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20-23 наурыз
Ұлыстың Ұлы күні Наурыз мейрамына орай балаларға арналған 

апталық, қуыршақ қойылымдары. (Н.Бекежанов атындағы қазақ 
музыкалық драма театры)

21 наурыз
«Наурыз – 2015» мерекесіне орай қазақ күресінен (74 кг дейін, 74 кг-

дан жоғары), гір көтеру, арқан тарту, тоғызқұмалақ, асық ату және ләңгі 
тебуден жарыс (Орталық алаң)

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

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

22 наурыз
«Ырыс пен ынтымақтың ақ күні» (Жоғары және орта арнаулы оқу 

орындары ғимараттарында. Сағат 10:00-ден 15:00-ге дейін)
«Әз наурыз – ән көктем» мерекелік концерт. (А.Тоқмағамбетов 

атындағы мәдениет үйі. Сағат 11:00)

Ұлыстың Ұлы күні – 
наурыз мейрамына орай 

облыс орталығында 
Ұйымдастырылатын

іс-шаралар

Аптаның бейсенбі күні  “Мазмұнын жаңарту 
жағдайындағы білім беру ортасының трансформа-
циясы” атты екі күндік республикалық семинар-
кеңес өз жұмысын Студенттер сарайында одан әрі 
жалғастырды. Оны облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
ашып, алыс-жақын шет елдерден, “Назарбаев 
зияткерлік мектептері” ДББҰ педагогикалық шеберлік 
орталығы мен еліміздің барлық аймағынан кел-
ген  қатысушылардың алдағы жұмыстарына сәттілік 
тіледі. 
–  Осыдан бірер күн бұрын ғана өткен “Нұр Отан” 

партиясының  ХVІ съезінде Елбасы Нұрсұлтан Назарба-
ев Қазақстанның Тәуелсіздік  жылдарындағы  жетістіктерін 
бір ғана Қызылорда  облысынан  көруге болатынын айт-
ты, – деді аймақ басшысы.– Мемлекет басшысы аймақтағы 
инфрақұрылымның дамуын, салынып жатқан білім мен 
мәдениет ошақтарын, медицинаның қарқынды ілгерілеуін 
атап өтті. Бұл – біз үшін зор абырой әрі жоғары жауапкершілік. 
Соңғы екі жылдың көлемінде үш ауысымда оқитын мектептер 

проблемасы түбегейлі шешімін тапты, апатты жағдайдағы 34  
мектептің саны 20-ға азайды.   Бүгінгі оқушы – ертеңгі маман, 
өңірдің экономикалық дамуына үлес қосатын белсенді тұлға. 
Сондықтан олардың мектеп қабырғасынан жан-жақты білімді, 
қай іске де бейім тұлға болып қалыптасуын қамтамасыз 
ету қажет екені анық. Олай болса орта білім мазмұнын 
трансформациялауға арналған бұл форум білім саласындағы 
мәселелерді шешуге бастама болғалы тұр. 

Республикалық семинар-кеңес барысында  аймақтағы 
білім беру  саласын дамыту  мақсатында  облыс әкімдігі мен 
Назарбаев зияткерлік  мектептері  дербес білім беру  ұйымы  
арасында  стратегиялық  серіктестікті  дамыту  жөніндегі 
меморандумға қол қойылды.  

Білім мазмұнын өзгертуге байланысты ХХІ ғасырда 
оқушыны қалай оқыту керек деген сауалға жауап іздеген бұл 
іс-шара барысында “Назарбаев зияткерлік мектептері”  дербес 
білім беру ұйымы басқарма төрайымы Күләш Шәмшидинова 
“Білім мазмұнын әзірлеу және анықтаудағы  заманауи тен-
денциялар” тақырыбында ой өрбітіп, жүйедегі қордаланған 

мәселелерді, оларды шешу жолдарын ортаға салды. Еліміздегі 
НЗМ-нің негізгі  мақсаты  білім мазмұнын жаңарту бо-
лып табылады. Олар  дайындаған орта білім стандартта-
ры заман талабымен үндеседі, еңбек нарығының замана-
уи үрдістері қалыптасады. Қазір әркім өмір бойы білім алу 
қажеттігін  түсінуі тиіс. Сонымен қатар орта білім беру орда-
ларында ең үздік және артта қалған  оқушылар арасындағы 
айырмашылықты  мейлінше қысқарту  қажет. 

Семинарда Ұлыбританиядағы Кембридж университетінің  
Білім беру факультетінің  аға лекторы Элейн Уилсон, ҚР 
Білім және ғылым министрлігінің вице-президенті Алмагүл 
Құлтуманова білім саласын, оқытушы мен оқушы арасындағы 
байланысты жетілдірудің жолдары жайында ой өрбітіп, 
өмірлік тәжірибелері мен ұсыныс-пікірлерін айтты. 

Семинарда аймақтағы инновациялық мектептердің білім 
беру саласындағы қол жеткізген жетістіктері жайында көрме 
ұйымдастырылды. 

Жұмагүл ОРАЛБАЕВА.

Шараға қатысқан облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев Ұлыстың Ұлы күні қарсаңында 
игілікке айналған нысанға құтты болсын ай-
тып, жылы лебізін білдірді.

– Құрметті жерлестер, біріншіден 
баршаңызды Ұлыстың Ұлы күні, жаңа жы-
лымыз –  Наурыз мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймын! Тәуелсіз Қазақстанымызға, 
оның ішінде Сыр еліне жасарып-жаңара беруді 
тілейміз. Өздеріңізге белгілі, 2005 жылдан 
бері Елбасының тапсырмасына сәйкес «бір 
терезе» қағидаты бойынша жұмыс істейтін 
халыққа қызмет көрсету орталықтары бүкіл 
рес публика бойынша  салынып, бүгінде өзінің 
тиімділігін көрсетті. Үкіметтің шешіміне 
орай автокөлікті тіркеу және куәлік алу 
мәселелері де осы орталықтардың қызметіне 
берілді. Сондықтан бүгін біз республикадағы 
облыс орталықтарының алдыңғы шебінде 
мамандандырылған халыққа қызмет көрсету 
орталығының есігін айқара ашып отыр-
мыз. Орталықта  жаңа автокөлікті тіркеу, 
кедендік рәсімдерді құжаттау, салық төлеу 
секілді бірқатар қызметтер атқарылады. 

Бұл өз кезегінде жемқорлықты шектеуге, 
қаладағы жол қауіпсіздігін жоғарылатуға 
мүмкіндік береді деп ойлаймыз. Осының бәрі 
тұрғындардың игілігіне жасалып отырған 
жұмыстардың бір көрінісі, – дей келе, аймақ 
басшысы жиылғандарға  құтты болсын айтты. 

Салтанат сахнасында сөз алған  
Қазақстанға еңбегі сіңген құрылысшы 
Өмірзақ Момынбайұлы бұл заманауи жаңа 
ғимарат құрыш қолды құрылысшылардың 
өлшеусіз еңбегі мен аймақ басшысының 
зор қолдауының нәтижесі екенін атап өтіп, 
ағалық ақ батасын берді.

Онан соң ғимарат құрылысын жүргізген 
компания «ПромСтрой Сервис Е» ЖШС ди-
ректоры Манарбек Еспенбетов Халыққа 
қызмет көрсету орталығының басшысы Аида 
Әбибуллаеваға ғимарат кілтін табыстады. 
Жиылғандар ғимарат ішімен танысты.  Зәулім 
де жаңа ғимаратта емтихан бөлмесі, жинақтау 
секторы орналасқан. Сонымен бірге рет-
теу залы, жол полициясы қызметкерлерінің, 
нарколог және психиатр дәрігерлерінің 
кабинеттері бар. 

 Мамандандырылған халыққа қызмет 
көрсету орталығында автокөлік иелерінің 
екі сағат ішінде жүргізуші куәлігін алуға, 
автокөлікті қайта тіркеуге мүмкіндігі 
бар. Емтихан тапсыру үдерісі толық 
автоматтандырылған. Орталық аумағында 

аранайы құрылғылармен жабдықталған 
зияткерлік автодром жұмыс жасайды. 

Салтанатты шара соңы Наурыз мейрамын 
мерекелуге ұласты. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

ОБЛыС әКіМіНің ҚҰТТыҚТАуы

Құрметті жерлестер!
Жер - жаһанға тіршілік нәрін сеуіп, ару көктем алып келген жарқын 

мерекеміз – Ұлыстың Ұлы күні баршаңызға құтты болсын!
Наурыз – ізгілік пен бірліктің мерекесі. Бұл күні барша жұрт өкпе - 

ренішті ұмытып, ағайынмен бір дастарқан басында қайта табысып жа-
тады. Адамдар бір - біріне бақыт пен береке тілеседі. Келер жылдан 
кемелдік тілеп, амандық айтысып, ақ пейілдерін арнайды.

Бұл кезеңді біздің халқымыз береке-бірлік, ырыс-құт мезгілі санай-
ды. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, «Ұлыстың 
ұлы күні – көңілде кірбің қалмай қауышатын, түсіністікпен табыса-
тын күн».

«Ырыс алды – ынтымақ» дейді халық даналығы. Бірлігі берекелі, 
тірлігі мерекелі, ынтымағы жарасқан елдің ғана ырысы мен табы-
сы мол болмақ. Қазақстанның бүгінгі қол жеткен жетістіктері соның 
айғағы.

Сыр өңіріндегі экономикалық оң өзгерістер, тұрақты қоғамдық 
-саяси ахуал, әлеуметтік жаңарулар – бұл Сіздердің табанды 
еңбектеріңіздің жемісі екендігін баса айтқым келеді. Алдағы мақсат 
пен талап – қолға алынып жатқан тың  реформалардың тиімділігін 
халықтың күнделікті өмірде сезіне білуі. Мұның өзі барлығымызға 
жаңа міндеттер жүктейді. Жаңа жұмыс орындарын ашу, кәсіпкерлікті 
қолдау, ірі инвестициялық жобаларды іске асыру арқылы елдің 
тұрмысын, әл-ауқатын табанды түрде жақсартуымыз қажет. Бірлесіп, 
бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып еңбек етсек алынбайтын асу, 
шешілмейтін мәселе жоқ.

Тамырын тереңнен тартқан осынау мейрам – береке мен бірліктің, 
тазалық пен татулықтың тұғырын нығайтып, риясыз шаттық пен 
қуанышқа кенелте берсін. Ұлыстың Ұлы күнінде айтылған барлық 
тілек қабыл болады. Олай болса, киелі Наурыз мерекесі баршаңызға 
жаңа жетістіктер, молшылық пен татулық әкелсін. Еліміз тыныш, 
әрбір жаңа күн барлық отбасына шат көңіл, бақыт және береке сый-
ласын!

Ақ мол болсын, құт қонсын, Қыдыр – бақ дарысын!

Құрметпен,
Қызылорда облысының әкімі  Қ.КөшЕРБАЕВ.

білім CаПар

Республикалық  семинаР-кеңес

маманДанДыРылҒан Халыққа қыЗмеТ 
кӨРсеТу ОРТалыҒы аШылДы

Кеше Қызылордада «Мамандандырылған халыққа қызмет 
көрсету орталығы» ғимараты салтанатты түрде ашылды. 

Мемлекеттер басшылары өзара сауда-
ны және үш елдің экономикалық өзара 
ықпалдастығын арттыру мәселелерін 
қарастырды. Бұдан бөлек, президенттер 
әлемдік экономикадағы үрдістердің да-
муын, сондай-ақ Украинадағы жағдайды 
талқылады.

Нұрсұлтан Назарбаев дағдарыс 
көріністері тұрғысынан әлемдегі қазіргі 
ахуалды талқылау үшін бұл кездесудің 
маңыздылығын атап өтті.  

– 2007-2009 жылдардағы дағдарыс 
жаһандық сипатта болған еді, ал қазіргісі 
өңірлік бағыт алып отыр және энергия ре-
сурстары мен біз өндіріп жатқан тауар-
лар бағасының төмендеуінен туындады. Біз 
мұндай қатердің боларын болжадық, ендігі 
міндетіміз – бірлескен шаралар әзірлеп, осы 
кезеңнен сәтімен өтіп шығу, – деді Қазақстан 
Президенті.  

Мемлекет басшысы сондай-ақ өзге ел-
дерге де әсерін тигізіп отырған Украи-
на дағдарысына қатысты пікір алмасу 
қажеттігіне тоқталды.

Қазақстан Президенті бағыт-бағдарды 
өзара үйлестіріп, перспективалы мәселелерді 
талқылап отыру үшін жиі және тұрақты кез-
десулер өткізудің маңыздылығына назар ау-
дарды. 

Беларусь және Ресей Президенттері 
Нұрсұлтан Назарбаевқа Астанаға шақырып, 
көзделген мәселелерді талқылауға мүмкіндік 
жасағаны үшін алғыс білдірді.

ЭкОнОмикалық ықпалДасТықТы 
аРТТыРуДың маңыЗы ЗОР

наурыз мерекесi құтты болсын!наурыз мерекесi құтты болсын!

ШалҒай ауылДаРДың 
ШаРуасы ШиРақ 

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаев Жалағаш 
ауданының елді мекендерін аралап, бірқатар әлеуметтік ны-
сандарда болды. Жұмыс сапары барысында ауыл азаматтары-
мен жүздесіп, емен-жарқын  ой бөлісті. Аймақта атқарылған 
жұмыстар мен алда тұрған міндеттерді сарапқа салды.  
Аймақ басшысы ауданға жасаған сапарын  «Таң ЛТД» серіктестігінің 

жаңадан құрылған тұқым шаруашылығының жұмысымен танысудан 
бас тады.  «Таң ЛТД» ЖШС қарамағында 32 техника және жүзге жуық 
еңбеккер бар іргелі шаруашылық. Жыл сайын мың гектар жерге күріш 
орналастыратын серіктестік былтыр облыста бірінші болып «Боран-
шы» учаскесінде тамшылатып суару әдісі арқылы картоп егуді баста-
ды. Жылдан-жылға еңсе тіктеп келе жатқан серіктестік биылдан бастап 
тұқым шаруашылығы мәртебесін алды.

Ал көршілес Аққыр ауылындағы кездесу былтыр ғана пайдалануға 
берілген дәрігерлік-амбулаториялық емханасында болды. Осында меди-
цина қызметкерлерімен жүздескен аймақ басшысы өңірдегі денсаулық 
сақтау саласында атқарылып жатқан бастамалар жайлы баян етті. 
Ашылғалы бері емханада мыңнан астам адам ем-дом қабылдаған.  

Сапар аясында аймақ басшысы Жаңаталап ауылында мектеп бітіруші 
түлектермен кездесті.  Осы күні Қырымбек Елеуұлы Мақпалкөл, 
Мәдениет, Мырзабай ахун, Еңбек, Аламесек және Жаңадария ауылда-
рында болды.

(Аймақ басшысының Жалағаш ауданына жасаған сапары жайлы 
газетіміздің келесі нөмірінен толығырақ оқи аласыздар).

Кеше Астанада Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың, Беларусь Республикасының Президенті Александр 
Лукашенконың және Ресей Федерациясының Президенті Владимир 
Путиннің кездесуі өтті.
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Құрметті семинар-кеңестің қонақтары!
Қасиетті Сыр еліне қош келдіңіздер! 
Алашқа Ана, елдің басына күн туған уақытта бар қазаққа пана 

болған Сыр бойы бүгінде жасарып, жаңару үстінде. Осыдан бірер 
күн бұрын ғана өткен “Нұр Отан” партиясының XVI съезінде Ел-
басы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстанның тәуелсіздік 
жылдарындағы жетістіктерін бір ғана Қызылорда облысынан көруге 
болатынын айтты. 

Мемлекет басшысы аймақтағы инфрақұрылымның дамуын, салы-
нып жатқан білім мен мәдениет ошақтарын, медицинаның қарқынды 
ілгерілеуін атады. Мұндай сөз қызылордалықтардың қызметіне 
берілген жоғары баға деп түсіну керек. Бұл – зор абырой және үлкен 
жауапкершілік.

Шынында да, қай салада болмасын, ауыз толтырып айтарлық 
нәтижелер аз емес, бірақ жасалуы тиіс жұмыс, шешімін күткен мәселе 
әлі де көп. 2014 жылы біз шағын кәсіпкерлікті өркендетуге, апатты 
жағдайдағы мектептер мәселесін шешуге, күнделікті өмірге қажетті 
инфрақұрылымды дамытуға, оның ішінде аймақты газдандыру 
мәселесіне басымдық бердік.

Өткен жылы облыс бойынша 93 нысанның құрылысы жүргізілді. 
Оның 53-і аяқталып, пайдалануға берілді. 

Соңғы екі жылда бюджетті қосымша 44 миллиард теңгеге 
ұлғайта алдық. Бұл қаражат аймақ үшін аса өзекті мәселелерді ше-
шуге жұмсалды.

Нәтижесінде Қызылорда облысы адам басына шаққандағы шығыс 
көлемі бойынша 2014 жылы Астана, Алматы қалалары мен Атырау 
облысынан кейінгі 4-орынға көтерілді. Ал әлеуметтік шығындардың 
үлесі бойынша бірінші орында тұрмыз. Біз жалпы бюджеттік 
шығындардың 60 пайызға жуығын әлеуметтік салаға береміз. 

2014 жылы білім беру саласына 66 миллиард теңгеден аса қаржы 
бөлінді. Бұл облыс бюджетінің 32 пайызы. Екі жыл ішінде білім беру 
саласының бюджеті 23 миллиард теңгеге артты.

Былтыр мемлекет пен жеке кәсіпкерлердің күшін біріктіріп, 
ынтымақтаса жұмыс істеудің арқасында 130 жаңа балабақша ашыл-
ды. Аймақтағы балабақшалар мен шағын орталықтардың жалпы 
саны 611-ге жетті. Онда 42 мыңнан аса бала тәриеленуде. «Бала-
пан» бағдарламасы бойынша балалардың 92,2 пайызы балабақшамен 
қамтылды. Ал мектепке даярлық бойынша көрсеткіш 100 пайызға 
жетті. Жұмыстарында инновациялық тәсілдерді қолданып, баланың 
ерте дамуына ықпал ететін балабақшалардың да саны артып келеді. 
Мысалы, былтыр 53 балабақша «Монтесорри» технологиясымен 
жұмыс істеуге қажетті жабдықтармен жасақталды. Енді біздің алды-
мызда бір және үш жас арасындағы бүлдіршіндерді балабақшамен 
қамтуды көтеру міндеті тұр.

Екі жыл ішінде үш ауысымда білім беретін мектептердің пробле-
масын түпкілікті шештік. Апатты жағдайдағы 34 мектептің санын 20-
ға қысқарттық. Биыл тағы 8 апатты деп танылған білім ошағының ор-
нына жаңа ғимараттар салынып бітеді. “Нұрлы Жол” бағдарламасы 
аясында биыл тағы екі мектеп пен бір балабақшаның құрылысы бас-
талады. 

2014 жылдан бастап кәсіби мамандар даярлау үшін Ресейдің 
белгілі жоғары оқу орындарымен ынтымақтасып жұмыс істей 
бастадық. Қазіргі кезде 107 бала Мәскеу болат және қорытпа ин-
ституты мен Санкт-Петербург мемлекеттік технологиялық 
университетінде білім алып жатыр. Сонымен бірге, білім беру-
ге арналған «Серпін-2050» бағдарламасы бойынша 320 түлек 
қазақстандық жоғары оқу орындарының студенті атанды. Бұған қоса, 
242 жас облыс әкімінің грантын иеленді.

Халқымыз «ұстаз – келер күннің ұстасы» - дейді. Ол қалыптасып 
келе жатқан бала дүниетанымының, өмірге деген көзқарасының иесі. 
Ендеше балаларымыздың алдында жүрген мұғалімнің жұмысына 
жағдай жасау, мәртебесіне сай құрмет көрсету мемлекеттің міндеті. 
Осы бағытта былтыр 1102 мұғалім мен 82 мектеп директоры «На-
зарбаев Зияткерлік мектебінің» деңгейлі бағдарламасы бойынша 
біліктілік көтерді. Осы курстан өткен ұстаздардың жалақысы 30-
дан 100 пайызға дейін өсті. «Өрлеу» білім жетілдіру институтының 
республикалық және облыстық базасында 2086 мұғалім қысқа 
мерзімді оқудан өтті. Аталған жұмыстар биыл да жалғаса бермек. 
Білімі мен білігін ұштап, жаңа бағдарламаларды меңгерген ұстаздар 
мен мектеп директорларынан үлкен үміт күтеміз. 

Білім беру саласының үздіктерін қолдау шаралары да жалғасып 
келеді. Былтыр тағы 40 мұғалімге 1 миллион теңгеден сыйақы бердік.  

«Дипломмен – ауылға» бағдарламасының табысты жұмыс істеп 
жатқаны белгілі. Былтыр 585 маманға үстемақы төленіп, 442 адамға 
жеңілдетілген несиелер берілді. 

Құрметті әріптестер!  
Әдетте білім беру саласының алдында тұрған мәселелер 

талқыланып, міндеттер қойылатын ірі жиындар оқу жылының 
қарсаңында өтеді. Алайда, үйреншікті тамыз конференциясының ая-
сында асықпай пікірлесіп, көкейдегіні кеңінен талқылауға мүмкіндік 
бола бермейді. 

Сондықтан, өздеріңізбен ақылдасып, аймақтық білім беру жүйесін 
жетілдіру мәселелері талқыланатын республикалық семинар-кеңесті 
маңдайалды отандық және халықаралық мамандарды қатыстыра оты-
рып Наурыз мерекесінің қарсаңында өткізуді ұйғардық. 

Біздің шақыруымызды қабыл алып, арысы Ұлыбритания мен 
Оңтүстік Африкадан, берісі Астана және Қазақстанның өңірлерінен 
келген барлық мамандарға қызылордалық ұстаздардың атынан алғыс 
айтамыз!  

Білімнің дамуы – бүгінгі адамзат өркениетінің өлшемі, қоғам 
дамуының басты көрсеткіші. Ал біз үшін білім - тәуелсіз мемлекет 
ретінде дамуымыздың, Елбасы межелеген алғашқы 30 мемлекеттің 
қатарына қосылудың басты алғышарты. 

Қазіргі қоғам мен оның аса шапшаң өмір ырғағы үнемі жетіліп, 
жаңарып отыруды талап етеді. Соның ішінде білім саласында бо-
лып жатқан жасампаз өзгерістердің маңызы зор. Бірақ заманға қарай 
талғам өзгергенімен – талап жалғыз. Ол – ғаламдық бәсекеге қабілетті 
білімді ұрпақ қалыптастыру. 

Осы ретте аймақтың басшысы және бұрынғы білім министрі 
ретінде аталған саланы дамытуға қатысты бірер ойымды ортаға 
салуға рұқсат етіңіздер. 

Білім беру жүйесінің мәселелі сөз болғанда, көпшіліктің ойына 
оралатыны – осы саладағы бітпейтін реформалар мен өзгерістер десек 
қате болмас. Алайда, білім саласындағы өзгерістер қоғам өміріндегі 
өзгерістердің салдары екендігін байқай бермейміз. Қазіргі заман-
ды тарихшылар “қысқа көкжиектер” заманы деп атаса, экономистер 
турбулентті уақыт деп сипаттайды. Яғни, ұзақ мерзімді болжамдар 
жасау мүмкін емес, ұдайы икемделуді, жағдайға қарай өзгеруді талап 
ететін ерекше кезең орнады. Инновациялық толқындардың күші адам 
мен қоғамның өмір салты мен ырғағын лезде өзгертуде. Бірақ, біздің 
мектептер соған сәйкес өзгеріп жатыр ма? Түлектеріміз қоғам мен 
нарықтың жаңа талаптарына сай ма? Алдағы өзгерістерге өз бетінше 
бейімделіп, үздіксіз оқуға, өзін өзі тоқтаусыз жетілдіруге дайын ба? 

Біздің түсінігімізше, мектептегі өзгерістердің өзегі осы сұрақтарға 
жауап іздеуге бағытталуы тиіс. 

Ата-ана, мектеп пен ұстаз білімге деген монополиясынан айырыл-
ды. Бала “Ол кім? Бұл не?” деген сұрақтарына жауап табу үшін әуелі 
мұғаліміне емес, қолындағы компьютері мен қалтасындағы телефо-
нына қарайды. Ақпараттың таралу жылдамдығының өсуі білімнің 
жаңару жылдамдығын да арттырды. Оқу орнында алған біліммен 
өмір бойы жұмыс істеуге болатын мамандық қалмады. Өмір бойы 
оқу, үздіксіз оқу, біліктілік ұдайы жетілдіру ұғымдары адам өмірінің 
ажырамас бөлігіне айналды. 

Мұның барлығы мектеп өмірінің фундаменталды негіздерін 
қайта қарауға шақырады. Енді білім беру үрдісінің негізгі субъектісі 
мұғалім мен мектеп емес, оқушы болуы тиіс. Оның күн сайын артып 
келе жатқан сұраныстары, қызығушылығы мен шексіз мүмкіндіктері 
ескермесе, мектеп бала үшін тартымсыз, ал ұстаз беделсіз болмақ. 
Мұндай жағдайда білім беру ортасымен бірге оқытушы мен оқушы 
арасындағы қарым-қатынас ережелері де трансформацияға ұшырайды. 
“Мен айтамын – сен үйрен” деген формулаға сыятын патерналистік 
түсінік өзгеріп, “бірге үйренейік” қағидасына негізделген әріптестік 
принцип орнауы қажет. 

Дәстүрлі ұғымдағы білім ақпарат тасқынына айналды. Ал білім 
беру жүйесінің міндеті – сол тасқыннан керекті тауып, іріктеп алып, 
арасындағы себеп салдар байланысын орнатып, кәдеге жаратуға 
үйрету болмақ. 

Тиісінше, үлкен көлемдегі ақпаратты жаттап, есте сақтау 
қажеттілігі кейінге шегініп, ақпаратты іздеп-табуға, сараптауға және 
оны жұмыста пайдалануға қажетті шығармашылық және ғылыми 
дағдыларды дамыту қажеттігі туады. 

Оқушылар басқа адамдармен тиімді қарым-қатынас орнатуға, 
алдына мақсат қоя білуге, уақытын дұрыс жоспарлауға және жеке 
қабілеттерін орнымен, әрі тиімді пайдалануға үйренуі қажет. Ақпарат 
тасқынында керегін іздеп табуға үйрету арқылы біз балаларға жеке 
білім алу траекторияларын қалыптастырып, өмір бойы білім алу 
дағдысын сыйлай аламыз. Сонда ғана оқушы болашақта табысты ма-
ман болып, сәтті жеке өмір құра алады. 

Арнайы тоқталғым келетін тағы бір маңызды бағыт – білім беру 
жүйесі аясында оқушылардың адамгершілігі мен моральдық келбетін 
қалыптастыру мәселесі. Қазіргі уақыттың талабына сай, білім беру 
жүйесі технологиялық бағытқа ерекше ден қойғанымен, адамгершілік 
және ұлт руханиятынан қол үзген технократизм бізді ұшпаққа 
шығармасы анық.     

Рас. Өтпелі кезеңде біз отбасының бала тәрбиесіндегі ролін 
кемітіп алдық. Сондықтан бала тәрбиесі тек мектептің мойнында де-
ген қасаң түсінік әлі де күшті. Өскелең ұрпақтың моральдық, мәдени 
және психологиялық ұстанымдарын қалыптастыратын негізгі инсти-
тут мектеп болып табылады. Сондықтан ұстаздың ролі тек үйрету 
ғана емес, тәрбиелеу екендігін де естен шығармайық. 

“Малым – жанымның садағасы, жаным – арымның садағасы”.  
“Үлкенге құрмет, кішіге ізет”. 
“Өткенге салауат, ертеңге аманат”.     
Мұның барлығы қазақтың өмір сүру принциптерін, дүниеге, 

уақытқа деген көзқарасын айқындайтын киелі қағидалар. Бізді ұлт 
ретінде сақтайтын, ақпарат тасқыны мен ғаламдану күшіне төтеп 
бере алатын осындай темірқазық ұстанымдарды бала санасына сіңіру 
қажет.                

Сонымен қатар, адамзатқа жат қатыгездік, масылдық пен 
менмендік, еріншек мінезден бойды тасалап, мейірімділік, елгезектік, 
қарапайымдылық сияқты кімге болса да жарасатын қасиеттерді бала 
бойына дарыту керек. Ұстаздар қауымы өздерінің бұған да жауап-
ты екендерін бір сәт естен шығармауы тиіс. Бала үшін ең алғаш үлгі 
мен өнеге мысалы – мұғалім екенін білеміз, тура сол сияқты, өкінішке 
орай, кейде ең алғаш тауы шағылып, көңілін қалдыратын да мұғалім 
болып жатады.

Қорыта келе, Сыр өңірінің мектептері шын мәнінде заман талабы-
на сай білім ортасына айналуы үшін не істелуі қажет?

Біріншіден, мектепте сапасы жоғары және қазіргі уақытта 
қолданбалы білім берілуі тиіс. Ең үздік және артта қалған оқушылар 
арасындағы айырмашылықты мейлінше қысқарту керек.

Екіншіден, мектептің мақсаты баланы тек оқыту ғана емес, қазіргі 
заманда өз орнын тауып, бәсекелестікте өмір сүре алатын тұлға 
тәрбиелеу болуы шарт.

Үшіншіден, мектептегі мұғалімнің білігін ұдайы көтеру және 
олардың шығармашылық жұмысына жағдай жасау басты назарда бо-
луы тиіс. 

Төртіншіден, мектептер еліміз бен дүниеде болып жатқан 
әлеуметтік жаңалықтарға ашық болуы қажет.  

Құрметті ұстаздар!
Білім беру – тұлғаның табиғаты мен болмысын қалыптастыратын, 

балаға өмірден өз жолын табуды үйрететін аса күрделі де, жауапты 
кәсіп. Сондықтан болар, бұл салада ғаламдық қозғалысқа әсер ететін 
кең құлаш инновациялар жиі бола бермейді. Мамандардың топшыла-
уынша, соңғы мың жылда білім беру саласында ірі деуге тұратын 4 
жаңалық болды: 

Біріншісі, X-XII ғасырларда құрылып, адамзат жинаған 
білім қорын жүйелеумен және таратумен айналысқан Европалық 
университеттердің пайда болуы;

Екіншісі, 1640 жылдары Ян Амос Коменский ұсынған 
оқушыларды топтастырып, сыныптарға бөліп оқыту жүйесінің пайда 
болуы. Бұл жүйе мектептердегі жаппай білім беруді ұйымдастырудың 
педагогикалық нормасына айналды; 

Үшіншісі, XIX ғасырда Гумбольдтың үлгісі бойынша зерттеу 
университеттерінің пайда болуы. Бұл жаңалық ғылыми жүйе мен 
ғалымдар ортасының дамуына зор ықпал етті;

Төртіншісі, XX ғасырдың басында американдық философ Джон 
Дьюи ұсынған жобалық оқыту мен белсенді оқыту әдістемелерін 
атауға болады.

Әрине, бұл тұжырым өте шартты. Көп мамандар білім беру та-
рихында болған жаңалықтар мен инновациялық толқындарды мүлде 
басқаша топтастыруы мүмкін. Дегенмен де, дәл қазір адамзат білім 
беру ортасын айтарлықтай өзгертуі тиіс жаңалықтардың алдында тұр 
деген тұжырымды мамандар бірауыздан қолдайды.

Осыны растайтын соңғы жылдары жарық көрген пікірлер 
қатарында Майкл Барбердің “Көшкін келеді: жоғарғы білім және 
алдағы революция” атты мақаласын, Николас Караның “Білім 
берудегі дағдарыс”, Кен Робинсонның “Білім берудің жаңа парадиг-
масы” атты эсселері мен баяндамаларын атауға болады.  

Білім беру саласында терең өзгерістердің пісіп жетіліп келе 
жатқандығын айтатын зерттеулер мен мақалалар – жағдайы бізге 
таныс, көршілес елдер мен Қазақстанның өзінде де жиілей түсті. 
Мәселен, Ресейдің халық шаруашылығы және мемлекеттік басқару 
академиясының ректоры Владимир Маудың “Как модернизировать 
образование”, Ресейдің білім беру министрі Дмитрий Ливановтың 
“Ставка на новое содержание”, Ресей жоғарғы экономика мектебінің 
ғылыми жетекшісі Исак Фурминнің «Свергать авторитеты не так уж 
плохо» атты мақалалары мамандар арасында кең талқылау туғызды.

Аталған мақалаларда білім беру ісінің және дарынды жастар 
үшін бәсекенің ғаламдық сипат алғандығы, орта білімнің жаппай та-
ралуы мен оның салдары, қазіргі экономика мен еңбек нарығы және 
білім беру арасындағы қайшылықтар, ақпараттық технологиялардың 
дамуы мен оның білім беруге тигізетін әсері және басқа да өзекті 
мәселелер сөз болады.  

Қазір уақытта білім беру жүйесін жаңартып, жетілдіру қажеттілігі 
талқыланбайтын ел кемде кем. Бірақ бел шешіп кіріскен, дүниедегі 
озық тәжірибе мен төл оқыту әдістемесінің жетістіктерін ұштастыру 
негізінде тың мазмұндағы мүлде жаңа үлгідегі мектептер желісін 
құру арқылы батыл қимылдап, жоғары нәтижеге қол жеткізіп жатқан 
ел некен саяқ. Сондай тәжірибесі бар елдің бірі, әрі бірегейі біздің 
Қазақстан екендігін біреу білсе, біреу білмейді. 

2008 жылы Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бой-
ынша Қазақстандық Зияткерлік мектептер құру жобасы іске аса ба-
стады. Инновациялық білім беру бағдарламалары мен ғылыми жо-
баларды іске асыру үшін, заманға сай басқару тетіктерін енгізу, 
академиялық еркіндік пен дербестікті дамыту үшін 2011 жылы «На-
зарбаев Университеті», «Назарбаев Зияткерлік мектептері» және «На-
зарбаев қорының» мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңы қабылданды. Сол заңға сәйкес дербес білім беру ұйымы бо-
лып саналатын «Назарбаев Зияткерлік мектептері» осы күнде 17 
мектепті іске қосып, қазақстандық орта білім беру жүйесін алға 
сүйрейтін локомотивке айналды. Осы күнде «Назарбаев Зияткерлік 
мектептерінің» жинақтаған әдістемелік қоры, тәжірибесі мен білігі 
жалпы қазақстандық білім беру мазмұнын жаңартуға негіз ретінде та-
нылды. 

Аталған жобаны осы биікке көтеруде бүгін ортамызда отырған 
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының 
төрайымы Шамшидинова Күләш Ноғатайқызының еңбегін атау ке-
рек. 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасы бойын-
ша, «Назарбаев Зияткерлік мектептерінің» тәжірибесін жалпы білім 
беру жүйесіне тарату жұмысы басталғаны белгілі.

Осы ретте, Қызылорда облысы Мемлекет басшысының тапсыр-
масын орындау аясында өңірлік инновациялық мектептер желісін 
құру жобасын қолға алмақ. Аталған жоба шеңберінде облыс ауданда-
рында екіден және Қызылорда қаласында 6 мектеп іріктеліп, «Назар-
баев Зияткерлік мектептерінің» тәжірибесін енгізу алаңы ретінде да-
мытылады. 

Жобаға кірген мектептердің мұғалімдері деңгейлік біліктілік 
көтеру курстарынан өтіп, алған білімі негізінде жұмыстарын жаңа 
арнаға түсіруі тиіс. Сонымен бірге, аталған жобаға енген мек-
тептер «Назарбаев Зияткерлік мектептерінің» талаптарына сай 
жарақтандырылуы қажет.    

Бұл мектептер ұсынылған әдістеме мен тәжірибені тездетіп 
игеріп, облыс аумағындағы мектептерге таратуға және өңірлік білім 
беру жүйесіндегі озық жетістіктер үлгісін қалыптастыруы қажет. 

Бүгінгі мүмкіндікті пайдаланып, «Назарбаев Зияткерлік 
мектептерінің» басшылығы мен мамандарын Қызылордалық бастама-
ны қолдауға шақырамын. Отандық мектепті өскелең ұрпаққа әлемдік 
деңгейде білім беретін, балаларымыздың бағын ашатын кемел білім 
ошақтарына айналдыру үшін бірлесіп жұмыс істейік!              

Аса қадірлі ұстаз қауым!
Білімнің сапасын көтеруге арналған бүгінгі кездесуіміз 

Мемлекетіміздің Басшысы, Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен 
жасақталып, іске асырылып жатқан келелі жоспарлардан туын-
дайды. Тәуелсіздіктің таңы атқан кезден-ақ Елбасы дамуымыздың 
діңгегі білім мен ғылым екендігін басып айтып, «болашаққа – кемел 
біліммен» деген баршаға пәтуәлі қағидасын ұсынды. 

Соның аясында, қазақстандық білім беру жүйесі бұрын соңды 
көрмеген қарқынды ілгерлеу кезеңіне аяқ басты. Елімізде жүздеген 
мектеп пен балабақша бой көтерді, ұстаздарды қолдау және ынта-
ландыру шаралары да тұрақты өсіп келеді. Жоғары оқу орындарын 
қолдау, ұстаздардың ғылыми ізденісіне қажетті гранттар бөлу, «На-
зарбаев Зияткерлік мектептері», «Болашақ» бағдарламасы, «Назарба-
ев Университеті», мектепке дейінгі білім беруді 100 пайызға жеткізу 
міндеті, 12 жылдық орта білімге көшу, мектептердегі 3 кезек оқуды 
жою туралы шешімдер, білімдегі инновацияларға көрсетілетін жан-
жақты қолдау – осының барлығы да бізбен көршілес елдерде іске аса 
қоймаған, көп мемлекеттер әлі армандай да алмайтын биік белестер.

Өздеріңіз жақсы білетіндей, алдағы аптада кезектен тыс 
президенттік сайлауалды науқаны басталмақшы. Жоғарыда 
айтылғанды ескере келе, Сыр елінің ұстаздар қауымы азаматтық 
белсенділік көрсетіп, өздерінің саяси таңдауында білімді өркендету 
мен білік кемелдігі мұраттарынан жаңылмайтындығына сенім 
білдіремін. 

Тыңдағандарыңызға рахмет!

Облыс әкімі Қ.Е. көшЕрбаЕвтың «мазмұнды жаңарту жағдайындағы білім бЕру 
Ортасының трансфОрмациясы» рЕспубликалыҚ сЕминар-кЕңЕстЕ сөйлЕгЕн сөзі 

мақсат – бәсекеге 
қабілетті білімді

ұрпақ қалыптастыру

«Сыр медиа» ЖШС жанындағы облыс тық 
коммуникациялар орталығында өт кен брифингте 
Қызылорда облысының кәсіп керлік және туризм 
басқармасының басшысы Тельман Сүлейменов 
аймақта 66 шағын дүкен мен ірі сауда орын-
дарында «Қазақстанда жасалған» бренд ата-
уымен арнайы сөрелер әзірленіп, логотиптер 
орналастырылғаны жөнінде мәлімдеді. 

Азық-түлік өнімдерімен қатар басқа да тауар-
лар бағасын негізсіз өсірмей, баға тұрақтылығын 
сақтап қалу мақсатында барлығы 60-қа жуық са-
уда орындарының басшыларымен екіжақты өзара 
ынтымақ тастық меморандумы жасалған. 

– Жеңіл өнеркәсіп тауарларының баға ла-
рына мониторинг жасалып, халық тың күнделікті, 
қолжетімді тауарлары іріктеліп алынды. Тұтыну 
тауарлары мен қызметтерінің индексі ағымдағы 
жыл  дың басынан 100,3% құрады, – дейді 
Т.Сүлейменов.

Қызылорда қаласы және аудан әкімдеріне  
шағын және орта кәсіпкерлікті өрістету аясын-
да қайта өңдеу саласын дамытуға ден қою 

тапсырылған. 
Жалпы, былтыр кәсіпкерліктің белсенді 

субъектілерінің саны 28931-ді құрап, 2013 жыл-
мен салыстырғанда 105,5 пайызға артқан. 3103 
жаңа кәсіпкерлік субъектісі ашылған. Осы орайда 
жұмыспен қамтылғандар саны 84656-ға жетіп, 4,7 
пайызға артты. Бюджетке түскен салық түсімі 27,5 
млрд. теңгені құрап, 2013 жылмен салыстырғанда 
11,3 пайызға өсіп отыр. Өндірілген өнім көлемі 
183,1 млрд. теңге немесе жалпыөңірлік өнімдегі 
шағын және орта кәсіпкерліктің үлесі 10,9 
пайызға жетті. 

Есепті мерзімде қаржы институттары арқылы 
шағын және орта кәсіпкерлікке 20,5 млрд. 
теңгеге несие берілсе, «Бизнестің жол карта-
сы – 2020» бағдарламасын жүзеге асыруға 1,4 
млрд. теңге игеріліп, нәтижесінде 4524 жұмыс 
орны сақталды. 1650 жаңадан тұрақты жұмыс 
орны қамтылған және мыңға жуық кәсіпкер 
оқытылғаны белгілі болды. Ұлттық қордан 
«Даму Өндіріс» бағдарламасы бойынша өңдеуші 
секторға бөлінген қаржыдан екінші деңгейлі банк 

филиалдары арқылы 12 жоба несиелендірілген. 
Ауылдық елді мекендерде кәсіпкерлік саласын да-
мыту үшін «Қызылорда» өңірлік инвестициялық 
орталығы құрылып, бүгінде орталық арқылы 
қаңтар-ақпан айында 23,5 млн. теңгенің алты жо-
басы қаржыландырылды. 

Басқарма басшысының айтуынша, әкімшілік 
кедергілерді қысқарту жөнінде біршама жұмыстар 
атқарылуда. Өткен жылы облыс бойынша тексеру 
туралы актілері 2013 жылмен салыстырғанда 69,1 
пайызға азайған. 

Облыста туризмнің дамуы кіріс және ішкі 
туризмнің дамуына тығыз байланысты. Осы орай-
да, 2014 жылдың сәуірінде «Бюро туризма «Сыр-
дария» ЖШС жобасы «Гранттық қаржыландыру» 
компоненті бойынша конкурстық комиссияның 
оң шешімін алған. Сонымен бірге, «Туран трэ-
вел», «KZ туризм» туристік фирмалары ішкі ту-
ризм бойынша жұмыс жасауда.

Айнұр БАТТАЛОВА.

даҒдарысқа қарсы 
Шаралар ұдаЙы 
бақылауда
«Сыр медиа» ЖШС жанындағы облыстық коммуникациялар орталығында 

Қармақшы ауданы әкімінің орынбасары Ә.Қошалақов аудан көлемінде дағдарысқа 
қарсы атқарылып жатқан шаралар туралы БАҚ өкілдеріне айтып берді. Ауданда 
әлеуметтік-экономикалық тұрақты дамуды қамтамасыз ету мақсатында арнайы 
штаб құрылған. 

