдаласуы бойынша және медиатор келіскен кезде ұлғайтылуы 
мүмкін, бірақ ол күнтізбелік отыз күннен аспайды. Медиацияны 
жүргізу кезінде медиация тараптары қол жеткізген дауды (дау-
шарды) реттеу туралы келісім жазбаша нысанда жасалады және 
оған тараптар қол қояды. Дауды (дау-шарды) реттеу туралы 
келісімді медиация тараптары ерікті түрде осы келісімде 
көзделген тәртіппен және мерзімде орындауға тиіс. 

А.ӘБІЛҚАЙЫСҚЫЗЫ,
Қызылорда облысы бойынша экономикалық сотының 

судьясы.
Мира ЖАКУПОВА, 

Қызылорда қалалық № 2 сотының бас маманы.

Адамға тағзым етпеген тарихқа 
тағзым етпейді. Есімі республика, облыс 
жұртшылығына танымал-қоғам қайраткері 
Аманкелді Жұматаев досымыздың ортамызда 
жүргені кеше ғана сияқты еді. Міне, дүниеден 
озғанына да бір жыл жылжып өте шығыпты. 

Бір жылдай үлкендігі болғасын, мен: 
Әбеке! деп айтатын азаматпен біздің алғаш 
кездескенімізге бүгіндері 56 жыл болыпты. 
Қарап отырсақ, содан бергі уақыт-шапқан 
аттай, атқан оқтай зу етіп өте шығыпты. Ол 
заманда оқуға түсу әр жастың өз міндетіне 
жататын. Топшыңды бекітіп, мына білім 
ұясына барамын десең, әке-шешең қарсылық 
жасамайтын. Таныс іздемейтін. Біреуге айту, 
жанама жетекке алу, сөлпілдетіп ертіп жүру 

жоқ еді. Арқа етің арша, борбай етің борша 
болып оқуға ілінсең, қатардан жырылып 
қалмау үшін тырысатынсың. Оқу бітірген соң, 
енді жұмысты қайдан табамын демейтінсің. 
Қолыңа жолдама береді. Сондай заманның 
жақсылығы болар агробиология, химбиология 
мамандықтары бойынша оқу орнын аяқтап, 
өмір жолына жолдама алғанбыз.

Біздің жақын жуысып, сіңісе білісіп 
кетуіміз бозбала кезеңде басталды. Мен 16 
жасымда Аралдың – “Құланды” ауылынан, 
Әбекең 17 жасында Жаңақорғанның – “Кеңес” 
елді мекенінен 1959 жылы Қызылорда 
пединститутына оқуға түсіп, күріш орағынан  
оралып, жататын үй іздеп жүріп алғаш 
рет көшеде кездесіп, Шолақ (Чулакская) 
көшесі 17-үйдің бір бөлмесінде бір темір 
керуетте құшақтасып жатқан кездер үлкен 
жылылықпен еске түседі. 

Осы бөлмеде кейін бір үйдің баласындай 
араласып қарым-қатынаста болған Арынтай, 
Қалаштан басталған, басқа да Жаңақорғандағы 
елге белгілі азаматтармен достығымыз, одан 
соң пәтерде Зинабидин үшеуіміздің студенттік 
жылдарда бірге тұрып, тамақ дайындау кезегі 
келгенде Әбекеңнің әркез “басы ауырып” 
қалатын кездері бір бөлек әңгіме. Сол 
жылдары қыс кезінде менде жоқ – Әбекеңде 
бар Қосаман ағаның ескі құлақшыны мен 
Зейіл көкеміздің көне костюмін институтқа 
дейін, одан қайтарда бірімізді-біріміз күтіп 
тұрып кезектесіп киетін кездеріміз қандай 
рахат еді.

Студенттік алғашқы жылдары екі-үш 
күн мереке кездерінде Әбекеңнің ауылы-
“Кеңес”-ке барып Күлтай анамыздың 
берген қою айранына нан турап жеп, 
кейін қатынаған адамнан беріп жіберген 
Құландының қазысынан дәм татып қуанышқа 
бөленген кездерді айтсаңызшы... Шынайы 
бауырмалдықтың белгісіндей Аралдың 
Ақбасты жерінде мектеп қызметінде жүрген 
кезімде Әбекеңнің, артымнан мені іздеп 

барғанын ойлағанда: қазіргі өмірде сондай 
достықтың белгісін іздеп таба алмай қапа 
боласың. 

