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Президент

ӨНДІРІСІ
ӨРКЕНДЕГЕН ӨҢІР
Кеше Мемлекет басшысының Оңтүстік
Қазақстан
облысына
жұмыс
сапарының
қорытындысы бойынша БАҚ өкілдеріне арналған
брифинг өтті.

Қазақстан Президенті халық саны жөнінен алдыңғы қатардағы
өңірдің бірі саналатын Оңтүстік Қазақстан облысының дамуына
мемлекеттің зор көңіл бөліп отырғанына тоқталды.
– Біз Шымкенттің миллионнан асатын тұрғыны бар қалаға ай
налуы үшін қажетті күш-жігер жұмсап отырмыз. Қала өсіп, мұнда
жаңа орталық салынуда. Өңірдің инфрақұрылымы жақсарып
келеді. Облыс арқылы автомобиль жолдары мен теміржол ма
гистральдары, газ құбырлары өтіп жатыр. Бұл жайт бизнестің
өркендеуіне, жалпы бүкіл халықтың әл-ауқатының артуына
септігін тигізеді, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.
Сондай-ақ Мемлекет басшысы ауыл шаруашылығы кешенін
басым дамыту ісіне назар аударды.
– Облыстың көкөніс пен жеміс-жидек өндіретін нағыз
«фабрикаға» айналуға барлық мүмкіндігі бар. Бұған айтарлықтай
қаражат бөлініп жатыр, қазірдің өзінде оның нәтижесі көрінуде.
Біз заманауи технологиялар енгізіліп жатқанын көріп отырмыз,
соның есебінен өндіріс ұлғаюда. Мәселен, бес жыл ішінде ауыл
шаруашылығы өнімдерін шығару мөлшері 2,5 есе өсті, соның
нәтижесінде оның бір бөлігін облыс экспортқа жібере бастады.
Бұдан бөлек, мал шаруашылығы қарқынды дамуда. Осы жұмыстың
барлығы жалғасатын болады, – деді Қазақстан Президенті.
Нұрсұлтан Назарбаев биыл еліміз халық бірлігінің, өзара тү
сіністігі мен толеранттылығының нығаюына септігін тигізетін бір
қатар маңызды тарихи оқиғалардың аталып өтілетініне тоқталды.
Соңында Мемлекет басшысы облыс тұрғындарына бақ-береке
және табыс тіледі.
Осы күні Мемлекет басшысы Жамбыл облысына жұмыс сапа
ры аясында Тараз қаласына келді.

Кеңес

Қалада жедел
жәрдем станциясы
салынады
Кеше
аймақ
басшысы
Қырымбек
Көшербаевтың төрағалығымен облыстық
сәулет-қала құрылысы кеңесінің кезекті оты
рысы өтті.

Жиынды ашқан облыс әкімі әрі аталған кеңестің төрағасы
Қ.Көшербаев кеңестің күн тәртібінде 6 мәселе қаралатынын
жеткізді. Мұнан соң кеңес мүшелерінің назарына облысымызда са
лынатын құрылыс нысандарының жобалары ұсынылды.

28

1929 жылдың 1 шілдесінен шығады
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ҚЫЗЫЛОРДАНЫҢ КӨРКІ – КӨГІЛДІР ОТЫН
Қызылорда өңірінің бүгінгі даму деңгейі елдің жетістігін тұтастай паш ете ала
ды. Айтары жоқ, аз ғана уақыт аралығында қаншама жетістіктерге қол жеткіздік
десеңізші. Оның бәрін тізіп айтып шығу мүмкін емес. Десе де, облыс орталығының
газдандырылуы қызылордалықтардың басты қуанышының біріне айналғанын
айрықша атап өткен жөн. Осыдан он бір жыл бұрын «Ақшабұлақ» кенішінде
Қызылорда бағытына тартылатын газ желісінің алғашқы құбыры дәнекерленді.
Бұл біздің облыс үшін сол уақыттағы ерекше бір тарихи оқиға саналды.
Бұл жұмыс «Қызылорда қаласының
жылу-қуат көздерін және тұрғын секторын
ілеспе газға көшіру» жобасының аясында
атқарылды. Бүгінде қызылордалықтардың 80
пайыздан астамы өркениеттің барлық қолайлы
жағдайын туғызып отырған табиғи газдың ра
хатын көруде. Сонымен қатар, үстіміздегі
жылы қала іргесіндегі Талсуат ауылдық
округін және осындағы 3 әлеуметтік нысан
ды газдандыру үшін республикалық бюд
жет есебінен 271,2 млн. теңге қарастырылуда.
Бұған қоса, алдағы 2016 жылы Қызылорда
қаласында бұрын газ құбырына қосылмай
қалып қойған тұрғын үйлерге газ жеткізу
жоспарланып
отыр.
Ал
Қарауылтөбе,
Белкөл кенттерін газбен қамтамасыз ету
ге бюджеттік өтінімге ұсыныс берілген.
Облыстық бюджеттен қаржыландыруға тағы
6 жоба-сметалық құжаттама әзірлеу үшін
2015 жылға 345 млн. теңгеге бюджеттік
өтінім ұсынылған. Мамандардың айтуын
ша, І кезеңде облыс аумағына орнатыла
тын қалған 8 автоматтандырылған газ та
рату стансаларының құрылысын салып,
елді мекендерді газдандыру жұмыстарын
республикалық бюджет есебінен 2015-2017
жылдар аралығында жүргізу жоспарла
нып отыр. Бұған қоса, ағымдағы жылы Жо
салы және Сексеуіл кенттерінде салына
тын АГРС-тер құрылысының жоба-сметалық
құжаттамаларын әзірлеу үшін облыстық бюд
жеттен 113,9 млн. теңге көлемінде қаржы
бөлініп, бүгінгі күні жобалау жұмыстары
жүргізілуде.
Қала іргесіндегі екі қонысты газдандыру
ісі өткен жылы басталды. Қазіргі күні аталған
қоныстарда кварталішілік газ құбырларының
құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Мердігер
компаниялар келісім-шарт бойынша аталған
құрылыс-монтаж жұмыстарын 2015 жылдың
желтоқсан айында аяқтауы тиіс. Сол кезде
Тасбөгет кентіндегі 13 мың, ал Қызылжарма
ауылындағы 8 мың тұрғын «көгілдір отын»