Штаб отырыстарында әлеуметтік маңызы бар тауарлар бағасын тұрақтандыру, 
жалақы қарызы, негізгі көрсеткіштердің орындалуы, жаңа жұмыс орындарын ашу 
мәселелері ұдайы қаралады. Жалақыға қарызды болдырмау мәселесі күнделікті 
бақылауға алынғандықтан, еңбекақыға қарызы бар мекеме жоқ.   

Бүгінгі күнге нақты жұмыс жасап тұрған 159 мекеме бар. Оның ішінде жұмыс 
берушілер бірлестіктері арасында қызметкерлерін жұмыстан босатпау жөнінде 
137 мекеме-кәсіпорынмен меморандумға қол қойылды. 

Соңғы жылдары Қармақшы ауданында қолайлы әлеуметтік-экономикалық 
жағдай тұрақтады. Жұмыссыздық деңгейін азайту мақсатында жыл көлемінде 11 
рет бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өткізіліп, өткен жылы аудан бойынша 
жалпы жұмыссыздық деңгейі 5,6 пайызды құрап, 0,6 пайызға төмендеді. 

Сонымен қатар, өткен жылы 45 мүмкіндігі шектеулі азамат тұрақты жұмысқа 
орналасқан. Азық-түлік бағасына арнайы күнделікті мониторинг жүргізіліп, опе-
раторлармен арадағы меморандум талаптарының орындалуы қадағалауға алынған.  

Аудан орталығында заманауи сауда үйлері бой көтеріп, бағаның тұрақтануына 
да ықпал етіп отыр. Сауда орындарының иелері өнім өндірушілермен тікелей 
келісім-шартқа отырған. Арада делдал болмағандықтан, баға да тұрақты.  

Ауыл тұрғындары шағын және орта бизнесті қолдауға арналған «Сыбаға», «Ал-
тын асық», «Құлан», «Ырыс» секілді мемлекеттік бағдарламаларға қатысуда. Осы 
бағдарламалар бойынша кәсіпкерлер несие алып, атакәсіп – мал шаруашылығын 
дамытуға ден қойды.

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.

брифинг

«қаЗақстаНда ЖасалҒаН» акЦИЯсыНың 
ауқымы кеңейе түсті

Санаулы уақыттардан кейін студент-
тер мен оқушылардың жазғы демалысы 
бас   талатыны белгілі. Олар демалыс жоспа-
рын құрып қойды. Еңбек етуді жөн санады. 
Жыл өткен сайын еңбек жасағында жұмыс 
жа сайтын жастар қатары артып келеді. 
Құрылыс, егін және “Жасыл ел” қатарына 
қосылып, аймағымыздың көркейіп, жанда-
нуына, зәулім ғимараттардың бой түзеуіне 
және егіннің бітік шығуына  атсалысуда. 
Он да еңбек еткен жастар маңызы бар түрлі 
шаралар өткізіп, тағылымы мол тәрбие ала-
ды. Туған жерге деген сүйіспеншіліктері оя-
нады.

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

Бүгінде жастардан құралған еңбек жа-

сақ тары жазғы мезгілде қаламыздың көр-
кейіп, көгалдануына өзіндік үлестерін қо-
сып келеді. Бұл жастардың уақытын тиімді 
ұйымдастырумен оларды еңбекке баулудың 
үлгісі болып отыр. Еңбек жасақ тары түрлі іс-
шаралар ұйымдастырып, өз ге жастарға өнеге 
болып, оларды өз қатар ларына қосылуға 
шақыруда.  Жыл сайын “Жасыл ел” еңбек 
жасағының жұмысы жанда нып, ондағы 
жастардың қатары артып келе жатқаны 
көңіл қуантады. Өткен  жылы жасаққа 1000-
нан аса жас қамтылса, биылғы жылы бұл 
көрсеткіш тағы да еселене түсетіні белгілі 
болып отыр. Сондай-ақ, құрылыс, диқан-
шылар жасақтары да белсенді жұмыс жасап, 
қаншама жоғары оқу орнын бітірген жастар 
өз саласы бойынша жұмысқа орналасты.

Салтанатты шарада облыстық ішкі сая-
сат басқармасының басшысы Ғ.Жарқынбаев:

– Елбасы Н.Назарбаевтың “Жалпыға 
Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам” 
атты бағдарламасында жас еңбекшілердің 

табысқа, жетістікке тек еңбек арқылы қол 
жеткізе алатындығы атап көрсетілген бола-
тын. Сонымен қатар жастарды еңбекке бау -
лу Отанына, туған жеріне және патриоттық 
сезімге тәрбиелейді. Бұл әрбір азаматтың 
міндеті саналады. Өңіріміздегі жастар 
жасағының жұмысы уақыт өткен сайын 
ілгерілеп келеді. Алдағы уақытта да белсенді 
істер атқара береді деген сенімдемін, -деп 
басқарма басшысы еңбек жасақтарының жа-
старына сәттілік тіледі. 

Одан әрі Ғ.Жарқынбаев жылда нәтижелі 
еңбек етіп жүрген “Еңбек”, “Құрылыс” және 
“Диханшы” жастар жасағы мен көптеген 
жастарды жұмыспен қамтып, өндірістік 
тәжірибеден өткізіп келе жатқан  “Арал ұн 
тарту комбинаты” ұжымына арнайы еңбек 
маусымының жолдамасын табыс етті.

Шара барысында концерттік бағдарлама 
ұсынып, еңбек жасақтары жастарының 
Үндеуі қабылданды.  

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

«Әлемнің әміршісі – еңбек»  деген даналы сөз тегін айтылмаса 
керек. Адамды адам ететін еңбек екенін саналы қоғам қай кезеңде 
болмасын сезініп келеді.

Тәуелсіз еліміздегі адам тұрмысының жақсаруы еңбек арқылы 
келетіндігін, Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Жалпыға Ортақ Еңбек 
Қоғамына қарай 20 қадам» атты мақаласында ерекше атап өтті.

Сол себепті, Біз, Жастар, масылдықтан арылып, адал еңбекпен 
Отанға қызмет ете отырып, әлеуметтік жаңғырту дәстүрін 
қалыптастыруға үлес қосуымыз керек.

Тек еңбек ету арқылы ғана барлық қиындықтарды еңсеруге бо-
лады. 

 Біз, жастар өз замандастарымызды:
- Адал да табысты еңбек етуге;
- Туған елді гүлдендіруге, өз қаламызды көріктілер қатарынан 

көрсетуге;
- Аймақ  экономикасының тұрақты дамуына жастық жігерімізбен 

үлес қосуға;
- Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамының идеялары мен принциптерін 

қолдауға;
- Еліміздің дамыған 30 елдің қатарынан көрінуіне бағытталған 

мақсаттар мен міндеттерді орындауға шақырамыз! 
Еңбек маусымында еңбекші жастарға жаңа серпін, жаңа табыс-

тар тілейміз!
Сонымен қатар, еліміздегі үлкен сайлау науқанына белсенді ат-

салысып, конституциялық құқығымызды пайдаланып, мемлекет 
алдындағы азаматтық борышымызды өтеуге шақырамыз!

Құрметті  жас достар, Сіздерді 2015 жылғы еңбек маусымына үн 
қосуға шақырамыз!

ЕңбЕкші жастардың ҮндЕуі

Жастар еңбекке кірісті

ЖҮЙелі Жұмыс 
ЖемісіН береді
Қазалы ауданында дағдарысқа қарсы жұмыс жоспары өз 

деңгейінде әзірленіп, күнделікті тұтыну тауарларының тұрақтылығын 
сақтау мақсатында нақты шаралар атқарылуда. Бұл туралы «Сыр ме-
диа» ЖШС жанындағы коммуникациялар орталығында өткен бри-
фингте аудан әкімінің орынбасары Бақытжан Жарылқап мәлімдеді.

Оның айтуынша, жалақы бойынша берешек, өңірдің әлеуметтік-
экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштерінің орындалуы, 
жұмыспен қамту және ішкі резервтерді іздеу мәселелері тұрақты на-
зарда. 

– Өздеріңізге белгілі, басты алаңдаушылық тудыратын мәселе – 
жалақыға қарыздарды болдырмау. Бұл жұмыс тұрақты бақылауда. 
Мекемелер мен кәсіпорындардан ай сайын есеп алынып тұрады.  
Жинақталған мәліметке сәйкес 2014 жылы және 2015 жылдың 1 нау -
рызына еңбекақыға қарызы бар мекемелер болған жоқ. Сонымен 
бірге «Ұжымдық шарт жасайық» акциясы аясында аудан бойынша 
кәсіпорындар мен ұйымдарда ұжымдық шарт жасауға байланысты 
біршама жұмыстар жүргізілді,– дейді Бақытжан Жарылқап.

Ағымдағы жылы «Кәсіпкерлікті дамыту арқылы жұмыс орында-
рын құру және тірек ауылдарын дамыту»  бағдарламасы аясында 14 
азаматқа республикалық бюджеттен 42 млн теңге несие берілген. Ау-
данда «Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту» бағдарламасы 
оң өзгерістер қалыптастыруда. Бағдарлама басталғалы 15 жоба іске 
қосылып, 188 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. 

Сондай-ақ, Б.Жарылқап үстіміздегі жылы Ұлттық қордан бөлінген 
қаржыны игеру мақсатында «Даму-Өндіріс» бағдарламасына сәйкес 
тамақ өнеркәсібін дамыту және құрылыс бұйымдарын шығаруға 
бағытталған төрт жобаның құжаттары әзірленіп жатқанын, сонымен 
бірге, барлығы 67 нысан іске қосылып, 136 адамды жұмыспен қамту 
жоспарланып отырғанын айтты.

Барлыбек БАТЫР.

Үстіміздегі жылдың 26 сәуірінде Қазақстан Республикасы 
Президентінің кезектен тыс сайлауы болады. Бұл біздің еліміздің 
қоғамдық-саяси өміріндегі маңызды оқиға.

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

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

Оған қоса 87242 400-200 байланыс телефонына хабарла-
сып, аталған тізімде өзінің бар немесе жоқ екендігін анықтауға 
мүмкіндігі бар.

Сондай-ақ, 27 наурыздан бастап Қызылорда облысы әкімдігінің 
ресми e-kyzylorda.gov.kz порталына кіріп, сол жердегі «Өзіңді тек-
сер! Сенің дауысың маңызды!» веб-сервисі арқылы тізімді тек-

серуге 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 об-
лысы әкімдігі мен аудан, қала әкімдіктерінің ресми порталдарына 
да орналастырылған. 

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

Сіздердің белсенділіктеріңіз Қазақстан Республикасы Консти-
туциясы берген сайлау құқығын толық көлемде жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді.

ӨЗіңіЗді саЙлауШылар тіЗіміНеН тексеріңіЗ

қоғам
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Қой жылы – он екі жылдық жыл санау жүйе
сіндегі жетінші жыл атауы. Дәстүрлі түсінік бойын
ша, он екі жылдың әрқайсысының белгілі жануарға 
тән өзіндік ерекшеліктері бар деп саналған. Қой 
жылы қойдың мінезі тәрізді «қоңыр», яғни, жуас, 
мал мен жанға жайлы, құтберекесі мол жыл 
деп есептелінді. Қой жылы жауыншашыны мол 
жылдардың қатарына жатады. Сондықтан шөп 
шүйгін шығады және астықтың түсімі мол болады. 
Оған дәлел, 19661967 қой жылында Қазақстанда 
миллиард пұттан астам астық алынды. Еліміздің 
тәуелсіздігі 1991 қой жылы жарияланған. 

 Қой жылы төрт түліктің өсімі үшін де қолайлы 
жыл ретінде ерекше қастерленді. Жылдардың 
сипатына қатысты айтылатын «Жылан жылы жылыс 
болды, Жылқы жылы ұрыс болды, Қой жылы зеңгір 
тоғыс болды» деген сөздер халықтың сан ғасырлық 
күнқайыру тәжірибесінен туындаған.

Халықтық пайымға қарағанда, Қой жылы туған 
жандар қарапайым, жуас, бірақ сыншыл, тынбай 
ізденгіш жігерлі болады деседі. Қой түлігіне қа
тыс ты нанымсенімдер, салтдәстүрлер мен ырым, 
тыйымдар өте көп. Мәселен, сәбидің тілі мезгі
лінде шықпаса, нағашысының үйіне апарып, қой 
сойдырып, соның тоқ ішегін мойнына байлап 
береді. Сонда баланың тілі шығады деп саналады. 
Күйеу жігіттің «есік ашар» дәстүрі орындалған 
соң, қыз ағасының үйінде өлітіріге арнап күйеу 
жігіт алып келген еркек қой сойылып, аруақтарға 
арналады. Ауыл ақсақалдары шақырылып, табақ 
тар ты лады. Бата сұралады. Өлітіріге сойылған 
қойдың етінен қалыңдық дәм татпауға тиіс. Халық 
сенімі бойынша, дәм татқан қыз ауруға шал
дығады. Үйжайды қорғайды деп, қойдың кәрі 
жілі гін босағаға іліп қояды. Алғаш туған қозыға 
шашу шашып, «мыңның басы болғыр» деп аузын 
үрлеген. Қой сойғанда төстегі шеміршекті кесіп 
алып, балаларға қарата «атың жүйрік бола ма?» деп 
қабырғаға лақтырып жабыстырады. Қой қырқатын 

қайшыны иесіне жүнге орап қайтарады, сондайақ, 
қолға бермей, жерге қойып беру керек.

Қойға қатысты ырымдар халқымыздың ғасыр
лар бойы жинаған тәжірибесінен туындаған.  Мәсе
лен, қотандағы қой бір бағытқа қарап жусаса, 
кешік пей ту сыртынан боран соғады. Өрістен 
қайт қан қойдың езуінде шөп келсе, қыс қытымыр 
болады. Қораға еркін кірсе, қыс жайлы болады. 
Тұяғымен төсін қасыса, қар қалың түседі, тісін 
қайраса, кешікпей боран соғады. Қой пысқырынса, 
қозылақ секеңдеп ойнаса, қойлар сүзіссе, жаңбыр 
жауатындықтың нышаны болған. Қозы енесінен 
бөлініп қала берсе, қыс қатты болып, жұтқа ұласуы 
мүмкін. Ал енесінен озып жүрсе, қыс жайлы болады. 
Күз мезгілінде қой отары өрге қарай жайылса, жұт 
болады деп жорылған. Қойдың желге қарап күйіс 
қайтарып жатуы күн райының жайлылығы мен 
жылылығының нышаны. 

Қойға қатысты тыйымдарда төрт түліктің тілін 
білген бабаларымыздың  ғибраты жатыр. Мәселен, 
қой жүнін өртеуге болмайды, түн ішінде қорадағы 
малды санамайды. Қандай жақын адамы болса да 
түн ішінде қорадан мал ұстап бермейді. Өйткені, қой 
жусап жатқан қорада бақ та жатады екен. Қораның 
бейқамдығы ыдыраса, мал тыныштығы бұзылады. 
Өрісте жайылып жүрген малдың немесе қоралы 
қойдың ортасын қақ жарып өтпейді. Себебі, үйірлі 
малдың ішінде Қызыр пайғамбар жүреді. Малдың 
оттай ыстық көрінуі содан деп ырымдайды. Қоралы 
қойдың ортасын жарып өтсе – Қызыр шамданады, 
мал екіге бөлінеді. Ортасынан айырылады, шығынға 
ұшырайды. Қойдың мүйізін отқа жақпайды, өйткені 
қорадағы қой сүйегі сырқырайды. Төлдеп жатқан 
уақытта қан шығаруға болмайды. Қой қоздап 
жатқанда малды сатпайды, біреуге сыйламайды. 
Өйткені малдың құты қашады деп санаған. 

Табалдырығымызды аттаған Қой жылы құтты, 
табысты жыл болғай! 

ТӨРЛЕТ, ҚҰТТЫ ЖЫЛЫМ, 
ҚОҢЫР ТҮЛІГІМ

Наурыз – қазақ халқының 
ерекше асыға күтетін мерекесі. 
Се бебі, бұл кезде күн мен түн 
те  ңеліп, айнала түлеп, мал төл
деп, дүние жаңара бастай ды. 
Со нымен қатар, жұрт бұлақ
тар дың көзін ашып, тал егіп, 
жанжаққа тазалық жүргізіп игі
лікті жұмыстар атқа рады. Сон
дықтан да Наурыз той ын жаңа
рудың мейрамы деп ата ған. 
Жыл басы саналатын көктем 
ме ре кесін бүкіл шығыс халқы да 
жержерде тойлайды. Олардың 
өзiне тән танымтүсінігі, салт
дәстүрi болғандықтан, әр ха
лық тың Наурызды қарсы алып 
той лауының да өзіндік үлгісі қа
лыптасқан. Сол секiлдi, бiздiң 
қа зақ халқының да басқаға ұқса
майтын сұлу салты, жара сым ды 
жөнжоралғысы бар. 

Мәселен, қазақ жұртының 
Нау рыз тойын Қыдыр ата мен 
наурызкөжесіз елестету мүмкін 
емес. Өйткені, халықтың түсінігі 
бойынша 21 наурыз түні даланы 
Қыдыр аралайды. Ол елге ырыс 
пен бақ, ынтымақ, әрбір отбасыға 
қуаныш сыйлайды. Ал, наурыз
көже бұл күннің басты асы. Оған 
халық қыс бойы сақтаған қысқы 
соғымның сүр етінен бастап, 
жеті түрлі ас қосып жасаған. Бар
лығы дәм татып, үлкендер ба та 
беріп, бірбірлеріне игі тілек

терін жолдаған. Әдетте үйдегi 
келмей қалғандардың сыбағасы 
да беріліп отырған. Оны үй 
иесі өз үйiнiң қазанында қалған 
көжеге қосқан. Бұл дәмтұзымыз 
араласып, ынтымақбiрлiгiмiз 
ны  ғайсын, көже секiлдi мидай 
ара  ласып, дәмдi қатынаста бо
лай ық деген ұғымды бiлдiрсе 
ке рек. Ең бастысы, дәл осы күні 
ау ылдың ер адамдары бірбірімен 
қос қолдасып, амандасып, төс 
қағыстырса, әйелдер жағы құ
шақ тасып ізгі ниеттерін білді реді. 
Сондайақ, бұл күні ауыл ақса
қалдары араларына жік түскен 
бауырлас ел, руларды, ағайын, 
досжарандарды бір дастарқаннан 
дәм таттырып, табыстырған. Ал, 
жалғызжарым жетімдерді үй
лен діріп, жеке отау етсе, кем
бағал, мүгедектерді жақын ту
ыс тарының қарауына арнайы 
мін деттеп тапсырған. Оған қоса 
жұт қа ұшырап қиналғандарға 

жы лу жинап беріп, ел болып кө
мектескен. Мұнан бөлек, қазақ 
хал қында Наурыз мерекесінде 
орын далатын мынадай салттар 
мен дәстүрлер бар. Әрқайсысына 
жекежеке тоқталар болсақ.

Наурызнама – шатшадыман
ды ойынсауық, той. Бұл күні 
барлық жұрт осы мейрамға келіп, 
кө ңілді ойынсауықтар болады. 
Яғни, мұнда шарап ішу, ренжісу 
сияқты жағымсыз әдеттерге қатты 
тыйым салынған. Керісінше, той
да ат жарыс, палуан күрес, ар қан 
тартыс, қыз қуу, алтыбақан се
кілді спорт бәсекесі, айтыс, түрлі 
ойындар мен көңілді жұмбақтар, 
ән, өлеңдер, наурыз жырлары ай
ты лады. Әркім үлкендерден бата 
тілейді. 

Ұйқыашар – мұны Наурызна
мада қызжігіттер жиналып, бас 
қосып әзірлейді. Ол ет, уыз си
яқты дәмді тағамдардан жаса
ла  ды. Қыздар өздері ұнатқан 
жі гіт теріне Ұйқыашардан дәм 
тат тыратын болған. Мұның мә
нісі жігіттердің ұйқысы сергек 
болсын деген ұғымнан туын
даған. «Ұйқыашар» болашақ күй
еу лерге күшқуат, махабат, нәзік 
сезім әкеледі деп те жеңгелері 
ырымдаған.

Селтеткізер – Наурыз  мере
ке сін дегі ерекше сый. Онда жігіт
тер қызкеліншектерге сақина, 
сырға, айна, тарақ сияқты сый
лық тар береді. Бұл дәстүрлі сый
лықтағы айна – пәктік пен жас
тықтың, тарақ – әдемілік пен сұ
лулықтың, иіссу – бүршігін жаңа 
жарған жауқазындай құлпы
рудың, жай най түсудің белгісі.

Белкөтерер – Наурыз күні 
қарт тарға үлкен құрмет ретінде 
арнайы жылыжұмсақ тағамдар
дан жасалатын дәм. Мұны қария
ларға ұсынғаннан кейін үлкендер 
батасын береді.

Наурыз-тілек. Достық көңіл 
мен тілектестіктің, адамгерші лік
тің белгісі, әрі тойдың жарасты 
салтының бірі ретінде айтылған.

Наурызтөл. Наурыз айында 
мал төлдей бастайды. Олар нау
рыз төлі деп аталып, төл басы 
ре тінде бағаланған. Қазақ халқы 
оны ерекше күтіп бағады. Төл ба
сы сатылмайды, ешкімге сыйға 
берілмейді.

 Наурыз айында 

ұшып келетін көктем құсын нау
рызкөк деп атайды. Қарасы ша
ғын ғана, осы құсты шығыс елі 
күтіп жүреді. Оны алғаш көр
ген дер «Наурыз, келдің бе?» деп 
шақырып, жем шашады. Наурыз
көкті ешкім қумайды, үркітпейді.

Наурызшешек. Наурыз ай
ын  да өсетін жапырақты, түрлі
түрлі гүлді, қауашақты әсем шөп. 
Оны үйде де өсіреді. Нау рыз
шешек «Қызыл кітапқа» ен ген 
сирек кездесетін бағалы өсім дік 
қатарына жатады. Оның майы
ның дәрілік қасиеті бар. 

Наурызша. Наурыз айында 
жұпжұқа, қиықша қырбық қар 
түседі. Оны халық «наурызша» 
деп атаған.

Осындай түрлі ырымдар мен 
салттардан тұратын, игі істер мен 
жаңа дүниеге толы, тіршіліктің 
тіні бастау алатын Ұлыстың 
Ұлы күні қазақ елі үшін қашанда 
қасиетті де киелі. Сондықтан да 
бұл күнді барша жұрт ерекше 
қарсы алып өткізуді жылдан
жыл ға дәстүрге айналдырып 
келе ді. 

Мейрамгүл 
ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.

ҰЛЫ КҮННІҢ ҰЛАҒАТЫ

Даңқты күрішші, Социалистік Ең
бек Ері Шырынкүл Қазанбаева дүйім 
жұртты таңғалдырып, қайта трактор 
руліне отырды.

Әңгімені әріден бастасақ, Еуразия 
1 телевизиялық арна қызметкері, Ха
лықаралық теледидар және радио ака
демиясының (IATR), ойынсыз кино 
және теледидар гильдиясының мүшесі 
Александр Замыслов, режиссер Вла
ди слав Колесов  бастаған түсіруші топ 
Ұлы Жеңіске 70 жыл толу қарсаңында 
7 сериялы деректі фильм түсіру мақса
тымен ауданымызға арнайы сапармен 
келген еді. 

Олардың сапары қарсаңында Шы 
рынкүл анамыздың үйіне барып ал
дын ала «тракторға қайта отырып 
ай дап көруге қалай қарайсыз?» – деп 
ке лісімін алған кезімде ойланбастан 
«неге отырмасқа – демеп мінгізсеңдер 
әрі қарай тізгінді өзім ұстаймын» деп 
қуана келісе кетті.

Трактор руліне отырған соң, ол 
кі сі нің қуанышы қойнына сыймай 
“Ме нің әлі де күшқуатым жетеді 

екен, машина айдауды ертерек қой ып 
кетіппін” деп өкінішін айтып салды. 
Ауылды трактормен аралаған апам
ның қуанышында шек жоқ. Режис сер
лер риза болып, шабытпен жұмыс жа
сады. Шырынкүл апамыздан сұхбат 
алды. 

Әрі қарай, Екі мәрте Социалистік 
Еңбек Ері, даңғайыр диқан, дала ака
демигі Ы.Жақаев атындағы күріш 
өсіру тарихы музейін көріп Ыбырай 
Жақаев атамыздың ұлы Сейітбек аға
мыздан сұхбат алып, атамыздың қан
дай еңбекпен 2 рет  Алтын Жұлдыз 
ал ғанын, соңынан қаншама ізбасар 
ерт кенін, 41 Социалистік Еңбек ері 
шыққан өзінің Шиелі мекенінің киелі 
екеніне көздері жетті.

Түсіру тобының мүшелері Ұлы 
Отан соғысына қатысқан және тыл
да еңбек еткен азаматтар жайлы 7 
се рия лы деректі фильмнің Еура зия 
1 телеарнасынан 39 мамыр ара
лы  ғында көрсетілетінін айтты. Тү
сі  рілім кезінде көмек көрсеткен 
№149 мектептің орыс тілі пәнінің 

мұ ғалімі Гүлмира Тұрмағанбетова 
және аудандық ішкі саясат бөлім мең
герушісі Бағдат Әбдіқадыровқа, осы 
телеарнаны шақырған музей ұжы

мына рахметін айтып кетті.
Құттықыз ЫХАНОВА,

Ы.Жақаев атындағы күріш 
өсіру тарихы музейінің директоры.     

ТРАКТОР РУЛIНЕ ҚАЙТА ОТЫРДЫ

Көкілташтан білім алған,  Сырдың  бойындағы 
халыққа Ислам дінін уағыздап, мешіт ашқан Ораз 
ахун  баба жатқан өлке – Қармақшы ауданының  
Ақжар  ауылы талай белгілі азаматтардың алтын 
бесігі. Кішкене ғана ауылдан, жырау Көшеней 
Рүстембеков, Социалистік Еңбек ері «Қазақтың 
Ма ресьеві» атанған екі аяқсыз тракторшы Қа
сымтай Ізтілеуов, Батыр Ана, Социалистік Ең бек 
ері Сәлима Жұмабекова анамыз бастаған топ ты,  
елімізге белгілі азаматтар –  филология ғы лымы

ның докторы Берікбай Сағындықов, Темір хан 
Тебегенов, Нұртай Торманов, экономика ғылы мы
ның докторы, мемлекет қайраткері Әбду али Спа
нов, техника ғылымының кандидаты Бөлен Ораз
баев, ақынжазушылар Адам Мекебаев, Сә нім күл 
Желдербаева, Сәнторе Пірманов, Қуан Бай қожаев, 
Нажмадин Ысқақов, Сахи Кішенов, Әб дірей Бө
рібаев, Сағладин Керуенов, Қалдыгүл Бали бае валар 
жалғастырып әкеткен.

Ақжар ауылы тарихы –  1928 жылы 8 серік тес
тік,  3 мойынтұрық,  5 артельдің негізінде ұйым
да  сып құрылған. 1932 жылы біртебірте ірілен ді
ріліп, заман ағымына сай   «Сталин», «Оян» «Бес
там», «Бозарық», «Жаңа бақыт», «Игілік»  колхозы 
болды. 1935 жылы сол кездің талабы бойынша, 
аудандағы колхоздардың жұмыстарын механиза
циялауды жақсарту мақсатында  алғашқы болып   
Ақжар МТСы жасақталып, алғашқы жер жыртатын 

тракторлар келе бастады. Сол кезде МТС директоры 
болып Жұбатқан Кенжалиев тағайындалса, кейін  
19411962 жылдары Әбдуали Бөлегенов басқарды. 
Осы басшылық тұсында, бірнеше рет ауыл шаруа
шылығында реформа болып майда колхоздар ірі
лен діріліп, 1957 жылы Ақжар қаракөл қой сов хо
зы болып қайта құрылды.  Аз ғана уақытта, қой 
ба сын 50000 мыңға жеткізген, Ақжар ауылынан 
Қызылқұм қиясындағы “Қуаңдария” қой совхозы 
бөлініп шықты да, ауыл қайтадан егіншілікке бет 

бұрды. Ақжар еңбекшілері 1957 жылдары 100200 
гектарға  күріш ексе, 1990 жылдары   күріші,   жо
ңышқа,   жүгері,   картоп,   көкінісі, барлығы 6500
7000 гектар егін еккен.  Еңбектің арқасында сол 
кез дің жоғарғы наградасы – Ленин орденімен ауыл 
азаматтары Әлиакбар Әбішев, Тиішбай Ешмұратов 
марапатталса, “Еңбек Қызыл Ту” орденімен  он еңбек 
майталмандары наградталды.   19861994 жылдары 
аралығында Ақжар ауылында ұн диірмені, рожки, 
вермишель шығаратын цех  жұмыс жасаса, мал басы 
3500 басқа дейін көбейіп, сүт өнімдерін өңдейтін 
израильдық құрылғы арқылы халық сұранысына сай 
17 түрлі сүт өнімдері шығарылды. Мал бордақылау 
алаңдары ашылды. Күнбағыс, мақсары дақылдары 
егіліп ас қатық майын шығаратын цех жұмыс істеді.

Иә, сонау бір тәуелсіздіктің алғашқы жылдары 
шаруашылық «Ақжар»  және  «Ораз ахун» толық 
серіктестігі  болып екіге бөлінді. Сол кездегі нарық 

талабына сәйкес жұмыстарын жүргізе алмаған 
серіктестіктер ауыл тұрғындарының әлеуметтік 
жағдайының төмендеп,  жұмыссыздықтың көбеюіне 
немесе сырт жақтарға жұмыс іздеп кетуіне әкелді. 
Жақсы мамандардың жұмыс іздеп сыртқа кетуі ша
руашылықтың жұмысының күрт төмендеп кетуіне 
тікелей әсерін тигізді. Бұл жағдай аудан, облыс 
басшылығының назарынан сырт қалмады. Ауылға 
жаңа серпін қажет еді. 

Елбасының ауылды көтеру саясатының арқа
сында, соңғы  жылдары Ақжар ауылында, яғни, 2013 
жылы 450 гектарға   күріш егіліп 52 адам жұмыспен 
қамтылса, 2014 жылы 850 гектар күріш егіліп, 104 
адам жұмыспен қамтылды. Биылғы жылы 1200 
гектарға күріш ,150 га жоңышқа, 5 га көкөнісбақша 
егу жоспарлануда.  2012 жылы Ақжар орталығында  
ауыл мешіті  пайдаланылуға беріліп, имандылық 
ұйтқысына айналса, өткен жылы  жаңадан клуб үйі 
салынды. Ауылға жастар қайта оралуда. Аз ға на 
уақыт тыныштық орнаған ауыл қазір қайта түлеу
де. «Сыбаға» бағдарламасымен мал алып өсіру, 
мал азығындық жемшөп даярлау, жем цехын ашу, 
құс өсіру, бал арасын асырау, жеміс бағын егу, 
шаруашылық жұмыстарын әртараптандыру қарас
тырылуда. Еңбек бар жерде абырой  бар екендігі өз 
ауылымыздың тарихынанақ көрініп тұр. Біз соған 
жетуге талпынамыз.   

Биылғы жыл – ірі оқиғаларға толы жыл. Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында сонау бір жыл
дары  5 майда колхоздың ізінен құралған Ақжар 
ауыл ынан 430  еразамат соғысқа аттанса,  350і қай
тып оралмағандар тізімінде.  

Ауылымыздан шыққан кәсіпкер азаматтардың 
көмегімен, клуб  әр түрлі ісшаралар өткізілетін 
орталыққа айналды. Осы азаматтардың тартуы 
ретінде халық “Шаншар”, “Шым кент шоу” театр
лары қойылымдарын тамашалады. Соң ғы бес 
жылдан бері ауылымызда жақсы үрдіс қа лып
тасты.   Ұлыстың Ұлы күні ауылдан шыққан мек
теп түлектері ауылға оралып, тұрғындарға Нау рыз 
мере кесін өткізіп береді. Биыл  19831984 жылы 
мектеп бітірген түлектер араға отыз жылдам астам 
уақыт салып, ауылға ат басын тіремек. Наурыз 
мерекесінде Ақжар ауылында «Наурыз» көші келіп, 
Қыдыр Ата қонады.  Ұлттық ойындар мен спорттың 
5 түрінен 16 жүлде тағайындалады. Өз өнерлерін 
көрсеткендермен, дәстүрді жалғастырғандар да шет 
қалмайды.

 Ең бастысы, ақжарлықтар туған топырағын 
ұмытпайды. Ауылға қайта оралып, ел еңсесін тік
теуге еңбек етеді. Бұл, сөз жоқ, кейінгі жастарға 
жұғысты болар жақсы дәстүр.

Құрманғали МҮСІРКЕГЕНОВ, 
Ақжар ауылының әкімі.

Қармақшы ауданы.

ЖАЛҒАСЫН ТАБАР
ЖАҚСЫ ДӘСТҮР

Жуырда көктемнің шуақты мерекесіне орай “Наурыз” 
шағын ауданында орналасқан “Сыр самалы” балалар 
бақшасында “Қош келдің, әз Наурыз” атты ертеңгілік 
өтті. Оның алдында ғана тап осы топта “Анаана деп 
ән салам” атты ертеңгілік өтіп, онда бүлдіршіндер 
анаәжелерге арналған әндерді шырқап, топ қыздары  
“Айдана”, ұлдары “Біздің жігіттер” биін билеген 
болатын. Онда балалар үлкенге құрметін, анаға деген 
сүйіспеншілігін өз өнерлерімен жеткізе білді. Екі кеште 
де Көктем ару, ертегі кейіпкерлері келіп, бүлдіршіндерді 
түрлі ойындарға тартты, сұрақтар беріп, сыйлықтар 
үлестірді.  Бұл кештердің өзгелерден ерекшелігі, оны 
ұйымдастырушы кешегі күнге дейін жұмыссыз жүрген, 
жеті баланың анасы атанған Нәзира Сабырәлиеваның 
өз мамандығын шебер меңгергендігі еді. Ұзақ жылдар 
бойы бала тәрбиесімен жүрген Нәзира  өткен жылы 
“Жас өркен” колледжін “Мектепке дейінгі ұйымдардың 

тәрбиешісі” мамандығы бойынша бітіріп,  жаңа ашылған  
“Сыр самалы” балабақшасында өзінің алғашқы еңбек 
жолын бастады. 

– Рас, Нәзираның еңбек өтілі жоқ, алайда өмірлік 
тәжірибесі басым,– дейді балабақша меңгерушісі Райкүл 
Бейсенова өз сөзінде. – “Құлыншақ” деп аталатын, 
құрамында 17 бүлдіршіні бар кіші топқа жетекшілік 
етеді. Оның топ мүшелерін мектепке дейінгі тәрбиемен, 
оқытумен қамтамасыз етуі, түрлі ісшаралар мен ашық 
сабақтарды өз дәрежесінде өткізуі көңіл қуантады. Не 
істесе де табиғи қалпымен, шынайы сеніммен өткізеді. 

Иә, көпбалалы ана Нәзира Сабырәлиева өз мақсатына 
жету  жолында табандылық көрсете білді. Енесі Гүлханыс 
пен күйеуі Саматтың, жақсы жандардың қолдауымен 
колледжге түсіп, мамандық алды. Несін жасырады, 
жұмыс іздеп талай мекемеге барды, талайының есігін 
сыртынан жапты. Жұмыс істеп, еңбекақы  алудан күдері 
үзілер шақта Райкүл апасы көмек қолын созды. Екі сөзге 
келмей енді ашылып жатқан балабақшаға тәрбиеші етіп 
қабылдады. 

Өз алдына бой көтерген “Наурыз” шағын ауданы 
жыл өткен сайын көркейіп, көріктеніп келеді. Өткен  
оқу жылында ғана пайдаланылуға берілген 140 орын
ға шақталған “Сыр самалы” балалар мекені тұрғын
дардың талғамына сай жабдықталған. Мұнда жас ерек
шелігі әртүрлі 8 топ жұмыс істейді. Әнәуез, спорт 
зал дары балалардың  жақсы тынығып, ойнауына қо
лайлы, балабақшада кітапхана, медициналық каби нет, 
логопед, психолог және басқа кабинеттер бар, “Ақ
жел кен” ересектер тобы заман талабына сай интер
активті тақтамен жабдықталған. Балабақша меңге
ру шісі атап өткендей, ұжым мектепке дейінгі тәрбие 
мен  оқытудың  мемлекеттік стандарты бойынша “Ал 
ғаш қы қадам”, ”Зерек бала” және “Біз мектепке ба

ра мыз” бағдарламаларымен жұмыс жасайды. Мұнда 
балалар  өмірді таныпбілуге, еңбек етуге, тіл үйренуге, 
ғасырлар бойы қалыптасқан әдетғұрып, салтдәстүрді, 
бабалар тарихын меңгеруге баулынады. Имандылық 
пен ұлтжандылықты бала бойына сіңіре отырып, ру
хани байлықты қастерлейтін  ұрпақ тәрбиелеу басты 
назарда ұсталады. Содан да балғындар  мекенінде  
интеллектуалдық оқулық, инновациялық сөйлейтін 
қалам, қазақ тілін интерактивті үйрену, Фребель 
әдістемесі мен Монтессори технологиясы қолданылады. 

“Сыр самалы”  балабақшасында 18 жоғары, 9 арнаулы 
білімді қызметкер балалардың болашағы үшін уақытпен 
санаспай еңбек етіп келеді. Олар жеке тұлғаның  жан
жақты дамуы үшін өз үлестерін қосуда. 

Жұмагүл ОРАЛБАЕВА.

“НАУРЫЗДАҒЫ” 
ШАТТЫҚ МЕКЕНІ

ІЗГІЛІК ПЕН 
МЕЙІРІМ МЕРЕКЕСІ

Ұлыстың Ұлы күні қарсаңында 
Қазақстан Республикасы Парла
мен тінің қос палатасындағы жерлес 
депутаттар атынан Сіздерге игі 
ниетімді білдірудің орайы келіп тұр. 

Күллі шығыс жұртына ортақ 
мереке – Наурыздың тарихы тым 
тереңде жатыр. Күн мен түн те
ңелетін, ырысы мол мереке біздің 
жандүниемізді шуаққа бөлейді, ой
ниетімізді таза арнаға бұрады. Бұл 
кешірім мен мейірімнің, үміт пен 
сенімнің, ізгілік пен түсіністіктің 
мерекесі. Бұл күні біз өткен жылы 
жасаған жұмысымызға есеп беріп, 
келешекке жоспар құрамыз, тәуелсіз 
еліміздің өркендеп, өсуі жолында 
жаңа бастамаларға негіз қалаймыз. 

Қазіргі уақытта, әлемдік эконо
микада күрделі кезеңді бастан өткеріп 
отыр. Бірақ, Елбасының «Нұрлы 
жол» жаңа экономикалық саясаты 
Қа зақстанның әлемдегі болып жат
қан дағдарыстың Қазақстанның эко
но микалық тәуекелдерге қояр тос
қауылы болды. 

Қызылорда облысы да мемлекет
тік сарабдал саясатты жүзеге асырып, 
өндірісі өрлеген, өмірі өркендеген, 
шаруашылықтары қалыпты дамыған 
аймаққа айналуда. Сыр өңірінің 
әлеуметтікэкономикалық саласын
дағы серпіліс өзге өңірлердегі жұрт
шылықты қызықтырып отыр. Ке ле
шекте де қызылордалықтар елдік істе 
бір жеңнен қол шығарып, бір жағадан 
бас шығарып бірлік таны татынына 
сенемін. 

Ізгілік пен мейірім мерекесі бар 
шаңыраққа шаттық сыйлаған!

 Қ.ЫДЫРЫСОВ,
 Қазақстан Республикасы 

Парламенті Мәжілісінің депутаты,
«Нұр Отан» партиясы 

Фракциясының мүшесі.
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КІНДІК ШЕШЕ

Кіндік кесу – мəртебелі, абы-
ройлы іс. Байыпты əжелердің 
ше  шімімен  кіндік кескен əйелге 
«кін дік кесер» кəдесі беріледі. Бұ-
рын дары жүкті əйелдерді тəжі ри-
бесі мол аналар  босандыратын 
бол ған. Олар сəби жарық дүниеге 
шық қанда жыламаса құйрығынан 
шарт еткізіп ұрып, дауы сын шы-
ғар тып барып, кіндік кесуге қам -
данады. Кіндік шеше  сол бала ның 
анасы  есепті құрметке ие болады. 

Өмірге келгелі жатқан сəби-
дің кіндік шешесіне  көргені мол, 
тəжірибесі бай, көпбалалы, ел-
ге сыйлы, мінезі жақсы, қолы 
жеңіл əйел таңдалады. Нəрестенің 
кіндігін кесіп, жерден көтеріп 
алып, жөргегімен анасына, ата-
енесіне, күйеуіне көрсетіп, 
шаңырақты қуанышқа бөлеген  
кіндік шеше  сəби қырқынан  
шыққанша оған қатысты жол-
жоралғылардың барлығын жа-
сайды. Олар: шілдехана өткізу, 
бесікке салу, киімін дайындау, азан 
шақыртып, ат қою, қарын шашын 
алдыру жəне басқа  салт-дəстүр, 
əдет-ғұрыптар.  Қазақ дəстүрінде 
кіндік шеше мен кіндік əжеге ат 
мінгізген немесе үстіне камзол жа-
уып, көйлек кигізген. 

Баланың кіндігі түскеннен 
кейін де жасалатын халықтық 
ырым дар баршылық. «Елдің қор-
ға ны болсын, үй күшік болмасын» 
деп ер баланың  кіндігін атшап-
тырым жерге апарып көмеді. «Қыз 
отбасының тірегі болсын»деп 
қыз кіндігін от орнына болма-
са табалдырыққа көмеді.  Қазақта 
«ба лам оқымысты болсын» деп 
кін дігін кітаптың арасына сақтап 
қоя тын, «ат құлағында ойнаған 
ша бандоз болсын» деп  кіндігін ат-
тың жалына байлайтын да ырым 
бар. 

«АҚҚОЛДЫ АНА»ДЕГЕН 
КІМ?