Осы орайда, 1967 жылы Қызылорда 
қалалық Кеңес атқару комитетінен ауысып 
Әбекеңнің бастауы, Болат Қарғабаевтың 
қоштауы, Абылай Айдосов ағамыздың 
қолдауымен алғаш облыстық комсомол, 
кейіңдеу облыстық партия комитеттерінде 
Әбдіжәлел, Айдар, Шәмшидин, Ромсейіт, 
Әли, Исатай, Мұхан, Тұрғанбай, Қылышбек, 
Шәкизаттармен бірге қызмет атқарған 
жылдар да біздің ел алдында абыройлы азамат 
атануымызға үлкен сүрлеу жол салған сияқты.    

Шүкіршілік... Бәріміз де лауазымды 
қызметтер атқарып, абырой биігінен көріне 

білдік те, әрқайсымыз әр аудан, әр салада 
жұмыс атқарғандықтан кездесулеріміз де 
сиректеу бола бастады... Сол кезде жазған 
болуым керек: 

 ...Содан бері көп болды көріспедік 
Барды-жоқты ортаға ап бөліспедік
Құландының қазысын тең бөліп жеп
Кеңестің бал айранын бөле ішпедік, – 

деген өлең жолдары қағазға түсіпті.
Бертін келе мен биологтан эколог атансам, 

Әбекең биологтан баянист, әрі әнші болған 
азамат. Ал ол – өнер. Өнер адамы – қашан да 
көптің адамы, өнерге деген құштарлық қашан 
да адамдар ортасын аңсайды. Халық кең 
пейіл, халық дарқан, бірақ ол өзінің ең асыл 
қазынасы-халық сүйіспеншілігін көрінген көк 
аттыға орынсыз төгіп-шаша беретін дарақы 
да емес. Кезінде ол 15 жылдай облыстық 
мәдениет басқармасын басқарған жылдары 
өнер адамдары бір жағадан бас, бір жеңнен қол 
шығаратын ынтымақшыл ұжымға айналды. 
Қазір қаумаласқан қалың нөкер шәкірттері, 
талай-талай саңлақ өнерпаз әріптестері 
бар.  Осы  жылдар ішінде жұртшылықтың 
айтуынша, бұл азамат өзінің әріптес, кәсіптес 
достарына да, көрші қауымға да абыройлы 
болды. Қандай тәрбиелі өмір!

Елеңдеп қарайтын елгезектігімен ұнайтын 

адамның азаматтық өресі, өзінің азаматтық 
орнын, азаматтық парызын орындай біліп, 
үлкен азаматтық өреге көтеріліп, азаматтық 
жауапкершілігімен әділеттің басынан 
аттамай, қиянаттың аяғына жығылмауды 
Әбекең өмірінен көре білдік. Бұра сөйлеудің 
орнына тура сөйлеп, бүгіп сөйлеудің орнына 
біліп сөйлейтін. Иә, ол ортамызға қосылғанда 
асқардың өзі аласарып, ауырдың өзі жеңілейіп, 
асаудың өзі жуасып сала беретін қасиеті бар 
еді. Күлімсіреген көзінен далаға тән кеңдік 
пен мейірім түгел төгілгендей, сөз саптасында 
ғана емес, көз тастасында да кемел ақыл, терең 
парасат тұнып тұратын. “Бәрі менікі болсын” 
деп бәлсінбеген, “менің қасымда сен кімсің” 
деп нәнсінбеген азамат еді. Өжеңдесіп, өлімін 
сатқан жерін көрген емеспіз. Ол бұйырғанына 
ғана қанағат қылды.

Әбекеңнің осындай өмірі оның хас асыл 
мінезін көз алдыңызға көлеңкесіз елестетіп, 
көңіліңізге ұмытпастай қып мәңгі ұялатумен 
бірге, қара жер басып жүрудің қасиеті мен 
қасіретін, мұраты мен мүддесін, уайымы мен 
үмітін тапжылтпай еске түсіріп, әр адамның 
кеп-келте өмірінің азаматтық мәні мен 
мақсатына терең үңілтіп, тебіренте ойлантады.

Иә, оның жанындай сүйген облыс халқына 
сіңірер еңбегі, тәуелсіз елінің көгеріп-
көркеюне қосар үлесі әлі де көп еді...

Бұл дүние өтпейтіндей, бұл дәурен 
таусылмайтындай, ылғи етекті кеңге салып 
жүріп көбіміз кейінгі уақытта, Әбеке, 
өзіңізбен шеріміз тарқағанша сырласа 
да алмай қалыппыз. Жаныңыз жаннатқа 
самғағанмен, сөзіңіз, ойыңыз, пікіріңіз ақ 
қағаздың бетінде, қара жердің үстінде қалды. 
Соларды өзіңіздей, көзіңіздей көріп, артыңда 
қалған: өміріңде талай-талай жеңіс туын 
желбіреткен Жеңіскүл бастаған ұл-қыз, іні, 
қарындас, келін, немерелеріңізбен өмір болса 
әлі талай сырласармыз...