игілігін көретін болады. Шет аймақтарды
газдандыруға 2014 жылы республикалық
бюджеттен 1,2 млрд. теңге қаржы бөлінді
Ал, биылғы жылы осы аталған жұмыстарды
аяқтауға ел қазынасынан тағы 806,4 млн. теңге
қаржы қарастырылып отыр.
Үстіміздегі жылы Қызылорда облысы
елді мекендерінің 70 пайызы «көгілдір от
ынмен» қамтамасыз етіледі. Өткен жылы
«Бейнеу-Бозой-Шымкент» газ құбырының
құрылысы аяқталды. Жалпы ұзындығы 1143
шақырым болатын “Бейнеу-Бозой-Шымкент”
магистральды газ құбыры Маңғыстау,
Ақтөбе, Қызылорда және Оңтүстік Қазақстан
облыстарының аумағынан өтеді. Айта
кетерлігі, ауқымды жобаның І кезеңі былтыр
аяқталды. Жаңа магистраль бойынша тасы
малданатын газды енді жергілікті тұрғындар
да кеңінен пайдалана алады. “ҚазТрансГаз”
компаниясы алдымен автоматтандырылған
газ тарату стансаларын (АГТС) орнатып,
бұған қоса ауыл-кварталішілік газ құбырлары
желісін жүргізу жұмыстарын бастады.
Қызылорда облысының әкімдігі мен
“ҚазТрансГазАймақ” АҚ арасында жасалған
әріптестік меморандум аясында биылғы
жылы 23 млрд. теңге қаражат бөлінген.
Инвестициялық жобаға сәйкес алдымен 4
аудан орталығы (Арал, Әйтеке би, Шиелі
және Жаңақорған кенттері) және Байқоңыр
қаласы маңында барлығы 5 АГТС салына
ды. Жұлдызды қалашық іргесіндегі АГТСтан Төретам кентіне дейін 14 шақырымдық
жоғары қысымды газ құбыры және 70
шақырым қалаішілік газ құбыры жүргізіледі.
АГТС
және
ауыл-қалаішілік
газ
құбырларын жүргізу жұмыстары 2015 жылдың
1 шілдесіне дейін жалғасады. Жалпы 3 жыл
ішінде облыс аумағына осындай 18 АГТС
салу жоспарланып отыр. Бұдан басқа осы жо
баны іске асыру барысында 1439 шақырым
газ құбырын, 81 бірлік газ тарату пунктін,
258 шкафты пункт салу көзделіп отыр. Осы

жұмыстар ойдағыдай жүзеге асқан кезде об
лыс халқының 70 пайызы, яғни, 190 мыңнан
астам тұрғынды табиғи газбен қамтамасыз ету
жоспарланған.
Сонымен Қызылорда облысы елді
мекендеріне газ тартудың да мүмкіндігі туды.
Аймақты газбен қамту аясында мыңнан аса
жұмыс орны ашылады. Өңірде бірінші бо
лып Арал ауданында газ жүргізу жұмыстары
қолға алынды. Ол 18 ақпан күні рес
ми жағдайда басталды. Оған осы күні об
лыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың есеп
беру жиынына қатысушылар онлайн-режим
арқылы куә болды. Енді «Бейнеу-Шымкент»
газ құбыры арқылы Арал қаласы 100 пай
ыз газбен қамтылатын болады. Содан кейін
кезең-кезеңімен аудандағы елді мекендер
ге газ тарту жұмыстары жүргізіледі. – Біз
Қызылорда облысының елді мекендерін
газдандыру жұмыстарын бүгіннен бастап
кеттік. Қазіргі таңда Арал, Жаңақорған
аудандарының орталығында құбырларды
дәнекерлеу жұмыстары жүргізіле бастады.

Жыл соңына дейін құрылыс жұмыстарын
мерзімінде әрі сапалы орындауға уәде береміз,
– деді «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Қызылорда
өндірістік филиалының директоры Серікхан
Байзақов. Сол күні Жаңақорған кенті іргесінде
де алғашқы газ құбыры дәнекерленген
еді. «Сіздің үйге жылулық пен шаттық».
Бұл «ҚазТрансГазАймақ» АҚ ұжымының
жұмысында ұстанған басты девизі. Олай бол
са, Сыр өңірінің тұрғындары алдағы кезеңдері
үйлеріне келген жылулық пен шаттықты
сезіне бастайды.
Сырдың суық салқынында, өңменнен
өтетін желді күндері отын жарып, көмір тасу,
сыртқа күл шығарып, күнде әуреге түсу оңай
емес. Таң атқаннан күн батқанға дейін үйде
жылу үзілмес үшін пеш жағып шаршайтын
отбасының берекесі болған ауылдық жердегі
аналар мен арулар табиғи газды тұрмыста
пайдаланудың
қолайлылығын
сезініп,
артықшылығын бағалайтын күндер де алыс
емес.
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

Сапар

ЕЛ ДАМУЫ ЕЛДІ МЕКЕННЕН БАСТАЛАДЫ

Алдымен Қызылорда қаласында салынатын қалалық же
дел жәрдем станциясының эскиздік жобасы туралы жобалаушы
мекеменің өкілі тарқатып айтты. Аталмыш нысан шаһардың «Аста
на» мөлтек ауданында орын теппек. Ғимарат үш қабаттан тұрады,
оның жанында 24 санитарлық реанимобильге арналған гараж және
көлікті жөндеу шеберханасы орналасады. Аумақ толықтай абат
тандырылып, көгалдандырылады және тротуарларға плиткалар
төселеді. Жоба іске асса, жедел жәрдем станциясында 4 ауысым
бойынша 110-120 қызметкер тәулік бойы жұмыс жасайтын болады.
Ғимарат және оның қызметі медициналық талапқа толық сай келеді.
Кеңес мүшелері жобаны мақұлдап, қолдау білдірді.
Бұдан кейін облыс орталығындағы Желтоқсан көшесінде са
лынатын 32 пәтерлік тұрғын үйдің эскиздік жобасы танысты
рылды. Ғимараттың құрылысын «РемПассажирвагон» өндірістік
корпоративінің қаржысы есебінен «Арх-синтезпроект» серіктестігі
салмақ. Жалпы, аталған тұрғын үй 32 пәтерге есептелінген және
бес қабаттан тұрады. Оның бірінші қабаты кеңселерге арналған.
Кешеннің жобасы қазіргі заман талабымен жобаланған және оның
қасбеті классикалық түрде әрленеді. Жобалаушы мекеме өкілі
құрылыста сапалы материалдар пайдаланылады деп сендіріп отыр.
Кеңес мүшелері тұрғын үйдің айналасына көліктер сыймай қалмас
үшін автотұрақ мәселесін әлі де оңтайлы шешуді тапсырып, жоба
ны мақұлдады.
Ал «Калибек - Груп» серіктестігінің директоры Д.Қалыбеков
«Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық автокөлік дәлізінің
бойында салынатын жол бойы кешенінің эскиздік жобасы туралы
айтып берді. Кешен Қазалы ауданына қарасты Ақсуат ауылының
тұсында орналасады. Жол бойы кешенінде 50 орындық дәмхана,
сауда павильоны, жеңіл және ауыр автокөліктерге арналған
автотұрақ, автокөлік жөндеу шеберханасы, жүк және жеңіл
автокөліктерге арналған эстакада, жанар-жағармай құю бекеті орын
тебеді. Дәмхана киіз үйге ұқсатып салынбақ. Жоба толығымен іске
қосылса, ауылдың он шақты тұрғынына тұрақты жұмыс табылады.
Сондай-ақ, кеңесте «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық
автокөлік дәлізінің бойынан салынатын тағы бір жол бойы кешенінің
эскиздік жобасы қаралды. Кешен Қызылорда қаласының тұсында
орналаспақ. Барлық құрылыс «М.Жауынбаев» жеке кәсіпкерлігі
қаржысы есебінен жүргізіледі. Кешеннің аумағында жолаушыларға
барлық жағдай жасалатын болады. Атап айтқанда, жанар-жағармай
құю бекеті, көлік жөндеу шеберханасы, көлік жуу бекеті, кафе,
мейрамхана, қонақ үй, жеңіл және ауыр автокөліктерге арналған
автотұрақ, жүк және жеңіл автокөліктерге арналған эстакада, дема
лу орны, жылыжай, сауда павильоны бар. Жоба іске асса, 60 адам
тұрақты жұмыспен қамтамасыз етіледі. Нысандардың сырт келбеті
ұлттық нақышпен көмкерілмек.
Жол бойы кешенінің екеуінің құрылысы да екі жылда толықтай
аяқталады деп көзделуде. Кеңес мүшелері екі жобаға да қолдау
білдірді.
Бұдан бөлек, кеңес отырысында қаралған Қызылорда қаласы
«Арай» мөлтек ауданында салынатын тұрғын үй кешенінің және
Қармақшы ауданындағы жаз-қыс мезгілдерінде балалар дема
лысы үшін арналған 150 орындық лагерьдің эскиздік жобалары
мақұлданбады. Бұлар кеңес мүшелері тарапынан сынға ұшырап,
қайта пысықтауға жіберілді.
Дәурен ОМАРОВ.