Бұрындары қазақ əйелдері  өз 
үйлерінде босанған. Бұл ауылдың 
үлкен əйелдері мен əжелері 
үшін айтулы шаруа болатын-ды.   
Екіқабат əйелдің толғағы баста-
лысымен оның ата-анасы  ауыл-
да əйелдерді босандырып алып 
жүрген  қолы жеңіл  əйелге хабар 
беріп, шақыртып алған. Оған 3-4 
əйелді  көмекшілікке тағайындап, 
дайындық жұмыстарын жүргізген.  
Ең бірінші, əйел босанатын  арнайы 
орын белгіленіп, арқан керілетін, 
от жағылып, су ысытылатын. Бала-
шаға, əйелдің атасы мен күйеуі, 
қайын аға, қайнылары, жалпы 
сол үйдегі еркек кіндіктілердің 
барлығы басқа жаққа жіберілген. 
Содан соң келінді босанды-
рып алатын қолы епті əрі ши-
палы, ел аузында «ақжарқын 
ана», «аққол ана» атанған  əйел 
өз жұмысына кірісетін. Оның 
аққолды атануының себебі неде? 
Кей жағдайда  бала теріс келіп, 
жас ана босана алмай қиналатыны 
бар. Сондай сəттерде қауіпті  ал-
дын ала сезетін  сезімталдығы əрі 
сол қысылтаяң сəттен тез жол та-
уып шығатындығы үшін ондай 
жандарды «аққол ана» деп атаған. 
Яғни, ол қазіргі гинекологтардың 
атқаратын қызметін атқарған. 
Мəселен,  қолы епті «аққолды 
аналар» бала дұрыс келме-
ген жағдайда қойдың жақсылап 
жуылған  ұлтабарын  қолына 
киіп, теріс келген баланы оңынан 
келтіріп, келіннің аман-есен бо-
сануына мүмкіндік туғызған. Бір 
таңданарлығы, «табиғи қолғап» 
саналған жаңадан сойылған 
қойдың ұлтабары анаға да, балаға 
да зиян келтірмеген.

Қазақ халқының кемеңгерлігі 
сол, «аққолды ана» толғатып жат-
қан əйелдің аузына тары салған 

екен. Белі үзілердей бебеулеп, ащы 
тол ғақтан əлсіреген  келінге тары 
əрі нəр береді,  əрі шайналған тары 
жақ тың қарысып қалуына жол бер-
ме ген. Бір қызығы, аққолды аналар 
кін дік шеше болуға таласпаған, 
тек өз міндеттерін атқарған. Ана 
мен бала жағдайының жақсы бо-
луын, сəбидің дүниеге аман-есен 
ке луін, түрлі қауіп-қатердің ал-
дын алу жəне босанғаннан кейін 
де күтіну жолдарын осы «аққолды 
аналар»қадағалап, ем-домын жа-
сап, жас анаға ақыл-кеңесін беріп 
отырған.

“ЖАРЫС ҚАЗАН” ДЕГЕН 
ҚАЙДАН ШЫҚТЫ?

Келін толғатқан заматта 
əйелдер қазанға ас салған.  Онда-
ғысы «қазан қайнағанша бала дү-
ниеге  келсін», «толғағы жеңіл 
бол сын» деп қазан мен толғақты 
жарыстырған. Бұның астарында  
əйелдің қазан қайнағанша аман-
есен босануын тілеген тілек жат-
са, екінші жағынан жаңа босанған 
ананың  сорпа-суы, əрі қуанышқа 
жиналғандарға дайындалатын ас 
деп қарауға əбден болады. “Жарыс 
қазан” деген осыдан шықса керек. 

Тағы бір айтарлығы, қазақ 
ешқашанда адамға «туды» де-
ген сөзді қолданбаған, бұл малға,  
жан-жануарға қатысты сөз болған. 
Ал тіліміздегі «қол-аяғын аман-
есен бауырына алды», «аман-есен 
жеңілденді» деген сөздер келіннің 
дүниеге перзент əкелгеніне  
қатысты айтылған. Жақсылық ха-
барды жеткізушілер «атұстар, 
“құрықұстар келді» деп ұл 
баланың, «шай қайнатарың келді, 
үкіңді дайында» деп қыз баланың  
дүниеге келгенін жеткізіп, бір-
бірінен сүйінші сұрасқан. Осыдан-
ақ əрбір сөздің  айтылатын жері 
болатынын əрі қазақ халқының 
тектілігін аңғаруға болады.

Гүлнұр РЕЙМБЕРГЕН.

Наурыз мейрамы парсытілдес 
халықтардың бірі – Тəжікстан 
халықтарының арасында ерек-
ше орынға ие. Тəжіктер Наурызды 
достықтың кілті жəне тіршіліктің оя-
нуы деп санайды. Оны «Хадир айи-
ам», яғни «үлкен мереке» деп атайды. 
Тəжікстанда да наурыз дайындығы 
Ирандағыдай Жаңа жыл басталар-
дан бірнеше апта бұрын басталады. 
Наурыздан бір апта бұрын балалар 
көктемнің келе жатқанын «Гол гар-
дани» рəсімін өлеңдетіп орындау 
арқылы халықты қуанышқа бөлейді. 
Бұл рəсімде балалар таныстарының 
үйлеріне көктем гүлдерін апа-
рып, үй иесі оларға сыйлық беріп, 
сый-сияпат көрсетеді. «Хане те-
кани» – үй тазалау; арнайы тəтті-
дəмді тағам əзірлеу; кең «Һафт син» 
дастарханының əртүрлі тағамдарын 
дайындау да Наурыздың дайындық 
жұмыстарының құрамына енеді. 
Сонымен қатар Тəжікстан халқы 
Жаңа Жылдың алғашқы күндері 
қала алаңдары мен парктерінде 
əткеншек теуіп, жұмыртқа ойы-
нын ұйымдастырып, күресіп, əтеш 
төбелестіріп шаттық пен қуанышқа 
бөленеді.

Аталмыш мейрамды Əзербайжан 
халқы да үлкен қуанышпен қарсы 
алады. Наурыз рəсімдері бұл елде де 
əдетте Наурыздан бір ай бұрын бас-
талады. Халқының есфанд айының 
сəрсенбілерін мерекенің өзіндік 
салт-дəстүрлерін өткізумен тойлай-
ды. Бұл сəрсенбілер «су сəрсенбісі», 
«жел сəрсенбісі», «от сəрсенбісі» 
жəне «жер сəрсенбісі» деген атаулар-
мен белгілі. Əзербайжандықтар бұл 
рəсімдерді əр сəрсенбіде өздерінің 
наным-сенімдері бойынша орындай-
ды. Бидайдың көк өскіні – көк пен бе-
реке, нығметтің молдығын білдіреді. 
Сонымен қатар саману дайын-
дау, жұмыртқа бояу, наурыздық 
тəтті дəмді пісіру, үй тазалау, 
жаңа киім сатып алу мен əртүрлі 
мерекелік көріністердің көрсетілуі 
– Əзербайжан Республикасындағы 
наурыздық салт-дəстүрлердің қата-
ры на жатады.

Наурыз –  Ауғанстан тарихы мен 
мəдениетінде тамыры тереңге кеткен 
мереке. Аталмыш мейрам осы елдің 
əдебиеті мен өнерінен, фолькло-
ры мен отбасылық жəне қоғамдық 
рəсімдерінен көрінетін өмір, таби-
ғат пен адами құндылықтарды 
құр меттеудің нышаны болып та-
была ды. Ауғанстанның əртүрлі 
ауыл  дары мен қалаларында жалпы 
ха лық – əйелі мен ер азаматы ерек-
ше рəсімдерді өткізу арқылы Нау-
рыз ды қарсы алуға барады. Осы 
күн ді ұлықтау үшін үстеріне жаңа ақ 
түс тен тігілген киім киеді. Олар дас-
тар хандарын тəтті-дəмді тағамдарға 
толтырып, «Һафт син» дастарханын 
жаяды. Қаланың сыртындағы ар-
найы алаңдардағы табиғат аясында 
көңіл көтеріп, шаттыққа бөленеді. 
Күрес, əн айту, халық билерін орын-
дау, əтеш төбелестіру сияқты көңіл 
көтеретін шаралар осы күні орында-
латын рəсімдердің қатарына жатады.

Пəкістанның солтүстік аймақ 
халқы мен осы аймақпен шекара-
лас аймақты мекендейтін адам-
дар да ерекше діни жəне ұлттық 
салт-дəстүрлермен келетін Наурыз 
мейрамының рəсімдерін өткізеді. 
Бұл аймақ халқы қолдарына түрлі 
түсті ту ұстап, шырақ жағып, Жаңа 
жылды қарсы алуға барады. Өлең 
айтып, мейрам өткізеді. Пəкістанда 
нау рызды «Алам афруз»деп атап, 
жұрт жаңа күннің келіп жеткеніне 
қуаныш білдіреді. Жаңа күн өзінің 
келуімен барлық əлемді жарық, əрі 
əсем күйге бөлейді. Пəкістандықтар 
бұл күні Наурыз дастарханын жайып, 
үстеріне ең жақсы деген киімдерін 
киеді. Жаңа жыл енер сəтте тілек 
тілеп, Құран оқиды. Туыстарының 
үйіне құттықтап барып, үлкендер 
кішілерге сыйлықтарын үлестіреді.

Наурыз мерекесінің əдет-
ғұрыптары мен салт-дəстүрлері 
жəне Жаңа жылдың басталуы əрбір 
ирандықтың жеке адами болмысы-
на ғана əсер етіп қоймайды, соны-
мен бірге Иран қоғамында да ұлы 
ерекшеліктер тудырады. Наурыз-
да жұрттың шат-шадымандығы мен 

қуаныштарын анық байқауға бола-
ды. Қоғамдағы ерекше қарбаласты  
Иранға келген адам бірден 
байқайды. Бұл қарбалас шаттықпен 
қатар келетін, қоғамға оң əсерін 
тигізетін Наурыз мейрамының бас-
ты ерекшелігі.  Наурыз мерекесі 
ұлттарды жақындататын жəне 
ұлттық жəне мəдени болмыс-бітімді 
нығайтуда да маңызды рольге ие. Ба-
лалар мен жасөспірімдер бұл күні 
үлкендермен бірге бір-бірінің үйіне 
бару рəсіміне қатысады. Отбасының 
барлық мүшелері жыл ауысар сəтте 
«һафт син» дастарханының айнала-
сында бірге болуға тырысады.

Тағылымға толы мере-
ке туысқан Түркияның түкпір-
түкпірінде «Сұлтан-й Наурыз», 
«Наурыздың тоғысы», «Наурыздағы 
мұз бұзылысы» деген атаулар-
мен өткізіледі. Оңтүстік Анадолы-
да 22 наурыз – «Сұлтан Наурыз» 
деп аталады. Жергілікті халықтың 
сенімі бойынша күн теңелетін түні 
белгісіз уақытта аяғындағы білезікті 
сыңғырлатып, кесте тоқи отырып, 
ғажап сұлу қыз батыстан шығысқа 
қарай аспанды кесіп өтеді. Кейбір 
аңыздарда құс киімін киген жігіт 
деп те айтылады екен. Сұлтан Нау-
рыз уақытын көрген адамдардың 
тілегі қабыл болады деген сенім 

қалыптасқан.
Ал қазақ халқы Наурызды 

көктемгі күн мен түннің теңелуі деп 
біледі. Олар дəл осы күні аспандағы 
жұлдыздар алғашқы нүктелеріне 
жетеді, сөйтіп жер беті дерлік та-
зарып, жер бетінде шаттық орнай-
ды деген сенімді ұстанады. Егер 
осы күні қар немесе жаңбыр жауса, 
оны Алланың нұры деп жақсылыққа 
балап, биыл жыл ырысты бола-
ды деп сенеді. Наурыз мейрамын-
да жұрт үстеріне шаттықтың белгісі 
–  жаңа, ақ түсті киім киеді. Көрісу, 
бір-бірінің үйіне бару – қазақ 
халқының наурыз мейрамындағы 
əдет-ғұрыптарының бірі болып сана-
лады. Қазақтар жеті түрлі тағамнан 
жасалатын «наурызкөже» деп ата-
латын тағам дайындау арқылы 
қаһарлы қыспен, қыс тағамдарымен 
қоштасады. Қазақстанда да Нау-
рыз күні əр түрлі мерекелік шара-
лар мен түрлі жарыс өткізу дəстүрге 
айналған. 

Өздеріңіз байқағандай, күллі 
шығыс əлемі үшін Жаңа жыл сана-
латын Наурыз – береке-бірліктің, 
қуаныш пен шаттықтың, мейірім 
мен ізгіліктің мерекесі болып қала 
бермек.

А.СƏРСЕНБАЙҚЫЗЫ.

Қазақ хандығының 550 жылдығы аясында 
өткізілген «Мəңгілік ел – мəңгілік тарих» атты дəстүрлі 
орындаушылардың концертін тамашалағаннан соң 
екі-үш күн бойы осы қойылымның əсерінде бол-
дым. Қойылым деп отыруымның себебі бар. Аталуы 
«дəстүрлі орындаушылардың концерті» дегенімен, 
бұл жыраулар өнерінің сайысын паш еткен,  арнайы 
қойылым болған-ды.  «Біздің тарих қалың тарих –
бұл-дағы, оқулығы жұп-жұқа бірақ тағы» деп Қадыр 
ақын айтқандай, тəуелсіздігімді ту етіп, егемен ел 
болғалы Аллаға шүкір тарихымызды зерттеушілер 
саны артып, оқулығы қалыңдап, əсіресе Қазақ 
хандығының 550 жылдығы тойлану қарсаңында та-
рихи оқиғаларға қатысты жадымыз жаңғырып, сана-
мыз сəулеленіп келе жатқандығы ақиқат. Жыр – ру-
хани қажеттілігіміз. Олай болатыны – мыңдаған жыл-
дардан бергі тарихымызда орын алған, ұлтымыздың 
басынан өткен оқиғалар, хандарымыздың көсемдігі, 
билеріміздің шешендігі, батырларымыздың ерліктері 
яғни сол заманның шындығы біздерге жыраулар 
арқылы жеткен. Бір сəттік көңіл-күйді білдіретін 
əннен гөрі, жырдың қуаты мен əсері əлдеқайда күшті.

Өз əлімше қойылымды баяндайын. Сахна төрінде 
хан ордасы. Хан тағында отыр. Хан ордасындағы 
мəжілісте алқа-қотан билер орналасқандай көрініс, 
билер орнында жыраулар. Əдеттегі көріп жүрген 
концерттегідей кезегін хабарлап жатқан арнайы 
жүргізуші жоқ. Қойылымның ерекшелігі де осын-
да. Қамшы тастап сөз сұраған билер сияқты кезек-
кезегімен бір жырау  ханға қарап əдеби сөзбен əдемі 
өріп отырып, кесек-кесек ойлы орамдарымен, жіге-
ріңді жанитын, рухтандыратын мəнді тіркестермен 
тарих тағылымын алдыңа тарта отырып, келесі орын-
далатын жырға жетелейді. Бастамасы айтыскер ақын 
Айдос Рахметовтың арнауын Əлиев Ерсейт орын-
дады. «Кенесары ханды» жырлаған Марат Сүгірбай 
мен «Абылай хан» дастанынан үзінді жырлаған 
Майра Сəрсенбаеваның жыр айтқандағы сөздері 
мен домбыраның сазды үні бірігіп қойылымның 
көркін қыздырып, көрерменнің делебесін қоздырды.   
Қойылымда қазақ хандығының бүткіл тарихын 
түгел қамтымады деу артықшылық болар. Оған бір 
қойылымның тарлық ететіні түсінікті. Бір жақсысы, 
өнегелісі десек те болар, ол бір аймақтың   ақындары 
мен  жырауларының шығармаларымен шектеліп 
қалмағандығы. Халық толғауы «Есім ханның» ерлігі,  
Мағжан Жұмабаевтың «Батыр Баяны», Қашағанның 
«Атамекені», Ақан серінің «Шырмауығы», Мəди 
Бапиұлының «Үшқарасы» жырланды, толғанды. 
Əр жырау дастандағы оқиғаның өрбуіне, мəн-
мағынасына сəйкес өзіндік жаңа ырғақпен, соны 
нақышпен бірде əуелетіп, бірде мөнтеңдетіп 
шығарманы құлпыртып айызыңды қандырып 
орындаушылық шеберліктерімен құлақ құрышын 
қандырды. Əйгілі жырау Алмас Алматовтың «Еділ 
мен Жайығын» жырлаған Күнсұлу Түрікпенова 

жырдың əр тіркестегі буын санына қарай əуелетіп 
əуен тауып, тұлпардың шабысындай, Сырдарияның 
кемерінен асып, толып тасып жатқандағы ағысындай 
сан құбылған үнімен тыңдарманды қорғасындай 
балқытты.  Мұхит Жақсылықұлының «Сыр тарт-
сам тарихтың тереңінен» толғауы,  Нұрмағамбет 
Қосжановтың «Сартай батыр» дастаны да қазақ тари-
хына бойлағысы, өткенін таразылағысы келгендерге 
тəлім аларлық жыр  болды. Əрбір жырау өз міндетін 
атқарар алдында ханнан рұқсат сұрағандай иіліп 
тағзым етіп барып жыр мінберіне жайғасып, жыр 
орындалып болғаннан кейін де ханға иіліп, ханның 
рұқсат еткен ишарасымен орындарына барып отыра-
тыны қойылымның қазақи əдеппен əдіптелгендігін, 
мəдени деңгейінің жоғарылығын көрсетті.

Осы қойылымда Балқы Базардың «Сұм 
дүниесінің» орындалуы  басы артық, қажет емес  
дүние сияқты көрдім. Себебі осыған дейінгі 
орындалған өрлік, ерлік, тұтастық, елдік жырлары-
нан кейін «сұм дүние, сұм дүниенің» қайталана беруі 
еңсеңді еңкіш тартқызатындай.  Екінші бір айтарым, 
ол – «Кенесары хан» жырының өте ұзақ орындалуы.

Ойларымды түйіндей келе, қойылымның 
сценарийін жазып дайындаған Қазақстанның 
мəдениет қайраткері Нұрмаханов Оңталаптың осы 
жұмысына дəн ризамыз. Үлкен еңбек. Тозығы жет-
кен сүрлеулі оңай жолға түспей, қиын да, соны жол-
ды таңдауы құптарлық.  Қойылымның осы   қалпын 
əлі де жетілдіре түсіп Астанаға, Алматыға жəне 
Қазақстанның қай түкпіріне алып барып қойса  да 
көрермендер ілтипатына, қошеметіне бөленер де-
ген ойдамын.  Қазақ хандығының 550 жылдығы 
аясындағы бағдарламада Нұрмаханов Оңталаптың 
оң ісі қолдау табуы керек. Олай дейтінім,  осы 
тақырыптық қойылымның ұрпаққа үлгі боларлық 
тəлімі,  бойына рух нəрін себер дəні бар сəтті шыққан 
дүние. Оның үстіне ұлттық  бояуы бар дəстүрлі 
əн сахнадан біртіндеп ығыса бастаған осы шақта 
халықтың рухани қажеттілігін өтеудің бір жолы жəне 
өткен тарихымызды ұмытпаудың оңтайлы тəсілі де 
осы сияқты.       

Сəпен АҢСАТОВ, 
ардагер, «Құрмет» орденінің иегері.

ÅÐËІÊÒІ ÆÛÐËÀҒÀÍ 
ÑӘÒÒІ ҚÎÉÛËÛÌ

ØÛҒÛÑ ÕÀËÛҚÒÀÐÛÍÛҢ 
ÍÀÓÐÛÇÄÛ ÒÎÉËÀÓ ÅÐÅÊØÅËІÊÒÅÐІ

Наурыз – шығыс халқының тағылымға толы ежелгі мейрамы. Осы рухани мейрам өзінің мәдени және дәстүрлі құндылықтарының 
арқасында милади жыл санағы бойынша 2010 жылы БҰҰ тарапынан Халықаралық құнды мұра деп танылғандықтан, 21 наурыз «Әлемдік 
наурыз мейрамы» деп аталды. Бүгінде бұл мейрам тек қана Иран, Орта Азия, Кавказ және Таяу Шығыс елдерінде ғана тойланбайды, соны-
мен қатар бүкіл әлем халқының тамыры тереңге кеткен Наурыз мерекесінің терең мәдениетімен танысу мүмкіндігі бар. Өзінің әртүрлі әдет-
ғұрыптарымен жыл сайын өтетін бұл мейрам планетаның миллиондаған халқына бейбітшілік пен достық және үміт сыйлайды.

ҰЛТТЫҚ ҰҒЫМ

ТЕКТІЛІК ТӘРБИЕСІ

Қазақтың ұлттық ойындарының бірі көкпар жігіттердің 
күш-қайраты мен ептілігі сыналатын ойын. Ертеде көшпелі мал 
шаруашылығымен айналысқан халық қасқырды соғып алғанда, 
еріккен жігіттері бөрі өлігін ат үстінде тартқылап, бір-бірінен 
ала қашып, лақтырып ойнаған деседі. Кейін ол ұлттық ат спор-
ты ойынына айналып, көк бөрі – көкпар аталып кетіпті. 

Негізінен көкпар «жаппай тартыс» жəне топқа бөлініп тар-
тысатын «дода тартыс» болып екіге бөлінеді. Көкпар ойнала-
тын алаң көлемі қатысушылар санына сəйкес бекітіліп, онда 
басы кесілген серке тартылады. Көкпар десе, делебесі қозып 
тұратын қазақ үшін бұл ойынның маңызы зор. Көшпелі елдің 
керемет мəдениетін үлгі еткен ұлттық ойынның бəсекелік си-
паты жастардың күші мен ептілігін арттырып, көшпелі шаруа 
мен батыр сарбаз үшін қажетті батылдық пен ерлік қасиеттерін 
дамытқан. Мұнда тек білекті ер жігіттер ғана емес, ақберен ат-
тар да сынға түседі. 

Елімізде Ұлттық ат спорты федерациясы 2000 жылда-
ры «Көк Бөрі» федерациясы болып бөлініп, оған көкпар, 
аударыспақ, қыз қуу, теңге ілу сайысы кірді. Бір жылдан 
кейін Спорт министрлігімен бірігіп алғаш рет ересектер ара-
сында чемпионат Өскемен қаласында өтті. Былтыр Түркістан 
қаласында ұйымдастырылған. Қазақстан біріншілігінде көкпар, 
теңге ілу, аударыспақ, қыз қуу жарысында атой салған аймақ спортшылары 
жүлделі орындарға ие болды. Мəселен, республиканың барлық аймағынан 16 
команда қатысқан дүбірлі додада намысты қолдан бермеген жерлестеріміз 
төртінші орынға тұрақтады. 

– Бұл үлкен жетістік, – дейді облысымыздағы Ұлттық ат спорты 
федерациясының аға жат тық тырушысы Ғабит Махатаев. – Былтыр Жаңа қор-
ғанда өткен жастар арасындағы сайыста ай мақтың жастар құрамасы екінші 
орын алды. Чем пионаттағы басқа да ұлттық спорт ойындары, яғни, теңге 
ілуден төртінші, аударыспақтан алтын мен қола жеңіп алды. Сонымен қатар, 
жас ерекшеліктеріне қарамай жамбы атудан бірінші жəне екінші орынды да 
өзіміздің спортшылар иеленді. 

Ересектер құрамасында 20-ға жуық жігіт бар, оның ішінде облыстық дене 
шынықтыру жəне спорт басқармасы 12 көкпаршыға арнайы стипендия төлеп 
отыр. Қазіргі кезде Түркия елінде өтетін Азия чемпионатына іріктеу жүріп 
жатыр. 

– Осы құрамаға ең болмағанда облыстан бір адамды кіргізуге атсалы-
сып жатырмыз. Сондай-ақ, теңге ілуден Азия чемпионатына да іріктеу өтуде. 
Біздің мақсатымыз – аймақ спортшыларын дүбірлі додаға қосу. Биыл об-
лыс орталығында салынып жатқан Ипподром болашақта көкпаршылардың 
негізгі базасы болады деп отырмыз. Өйткені, қаламызда көкпаршыларға 
арналған дайындық базасы жоқ, бірақ Жаңақорған ауданында орналасқан 
бөлімшемізде көкпаршыларымызды əзірлік жұмыстарын жүргізеді – деді, 
аға жаттықтырушы. 

Додаға түскен жігітке көбінесе қолбайлау болатыны мінетін аттың бол-

мауы. Ат демекші, көкпарға шабатын аттың жөні бөлек. Ол қарапайым мініс 
атындай қойторы емес, иесінің ойын оқитын есті жануар болуы керек. Ойын-
ды қыздырар 20 пайыз көкпаршының еңбегі болса, 80 пайызы аттың үлесіне 
тиеді. Осы ретте, көкпаршы жігіттердің білек қарымынан бөлек, астындағы 
атына көп рөл бөлсек. Мəселен, көкпарға еті мығым, сүйегі мықты, омы-
раулы, екпіні қатты, жылдам һəм көкпарды жерден іліп алуға икемделгіш, 
ақылды текті жылқы таңдап алынады. Жануарды көкпар үшін арнайы бап-
тап, үйретеді жəне көкпардың алдында етін қатырып жаратады. Семіз немесе 
арық ат көкпарға жарамайды.

Жалпы көкпар ойыны команданың бірлігі мен ептілігін қажет етеді. Ерте-
ректе көкпаршылар ауыл, ата, ру болып топтасып екінші ру, ата, ауылдың аза-
маттарымен сайысатын болған. Рудың азаматтары қарсыластарынан жеңіліп 
қалмау үшін əркез дайындықта, үнемі машық жасайтын болған. Қазақта: 
«Көкпар тартқандыкі, қоян қаққандыкі» деп тегін айтылмаған. 

Негізінен көкпар қауіпті ойын түріне жатады. Ойын барысында жарақат 
алу ықтималдығы тым жоғары. Сол себепті де, бұл ойын нағыз ерлер 
қатысатын сайыс түріне жатады. Көкпар тарту барысында ойыншылар-
ды атымен қоса жығып, сүйреп кететін жағдайлар болып тұрады. Мұндай 
жағдайды  болдырмау үшін, соңғы кездері ойын ережесіне қауіпсіздік шара-
лары енгізіліп, тартыс төрешінің көз алдында өтетін болды. 

Физиологтардың айтуынша, спорт түрлерінің ішінде бүкіл он екі мүшені 
тартысқа салатын спорт тек қана көкпар тарту жəне суда жүзу өнері де-
ген екен. Сондықтан, күш-қайратыңызды тасытып, білекті де жілікті жігіт 
болғыңыз келсе, көкпар тартыңыз, ағайын! 

Нұрбек САҒАТҰЛЫ.

КӨКПАР ТАРТЫП, ЖАМБЫ АТҚАН

Қазақ дейтін халықтың тарихы мен үлгі-өнегесі ұшан-теңіз, інжу-маржан секілді. Біздің  халықтың  
кішкентай ырымы мен тыйымының  астарында  үлкен мән-мағына жатыр.  Кез келген жоралғы жайдан-
жай жасалмайды. Ғасырлардан бері жасап келеп жатқан тектік қасиет деген тағы бар. Ол ұлттық 
қасиетпен бірге өріліп, бірімен-бірі сабақтасып жатады екен. Біздің бүгінгі әңгімеміз нәрестенің дүниеге  
келуі, ондағы атқарылатын халықтық шаралар туралы болмақ.

МЕЙІРІМ  МЕН  ІЗГІЛІК  САЛҒАН  ІЗІН
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Жеті қазына – қазақтың дəстүрлі дүниетанымындағы 
философиялық түсініктердің бірі. Қазақ халқы “Жеті 
қазынаны” ер жігіттің өмірімен байланыстырып, оның 
ұғымына мыналарды жатқызады: жүйрік ат, қыран бүркіт, 
құмай тазы, берен мылтық, қанды ауыз қақпан, майланғыш 
ау, өткір кездік. Ер жігіттің жүйрік аты – қанаты. Қыран 
бүркіт – қуаты. Құмай тазы – абыройын асырар сенімді 
серігі. Мылтығы – қаһарлы оты. Қақпаны – серті, ауы – 
əдіс-айласы, кездігі – сұсы. 

Халық “Жеті қазынаны” өмір қажетіне негіз етіп 
таратқан. Оны “Жеті ырыс” деп атауының да мəні осын-
да. Оған мыналарды жатқызған. 1) Адамның ақылы, 
ой-санасы. Өйткені, адамзат ақылы арқылы хайуанат-
тар дүниесінен ерекшеленіп,  əрі дүниенің қожасы бол-
ды; 2) денсаулық, яғни дененің саулығы; 3) Ақ жаулық, 
яғни үйдегі əйел адам – ердің жары, балалардың анасы. 
Халқымыз ежелден “Бас екеу болмай, мал екеу болмай-
ды” деп, əйелді тіршілік иесі, адам өмірін жалғастырушы 
деп қастерлеген; 4) Бала. Ол – адам өмірінің жалғасы, 
қуанышы; 5) Көңіл. Көңіл мен пейіл кең болса, ынтымақ 
пен береке орнайды; 6) Жер. “Жерсіз – ел тұл, ерсіз – жер 
тұл”; 7) Ит. Ол əуел бастан-ақ адамға сенімді серік болған.

 Ал ислам аңызы бойынша, “Жеті қазынаға” мына-
лар жатқызылады: 1) Қыдыр (қызыр). Ол өзі ұнатқан 
адамдарына ғана дариды. Қыдыр дарыған адам байлыққа 
кенеледі деген түсінік бар; 2) Бақ. Ерекше жаратылған 
құдірет иесі. Бақ дарымайды, қонады. Бақ қонған адам ел 

мен жерге қожалық етеді; 3) Ақыл. Ақыл — байлық пен 
бақыттың тірегі; 4) Денсаулық. Деніңізде саулық болмаса, 
өміріңізде сəн де, мəн де болмайды делінеді; 5) Ақ жаулық. 
Дін аңыздары бойынша, Алла адамды топырақтан жара-
тып, жан берген соң, адам ұрпағын тарату үшін оның сол 
жақ қабырғасының біреуінен Хауа Ананы жаратқан; 6) 
Тұз. Тұз – Алланың адамдар мен жан-жануарларға бер-
ген несібесі, таусылмайтын кені; 7) Ит. Адам мен Хауа 
Ананың алғашқы серігі, қорғаушысы. Осы айтылған ис-
лам аңызындағы Жеті қазына Алланың кереметімен ғана 
болып отырады. 

Жеті қазына ұғымы басқа халықтарда да кездеседі. 
Мысалы, грек аңыз-əңгімелерінде Жеті қазына басқаша 
кездеседі: 1) Көк аспан. Ол əлем сырын өз шеңберінде 
сыйғызып, солардың өзіндік қалпын сақтайды; 2) Күн. 
Ол əлемдегі тіршілікті басқарады. Барлық зат – Күннің 
шуағынан нəр алады; 3) Ай. Түнгі тіршілік нəрі. Ай 
табиғатты түн тұңғиығында тербеп, нұрландырады; 4) От 
– Күннің жердегі сүлдесі. Отты пайдалану арқылы адам-
дар дүниенің төрт бұрышына тарады; 5) Су. Сусыз тіршілік 
жоқ. Су – жерге қуат, өсімдік əлеміне, жан-жануарға нəр, 
көрік береді; 6) Жер. Жер – тіршілік анасы. Жан-жа нуар-
лар мен өсімдік əлеміне көрік, келбет, түр-тұрпат береді; 
7)  Ит – Адам мен Хауа Ананың пейіштен қуылып, жер-
ге түскендегі алғашқы серігі, досы əрі қорғаушысы. Сол 
себепті Жеті қазынаның бірі саналады.

Б.СМАЙЫЛОВ.

«Күн жылынып, көк көрінгелі 
көпшіліктің көңіліне желік кірген секілді. 
Балалар бірін-бірі қуалап, асыр сала ойна-
са, қарт кісілер де бір мезет аула алдында 
айналаға барлай қарап, əңгіме дүкен құрады. 
Ал жұмыс жасындағы, терте сүйрейтіндерге 
болса да тыным жоқ, таң атысымын тырмы-
сып, бірді екі етемін деп зыр жүгіріп жүргені. 
Қайтсін енді, нарықтық заманың жүдə адам-
ды бос қоймайды екен ғой, қолыңнан келер 
бір əрекетке тəуекел етпесең, өзгеге тəуелді 
боласың, онда да қолына қарап жəутеңдегені 
де иманы кері кеткен біреу болса, ері мойны-

на мінген деген осы болғаны». 
Тілеуберген қария осылай ойлады, 

кең көшенің ана шетіне көз жібере тұрып. 
Көктемнің күні арқан бойы көтеріліп 
қалыпты. Кешегі ұйқы-тұйқы жел жоқ, жым-
жылас басылыпты. Бірер шарбы бұлтың 
аспанда аунап жүр. Сірə, ұзамай жауын жа-
уатын секілді-ау. Əне, екі-үш бала бес-алты 
сиырды қуалап, падаға қоспаққа асығып ба-
рады. Мына қисық мүйізің əккіс пəле ме өзі, 
жалт бұрылып, қуысқа қарай қашады. 

– Өк-əй,- деп дауысын созған Тілекең: 
қолыңа ең болмаса, қарыс сүйем шыбық 

алсаң қайтеді, таяқ болмаса мал шіркін жөнге 
жүруші ме еді, – деп кейіді, қалта телефо-
нын шұқылап, біресе жерге, біресе сиырға 
қарағыштаған қалқаң құлақ қара балаға. Осы 
кезде шайға шақырған кемпірінің де дауы-
сы естілді. Жұмакүл ғой. Үш-төрт жыл бол-
ды аяғын санап басып, бүкшеңдеп қалғанына, 
əйтпесе, баяғыда қос бұрымындағы шолпы-
сы сылдыраған бойжеткенің осы еді ғой... 
Қайтсін-ай, енді, ерлі-зайыпты арба тартқан 
қос өгіз демекші, тағдырлары қосылып, 
жұптасып өмір сүргелі де міне жарты 
ғасырдан асыпты. 

Тепсе темір үзетін жігіт кезінде 
Сарыағаштағы Қапланбек техникумын 
бітірді. Веттехник деген мамандық алып 
шықты. Сол кездері бұ кісіңіз Шымкенттегі 
сауда техникумын бітіріп, үкен дүкеннің 
бірінде қызмет істейді екен, көрді де 
Тілекең сол маңнан ұзай алмай қалды ғой. 
Онысы да тым пайдасыз болмады, об-
лыс орталығындағы ет комбинатында 
мамандығына сай жұмыс істей жүріп, Шым-
кент технологиялық институтының кешкі 
бөлімінде оқыды. Ет-сүт технологы де-
ген дардай мамандық иесі. Сол шамадағы 
қарбаласта екеуі көңіл жарастырып, үй бо-
лып та алысты. Бəрі де қызық, бəрі де керемет 
еді-ау. Шіркін, жастық шақтың сол кездері! 
Қызық болғанда, екеуі де  Наурыз айында 
дүние есігін ашқан екен, бірі 13-і, екіншісі 
24-і жұлдызында. Сол сəйкестіктің əсері бо-
лар, бұл кісілер көктем айын, əсіресе, Наурыз 
туар шақты ерекше жақсы көреді.  

– Бізде көк қылтиып қалыпты, ал мына 
жоғары жақта ұзамай мал тойынады-ау, 
деймін, – деді қолына кесесін ала берген 
Тілекең əлігіндегі ой үзігінен əлі де ұзай ал-
май. 

– Ия, бұл Наурыздың басы ғой, айтпақшы 
бүгін біздің көшедегілер наурызкөже бер-
мекші екен, Марат екеуің барып қайтыңдар, 
мен Тұрсынайдың үйі жағына барайын, 
кеше арнайы шақырып еді, осындай жиын 
жасамақшы екен.

– Ілгеріде, біздің Майлытоғайда Наурыз 
көжені мектеп директоры болған Дүйсенбай 
Сыздықов деген көкеміз ұйымдастырушы 
еді. Кейін білсек, өзі көзге көрінбесе де адам-
дарды жұмсап, бəрін реттетіп қояды екен. 
Ескіліктің қалдығы деп совет үкіметің ер-
теден келе жатқан бұл мерекені оншалықты 
құптамаса керек. Сонда күрес, арқан тартыс, 
балалардың жаяу жарысы ұйымдастырылып, 
озғандарға бəйге берілетін.

– Астың да түр-түрін дайындайтыны 
ше, жұрттың бəрі əсем киініп, шат-шадыман 
көңілді күйге кенелетін-ді. Шүкіршілік, 
еліміз тəуелсіздік алғалы бұл тойға ерекше 
мəн беріліп, қызықты өткізіліп жүр ғой. 

– Бəрінен де ақсақалдардың өкпелесіп 
жүргендерді қол алыстырып, татуласты-
рып жіберетіні керемет еді. Жарықтықтар 
бұрынғының дəстүрін берік ұстанатын еді-
ау! 

Сексеннің көмбесіне көз тастап тұрған 
екі қарт осылайша, едəуір қауқылдасты. 
Өмірлеріне шүкіршілік етіседі. Балаларының 
барлығы жоғары оқу орнын бітірді, бір-бір 
мамандық иесі. Немере, шөбере сүйіп отыр.  
Бастысы – елдің амандығы мен жарқын 
болашақ. 

Тəубе, тағы бір Наурыз келді. Қос қария 
қол ұстасып, Ұлыстың ұлы күнін көппен 
бірге тойлауға аяңдап барады... 

Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Шиелі ауданы. 

ҰЛЫСТЫҢ ҰЛЫ КҮНІ

БҰРЫНҒЫ МЕН БҮГІНГІ

ЖЕТI ҚАЗЫНА

Дүниені түрлендірген Наурыз табалдырық аттады. Бүгінде бұл 
мерекені түркі халықтары жоғары деңгейде атап өтуді дəстүрге 
айналдырған. Онда қазақ халқының салт-дəстүрлері орындалып, үлкені 
мен кішісі  бірдей атсалысады. Əсіресе, мереке жақындаған сайын əрбір 
отбасы ұлттық тағам Наурызкөже жасауды міндетім деп санайды. Жас 
келіндер болса, үлкен жеңге, ана-əжелерімізден  ақыл-кеңес сұрап, оның 
дайындалу жолын үйренеді. Наурызкөже келер жылғы молшылықтың 
жоралғысы ретінде ұлы тойда кез келген шаңырақта міндетті түрде 
əзірленетін ас болып есептелінеді. Халықтық дəстүр бойынша оған бидай, 
тары, сүр ет, бұршақ, сүт, су, тұз сияқты кем дегенде жеті түрлі азықтық 
заттар қосылуы тиіс. Соғымнан арнайы сақталған ет ең басты азық түрі. 
Наурызкөжені дайындаған кезде оған ерекше мəн берілген. Себебі, үлкен 
қазанға асылған астан бүкіл ел ауыз тиеді. Соған сай ырымдар жасала-
ды. Енді бұл көже неге жеті түрлі дəмнен жасалады деген сұрақ туаты-
ны сөзсіз. Өйткені қазақта жеті киелі сан болып есептеледі. Оған қоса 
ырымдарға да аса назар аударған. Мəселен, наурызкөжеге қосылған жеті 
дəмнің де адам ағзасына тигізер  пайдасы зор. 

Осы тұста айта кетерлігі, наурызкөже берілетін кезде қолданатын 
салт жоралғылар да бар. Мəселен, ертеден бері сақталған дəстүр бойын-
ша əйел өзімен бірге ыдысын ала жүрген. Ол əрбір үйдің көжесінен 
құйып алып, оны өз үйінің қазанындағы көжесімен қосқан. Бұл дегеніміз 
дəм-тұзымыз араласып, ынтымақ-бірлігіміз нығайсын, біріміздің ыры-
сымыз бірімізге жұғысты болсын деген үлкен ұғымды білдірген. Ал 
көже ні ыдысқа толтырып құйып береді. Ондағы мақсат жаңа келген 

жыл дың несібесі ортаймасын дегені екен. Сонымен қатар, сол құйыл -
ған көжені тауысып ішу керек, əйтпесе ырысы кем болады деген ырым  
қалыптасқан. Егер адам жеті үйден жеті дəмнен дайындалған наурыз-
көже ішіп шықса жаңа жыл ол адам үшін сəтті болады деген сенім 
бар. Тағы бір айта кетерлігі, əр үйдің дастарханына ақтан, көк ыдыс-
тан жəне қызылдан жеті түрлі тағамдар қойылатын болған. Оның бəрі 
де қазақтың ұлттық тағамдары болуы тиіс. Олардың қатарына ірімшік, 
құрт, сүзбе, бауырсақ жəне түрлі тоқаштар жатады.  Қалыптасқан салт 
бойын ша қойдың басын ауылдың ең үлкен ақсақалының алдына қояды. 
Ал басқалары наурызкөжеден дəм тата бастайды. Сондай-ақ, жиналған 
жұрт “Ауызды ақтан айырмасын, қызылды уақытысымен көрсетсін” деп 
тар қасатын болған. Əдетте Наурыз күнгі қасиетті дəмнен алыс сапар да 
жүрген адамдарға, қадірменді, сыйлы ақсақалдарға сыбаға ретінде сақ-
тап қойған. Сөйтіп сапардан оралған қонақтарға сақтаулы сыбағасын 
үлестірген.

Жəне де наурызкөжені халық арасында “тілеу көже”, “көп көже” деп 
те атайды. Одан əрі  наурыз көжеге, наурызға арналып сойылған малдың 
кəделі асына Наурыз бата берілген соң, жиналған халық “ақ мол болсын” 
деген ізгі тілектерін  айтып,  тарқасатын болған. 

Қаламызда наурызкөжені ерекше ықыласпен дайындайтын ақ 
жаулықты аналарымыз жетерлік. Солардың бірі – Айғаным Сəрсенбаева. 
Ол кісі бізбен  наурызкөжені  дайындау сырымен бөлісті.

–  Жылда Наурыз мейрамын асыға күтеміз. Себебі, ол біздің төл 
мерекеміз.Ол кезде адамдар бір-бірімен төс қағыстырып, өкпе реніштерін 
ұмытып, татуласады. Сондай-ақ, мерекенің ең басты ерекшелегі – нау-
рызкөже. Оған қажетті азық-түліктерді алдын ала алып қоямын. Бұл күні 
үлкен қазанды асып, наурызкөже жасаймын. Құрамына жеті түрлі азық 
түрін қосамын. Кейде өз қалауымша жеміс-жидек түрін қосамын. Ең 
бастысы, етті жақсы сүрленген болуы тиіс. Сонда көже дəмді болады. 
Екі келінім бар. Олар да ұлттық тағамды жақсы жасайды. Үнемі оларға 
ақыл-кеңесімді беріп отырамын. Наурызкөже дайын болған кезде  үлкен 
дастарқан жайып, көрші-қолаң, ағайын-туыстарды шақырып, Наурыз 
көжеден дəм тарттырамыз,-деді.