Жеңістің өзің үшін де, достарың үшін 
де орны бөлек қой. Күйбең тіршіліктегі 
талай-талай ағыстарыңды да, қол жеткізген 
сенің үлкен табыстарыңды да, корей әнін 
әуелеткен сал-серілік шабыстарыңды да 
мақтан етіп отыратын Жеңіс емес пе ол! Бір 
үлкен басқосуда Исатай Елубаевтың достарға 
арнаған шумақтарында:

– Жұматаев “культураны” басқарған 
Жүрген жерде жиылмаған дастарқан 
Жеңіс болса “победа” деп ұран сап 
Інілерің облысқа жар салған, – деп бекер 

айтылмаған болар.
Шүкір деп бағалай білсек, Аманкелді 

Жұматаевтың асқар таудай армандарынан 
жүзеге асырып үлгергенінің өзі де ұлан-
ғайыр. Оның адал қызметі жиырмасыншы 
ғасырдың екінші жартысында қанатын қаққан 
қазақ зиялыларының көпшілігінің көкірегіне 
мәңгілік қонақтап қалды. Оның шәкірттері 
қазақ даласының қиыр-қиырында, әр ауыл, 
әр шаңырағында жаңа ғасыр мен мәңгілік 
ел-ұлттық болмысымыздың іргетасын бірге 
қаласып жатыр. 

Қуанышқали ШАПШАҢОВ,
Қызылорда облысының

Құрметті қайраткері.

“МӘҢГІЛІК ЕЛДІ” 
ЖЫРЛАДЫ

Сейсенбіде А. Тоқмағамбетов атындағы мәдениет 
үйінде қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің 
ұйымдастыруымен Қазақ хандығының 550 жылдығына, 
Жеңістің 70 жылдығына және Қазақстан халқы 
Ассамблеясы мен Конституциямыздың 20 жылдығына 
арналған “Мәңгілік елім – мәртебем” атты республикалық 
жас ақындар айтысы өтті. Айтысты алтын домбыраның 
алғашқы жеңімпазы, жерлесіміз Мұхтар Ниязов жүргізді. 
Республикамыздың түкпір-түкпірінен келген 10 ақын 
сайысқа түсті.

Айтулы додаға қалалық мәслихат хатшысы Ибадулла 
Құттықожаев, “Қазайтыс” сайтының редакторы Ұларбек 
Нұрғалымұлы мен ҚР мәдениет қайраткері Оңталап 
Нұрмаханұлы қазылық жасады. Сайысқа түскен ақындар 
Тәуелсіздігіміздің үлкен еңбекпен келгенін айта келе, 
көрермендерге бейбітшілікті бағалай білейік деген ой 
тастады. 

Айтыс соңында қазылар алқасының шешімімен 
шымкенттік Қажымұқан Абзалов – I, астаналық Бек Шмат 
екінші, қызылордалық Ержеңіс Әбдиев 3-шi орындарды 
иеленсе, жерлесіміз Марат Сүгірбаев айтыстың бас 
жүлдесін жеңіп алды. Айтысқа қатысқан басқа да жас 
ақындар алғыс хат пен ақшалай сыйлықтарға ие болды.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

ЖАРҚЫН ЖҮЗІҢІЗ ЖҮРЕГІМІЗДЕ
Осыдан қырық күн бұрын бүкіл саналы ғұмырын ұрпақ  

тәрбиесіне, ғылымға арнаған «Қызмет» колледжінің дирек-
торы Сейсенов Бақытбек Сейсенұлы өмірден озған болатын.

 Қайран өмір, осыншама қысқа болармысың. Кеше ғана 
алдымызда асқар таудай болып жүрген ақылшы ағамыз 
бүгінде арамызда жоқ. Ол  өлшеулі ғұмырында елеулі істер 
атқарды, шәкірт тәрбиеледі, ғылыми еңбектер жазды, ғылым 
кандидаттығын, докторлығын қорғады, ғылымға сүбелі 
үлес қосты. Оның балалық шағы сұм соғыспен қатар келіп, 
бала болып ойнай алмады, әке құшағында еркелей де алма-
ды. Соғыс салған ауыртпалық зардабын елмен бірге қайыса 
көтерді, зарыға күткен Жеңіс күні де келді. Ол өмірге ын-
тызар еді. Қалай да әке үмітін ақтаймын, әке жетпеген 
жетістікке жетемін деп алға ұмтылды.

Өмірлік қосағы Күмісай анамызбен бас қосып, әке шаңырағын тіктеп, түтінін 
түзу ұшырды. Ұл мен қызды адалдыққа, имандылыққа тәрбиеледі, ғылымға жетеледі. 
Артында қалған ұл-қыздары тәрбиелі, әке жолын қуған ғалымдар, өз ісінің әділ де 
білімді иелері.