Бейсенбі
күні
облыс
әкімі Қырымбек Көшербаев
Қармақшы ауданының Төре
там кенті мен Ақай ауылын
да болып, құрылысы жүріп
жатқан әлеуметтік нысандар
жұмысымен танысты. Сапар
аясында кент және ауылдық
округ тұрғындармен кездесті.
Облыс әкімінің жұмыс сапа
ры Байқоңыр қаласынан бастау
алды. Жұлдызды қалашықтағы
«Байқоңыр» қонақ үйінде об
лыс әкімі Қырымбек Көшербаев
Ресейдің
Федералдық
ғарыш
агенттігінің төрағасы Игорь Кома
ровпен кездесті.
Мәжілісте тараптар бірқатар
маңызды мәселелерді талқылады.
Нақтырақ айтсақ, бұрын Ресей
Федерациясында жалға берілген
25 мың гектар жер телімін кері
қайтарып алуға байланысты ал
дын ала келісім жасалды. Енді
тиісті құжаттар рәсімделіп, мәселе
оңынан шешілсе, бұл жердің 3579
гектары ғарышты шаһар іргесіндегі
Төретам кентіне берілетін бола
ды. Осы жер учаскесінің 184 гек
тары кент дамуының бас сызба
сы бойынша жаңа кент орталығын

салуға, 90 гектары шағын және
орта кәсіпкерлік нысандарын са
лып, бизнесті дамытуға, келесі 145
гектары аталған кенттің аумағын
кеңейтуге бағытталады. Сондай-ақ,
Ақай ауылының аумағы да ұлғаяды.
Оған 122 гектар жер телімі беріледі.
Бұған қоса, 21344 гектар жер телімі
«Батыс Еуропа – Батыс Қытай»
халықаралық автодәлізінің бойын
да көліктік-логистикалық инфра
құрылым салуға және жоғары
қысымды
«Бейнеу-Бозой-Шым
кент» магистральды газ құбырының
желілік бөлігін өткізу мақсатына
қолданылады деп жоспарланып
отыр.
Басқосуда Байқоңыр қаласы мен
Сыр өңірінде ішкі туризмді дамыту,
жұлдызды қалашықтағы қазақтың
қаракөз балалары білім алып жатқан
6 мектепті қазақстандық білім стан
дартына көшіру, Ұлы Жеңістің
70 жылдығы мен «Байқоңыр»
кешенінің 60 жылдығын мерекелеу
мәселелері де кеңінен талқыланды.
Айта кетейік, «Байқоңыр» кешенінің
60 жылдығы алдағы жаз айын
да, яғни, 2-ші маусым күні аталып
өтіледі. Мерекелік шараға көршілес
мемлекеттен
қонақтар
келеді.
Ал мамыр айының ортасында

Байқоңырда Қазалы мен Қармақшы
аудандарының мәдениеті мен өнері
күндері ұйымдастырылады. Кезде
су барысында былтырдан айтылып
келе жатқан Байқоңыр қаласындағы
6 мектепті қазақстандық стандартқа
көшіру
мәселесі
тақырыпқа
тамызық болған сәтте аймақ басшы
сы: – Білім ошақтарына негізгі жау
апты ведмоство ретінде Федералдық
ғарыш агенттігін белгілеу дұрыс
емес. Бұл ұйымдастырудағы проце
дураны қиындата түседі. Сондықтан
біздің ұсынысымыз екі салалық
министрлікпен
келісе
отырып,
жергілікті атқарушы органды жау

апты ретінде белгілеу қажет, - деді.
Ғарыш айлағының туристік
әлеуеті жоғары болуы себепті де
біздің мақтанышымыз – Байқоңыр
кешені 2017 жылы Астанада өтетін
халықаралық көрмеде шетелдік және
отандық туристерге көрсетілетін
нысандардың қатарына кіргені
белгілі. Әлемде теңдесі жоқ ғарыш
айлағының туристік орталыққа
айналатын күні алыс емес. Бұл
мақсатта ғарыш зымырандарының
көк төсіне самғайтын сәтін тама
шалайтын арнайы екі кешен са
лынады. Сонымен қатар, ғарыш
аумағындағы
қос
әуежайдың

бірі – «Крайний» әуежайы күр
делі жөндеуден өткізіліп, Ас
т а н а - Қ ы з ы л о р д а - Б а й қ о ң ы р ,
Алматы-Қызылорда-Байқоңыр ба
ғыттарында әуе рейстерін ашу ба
рысында жұмыстар жасалады. Бұған
қоса, Байқоңырға кіруге рұқсат бе
руге арналған құжаттарды дайындау
рәсімі жеңілдетілетін болады.
Мұнан соң облыс әкімі Төретам
кентіндегі жаңадан ашылған «Ба
рыс» сауда орталығына ат ба
сын бұрды. Аталған орталық ел
Үкіметінің 2010-2014 жылдарға
арналған сауданы дамыту тура
лы бағдарламасы және 2014-2015
жылдарға арналған республикалық
сауда
базарларын
заманауи
жаңа форматқа кезең-кезеңімен
көшіру іс-шаралары жоспары ая
сында салынған. Екі жыл бұрын
пайдалануға берілген нысанның
құны – 100 млн теңге. Аймақ бас
шысына сауда орталығының иесі
Оңталап Қирабаев бірнеше адам
ды жұмыспен қамтып отырғанын,
бұл сауда орталығының қос елді
мекен мен Байқоңыр қаласының
тұрғындарына
сапалы
қызмет
көрсетіп келе жатқанын жеткізді.
Осы жерде облыс әкімі Төретам
дамытуға
кентінде
ШОБ-ты
қолайлы мүмкіндік жасалатынын,
«Байқоңыр» ғарыш айлағына
берілген жер телімінің кері
қайтарылатынын атап өтті.

Көктем қарекеті
Кеше облыс әкімі Қырымбек
Көшербаевтың төрағалығымен көктем
гі дала жұмыстары және егіс маусымы
на дайындық мәселелеріне арналған
селекторлық мәжіліс өтті.
Облыстық ауыл шаруашылығы бас
қармасы
басшысының
орынбасары
Ө.Пашкеновтың айтуынша, биыл ҚР Ауыл
шаруашылығы министрлігі мен облыс әкімдігі
арасындағы дақылдарды әртараптандыру ту
ралы меморандумға сәйкес 164,1 мың гек
тар жерге егіс егіледі. Оның 83,1 мың гекта
рына дәнді дақылдар, 56,5 мың гектарына мал
азықтық дақылдар, 22,9 мың гектарына кар
топ, көкөніс және бақша, 1,6 мың гектарға
майлы дақылдар орналастырылмақ.
Егіншілік саласын мемлекеттік қолдау
үшін, оның ішінде су жеткізу қызметіне,
жеміс-жидек және жүзім өсірушілерге,
пестицидтерді залалсыздандыруға, жанаржағармайға, зиянкестермен күреске, герби
цидтерге, тыңайтқышқа, тұқымға субсидия
төленеді.
Биыл құйылған күріш тұқымының
46 пайызға жуығы себу дәрежесіне жет
кен. Шаруашылықтарды көкөніс, картоп
тұқымдарымен қамтамасыз ету үшін тапсы
рыс берілуде. Егіске қажетті тыңайтқыштың