Жалпы, бұл мейрамда жастар алтыбақан, көкпар, қыз қуу секілді ұлт-
тық ойындарды ойнаса, үлкендер егін жайын, елдің келешегін талқылып, 
бірлік пен татулықты дəріптейді. Айтыс ұйымдастырылып, əн-жырдан 
шашу шашады. Ал таң ата көпшілік биіктеу төбенің басына шығып, таң 
нұрын қарсы алады. Күлімдеп көрінген күнге иіліп сəлем беріп, “құт да-
рысын” деп, айналаға жəне төңірекке ақ бүркіп, үйлеріне тарқасады. 

Ендеше баршамыз наурызкөжені тойып ішіп, ізгі тілектер айтайық. 

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

ÍÀÓÐÛÇ ÀÉÛ ÒÓҒÀÍÄÀ

Наурыз – аузымыздың аққа жарып, күн мен түннің 
теңелер сəті. Жерге көк шығып, мал төлдеп, адамдар бір-
біріне деген өкпе-ренішін ұмытып, берекенің бастауындай 
болған бұл күнді қазақ халқы ерекше қастерлеген. Себебі, бұл 
ай – Жаратқанның ризық-несібесінің жер бетіне төгілер сəті 
іспетті. Бүгінде талай жыл бойы жадымыздан өшуге айна-
лып, көмескі тарта бастаған Наурыз мерекесі санамызда қайта 
жаңғырды. Еліміздің түкпір-түкпірінде мереке – ізгіліктің 
алаңы, мейірімнің бастауы, татулықтың ұйытқысындай 
болған мəнге ие бола бастады. Сол себепті де Наурыз тек 
той тойлап, шаттанатын ғана сəт емес, көңіл түкпіріндегі 
мейірімді оятып, ізгілік шапағатын өзгелерге де сезіндіретін 
уақыт. 

Осындай шуағын төккен ізгі айда игілікті істі қолға 
алғандардың бірі «ҚазГерМұнай» БК» ЖШС-ның Бас ди-
ректоры, облыстық мəслихаттың депутаты Медет Сапиұлы 
Кəрім. Ол Наурыз мейрамы қарсаңында ой-өрісі кемтар бала-
лар тəрбиеленетін №7 Арнайы түзету мектеп-интернатында 
болды. Онда 118 бала тəрбиеленіп жатса, оның 2-і жетім бол-

са, 62 бала əлеуметтік қамтылуы нашар отбасынан шыққан. 
Балаларға қамқорлығын төгіп, келешекке деген үміттерін 
үкілеп қайтқан халық қалаулысы қайырымдылық шара-
сы аясында балалардың жүріп-тұруы мен дəрігерлердің 
қабылдауына еркін барулары үшін қажет «Газель» 

автокөлігін сыйға тартты. Жан жылуы əрине, мұнымен 
тоқталып қалмақ емес. Балалар əрбір мерекеде ескерусіз 
қалмай, сыйлықтарын алып, түрлі мерекелік шараларға да 
ұдайы қатыстырылып тұрмақ. Медет Сапиұлы өзінің мектеп 
ұстаздары мен балаларға арнаған сөзінде өскелең ұрпақтың 
ертеңгі болашағының баянды болуы жолында аянбай еңбек 
ету – азаматтық һəм адамгершілік міндеттері екендерін баса 
айтты. Осы ретте қайырымдылық жасау, өзгелерге көмек 
қолын созу  «ҚазГерМұнай» БК» ЖШС-ның жəне Медет 
Сəпиұлының қоғамдық, қайырымдылық жəне əлеуметтік 
қызметінің маңызды бағыттарының бірегейі болып қала 
бермек. Балғындарға жасалған игі істің куəсі болған оқу 
ордасының басшысы Рсалды Қалжанова өз кезегінде Ме-
дет Сапиұлы мен басқарып отырған «ҚазГерМұнай» БК» 
ЖШС-на үлкен алғыс білдірді. Алдағы уақытта да ол кісі 
сенім үдесінен шығып, көңілге серпін сыйлар шаралардың 
ұйытқысы бола бермек. 

Алтын ОҢТАЛАПҚЫЗЫ,
«ҚазГерМұнай» БК» ЖШС.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

Қазгермұнайлықтар балаларға қуаныш сыйлады

«ҚазГерМұнай» ЖШС біріккен кəсіпорнында соңғы екі-үш жыл 
көлемінде «Ардагер-Мұнайшы» қоғамдық қоры жұмыс істеп келеді. Оның 
құрамы ұзақ жыл бойы компанияда жемісті еңбек етіп, зейнеткерлікке 
шыққан бұрынғы мұнайшылармен толыққан. Қор есебіндегі  əрбір 
ардагердің денсаулығы, əлеуметтік жағдайы компания басшылығының 
назарында. Олардың жылына бір рет ауруханада тегін ем алуына, 
медициналық бақылаудан өтуіне жағдай жасалған. Сонымен қатар 
олардың сұраныстары ескеріліп, демалыс орындары мен шипажайларға  
кəсіпорын есебінен жолдама беріледі. 

Кəсіпорын тарапынан ардагерлердің еліміздің ірі  қалаларына туристік 
саяхатқа шығып, бос уақыттарын тиімді  өткізуіне мүмкіндіктер жасалуда. 
Мəселен, алдыңғы жылы 25 ардагер “Арман қала – Астана” атты туристік  
саяхатқа шығып,   Елорданың тарихи орындары мен мəдени ошақтарында, 
Тұңғыш Президент  мұражайында болса,  өткен жылы сала ардагерлері 
Алматының көрікті жерлерін, тарихи орындарын аралады. “Шымбұлақ” 
тау шатқалында, «Медеу» мұз айдынында болып, аңызға айналған “Есік” 
көлінің  сұлулығын өз көздерімен тамашалады. Осы сапарда ардагерлер 
Лермонтов атындағы орыс театрында болды. Тағы бір атап айтарлығы, 
үлкен кісілер осы сапарларға ұшақпен тасымалданып, бесжұлдызды қонақ 
үйлерге орналастырылды.

– Қазақ хандығының 550 жылдығына орай  биылғы жылы   ардагерлерді 
көрікті Көкше  жеріне қыдыртуды көздеп отырмыз,– дейді қоғамдық қор 
директоры, барлық шаралардың ұйымдастырушысы, қалалық мəслихат де-
путаты Рəзия Қалжанова.– Халық қалаулысы, жомарт жүректі азамат Ме-
дет Кəрім мен Юй Чжи Цин мырзалар басқарып отырған «ҚазГерМұнай» 
компаниясы кезінде мұнай өндіру саласының өсіп-өркендеуіне қомақты 
үлес қосқан бүгінгі зейнеткерлерге жағдай жасап, қайырымдылық 
көрсетуден əсте жалықпайды. Біз соған ризамыз. Ұлыстың Ұлы күні – əз 
Наурыз мерекесі баршамызға  құт-береке əкелгей.

Қарттарын қадірлеп, ардагерле рін ардақтаған ұжымға  алғыстан басқа 
айтарымыз жоқ.

Ж.ТƏУКЕНОВА.

ҚÀÐÒÒÀÐÛÍ 
ҚÀÄІÐËÅÃÅÍ ҰÆÛÌ

СЫР  ЕЛІНЕ  ҚОШ  КЕЛДІҢ,  ӘЗ  НАУРЫЗЫМ!



Сылаңдай аққан сұлу Сырдың бойында 
кімдер өтпеген десеңізші?! Ескіден жеткен 
есті сөздің бір сорабы жұртының мұңын 
мұңдап, жоғын жоқтаған Үбіс би туралы 
өрілер еді. Үбіс деген атамыз 19 ғасырда 
Сырда, Жаңадария бойын жайлаған атақты 
би. Азды көпке, жоқты барға, кедейді байға 
теңеуге тырысқан тұрпатты тұлға. Ол кез 
Сырдың бойы бүгінгідей ұры түсіп кеткен үй 
сияқты жүдеу емес-тін. Асау Сырдан қыздың 
бұрымындай таралатын Іңкәрі бар, Жаңасы 
бар, Көнесі бар (Ескідариялық), Қуаңы мен 
мыңдаған көлдері, ит тұмсығы батпайтын  ну 
тоғайлы шұрайлы мекен-ді. Әріде тұтас түркі 

жұртының, беріде алты Алаштың, кейін исі 
қазақтың басы қосылған ортақ мекені болатын. 
Түркінің қаһарлы қағандарының бірі Күлтегін: 

Біресе ілгері шаптың,
Біресе кейін шаптың,
Барған жерінде не игілік таптың?
Қаның судай ақты,
Сүйегің таудай жатты.
Бек ұлдарың құл болды,
Сұлу қыздарың күң болды.
Білмегенің үшін, жамандығың үшін, 

– деп күйінген. Сөйткен түркілер  білу 
үшін, жамандықты адастыру, жақсылықты 
жанастыру үшін де Сырға келген. Кәрі 
құрлықта барлық жол Римге апарса, Қыпшақ 
даласындағы Ұлы жолдар Сырда тоғысатын.  
Содан ол Алаштың анасына айналған. Ал 
осы аймақта Бұхар, Хиуа, Үргеніш, Самарқан 
сияқты Орта Азияның көрікті қалаларына 
шығаратын атақты Шымбай жолы болған. 
Қызылқұмды көктей өтетін осы жолдың 
тереңдігі сондай, түйе мінген адам көрінбейді 
екен. Жүргіншінің көптігінен әбден қазылып 
қалған. Сүрлеу әлі бар құсайды... Сол Шымбай 
жолының қарақалпақпен шектесер жеріне, 
қазіргі Жаңадария бойына  керуен сарайын 
тұрғызып,  жолдың табанына кірпіш қалатқан 
да Үбіс би екен. Және бір мәрттігі – жыл 
сайын оразаның тұсында халыққа бір ай бойы 
ауызашар беріп тұрған. Оның дарқандығын 
естіген тұрмысы төмен отбасылар сол 
ауылдың маңайына келіп қоныстанады 
екен. Үбіс оларға көп малынан мал беріп, 
шаруаларының түзелуіне демеу болған. 
Айталық, бір отбасына сауынға бірнеше сиыр 
берсе, одан ақысын да, төлін де  сұрамаған,  
күзде бір қарын май ғана алады екен. Екінші 
біреулерді отырықшылыққа үйретіп, ат-
көлікпен, құрал-сайманмен қамтамасыз еткен. 
Одан түскен егіннің бір бөлігін ғана алып, 
жиналған маймен қосып, тамақ қылып оразада 
халыққа қайта таратқан. Осылайша ортасына, 
отбасы-ошақ қасына  адал Үбіс бай  халқына 
қалтқысыз қызмет еткен қалаулылардың 
қатарында болыпты. Қазақтың дуалы ауыз 
ақыны Әбубәкір Кердері  «Жігітке бақыт та 
оңай, дәулет те оңай, болса егер қабырғалы 
халқы оның» деп осындайда айтса керек. 
Оның халқы орманы, ар-ұяты қорғаны болып, 
септесіп күн кешкен. Мінеки, осы Үбіс 
би сияқты мырзалығы мол, адамгершілігі 
зор тұлғалар ғой, далалық демократияны 
қалыптастырған, рулық өмір-салттың таптық 
езгіге жол бермеуі жолында күрескен, сол 
арқылы әлеуметтік теңдікті бұзбай ұстап 
келген, рухани мәдениеттің төлтума сипатын 
сақтап, кейінгі ұрпаққа жеткізген. Олар 
дәстүршіл, ойлағаны ынтымақ, көксегені 
теңдік, жасағаны жақсылық, сондықтан 
да тапқаны адал. Адалдық қасиетті олар 
өмірінің мәніне, тіршілігінің сәніне айналдыра 

алған. Осындайда орыстың ойшылдарының 
бірі А.И.Герценнің «қандай бір айбынды 
әмірші болса да, халық деп аталатын құдірет 
айдынның бетіндегі қалтқы сияқты, сол 
халықпен бірге көтеріліп, сол халықпен бірге 
төмендейді» деген пікірі ойға оралады. Үбіс 
бабамыз да сондай санаттағы әрбір басқан 
қадамын сауапқа бағыттаған аузы дуалы, 
лепесі қабыл жан екен. 

Бірде Үбіс би жолаушылап жүріп, аталас 
туысы Жүргеннің ауылына түсіпті. Келсе үйдің 
жанында Жүргеннің әйелі «Құдай бір ер бала 
сүйгізбеді» деп налып тұрса керек. Үбіс би 
келініне «Жай қолыңды, бата берейін. Келесі 

жылы ұлды боласың, атын өзім қоям» деп 
бетін сипап, інісінің ауылда жоғын білгесін, 
үйге түспей әрі қарай жүре берген екен. 
Арада жылға жуық уақыт өткенде Жүргеннен 
хабар келеді: «Ұлды болдық. Уәде бойынша 
ағам келіп, баламның атын қойып беріп 
кетсін» деген. Үбіс би Жүргендікіне жеткесін 
періштені қолына алып «Мынаның түрі аққұба 
емес, тым қара болды-ау, ендеше есімі де Қара 
болсын» депті. Сол Қарадан кейін ел ішінде 
«Темір нарком» атанған атақты мемлекет 
қайраткері, қазақтың маңдайына біткен 
марқасқаларының бірі Темірбек тарайды. 
Айта берсе Үбіс атамыздың әулиелігіне дәлел 
болатын мысалдар көп, әрине...

Бүгін сексеннің сеңгіріне шығып 
отырған Жәлиұлы Бұқарбай ағамыз сол Үбіс 
бабамыздың тікелей ұрпағы. Тектінің тұяғы, 
асылдың сынығы. Бұқарбай ағамыздың кісілік 
келбетін көріп, адами қасиеттерін сезінгенде 
ойға еріксіз  Үбіс бабамыздың сақилығы 
келеді. «Жоқтан бар құралмайды, бар 
жоғалмайды» деген осы шығар, бәлкім. Қалай 
болғанда да ағамыздың сексен жылдық өмір 
жолымен танысып, сұхбаттассаңыз оның тұла 
бойы тұнған адалдық пен адамгершіліктен 
жаралғанын таныр едіңіз. Шебер Құдай 
кең пішіп, мол жаратқан тұрпатты тұлға 
тұрады көз алдыңызда. Ойы ұшқыр, дауысы 
қатқылдау. Бұл кісілер сонау 30-шы жылдары 
дүние есігін ашқан аш құрсақ ұрпақтың 
өкілдері ғой. Қиын заманда, қатаң өмірдің 
қазанында қатты қайнап, жоқ-жітікті көп көріп 
жетілгендер. Балдәурен балалық шақтары 
қысылтаяң кезде тура келгендіктен болар, бұл 
ұрпақ аса еңбекқор, үнемшіл де қанағатшыл 
болып  өскен. Адалдықты, намысқойлық 
пен теңдікті ту еткендер олар. Өзі айтады: 
«6 жасымда әкем қайтты, шешем науқастау 
болды. Бірақ, қолының місекері бар адам 

еді. Іскерлігі арқасында  нан тауып, асырады 
бізді» деп. «Әкесі жоқ – жартылай жетім, 
шешесі жоқ – тұл жетім» дегенді үлкендер 
айтып отыратын. Шешесі байғұс өзі дімкәс 
болса да көзі тірісінде  жетімдік көрсетпей 
жеткізіпті шиеттей баланы. Сөйткен анасын 
жиі есіне алады екен. Неге екенін қайдам ер 
азаматтардың көбі ерекше жылылық, әлде 
сағынышпен бе, әйтеуір аналары жайында  
жиірек әңгімелейді. 

Біз әңгімеміздің арқауы етіп отыр-
ған Бұқарбай Жәлиұлы 1955 жылы мек теп 
бітірісімен Қызылордадағы ауыл шаруа-
шылығы техникумына түседі. Жалағаш ауда-

нына қарасты «Мәдениет» ауылында еңбек 
жолын бастайды. Кейін су шаруашылығы 
мамандығына оқуға түсіп, 1966 жылы ол 
оқуды бітіргесін 31 жыл бойы абыройлы еңбек 
етеді, басшылық қызметтер жасайды. Оқуды 
бітірер жылы Бәтима Смағұлқызымен бас 
қосыпты. 1997 жылы зейнеткерлікке шығады.

 Тұрмағамбет шайырдың термелерінің 
бірінде «...ағаның сәні болмас, ініден соң» 
деген жолдар бар. Бір қарағанда қарапайым 
сөз тіркесіндей көрінеді. Ал ой тоқтатып, 
қайта қарасаңыз бұл сөздің астарында 
терең ұғым жатыр. Не болса да ретімен 
болсын деп жатамыз. Бірақ, сұм ажал ретке 
қарай бермейтінін көріп жүрміз... Сирек те 
болса, үлкендерден «Құдай алатын болса, 
кемпірімнен бұрын алса екен» дегенді естуші 
едік. Мұны айтып отырған себебім, ағамызбен 
37 жыл отасып, өрімдей 5 бала сыйлаған аяулы 
жары Бәтима 2003 жылы өмірден озады. Қас-
қабағын баққан балалары, алданатын немере-
шөберелері болса да, Бәтима апайсыз өткен 
жылдар салмағы тек Бұқарбай ағамыздың 
өзіне ғана белгілі... Бір сұхбатында айтыпты 
«өмірдегі ең үлкен өкінішім – әйелімнің 
кенеттен жүрегі ұстап, тілдеспей өліп кеткені» 
деп. Салмағы нардың белін шыдатпастай 
ауыр өлімді сірә, адам ғана көтере алатын 
болса керек, ағамыз оған шыдап келеді, 
шүкіршілік. Тәубашыл көңіл, қанағатшыл 
пейіл бәріне шүкір дегізген. Балалары өсіп-
өнді. Бәрі үйлі-баранды. Хал-қадірлерінше 
қызмет жасап жатыр. Көпті көрген үлкен 
адамға тән қанағатшыл сезімнің ұштығын 
өзі жазған өмірбаяндық естелік кітабынан да 
сезуге болады. Кітаптың кіріспесіне ағамыз 
«Осылай өмір өтіп жатты, тұрмыс ауыр, 
тамақ жетіспейді, киім жоқ, сөйтіп жүріп 
жеңіске де жеттік. Елге азаматтар орала баста-
ды, уақыт өте келе нанға да тоя бастадық, 
киім де бүтінделді, бәрі не уақыт емші. Міне, 
енді бүгін егемен ел атанып,  қой үстіне 
торғай жұмыртқалаған осы заманға да дін 
аман жеттік» деп жазыпты. Жазған дегеннен 
шығады, Бұқарбай ағамыздың жас кезіндегі 
арманы журналист болу екен. Мектепті өте 
жақсы оқыған. ҚазМУ-дың журналистика 
факультетіне тапсырған. Еркін тақырыптан 
«5» алған. Бірақ, бәрібір түсе алмапты ол 
оқуға. Дегенмен,  гидротехник болғанына 
өкінбейді. Жоғары білікті маман болды, 
басшы болды, ең бастысы, бүгінгі сексеннің 
биігіне ары мен ұятына кір жұқтырмай адал 
азамат қалпында жетті. Қазіргідей айнымалы 
уақытта толқымалы өмір сүріп жатқан біз үшін 
ағамыздың жасаған үлгі-өнегесінің ең кереметі 
осы адалдықсүйгіш қасиеті болар, мүмкін.

Н.МЫҢЖАС, 
өлкетанушы.

Азамат Баймырзаны, 
ғалым Баймырзаны көптен 
білемін. Доспыз, сырласпыз 
деуден гөрі, сыйласпыз, 
сәлеміміз түзу әріптеспіз 
деген ұғым біздің өзара 
қарым-қатынасымыздың 
мазмұн-сипатына жақынырақ 
келетін сыңайлы. Мен 
білетін Баймырза үлкен 
тұлғалы ғалым ғана емес, 
дәл сипаттамасын беретін 
болсақ, Сыр өңіріндегі 
жалғыз философия 
ғылымының докторы, 
сонымен бірге табиғаты, 
бүкіл болмыс-бітімі өзімізге 
жақын, көңіліне жағымсыз 
пікір сақтамайтын, 
аңқылдаған ашық-жарқын 
шығармашылық адамы. 
Әлгі жоғарыда айтқандай, 
қасиеттері үшін біз оны 
сыйлаймыз, құрметтейміз, 
реті келген сәті болса арқаны 
кеңге салып, емен-жарқын 
отырып әңгімелесуге уақытқа 
таршылық жасамаймыз.

Ғалым адам, әсіресе, ол шын мәнінде 
осы атқа нағыз лайық азамат болса, әсер-
шіл, көңіл күй сезіміне берілгіш келеді. 
Сәл түзету енгізейік, барлығы бірдей 
тап осындай дегеннен аулақпын, көңіл 
күй се зімі жүректен, шынайы сезімнен, 
ал шы найы сезім ой-парасаты жоғары, 
айна ладағы болмысқа немкетті қарай 
алмайтын азаматтан ғана шығады. 
Мен философ Бай мырзаның бүкіл 
болмысынан осы қасиетті байқаймын. 
Ол кейде сезімнің белгілі бір өлшем 

шеңберінен шығып, кәдуілгі айта 
беретін “қияли” адамға айналып сала 
береді, кейде “бұным қалай болды екен” 
деп бірдеңені бүлдіріп алғандай са быр-
лы, момақан кейіпке ене қалатыны бар. 
Бұл енді бүгінгі Баймырзаның, ақыл тоқ-
татқан, 60-тың шыңына шығып, ағалық 
ке мел жасқа қадам басқан Баймырзаның 
шы найы болмысы. Бұл тұрғыда кезінде 
Гер мания канцлері, әлемдік тұлға 
Отто фон Бисмарк: “Жастық шақта 
радикалдық көзқарасы қалыптаспаған 
адамда жүрек жоқ, кемел жасқа келгенде 
консерватор болмаған адамда ақыл жоқ” 
депті. Керемет сөз. Баймырзаның бүгінгі 
көзқарасына Бис марктың ұстанымы 
дөп келеді. Ол қазір ақылы толысып, 
жан-жағына байыпты көз қарасы қалып-
тасқан, барлығына сақтық пен, абайлап 
қарайтын консерватор.

Сәл шегініс жасайық. Әрбір адам 
өмірдің айтулы белесіне шыққанда өт-
кен жолына ойша көз жүгіртеді. Ға-
лымның кіндік қаны тамған жері Қа-
залы өңірінің Майдакөл ауылы. Ол 
кешегі ұжымдастыру кезінде мал-
мүлкі тәркіленіп, зорлық-зомбы лық қа 
ұшыраған, Қызыл империя ның қыс-
пағына қарсы қарулы көтеріліс ке шық-
қан Асан кө терілісін ұйымдас тыру-
шы лардың ұрпа ғы. Қанды қырғынды, 
оның кейінгі қасі ретін Баймырза бү-
гінде ауыр күрсініс пен еске алар еді. 
Саясат жүрген жерде, тәу ел сіздікке 
дейінгі коммунистік идеяға негіз артқан 
идеологияның кезінде осындай бо луы 
табиғи заңдылық еді.

Философ ғалыммен әңгіме-сұхбат 
жа сау дың өзі ғанибет. Ол ақыл-ойдың 
адамы, ал сол ақыл-ойдан парасат пен 
кемеңгерлік ой-тұжырымдар туады. 
Кеше мен бүгінгі нің арасында белгілі 
бір дәрежеде сабақ тастық тіні жалғасып 
жатқан сияқты ма қалай? Майлыөзекте 
8-ші сыныпта жү ріп, Қызылордадан 
көрші ауылға ұшып ке летін АН-2 
ұшағынан газет-журнал алған ша асыға-
тын Баймырзаның оқу ілімге де ген 
құштарлығының қалыптасуына Қо жам-
берлі әкесінің ықпалы ерекше бол ды. 
Кеңшардың бас агрономы әкесінің жо-
лын қуып, егін саласының маманы бол-
ғысы келгені де рас. Бірақ тағдыр оған 
басқа жолды таңдауға итермеледі. Оқу-
ға құштарлық, табиғи зеректілігі шы ғар, 
1972 жылы Қызылордадағы №4 Сей-
фуллин атындағы орта мектепті бітір-
ген ол Алматыға, ҚазМУ-ге тартты. 
Қа зақ  стан ғана емес, Одаққа аты мәлім, 
бі лім паздардың ошағы болған оқу орны-
ның философия-экономика факуль теті-
не құжаттарын тапсырып, сүрінгені де 
есінде. “Жығылсаң нардан жығыл”, де-
ген дей, сүрінудің де сүрінуі бар, шын 
мә нінде бұл факультеттегі санаулы 
орынға Қазақстан мен Қырғызстанның 
ылғи ығай мен сығайларының балалары 
сынақ тап сыратын. Жасыратын дәнеңесі 
жоқ, екі көршілес республиканың ЦК-
дағы ше неу ніктерінің жіті бақылауында 
тұрған орын нан саңылау табу кез 
келгеннің қо лынан келе бермейтін 
бақыт. Кезінде осы факультетті қанша 
қаласам да, жүрегім дауаламаған соң 
айтып отырмын ғой мұны. Әдетте, 
бұл факультетті бітіргендердің көпші-
лігі ғалымдықтан гөрі карьера қуады. 
Баймырза алғашқы сәтсіздікке мойы-
мады. Қызылорданың аяқ киім фабри-
касында жұмыс істеп, әскер қатарына 
аттанды. Өмір лік тәжірибені айрықша 
ескеретін ке ңестік дәуірде жоғары оқу 
орнына түсудің оң тайлы жолы табылды. 
Ол ізгі арманына жетті. Философия-
экономика ілімінің са бақ тастығының 
дәнекеріндей болған бұл факультетте 
дәріс беретін оқытушылардың есі-
мі ол кезде күллі Одаққа мәлім 
болатын. Философия, экономика, оның 
алғышарты математика ғылымы ежел-
ден келе жатқан ілім. Бір-бірімен сабақ-
тасып, біте қайнасып, бірін-бірі озық 
оймен толықтырып отыра тын атаулы 
ғылымдардың өмірмен, бол мыс пен 
ұштастырылатыны олардың өмір шең-
дігін, құндылығын арттыра түсетіні хақ.

Баймырза өзгелердей мансап жолына 
түсуді қаламады. Ізденді, білімнің 
терең тұңғиығына сүңгіді, білгенін, 
көңілге то қы ғанын өзі жүрек қалауымен 
таңдаған бі лімнің інжу-маржандарын 
теруге сарп етті. Ол өмірдің қалыпты, 
дәстүрлі жолдарынан тысқары 
болуды да қаламады. Осы жерде оның 

азаматтық биік тұлғасы қалыптасып, 
университеттің қоғамдық жұмысына 
бел се не араласты. Факультеттің 
кәсіподақ ұйы мын басқарды.

Ғалым философ өзінің оқуды 
бітірген нен кейін жолдамамен 
Қарағанды мемле кет тік университетінде 
алғашқы еңбек жолын бастаған кезеңін 
сағынышпен, өзі не тағылымды өмірлік 
мектеп болғанын мақ та нышпен еске 
алар еді. Университет ректоры, Одаққа 
аты мәшһүр ғалым Евней Букетов 
оқу орнына Киевтің, Новосібірдің, 
тағы басқа білім ошақтарынан сол 
дәуірдің ғұламаларын топтастырған 
білікті басшы-ғалым ретінде ізгілікті 
іс тындырды. Әсі ресе, оның жас 
ғалымдарға қолдау көрсе туге келгенде 
қамқорлығы айрықша еді.

– Менің ғылымдағы өмір жолымның 
сәтті болуына ең алдымен тағдырдың 
бер ген сыйы көп көмегін тигізді, – 
деп еске алар еді бүгінде Баймырза 
Қожамберліұлы. – Алдымен Киев 
университетінің түлегі Төлеуғазы 
Ысқақовты ұстаз ретінде ай рықша 

құрметтедім. Кірпияздау, білімде де, 
жалпы өмірлік ұстанымда да өзіне, 
өзгеге де қатал талап қойғыш Төлеуғазы 
ағаға жақындасудың өзі бір тарих іспетті. 
Ойшыл, қаламынан публицистиканың 
жы лы шуағы есіп тұратын ғалымнан 
көп нәр сені үйрендім, көңілге тоқыдым, 
ол кісінің сол қасиеттері алдағы өмірім 
үшін үлкен бағыт-бағдар болды. Жақсы 
әріптес достар таптым. 

Жан-жақтан келген жас оқытушылар 
Қазақстандағы екінші қала, әсіресе, орыс 
ағайындар көптеп шоғырланған өңірде 
несін жасырайық, “үлкен аға” ретіндегі 
қа лыптасқан психологияның қысымына 
шы дамады. Өздерін жырақта жүргендей 
сезінгендер елдеріне қайтып жатты. 
Ал, ол асықпады. Кафедра меңгерушісі 
Раиса Клещева қызылордалық жас 
ғалымның бітім-болмысын танып 
білді, қолдау көр сетті. Баймырзаның 
басқа ұлт өкілімен, жо ғарыда айтқан 
Төлеуғазымен, тонның ішкі бауындай 
біте қайнасып, сіңісіп кетуінде пәлендей 
құпия сыр жоқ еді. Біз білетін Баймырза 
табиғатынан бейнелі теңеуге салғанда 
“сыйласа білгеннің құлы”, өзім де генді 
жамандыққа қимайтын, қаңқу сөз ге 
ермейтін, өз ойы, пікірі қалыптасқан аза-
мат. Оны осы ұстанымы алға жетеледі, 
қа телестірмеді, жаңсақ бастырмады.

Кейінірек жас ғалым ҚазМУ-дің 
аспиран турасының босағасынан име-
не аттады. Тағ дырды біз, әдетте өмір-
дің сан-тарау бұ ралаң жолдарында кез-
десетін сәттілік пен сәтсіздіктен тұратын 
құбылысқа теңеп жататынымыз бар 
ғой. Солайы солай, де генде әркімнің өз 
тағдырын өзі жасауға деген талпынысы 
өмірде алға жетелейтінін әсте естен 
шығаруға болмайды. Мен бұл тұрғыда 
ескінің есті сөздерін қайталап, пәл-
сафалық ойдың жетегімен кеткім кел-
мейді, ал Баймырзаны сол ҚазМУ-дің 
аспи рантурасында Сырдың белгілі 
азаматы Мұс тафа Матаевтың өз досы 
профессор Ма тифулла Әженовпен 
таныстыруы кейінгі өмір жолының 
қалыптасуында үлкен жол салғаны анық 
еді. Матифулла ағасымен өмірінің соңғы 
күндеріне дейін араласты. Соншалықты 
қарапайым, жүрегінен ізгі лік шуағының 
нұры төгіліп тұратын про фессор 
жас ғалымның толқынысын, ең бек-
сүйгіштігін байқады, қателеспеді. Көп 
ұзамай-ақ Баймырза “Ауыл шаруа шы -
лығы еңбеккерлерінің саяси сана сы ның 
қалыптасуы” деген тақырыпта кан ди -
даттық, кейінірек сол кісінің жетек-
шілігімен “Рухани және әлеуметтік 
болмыс философиясы” атты тақырыппен 
доктор лық диссертация қорғады.

Кандидаттық диссертация жұмы-
сында қоғамдық сана формаларының 
бірі – сая си сананың Қазақстандық 
село еңбек кер лерінде  қалыптасуы 
мен даму үрдісі ке ңі нен баяндалып, 
ғылы ми тұрғыда сара ланады. Бұл 
жұмыс тың өзегіне еліміздің ауыл-село 
еңбеккерлерінің жаңа тұрпатты саяси 
сананың қалыптасуы және оның алғы 
шарттарын талдау алынған.  Кешегі ке-
ңес заманында Қазақстанның көптеген 
аудандары саяси және әлеуметтік өмір де 
шалғайдағы мешеу аймақтарға айнал-
ған дығы, яғни селолық аудандардың 
өмір жағдайларына (инфрақұрылымның 
жоқ тығы, төмен білім деңгейі т.б.) 
көңіл бөл меу әлеуметтік және саяси 
селсоқтыққа, ен жар лыққа барып 
ұрындыруы мүмкін екен дігі сараланады. 

Докторлық диссертацияда болмыс 
ұғы мы ның қалыптасуы мен даму 
үрдісі, рухани және әлеуметтік болмыс 
ерекшеліктері әлеу меттік философия 
тұрғысынан талда нады.  Рухани және 
әлеуметтік болмыс да муы ның ара-
қатынасы ауқымды да, күрделі мәселе. 
Қазіргі қоғамдық дамуда қанатын кең 
жайған нарықтық қатынастардың өр-
кен деп дамуы, қоғамның әртүрлі сала -
ла рындағы реформалар, жаһанда-
ну кезе ңін дегі өркениетті, дамыған 
елдердің қата рына қосылу жолында 
ғасырлар бойы сұ рыпталған рухани 
және әлеуметтік болмыс құндылықта-
рымызды ескермесек, біздің санамыз 
деформацияға ұшырауы мүмкін. 

Адамның ақыл-ойы, дүние әлемі 
ұшы-қиырсыз, тоқтаусыз процесс ретінде 
өмір сүреді, сондықтан руханилық және 
әлеу меттілік адам болмысының алғы 
шар ты. Мүлгіген табиғи процестерге 
жан біті ру ақыл-ойдың нәтижесі. Рухани 

және әлеуметтік болмыс адамның ішкі 
жан дү ниесін өзін-өзі түсінуі мен мәнді 
күштер дің жиынтығы. Рухани және 
әлеуметтік болмыс адам мен қоғам 
арасындағы дәнекер. Бай мырзаның 
пайымдауынша, адам оларды қоғамға 
тән барлық құндылықтар – рухани және 
әлеуметтік құрылымдар арқылы бойы на 
сіңіріп отырады. 

Философ ғалымның пайымдауынша, 
адамның өзін-өзі жетілдіруі, дамуы 
өте қиын, ауыр жол, ол өз дамуында 
белгілі бір деңгейден өткеннен кейін 
ғана рухани және әлеуметтік сапалық 
сатыларға көтеріле алады. Осы орайда 
біз өз болмысымыздың рухани және 
әлеуметтік дамуының ара-қатынысы 
арқылы өзіміздің дәстүрлі ұлт тық 
мәдениетімізбен сабақтастырып жа ңа 
өмір талабымен тіл табыса аламыз. Адам 
бойындағы рухани және әлеуметтік бол-
мыстың даму мүмкіндігін көрсететін 
жаңа бір құбылыс – ол адамның өзіндік 
позициясының қалыптасуы, олардың 
сана сының өзгеруі адамды жаңару 
процестеріне жетелейді. 

Сонымен қатар диссертациялық жұ-
мыс та қазіргі ұлттық мәдениетіміздің 
тра ге диясы – қоғам өмірін құрайтын әлеу-
меттік және адамгершілік идеалдардың 
құн сыздануы, соның нәтижесінде 
біздің қоғамдық кеңістігімізде қазақ 
мента ли тетіне жат, бөтен көріністер, 
құбылыстар толықтырып жатқандығы 
атап көрсетіледі.

Әлемдік парасаттылықтың биік 
шыңдарын игеру адамның өзін-өзі ұлт 
ретінде танудан, әлеммен адамға деген 
өзіндік көзқарасты қалыптастырудан 
басталады. Осыдан келіп рухани және 
әлеуметтік бол мыстың ара-қатынасы 
– адам мен қоғам ойының дербестігі, 
еркіндігі, яғни ұлт тық сана болмысының 
қалыптасу  қа жет тілігі туындайды. 
Адамға өзіне тән се зімталдық, ерік, 
жігер, сенімділік болуы керек. Адам 
мәдениет әлемінде сұхбат про цесінде 
өзгелердің пікірін игеріп қана қоймайды, 
сонымен бірге өз көзқарасын білдіруі 
қажет. Бұл оның өзін тұлға ретін де қайта 
өзгертуге, өзгелерді де өзгер туге ықпал 
ететін жалпыға ортақ рухани және 
әлеуметтік болмыс кеңістігін қалып-
тастыруға әсер етеді.  

Қазіргі жағдайда біздің пайымдау-
ымызша, қазақ қоғамының рухани және 
әлеуметтік болмысы  қоғам өміріндегі 
демократиялық принциптердің, нарық-
тық қатынастардың дамуымен, құқық-
тық мемлекет құру, меншіктің қалып-
тасуымен, пікір бостандығы  мәселе-
лерімен тығыз байланысты. 

Баймырзаның осынау ой толғамдары 
философия ілімінде оны ғылымның 
биік шыңына жетелеп қоймай, азамат-
тық тұлғасын қалыптастырды. Қоғам-
мен бірге өмір сүре отырып, оның 
ізгі лікті шуағын да бойына сіңірді, 
ол сол қоғамнан тысқары өмірді өз 
сана сына жат құбылыс деп түсінді. 
Себебі ол ішкі сырына қаншама бекем 
болса да, қауымшыл, көпшіл азамат. 
Бүгінге дейін Алматы, Қарағанды 
университеттеріндегі достары философ-
публицист Әдірашит Бәкірұлы, респуб-
лика деңгейінде үлкен лауазымды қыз-
мет атқарған Ғазиз Төлебаев, белгілі 
журна лист Әнуар Мамырайымов оны 
осы қасиеті үшін сыйлап құрметтейді, 
бүгінге дейін араласып тұрады.

Ал кеше өзі ұзақ жыл қызмет жасап, 
декан, кафедра меңгерушісі, кәсіподақ 
ұйымының жетекшісі болған Қорқыт ата 
атындағы мемлекеттік университетінде, 
бүгінгі қызмет орны “Өрлеу” БАҰО АҚ 
филиалы Қызылорда облысы бойынша 
педагогикалық қызметкерлердің білік-
ті лігін арттыру институтында сый-

лас әріптестері, сырлас достары көп. 
Ал менің көрнекті ғалыммен жақын-
дасуымның бір себебі, ол біздің өңір-
дегі зиялы қауыммен, әсіресе шығар-
машылық өкілдерімен жүздесудің реті 
келген сәтін бос жібермейді. Ынты-
зарлығы ерекше – әрдайым бірдеңені 
білгісі, көңілге тоқығысы келіп тұрады. 
Тағы бір қасиеті – кісі жамандамайтыны, 
ұнатпайтындарынан “кет әрі” демей-
ақ ың-шыңсыз бойын аулақ салып 
жүретінінің өзі әріптестерінің өзіне 
деген құрмет-сезімін арттыра түсті, 
сыйласқанмен сыйласты, ішкі сезімі 
қаламағандармен белгілі бір арақашық-
тықты сақтай білді.

Біз білетін философ-ғалымның 
отбасы шағын білім ордасы деуге әбден 
лайық. Жұбайы – Қожамберлиева 
Ләззат Нәбиқызы Целиноград медицина 
институтын бітірген, бірінші санаттағы 
дәрігер. Қыздары – Баймырза Айнұр 
Халықаралық қатынастар маманы, 
Лондон жоғары экономика және 
саясат мектебін бітірген, қазіргі кезде 
Тайланд елінде БҰҰ-ның өкілі қызметін 
атқаруда. Баймырза Жұлдызай – Кана-
дада Реджайна университетінің мұнай 
факультетін бітірген, қазіргі кезде ха-
лықаралық мұнай компаниясында инже-
нер-геолог болып қызмет жасайды. Қо-
жамберлиева Айсұлу – Қытайда Пе кин 
Ұлттық мұнай университетінің магист-
ратурасында білім алуда.

Өткен жолына, бүгінгі жеткен биігіне 
әрдайым қанағатшыл, “шүкіршілік” 
дегенді аузынан тастамайтын ғалым-
философ сүйікті жарымен, отбасымен 
бақытты. Мерейтойың құтты болсын, 
әріптес аға!

Жолдасбек АҚСАҚАЛҰЛЫ.

САНА 
ФИЛОСОФИЯСЫ
ғалым Баймырза Қожамберліұлы туралы сыр
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Сарысу жаз жайлауы. Жаз шы-
ғып, көк ұзарған, мал баққан шопан 
қауымының төл алу науқаны, жабағы 
қырқымы аяқталып арқа басы 
кеңіген жанға жайлы шағы. Даланы 
төрт түлік малға толтырған малшы 
қауымы көшпелі кітапханадан қалаған 
кітаптарын алып, ойын да байыта 
түседі. Ілияс Есенберлин, Сұлтанәлі 
Балғабаев кітаптарын іздеп жүріп,  
арнайы тапсырыспен алдырып оқып, 
өздері мал жайып жүрген әр төбенің 
тарихы мен  құпиясын қойнына бүккен 
аңыз әңгімелерге елітіп отыратын.                                                                                                                       

Сондай бір басқосудан соң Сарысу 
өзені мен Боқтықарынның шығысында 
шөккен нардай созылған Нұраның 
таңбалысына  ат шалдырудың сәті 
түс ті. І.Есенберлиннің «Көшпенділер» 
кітабына арқау болған  әз-Жәнібекті 
ақ киізге көтеріп үш жүзге қайта 
хан сайлаған, Асан қайғы қазақтың 
белді қырық руына таңба үлестіріп, 
Нұраның  жарына таңба басқан 
тарихи орын тозуға айналғанын көріп 
көңілдері құлазыды.          

Нұраның жырасын бойлап түйелі 
кісі бойындай жартасқа қашалған 
таңбалы тастар алып трактормен құ -
ла тылып, шашылған тастардағы қа-
шалған таңба ізі өшуге айналыпты.   
Бесарықтық шопандар Әлжан, Жү-
нісбек  ферма басшысы Акбар бас 
болып, шашылған  таңбаларды  қыш-
пен өріп, еңселі ескерткіш қоюға уәде 
байласады.                                                                                             

Жүргізуші Қалдыбайдың автокө-

лігімен  250 шақырым Сырдан ақ си-
ли кат қыш, цемент, ас ауқатын тиеп 
Таңбалыға жол тартады. Әр жерде 
шашылған таңбаларды ақ кірпіштен 
өрілген  еңселі ескерткіштің ортасына 
қалап, бес ғасыр бұрынғы тарихи 
жәдігерді қалпына келтіріп көңіл бір 
демделді...                                                           

Баппен пісірілген бағланның  
дәмін татып, қазақ хандығының  алғаш-
қы қазығын  қаққан  ардақтылардың 
аты аталып, құран бағышталды.                                                                                                             

Өткен ғасырдың сексенінші жыл-
дарының соңында, еліміз тәуелсіздігін  
жариялай қоймаса да Бесарық ауылы-
ның ферма меңгерушісі Акбар Ақжі-
гітов бастаған бір топ ұлтжанды ша-
руа адамдарының бұл әрекеті көптің 
көзіне елеусіздей көрінгенімен, тәуел-
сіздік рухына бүр жарғандығын паш 
ететін айтулы оқиға еді.                                                  

Төл тарихымыз туралы тарихи 
шығармаларға сусап қалған қазақ 
халқы үшін «Көшпенділер» таудан  
ақ қан мөлдір бұлақ еді.  Зиялы қау-
ымнан бастап қарапайым шаруа ада-
мына дейін көп тиражбен шыққан қол-
жетімді кітап, тұманды түннен кейінгі 
жарық күндей санасына сәуле түсіріп, 
ұлттың жадында бұғып жатқан рухты 
қайта тірілтті.                                                                                                                  

Республикалық «Айқын» газеті 
І.Есенберлиннің көз жұмарының 
алдын да «Соңғы кезде менің құлағым-
нан даланы дүбірлеткен әлдебір 
жой қын сарын кетпейді. Сонау Кир 
патшасы талқандаған Тұмар ханша-

ның, Білге қаған мен Күлтегіннің одан 
бері де өзім жазған қазақ хандарының 
рухы оянған тәрізді. Бұл тегін емес. 
Көрер сің,  халқымыздың мерейі әлі 
де көтеріледі»  деген жазушының бол-
жамы жайлы жазды. Қаламгердің сол 
болжамы ақиқатқа айналып ел тәуел-
сіздігін  алды. 