Бақытбек Сейсенұлының бойындағы тамаша қасиеттер әркез жадымызда. Жас 
ұстаздарға ақыл-кеңесі, қояр талабы, маман еңбегін бағалауы – бәрі-бәрі есімізде, 
болашаққа бағыттар темірқазық  іспеттес.

Алла ісіне не шара, бүгін аяулы ұстазды сағына еске алып, құран бағыштап, 
жаныңыз жаннатта, иманыңыз жолдас болсын деп тілейміз.

***
Марқұм Б.Сейсеновтың қырық күндік қонақасы 19 наурызда сағат 17.00-де, асы 

20 наурызда сағат 12.00-де Қызылорда қаласы, Ағайынды Қожықовтар көшесі 3 үйде 
беріледі.

Еске алушылар: Қызылорда “Қызмет” колледжінің ұжымы. 

ХАБАРЛАНДЫРУ

Қызылорда мамандандырылған 
ауданаралық экономикалық соты-
ның 2015 жылғы 15 наурыздағы 
ұйғарымымен «Орда Транс Сер-
вис» ЖШС-н банкрот деп тану 
жөнінде іс қозғалды. Азаматтық 
іс Қызылорда қаласы, Әйтеке би 
көшесі 29 үйде қаралады. 

“Сыр медиа” ЖШС ұжымы серіктестіктің бас есепшісі Ерпайыз Мұсаевқа 
анасы Рәбиғаның

дүниеден озуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.
***

Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Табиғат» мемлекетттік коммуналдық 
кәсіпорын ұжымы өндірістік базасының шебері Алдажар Исатай Алдажарұлына 
ағасы

Қуаныш Алдажарұлы Тұрғановтың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Танбаева Жансұлу Ермағамбетқызының атына Қызылорда политехни-

кумын (қазіргі И.Әбдікәрімов атындағы Қызылорда аграрлық-техникалық 
колледжі) «Ауыл шаруашылығын электрлендіру» мамандығы бойынша 
02.06.1977 жылы бітіргені жөнінде берілген дипломы жоғалуына байланы-
сты жарамсыз деп есептелсін.  

***
Шакиров Алмас Сутемгеновичтің атына Қызылорда қаласындағы №217 

Б.Шалғынбаев атындағы орта мектептің 9 сыныбын 1994 жылы бітіргені 
жөнінде берілген куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін. 

***
Алменова Ултибайдың атына Қызылорда қаласы, Бекниязов көшесі 

№112 үйге берілген жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін актісі 
(кадастрлық №10-156-021-978) жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Ерниязов Жалгасбай Ургенишбаевичтің атына Қызылорда облысы, 

Арал ауданындағы №83 орта мектебінің 9 сыныбын 2002 жылы бітіргені 
жөнінде берілген НМК №1038525 куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

***
Қойшыбаева Меруерттің атына Қызылорда облысы, Жаңақорған 

ауданындағы №86 Шалқия орта мектебін 20.06.1992 жылы бітіргені 
жөнінде берілген А №195379 аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ 
ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!

Қатерлі ісіктерді ерте анықтау 
мақ сатында 65 және одан 
жоғары жастағы тұр ғындарды 
өз емханаларынан алдын ала 
тексеруден  (скринингтен) өтуге 
шақы рамыз. 

Қызылорда облысы 
денсаулық сақтау басқармасы.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ КӘСІПКЕРЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!

СЫР МӘДЕНИЕТІНІҢ 
САҢЛАҒЫ

ҚҰРМЕТТІ КӘСІПКЕРЛЕР!

Қазақстан Республикасының «Ұлттық кәсіпкерлер па-
латасы туралы» Заңына сәйкес тауарлардың шығу тегі сер-
тификаттарын рәсімдеу, куәландыру және беру бойынша 
функция Ұлттық кәсіпкерлер палатасына берілді.

Бүгінде аймақтық кәсіпкерлер палатасы жанында 
Тауарлардың шығу тегін сертификаттау орталығы жұмыс 
жасауда. 

Тауарлардың шығу тегін сертификаттау орталығы 
тауарлардың шығу тегі туралы сертификаттарды рәсімдеу, 
куәландыру және беру бойынша, сонымен бірге «CT-KZ» 
формасындағы ішкі айналым үшін жүмыстарды үзіліссіз 
жүргізуде.

Аталмыш мәселе бойынша ақпараттарды Қызылорда 
қаласы, Қазантаев көшесі, 32 мекен-жайында орналасқан 
Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасынан ала ала-
сыздар. 

Байланыс телефоны: 59-79-60
E-mail: kyzylorda@palata.kz.