ДАЛА ДҮБІРГЕ ТОЛДЫ
жартысына жуығы әзір. Дала жұмыстарына
пайдаланылатын техникалар науқанға дай
ын болып қалды. Машина-трактор паркін
жаңалауға ниет танытқандар «Қазагроқаржы»
АҚ арқылы 129 техникаға сұраныс берді.
Жанар-жағармайды жеткізіп беру жұмыстары
жалғасуда. Межеленген егіс көлеміне сәйкес
қажетті су лимиті нақтыланды.
Мәжілісте «Қазсушар» РМК облыстық
филиалының директоры Б.Арыстанбаевтың

айтуынша, Шардара су қоймасынан Сыр
дария өзенінің төменгі ағысына секунды
на 600 текше метр су тасталуда. Егістікке
қажетті су аз болған жағдайда бірінші кезек
те атқарылатын шаралар пысықталып жа
тыр. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері
су жеткізу қызметіне 60 млн. теңге қарыз.
Аудандардағы өндірістік учаскелер бойын
ша алқаптарды сумен қамтамасыз ететін
нысандарға жөндеу жұмыстары жүргізілуде.
Су алу науқанына дейін жөндеу жұмыстары
толығымен аяқталады.
Аймақта күріш кластерін құру және да
мыту мақсатында атқарылған жұмыстарға
тоқталған «Байқоңыр» ӘКК департамент ди
ректоры Е.Таңжарық 26 шаруашылықтан
күріш салысын сатып алу келісімі жасалғанын
айтты. Өткен жылы 42 шаруашылықтан
16,2 мың тонна күріш сатып алынған.
Бүгінде қаржылай қолдауға ие болған
шаруашылықтар 93,5 пайыз тұқыммен,
минералдық тыңайтқыштармен қамтамасыз
етілген. Алдағы уақытта шаруашылықтарды
қаржылай қолдау «Қазагроқаржы» АҚ-ның

несие желісінен түсетін қосымша 100 млн
теңге және элеватордағы күріш өнімдерін са
тудан түскен қаражат есебінен жүргізілетін
болады.
Селекторлық
мәжілісте Қызылорда
қаласының және барлық аудандардың әкімдері
жауапты кезеңге дайындық туралы есеп берді.
Алдағы маусымда ауыл шаруашылығы саласы
на жүктелер міндет жүгі жеңіл болмайды. ҚР
АШМ мен облыс әкімдігі арасындағы мемо
рандум аясында жұмыс атқару ерте көктемнен
егіс басына шыққан еңбеккерлердің табы
сын еселей түспек. Диқандарға дақылдарды
әртараптандыру, жаңа технологияларды пай
далану, суды үнемдеу сияқты тапсырмалар
берілді. Күріштің экспорттық әлеуетін арт
тыруда, басқа да дақылдарды егуде ғылыми
негіздемеге сүйену өнімділікті жоғарылатады.
Сондай-ақ жұмысты жоспарлағанда «Қаз
гидромет» болжамдарына сүйену, мүм
кіндігінше сапалы тұқым егудің тиімділігі
атап көрсетілді.
Мәжіліс қорытындысында сала басшыла
ры мен тиісті тұлғаларға ауыл шаруашылығын
өркендетуге, азық-түлік белдеуін түзуге
қатысты бірқатар тапсырмалар берілді.
Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.
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ЕҢБЕК ҰЖЫМДАРЫМЕН
КЕЗДЕСУЛЕР
Кеше Қазақстан Президенттігіне кандидат Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаевтың Республикалық қоғамдық штабы мүшелері аймақтар
бойынша насихат жүргізу үшін жолға шықты. Осы орайда насихат
тобының ең алдымен Қарағанды облысына ат басын бұруы бекер
емес. Себебі Ұлт Көшбасшысының еңбек жолы дәл осы жерден
бастау алған болатын.
Делегация құрамында – Республикалық қоғамдық штаб жетекшісі Мұхтар ҚұлМұхаммед, Қазақстан Партиоттары партиясының төрағасы Ғани Қасымов, «Ақ жол»
демократиялық партиясының төрағасы Азат Перуашев, «Бірлік» партиясының төрағасы
Серік Сұлтанғали, «Атамекен» ҰКП басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов, ҚХА
Төрағасының орынбасары Анатолий Башмаков, қоғам қайраткері Оралбай Әбдікәрім,
Мәжіліс депутаттары Майра Айсина, Асқар Базарбаев, Мұхтар Тінікеев және Серікжан
Қанаев, Сенат депутаты Мұхтар Алтынбаев, Қазақ тағамтану академиясының
президенті Төрегелді Шарманов, Олимпиада чемпионы Серік Сәпиев және басқа да
танымал қазақстандықтар бар.
Еліміздің өндіріс орталығында өңір белсенділерімен, студент жастармен,
кәсіпкерлермен, «Арселор Миттал Темиртау» АҚ шахтерлерімен және этномәдени
бірлестіктердің өкілдерімен бірқатар кездесулер өтті.
Қарағандылықтар үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы үшін
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа алғыс білдірді. Осы бағдарлама аясында соңғы 5
жылда облыста 59 кәсіпорын іске қосылып, 5000 жаңа жұмыс орны ашылды.
Аймақтың қоғам қайраткері Татьяна Савицкая қазақстандық әйелдер қауымы
атынан елімізде орнаған бейбітшілік, тұрақтылық пен тыныштық үшін Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевқа шексіз ризашылығын жеткізді.
Республикалық қоғамдық штаб жетекшісі атап өткендей, Ұлт Көшбасшысы
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың саясатының арқасында Қазақстан елімізді дамудың
жаңа деңгейіне көтеретін ұлы өзгерістерге қарай қадам басқалы тұр.
Кездесулерге мыңдаған қарағандылық қатысты. Өз сөздерінде олар Мемлекет
басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың саясатының арқасында Қазақстан зор
жетістіктерге қол жеткізгенін атап өтті.
Халық мемлекетімізді мықты көшбасшы басқарғанын қалайды. Сол себепті Орталық
Қазақстанның тұрғындары бірауыздан 2015 жылы 26 сәуірде республикамыздың
гүлденуі үшін, яғни, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев үшін дауыс беретіндерін мәлім
етті.

ҚР ОСК САЙЛАУАЛДЫ ҮГІТ-НАСИХАТ
ЖҰМЫСТАРЫНДА ТЫЙЫМ САЛЫНАТЫН
ЖАЙТТАРДЫ ЖАРИЯ ЕТТІ
Бірқатар мемлекеттік орган қызметкерлеріне сайлауалды үгіт-насихат
жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. Бұл туралы ҚР Орталық сайлау
комиссиясында өткен брифингте комиссия хатшысы Бақыт Мелдешев мәлім
етті.
«Кандидаттардың сенімді өкілі бола тұрып, өзінің қызметін пайдаланып,
қарамағында жұмыс істейтін азаматтарды үгіт жұмысына тартуға тыйым
салынады. Үгіт жұмысы алдында сайлаушылармен кездесу барысында тегін
тауарлар таратып, лотореялар ойнатуға да болмайды», – деді ҚР ОСК хатшысы.
Сонымен қатар оның сөзіне қарағанда, үгіт жұмысын жүргізген кезде
кандидаттар өзінің үгіт плакаттарында елімізге есімі белгілі азаматтардың
суретін оның келісімімен жария етуі тиіс. Келісімі болмаған жағдайда мұндай
плакаттардың ілінуіне тыйым салынады.
«Плакатты жасаған кезде оның төмен жағында қандай қаражатқа
бастырылып, қандай баспадан шығарылғаны көрсетілуі қажет. Мұнан бөлек,
сайлау күнінде сайлау учаскесінің ішінде әлеуметтік сауалнама жүргізуге
болмайды», – деді Б.Мелдешев.