Елбасы Н.Назарбаев қазақ ханды-
ғының 550 жылдығын атап өту жө-
нінде тапсырмасына орай еліміз 
қау  ырт істерге кірісіп те кетті. Ұлты-
мыз  дың рухын асқақтатар талай жұ-
мыстар атқарылмақ. Осыдан жиырма 
бес жыл бұрын қарапайым ауыл адам-
дары ұлты үшін атқарған игілікті ісі 
жалғасын тапса деген ойда бір тілек 
бар. І.Есенберлиннің «Алмас қылыш» 
кітабында «Хан кеңесі қайта дан мә-
жіліске отырды. Барлығы келе шекте 
үш жүзге бөлініп, бір ханға бағынуға 
мақұлдасты... Асан қайғы қазақтың 
сол кездегі басты қырық руына таңба 
үлестірді. Бұл қырық таңба сол күні 
Нұраның Қаратұзының жарына түсі-
рілді. Халық бұл жерді сол күннен 
бастап Нұраның таңбалылығы деп 
атады» деген жолдарды оқып отырып, 
“Қызылордадан қол созым жердегі сол 
тарихи орындарға назар аударылып, 
ұлт тарихын ұлықтайтын шаралар жү-
зе ге асса”, деген ой мазалайды.                                

Тарихтан белгілі Керей мен Жә-
ні бек сұлтандар қарамағындағы 200 
мыңдай халықпен Әбілқайыр хан-
нан бөлініп, Моғолстанға кетеді. Мо-
ғолстан билеушісі Есен-бұға хан олар-

ды  құрметпен қабылдап, өз иелігіндегі 
жерден жер бөліп береді. Керейдің 
Шу бойы  Қозыбасыда хан тағына 
отыр ғанын көптеген тарихшылар тіл-
ге тиек етеді. Керейден кейінгі хан 
тағына отырған әз-Жәнібек кезіндегі 
ел басқарудан бөлек, ұрпақ қанының, 
тегінің тазалығы мен денінің саулығы 
үшін жеті атаға дейін қыз алыспау 
секілді бәтуа өте маңызды мәселе еді. 
«Қазақ» атымен көрші елдерге таныла 
бастауы да осы тарихи оқиғадан кейін 
болған жайт.                                       

Ендеше “Қызылорда – Жезқазған” 
күре жолының бойынан «Майлытон» 
үстіртінен қол созым жерде жатқан 
Таңбалының Нұрасына тарихи экспе-
диция ұйымдастырып, ұрпақ жадында 
сақталарлық игі шаралар атқарылса 
нұр үстіне нұр болар еді. Қазақ ұлтына 
тіреу болған үш жүзді бейнелеген үш 
аяқты ошақ, оттан түспей тасы ған 
байлықтың белгісі қазан, тік шан-
шылған найза, ұлтты жат жұрт жау-
ла рынан қорғаудың белгісі болған 
қалқан бейнеленген ескерткіш біле 
білсек, баға жетпес байлық. 

Бұл біздің кейінгі ұрпақтың 
туғанына 100 жыл толып отырған 
заң ғар жазушыға, оның шығармасы 
«Көш пенділер» кітабына, тағылымы 
мол тарихқа деген құрметіміздің бел-
гісі болар еді.

Жұмабай БАЙЗАҚҰЛЫ.
Бесарық ауылы.

 ТАҢБАЛЫ ТАС – ТАРИХ БАСТАУЫ

МЕРЕЙ

АДАЛДЫҚ ҚАЙНАРЫНАН 
ҚАНЫП ІШКЕН

Суретте: Философия ғылымының докторлары, профессорлар Ғ.Ақмамбетов, 
Б.Қожамберлиев, Т.Ғабитов.

ХАБАРЛАНДЫРУ!
Қызылорда облысы ішкі саясат 

басқармасы дін мәселелерін зерттеу 
орталығы қала тұрғындарына дін 
саласындағы заңнамаларды түсін-
діру, мемлекет пен конфессияаралық 
қатынасты нығайту, жалпы діни 
жағдайды тұрақтандыру мақсатында 
құқық қорғау қызметкерлерінің, діни 
бірлестік өкілдері мен дінтанушы-
теолог мамандардың  қатысуымен 
наурыз айының 26 күні сағат 10.00-
17.00 аралығында “Ашық есік күнін” 
өткізетінін хабарлайды.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ДІН МӘСЕЛЕЛЕРІН ЗЕРТТЕУ 
ОРТАЛЫҒЫНЫҢ  “АШЫҚ ЕСІК” КҮНІНЕ АРНАЛҒАН КЕСТЕСІ

Өткізілетін күні Өткізілетін орны Жауапты
26.03.2015 ж. 

сағ. 10.00-13.00
Дін мәселелерін зерттеу орталығы 
Абай даңғылы 27 (Денсаулық үйі)

Дін мәселелерін зерттеу орталығының бөлім 
басшылары, “Ақмешіт-Сырдария” орталық 

мешітінің діни қызметкері
26.03.2015 ж. 

сағ. 10.00-13.00
Дін мәселелерін зерттеу орталығы 
Абай даңғылы 27 (Денсаулық үйі)

Ішкі саясат басқармасының қызметкері

26.03.2015 ж. 
сағ. 10.00-17.00

Дін мәселелерін зерттеу орталығы 
Абай даңғылы 27 (Денсаулық үйі)

Дін мәселелерін зерттеу орталығының 
бөлім басшылары, Әділет департаментінің 

қызметкері
26.03.2015 ж. 

сағ. 10.00-17.00
Дін мәселелерін зерттеу орталығы 
Абай даңғылы 27 (Денсаулық үйі)

Дін мәселелерін зерттеу орталығының бөлім 
басшылары, Ішкі істер департаментінің 

қызметкері
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ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУДЫҢ САПАСЫ

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына, 
«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы 
Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоңыр» кешеніндегі 
арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз ету басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы 
Ереже бекітілсін.

2. «Қызылорда облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан ту-
ындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 
Н.Н. Годуноваға жүктелсін.

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

Қызылорда облысының әкімі Қ. КөшЕрбАЕв.

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2015 жылғы «27» ақпандағы

 №857 қаулысымен 
бекітілген

«ҚазаҚстан Республикасы пРезидентінің 
«байҚоңыР» кешеніндегі аРнаулы өкілінің 
Қызметін Қамтамасыз ету басҚаРмасы» 

мемлекеттік мекемесінің 
еРежесі

1. Жалпы ережелер
1. «Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоңыр» кешеніндегі арнау-

лы өкілінің қызметін қамтамасыз ету басқармасы»  мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - 
Басқарма) Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы 
өкілінің қызметін қамтамасыз етуге Қызылорда облысының әкімдігі уәкiлеттiк берген 
Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органы болып табылады.

2. Басқарманың құрылтайшысы Қызылорда облысының әкімдігі болып табы-
лады. Басқармаға қатысты коммуналдық меншік құқығы субъектісінің құқықтарын 
«Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі жүзеге асырады.

3. Басқарма өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясына және 
заңдарына, Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актiлерiне, өзге де 
нормативтiк құқықтық актiлерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

4. Басқарма мемлекеттiк мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға 
болып табылады, мемлекеттiк тiлде өз атауы бар мөрi мен мөртаңбалары, белгiленген 
үлгiдегi бланкiлерi, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық ор-
гандарында шоттары болады.

5. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
6. Басқарма егер заңнамаға сәйкес осыған уәкiлеттiк берiлген болса, мемлекеттiң 

атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
7. Басқарма өз құзыретiнiң мәселелерi бойынша заңнамада белгiленген тәртiппен 

Басқарма басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген басқа да актiлермен ресiмделетiн шешiмдер қабылдайды.

8. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимитi қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес бекiтiледi.

 9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индекс 468320, Қазақстан Республика-
сы, Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласы, Абай даңғылы 16. 

 10. Мемлекеттiк органның толық атауы - «Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз ету 
басқармасы» мемлекеттiк мекемесi.

11. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
12. Басқарманың қызметiн қаржыландыру облыстық бюджеттен жүзеге асырыла-

ды.
13. Басқармаға кәсiпкерлiк субъектiлерiмен Басқарманың функциялары болып та-

былатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салы-
нады.

Егер Басқармаға заңнамалық актiлермен кiрiстер әкелетiн қызметтi жүзеге асы-
ру құқығы берiлсе, онда осындай қызметтен алынған кiрiстер мемлекеттік бюджеттiң 
кiрiсiне жiберiледi.

2. Басқарманың миссиясы, негiзгi мiндеттерi, функциялары, 
құқықтары мен мiндеттерi

14. Басқарманың миссиясы: Қазақстан Республикасының заңдық құзыретiн және 
Байқоңыр қаласының аумағында тұратын Қазақстан Республикасы азаматтарының 
конституциялық құқықтарын сақтауға байланысты қазақстандық-ресейлiк 
уағдаластықтарында айқындалған мәселелер бойынша «Байқоңыр» кешенiнде 
мемлекеттiк саясатты жүзеге асыру және Қазақстан Республикасының орталық және 
жергiлiктi атқарушы органдарының барлық аумақтық бөлiмшелерiнiң келiсiп жұмыс 
iстеуiн қамтамасыз ету.

15. Негізгі мiндеттерi:
1) Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын мемлекеттiң iшкi және 

сыртқы саясатының негiзгi ережелерін «Байқоңыр» кешенiнде орналасқан қазақстандық 
мемлекеттiк билiк органдарының iске асыруы жөнiндегi жұмысты жүргізу;

2) «Байқоңыр» кешенiнде ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету, сондай-ақ, өңiрдегi 
саяси, әлеуметтiк және экономикалық жағдай туралы аналитикалық материалдар әзірлеу.

 16. Функциялары:
1) «Байқоңыр» кешенінің үйлестіру кеңесімен, Қазақстан Республикасының 

және Ресей Федерациясының мемлекеттік органдарымен, мемлекеттік мекемелерімен, 
ұйымдарымен және лауазымды адамдарымен, сондай-ақ, Байқоңыр қаласы әкімшілігінің 
басшысымен, өз қызметін «Байқоңыр» кешенінде жүзеге асыратын басқа да 
мемлекеттердің органдарымен және ұйымдарымен өзара іс-қимыл жасау;

2) Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы 
өкілінің (бұдан әрі-Арнаулы өкіл) қызметін жүзеге асыру үшін «Байқоңыр» кешенiнде 
тұратын әрi жұмыс iстейтiн Қазақстан Республикасы азаматтарының мүдделерiнде 
«Байқоңыр» кешенi инфрақұрылымының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету бойын-
ша Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының арасында өзара түсiнiстiктi 
нығайту, ынтымақтастықты дамыту, «Байқоңыр» кешенi жөнiндегi Қазақстан Респу-
бликасы мен Ресей Федерациясы арасындағы халықаралық шарттық-құқықтық базаның 
мониторингiн жүргiзу бойынша қажетті материалдардың әзірленуін қамтамасыз ету;

3)  азаматтар мен ұйымдардың Конституцияның, Қазақстан Республикасы 
заңдарының, Қазақстан Республикасы Президентi актiлерiнiң, халықаралық шарттардың 
және өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнiң нормаларын орындауына жәрдемдесу;

4) олардың қызметiне жалпы үйлестiрудi қамтамасыз ету мақсатында «Байқоңыр» 
кешенiнде жұмыс iстейтiн Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары мен 
мекемелерiмен өзара іс-қимыл жасау;

5)  «Байқоңыр» кешеніндегі қазақстандық мемлекеттік органдардың, мекемелердің 
және мемлекеттік қатысу үлесі бар ұйымдардың «Байқоңыр» кешенінде Қазақстан 
Республикасы заңдық құзыретінің және Қазақстан Республикасы азаматтарының 
конституциялық құқықтарының сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі қызметінің 
мониторингін қамтамасыз ету;

6) қоғамдық пiкiрдi зерделеу, өңiрдегi саяси және әлеуметтiк-экономикалық 
ахуалдың дамуына болжам жасау;

7) «Байқоңыр» кешенiнде тұратын Қазақстан Республикасы азаматтарының 
құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау үшiн олардың өтiнiштерiн қарау;

8) мемлекеттiк органдардың Байқоңыр қаласы әкiмшiлiгiмен, жергiлiктi өзiн-өзi 
басқару органдары мен қоғамдық және дiни бiрлестiктермен өзара iс-қимыл жасауын 
ұйымдастыру;

9) «Байқоңыр» кешенінің мәселелері бойынша Арнаулы өкілге ұсыныстар әзірлеу;
10) мемлекеттік бағдарламалар мен Байқоңыр қаласын, Төретам және Ақай елді 

мекендерін әлеуметтік-экономикалық дамыту жобаларының іске асырылуын жалпы 
үйлестіру мен бақылауды жүзеге асыруды қамтамасыз ету;

11) орталық және жергілікті атқарушы мемлекеттік органдардың «Байқоңыр» 
кешенінде Қазақстан Республикасы заңдық құзыретінің және Қазақстан Республика-
сы азаматтарының конституциялық құқықтарының сақталу мәселелерін қозғайтын 
шешімдерінің жобаларын келісуді қамтамасыз ету.

17. Құқықтары мен мiндеттерi:
1) Басқарма өзiне жүктелген мiндеттердi іске асыру және өзiнiң функцияларын 

жүзеге асыру үшін заңнамада бекiтiлген тәртiппен: 
мемлекеттiк органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан 

заңнамада бекiтiлген тәртiппен қажеттi ақпараттар мен материалдарды сұрауға және 
алуға;

өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар 
өткізуге;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де құқықтарды атқаруға құқылы.
2) Басқарма:
заңды және негiзделген шешiмдер қабылдауға;
қабылданған шешiмдердiң орындалуына бақылауды қамтамасыз етуге;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де міндеттерді іске асыруға міндетті.

3. Басқарманың қызметiн ұйымдастыру
18. Басқармаға басшылықты Басқармаға жүктелген мiндеттердiң орындалуы-

на және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бiрiншi басшы 
жүзеге асырады.

19. Басқарманың бiрiншi басшысын облыс әкімі қызметке тағайындайды және 
қызметтен босатады.

20. Басқарманың бiрiншi басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасары болады.

21. Басқарманың бірінші басшысының өкілеттігі:
1) өз өкілеттігін жүзеге асыру кезінде облыс әкімі мен жетекшілік ететін облыс 

әкімінің орынбасарына есеп береді;
2) өз құзыреті шегінде барлық мемлекеттiк органдарда және өзге де ұйымдарда 

Басқарманы бiлдiредi;
3) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне жататын Басқарма қызметкерлерін 

заңнамаға сәйкес қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
4) стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың әзірленуін қамтамасыз етеді;
5) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне жататын Басқарма қызметкерлеріне 

заңнамада белгіленген тәртіппен тәртіптік жаза қолданады және көтермелеу шараларын 
қабылдайды;

6) бұйрықтарға қол қояды;
7) Басқарма атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
8) шарттар жасасады;
9) сенімхаттар береді;
10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмысты ұйымдастыруға 

дербес жауапты болады;
11) Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды;
12) облыс әкімдігі мен әкімінің актiлерi мен тапсырмаларын орындайды;
13) Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
14) өз құзыретi шегiнде нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларын әзiрлеудi 

ұйымдастырады;
15) қызметтік этика нормаларының сақталуын қамтамасыз етеді;
16) гендерлік теңдік саясатын жүзеге асырады;
17) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау кестесін 

бекітеді;
18) Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген басқа да өкілеттіктерді 

жүзеге асырады.
Басқарманың бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы 

заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.
22. Бiрiншi басшы өз орынбасарының өкiлеттiктерiн қолданыстағы заңнамаға 

сәйкес белгiлейдi.
23. Басқарманың жұмыс режимі:
1) Басқарма дүйсенбі және жұма аралығында аптасына 5 (бес) күн жұмыс істейді;
2) Басқарманың жұмыс уақыты жергілікті уақыт бойынша сағат 09.00 - ден сағат 

19.00-ге дейін. Сағат 13.00-ден сағат 15.00-ге дейін үзіліс;
3) Басқарма сенбі және жексенбі күндері, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен белгіленген мереке күндері жұмыс істемейді.
24. Басқарма мен облыс әкімдігі арасындағы, Басқарманың әкімшілігі мен 

оның еңбек ұжымы арасындағы өзара қарым-қатынастар қолданыстағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен реттеледі.

4. Басқарманың мүлкi
25. Басқарманың заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында 

оқшауланған мүлкi болуы мүмкiн.
Басқарманың мүлкi оған меншiк иесi берген мүлiк, сондай-ақ, өз қызметi 

нәтижесiнде сатып алынған мүлiк (ақшалай кiрiстердi коса алғанда) және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебiнен 
қалыптастырылады.

26. Басқармаға бекiтiлген мүлiк облыстық коммуналдық мүлікке жатады.
27. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзiне бекiтiлген мүлiктi және 

қаржыландыру жоспары бойынша өзiне бөлiнген қаражат есебiнен сатып алынған 
мүлiктi өз бетiмен иелiктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсiлмен билiк етуге құқығы 
жоқ.

5. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату

28. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Басқарма таратылған жағдайда оның мүлкiн пайдалану Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Екінші дүниежүзілік соғыстың, әсіресе, 
кешегі Совет Одағының халқына алып кел-
ген қайғы-қасіретін өз дәрежесінде ойға 
елестету де, айтып жеткізу де оңай да емес, 
мүмкін де емес. Сондықтан да әлемдік та-
рихта болмаған жойқын соғыстағы жеңіс 
ең алдымен адамзат баласын  фашизм-
нен құтқарғаны үшін тарихтан ойып орын 
алды. Сұрапыл қан майданның халықтың 
басына салған қайғы-қасіретін айтпай 
өтуге болмайды. Толық емес мәліметтер 
бойынша алғанның өзінде бұл қырғында 
25 миллионның үстінде адам қаза болса, 
талай миллиондаған жанның жүрегі жара-
ланды, кейінгі өмірі жылаумен, зарлаумен 
өтті. Ал оны көріп өскен ұрпақтың өмірге 
деген көзқарасы жараланып, сенімін кір 
басты.

Атамыз қазақта “сырты бүтін, 
іші түтін” деген екінің бірінде айтыла 
бермейтін өмірдің келеңсіз жағдайынан 
туындайтын ұғым бар. Міне, осын-
дай жүрегінде жазылмай өтетін жарасы 
бар жанның бірі мен өзім болсам, біздің 
аналарымыз бен әкелеріміздің өмірден 
өткенше әрбір күні мен түнін қалай жыла-
умен өткізгенін кейінгі ұрпаққа жеткізуде 
алдыңғы буын өкілдерімен қатар сол 
соғыстың қарсаңында өмірге келген, 
уақыттың тақсіретін көріп есейген біздің 
замандастарымыздың да  өз орны, өз айта-
ры болуға тиісті екендігіне күмән жоқ. 

Осы жерде алдымен Алла тағалаға 
шү кіршілік деуім керек, асыра айт-
сам кешірім сұраймын. Біреуден ілгері, 
біреуден кейін өмір сүріп, ел-халықпен 
етене араласып, 40 жылдан астам төрт 
ау данда, облыстық деңгейде абырой-
лы басшылық міндет атқарып, халыққа 
қыз мет еттік. Ұрпағымыз өсіп-өркендеп, 
немере-шөберелердің қызығын көрудеміз. 
Құ даларымызбен, дос-жарандарымызбен 
туыс тық қарым-қатынаста, сыйлас тық-
тамыз.

Алайда, Ұлы Отан соғысы жөнінде 
қолға қалам алып, жоғалтқанымызды ойға 
ала бастағаннан көңілі құрғыр елжіреп, екі 
көзге жас орала бастайтынын осы уақытқа 
дейін елге білдірмеуге тырысып келдік. 
Өзіміз басшылық жүгін арқалап елге бағыт-
бағдар, жөн сілтеп, жылағанға жұбату ай-
тып жүріп жүрегіміздегі жараны сыртқа 
аша бермедік. Міне, енді іштегі шерді 
шығарып, бұдан жетпіс бес жыл бұрын ба-
сталып, жетпіс жыл бұрын аяқталған қан 
майданға қандай қатынасымыздың барына 
оқырманның назарын аударуға тура келді.

Қазақта жалғыздық Құдайға ғана 
жарасқан деген терең мағыналы сөз бар. 
“Атадан алтау, анадан төртеу жалғыздық 
көрер жерім жоқ” – деп Абай атамыз 
айт қандай, мәселе, осы ұғымның қандай 
кейіпкері болып шыққанымызда болып 
тұр ғой. Осы жерде сәл шегініс жасап 
өткен ғасырлардың өзінде аталарымыздың 
қалай өсіп-өнгенінен хабардар ете кетуге 
тура келеді. 

Әкелеріміз сонау 1870-1890 жыл-
дар тұсында атамыз Атажаннан алты ер 
бала, үш қыз бала, тоғыз ағайынды бо-
лып тараған екен. Ал енді олардың 
үлкені  Далдабайдан ұлы бар, қызы бар 
10 бала дүниеге келсе, Алланың жазуына 
таңқаларлығы, сол балалардың көпшілігі 
әсіресе ер балалары 2-3 жасқа келгенде 
түрлі науқастан шетінеп кете берген. Бес-
алты ер баланың бірде-біреуі қалмағаннан 
кейін Далдабай әкеміздің үйіндегі әжеміз 
өзінен кейінгі қайын інісі Шәкірбайдың 
үйіндегі келіні ер бала босанып жатса, 
айту-сұраусыз, кіндігі кесілгеннен кейін, 

бірден етегіне салып, алып кете береді екен. 
Сүйтіп Шәкірбайдың Мәжиттен кейінгі, 
менің алдымдағы екі ер баласы әжеміздің 
қолында 2-3 жасқа келіп, олар да шетінеп 
кетіпті. Сонда адами сыйластық па, 
қасиетті қазақшылығымыз ба, аруағынан 
айналайын бұрынғыларымыздың тәлім-
тәрбиесі ме ішінен шығып жатқан баласын 
абысыны алып кетіп жатқанда аналарымыз 
“қыңқ” демеген ғой.

Бірде әжеміз алып кеткен баласын 
“ой, мынау қыз екен”, деп қайтып әкеліп 
беріпті. Кейін анамыз “сол баланың 
қыз болғанына қатты қуандым-ау, абы-

сыным қайтып әкеліп берді ғой”, деп 
еске алып қоятын. Уақыт кезегімен өтіп 
жатса керек, мен өмірге келер алдын-
да әкеміз Далдабай әжемізбен бірге інісі 
Шәкірбай мен Қаныгүл келініне келіп: 
“Шырақтарым бізге Алла тағала ер бала-
ны жазбаған шығар, өзіміздің 5-6 баламен 
бірге сендердің де балаларың шығын бол-
ды. Түс көрдім мына келінім ер бала бо-
санады. Енді оны алмаймыз, өздеріңнің 
қолдарыңда болсын, жастарың да келіп 
қалды, бірақ бала менің атымда болсын, 
сендерде Мәжит бар ғой” – деген тілек 
тілеп, батасын берген екен.

Аруақты әкелеріміздің, айтқаны 
келді ме, тағдырдың жазуы болар көп 
кешікпей анамыздың жетінші, кенжесі 
болып, 1938 жылдың соңына қарай 
дүниеге  мен келіппін. Арамызда ер ба-
лалар қалмағандықтан да шығар үлкен 
ағамыз Мәжиттің есіміне ұқсатып атым-
ды қойыпты. Далдабай баласы деп 
толтырылған құжаттар осы күнге дейін 
жалғасып келеді. 

Енді аты өшкір соғыстың зардабына 
оралсақ...

1922 жылы анамыздан алғаш өмір-
ге келген Мәжит Шәкірбай баласы таби-
ғатында өте қабілетті, туымды жан болған 
екен. Совет мемлекетінің орнауы, әрі 
қарай ашаршылық, одан әрі елдегі қуғын 
сүргін қиындықтарына қарамастан қазіргі 
Жалағаш ауданы орталығынан Қызылға 
қарай 50-60 шақырымда орна ласқан 
“Ынтымақ”, “Қызыл Октябрь” атала тын 
шағын ауылдарда 4-5 класта оқығаннан 
кейін өзінен 7-8 жас үлкен ағайындас 
ағаларына еріп, Қызылорда қаласына 
оқуға кетеді. Әке-шешелеріміз қарапайым 
шаруа кісілер баласының қайда жатып, 
қайда оқып жүргенінен хабары бола бер-
меген. Ол кезде қазіргідей мың-сан көлік 
қатынап жатпаған, жол жоқ. Ағаларымыз 
сол жастық шағында анда-санда демалыс 
уақытында ауылға кейде Жалағаш стан-
циясы арқылы, кейде тіпте Қызылорда 
қаласынан жаяу келіп, жаяу қайтатынын 
көз көргендер талай айтып отыратын. 
Сөйтіп жүріп соғыс басталар қарсаңында 
оқу бітіріп келіп ауылдағы жетіжылдық 
мектепте 2-3 ай мұғалім болып тұрғанын, 
әрі қарай соғысқа аттанғанын әке-
шешеміз өле-өлгенше зарлаумен ай-
тып өтті. Олар ағаның қандай оқу орнын 
бітіргенін де біле бермейді, мұғалім бо-
лып жұмыс бастағанына қарағанда ша-
масы Қызылордадағы педагогикалық 
училищені бітірген болуы керек. Ол 
кезде педагогикалық училище (кейін 
білгеніміздей) Қызылордадағы белгілі де, 

беделді арнаулы оқу орындарының бірі 
болған. Уақытында басшылық қызметтерде 
болған аға буын азаматтардың көпшілігі 
сол училищеде оқыған ғой.

Мүмкін өзінің қайтып оралмасы-
на көрінді ме, болмаса, жас та болсам ар-
тында қалып бара жатқан інісінің, менің 
өсіп-өркендеуіме деген тілегі кел ді ме 
соғыс басталған соң 2-3 айдан ке йін 19 
жасқа қарағанда әскерге аттанып бара жа-
тып, үш жастағы жүгіріп ойнап жүрген 
мені құшағына көтеріп екі бе тімнен 
қайта-қайта сүйіп, “енді осы Сә мит-
ке қараңдар, осыған қараңдар” деп тап-
сыру мен кеткен екен. Ең алдымен әке-
ше шеміздің қарапайымдылығынан бо-
лар, екінші жағынан негізгі тіршілігі мал 
шаруа  шылығы (жылқышы) болғандықтан 
да қысы, жазы Қызылқұм, Қарақұмға 
дейін көшіп қонып жүргендіктен де шы-
ғар ағаның артында қалған түрлі құ-
жат-қағаздары, екі жылға жуық май-
дан  нан жазған хат-хабарлары, түрлі 
дең     гей дегі командирлерінің атқыш-мерген 
М.Шәкірбаевтың ата-анасына риза шы-
лық  пен рахмет айтқан хаттарынан мен 
еге боларлықтай есімді білгенге дейін 
еш   теңе қалмаған болып шықты. Жырты-
лып, шашылып, жоқ болып кеткені, әрине, 
өкінішті, жанға батады екен, бірақ амал 
не?!

Әкеміз Шәкірбай 84 жасқа, шешеміз 
Қаныгүл 75 жасқа келіп өмірден озғанша, 
жылап-еңіреп баласын күтумен өтті. 
Әсіресе, анамыздың, сағат сайын бала-
сы келіп қалатындай үмітпен, шығып келе 
жатқан күнге, батып бара жатқан айға 
телміре қарап, еңіреумен ғұмыр кешкені 
осы күнге дейін көз алдымнан кетпейді. 

Өмірге жалғыз келмей алдым-
да бауырымның болғанын, оны Отанды 
қорғауға аттандырып Ұлы Жеңіске үлес 
қосқанымызды, көрсететін бір ғана дәлел 
ол-отбасымның төрінде тұрған, 12 жасым-
да қолыма тиген ағаның кішкентай ғана 
суреті. Адам есейіп, жасыңа жас қосылған 
сайын бауырдың орны айқындалып, қадірі 
арта түседі екен. 

Ардақты да асыл ағаның аты әуле-
тімізде мәңгілікке сақтала берсін, рухы 
ұрпақтарымызға ұлағат болсын деген ни-
етпен алғашқы балаларымыздың бірі – Ма-
нат қызымыздың фамилиясын Мәжитова 
деп жаздырдық, ер баламыздың кішісіне 
Мәжит деп  атасының атын қойдық. Аға ру-
хына деген қадір-құрметтің айғағы болар 
бұл баламыздың аты әулетімізде тура ата-
ла бермейтін болды. Әкесі менен бастап, 
аға-апалары “Мәке”, “Мәке” деп жатсақ, 
анасы Айгүлден бастап жеңгелері мен 
келіндері, балаларымыз бен немерелеріміз 
“үлкен аға”, “үлкен ата” деп атап жата-
ды. Демек, олар сондай үлкен аталарының 
болғанын сезінетін болды. Мұның негізі 
біздің қазіргі өміріміздің осылай жалғасты 
болуына тілек тілеп, құрбан болып өткен 
ағаның атын пір тұту болса керек.

Пенденің үмітінің үзілмеуі табиғи 
заңды құбылыс болса керек. Үйден тірі 
кет кен ағамыздан бір хабар болып қа ла-
тындай ойлаумен жүреді екенсің. “Өлді” 
деуге адамның аузы бармайды екен. 
Сонда да болса жанбауырым тірі жүр-
се 90 жасқа дейін бір жерден шығар еді 
ғой деген тоқтамға келіп, інілік парыз-
ды өтеу ниетімен 2012 жылы Жеңіс кү ні 
қарсаңында ағаның кіндігінің қаны там-
ған топырағына, туған жеріне барып ел-
халықтың алдында атын атап, ас беріп 
ру хына құран бағыштап, бойымызға нәр 
алдық. 

Сұрапыл соғыста хабар-ошарсыз кет-
кен аталарының, бауырларының тағдыры 
не болғанын білуге деген талап, құштарлық 
Жеңістің 70 жылдығынан кейін де жалғаса 
түсетін болар. Өйткені ұрпақ жаңарып, 
жасарып жатқанымен олардың ата-баба-
лары, аға ұрпақ көрген азап, төгілген 
қан елдің есінен кетуі мүмкін емес қой. 
Жой қын қырғынның белортасынан ора-
лып, қазір елдің алдында жүрген ардагер 
ағаларымызбен жүздесіп, құрметпен сәлем 
берген сайын, көңілімде бірден Мәкең аға 
елестейді.

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні 
сол, кешегі қанды қырғында шайқалмаған 
шаңырақ жоқ. Отының басы қаңырап, 
тұқымсыз кеткені қанша?! 

Шүкір, бүгінде еліміз еңсесін тіктеп, 
берекелі бірлікпен бейбіт ғұмыр кешіп 
келеді. Аталарымыз бен аналарымыздың, 
замандастарымыздың жүрегіне жазылмас 
жара салып кеткен соғыстың аты өшсін. 
Бүгінгі және келер ұрпақтың басына ата-
лары мен әжелері, әкелері мен аналары 
көрген қасірет-қайғыны бермесін.

Сәмит ДАЛДАбАЕв,
қоғам қайраткері, 
дербес зейнеткер.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 27 ақпандағы  №857 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 19.03.2015 жылы № 4920 тіркелген

«ҚазаҚстан Республикасы пРезидентінің «байҚоңыР» кешеніндегі аРнаулы өкілінің Қызметін 
Қамтамасыз ету басҚаРмасы» мемлекеттік мекемесінің еРежесін бекіту туРалы

дөңгелек үстел

ЖҮРЕКТЕ 
ЖАЗЫЛМАСТАЙ 
ЖАРА ЖАТЫР

Қаржылық бақылау комитетінің Қы зыл-
орда облысы бойынша қаржылық бақылау 
инспекциясы ғимаратының мәжіліс залында 
облыстық бюджеттен қаржыландырылатын 
жергілікті атқарушы органдардың Ішкі 
бақылау қызметтерімен өзара іс-қимылын 
үйлестіру қызметі мақсатында 2014 жылы 
жасалған бақылау қорытындыларының 
Мемлекеттiк қаржылық бақылау стан-
дарттарының сәйкестігіне, сапалылығына 
жүргізілген сапа бақылауы қорытындылары 
жайлы дөңгелек стол өткізілді.

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша 
инспекцияның талдау, есептілік және сапаны 
бақылау бөлімінің бас маман, бас бақылаушы-
тексерушісі Ләззат Тәшімбетова қысқаша ха-
барлама жасады. 

ҚР Бюджет кодексінің 143-бабының 
12-тармақшасына сәйкес, ҚР Қаржы 
министрлігі Қаржылық бақылау комитетінің 
Қызылорда облысы бойынша Қаржылық 
бақылау инспекциясы өз құзыреті шегінде 
«Ішкі бақылау қызметтерінің мемлекеттік 
қаржылық бақылау стандарттарын сақтауына 
бақылауды» жүзеге асырады. 

Облыстық қаржы басқармасының 
ішкі мемлекеттік қаржылық және ұлттық 
компанияның даму жоспарларының орын-
далуына бақылау жүргізу бөлімімен 2014 
жылы 34 бақылау объектілерінде бақылау 
жұмыстары жүргізіліп, барлығы 469417,3 
мың теңгенің қаржылық бұзушылықтары 

анықталған.
Инспекциямен 2014 жыл көлемінде 

Мемлекеттiк қаржылық бақылау стан-
дарттарының сақталуын бақылауды 
жүзеге асыру мақсатында ішкі бақылау 
қорытындыларына сапа бақылау қорытынды 
жасау үшін Ішкі мемлекеттік қаржылық 
бақылау бөлімінің 34 бақылау объектілерінде 
жүргізілген  жоспарлы кешенді және 
тақырыптық бақылау материалдары алынып, 
30 бақылау материалдары ҚР Президентінің 
2009 жылғы 7 сәуірдегі №788 Жарлығымен 
бекітілген «Мемлекеттік қаржылық бақылау  
стандарттарына» сәйкес екендігі, ал 4 
бақылау материалдары көрсетілген ескерту-
лермен сәйкес келетіндігі атап өтілді.

Хабарлама бойынша инспекция бас-
шысының орынбасары Талғат Бөрте баев, 
талдау, есептілік және сапаны бақылау 
бөлімінің басшысы Рахым Хайдар, Қы-
зылорда облыстық қаржы басқармасының 
ішкі мемлекеттік қаржылық және ұлттық 
компанияның даму жоспарларының орында-
луына бақылау жүргізу бөлімінің басшысы 
Димаш Даубаев ойларын ортаға салып, өзара 
пікір алмасты. Күн тәртібіндегі талқыланған 
мәселе бойынша іс-шаралар қабылданып, 
дөңгелек стол отырысын инспекция 
басшысының орынбасары М.Егембердиев 
қорытындылады. 

Л.АбДУЛЛАҚЫзЫ.

МЕШІТТЕГІ ІЗГІЛІК МЕРЕКЕСІ
Ұлыстың Ұлы күні қарсаңында орталық «Ақмешіт-Сырдария» мешіті барша қызылордалықтарға 

дастарқан жайып, мерекені тойлады. Жұма намазынан шыққан жамағат наурызкөже мен палаудан дәм 
татып, спорттық ойындар күрес пен гір тасын көтеру, арқан тартыс, асық ату секілді түрлі ойындардың 
куәсі болды. Сонымен қатар, мешіт алдында жәрмеңке ұйымдастырылып, онда тәттілердің түр-түрі 
сатылды. Бұдан түскен қаржы да игі іске, яғни, мұқтаж жандарға берілу көзделуде. Ең бастысы 
қаланың белсенді тұрғындары қайырымдылық акциясын жасап, жағдайы төмен отбасыларына азық-
түлік пен киімдер таратты. 

«Бүгін, міне, мешіт жамағаттары ата-бабамыздан келе жатқан Наурыз мерекесін тойлауға өз 
үлестерін қосуда. Қасиетті жұма күнімен сәйкес келген бұл күн нағыз ізгіліктің, мейірімділіктің 
мерекесі деп білемін. Себебі, барша қала тұрғындары бір жағынан рухани дүниемен сусындаса, 
екінші жағынан ұлттық ойындарымызбен қанығуда. Сондықтан жылдың бастау болған айтулы мере-
кемен барлық қызылордалықтарды құттықтаймын»,-деді мешіттің наиб-имамы Бақыт Ұлжаев.

Мешітке келген халықтың қарасы көп. Ұлттық ойындардардан балалар да тыс қалмады. Әсіресе, 
арқан тартыс пен асық ойнаудан ерекше ойын үлгісін көрсетіп жатты. Ал, қариялар жағы бата 
беріп, өз кезектерінде мешіт қызметкерлері мен қайырымдылық акциясын ұйымдастырушыларға 
алғыстарын білдірді.

М.ОТАрАЛЫ.

«Жаңақорған  ауданы   әкімінің  аппараты» 
мемлекеттік мекемесі, 120300,  Қызылорда об-
лысы,  Жаңақорған кенті, М. Көкенов көшесі 
№ 37 үй, анықтама үшін телефондары  22-4-18, 
факс  22-4-29  электрондық почта org_acim@
mail.ru, «б» корпусы бос мемлекеттік  әкімшілік 
лауазымдарға  орналасуға конкурс  жариялай-
ды:

1. Жаңақорған ауданы әкімінің орынбасары 
(Е –1) - 1 бірлік. 

Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет 
өтіліне қарай 115 954 теңгеден  156 314 теңгеге  дейін 
(экологиялық  коэффициентті  есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Аудандық 
ауылшаруашылығы, жер қатынастары, кәсіпкерлік, 
өнеркәсіп және туризм, ветеринария бөлімдерінің 
жұмыстарына басшылық жасау, аудандық 
аумақтық басқарманың, облыстық қоршаған орта-
ны қорғау, табиғат қорғау, жер ресурстарын басқару 
басқармаларының аудандық бөлімшелерінің, су 
шарушылығы, тұтынушылардың құқығын қорғау 
мекемесінің  жұмыстарын бақылау. «Қамқоршы» 
несие серіктестігінің ауылшаруашылығы құрылым-
дарымен арасындағы жұмыстарын үйлестіру, 
азаматтық және аумақтық қорғаныс  жағдайлары 
ағымдағы мәселелерінің шешілуін қамтамасыз ету. 
Әскер қатарына шақырылған жастармен жұмыстар 
жасау. Аудандағы сот және құқық қорғау орган-
дарымен, әділет басқармасымен, дәрменсіз бо-
рышкерлермен жұмыс мәселелеріне байланы-
сты құзіретті мемлекеттік басқару органдары-
мен өзара іс-қимылда болу. Тұтынушылардың 
құқығын қорғау. Қылмыстың алдын алу бойынша 
жұмыстарды үйлестіреді. 

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар: 
Жоғары ауылшаруашылық немесе ветеринарлық 
немесе техникалық (инженер-гидротехник, 
инженер-механик) немесе жергілікті мемлекеттік 
басқару білімі.

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне 
сәйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік қызмет өтілі үш жылдан кем 
емес; 

2) жоғары оқу орынынан кейінгі білім бағдар-
ламалары бойынша Қазақстан Республикасының 
Президенті жанындағы білім беру ұйымдарында 
мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің 
жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау 
жөніндегі республикалық комиссия бекітетін басым 
мамандықтар бойынша оқуды аяқтаған жағдайда 
мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес не-
месе ғылыми дәрежесінің болуы;  

3) мемлекеттік органдарда басшылық неме-
се өзге лауазымдарда жұмыс өтілі бір жылдан кем 
емес;

4) осы санаттағы нақты лауазымның функцио-
налдық бағыттарына сәйкес облыстарда жұмыс 
өтілі төрт жылдан кем емес, оның ішінде басшылық  
лауазымдарда бір жылдан кем емес.

2. Жаңақорған аудандық ауылшаруа-
шылығы бөлімі нің басшысы (Е-R –1) - 1 бірлік. 

Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет 
өтіліне қарай 109 548 теңгеден  147 986 теңгеге  дейін 
(экологиялық  коэффициентті  есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Ауыл-
шаруашылығы саласында халықты азық түлікпен  
қамтамассыз ету, өндірісті шикізатпен, нарықтық 
қатынастардың даму жағдайында аграрлық сектор-
да экспорттық мүмкіндігін арттыруға бағытталған 
біріңғай мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, 
мал және егін шаруашылығында аудан халқын 
азық-түлікпен өндірісті шикізатпен қамтамассыз 
етуге бағытталған біріңғай мемелекеттік және 
аумақтық саясатын жүргізу, ауылшаруашылық 
дақылдарын өсірудің жаңа технологиялары-
мен озық тәжірибелерін өндіріске  ендіруді 
жүзеге асырады, аудандық аграрлық секто-
рын дамытудың тұжырымдамаларын жасай-
ды, тұқым шаруашылығының дамуына көмек 
көрсетеді, ауылшаруашылық мақсатындағы 
жерлердің тиімді пайдалануын үйлестіреді, егін 
шаруашылығында ауыспалы егіс жүйесін сақтау 
мен оны жақсарту шараларын, сонымен қатар 
егіншілікті аяқ сумен қамтамассыз ету шарала-
рын жасайды. Мал шығынын болдырмау және 
жұқпалы аурудан аман сақтау шараларын жүзеге 
асырады. Агроөнеркәсіптік секторларға инвести-
ция тарту жөніндегі жобалардың басым бағыттарын 
анықтайды және жүзеге асырады.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар: 
Жоғары ауылшаруашылық немесе зоотехникалық 

немесе ветеринариялық білім.
Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне 

сәйкес болуы тиіс:
1)  мемлекеттік қызмет өтілі үш жылдан кем 

емес;
2) жоғары немесе жоғары оқу орындарынан 

кейінгі білім бағдарламалары бойынша Қазақстан 
Республикасының Президенті жанындағы білім 
беру ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде 
а немесе шетелдің жоғары оқу орындарында Ше-
телде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық 
комиссия бекітетін  басым мамандықтар бойынша 
оқуды аяқтаған жағдайда мемлекеттік қызмет өтілі 
бір жылдан кем емес;

3) ғылыми дәрежесінің болуы;
4) мемлекеттік органдарда басшылық неме-

се өзге лауазымдарда жұмыс өтілі бір жылдан кем 
емес;

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

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) нысанға сәйкес өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сәйкес 

толтырылған сауалнама; 
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмелерi; 
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 

нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы № 
907 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Респуб-
ликасының нормативтік құқықтық актілердің 
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда № 6697 бо-
лып тіркелген) нысандағы денсаулығы туралы 
анықтама; 

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куәлігінің көшірмесі; 

7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мәннен 
төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені тура-
лы қолданыстағы сертификат (немесе нотариатты 
куәландырылған көшірмесі).

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

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

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды ха-
барламада көрсетілген электрондық почта мекен-
жайына электронды түрде бере алады. Конкурсқа 
қатысу үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды 
электрондық почта арқылы берген азаматтар 
құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға 
дейін бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. 
Жоғарыда аталған құжаттардың түпнұсқасы 
берілмеген жағдайда тұлға әңгімелесуден өтуге 
жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарланды-
ру БАҚ-та («Кызылординские вести» және «Сыр 
бойы») соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс 
күні ішінде «Жаңақорған ауданы әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік мекемесі, 120300, Жаңақорған 
кенті, М.Көкенов көшесі, 37 үй,  № 302 кабинетте 
қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс 
комиссия шешім қабылдаған күннен бастап екі 
жұмыс күні ішінде әңгімелесу өткізу күні тура-
лы конкурс комиссиясының хатшысымен хабар-
ландырылады. Хабарландыру қатысушылардың 
электрондық мекен-жайларына және ұялы телефон-
дарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы 
мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Жаңақорған ауда-

ны әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
(Жаңақорған кенті М.Көкенов көшес, 37 үй) 
әңгімелесуге шақырған күннен бастап бес жұмыс 
күні ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы 
мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның оты-
рысына байқаушыларды қатыстыруға жол беріледі.

 Конкурс комиссиясының отырысына 
байқаушылар ретінде Қазақстан Республика-
сы Парламентінің және барлық деңгейдегі мас-
лихат депутаттарының, Қазақстан Республика-
сы заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредит-
телген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа 
мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің 
(үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық 
ұйымдардың және саяси партиялардың өкілдері, 
уәкілетті органның қызметкерлері қатыса алады.

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

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның бас-
шысымен (жауапты хатшы) конкурс комиссиясының 
отырысына сарапшылардың қатыстырылуына жол 
беріледі. Сарапшы ретінде конкурс жариялаған 
мемлекеттік органның қызметкері болып та-
былмайтын, бос лауазымның функционалдық 
бағыттарына сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі 
бар тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу және 
жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік 
органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан 
Республикасы Парламентінің және мәслихат депу-
таттары қатыса алады.   

 «Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік 
лауазымына үміткерлер Қазақстан Республика-
сы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің Аста-
на, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Тараз, 
Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, 
Қарағанды, Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау және 
Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу 
орталықтарында белгіленген тәртіппен өтеді.

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

E-R-1 cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: 
мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсыр-
ма); логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан 
Республикасының заңнамасын білуге арналған тест-
ке Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 
сұрақ); «Қазақстан Республикасының Президенті 
туралы» (15 сұрақ)  Қазақстан Республикасының 
конституциялық заңы; «Мемлекеттік қызмет ту-
ралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер ту-
ралы»  (15 сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы»  (15 сұрақ), 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 
сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
(15 сұрақ)   Қазақстан Республикасының заңдарын 
бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi.

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

«Жаңақорған  ауданы  әкімі  аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің

конкурстық  комиссиясы.

ҚЫЗМЕТКЕ   КОНКУРС

назар



Сенбі, 21 наурыз, 2015 жыл

ҚОҒАМ8 СБ
www.syrboyi.kz

«Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс к., н/с, анықтама 
үшін телефондары: 8(7242) 60-53-20, info@uvp.orda.gov.kz  «Б» корпусы 
бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:

1. Мониторинг, талдау және интернет ресурстармен жұ  мыс жасау 
бөлімінің бас маманы - D-О-4 санаты, 1 бірлік. Қызмет ат қар    ған 
жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы 64 063,14 тең ге ден 86 
485,24 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке алма ған да).

Негізгі функционалдық міндеттері: Басқарма басшылығының 
тапсырмаларын уақытылы және сапалы орындау, ай сайынғы, тоқсандық, 
жылдық және т.б есептерді өз мерзімінде тапсыру. Облыс аумағында діни 
ахуал жайлы ақпараттық анықтамалықтарды дайындау, діни бірлестіктер 
санының тербелісі мен серпінділігіне, ғибадат нысандарына, экстремизмнің 
және терроризмнің алдын алу шараларына ақпараттық-насихаттық топ 
мүшелерінің іс-әрекеттерінің қорытындыларына сараптама жүргізу және 
болжау, ақпараттық діни ахуалды жүргізу жұмыстарына сараптамалық 
құжаттарды дайындау, бұқаралық ақпарат құралдары және интернет 
сайттарда діни құрылымның талдауына мониторинг және сараптама жүргізу. 
Ішкі-саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету бағытында қоғамдық-саяси ахуалға 
тұрақты мониторинг жүргізу; анықталған тенденцияға талдау мен сараптама 
жасау, ұсыныстар дайындау. Әлеуметтік зерттеулер, барлық деңгейдегі 
ақпараттық-насихаттық топтардың тұрғындармен кездесулерін ұйымдастыру 
арқылы аймақтағы ахуалды, оның ішінде өңірдің өзекті мәселелерін, 
конфликтогендік факторларды, әлеуметтік кернеулік ошақтарды, наразылық 
деңгейі мен сипатын анықтау. Атқарушы және құқық қорғау органдары, 
зерттеу-аналитикалық құрылымдар, қоғамдық ұйымдармен қарым-қатынас 
жасау, ақпарат алмасу арқылы әртүрлі салалар бойынша өзекті мәселелерді 
және олардың резонанс туғызу мүмкіндігін анықтау. Аймақтағы қоғамдық 
пікір көшбасшылары, элита өкілдері мен қоғамдық-саяси құрылымдар 
жетекшілерінің қызметін тұрақты түрде қадағалап отыру.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар: Білім немесе құқық 
(құқықтану) немесе әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес (саясаттану 
немесе мемлекеттік және жергілікті басқару) мамандықтары бойынша жоғары 
білім.

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы 
нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда екі жылдан 
кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі білім беру немесе 
құқық (құқықтану) мамандықтары бойынша білімі барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан  Республика-
сының «Қазақстан Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан 
Республикасының Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi 
туралы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Конституциялық заң-
дарын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заңдарын, 
осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы 
қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты стратегиясын білуі.

Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді 
орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

2. Дін істері бөлімінің бас маманы - D-О-4 санаты, 1 бірлік. Қызмет 
атқарған жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы 64 063,14 
теңгеден 86 485,24 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Басқарма басшылығының тапсыр-
маларын уақытылы және сапалы орындау, діни бірлестіктермен, діни оқу 
орындарымен, миссионерлермен бірлесіп әрекет ету, айлық, тоқсандық 
және жылдық есептерді, облыстағы діни ахуал туралы ақпараттық 
анықтамалықтарды дайындау барысында олардың қызметі туралы сапалы 
және уақытылы қажетті материалдарды беру, діни бірлестіктердің, діни 
ғимараттардың ақпараттық қорын бақылауда ұстау, конфессияаралық келісімді 
сақтау, діни экстремизм мен терроризмге қарсы ақпараттық-насихаттық 
топтармен бірігіп іс-шаралар жүргізу, олардың қызметінің нәтижесі туралы 
есептерді жинау және бақылау, әлеуметтік маңызы бар жобаларды жүзеге 
асыру мақсатында мемлекеттік сатып алу бойынша жылдық жоспарды 
дайындау. Құпия құжаттармен уақытылы жұмыс жасау, бөлім басшысы 
болмаған жағдайда бөлімнің жұмысын жүргізу. Облыс әкімдігі жанындағы 
діни бірлестіктермен байланыс кеңесінің қызметін қамтамасыз ету және 
үйлестіру, заңды тұлғаларды, олардың өкілдіктерін және өкілетті тұлғаларды 
тіркеу мәселелері бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізу, діни және өзге 
де қоғамдық бірлестіктермен және жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп 
жұмыс жасау және өзге де осы лауазымға сәйкес келетін функционалдық 
міндеттер. 

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  Гуманитарлық ғылымдар 
(дінтану немесе теология) немесе білім (педагогика және психология) немесе 
құқық (құқықтану) немесе әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес 
(экономика немесе қаржы) мамандықтары бойынша жоғары  білім.

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы 
нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда екі жылдан 
кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі құқық (құқықтану) 
немесе қызмет көрсету, экономика және басқару (экономика немесе қаржы)  
білімі барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республика-
сының «Қазақстан Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан 
Республикасының Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi тура-
лы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Конституциялық заңда-
рын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Әкімшілік рәсім дер туралы», «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заңдарын, 
осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы 
қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты стратегиясын білуі.

Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді 
орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

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

толтырылған анкета;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған 

көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2010 жылғы 

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің көшірмесі;
7) құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті органмен белгіленген шекті 

мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы 
сертификат (немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі).     

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

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс комиссиясының оларды 
қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

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

Азаматтар біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби шеберлігіне және 
беделіне қатысты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар 
берілуі туралы құжаттардың көшірмелері, мінездемелер, ұсынымдар, 
ғылыми жарияланымдар және өзге де олардың кәсіби қызметін, біліктілігін 
сипаттайтын мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады. Азаматтар 
жоғарыда аталған құжат тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттарды 
қолма-қол тәртіпте немесе почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзімінде 
бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада көрсетілген 
электрондық почта мекен-жайына электронды түрде бере алады. Конкурсқа 
қатысу үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды электрондық почта арқылы 
берген азаматтар құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға дейін 
бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда аталған құжаттардың 
түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та («Кызылординские 
вести» және «Сыр бойы») соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс күні 
ішінде «Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі: 
120003, Қызылорда қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі, н/з, № 314 бөлмеде 
қабылданады. 

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

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда облыстық ішкі саясат басқар-
масы» мемлекеттік мекемесі: 120003, Қызылорда қаласы, Бейбарыс сұлтан 
көшесі, н/з, әңгімелесу шақырған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен объективтілігін 
қамтамасыз ету үшін оның отырысына байқаушылар қатыстырылуға жол 
беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақстан 
Республикасы Парламентінің және барлық деңгейдегі мәслихат депутат-
тарының, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте ак-
кредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік орган-
дардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), ком-
мерциялық ұйымдардың және саяси партиялық өкілдері, уәкілеттіорганның 
қызметкерлері қатыса алады.

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

Осы Қағидалардың мемлекеттік органның басшысымен конкурс 
комиссиясының отырысына сарапшылардың қатыстырылуына жол беріледі. 
Сарапшы ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері 
болып табылмайтын, бос лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес 
облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу 
және жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік органдардың 
мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Республикасы Парламентінің және 
мәслихат депутаттары қатыса алады.

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына үміткерлер 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Астана, Алматы, Атырау, 
Көкшетау, Павлодар, Тараз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, 
Қарағанды, Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау және Шымкент қалаларындағы 
аймақтық тестілеу орталықтарында белгіленген тәртіппен өтеді.

D-О-4 санаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік тілді білуге тест 
(20 тапсырма), логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан Республикасының 
заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан Республикасының Конс-
титуциясы (15 сұрақ); «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» 
(15 сұрақ) Қазақстан Республикасының конституциялық заңы, «Мемлекеттік 
қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
(15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ) 
Қазақстан Республикасының заңдарын білуге арналған тест сұрақтары кіреді.

Аталмыш лауазымдарға орналасқан адамдар үшін көтерме шығындар 
төленбейді, тұрғын үй және жеңілдіктер ұсынылмайды.

«Қызылорда облыстық  ішкі саясат  басқармасы»
 мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.

***
«Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 

120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, № 1, анықтама 
үшін телефондары: 8(7242)605428, info@uf.orda.gov.kz  «Б» корпусы бос 
мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасуға  конкурс жариялайды:

1. Қызылорда облысының қаржы басқармасының коммуналдық   
мүліктің есебіндегі нысандарды жалға беру,  жекешелендіру рәсімдерін 
жүргізу жөніндегі бөлімнің басшысы (D-О-3 санаты – 1 бірлік).  
Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай  84563 
теңгеден 114032 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:  
Облыстық коммуналдық мүлікті басқару саласындағы нормативтік 

құқықтық актілердің жобасын әзірлеу және облыс әкімдігіне бекітуге 
ұсыну; облыстық коммуналдық мүлікті жекешелендіруді жүзеге асырады, 
оның ішінде жекешелендіру процесін ұйымдастыру үшін делдалды тарту, 
жекешелендіру объектісін бағалауды қамтамасыз ету, жекешелендіру объек-
тісінің сатып алу-сату шарттарын дайындау мен жасасуды және сатып 
алу-сату шарттары талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асыру; 
облыстық коммуналдық мүлікті жеке тұлғаларға және мемлекеттік емес 
заңды тұлғаларға кейіннен сатып алу құқығынсыз, шағын кәсіпкерлік 
субъектілерінің меншігіне кейіннен сатып алу құқығымен немесе кейіннен 
меншігіне өтеусіз негізде беру құқығымен мүліктік жалдауға (жалға алуға), 
сенімгерлікпен басқаруға беру; сенімгерлікпен басқарушының облыс тық 
коммуналдық мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты бойынша міндет-
темелерін орындауын бақылауды жүзеге асыру; Қазақстан Республикасының 
заңнамасында жүктелген өзге де қызметтерді жүзеге асыру; қолданыстағы 
мүліктерді пайдаланудың тиімділігіне экономикалық талдау жасап, тозу 
нормасы жойылған, ұсталынуы қомақты қаражатты талап ететін мүлікті 
есептен шығару жөнінде ұсыныс беру; облыстық коммуналдық меншікті 
жекешелендіру бағдарламаларын іске асыруға және заңдарға сәйкес облыс-
тық коммуналдық меншікті сату жөніндегі сауда-саттықтарды өткізу; облыс-
тық коммуналдық меншік объектілерін сату немесе кепілге беру, жалға, 
сенім герлік басқаруға беру кезінде заңды және жеке тұлғалармен келісім-
шарт тар жасау.            

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар:
Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес (экономика, есеп және 

аудит, қаржы) мамандығы бойынша жоғары білім.
Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы тиіс:
1)  мемлекеттік қызмет өтілі екі жылдан кем емес;
2)  мемлекеттік органдарда басшылық немесе өзге лауазымдарда жұмыс 

өтілі бір жылдан кем емес;
3) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәй-

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

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

5)  ғылыми дәрежесінің болуы.  
2. Қызылорда облысының қаржы басқармасының ішкі мемлекеттік 

қаржылық бақылау бөлімінің бас маманы (D-О-4 санаты – 1 бірлік).
Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай  64063 тең-
геден 86485 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Бақылау тағайындау туралы 
бұйрықтарды тіркеу журналын жүргізу, бақылау мерзімдері мен олардың 
ұзартылу, аяқталу мерзімдерінің сақталуын қадағалау. Бақылау іс-шаралары 
жоспарына сәйкес жергілікті мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындарда 
бақылау жұмыстарын жүргізу. Бақылау қорытындылары (өзінің бақылау 
актілері) бойынша анықталған бұзушылықтарды, жұмыста анықталған 
кемшіліктерді жою үшін бақылау объектілеріне жіберілген ұсыныстарының 
орындалуына бақылауды жүзеге асыру. Бақылау қорытындылары бойынша 
есептілік нысандарды жүргізу, тоқсандық, жылдық есептілікті уақтылы 
дайындау, тапсыру.  

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: Әлеуметтік ғылымдар, 
экономика және бизнес (экономика, есеп және аудит, қаржы) мамандығы 
бойынша жоғары білім.

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы 
нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда екі жылдан 
кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі қызмет көрсету, 
экономика және басқару (экономика, есеп және аудит, қаржы) білімі барларға 
рұксат етіледі.   

3. Қызылорда облысының қаржы басқармасының мемлекеттік 
мүлікті басқару бөлімінің бас маманы (D-О-4 санаты – 1 бірлік).  
Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 64063 теңгеден 
86485 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:   Облыстық коммуналдық мүлікті 
басқару саласындағы нормативтік құқықтық актілердің жобасын әзірлеу 
және облыс әкімдігіне бекітуге ұсыну;  облыстық коммуналдық мүлікті 
жекешелендіруді жүзеге асырады, оның ішінде жекешелендіру процесін 
ұйымдастыру үшін делдалды тарту, жекешелендіру  объектісін бағалауды 
қамтамасыз ету, жекешелендіру объектісінің сатып алу-сату шарттарын 
дайындау мен жасасуды және сатып алу-сату шарттары талаптарының 
сақталуын бақылауды жүзеге асыру; облыстық коммуналдық мүлікті жеке 
тұлғаларға және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға кейіннен  сатып алу 
құқығынсыз, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің меншігіне кейіннен сатып 
алу құқығымен немесе кейіннен меншігіне өтеусіз негізде беру  құқығымен 
мүліктік жалдауға (жалға алуға), сенімгерлікпен басқаруға беру; сенімгерлікпен 
басқарушының облыстық коммуналдық мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты 
бойынша міндеттемелерін орындауын бақылауды жүзеге асыру; Қазақстан 
Республикасының заңнамасында жүктелген өзге де қызметтерді жүзеге 
асыру; қолданыстағы мүліктерді пайдаланудың тиімділігіне экономикалық 
талдау жасап, тозу нормасы жойған, ұсталынуы қомақты қаражатты талап 
ететін мүлікті есептен шығару жөнінде ұсыныс беру;  облыстық коммуналдық 
меншікті жекешелендіру бағдарламаларын іске асыруға және заңдарға  сәйкес 
облыстық коммуналдық меншікті сату жөніндегі сауда-саттықтарды өткізу; 
облыстық коммуналдық меншік объектілерін сату немесе кепілге беру, жалға, 
сенімгерлік басқаруға беру кезінде заңды және жеке тұлғалармен келісім-
шарттар жасау.    

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар:  Әлеуметтік ғылымдар, 
экономика және бизнес (экономика, есеп және аудит, қаржы) мамандығы 
бойынша жоғары білім. 

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы 
нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда екі жылдан 
кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі қызмет көрсету, 
экономика және басқару (экономика, есеп және аудит, қаржы) білімі барларға 
рұксат етіледі.  

Конкурсқа қатысуға  қажетті құжаттар:
1) нысанға сәйкес өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сәйкес толтырылған сауалнама;

3) білімі туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшірмелері;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық  куәландырылған 

көшірмесі;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2010 жылғы  

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің көшірмесі;
7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мәннен төмен емес нәтижесімен 

тестілеуден өткені туралы қолданыстағы сертификат (немесе нотариалдық 
куәландырылған сертификат көшірмесі).

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

Құжаттардың   толық  емес  пакетін  ұсыну конкурс комиссиясының 
оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. Мемлекеттік 
қызметшілермен тапсырылатын осы тармақтың 3) және 4) тармақшаларында 
көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік органдардың 
персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) куәландыра алады.

Азаматтар біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби шеберлігіне және 
беде ліне қатысты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар 
берілуі туралы құжаттардың көшірмелері, мінездемелер, ұсынымдар, 
ғылыми жарияланымдар және өзге де олардың кәсіби қызметін, біліктілігін 
сипаттайтын мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады. Азаматтар 
жоғарыда аталған құжат тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттарды 
қолма-қол тәртіпте немесе почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзімінде 
бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада көрсетілген 
электрондық почта мекен-жайына электронды түрде бере алады. Конкурсқа 
қатысу үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды электрондық почта арқылы 
берген азаматтар құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға дейін 
бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда аталған құжаттардың 
түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та («Кызылординские 
вести» және «Сыр бойы») соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс күні 
ішінде 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, №1, №551 
кабинетте қабылданады.

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

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінде (Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, № 1) 
әңгімелесуге шақырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.

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

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақстан 
Республикасы Парламентінің және барлық деңгейдегі мәслихат депутат-
тарының, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте аккре-
диттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, 
қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық 
ұйымдардың және саяси партиялардың өкілдері, уәкілетті органның 
қызметкерлері қатыса алады.

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

Осы Қағидалардың мемлекеттік органның басшысымен (жауапты хатшы) 
конкурс комиссиясының отырысына сарапшылардың қатыстырылуына 
жол беріледі. Сарапшы ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның 
қызметкері болып табылмайтын, бос лауазымның функционалдық бағыт-
тарына сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ 
персоналды тіркеу және жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік 
органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Республикасы Парла-
ментінің және мәслихат депутаттары қатыса алады.

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына үміткерлер 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Астана, Алматы, Атырау, Ақтау, 
Ақтөбе, Көкшетау, Павлодар, Тараз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, 
Қызылорда, Қарағанды, Талдықорған және Шымкент қалаларындағы 
аймақтық тестілеу орталықтарында белгіленген тәртіппен өтеді.

«D-O-3» санаттары үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік тіл ді 
білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан Республикасының 
Консти туциясы (15 сұрақ); «Қазақстан Республикасының Президенті тура-
лы»  (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» (15 сұрақ) 
Қазақстан Республикасының конституциялық заңдары;   «Мемлекеттік қыз-
мет туралы» (15 сұрақ); «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 
сұрақ; «Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ); «Нормативтік құқықтық 
актілер туралы» (15 сұрақ); «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау 
тәртібі туралы» (15 сұрақ); «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 
сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын білуге арналған тест сұрақтары 
кіреді.  

«D-O-4» санаттары үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік тілді 
білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан Республикасының 
Конституциясы (15 сұрақ);  «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» 
(15 сұрақ) Қазақстан Республикасының конституциялық заңы; «Мемлекеттік 
қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
(15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ),  «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ) 
Қазақстан Республикасының заңдарын білуге арналған тест сұрақтары кіреді.  

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу өтетін жерге 
келу және қайту, тұратын жер жалдау, байланыс қызметінің барлық түрлерін 
пайдалану) өздерінің жеке қаражаттары есебінен жүргізеді.

Қызылорда облысының  қаржы 
басқармасының конкурстық комиссиясы. 

Қызметке конкурс
«Арал ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, 

120100, Қызылорда облысы, Арал қаласы, Мектеп көшесі  
№33 үй. Тел: (8-724-33) 2-11-62, 2-22-33. Aralkalasy@mail.ru 
«Б» кор пусы мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасуға 
конкурс жариялайды:

Арал қаласы әкімінің орынбасары – «Е-G -1»  санаты – 1 
бірлік (индекс: № 02-1). Лауазымдық жалақысы мемлекеттік 
қызмет өтіліне қарай  94 173 теңгеден 126845 теңгеге дейін 
(экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Функционалдық міндеттері: Қазақстан Республикасы 
Конституциясының, заңдарының, Қазақстан Республикасы 
Президенті мен Үкіметінің актілерін, орталық және 
жергілікті мемлекеттік органдар нормативтік құқықтық 
актілерінің талаптарын орындауды үйлестіру және қала әкімі 
аппаратының басқаруындағы кәсіпорындардың жұмыстарына, 
жоғарғы органдар мен аудан, қала әкімі тарапынан берілген 
тапсырмалардың орындалуына бақылау жасау. Азаматтардың    
өтiнiштерiн,   арыздарын,   шағымдарын   қарайды, азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөнiнде шаралар 
қолданады. Азаматтарды жеке қабылдауды ұйымдастыру.Қала 
әкімі аппаратының жұмыстарын үйлестіру, мамандардың жұмыс 
жоспарын әзірлеуді ұйымдастыру, қала әкімі аппаратындағы 
қызметкерлердің еңбек тәртібін, еңбек және өрт қауіпсіздігінің 
сақталуына жауапты, қызметкерлер мен техникалық 
жұмысшылардың заңдылыққа сәйкес еңбек, техника, өрт 
қауіпсіздігіне байланысты нұсқау, ережелерімен таныстыру, 
оқуларын, олармен жасалатын еңбек шарттарының заң 
талаптарына сай болуын ұйымдастыру және басшылық жасау. 
Қала әкімі аппаратындағы әскери есеп жұмысын үйлестіру. 
Жоғары органдар мен жергілікті мекемелерден келіп түскен 
қатынастардың, басқа да ұсыныстардың мерзімінде орындалуын 
үйлестіру. Тиісті аудандық бөлімдермен, коммуналдық 
кәсіпорындармен бірлесіп қала халқының ауыл шаруашылығымен, 
телефон және пошта байланысы, тұрғын-үй коммуналдық 
шаруашылығы, автомобиль жолдарының салынуын, қайта 
жаңартылуын, жөнделуін және күтіп ұсталуын қамтамасыз ету, 
отын, газ, электр энергиясы, ауыз су желісімен жабдықталуын 
қамтамасыз ету жұмыстары мен қала ішілік қоғамдық көлік 
қозғалысын ұйымдастыру, қала ішілік  жолаушылар тасымалына 
байланысты маршруттардың жүру кестесін тиісті уәкілетті 
органдардың келісіміне сәйкес әзірлеп, заң талаптарына сәйкес 
конкурс ұйымдастыру. Қаланы абаттандыру, жарықтандыру, 
көгалдандыру және санитарлық тазарту жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастыру, қала ішінде орнатылған бильборд, аркалардың 
заң талаптарына сай орналасуына, Жер Кодексіне сай жерлерінің 
рәсімделуіне, салықтарын төлеуіне басшылық жасау. Шағын 
және орта бизнесті дамыту мәселелеріне байланысты жұмыстар 
жүргізу, кәсіпкерлік құрылымдарға қатысты жұмыстарды ұй ым-
дастыру. Қалада ұйымдастырылатын мәдени-көпшілік жұмыс-
тарға салалық аудандық бөлімдермен бірлесіп басшылық жасау, 
жұмыстарды үйлестіру және ұйымдастыру. Қала бойынша 
салық түсімдерін молайтуға байланысты аудандық мемлекеттік 
кірістер басқармасымен бірлесіп жұмыстар ұйымдастыру, 
шағын және орта бизнесті дамытуға байланысты жұмыстарды 
үйлестіру.Қала әкімінің тұрғындар алдында өткізілетін есепті 
кездесулерін ұйымдастыру, ақпараттық қамтамасыз ету, уәкілетті 

және жергілікті мекеме өкілдері мен тұрғындардың қатынасуын 
жүзеге асыру, қорытындылау, іс-шаралар жоспарын жасап, 
орындалуына бақылау жасау. Арал қаласы бойынша экологиялық 
және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі мәселелерге байланысты 
жұмыстар ұйымдастыру, қала аумағындағы сор көлдерді құрғату 
мәселелеріне қатысты жұмыстарға тиісті сала мамандарымен 
бірлесіп жұмыстар жүргізу, құжаттарын әзірлеп ұсыну.Базар 
маңы мен сауда қатарларын ретке келтіру, белгіленбеген 
орындарда сауда жасаушыларды ыдырату бағытында жұмыстар 
жүргізу, аудандық ішкі істер бөлімі, аудандық тұтынушылар 
құқығын қорғау басқармасының қызметкерлерімен бірлесіп 
заңсыз сауда жасаушыларға байланысты шаралар ұйымдастыру. 
Қала әкімі аппаратының тапсырысымен мемлекеттік 
сатып алу негізінде салынатын объектілерді, атқарылатын 
жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді заң талабына 
сәйкес қабылдау жұмыстарын ұйымдастыру. Қала әкімі 
аппаратының басқаруындағы мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорындардың заң талаптарына сәйкес жұмыс 
атқаруына бақылау жасау. Қаладағы көппәтерлі тұрғын үйлерді 
жаңғырту (модернизация) мәселелеріне байланысты аудандық 
дербес бөлімдермен, басқа да мүдделі ұйымдармен бірлескен 
жұмыстарды үйлестіру. Қаладағы тарихи және мәдени мұралар 
мен ескерткіштердің сақталуы жөнінде, қаладағы мұражайлардың 
қызметі жөнінде  тиісті уәкілетті органдармен, ұйымдармен 
бірлесіп жұмыстар ұйымдастыру. Туысы жоқ адамдарды 
жерлеуді және зираттар мен өзге де жерлеу орындарын 
күтіп ұстау жөніндегі қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру. 
Жергілікті әлеуметтік инфрақұрылымның дамуына байланысты 
жұмыстар жүргізу.Азаматтық қорғаныс, сондай-ақ жұмылдыру 
дайындығы мен жұмылдыру мәселелері бойынша Қазақстан 
Республикасы заңнамасының орындалуын ұйымдастыру және 
қамтамасыз ету.Қаладағы объектілер, ғимараттар мен көппәтерлі 
тұрғын үйлерге байланысты, оның ішінде апатты жағдайдағы 
объектілерді анықтау жөнінде уәкілетті органдармен бірлесіп 
жұмыстар ұйымдастыру. Үкіметтік емес ұйымдарға, қоғамдық 
бірлестіктерге және селолық тұтыну кооперативтеріне (СТК) 
байланысты жұмыстар жүргізу. «Нұр Отан» партиясы тарапынан 
бекітілген іс-шаралардың, қабылданған тапсырмалардың 
орындалуына байланысты жұмыстарды ұйымдастыру.

Үміткерлерге қойылатын талаптар: Техникалық ғылымдар 
және технологиялар немесе құқық немесе әлеуметтік ғылымдар, 
экономика және бизнес мамандығы бойынша жоғары білім.

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы 
тиіс:

1)  мемлекеттік қызмет өтілі екі жылдан кем емес;
2) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық 

бағытына сәйкес облыстарда үш жылдан кем емес жұмыс өтілінің 
бар болуы;

3) жоғары және жоғары оқу орындарынан кейінгі білім бағдар-
ламалары бойынша Қазақстан Республикасының Президенті 
жанындағы білім беру ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс 
негізінде немесе шетелдің жоғары оқу орындарында Шетелде 
кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия бекітетін  
басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы;

4)  ғылыми дәрежесінің болуы.
Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:

1) Нысанға сәйкес өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сәйкес толтырылған сауал-

нама;
3) Білімі туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылғын 

көшірмелері;
4) Еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 

куәландырылған көшірмесі;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің 
көшірмесі;

7) Құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мәннен төмен емес 
нәтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы сертификат 
(немесе сертификаттың нотариатты куәландырылған көшірмесі).

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

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс комис-
сиясының оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып 
табылады. Мемлекеттік қызметшілерімен тапсырылатын 3) 
және 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды олар жұмыс 
істейтін мемлекеттік органдардың персоналды басқару қызметі 
(кадр қызметі) куәландыра алады.

Азаматтар біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби шеберлігіне 
және беделіне қатысты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер 
мен атақтар берілуі туралы құжаттардың көшірмелері, 
мінездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзге де 
олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) 
қосымша ақпараттарды бере алады. Азаматтар жоғарыда 
аталған құжат тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттарды 
қолма-қол тәртіпте немесе почта арқылы құжаттарды қабылдау 
мерзімінде бере алады.

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

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та 
(«Кызылординские вести» және «Сыр бойы») соңғы жарияланған 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Арал ауданы әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесі, 120100, Қызылорда облысы, 
Арал қаласы, Мектеп көшесі  №33 үй, 24-бөлмеде қабылданады.

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

Үміткерлермен әңгімелесу «Арал ауданы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінде (Арал қаласы, Мектеп көшесі  №33 үй) 

әңгімелесуге шақырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 
өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен объектив-
тілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына байқаушыларды 
қатыстыруға жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретін де 
Қазақстан Республикасы Парламентінің және барлық деңгей дегі 
мәслихат депутаттарының, Қазақстан Республикасы заңнама-
сында белгіленген тәртіпте аккредиттелген бұқаралық ақпарат 
құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық бір-

лестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық ұйым-
дардың және саяси партиялардың өкілдері, уәкілетті органның 
қызметкерлері қатыса алады.

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

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшысымен 
(жауапты хатшы) конкурс комиссиясының отырысына сарапшы-
лардың қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы ретінде конкурс 
жариялаған мемлекеттік органның қызметкері болып табыл-
майтын, бос лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес 
облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ персо-
налды іріктеу және жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемле-
кеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Респуб-
ликасы Парламентінің және мәслихат депутаттары қатыса алады. 

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына 
үміткерлер Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл  агенттігінің Астана, 
Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Тараз, Өскемен, Орал, 
Петропавл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, Талдықорған, 
Ақтөбе, Ақтау және Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу 
орталықтарында белгіленген тәртіппен өтеді.

E-G-1 - cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік 
тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 тапсырма); 
Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған 
тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 
сұрақ); «Қазақстан Рес публикасының Президенті туралы» (15 
сұрақ)  Қазақстан Респуб ликасының конституциялық заңдары; 
«Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер туралы»  
(15 сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау 
тәртiбi туралы»  (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ)  
Қазақстан Республи касының заңдарын бiлуге арналған тест 
сұрақтары кiредi.

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

«Арал ауданы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.

Қызметке конкурс
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СУСЫЗ ӨМІР ЖОҚ!
Судың да сұрауы бар демекші, Сіз, сусыз бір күн өмір сүре аласыз ба?!
Әр бір су тұтынушы судың қадірін түсінсе ғой, шіркін. Қазіргі таңда судың қарызы өте көп, атап айтсақ, МКК 

«Қызылорда су жүйесі» мекемесіне көптеген қала тұрғындары суға берешек болып тұр. Мысалға алатын болсақ, Жібек 
жолы көшесінде орналасқан 2а, 74 пәтерлік үйі тұрғындарының суға қарызы 2,762 млн.теңгені құрап отыр. Бұл дегеніміз 
тұрғындардың 95 пайызы суға ақша төлемейді деген сөз. Сонымен қатар, Титов қыстағында орналасқан тұрғын 
үйлердегі халықтың 70 пайызы суға қарыз. 

Құрметті қала тұрғындары, Сіздерден тез арада қарыздарыңызды өтеулеріңізді сұраймыз! 
                                                                                            

КОММУНАЛДЫҚ ҚАРЫЗДАР АЗАЙМАУДА
Облыс бойынша көрсетілген коммуналдық қызметтерге   тұтынушылардың қарыздарының көлемі өткен жылдың 

осы кезеңімен салыстырғанда екі есе өсіп отыр.
Оның ішінде: қарыздардың 60 пайызы жылу беру қызметінде, 24 пайызы электр энергиясында, 16 пайызы су беру 

қызметінде. Қарыздардың басым көпшілігі тұрғындардың үлесінде 67 % құрайды, заңды тұлғалар –  33%.  
Коммуналдық  төлемдерге қарыздарды өндіру мақсатында осы жылдың басынан сот органдарына  5,6 млн.теңге 

қарызы бар барлығы 98 талап арыз берілген, оның ішінде 2,0 млн. теңгесі  өндірілді.
Құрметті тұтынушылар, Сіздерден коммуналдық қызмет көрсетушілерге уақытылы төлем төлеуді сұраймыз! 

Қызылорда қаласындағы коммуналдық мекемелердің берген мәліметіне сәйкес, төменде қарызы бар заңды тұлғалар 
мен тұрғындардың тізімі көрсетілген.

Қызылорда облысы әкімдігінің қаулысы 2015 жылғы 18 наурыз №881

«Арал, Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, 
Шиелі, Жаңақорған аудандары мен Қызылорда қаласы 
аумағындағы Сырдария өзенінің су қорғау аймақтарын, 

белдеулерін және оларды шаруашылықта пайдалану 
режимін белгілеу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 
2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 805 қаулысының күші 

жойылды деп тану туралы 
«Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және     өзін-өзі басқару туралы» 

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес Қызылорда облысының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Арал, Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, Шиелі, Жаңақорған аудандары мен 
Қызылорда қаласы аумағындағы Сырдария өзенінің су қорғау аймақтарын, белдеулерін және 
оларды шаруашылықта пайдалану режимін белгілеу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 
жылғы 29 желтоқсандағы №805 қаулысының (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 4854 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы», «Кызылординские вести» газеттерінде 2015 
жылғы 29 қаңтарда жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                    Қ. Көшербаев.

ЖОБА

Қызылорда облысы әкімдігінің 
«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 

қызметшілерінің қызметін жыл 
сайынғы бағалаудың әдістемесін 

бекіту туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 

басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және 
«Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің қызметіне жыл сайынғы бағалау жүргізу және 
оларды аттестаттаудан өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2000 жылғы 21 қаңтардағы № 327 Жарлығына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қызылорда облысы әкімдігінің «Б» корпусы 
мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы бағалаудың әдістемесі 
бекітілсін.

2. Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдар осы қаулыдан 
туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау «Қызылорда облысы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесіне жүктелсін.

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

Қызылорда облысының әкімі           Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «__» _________ № _____ қаулысына 
қосымша 

Қызылорда облысы әкімдігінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы бағалаудың әдістемесі

1. Жалпы ережелер

1. Осы Қызылорда облысы әкімдігінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы бағалаудың әдістемесі (бұдан әрі - Әдістеме) 
«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы бағалаудың 
үлгілік әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2014 жылғы 
29 желтоқсандағы № 86 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік 
Тізілімінде 10130 нөмірімен тіркелген) сәйкес әзірленді және «Б» корпусы мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілерінің (бұдан әрі - қызметшілер) қызметіне жыл сайынғы бағалау 
жүргізу тәсілін айқындайды.

2. Қызметшілердің қызметін жыл сайынғы бағалау (бұдан әрі - бағалау) олардың 
жұмыс тиімділігі мен сапасын айқындау үшін жүргізіледі.

3. Бағалау мемлекеттік қызметте болған әрбір жыл өткен сайын, көрсетілген мерзім 
басталған күнінен бастап үш айдан кешіктірілмей, бірақ осы лауазымға орналасқан 
күнінен бастап алты айдан ерте емес мерзімде жүргізіледі.

4. Қызметшілерді бағалау мыналардан:
1) қызметшінің тікелей басшысының бағалауы;
2) айналмалы бағалау (қызметшінің қарамағындағы немесе олардың әріптестерінің 

бағалауы).
Қызметшінің тікелей басшысы оның лауазымдық нұсқаулығына сәйкес өзі 

бағынатын тұлға болып табылады.
Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың басшылары 

үшін бағалау Қызылорда облысының әкімі немесе оның уәкілеттік беруімен оның 
орынбасарларының бірімен өткізілуі мүмкін.

5. Бағалау нәтижелері бойынша қызметшілер қызметіндегі кемшіліктерді жою 
бойынша ұсыныстар әзірленеді, олардың қызметіндегі жақсартуды қажет ететін бағыттар 
айқындалады, тағылымдамадан өткізу, ілгерілету бойынша ұсыныстар әзірленеді.

6. Қызметшінің соңғы үш жыл бойы екі «қанағаттанарлықсыз» деген баға алуы, оны 
аттестаттаудан өткізуге негіз болып табылады.

Аттестаттаудан өткізу туралы шешім қабылдау кезінде алдыңғы аттестаттаудан 
өткізуге негіз болған бағалау нәтижелері ескерілмейді.

7. «Қанағаттанарлықсыз» деген баға алған қызметші мемлекеттік әкімшілік 
лауазымға алғаш қабылданған тұлғаға тәлімгер ретінде бекітілмейді.

8. Қызметшінің қорытынды бағасын тұрақты жұмыс істейтін Бағалау жөніндегі 
комиссия (бұдан әрі - Комиссия) бекітеді, оны қызметшіні лауазымға тағайындау және 
лауазымнан босату құқығы бар адам құрады.

9. Комиссия кемінде үш мүшеден, соның ішінде төрағадан тұрады.
10. Дауыс беру қорытындысы Комиссия мүшелерінің көпшілік дауысымен 

айқындалады. Дауыс саны тең болған жағдайда, Комиссия төрағасының дауысы шешуші 
болып табылады.

Комиссия төрағасы мемлекеттік органның басшысы, ал облыстық бюджеттен 
қаржыландырылатын атқарушы органдардың басшылары үшін Қызылорда облысының 
әкімі немесе оның уәкілеттік беруімен оның орынбасарларының бірі болып табылады.

Комиссия хатшысы мемлекеттік органның персоналды басқару қызметінің (кадр 
қызметінің) (бұдан әрі - персоналды басқару қызметі) қызметкері болып табылады. 
Комиссия хатшысы дауыс беруге қатыспайды.

Егер Комиссия құрамына оған қатысты бағалау жүргізілетін қызметшінің 
тікелей басшысы, сондай-ақ осы Әдістеменің 4-тармағы 2) тармақшасында көрсетілген 
қызметшілер кіретін болса, олар осы қызметшіге қатысты дауыс беруге және шешім 
қабылдауға қатыспайды.

2. Бағалау жүргізуге дайындық

11. Персоналды басқару қызметі Комиссия төрағасының келісімі бойынша 
бағалауды өткізу кестесін әзірлейді.

Персоналды басқару қызметі бағалау өткізуге дейін бір айдан кешіктірмей 
бағаланатын қызметшіге, сондай-ақ осы Әдістеменің 4-тармағында көрсетілген тұлғаларға 
бағалау жүргізілетіні туралы хабарлайды және оларға толтыру үшін бағалау парағын 
жібереді.

3. Тікелей басшының бағалауы

12. Тікелей басшы осы Әдістеменің 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тікелей 
басшысының бағалау парағын персоналды басқару қызметінен алған күнінен бастап үш 
жұмыс күні ішінде толтырады, қызметшіні толтырылған бағалау парағымен таныстырады 
және екі жұмыс күні ішінде толтырылған бағалау парағын персоналды басқару қызметіне 
қайтарады.

Қызметшіні толтырылған бағалау парағымен таныстыру жазбаша немесе 
электронды нысанда жүргізіледі.

Қызметшінің танысудан бас тартуы құжаттарды Комиссия отырысына жіберуге 
кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда персоналды басқару қызметінің қызметкері және 
тікелей басшы танысудан бас тарту туралы еркін нұсқада акт жасайды.