Кеше Қазақстан Коммунистік халық партиясы атынан ҚР
Президенттігіне кандидат Т.Сыздықов Көкшетау қаласында
кездесу өткізді.
Алғашқы іс-шара «Көкше» Академиясында» өтіп, студенттер қауымымен кездесті.
Кездесуде ҚКХП Ақмола облыстық комитетінің бірінші хатшысы Б.Д. Мәжитов
модераторлық етті. Т.Сыздықов өз сөзінде жастарға батыстық мәдениеттің көлеңкелі
ықпалы туралы айтып берді.
«Голливудтік фильмдер мен батыстық компьютерлік ойындар да зорлықзомбылыққа толы. Батыстық мода күнделікті киіп жүрген киімдердің еліктер үлгісі
болудан қалды.
Бүгінде батыстық мәдениеттің негізінде не жатыр – зорлық-зомбылық пен өңшең
адамгершілікке жат қылықтар, өзін-өзі жетілдіруге, дамытуға деген құлшыныс жоқ.
Батыстық тамақтану жүйесі, өлшеусіз көлемде фаст-фуд тұтыну адамдардың
денсаулығын қауіпке тігіп отыр.
Бұл жүйе аз шығынмен мол табыс табуды ғана мақсат тұтады.
Зиянды азық-түлікті тұтыну салдарынан түрлі ауру-сырқаулар өршіп отыр.
Дұрыс тамақтанбау және салауатты өмір салтын ұстанбаудың кесірінен семіздікке,
ақыл-естің ауытқуы сынды түрлі дерттерге шалдыққан елдер рейтингінде Батыс
мемлекеттері алда келеді», - деп атап өтті Т.Сыздықов.
Сондай-ақ Т.Сыздықов «Көкшетау минералды сулары» ЖШС жұмысшыларымен
кездесті.
Іс-шараны ҚКХП Ақмола облыстық комитетінің бірінші хатшысы Б.Д. Мәжитов
ашты.
«Барлық компьютер ойындарында балалардың санасына терең бойлап, агрессия
тудыратын вирустар бар. Батыстан ескен зорлық-зомбылыққа негізделген насихат
адамды ақыл-естен, парасаттан айырады. Шетелдік киім-кешек, музыка, фильмдер мен
сериалдар жастарды «дұғалап» қойғандай. Батыстық өмір сүру салтының кесірінен
бала туу деңгейі төмендеп, жастар жауапкершіліктен қашуда.
Тіпті, Батыстағы мультфильмдердің түр-тұрпаты жоқ кейіпкерлері бір-бірін
балағаттап, қырып-жойып жатады. Мұның бәрі жоғарыда атап өткен күрделі
мәселелердің бірден-бір себебіне айналды. Дәл осындай батыстық өнімдер
балаларымызды қатыгездікке, арсыздыққа тәрбиелеуде.
Голливудтік стандарттардың бәрі тек табыс табуға негізделген.
Соның салдарынан Батыста адамдар бір-бірімен араласудан қалды», – деді
Т.Сыздықов.

СӘУІРДЕ ӨҢІРЛЕРДЕ СЕМИНАР-КЕҢЕСТЕР
ӨТКІЗІЛЕДІ
Сәуір айының басында Орталық сай
лау комиссиясының мүшелері өңірлерге
барып, Президент сайлауына орай семи
нар-кеңестер өткізеді.
Бұл туралы ҚР Орталық сайлау комис
сиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов
«Қазақстан Республикасындағы сайлауды
бақылау жөніндегі республикалық қоғам
дық комиссия» республикалық қоғамдық
бірлестігінің мүшелерімен кездесу бары
сында мәлім етті.
Кездесу барысында ОСК төрағасы
қазіргі уақытта халық арасында заңнамаға
сәйкес сайлау процесінің ережелері
мен тәртібін түсіндіру жұмыстары қолға
алынғанын атап өтті.
«Сәуір айының басында Орталық
сайлау комиссиясының мүшелері өңір

лерді аралап, бірқатар семинар-кеңестер
өткізетін болады», – деді ол. Сонымен қатар
ол Орталық сайлау комиссиясының барлық
қоғамдық
ұйымдармен
ынтымақтаса
жұмыс істеуге дайын екендігін баса айтты.
«Біз үшін СБРҚК сарапшыларының сайлау
заңнамасын бұзушылықтарды қорытынды
есепке жинамай, бізді заң бұзушылықтар
туралы тікелей сайлау науқаны бары
сында жедел түрде ақпараттандыруы
маңызды, бұл сайлау органдарына бұзу
шылықтарды тиімді және уақытылы жоюға
және осындай бұзушылықтардың алдын
алуға мүмкіндік береді», – деп атап өтті
Қ.Тұрғанқұлов. Кездесу соңында ОСК бас
шысы сайлау органдары транспарентті
және ашық сайлау өткізу үшін бар күштерін
салатынын айтты.

ЕЛ ДАМУЫ
ЕЛДІ МЕКЕННЕН БАСТАЛАДЫ
Келесі аялдаған нысан – кенттегі №269
мектеп болды. Мұнда нақты кезеңде 565
оқушы білім алуда. Өткен жылғы түлектер
ҰБТ-дан орташа 65 балл жинады. Мектеп
жанындағы «Балауса» шағын орталығында
50 бала тәрбиеленуде. Жаңа мектеп са
лынғанға дейін оқушылар теміржолдың
арғы бетіндегі мектепке қатынап, білім
алыпты.
Жаңақорған ауданындағы «Талдысу»
тынығу орнына Қармақшы ауданынан
131 бала барып, алдағы сынаққа дайын
далған-ды. Соның 6-ы осы білім ошағы
ның оқушылары. Мектеп директоры
Ф.Аманованың
айтуынша,
дайындық
нәтижесі жаман емес, түлектер жоғары
көрсеткіш көрсетіпті. Биыл мұнда 12
оқушы мектеп бітірсе, соның 11-і ҰБТ-ға
қатысады. Мектеп бітірушілермен және
ұстаздар қауымымен жүздескен облыс
басшысы елдің болашағы саналатын
өрендерге мемлекет тарапынан барлық
жағдай жасалып жатқанын айтты. Облыс
әлеуметтік салаға, оның ішінде білім са
ласына қаражат бөлуден республикада ал
дыңғы қатарда тұр. Мәселен, өткен жылдың
өзінде салаға 66 млрд. теңге қаражат
бөлінген. Алдағы 3 жыл ішінде облыстағы
22 мектепке 9 млрд теңге қаражат қаралып,
оларға Назарбаев Зияткерлік мектебінің
тәжірибесі кеңінен енгізіледі. Естеріңізде
болса, облыстың бюджеті 1996 жылы осы
шамадан аспайтын. Мұның бәрі Елба
сының жасап жатқан қамқорлығының нә
тижесі. «Оқушыларымыз бізден де алғыр,
бізден де білікті болып шығуына біз бар
лық жағдайды жасауымыз керек», - деп
түйіндеді ойын аймақ басшысы.
Бұған қоса, 2013 жылы аймақта мектеп
бітіруші 300, өткен жылы 107 оқушыға
білім гранты берілсе, биыл тағы 100
түлекке облыс әкімінің гранты бөлінгелі
отыр. Нақты кезеңде Сыр өңірінің оқу
шылары Ресейдің маңдайалды оқу орын
дарында облысқа керек мамандықтар бой
ынша оқып жатыр. Ең бастысы, олар Ресей
Үкіметі есебінен бөлінген қаражатқа білім
алуда.
11-сынып оқушысы Г.Қожамұратова
«Талдысу» лагерінде ұйымдастырылған
қосымша курстың маңызын атап өтіп,
бітіруші түлектердің білімін жетілдіруге
жасалған мүмкіндікке алғысын білдірді.
Аймақ басшысы Ақай ауылында
салынып жатқан 280 орындық балабақ
шаның құрылысымен танысты. Бұл бала
бақша биыл тамызда ел игілігіне
берілмекші. “Болашақ – Құры
лыс” ЖШС салып жатқан нысан
толық пайдалануға берілгенде
кезекте тұрған 300-ге жуық бала

түгелге дерлік балабақшаға қабылданады.
Айта кетейік, тұрғындарға үш балабақша,
бір орта мектеп, емхана, клуб, кітапхана,
спорт алаңы, нотариаттық кеңсе қызмет
көрсетеді. Кәсіпкерлік нысандарға келсек,
мұнда 2 наубайхана, 5 ЖШС, 2 шаштараз, 2
тіс емдеу кабинеті, бірнеше тойхана мен 30
дүкен және кондитер цехы бар. Тіркелген
30-дан астам кәсіпкердің бәрі салығын
төлеп, жергілікті бюджеттің ұлғаюына сеп
болып отыр.
Облыс әкімі осында былтыр ірге
көтерген 600 орындық мектептің құрылыс
жұмыстарын да назарға алды. Қазір Ақай
дағы жалғыз мектеп 320 балаға арнал
ған. Ал онда білім алып жатқан шәкірт
тер саны 875-ке жетіп отыр. Ауыл әкімі
Р.Байшораеваның әңгімесінен аңғарға
нымыз, шағын ауыл ұлғайып, уақыт озған
сайын тұрғындардың саны артып келе
жатыр. Мәселен, 12 жыл бұрын мұнда
барлығы 1000 адам болса, тұрғындар саны
бүгінде 5 мыңнан асқан. Типтік жобадағы
мектеп ауылдағы халық санының өсу
динамикасын ескергендіктен және бала
ларға сапалы білім беру мақсатында салы
нып отыр. Жобаның жалпы сметалық
құны – 890,7 млн теңге. Оның төрттен
бірі өткен жылы игеріліпті. Ауылдағы
балабақша тәрізді бұл мектеп те алдағы
жаңа оқу жылында пайдалануға беріледі.
Қолданысқа берілгеннен кейін екі мектепте
де балалар бір ауысымда оқитын болады.
Түстен кейін түрлі үйірмелер жұмыс
жасайды.
Сапар соңында Ақай ауылындағы
«Достық» саябағында облыс басшысы
кент, ауыл тұрғындарымен кездесіп, еменжарқын әңгімелесті. Еске сала кетсек,
Байқоңыр қаласына кіреберіс жерден

саябақ салуға осыдан бір жыл бұрын
Қармақшы аудандық бюджетінен 49,7
млн теңге бөлінген еді. Мердігер болып
танылған «Өмірзақ» ЖШС саябақты қараша
айында тұрғындар игілігіне ұсынды. Осы
жерде ауыл ардагерлері елдің болашағына
қатысты ойларын ортаға салып, көкейдегі
сауалдарын да жолдап жатты. Жарыққа
қатысты сұрақтарға облыс әкімі Еуропаның
қайта құру және даму банкімен 3 жылдық
бағдарлама жасалғанын айтты. Қазір тек
Төретам мен Ақай ғана емес, өңірдегі электр
желілерінің 80 пайызының тозығы жетіп
тұр. Электр желісі банктен алынатын несие
қаражаты есебінен толық жаңартылады.
Сонымен қатар, биыл газ келетіні, ол үшін
«ҚазТрансГаз» компаниясы 23,2 млрд.
теңге қаражат бөліп, облысты газдандыру
жұмыстары екі бағытта бірдей басталғаны
айтылды. Айта кеткен жөн, облысты
газдандыруға мұндай қомақты қаражат
бізден өзге бірде-бір өңірге бөлінген жоқ.
Жалпы, облысқа барлығы 14 автоматты
газ тарату стансасы салынады. Нақты
кезеңде оның 5-нің құрылысы басталды.
Төретам кентіне көгілдір отын жыл соңына
дейін келеді. Біздің барлық біріккен
жобаларымыз жүзеге асқанда Төретам
кенті мен Ақай ауылдық округі Байқоңыр
қаласымен бірге кешенді түрде дамиды.
Сыр өңірінің соңғы жылдары жасарып,
жаңарып келе жатқанын қуанышпен жет
кізген кенттегі ардагерлер кеңесінің төр
ағасы Жақсылық Қыпшақбаев аймақ бас
шысына ризашылығын білдіріп, Сыр өңірін
қамқорлық қанатына алған Мемлекет
басшысына алғаусыз алғысын білдірді.
Дәуіржан ЕЛУБАЕВ,
Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).

Кеше ҚР Президенттігіне кандидат Ә.Құсайынов Алматыда
бірқатар кәсіпорын жұмысшыларымен кездесу өткізді.
Алғашқы кездесу «ОБИС»Компания» ЖШС-да өтті.
Ә.Құсайынов экологиялық және өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселесін көтерді.
«Бүгінде ғаламшарды айналған озон қабатының бұзылуы, Әлем
мұхиттарындағы судың ластануы, жердің ластауы, топырақтың құнарсыздануы,
биологиялық тіршіліктің азуы және т.б. мәселелер өзекті болып табылады.
Қазіргі уақытта экология биологияның шеңберінен шығып, адамзаттың
қоршаған ортамен қарым-қатынасын зерттейтін пәнаралық ғылымға айналды.
Экология «адам – табиғат» проблемасын зерттеуде күрделі әрі ұзақ жолдан
өтті.
Адам мен Табиғат арасындағы қарым-қатынастың өзіндік ерекшелігі бар.
Адамға сана берілді, сол арқылы ол табиғатта алатын орнын айқындап, Жер
жүзінде өз жаратылысының мәнін түсінуге мүмкіндік алды.
Қазірде экологияны «адамзаттың жеке үйі» – биосфера туралы, оның
ерекшеліктері, адаммен қарым-қатынасы және байланысы, ал адамның жалпы
қоғаммен байланысы туралы ғылым деп те атап жүр.
Биология шеңберіндегі дербессіз пәннен экология кешенді пәнаралық
ғылымға – айқын дүниетанымдық мазмұны бар заманауи экологияға айналды.
Бүгінгі күні экология тірі организмдердің қоршаған ортамен байланысы
туралы биологиялық ғылым деген бастапқы түсінігінен алшақ бірнеше ғылыми
салаларға және пәндерге бөлінеді.
Қазіргі заманғы экология тек биологияның ғана емес, жалпы жаратылыстану
ғылымдарының шеңберінен дараланып шықты. Заманауи экологияның
идеялары мен принциптері дүниетанымдық мазмұнға ие, соның негізінде
экология адамзат және мәдениет туралы ғылымдармен ғана емес, сондай-ақ
философиямен де тығыз байланыста. Жүз жылдан астам тарихы бар ғылымның
осыншалықты өзгеріске ұшырауына қарап, заманауи экология серпінді дамушы
ғылым деген қорытынды жасауға болады», - деді Ә.Құсайынов.
Жалпы алғанда, Ә.Құсайынов пен жұмысшылар арасындағы кездесу
мазмұнды әрі қызықты өтті.