4. Айналмалы бағалау

13. Айналмалы бағалау қызметшінің қарамағындағы адамдардың, ал 
қарамағындағы адамдар болмаған жағдайда - қызметші жұмыс істейтін құрылымдық 
бөлімшеде лауазымды атқаратын адамның (олар болған жағдайда) бағалауын білдіреді.

Мұндай адамдардың тізімін (үш адамнан аспайтын) қызметшінің лауазымдық 
міндеттері және қызметтік өзара әрекеттестігіне қарай персоналды басқару қызметі 
бағалау жүргізілгенге бір айдан кешіктірмей анықтайды.

14. Осы Әдістеменің 13-тармағында көрсетілген тұлғалар осы Әдістеменің 
2-қосымша сына сәйкес нысанда айналмалы бағалау парағын толтырады.

15. Осы Әдістеменің 13-тармағында көрсетілген тұлғалармен толтырылған бағалау 
парағы оларды алған күнінен бастап екі жұмыс күні ішінде персоналды басқару қызметіне 
жіберіледі.

16. Персоналды басқару қызметі осы Әдістеменің 13-тармағында көрсетілген 
тұлғалардың орта бағасын есептейді.

17. Осы Әдістеменің 13-тармағында көрсетілген тұлғалармен бағалау жасырын 
түрде жүргізіледі.

5. Қызметшінің қорытынды бағасы

18. Персоналды басқару қызметі қызметшінің қорытынды бағасын мына формула 
бойынша Комиссия отырысына дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей есептейді:

а = b + с
а - қызметшінің қорытынды бағасы, b - тікелей басшының бағасы, с - осы 

Әдістеменің 13-тармағында көрсетілген тұлғалардың орта бағасы.
19. Қорытынды баға мына шкала бойынша қойылады:
20 баллдан төмен - «қанағаттанарлықсыз», 21-ден 33 балға дейін - 

«қанағаттанарлық», 33 баллдан жоғары - «тиімді».

6. Комиссияның бағалау нәтижелерін қарауы

20. Персоналды басқару қызметі Комиссия төрағасымен келісілген кестеге сәйкес 
бағалау нәтижелерін қарау бойынша Комиссияның отырысын өткізуді қамтамасыз етеді.

Персоналды басқару қызметі Комиссияның отырысына мына құжаттарды:
1) толтырылған тікелей басшының бағалау парағын;
2) толтырылған айналмалы бағалау парағын;
3) қызметшінің лауазымдық нұсқаулығын;
4) осы Әдістеменің 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қорытынды баға 

көрсетілген Комиссия отырысы хаттамасының жобасын тапсырады.
21. Комиссия бағалау нәтижелерін қарастырады және мына шешімдердің бірін 

шығарады:
1) бағалау нәтижелерін бекітеді;
2) бағалау нәтижелерін қайта қарайды.
Бағалау нәтижелерін қайта қарау туралы шешім қабылдаған жағдайда Комиссия 

хаттамада тиісті түсіндірмемен келесі жағдайларда бағаны түзетеді:
1) егер қызметшінің қызмет тиімділігі бағалау нәтижесінен көп болса, бұл ретте 

қызметшінің қызмет нәтижесіне құжаттамалық растау беріледі;
2) қызметшінің бағалау нәтижесін персаналды басқару қызметі санауда қате 

жіберілсе.
Бұл ретте қызметшінің бағасын төмендетуге жол берілмейді.
22. Персоналды басқару қызметі бағалау нәтижелерімен ол аяқталған соң бес 

жұмыс күні ішінде қызметшіні таныстырады.
Қызметшіні бағалау нәтижелерімен таныстыру жазбаша немесе электронды 

нысанда жүргізіледі.
Қызметшінің танысудан бас тартуы бағалау нәтижелерін оның қызметтік тізіміне 

енгізуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда персоналды басқару қызметінің қызметкері 
танысудан бас тарту туралы еркін нұсқада акт жасайды.

23. Осы Әдістеменің 20-тармағында көрсетілген құжаттар, сондай-ақ комиссия 
отырысының қол қойылған хаттамасы персоналды басқару қызметінде сақталады.

7. Бағалау нәтижелеріне шағымдану

24. Комиссия шешіміне қызметшінің мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға немесе оның аумақтық 
бөлімшесіне шағымдануы шешім шыққан күнінен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге 
асырылады.

25. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жөніндегі уәкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшесі қызметшіден шағым түскен 
күнінен бастап он жұмыс күні ішінде шағымды қарайды және бұзушылықтар анықталған 
жағдайда, мемлекеттік органға Комиссия шешімінің күшін жою туралы ұсыныс жасайды.

26. Қабылданған шешім туралы ақпаратты мемлекеттік орган екі апта ішінде 
мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 
уәкілетті органға немесе оның аумақтық бөлімшесіне береді.

Қызылорда облысы әкімдігінің  «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы бағалаудың әдістемесіне 1-қосымша

нысан
 

 Тікелей басшысының бағалау парағы
 

Бағаланатын қызметшінің тегі, аты-жөні:________________________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ___________________________________

 

№
р/н

Өлшем
 Көрсеткіштің мәні (саны) Баға (балл)

1. Бастамашылығы 2-ден 5-ке дейін  

2. Лауазымды міндеттерін орындау 
сапасы

2-ден 8-ге дейін  

3. Әрекеттестікке икемділігі 2-ден 5-ке дейін  
4. Қызметтік этиканы сақтауы 2-ден 5-ке дейін  
Барлығы (барлық бағалардың бағасы)    

Таныстым:
Қызметші (тегі, аты-жөні) 

________________________________
күні 

__________________________
қолы 

_________________________

 
Тікелей басшы (тегі, аты-жөні)

 ________________________________
күні __________________________
қолы _________________________

 
 Қызылорда облысы әкімдігінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 

қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы бағалаудың әдістемесіне 2-қосымша

нысан
 

Айналмалы бағалау парағы
 
Бағаланатын қызметшінің тегі, аты-жөні:________________________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ___________________________________
 

№
р/н

Өлшем Көрсеткіштің мәні Баға 
(балл)

Бағынышты адам
1 Жұмысты жоспарлай алу қабілеті 2-ден 5-ке дейін  
2 Жұмысқа ынталандыру қабілеті 2-ден 5-ке дейін  
3 Қызметтік этиканы сақтауы 2-ден 5-ке дейін  
 Барлығы (барлық бағалардың бағасы)  

Әріптесі
1 Топта жұмыс істей алу қабілеті 2-ден 5-ке дейін  
2 Қызметтік этиканы сақтауы 2-ден 5-ке дейін  
3 Лауазымды міндеттерін орындау сапасы 2-ден 5-ке дейін  
 Барлығы (барлық бағалардың бағасы)    

 
 Қызылорда облысы әкімдігінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 

қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы бағалаудың әдістемесіне 3-қосымша
нысан

Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы
______________________________________________________

(мемлекеттік орган атауы)

№
р/р

Қызметшінің тегі, 
аты-жөні

Тікелей басшының 
бағасы

Айналмалы 
баға Қорытынды баға

1     
…     

Комиссия қорытындысы:
______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________

 
Тексерген:
 Комиссия хатшысы:____________________________ Күні: __________________
                                    (тегі, аты-жөні, қолы)
 Комиссия төрағасы:____________________________ Күні: __________________
                                    (тегі, аты-жөні, қолы)
Комиссия мүшесі:______________________________ Күні: __________________
                                    (тегі, аты-жөні, қолы)

ЖОБА

Қызылорда облысында коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормаларын есептеу 
қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы кодексіне және 
«Коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу нормаларын есептеудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрінің 2014 жылғы 25 қарашадағы №145 бұйрығына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген Қызылорда облысында коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормаларын есептеу қағидалары бекітілсін.
2. «Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген 

тәртіппен осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары С.С. Қожаниязовқа жүктелсін.
4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі     Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «___»________№_____қаулысымен бекітілген

Қызылорда  облысында коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормаларын есептеу қағидалары

1. Жалпы ережелер

1. Қызылорда облысында коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормаларын есептеу қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) 
«Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы кодексіне және «Коммуналдық 
қалдықтардың түзілу және жинақталу нормаларын есептеудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрінің 2014 жылғы 25 қарашадағы №145 бұйрығына сәйкес әзірленді және коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормаларын 
есептеудің тәртібін анықтайды.

2. Коммуналдық қалдықтарға тұрмыстық қатты қалдықтар және елді мекендерде, оның ішінде адамның тіршілік әрекеті нәтижесінде 
түзілген тұтыну қалдықтары, сондай-ақ, құрамы мен түзілу сипаты жағынан осыларға ұқсас өндіріс қалдықтары жатады.

2. Коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормаларын есептеу тәртібі

3. Коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормалары тұрғын үй қорының барлық объектілері, тұрғын емес үй-жайлар үшін 
жеке-жеке белгіленеді.

4. Коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормалары осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес тұрғын үй қорының барлық 
объектілері үшін және тұрғын емес үй-жайлар бойынша анықталады.

5. Коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормалары кейіннен есептік бірлікке жинақталу көлемін есептей отырып, заттай 
өлшеу жүргізу жолымен анықталады.

6. Коммуналдық шаруашылық саласындағы аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергiлiктi атқарушы органдары 
коммуналдық қалдықтардың пайда болуы мен жинақталуы нормаларын әзірлейді және аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың 
жергiлiктi өкілді органдарына бекітуге ұсынады.

7. Заттай өлшеу жүргізу үшін жайлылық деңгейі әртүрлі екі үлгідегі тұрғын үй қорының объектілері бөлінеді:
су құбыры, кәріз, газбен жабдықтау, орталықтан жылыту, қоқыс құбыры бар жайлы тұрғын үй;
пешпен жылытылатын, су құбыры мен кәрізі жоқ жайлы емес тұрғын үй.
8. Облыстың қала және аудан орталықтарының тұрғындары тарапынан түзілетін коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу 

нормаларын анықтау үшін тұрғылықты халықтың мынадай саны бар учаскелері:
халқының саны 300 мың адамға дейінгі қалаларда учаскелер жайлылықтың әрбір түрі бойынша тұрғындардың жалпы санының 2%-ын; 
халқының саны 300 - 500 мың адам болатын қалаларда учаскелер жайлылықтың әрбір түрі бойынша тұрғындардың жалпы санының 

1%-ын;
халқының саны 500 мың адамнан асатын қалаларда - 0,5%-ын (соның ішінде жайлы емес сектор бойынша кемінде 500 адам) қамти отырып 

таңдалады.
9. Таңдап алынған объектілерде өлшеу жүргізу алдында жергілікті атқарушы органдар коммуналдық қалдықтарды жинау мен шығаруды 

жүзеге асыратын ұйымдармен бірлесіп, осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысандар бойынша тұрғын қоры мен тұрғын емес үй-
жайлардың коммуналдық паспортарын жасайды.

10. Түзілген және жинақталған коммуналдық қалдықтардың салмағы мен көлемін анықтау үшін өлшеу сызғышы мен салмақ өлшеу 
жабдығы пайдаланылады.

11. Өлшеуді бастамас бұрын контейнердегі қалдықтар тегістеледі және өлшеу сызғышының көмегімен қалдықтың көлемі анықталады.
12. Жинақталған қалдықтардың салмағы толған контейнерлерді өлшеу жолымен және кейін бос контейнердің салмағын алып тастау 

арқылы анықталады.
13. Егер бір учаскеде түзілген және жинақталған қалдықтардың жалпы көлемі арнайы техниканың (қоқыс тасығыштың) шанағын 

толтырған және басқа учаскелерден қоқысты тиеу мүмкіндігі болмаған жағдайда, қалдықтардың салмағын қоқыс тиелген және бос арнайы 
техниканы автокөлік таразысында өлшеу жолымен анықтауға рұқсат етіледі.

14. Түзілген және жинақталған қалдықтардың салмағы мен көлемі жөніндегі деректер осы Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан 
бойынша бастапқы жазба бланкісіне жазылады.

15. Өлшеу бойынша бастапқы материалдарды өңдегеннен кейін әрбір объектінің алынған деректері (салмағы, көлемі) аптаның күндері 
бойынша жалпы саны шығарылады және осы Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша коммуналдық қалдықтарды түзудің және 
жинақтаудың жиынтық маусымдық ведомосіне енгізіледі.

16. Маусымдық өлшеу жүргізілгеннен кейін деректер (салмақ, көлем) осы Қағидалардың 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталуының жиынтық жылдық ведомосіне енгізіледі.

17. Белгілі бір объекті бойынша өлшеу болжанып отырған коммуналдық қалдықтарды жинағанда басқа объектілердің коммуналдық 
қалдықтары араласып кетпеуге тиіс.

18. Қалдықтардың жинақталуын анықтаған кезде бірдей сыйымдылықтағы стандартты контейнерлер пайдаланылады. Қалдықтарды 
барынша толық есепке алу және біркелкі емес түзілу мен жинақталу коэффициентін анықтау мақсатында қосымша контейнерлер орнату 
көзделеді, оларды орнату қажеттілігі мен олардың саны таңдап алынған учаскелерді тексерген кезде нақтыланады.

Өлшеу басталғанға дейін бір тәулік бұрын барлық контейнерлер толық тазартылуға тиіс.
19. Өлшеу бойынша бастапқы материалдарды өңдеу өлшеу жүргізген күнінен кейінгі келесі күнінен кешіктірмей жүргізіледі.
20. Коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормаларын есептеу осы Қағидалардың 6-қосымшасына сәйкес жүргізіледі.

Қызылорда  облысында коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен 
жинақталу нормаларын есептеу қағидаларына 1-қосымша

Тұрғын қоры мен тұрғын емес үй-жайлар объектілерінің түрлері

№ Коммуналдық қалдықтар жинақталатын объектілер Есептік бірлік
Жайлы және жайлы емес үйлер 1 тұрғын
Жатақханалар, интернаттар, балалар үйлері, қарттар үйлері және сол сияқтылар 1 орын
Қонақ үйлер, санаторийлер, демалыс үйлері 1 орын
Балабақшалар, бөбекжайлар 1 орын
Мекемелер, ұйымдар, офистер, кеңселер, жинақ банктері, байланыс бөлімшелері 1 қызметкер
Емханалар 1 қатынау
Ауруханалар, санаторийлер, өзге де емдеу-сауықтыру мекемелері 1 төсек-орын
Мектептер және өзге де оқу орындары 1 оқушы
Мейрамханалар, дәмханалар, қоғамдық тамақтану мекемелері 1 отырма орын
Театрлар, кинотеатрлар, концерт залдары, түнгі клубтар, ойынханалар, ойын 
автоматтарының залы

1 отырма орын

Мұражайлар, көрмелер Жалпы алаңы 1 м2
Стадиондар, спорт алаңдары Жоба бойынша 1 орын
Спорт, би және ойын залдары Жалпы алаңы 1 м2
Азық-түлік дүкендері Сауда алаңы 1 м2
Машиналардан сату Сауда орны 1 м2
Өнеркәсіптік дүкендер, супермаркеттер Сауда алаңы 1 м2
Базарлар, сауда павильондары, дүңгіршектер, сөрелер Сауда алаңы 1 м2
Азық-түлік тауарларының көтерме базалары, қоймалары Жалпы алаңы 1 м2
Өнеркәсіптік тауарлардың көтерме базарлары, қоймалары Жалпы алаңы 1 м2
Тұрмыстық қызмет көрсету үйлері: халыққа қызмет көрсету Жалпы алаңы 1 м2
Вокзалдар, автовокзалдар, әуежайлар Жалпы алаңы 1 м2
Жағажайлар Жалпы алаңы 1 м2
Дәріханалар Сауда алаңы 1 м2
Автотұрақтар, автокөлік жуу орындары, автокөлік жанармай станциясы, гараждар 1 машина-орын
Автокөлік шеберханалары 1 жұмысшы
Гараж кооперативтері 1 гаражға
Шаштараздар, косметикалық салондар 1 жұмыс орны
Кір жуатын орындар, химиялық тазалау орындары, тұрмыстық техниканы жөндеу 
орындары, тігін ательесі

Жалпы алаңы 1 м2

Зергерлік, аяқ киімді, сағаттарды жөндеу шеберханалары Жалпы алаңы 1 м2
Ұсақ жөндеу және қызмет көрсету орындары (кілттер жасау және сол сияқтылар) 1 жұмыс орны
Моншалар, сауналар Жалпы алаңы 1 м2
Қаланың аумағында жаппай іс-шаралар ұйымдастыратын заңды ұйымдар 1000 қатысушы
Бау-бақша кооперативтері 1 учаске

Қызылорда  облысында коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормаларын есептеу қағидаларына 2-қосымша

Нысан
Тұрғын үй қоры объектісінің коммуналдық паспорты

 
Қала, аудан орталығы, елді-мекен___________________________________
1. Мекенжайы ___________________________________________________
2. Қабаттылығы __________________________________________________
3. Үйдің нөмірі __________________________________________________
4. Тұрып жатқан адамдардың саны, адам ____________________________
5. Жайлылық деңгейі:
а) су құбырының, газдың, кәріздің болуы ____________________________
б) жылу беру түрі (орталықтан, пешпен, жергілікті) ___________________
в) отынның түрі - көмір (тас, қоңыр), ағаш отын, газ
________________________________________________________________
г) қоқыс құбырының болуы ________________________________________
д) аула аумағының алаңы, м2 _______________________________________
оның ішінде
жасыл екпелері бар _______________________________________________
жабыны қатты ___________________________________________________
оның ішінде жаяусоқпақтар _______________________________________
6. Контейнерлердің типі, олардың саны және сыйымдылығы
________________________________________________________________
7. Қоқысты шығару кезеңділігі _____________________________________
8. Қайталама шикізатты бөлек жинау жүргізіле ме (қандай және қанша)
________________________________________________________________

Қолдары:
Т.А.Ә., лауазымы

Нысан

Тұрғын емес үй-жайлар объектілерінің коммуналдық паспорты

Қала, аудан орталығы, елді-мекен _______________________________
1. Объектінің атауы ___________________________________________
2. Мекенжайы ________________________________________________
3. Жапсарлас салынған немесе жеке тұрған (соңғысының қабатын көрсету қажет) ______________________________________________

_______________
4. Орын саны (қызметкерлер және т.б.) ___________________________
5. Тәулігіне өткізу қабілеті:
ойын-сауық кәсіпорындары үшін (орын саны) _____________________
қоғамдық тамақтану кәсіпорындары үшін (тағам түрі) ______________
6. Қызмет көрсететін персоналдың саны, адам ____________________
7. Үй-жайдың жалпы алаңы, м2 _________________________________
оның ішінде:
сауда алаңы ___________________________________________________

қоймалық және қосалқы алаң ____________________________________
8. Аула аумағының алаңы, м2 ___________________________________
оның ішінде:
жасыл екпелері бар______________________________________________
жабыны қатты __________________________________________________
9. Контейнерлердің типі, олардың саны және сыйымдылығы ________
10. Қалдықтарды шығару кезеңділігі ______________________________
11. Тамақ қалдықтарын және қайталама шикізатты бөлек жинау жүргізіле ме? (қандай және қанша) _________________________________
Қолдары:
Т.А.Ә., лауазымы

Қызылорда  облысында коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормаларын есептеу қағидаларына 3-қосымша
 

Нысан
Бастапқы жазба бланкісі

_________________
(күні)
_______________________________________________ объектісі бойынша
  (атауы, мекенжайы)

 

Контейнердің
р/с №

Жиналған 
қалдықтар 
қабатының 

биіктігі,               
h, м

Контейнер 
негізінің 

алаңы, S, м2

Контейнер
дегі 

қалдықтардың 
көлемі, h*S, м3

Қалдықтар тиелген 
контейнердің 

салмағы (қоқыс 
тасығыш),               

mз, кг

Бос контейнер
дің салмағы 

(қоқыс 
тасығыш), 

mп, кг

Контейнер-
дегі 

қалдықтардың 
салмағы,                 
mз - mп

1
2
...
Тәулік 
ішіндегі 
жиыны

Vтәу Mтәу

Қызылорда  облысында коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормаларын есептеу қағидаларына 4-қосымша

Нысан

Объектілердің топтары бойынша коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жиналуының жиынтық айлық (маусымдық) ведомосі

20__ жылғы « ___» _____________ бастап «___» ____________ дейін
Жайлылық типі _________________________________________

 

Аптаның 
күндері

Объектінің 
атауы

Объектінің 
қызмет 

түрі

Есептік 
бірліктің 

саны

Жинақталған коммуналдық 
қалдықтардың көлемі/салмағы

Орташа 
тығыздығы, 

кг/м3

Барлығы қайталама 
шикізат іріктеп 
алынды (бөлек 
жинаған кезде)

жалпы 1 есептік бірлікке

кг м3 кг м3 кг м3
Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі
Жұма
Сенбі
Жексенбі
Барлығы
Тәулігіне 
орташа 

Қолдары
Т.А.Ә., лауазымы

Қызылорда  облысында коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормаларын есептеу қағидаларына 5-қосымша

Нысан

Коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталуының жиынтық жылдық ведомосі

Жайлылық типі _________________________________________________

Объект Ай Өлшенетін 
бірліктің саны

Қалдықтардың жиналуы Біртекті емес 
коэффициент

Бөлек жинау, кг
жалпы өлшенетін 1 бірлікке жалпы өлшенетін 1 

бірлікке
м3 кг м3 кг м3 кг м3 кг м3 кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Барлығы
Тәулігіне орташа

Қолдары
Т.А.Ә., лауазымы

Қызылорда  облысында коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормаларын есептеу қағидаларына 6-қосымша

Коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормаларын есептеу

1. Коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормаларын есептеу былайша жүргізіледі:
1) бір тәулікте объектіде коммуналдық қалдықтарды жинақтауға арналған бір контейнерде түзілген және жинақталған қалдықтардың 

көлемін анықтау 
(Vконт., М3):

V конт=h*S
 мұндағы h - контейнердің түбінен бастап жинақталған коммуналдық қалдықтардың жоғарғы нүктесіне дейінгі биіктік, м;
S - контейнер түбінің алаңы, м2;
2) контейнерлік алаңда коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталуының жалпы көлемін анықтау (Vтәу, м3), егер контейнерлік 

алаңда коммуналдық қалдықтарды жинақтауға арналған контейнерлердің саны бірден артық болса:
Vтәу=Vконт1+Vконт2+Vконт3….

 мұндағы Vконт1, Vконт2, Vконт3 - контейнерлік алаңда орналасқан әрбір контейнер бойынша коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен 
жинақталуының тәуліктік көлемі. Есептеу контейнерлік алаңда орналасқан контейнердің санына байланысты жүргізіледі;

3) коммуналдық қалдықтарды жинақтауға арналған контейнерде жинақталған коммуналдық қалдықтардың тәуліктік салмағын анықтау 
(mконт., кг) мынадай формула бойынша жүргізіледі:

mконт =m3- mп
мұндағы mз - қалдықтар тиелген контейнердің салмағы, кг;
mп - қалдықтардан бос контейнердің салмағы, кг;
4) объектіде түзілген коммуналдық қалдықтардың тәуліктік салмағын анықтау (mтәу., кг) мынадай формула бойынша жүргізіледі:

mтәу = mконт1+mконт2+mконт3…
мұндағы mконт1, mконт2, mконт3 - контейнерлік алаңда орналасқан әрбір контейнер бойынша коммуналдық қалдықтардың тәуліктік 

салмағы. Есептеу контейнерлік алаңда орналасқан контейнерлердің санына байланысты жүргізіледі;
5) жинақталу нормалары жылдың маусымдары бойынша анықталады. Өлшеу қызмет көрсету кестесіне сәйкес контейнерлік алаңнан 

қалдықтарды шығарғанға дейін тәуліктің бір мезгілінде жеті күн бойы (үзіліссіз) жүргізіледі.
Өлшеу жүргізу мерзімдері: қыста - желтоқсан/қаңтар; көктемде - сәуір/мамыр; жазда - маусым/шілде; күзде - қыркүйек/қазан.
Маусымдық кезең ішінде объектіде түзілген коммуналдық қалдықтардың көлемін анықтау (Vмаус, м3) мынадай формула бойынша 

жүргізіледі:
Vмаус=Vтәу1+ Vтәу2+….+ Vтәу7

мұндағы Vтәу1, Vтәу2 - белгілі бір маусымда әр тәулік ішінде объектіде түзілген коммуналдық қалдықтардың көлемі;
6) маусымдық кезең ішінде объектіде түзілген коммуналдық қалдықтардың көлемін анықтау (mмаус, кг) мынадай формула бойынша 

жүргізіледі:
 mмаус= mтәу1 + mтәу2 +…+ mтәу7

мұндағы mтәу1, mтәу2 - белгілі бір маусымда тәулік ішінде объектідегі коммуналдық қалдықтардың салмағы;
7) объектіде коммуналдық қалдықтардың түзілу көздерінің санынан коммуналдық қалдықтардың орташа маусымдық нормасын анықтау 

(есептік бірлік) мынадай формула бойынша жүргізіледі:
көлемі бойынша (Vтм, м3):

Vтм = Vмаус / (n × a)
салмағы бойынша (mтм, кг):

mтм = mмаус / (n × a)
мұндағы n - маусымдық кезең ішінде бақылау тәулігінің саны;
a - есептік бірліктердің саны;
8) объектіде есептік бірлікке коммуналдық қалдықтардың тәуліктік орташа жылдық нормасын анықтау мынадай формула бойынша 

жүргізіледі:
көлемі бойынша (Vтом, м3):

Vтом= (Vқ тм + Vк тм + Vжтм +Vкү тм)/n
 салмағы бойынша (mтом, кг):

 mтом= (mқ тм + mк тм + mж тм+ mкү тм)/n
 мұндағы жоғарғы индекстер «қ», «к», «ж», «кү» - қыста - «қ», тиісінше көктемде - «к», жазда - «ж», күзде «кү» - есептік бірлікте қалдықтар 

пайда болуының тәуліктік орташа маусымдық нормативтерін білдіреді;
n - қалдықтар пайда болған маусымның саны (n=4).
9) объектіде есептік бірлікте коммуналдық қалдықтардың түзілу мен жинақталуының жылдық нормасын анықтау мынадай формула 

бойынша жүргізіледі:
көлемі бойынша (Vж, м3)

Vж = Vтож х nк 
 салмағы бойынша (mж, кг):

 mж = mтож х nк
мұндағы nк - жылдағы күннің саны.
2. Коммуналдық қалдықтардың орташа тығыздығын анықтау, коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталуының маусымдық және 

тәуліктік біртекті емес коэффициентін анықтау мақсатында қосымша мынадай есеп жүргізіледі:
1) коммуналдық қалдықтардың орташа тығыздығын анықтау (γор, кг/м3) мынадай формула бойынша жүргізіледі:

 γор =m/V,
 мұндағы m және V - есептік бірлікте тиісінше салмағы мен көлемі бойынша коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталуының 

жылдық немесе орташа маусымдық нормативтері;
2) коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталуының маусымдық біртекті емес коэффициентін (kбе) анықтау мынадай формула 

бойынша жүргізіледі:
көлемі бойынша:

Kбе = Vом/Vж
салмағы бойынша:

Kбе = mом/mж
3) коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталуының тәуліктік маусымдық біртекті емес коэффициентін анықтау мынадай формула 

бойынша жүргізіледі:
көлемі бойынша:

Kмбе = Vmaxтәу./Vом
мұндағы Vmaxтәу. - маусымда объектідегі коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталуының ең жоғарғы тәуліктік көлемі, м3.
салмағы бойынша:

kсн = mmaxтәу./mом
мұндағы mmaxтәу. - маусымда объектідегі коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталуының ең жоғарғы тәуліктік салмағы, кг.
3. Нақты және есептік жылдық көлемді салыстыру үшін коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталуының есептік бірлікте 

белгіленген жылдық нормативтері есептік бірліктің санына көбейтіледі. 
Осылайша алынған коммуналдық қалдықтардың түзілуінің есептік жылдық көлемінің айырмасы олардың дәл сол объектіде бір жыл 

ішінде нақты жинақталу көлемінің бес пайызынан аспауға тиіс. 
Есепті және нақты деректерде бес пайыздан артық айырма болған жағдайда коммуналдық түзілуінің сараланған нормативтері олар 

түзілетін негізгі объектілер бойынша талап етілген қателіктермен нәтижеге шыққанға дейін түзетіледі.

КОММУНАЛДЫҚ ҚАРЫЗЫ БАР МЕКЕМЕЛЕР МЕН ТҰРҒЫНДАР

Қызылорда қаласындағы заңды тұлғалардың 
қарыздары бойынша мәлімет

№ Атауы Мекен-жайы Қарыз, теңге
Жылумен жабдықтау 

қызметіне
1  “НұрАли” ЖШС м/а Ақмешіт №18 851 271,0
2 “Гиомед” ЖШС Қоркыт ата №15/1-2 560 883,0
3 “АРБЭЛЬ” ЖШС 3 іріктен. квартал 

№8/2-1
448 016,0

4 “Аман курылыс” ЖШС  Жібек жолы 
көшесі № 3

431 463,0

5  “Сымбат” фотосалоны м/а Ақмешіт 
№16/06

371 782,0

6 “Сұңқар”сауда үйі Әйтеке би көшесі 
№20/05

258 968,0

7  “Гламур” шаштаразы Абай даңғылы №43 116 930,7
8 “Электрон КЗ” ЖШС м/а Шұғыла №44 116 268,9
9  “Вита” ЖШС м/а Шуғыла №5 115 072,9
10 “Дәмді АС” дәмханасы  Ергешбаев көшесі 

№62Б-60
88 785,7

Итого: 3 359 441,3

Сумен жабдықтау 
қызметіне

1 “Арна” ЖШС Мұстафа Шоқай 
көшесі, н/з

188 776,5

2 “Мелиоратор” ЖШС Мұстафа Шоқай 
көшесі, н/з

3 488 005,7

3  “Ақмешіт” мешіті Жібек жолы 
көшесі, н/з

793 232,1

4  “Арзан базар” С. Бейбарыс 
көшесі, н/з

93 321,2

5 “Альянс” ЖШС С. Бейбарыс 
көшесі, н/з

3 043 035,2

6 “Пристань” ЖШС Жібек жолы 
көшесі, н/з

455 494,3

7 “Ырыс” ЖШС Түркістан көшесі 266 184,8
8  “Сырдарья темир 

жолы” МКК 
Егізбаев көшесі, н/з 529 592,3

9  “Алда-град строй” ЖШС Есенов көшесі, б/н 405 915,4
10 “Шапағат сүт” ЖШС Тоқмағанбетов 

көшесі, н/з 
2 163 605,9

Барлығы 11 427 163,4

электр энергияға
1  “Водхоз” бау-бақша 

серіктестігі
 Наурыз 3 899 119,6

2 “Енбек” бау-бақша 
серіктестігі

Жалғыз тал 788 234,6

3  “Автомобилист” бау-
бақша серіктестігі

Тасбөгет 1 368 050,3

4 “Проектировщик” бау-
бақша қоғамы

Тасбөгет 3 158 091,2

5 “Пищевик” бау-бақша 
қоғамы

Тасбөгет 1 033 363,0

6 “Мелиоратор ЖШС Жібек жолы көшесі 7 661 631,3
7 “МR-Сервис-LTD” ЖШС Абай даңғылы 2 446 077,2
8 “Қызылорда 

ЭкспортАстық” ЖШС
Белкөл қыстағы 1 852 031,9

9 “Олжас” ЖШС Яссауи көшесі 1 344 685,5
10 “Акме-Тараз”ЖШС Қаратоғай көшесі 429 191,5

1 “МК Сервис”  ЛТД   Абай даңғылы 4 057 814,6
2 “Қызылорда 

ЭкспортАстық” ЖШС
Белкөл қыстағы 1 852 031,9

3 “Олжас” ЖШС Яссауи көшесі 1 344 685,5
4  “Жеңіс -Б И” ЖШС Мүсірепов көшесі 332 720,0
5   “Жер Ана Груп” ЖШС Тасбөгет қыстағы 191 289,6

6 “ Сантехстрой сервис” 
ЖШС

Қаратоғай көшесі 187 253,1

7  “Қызылорда Феникс” 
ЖШС

Қаратоғай көшесі 184 621,5

8 “Киик  и К” ЖШС Титов қыстағы 114 203,9
9 “Кызылорда Траст” 

ЖШС 
Алимов көшесі №15 65 549 260,8

10  “Мелиоратор” ЖШС Жібек Жолы көшесі 7 661 631,3
11  “Узаков” ЖК Титов қыстағы 392 343,3
12  “Нур Ди Сервис” ЖШС  Мостовая көшесі 350 976,5
13 “Ырыс НГ” ЖШС Сүлеймен Ишан 

көшесі №70
312 438,4

14 “Абизов” ЖК Отырар көшесі №12 271 704,0
15  “Абуова” ЖК Дүйсенов көшесі  206 535,9
16  “Садаз” ЖШС Чайковский көшесі 

№13
152 531,9

17 “Цой” ЖК Жахаев көшесі 
№121

134 647,3

18 “Калапбергенов” ЖК Мұратбаев көшесі 
№17

104 716,5

19 “Сапко” ЖШС Комсомол қыстағы 
Жахаев көшесі

90 876,4

20  “К Юг  Сервис” ЖШС Мостовая көшесі 44 612,7
21  “Автомобилист” бау-

бақша серіктестігі
Яксарт көшесі 1 368 050,3

22 “М.С.Ф  Мунай 
Курылыс” ЖШС 

Белкөл қыстағы 462 557,8

23  “Көлік Қызметі” ЖШС Бөкейхан көшесі 145 503,6
24  “Асанас Дар” ЖШС Мұратбаева 

көшесі №2
180 527,6

25 “Корпорация Ақ-Орда” 
ЖШС

Әл-Фараби м/а 32 225,0

26 “Еңбек” бау-бақша 
серіктестігі 

Жалғыз тал 788 234,7

27 “Байдильдаев” ЖК Мұратбаев 
көшесі 36а

250 273,2

28 “Игенбаев” ЖК Шоқай көшесі №15 189 868,3
29  “Н.С.С - КЗ” ЖШС Сұлтан Бейба рыс 

көшесі
173 239,2

30  “Айдарбеков” ЖК Мұратбаев көшесі 
№36а

173 176,6

31 ТОО Салтанат Бөкейхан көшесі 51 536,3

32 “Водхоз” бау-бақша 
серіктестігі 

Наурыз м/а 3 899 119,7

33 “Проектировщик” бау-
бақша қоғамы

Тасбөгет қыстағы 3 158 091,3

34 “Пищевик” бау-бақша 
қоғамы 

Тасбөгет қыстағы 1 033 363,1

35  “Мұстафа”ШҚ Тасбөгет қыстағы 258 277,9
36  “ Ерген” ШҚ Тасбөгет қыстағы 234 691,0
37 “Аэропорт” бау-бақша 

қоғамы 
Тасбөгет қыстағы 151 620,3

38 “Акме-Тараз”ЖШС Қаратоғай көшесі 429 191,5
39 “БИС КЗ” ЖШС Жібек Жолы көшесі 164 591,7
40  “Лагерь Сырдария” 

бау-бақша қоғамы 
(тұрғындар) 

Сабалақ 140 374,6

41  “Арман Кызылорда” 
ЖШС 

Абай елді мекен 219 370,4

42 “Нурмаганбетов” ЖК Мостовая көшесі 205 083,9
43  “Строй Монтаж Сервис 

Орда” ЖШС 
Қаратоғай көшесі 204 601,0

44 “Қазыбайкызы” ЖК Жібек Жолы көшесі 165 700,9
45 “Кубекова” ЖК Бөкейхан көшесі 103 339,2
46  “Ел Конды” ЖШС Яссауи көшесі 312 928,7
47  “Жунусов” ЖК Байқадам көшесі 118 398,4
48 “Қызылорда автотранс” 

ЖШС
Жібек Жолы көшесі 62 108,4

Барлығы 98 212 939,4

 
 

Қызылорда қаласының тұрғындарының қарыздары 
бойынша мәлімет

№ Аты-жөні Мекен-жайы Қарызы,  теңге
 Жылумен 

жаб дық тау 
қызметіне

  

1 Нысанбаева 
Жанагул 

Салгарбаевна

м/а Ақмешіт №8/12 164 505,83

2 Сеилова 
Сарсенкуль

м/а Ақмешіт №23/125 181 456,84

3 Ибраева 
Алтынай 

Айтбаевна

м/а Ақмешіт №22/27 168 703,07

4 Алимбаева 
Маржанкул

м/а Ақмешіт №27/9 213 508,81

5 Петров Сүлейменов көшесі 
№51/10

166 650,00

6 Имбергенова 
Назира

Титов қыстағы №31/112 164 425,10

7 Иманқулов Желтоксан көшесі №8/10 327 972,98

8 Утенбаев Тайманов көшесі 
№163/19

184 599,93

9 Махмутов Ешнияз сал көшесі 
№5а/4

203671,24

10 Абдразахова 
Турсын куль 

Шуншалиевна

Қоркыт Ата көшесі 
№140/70

200 757,00

11 Ганиев Егізбаев көшесі №12/6 156 400,61

12 Тоқбаев Байсеитова көшесі 
№96/23

183 228,24

13 Мамбетова Байсеитова көшесі 
№86/9

159 622,63

14 Төлегенов Әуезов көшесі №26/5 160 054,01

15 Сагаев Бегим ана көшесі 
№12а/24

223 934,32

16 Сабирова Бегим ана көшесі №8/7 367 202,73

 Барлығы  3 226 693,34

 Сумен 
жабдықтау 
қызметіне

  

1 Дусупова Зита Абай даңғылы  №33/27 100132,76

2 Айменова Р. Абай даңғылы  №36/82 100180,93

3 Миенов Есенова көшесі  №20/4 103874,27

4 Алдамжарова 
Нургуль

Панфилов көшесі  
№25/54

112274,8

5 Пак Елена 
Львовна

Абай даңғылы  №43/9 114633,14

6 Сpажадинова Р Панфилов көшесі  
№31а/75

117416,41

7 Жагпарова Абай даңғылы  №33/35 117856,08

8 Маханов 
Абдусалман

Бөкейхан көшесі  №41а/9 118051,47

9 Махатов А. Мұратбаев көшесі  
№36а/30

118342,84

10 Рустемов Набережная көшесі  
№1/98

118695,66

11 Тлеубергенов 
Максут

Абай даңғылы  №44/24 118972,05

12 Абубакирова 
Айжамал

Мұратбаев көшесі  
№36а/11

125961,25

13 Куланбаев 
Канат 

Набережная көшесі  
№1/26

127689,74

14 Пиримжанова Мүсірепов көшесі  
№10/24

128153

15 Алжанова Абулхаир хан көшесі  
№50/6

130483,07

16 Атамбаева 
Саида 

Мұратбаев көшесі  
№36/35

133086,25

17 Перешин М. Мұратбаев көшесі  
№15/41

137915,72

18 Калжанова 
Айнылкият 

Мұратбаев көшесі  
№20/5

139574,56

19 Назарымбетов Мұратбаев көшесі  
№17/61

140516,83

20 Ли Вячеслав Мұратбаев көшесі  
№20/84

141918,66

21 Ермолай 
Жумадил 

Мұратбаев көшесі  
№17/69

145373,84

22 Сейтенова 
Райхангуль  

Абай даңғылы  №28/54 145630,73

23 Аманов Есенов көшесі  №20/55 145738,7

24 Махатаева Мұратбаев көшесі  
№36а/13

146740,03

25 Кемалов 
Нурлыбек 

Чайковский көшесі  
№6/37

146930,73

26 Халикова Абай көшесі  №33/1 147320,05
27 Юсупов Бектұрғанов көшесі  

№13/28
156669,75

28 Калымбетова Скатков көшесі  №98/31 160837,47

29 Бейбаев У. Бектұрғанов көшесі  
№17/47

170186,72

30 Махмудова 
Гульнар 

Панфилов көшесі  
№30/27

173844,41

31 Сугиралиев Абай даңғылы  №33/16 175432,81

32 Бузин Владимир Чайковский көшесі  
№1/10

180976,61

33 Абильдаев 
Полат 

Скатков көшесі №98/4 186860,69

34 Яркынюк 
Сергей 

Мұратбаев көшесі  
№18/80

193568,69

35 Шакенов Скатков көшесі №98/25 195999,34

36 Кенжебаев 
Жакипбек 

Бектұрганов көшесі  
№30/52

196310,19

37 Байжанова 
Кулзина 

Скатков көшесі  №120/34 200178,22

38 Мыкбаева Тоқтыбаев көшесі №24 100001,66

39 Баимбетов О Желтоқсан көшесі 49/2 122895,95

40 Пак Бектұрғанов көшесі 
№27а/9

156341,47

41 Кемельбаева Байтұрсынов көшесі 
№46/32

246233,42

42 Елшибекова Әйтеке би көшесі  
№31/10

104987,2

43 Уксикбаева Ш. Әйтеке би көшесі  №1/3 119736,59

44 Сагинаев А Нұрмақов көшесі  №29 142917,53

45 Ким Әйтеке би көшесі  
№144/1

156341,47

46 Ким Титов қыстағы 2 квартал 
№8/7

238382,89

47 Пеpнебаев Титов  қыстағы №10/4 217448,97

48 Маханов Титов қыстағы 2 квартал 
№11/17

246051,22

49 Турманбетова Титов қыстағы №29/9 287965,47

50 Бегимсалов Шораяқ Омар №70/1 109678,98

51 Асанов Квартал 625 Қашаубаев 
№14

155861,66

52 Нурмаханов Бейбітшілік көшесі 
№58б/10

100043,2

53 Мадрасилов Тайманов көшесі  
№13/14

100220,32

54 Жамиев Тайманов көшесі  
№13/15

100362,62

55 Ауезова Тайманов көшесі  №7/4 103375,45

56 Байманов Тайманов көшесі  №1/1 103620,39

57 Аманкулов Бейбітшілік көшесі  
№26/4

107665,57

58 Юнусметов Р Бейбітшілік көшесі  
№26/32

112506,39

59 Жалмаханов 
Бахыт

Тайманов көшесі  №1/4 113867,95

60 Канатбаев  
Алтынбек 

Чижа-Сан-Тина көшесі 
№69/4

114592,55

61 Жаркеев Чижа-Сан-Тина көшесі  
№69/5

117262,23

62 Дуйсенова Тайманов көшесі №2/13 118615,15

63 Жунусов Күлтекенов көшесі 
№96/16

118656,13

64 Аппазова Молдағұлова көшесі  
№100/2б

118658,65

65 Жусупбекова Тайманов көшесі  №1/10 122426,55

66 Досбергенов Тайманов көшесі  №5/10 124275,45

67 Жоламанов Тайманов көшесі  №2/4 125275,45

68 Турегельдиев Жанқожа батыр  
№82а/53

128495,25

69  Алкенов Торайғыров көшесі  
№59/7

131666,34

70 Жетесов Бейбітшілік көшесі 
№58б/12

133362,02

71 Абдукаримов Тайманов көшесі  №4/3 138643,36

72 Шымбергенова Бейбітшілік көшесі  
№26/46

146253,64

73 Жумыров Тайманов көшесі  
№12/18

149330,58

74 Баймағамбетова Тайманов көшесі  №1а/4 185397,56

75 Байбулов М Бейбітшілік көшесі 
№26/6

195539,28

76 Изтлеуов Торайғыров көшесі 
№80а/10

201604,91

77 Сарымсақов С Бейбітшілік көшесі 
№26/36

203826,03

78 Ниязов Медетбаев көшесі  №11а 105824,92

79 Баймбетов Тасбөгет қыстағы 
Махамбетов көшесі 

№31/5

102320,05

80 Булегенова Тасбөгет қыстағы 
Тасарық  көшесі №10/10

103354,96

81 Коптлеуов Тасбөгет қыстағы 
Жүнүсбаев көшесі  

№12/1

104413,05

82 Мухаметжанов Тасбөгет қыстағы 
Амангелді көшесі  

№68/4

104665,98

83 Малинова Тасбөгет қыстағы 
Наурыз м/а №7/7

110605,27

84 Сулейменов Тасбөгет қыстағы 
Амангелді көшесі  

№69/7

110804,77

85 Кулжумырова Тасбөгет қыстағы 
Наурыз м/а №18/12

125400,23

86 Усенова 
Курманкул

Тасбөгет қыстағы 
Тасарык көшесі №4/8

127125,36

87 Уалиева Тасбөгет қыстағы 
Наурыз м/а  №21/7

128407,23

88 Нурманов Тасбөгет қыстағы 
Наурыз м/а №1/7

156169,56

89 Тажибаев3 Тасбөгет қыстағы 
Наурыз м/а №29/2

168282,81

90 Кулахметова 
Тулеукуль

Тасбөгет қыстағы 
Наурыз м/а  №7/3

170171,56

91 Елеусизов Тасбөгет қыстағы 
Наурыз м/а  №31/4

196641,05

92 Бахаев Тасбөгет қыстағы 
Амангелді көшесі  

№65/10

199101,02

93 Абуов Тасбөгет қыстағы 
Наурыз м/а №28/3

200400,34

94 Омаров т Тасбөгет қыстағы 
Мустафа Шоқай №1в/4

100860,59

95 Ким Сен Шұғыла м/а №3/14 100968,3
96 Досмамбетов Шүкүров көшесі №54/3б 107831,42