САЙЛАУДЫ ҚОҒАМДЫҚ КОМИССИЯНЫҢ
10 МЫҢҒА ЖУЫҚ БАЙҚАУШЫСЫ ҚАДАҒАЛАЙДЫ
Президент сайлауын қоғамдық комиссияның 10 мыңға жуық байқаушысы
қадағалайды.
Бұл туралы «Қазақстан Республикасындағы сайлауды бақылау жөніндегі
республикалық қоғамдық комиссия» республикалық қоғамдық бірлестігінің
төрағасы Нұрлан Ерімбетов айтты.
«Біз жақында Қазақстан Республикасындағы сайлауды бақылау жөніндегі
республикалық қоғамдық комиссияны құрдық. Оның құрамына елімізге
белгілі, өз ісін, елдің жағдайын жетік білетін азаматтар кіріп отыр. Қазір
байқаушыларды дайындау жұмыстарын қолға алудамыз. Республикадағы
барлық сайлау учаскелерінде 10 мыңға жуық байқаушымыз болады», - деді ол.
Н.Ерімбетовтің айтуынша, комиссияның негізгі мақсаты – тек қателіктерді
анықтау ғана емес, оның алдын алу болмақ. «Біз сайлаушылармен жұмыс
істеуіміз керек. Осынау саяси науқанда еліміздің барлық азаматтары белсенділік
танытуы тиіс. Әрине, біз Орталық сайлау комиссиясымен, кандидаттардың
штабтарымен тығыз жұмыс істеп, шет елден келген байқаушылармен тығыз
байланыс орнатамыз. Себебі, біз осынау саяси доданы байқау жұмыстарын
бірлесе жүзеге асыруымыз қажет», – деді ол.

“Айқын” жобасы жемқорлықтың алдын алады
Қазақстан Республикасы Бас прокура
турасы құқықтық статистика және ар
найы есепке алу жөніндегі Комитетімен
өтініштердің қарау тәртібі ашықтығын
қамтамасыз ету және оның барысында
сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу мақ
сатында «Айқын» жобасы әзірленді. 2013
жылдың 1 сәуірінен бастап, Қызылорда
облысы әкімдігі аппараты және облыстық
басқармалар тікелей жүгінген әрбір жеке
тұлғаларға және заңды тұлға өкілдеріне
бірегей нөмірлері бар талондар беру жүзеге
асырылуда.
«Айқын» жобасының басты ерекшелігі
– азаматтар мен ұйымдар өз өтініштерінің
қаралу қозғалысын Интернет арқылы
бақылай алады.
Аталған жоба жеке және заңды тұл
ғалар өздерінің өтініштерін мемлекеттік
органдармен нақты мерзімде қаралуын
бақылауға мүмкіндік береді. Атап айтқанда,
олар өтініш бойынша мәліметтерді, құжат
тардың қозғалысы және қабылданған
шешім туралы мәліметтермен қатар, өті
ніштердің қарау мерзімдерін бұзу факті
лерін білуге болады.
Жоғарыда аталған талонның бiрiншi
бөлiгiнде ерекше нөмiр, өтініш берушінің
тегi, аты, әкесiнiң аты немесе заңды тұлға
ның атауы, қолы, арызды қабылдаған
субъект қызметкерiнiң аты-жөнi мен оны
қабылдау күнi, уақыты көрсетіліп, талон

алушының қолы қойылады.
Өтінішті мемлекеттік органға жеке
апарып тапсырған уақытта өтініш беру
ші өтінішті қабылдап алған кеңсе қызмет
керінен 18-санды бірегей нөмір жазылған
талон қабылдап алады, осы талондағы
бірегей нөмір бойынша өтініштің қаралуы
және нәтижесі туралы төмендегідей
тәртіпте хабардар бола алады:
- 8 800-080-7777 телефонына (тегін) қо
ңырау шалып (стационарлық телефоннан),
1414 телефонына (ұялы) қоңырау шалып,
операторға талон нөмерін хабарлау;
- талон номерін 1012 телефонына SMS
хабарламасы арқылы жолдау. - ҚР Бас
прокуратурасының құқықтық статистика
және арнайы есепке алу Комитетінің:
http://service.pravstat.kz Сайтына кіріп,
«Мемлекеттік органдарына өтініштер»
бөлігін таңдап, талон нөмірін енгізу
арқылы;
Сұрау салу бойынша тиісті мәлімет
берілмеген жағдайда, өтініш беруші ҚР Бас
прокуратурасының Call-Орталығына 115
нөміріне хабарласуға болады.
Бірегей нөмірі бар талондарды беруді:
1) ең жоғарғы өкілдік орган, орталық
атқарушы мемлекеттік органдар және
олардың ведомстволары, сондай-ақ басқа
да орталық мемлекеттік органдар 2012
жылдың 1 шілдесінен;
2) облыстардың және Астана, Алматы

қалаларының әкімдері аппараттары 2013
жылдың 1 сәуірінен;
3) Қазақстан Республикасының Прези
дентіне тікелей бағынысты және есеп
беретін аудандық және облыстық маңызы
бар қалалардың әкімдері аппараттары,
сондай-ақ облыс мәслихаттары, жергілікті
атқарушы органдардың және мемлекеттік
органдардың аумақтық органдары 2014
жылдың 1 қаңтарынан;
4) аудандық өкілдік және атқарушы ор
гандар 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап
жүргізуде.
Облыс бойынша 2015 жылдың 1 қаңта
рынан бастап 7 аудан әкімі аппараттары, 7
мәслихат, 2 қала әкімі аппараттары (Арал,
Қазалы қаласы), 10 кент әкімі аппарат
тары, аудандық әкімдікке қарасты 105
дербес бөлімдер, 146 ауылдық округ әкімі
аппараттары, барлығы 300 мемлекеттік
орган «Айқын» жобасына қосылып жұмыс
атқаруда.
Облыс
бойынша
мемлекеттік
органдармен 2014 жылы «Айқын» жобасы
бойынша 5553 өтініш иелеріне бірегей
нөмірі бар талондар берілген.
ҚР БП құқықтық статистика және
арнайы есепке алу жөніндегі
комитетінің Қызылорда облысы
бойынша басқармасы.