97 Диханбаев 
Бекмурат

Қорқыт Ата көшесі  
№122а/7

114773,46

98 Ахмедова Шұғыла м/а №9/69 118007,55
99 Алтынсариева Шұғыла м/а  №24а/96 124580,23

100 Исетов М. Шұғыла м/а  №54/8 131560,06
101 Нуркенова 

Айгуль М
Шұғыла м/а №43/38 133471,97

102 Толыбекова А Шұғыла м/а  №9/60 137150,38
103 Мырзабеков Қорқыт Ата көшесі  

№122 а/8
139621,72

104 Раимов Буқарбай батыр көшесі 
№64/7

141919,53

105 Акшалова Шұғыла м/а №24а/53 145870,39

106 Исанов Шұғыла №44/3б 145873
107 Кадырбаев Жеңіс көшесі №96/4 145966,94
108 Жиенбаева З. Шұғыла м/а №45/14 145983,31
109 Кушекеев М. Шұғыла м/а №34/53 161571,8
110 Адилова Қорқыт Ата көшесі 

№138 б/77
166636,41

111 Сулейменов Жеңіс көшесі  №96/1 175160,38

112 Жолмыpзаева Г. Шұғыла м/а  №17/20 175297,25
113 Кожахметова Қорқыт Ата көшесі 

№136 а/25
179050,3

114 Торгаев Шұғыла м/а  №23/17 179693,75
115 Давыдова 

Светлана
Шұғыла м/а  №21/42 180128,84

116 Афпазов Шұғыла м/а  №4/13 180834,17
117 Тойшыбаева Р. Шұғыла м/а №5/56 185877,91
118 Рыженкова 

Ирина
Шұғыла м/а  №2/41 188573,45

119 Балдаков Шұғыла м/а  №1а/20 193644,41
120 Каpимов Шұғыла м/а  №22/91 194144,41
121 Hуpмаханова Шұғыла м/а  №7а/42 194293,91
122 Муpатов Шұғыла м/а  №45/44 204268,44
123 Муканов Кожа Ахмет Яссауи 

көшесі  №1/4
219792,62

124 Жаппаров Шұғыла м/а №43/37 223432,81
125 Рахметов Мұстафа Шоқай көшесі  

№185
109027,07

126 Венокурцева Есенов көшесі №28/2 109734,28

127 Егоpов Есенов көшесі №32/2 109827,6

128 Манарбаева Толе би көшесі №н/з/14 114914,48

129 Байкенжеев К Мұстафа Шоқай көшесі  
№18н/з/3

128747,74

130 Естаева Свердлов көшесі  №32 162826,61

131 Серикбаев Б. Жібек жолы №2а/66 100113,77
132 Ниязов К. Жібек жолы №5/31 100338,64
133 Абилкасымова 

Гульсара 
Бөкейхан көшесі  №64/30 101255,89

134 Ким Людмила Абай көшесі  №47 г/80 109260,67

135 Бурибаев 
Ахмадияр

Бөкейхан көшесі №74/66 114246,88

136 Доспаев Жібек жолы №2/2а 118866,83
137 Узакбаев Б. Иманов көшесі №109/8 120106

138 Оразымбетова 
Райхан 

Бөкейхан көшесі №74/75 122346,88

139 Оразова Жеңіс көшесі №99/11 132887,52

140 Еремина Жібек жолы көшесі 
№2/1а

134306,48

141 Сержанова Жібек жолы көшесі 
№2а/46

142860,7

142 Тошсова Бөкейхан көшесі №74/85 147863,55

143 Тайжанов Жібек жолы көшесі 
№2/58

149619,83

144 Ербаев А. Жібек жолы көшесі 
№2а/65

150760,72

145 Мариев Жібек жолы көшесі 
№2а/10

150865,19

146 Сарсенбаева Рая Жібек жолы көшесі 
№2а/55

151260,72

147 Каниева Галина Сәулет м/а №11/10 151387,31
148 Боранбаев Жібек жолы көшесі 

№2а/9
152104,33

149 Жакипбекова Жеңіс көшесі  №99/38 153896,67

150 Сатаева Жібек жолы көшесі  
№2а/73

159164,59

151 Жаксылыков Жібек жолы көшесі  
№2а/68

159543

152 Султанбаева Жібек жолы көшесі  
№2б/56

186021,41

153 Мусрепов М. Жібек жолы көшесі  
№4/18

186743,58

154 Ишекенов К. Жібек жолы көшесі  
№2а/63

194121,05

155 Ашыкбаева Жібек жолы көшесі 
№2а/56

195180,92

156 Ертуганов Иманов көшесі №100/22 196538,67

157 Гришаев Юрий  Абай даңғылы  №47/46 200244,67

158 Сивекина Нина Абай даңғылы №51/63 201680,97

159 Сагиндыков Б Иманов көшесі №2/50 209173,33

160 Умбетов Жеңіс көшесі №99/3 209211,66
161 Айтбаев Жібек жолы көшесі 

№2а/30
216785,56

162 Тунгишбаев Жібек жолы көшесі 
№2а/48

239101,22

163 Шерниязов Жібек жолы көшесі 
№2а/54

245019,39

164 Сейтжанов Бөкейхан көшесі  
№66б/52

267630,56

165 Абишев Сәулет м/а 16 квартал  
№15а 

102290,18

166 Ерманова Г Сәулет м/а 14 квартал 
№8

104651,5

167 Камалов Сәулет м/а 10 квартал 
№7

106781,95

168 Шамниев Сәулетшілер көшесі 
№141

108606,95

169 Акбаев Сәулет м/а 1 квартал  
№19

109942,51

170 Дуйсенбаева Сәулет м/а 18 квартал б/н 115602,49

171 Сыргалиев Сәулет м/а  №18 118318,56
172 Ержанов Сәулет м/а  №7 119287,84
173 Упабекова Сәулет м/а  10а 

квартал №9
119344,03

174 Абишев М. Саулет м/а 15 квартал 
№16

132744,66

175 Искаков Саулет м/а  3 квартал 
№12

138794,27

176 Жусупов Саулет м/а  №100 142422,31
177 Кожамберлиев квартал Абуов №133 

№27
157190,25

178 Тлегенов Хан көшесі  №1/122 160307,62
179 Айтмамбетов Мұнайшы қыстағы 

№12/1
123516

180 Поляков Ақмешіт м/а №31/55 101775,53
181 Исмаилов И. Ақмешіт м/а №19/23 103552,97
182 Оспанов Ақмешіт м/а №9/11 110869,41
183 Литвинов Ақмешіт м/а №16/78 114830,96
184 Таубаев Ақмешіт м/а  №7/60 115969,73
185 Турманов Ақмешіт м/а  №13/1 116434,93
186 Сражадинова Ақмешіт м/а№31/44 119846,6
187 Балгабаева Ақмешіт м/а №31/49 125619,64
188 Ахмеджанова Р. Ақмешіт м/а №23/129 125637,5

189 Сейдекова Ақмешіт м/а №31а/12 130434,07

190 Смайлова Ақмешіт м/а  №7/19 130939,14
191 Турмаханов Ақмешіт м/а  №2/10 135241,84
192 Баймурзина Ақмешіт м/а  №31/65 137734,06

193 Антипова О Ақмешіт м/а  №16/103 139378,02

194 Досмаилова Ақмешіт м/а  №31/53 141034,05

195 Юсупов Ақмешіт м/а  №24/47 141747,45

196 Пашенова 
Светлана 

Ақмешіт м/а  №6/44 142126,41

197 Чеpней Мерей м/а  №14/29 144081,28
198 Шайманов С. Мерей м/а  №11/35 144425,09
199 Баракбаев Ақмешіт м/а №24/34 146114,98
200 Кипчекбаев Ақмешіт м/а  №2/8 148107,69
201 Оразбаева Ақмешіт м/а №25/59 150897,69
202 Сейдалиев А. Ақмешіт м/а  №22/27 151782,88

203 Сундетбаева Ақмешіт м/а №18в/46а 156069,19

204 Оразбаева М. Ақмешіт м/а №28/63 160209,67
205 Частилов Ақмешіт м/а №10/49 166509,66
206 Карибаев Ақмешіт м/а №31а/2 173335,41
207 Шенгельбаев Б. Мерей м/а №6/45 174517,22
208 Карибаев Ақмешіт м/а  №31/2 175992,72
209 Панкин Ақмешіт м/а  №26/27 186488,77
210 Иманова Мерей м/а  №8/10 243093,42
211 Шукирова Мерей м/а №18в/37б 282970,34
   31 188 400

Электр 
энергиясына

1 Диханбаева м/а Наурыз №11/17 59113,14
2 Турганова м/а Наурыз №11/5 87633
3 Асанбаев м/а Наурыз №7/16 88735,03
4 Байменкеева Жастар үйі №22 71578,41
5 Каниева М.Шоқай көшесі №20/2 51761,07
6 Назарханов Шүкіров көшесі №18 70322,77
7 Кентанов Шүкіров көшесі №24 163914,99
8 Карашев Баймағамбетов көшесі 

№48
64383,87

9 Снегов Абай даңғылы №500 64205
10 Умирбекова м/а Наурыз №24 61591,65
11 Кудайбергенов Абылкасымов көшесі 81140
12 Абсалямов Кызылжарма көшесі 

№126
91339,85

13 Сейдахметова м/а Сырдарья №10 124107,97
14 Акшарова м/а Сырдарья №14 63061,53
15 Барибаева Есенов көшесі №20а/10 148449,17
16 Ершаганбетов Есенов көшесі № 18 71588,51
17 Наурызбаева Астана көшесі №5/29 30855
18 Ештаева Астана көшесі №5/22 70261
19 Канырбаева Есенов көшесі № 18/1 77793,27
20 Накипов Мерей м/а № 15/6 74910
21 Жоленова Ақмешіт м/а  №11/2 54587

22 Тулегенов Тәжібаев көшесі №1/12 39460,87
23 Избасханова Толыбеков көшесі 

№14/18
89552,26

24 Ибраев Әйтеке би  көшесі 
№27/60

127657,33

25 Сабирова Әйтеке би көшесі№29/18 73403,91
26 Талалаева Айтбаев көшесі №43/1 154224,9
27 Искакова Тоқмағамбетов көшесі 

№1/5
53832,89

28 Токмурзаев Байсеитова көшесі №88 170907,23
29 Пралиева Майқанова көшесі №27 99932,86
30 Токмагамбетов Жамбыл көшесі №15 121237,06
31 Баяханова Жанқожа батыр №57 76687,14
32 Джабаков Жарқынбаев №57 76687,14
33 Абиев Төлебаев көшесі №19/22 105358,37
34 Курысжан Ленин көшесі №66 44697
35 Шиекешов Жібек жолы көшесі 

№2а/63
104779,31

36 Елеусизов Наурыз м/а №31/4 120799,77
37 Садыкова Наурыз м/а № 24/6 56897,66
38 Каюпов Наурыз м/а №24/10 128961,46
39 Аубакиров Наурыз м/а №3/4 98031,44
40 Абуов Наурыз м/а №28/3 128731,56
41 Бажибаев Наурыз м/а №29/2 83770,91
42 Маханова Наурыз м/а №1/1 215067,4
43 Садыкова Наурыз м/а №34/4 77072,24
44 Исаева Наурыз м/а №21/2 55417,87
45 Макшиева Наурыз м/а №21/3 91201,97
46 Булегенова Тасарық көшесі №10/10 62016,87
47 Сисенбаев Тасарық көшесі №4/3 39625
48 Ибадуллаев Тасарық көшесі № 6/12 92026,82
49 Махамбетов Тасарық көшесі №8/14 156274,41
50 Искакова Наурыз м/а №13/14 60107,61
51 Жандыров Жұмабаев көшесі №22 133635,96
52 Имангалиева Қазахстан көшесі №62 55685,15
53 Кудайбергенов Көшербаев көшесі №6 60328,69
54 Имангалиева Әлфараби м/а Көктем 

көшесі№ 4
140315,34

55 Ашербаева Шұғыла м/а №27/36 74676,11
56 Ге Шұғыла м/а №27/87 58920,29
57 Есетова Әбдіреев көшесі №5 152196,45
58 Алимбетов Әбдіреев Жұмабай №5 77093,53
59 Ынкарбаева Арай м/а №1/4 41746,71
60 Абдреев Рисмаш м/а №530 79716,21
61 Жолдыкулов Шевченко көшесі №86 36294,58
62 Енсепов Шымбай көшесі №53 43172,07
63 Дауренбеков Абай №10/3 34381,17
64 Жукович Сүлейменов көшесі №46/16 32878,87
65 Боранбаев Алмалы(Арай) м/а №28/72 44228,64
66 Толегенова Арай Бекшораұлы көшесі 

№82
107169,45

67 Калиев Қасымхан көшесі №16 79931,29
68 Абразаков Соқпақбаев көшесі № 2 58251,15
69 Тулеубергенов Училище көшесі № 9 99462,52
70 Бегалиев Яксарт көшесі №1 43417,22
71 Макенов Махамбетов көшесі №20Е 65537,09
72 Абдикаримов Рисмаш м/а №5 87635,64
73 Танатова Мүсірәлі Әжіқожа көшесі 

№85
58677,96

74 Пирназаров Мүсірәлі Әжіқожа көшесі 
№85/14

107428,96

75 Каргабаева Алтын орда көшесі №20 110077,51
76 Жакашев Алтын орда көшесі №24 47147,19
77 Сейлханов Ата Заң көшесі №45 117434,77
78 Тохбанов Қаратоғай көшесі №67 64496,12
79 Бакытбекова Махамбетов көшесі №20Е 88798,6
80 Ермекбаев Махамбетов көшесі №20Е 56399,73
81 Турмаханов Рисмаш м/а №28 49542,07
82 Байсалбаев Рисмаш м/а №120 42347,78
83 Бахрамова Жалағаш көшесі №9 88800,05
84 Канив Қорқыт ата көшесі №2/130 86262,53
85 Кубегенов Пазылов көшесі №81 68268,46
86 Искакова Саулет м/а №59 113005,75
87 Мамбеталиев Пазылов көшесі №62 37271,34
88 Кишкинбаев Астана көшесі №77 74458,69
89 Узаков Қаратоғай №13 66642,32
90 Жакенов Махамбетов көшесі №20Е 90873,56
91 Баймбетова Уалиев көшесі №23 51290,57
 Барлығы  7 501 652
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Үстіміздегі жылдың 21 ақпанында 
әулетіміздің ардақтысы, отбасымыздың бас-
шысы, немерелерінің сүйікті атасы Мұсаев 
Бекен Мұсаұлының өмірден озғанына да әне-
міне дегенше қырық күн болды.

Бекен Мұсаұлы 1933 жылы Сыр елінің 
маржаны атанған Шиелі ауданында дүниеге 
келді. Әкесінен 7 жасында жетім қалып, 
анасының тәрбиесінде болды. Шиелідегі қазақ 
орта мектебін бітіріп, 1950 жылы Қызылорда 
қаласындағы пединституттың «Жаратылыста-
ну» факультетін аяқтап, жолдамамен Ташкент 
облысы, Орташыршық ауданындағы орта мек-
тепте алғашқы еңбек жолын бастады. 1953-
1958 жылдары Шиелі кентіндегі орта мектепте 
мұғалім, 1960-1963 жылдары Шиелі аудандық 
партия комитетінде нұсқаушы, 1963-1978 
жылдары облыстық партия комитетінде 
нұсқаушы, бірінші секретарының көмекшісі, 
бөлім меңгерушісінің орынбасары, 1980-1991 
жылдары облыстық кеңес атқару комитетінің 
жауапты секретары қызметтерін абыроймен 
атқара білді.

Әкеміз Бекен Мұсаұлы жергілікті партия 
ұйымдарының жұмыстарын ұйымдастыруға, 
кадрларды іріктеуге, орналастыруға, 
облыстың шаруашылық және мәдени 
құрылысын дамытуға үлкен үлес қосты. Ұзақ 

жылдар бойы партия 
және кеңес органда-
рында атқарған жемісті 
еңбегі бағаланып, 
Қазақ ССР Жоғарғы 
Кеңесінің Құрмет гра-
мотасымен, «Ұлы 
Отан соғысы кезінде 
тылдағы ерен еңбегі 
үшін», «Ұлы Отан 
соғысы Жеңісінің 50 
жылдығы» медалімен, 
ҚР Білім және ғылым министрлігінің Құрмет 
грамотасымен марапатталып, ерекше еңбегі 
сіңген дербес зейнеткер дәрежесімен құрметті 
демалысқа шықты. 

Ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, 
немере-шөберенің рахатына бөленген асыл да 
ардақты абзал әкеміздің жатқан жері жайлы, 
иманы жолдас болсын дейміз.

Әкеміз Мұсаев Бекен Мұсаұлының қырқы 
28 наурыз күні сағат 12.00-де «Дидар» мей-
рамханасында берілетінін барлық ағайын-
туыс, құда-жекжат, жора-жолдастарына ха-
барлаймыз.

Еске алушылар:
зайыбы, балалары, немерелері.

Жарамсыз дЕп ЕсЕптЕлсін

Сәтбекова Әйгерім Тәжібайқызының атына Жаңақорған кентіндегі №163 
орта мектепті 20.06.1991 жылы бітіргені жөнінде берілген А №296636 аттес-
таты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Қалжанов Жасарал Қарабатырұлының атына Қызылорда облысы, 

Шиелі ауданындағы кәсіптік-техникалық училищесін (СПТУ) тракторист-
механизатор мамандығы бойынша 1986 жылы бітіргені жөнінде берілген 
дип ломы жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
«Байкас Транс Строй» ЖШС-ның атына  Сырдария ауданы, 

А.Тоқмағамбетов ауылдық округі, су қорының жері бойынша берілген 
№0172690 Жер учаскесіне уақытша өтеулі (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) 
жер пайдалану құқығын беретін актісі (кадастрлық номері: 10-153-041-037), 
27.05.2011 жылғы №240  Сырдария ауданы әкімдігі қаулысы жоғалуына бай-
ланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Серикова Жаннаның (Мергенбаева Жанна) атына 1991-1999 оқу жылын-

да Қызылорда қаласындағы №7 орта мектепті бітіргені жөнінде берілген ат-
тестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Құттықтау
Құрметті қызылордалықтар 

мен облыс тұрғындары!
Қылышын сүйреткен  қаһарлы 

қыстан соң шуақты көктем асығып 
келеді. Жер-ана ұйқысынан оянып, 
табиғат өзгеше бір күйге енеді.  
Осындай шуақты кезең Наурыз 
мейрамымен тұспа-тұс келеді.

«Масатыдай құлпырар 
жердің жүзі» - деп, дана Абай 
жырлағандай, күн мен түн теңелер 
шақта аяқ басатын, әрі жаңарудың, 

тазалықтың, әдеміліктің белгісіндей болған осы бір ғажап 
мейрамда Сіздерге: зор денсаулық, отбасылық бақыт 
пен береке-бірлік тілейміз. Көгілдір көктем ізгі нұрымен 
ырысын, ынтымағын, несібесі  мен толағай табыстарын 
ала келгей!

«ҚазГермұнай» БК» ЖШс
Бас директоры

Кәрім м. с.
«ҚазГермұнай» БК» ЖШс

Бас директорының орынбасары
Юй Чжицин. 

Құттықтау
Қымбатты сыр елі халқы!
Ең шұғылалы Шығыс мерекелерінің бірі – Наурыз мейрамы төрімізге еніп 

отыр! Көктемгі мезгілдегі Күн мен Түннің теңелуі – шын мәнісінде алғанда 
адамдардың рухани тұрғыдан тазаруына ықпал етуші, қоғамдағы татулық пен 
келісімді нығайтушы жалпыұлттық мейрам әрі Табиғат-ананың қайта түлеп-
жаңаруын паш ететін сүйікті мереке саналады.  

Бүгінгі таңдағы Наурыз — мамыражай бейбітшіліктің, адамгершілік асыл 
мұраттардың және еңбексүйгіштік сияқты 
абзал қасиеттің биік өлшемді қағидаттарын 
барша әлемге айғақтайтын халықаралық мей-
рам болып отыр, ол БҰҰ Бас Ассамблеясы-
мен күллі адамзат мұрасының бір бөлігі ретінде «Халықаралық Нау-
рыз күні» деп бекітілген. 

Құрметті қызылордалықтар және облыс қонақтары! 
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» компаниясының атынан 

сіздерді тамаша мереке  — Наурыз мейрамымен құттықтаймын! Осы 
бір жарқын шуаққа толы күндері мен сіздердің барлықтарыңызға 
көктемгі шадыман көңіл күйін тілеймін. Шығыс Жаңа жылын-
да әрбір отбасы береке-байлыққа, көл-көсір қуанышқа бөлене 
берсін! Баршаңызға шын жүректен мықты денсаулық, толағай та-
быстар тілеймін, аспандарыңыз әрдайым ашық болсын. Көктемнің 
арайлап атқан әрбір таңы, әрбір шұғылалы күн сәулесі Сіздердің 
шаңырақтарыңызға бақыт пен береке, ырыс-құт дарытсын.  

Ұлыстың Ұлы күні құтты болсын!
 Ең  ізгі  тілектермен,

«пҚҚр»  аҚ  Басқарма төрағасы Цинь Хунвэй.

Қызылорда облысының қаржы басқармасы ком-
муналдық мүлік объектілерін сату бойынша коммерциялық 
тендер өтетіні туралы хабарлайды. Жекешелендіру 
объектілерін сату Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2011 жылғы 9 тамыздағы    № 920 қаулысымен бекітілген 
Жекешелендіру объектілерін сату қағидасына (бұдан әрі – 
Қағида) сәйкес жүзеге асырылады.

Коммерциялық тендер 2015 жылғы 14 сәуірде Аста-
на қаласының уақытымен сағат 10.00-де www.gosreestr.
kz мемлекеттік мүлік тізілімінің (бұдан әрі – тізілім) веб-
порталында өтеді. 

№ 1 лот. Коммуналдық мүлік объектісі – «Тілдерді 
оқытудың өңірлік орталығы» мемлекеттік коммуналдық  
қазыналық кәсіпорны. Ұйымның заңды мекенжайы – 
Қазақстан Республикасы, Қызылорда қаласы, Әйтеке-Би 
көшесі, №2. Тілдерді оқыту саласында ересек халыққа 
қосымша білім беру, «Қазақстан Республикасындағы 
Тілдер туралы» ҚР Заңының талаптарын іске асыру 
кәсіпорын қызметінің мәні  болып табылады. «Тілдерді 
оқытудың өңірлік орталығы» МКҚК-ны  мүліктік кешен 
ретінде сатылады.  Бастапқы бағасы – 2 209 548 теңге. 
Кепілдік жарна – 481 383 теңге. 

Коммерциялық тендердің шарттары:  -  кәсіпорынның 
негізгі  қызмет профилін  5 жыл көлемінде сақтау.

Коммерциялық тендерді өткізу тәртібі:
Коммерциялық тендердің қатысушыларын тіркеу ха-

барлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі және тен-
дер басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады.

Кепілдік жарнаны төлеу деректемелері: «Ақпараттық 
– есептеу орталығы» АҚ; БСН: 050540004455;                                                 
ЖСК KZ529261501102032004; БСК: KZKOKZKX; банк 
аталуы «Казкоммерцбанк» АҚ; ТТК: 171; БеК: 16. (банк 
қызметтері үшін төлемдер кепілдік жарнаның мөлшеріне 
кірмейді) 

Коммерциялық тендерге қатысу үшін мыналарды 
көрсете отырып, тізілімнің веб-порталында алдын ала 
тіркелу қажет:

1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірі 
(бұдан әрі – ЖСН), тегі, аты, әкесінің атын (бар болса);

2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірі 
(бұдан әрі – БСН), толық атауы, бірінші басшының тегі, 
аты, әкесінің аты (бар болса);

3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі 
банктегі есеп айырысу шотының деректемелері;

 4) байланыс деректері (почталық мекенжайы, телефо-
ны, факс, е-mail).

Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде 
қатысушы бір жұмыс күні ішінде тізілімнің веб-порталына 
енгізілген деректерді өзгертеді.

Коммерциялық тендерге қатысушы ретінде тіркелу 
үшін қатысушының ЭЦҚ-мен қол қойылған Қағиданың 
қосымшасына сәйкес нысан бойынша сауда-саттыққа 
қатысуға өтінімді тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет.

Коммерциялық тендерге қатысушылар өтінімді мына-
дай:

-  тендерге қатысушы қол қойған, тізілімнің веб-бетінде 
арнайы бөлінген электрондық конвертке жүктелетін 
тендерлік ұсыныс пен бағалық ұсыныстың электрондық 
(сканерленген) көшірмелерін қоса тіркейді.

Шетелдік заңды тұлғалар қазақ және/немесе орыс 
тілдерінде нотариатта куәландырылған аударма-
сы бар құрылтай құжаттарының нотариатта расталған 
көшірмелерін ұсынады.

Коммерциялық тендерге қатысуға өтінім тіркелгеннен 
кейін тізілімнің веб-порталы үш минут ішінде өтінім 
берілген сату объектісі бойынша кепілді жарнаның түсуі 
туралы мәліметтердің тізілімнің дерекқорында болуы 
тұрғысынан автоматты түрде тексеру жүргізеді.

Тізілімнің веб-порталы автоматты тексеру нәтижелері 
бойынша тізілімнің веб-порталында көрсетілген 

қатысушының электрондық мекенжайына өтінімді 
қабылдау не өтінімді қабылдаудан бас тарту себептері ту-
ралы электрондық хабарлама жібереді. 

Коммерциялық тендерге қатысуға өтінімдерді ашу 
сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген күн 
мен уақыттың басталуы бойынша тізілімнің веб-порталы 
арқылы автоматты түрде жүргізіледі.  Тендердi өткiзу 
кезінде комиссия ұсынысы жекешелендiру объектiсi үшiн 
ең жоғары бағаны қамтитын және тендердiң шарттарын 
қанағаттандыратын қатысушыны тендердiң жеңiмпазы 
деп жариялайды. 

Егер тендерде екi және одан көп қатысушының 
ұсынысы бірдей ең жоғары бағаны қамтитын және тен-
дер шарттарын қанағаттандыратын болса, онда осы 
қатысушылардың арасында ұсыныстары бірдей ең 
жоғары бағаны қамтитын және тендер шарттарын 
қанағаттандыратын қатысушылардың басқа өтінімдерінен 
өтінімі бұрын қабылданған қатысушы тендердің 
жеңімпазы болып танылады. 

Коммерциялық тендердің жеңімпазы коммерциялық 
тендер аяқталғаннан кейін электрондық хаттамаға қол 
қою үшін сауда-саттық нәтижелері туралы электрондық 
почта арқылы хабардар етіледі. Коммерциялық тендер-
де сауда-саттық нәтижелері туралы хаттама тізілімнің 
веб-порталында қалыптастырылады, оған сауда-саттық 
өткізілетін күні сатушы мен коммерциялық тендердің 
жеңімпазы ЭЦҚ-ны пайдалана отырып қол қояды.

 Коммерциялық тендер кезінде сатушы тізілімнің веб-
порталында көрсетілген қатысушылардың электрондық 
мекенжайларына коммерциялық тендер нәтижелері тура-
лы электрондық хабарламаны жібереді, оған сауда-саттық 
нәтижелері туралы хаттаманың электрондық көшірмесі 
қоса беріледі. 

Сауда-саттық нәтижелерi туралы хаттама сауда-саттық 
нәтижелерi мен жеңiмпаздың және сатушының тендердiң 
нәтижесi болып табылатын шарттармен жекешелендiру 
объектiсiн сатып алу-сату шартына қол қою міндеттемесін 
тiркейтiн құжат болып табылады. Жеңімпазбен жасалған 
сатып алу-сату шартына сауда-саттық нәтижелерi тура-
лы хаттамаға қол қойылған күннен бастап күнтізбелік он 
күннен аспайтын мерзімде қол қойылады. 

Егер жеңімпаз коммерциялық тендер нәтижелері ту-
ралы электрондық хаттамаға не сатып алу-сату шар-
тына көрсетілген мерзімдерде қол қоюдан бас тартқан 
жағдайда, сатушы тендер нәтижелерінің күшін жою тура-
лы актіге ЭЦҚ арқылы қол қояды.

Коммерциялық тендердің жеңімпазы сатып алу-сату 
шартына қол қойған кезде сатушыға салыстырып тексеру 
үшін мынадай құжаттардың:

1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке 
тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың;

2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік 
тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің не анықтаманың;

заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куәландыратын 
құжаттың, сондай-ақ заңды тұлғаның өкілі паспортының 
немесе оның жеке басын куәландыратын құжаттың 
түпнұсқаларын міндетті түрде көрсете отырып, 
олардың көшірмелерін не нотариатта куәландырылған 
көшірмелерін ұсынады. 

Коммерциялық тендердің жеңімпазы сатушыға са-
тып алу-сату шартына қол қойған кезде өтінімге 
тіркелген құжаттардың тұпнұсқаларын не нотариатта 
куәландырылған көшiрмелерін ұсынады. Құжаттардың 
түпнұсқалары салыстырып тексерілгеннен кейін бір 
жұмыс сағаты ішінде қайтарылады.

Мекенжайы: Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейба-
рыс көшесі, №1, Облыстық мекемелер үйі, № 549 каби-
нет. Аукцион өткізу туралы қосымша ақпаратты www.
gosreestr.kz сайтынан және мына телефон арқылы алуға 
болады  (87242) 60-54-26.

Қазақстан республикасы ішкі істер министрлігі Қызылорда облысы бойынша 
Қылмыстық-атқару жүйесі департаменті зК-169/5 мекемесі басшыларының азаматтар-
ды жеке сұрақтармен қабылдау күндері

мекеме бастығы сейсенбі
16:00-17:00

мекеме бастығының тәртіп және жедел жұмыстар жөніндегі орынбасары дүйсенбі
16:00-17:00

мекеме бастығының тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасары     сәрсенбі
15:00-16:00                                    

мекеме бастығының жалпы сұрақтар жөніндегі орынбасары Бейсенбі
15:00-16:00

сЕнім тЕлЕфоны

Қазақстан Республикасы Президентінің 
2005 жылғы 3 мамырдағы №1567 «Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызметшілерінің 
Ар-намыс кодексі туралы» Жарлығы 
талаптарының орындалуы және Қазақстан 
Республикасының 1998 жылдың 2 шілдедегі 
№267-1 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» заңына сәйкес ЗК-169/5 мекемесінде 

8(7242) 21-59-48, 21-61-11 сенім телефондары 
жұмыс істейтінін хабарлайды.

***
Қызылорда облысы бойынша Қылмыстық-

атқару жүйесі департаменті ЗК-169/5 меке ме-
сінің мекен-жайы:120018, Қазақстан Республи-
касы, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, 
Оңтүстік өндірістік аймақ көшесі, құрылыс 
№18 болып өзгергендігін хабарлаймыз.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА!

Көңілден мәңгі өшпейсіз

Қызылорда об-
лысының әкімдігі 
мен мәслихаты, «Нұр 
Отан» партиясының 
облыстық филиалы 
Қармақшы аудандық 
ар дагерлер кеңесінің 
төр ағасы

Бекпанов тұрсынбек 
Бекпанұлының

қайтыс болуына бай-
ланысты мар құм-
ның отбасы мен 
ту ған-туыстарына қай-
ғыларына ортақтасып, 
көңіл айтады.

Көктемнің Наурыз мерекесі қарсаңына 
“Қазтелерадио” АҚ, барлық «Отау ТВ» 
-ның жерсеріктестік хабар тарату желісінің 
абоненттеріне бағалы сыйлықтар ұтып алуға 
мүмкіншілік беріп отыр. Ұтыстың басты 
сыйлығы ГОА аралына саяхатқа екі адамға 
арналған путевка. “Наурыз «Отау ТВ» мен 
бірге” атты ұтысқа қатысу үшін абонент мына 
уақыт аралықтарында 17 наурыз - 30 сәуір 
аралығында “Стандарт” 12 айлық немесе 
“Элит” 6 айлық пакеттеріне қосылу қажет.

Ақылы топтамаға қосылу үшін:

- төлем қабылдау терминалы арқылы 
“Qiwi”, “Cyberplat”;

- банк бөлімшесі арқылы: “Halyk bank”, 
“Банк ЦентрКредит”;

- АҚ “Казпочта” бөлімшесі арқылы;
- интернет-банкинг www.homebank.kz;
- е-Раукартасы үшін VISA/Master Card;
- қосылу картасы арқылы активациялау 

“Стандарт” и “Элит” көрсетілген бағамен 3,6 

немесе 12 айлық. Басты сыйлық ретінде Сізді 
ГОА аралына саяхатқа путевка (4-жұлдызды 
қонақ үйге 7 күн демалыс) ұтыстың басты 
сыйлықтарынан басқа да сіз өзге де сыйлықтар 
2 телевизор, 2 миксер, 2 блендер, 3 электро 
шәйнек, 2 өтек, 1 DVD күйтабақ ойыны, 4 
пуфик-керслосы, 38 брендік аспалы сөмкелер 
ұтып ала аласыз.

Сізге сәттілік тілейміз және ГОА аралын-
да кездескенше. Толығырақ мағлұматты Сіз 
https: //www.dropbox.com/home/ сайтынан ала 
аласыз.

«менің ҚазаҚстаным!»
пойызы

Қызылордаға Келеді
Қазақстан халқы Ассамблеясы жылына орай 

«Менің Қазақстаным!» пойызы» акциясы 2015 
жылғы 4-5 сәуір күндері аралығында Арал және 
Жаңақорған аудандарында ұйымдастырылады. 

Пойыз Арал ауданына 4 сәуір сағат 9.15-
те, Жаңақорған ауданына 5 сәуір сағат 9.10-да 
келеді.

Пойыз құрамында ҚР Парламенті Мәжі-
лісінің депутаттары, Қазақстан халқы Ассамблея-
сы мүшелері, ҚР Әділет, Ауыл шаруашылығы, 
Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму, Білім 
және ғылым министрліктерінің мамандары, 
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры, «Атаме-
кен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы, Қазақстан 
темір жолы, Ұлттық кітапхана өкілдері аудан 
халқына кеңестер береді.

Сол күндері кешке сағат 19.00-де Арал, 
Жаңақорған аудандарының орталықтарында 
Қазақстан эстрада жұлдыздарының концерті 
өтеді.

Жоғары білікті сала мамандарының 
тұрғындармен кездесіп, қабылдайтын және 
кеңес беретін орындарын аудан әкімдіктерінен 
білуге болады.

Келіңіздер, кеңес алыңыздар және тамаша 
ән-думан кешіне куә болыңыздар!

Қызылорда облысының индустриялыҚ-инновациялыҚ 
даму басҚармасы мемлеКеттіК меКемесі

сенім телеФоны
Мемлекеттік қызмет шілер-

дің мемлекеттік қызмет, сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы заңнамаларының 
және Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет шілерінің 
Ар-намыс кодексі талаптарының 
бұзылуына жол бермеуі және 
оның алдын алу мақсатында 
Қызылорда облыстық ішкі сая-
сат басқармасының    (8 7242)  
60-54-08 «Сенім телефоны» 
жұмыс істейтіндігін хабарлай-
мыз.

Жергілікті

атқарушы органның 
атауы

азаматтарды қабылдауды 
жүргізген адамның

т.а.Ж.

азаматтарды 
қабылдауды 

жүргізген адамның 
лауазымы

азаматтарды 
қабылдау күні мен 

уақыты

мемлекеттік 
органдардың 

орналасқан жері

Байланыс 
телефоны

Қызылорда  
облысының 

индустриялық-
инновациялық даму 

басқармасы

 

Имандосов 

Мұрат Самұратұлы 
басқарма басшысы

Сәрсенбі

16.00-18.00

Қызылорда 
қаласы, Бейбарыс 
көшесі құрылыс 

№1

 60-54-07

 

Еламан 

Жолмырза Қайыпұлы

басқарма 
басшысының 
орынбасары

Сейсенбі

16.00-18.00
60-54-05

Төлебаев 

Мирас Қалиұлы

басқарма 
басшысының 
орынбасары

Бейсенбі

16.00-18.00
60-54-11

ҰТЫС ОЙЫНЫ

ЖАНҚОЖАДАҒЫ  
ЖАСЫЛ ЖЕЛЕК 
Бүгінгі ауыл келбеті мүлде бөлек. Күмістей жарқыраған 

Ащыкөлден өтсеңіз оқтай түзу көлік жолына тап келесіз. Бұрын 
жауын-шашында машина доңғалағына желімдей жабысып, 
зәрезап қылатын кедір-бұдыр жол ұмыт болған. Әсілі, зама-
на көшіне бейімделіп жадымыздан шыға бастаған қиындықтар  
Жанқожа баба есімін иеленген  елді мекенде аз емес. Өзім де 
осы киелі топырақтың  перзенті болғандықтан мұндағы кез кел-
ген көрініске  жете қанықпын. Сондай жағымды жаңалықтардың 
қатарында сапалы ауыз су құбырының тартылуы, көшелердің 
түнгі жарықтандырылуы, Ардагерлер аллеясы, керемет саябақ, 
еңселі балабақша. Қалай мақтануға да тұрарлық жайт. Әулие әрі 
батыр Жанқожа Нұрмұхамедұлының 240 жылдығы аясында қолға 
алынған игілікті істер жалғасын тауып жатыр. 

Ауылға бас сұқ-
саңыз, жайқалған жа-
сыл желекке  көзіңіз 
түседі. Ауладағы, көше 
бо йындағы талдарға тән-
тілік танытасыз. Әсіресе 
миқайнатар ыстықта 
ертегідегі гүлді баққа 
тап келгендей әсерге 
бөленесіз.

Солардың бірі – 
ауылдың ардақты аза-
маты Жаңабай Жақ-
сылықовтың ауласы. 
Жәкеңді елге сыйлы 
деуіміздің мәнісі бар. Ол 

бұғанасы бекіп үлгерместен іргелі кеңшардың құрылыс саласын 
басқарды. Өндірдей бозбала өзінен бірнеше мүшел жасқа үлкен   
адамдардың тілін тапты. Көпшіліктің арасында кімдер кездеспейді 
дейсіз? Қуақы мінезді жігіттер оған «Бала бастық» деген айдар 
тақты. Бала бастық сыннан сүрінбеді. Тындырымдылығымен  та-
нылды. Ұзақ жылдар бойы осы салада тер төкті. Өзі де ұстаз атан-
ды. Он саусағынан өнері тамған көптеген шеберлер оны үлгі  
тұтты. Ауылдың өсіп-өркендеуіне сүбелі үлес қосты. Абыроймен 
зейнеткерлікке шықты. Десе де,  ағамыздың  сол «Бала бастық» де-
ген лақап атын құрдастары әлі  ұмытпапты. Бәлкім,  балдай тәтті 
жастық кезеңді аңсау дегеніміз осы шығар. 

Жәкең  гүл, тал өсіруді жанындай жақсы көреді. Қашан 
барсаңыз да әлдебір шаруамен шұғылданып жүргенін байқайсыз. 
Ал ауласының сұлулығын суреттеуге тіл жетпейді. Құдды саябақ 
дерсіз. Айтпақшы, ауылдағы саябаққа Жаңабай 500-ден астам 
қараталдың қаламшасын сыйға тартыпты. Көрші-көлем, туыстар 
да құралақан қалмапты.  Ағамыз қараталды дәннен егеді екен. Ма-
мырда жерге төгілетін талдың дәнін жалықпастан теріп, өңдейді. 
Оның ерекше тәсілі бар. Жақсылықовтың ауласында, үйінің 
маңында бой түзеген талдардың ұзын саны 3-4 мыңнан асады 
екен. Оған уақыты жеткенде жанарыңды жаулайтын алуан түрлі 
гүлдерді, алма, сары өрік, жүзімді қосыңыз. Міне, нағыз бағбан. 
Жәкең өмірлік жары Күләнда апай екеуі ұлдарын ұяға, қыздарын 
қияға қондырған бақытты жандар.

Жұмабек таБынБаЕВ. 
Қазалы ауданы,

Жанқожа батыр ауылы.

мерей