ҚАРЖЫ

Болашақтың бағдарын айқындайды

Қазақстан – әлемдік экономиканың
бір бөлшегі. Жаңа экономиканың саяса
тын жүргізу үшін Үкімет ауқымды
бағдарлама түзді. Жаңа сын-қатерге
қарсы тұратын қалқан, Қазақстанның
“Нұрлы жол” деп аталатын жаңа эко
номикасының саясаты. Бұл саясат эко
номикамыздағы құрылымдық рефор
маларды жалғастыруға бағыттады.
Күннен күнге күшейіп келе жатқан
әлемдік экономиканың дағдарыс пен
қалыптасқан күрделі халықаралық аху
ал кезінде “Қазақстан-2050” Стратегия
сында көрсетілген “Нұрлы жол – бола
шаққа бастар жол” Жолдауын тиімді жү

зеге асыру табыс кепілі.
Жолдауда таяу уақыттағы беталысы
мыз, елдің даму бағыты айқындалады. Бұл
Жолдауда экономикалық реформаларды
одан әрі тереңдетуге, әлеуметтік сала
өркенін осы деңгейінен төмен түсірмеуге
айрықша мән берілген.
Еліміздің алдында әлемдегі ең ал
дыңғы қатарлы дамыған 30 елдің қа
тарына қосылу міндеті тұр. Жаңа эконо
микалық саясатқа көшуге бағытталған
Жолдау осы мақсатқа жетудің басты
бағдары.
Жолдаудың ең басым бағыты –
еліміздің инфрақұрылымын, оның ішінде
көлік, теміржол жүйесін, жол құрылысын,
тұрғын үй-коммуналдық саласын одан
әрі дамыту – жалпы экономикамызды
өркендетудің басты қозғаушы күшіне
айналатыны белгілі! Ал аймақтардың
инфрақұрылымын жетілдіру барысында
жаңа жұмыс орындарының ашылуы
халқымыздың жарқын болашағының
кепілі болатыны анық. Жолдауда әрбір
Қазақстан азаматының қоғамда, эконо
миканың орта және кіші бизнес сала
сында лайықты орын алу қажеттігі басым
бағыт ретінде атап көрсетілген.

Біздің елде экономиканы әртарап
тандыру көршілес жатқан көп елдерден
әлдеқайда бұрын басталды. Енді соны
тереңдету үшін Ұлттық қордан қаржы
бөлінбек. Шағын және орта бизнес
мемлекеттің ең маңызды стратегиялық
бағыттарының бірі болғандықтан, ол
саланың да өркендеуіне қолдау көрсе
тіледі. Қазақстандықтардың тұрмыс
деңгейлері жыл өткен сайын жақсарып
келеді. «Мәңгілік ел» идеясының бастауы
тым тереңде жатыр. Жалпыұлттық идея
ны өміршең ететін елдің бірлігі. Ел бір
лігі – біздің барша табыстарымыздың
кілті.
Жолдау – биылғы жылдың бағытын
ғана емес, алдағы жылдардың бағдарын
белгілейтін саяси құжат. Оны жүзеге
асыру арқылы халқымыздың әлеуметтік
ахуалы одан әрі оңалып, экономикадағы
тұрақтылықты айқындайтын жол екен
дігін дәлелдейді.
Бидаш СМАҒҰЛОВА,
Қызылорда облысы бойынша
қаржылық бақылау инспекциясының
№1 бақылау бөлімінің бас маман бас
бақылаушы тексерушісі.
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мәслихат
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Қалалық мәслихаттың мәжіліс залында қоғамдық
талқылау болып өтті. Оған облыс мәслихатының депутаттары мен ауыл, аудан әкімдері және мәдениет
саласының мамандары қатысты. Жиында мәдени
мұраларды сақтау, оларды дәріптеу, өнер саласындағы
түйткілді мәселелер мен алдағы атқарылатын
жұмыстар талқыланды.

РУХАНИ БАЙЛЫҚ
ҰДАЙЫ НАЗАРДА
Өңіріміздегі мәдениет және өнер саласында
атқарылған жұмыстар аз емес. Бірақ кемшіліктер де
бар. Осы мәселеге орай алғашқы баяндаманы қалалық
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Ғалым Баймұрзаев жасады. Ол баяндамасында өткен жылы атқарылған жұмыстар мен аталмыш
саланың алдағы міндеттеріне кеңінен тоқталып, кейбір
түйткілді жайттарды көтерді.
Биылғы жыл мәдени іс-шараларға толы болмақ.
Себебі Қазақ хандығының 550, Қазақстан халқы Ассамблеясы мен ҚР Конституциясының 20, Ұлы
Жеңістің 70 жылдығын жоғары деңгейде атап өту
қолға алынды. Осы негізде еліміздің түкпір-түкпірінде
түрлі мәдени шаралар өтуде.
Сыр елі нағыз өнердің тұңған ордасы екені
белгілі. Мәселен, қалада 12 мәдениет үйі мен клубтар,
оның ішінде қалалық, кенттік, ауылдық мәдениет
ошақтары бар. Және қалалықтарға 13 қалалық, 8
ауылдық және шаруашылық жүргізу құқығында
“Қалалық мәдени және демалыс паркі” қызмет етіп
келеді. Соңғы уақыттарда мәдениет саласының
материалдық-техникалық базасын нығайту барысын-

да көптеген ауқымды жұмыстар атқарылды. Осы орайда А.Тоқмағанбетов, М.Ералиева және С.Майқанова
атындағы мәдениет үйлері күрделі жөндеуден өтіп, заманауи үлгіде қызмет көрсетуде. Дегенмен, осы салаға
қатысты шешімін таппаған мәселелер де жетерлік
екен. Оны депутаттар көтеріп, оң шешімін табу жолдарын ұсынды. Мәдени ғимараттарды жалға беру
арқылы қаржы табуды, сол арқылы керекті-құрал
жабдықтарды алуға болатынын облыс депутаты Абзал
Тайманов айтып өтті. Оның айтуынша, өңірімізге келіп
жатқан өнер адамдары, театрлар аз емес. Сондықтан
мәдениет үйлерін жалға беруді ұсынды. Сондай-ақ, депутат Сейітқали Алшынбаев та бұл ұсынысты қолдап,
мемлекетке жүк арта бергенше, қаржы табудың
көздерін қарастыру керек дегенді тілге тиек етті.
Кейбір елді мекендерде клуб, ауыл кітапханасына
да арнайы ғимарат қарастырылмаған. Қоғамдық
талқылауда кітап қорының жетіспеушілігі, маман
дардың аздығы және мәдениет үйлерінің материалдықтехникалық базасын нығайту жайы да сөз етілді.
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ЖОЛ ЖАҚСАРЫП, ЖОЛАУШЫ ТАСЫМАЛЫ
ЖАНДАНА ТҮСЕДІ
Қармақшы аудандық мәслихаттың
«Экономика, аймақтық даму, өндіріс салалары, ауыл шаруашылығы, сауда, бизнес, коммуналдық қызмет және қоршаған
ортаны
қорғау
жөніндегі» тұрақты
комиссиясының мәжілісі болып өтті.
Мәжілісті тұрақты комиссия төрағасы,
аудандық мәслихат депутаты А.Үсенов
жүргізіп отырды.
2015 жылға арналған жұмыс жоспарына
сәйкес тұрақты
комиссия мәжілісінде
«Аудандық мәслихаттың «Аудандағы жергілікті
автомобиль жолдарының жайы және жолаушылар тасымалдауды ұйымдастыруды жетілдіру
шаралары туралы» 27 наурыз 2013 жылғы № 82
шешімінің орындалу барысы жайлы» мәселе
қаралып, ол бойынша аудандық тұрғын үйкоммуналдық
шаруашылық, жолаушылар
көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің
басшысы М.Еркебаевтың есебі тыңдалды.

Ауданда соңғы жылдары бұл бағытта біршама
жұмыстар атқарылған. Кенттерде және ауылдық округтерде көшелерді жаңадан
асфальттау,
жөндеу
жұмыстары
жүргізілді.
Қазіргі таңда аудан орталығы
мен ауылдық округтер арасына жолаушылар тасымалдау
қызметімен 10 жеке кәсіпкер
айналысады.
Күн тәртібіндегі мәселе
бойынша
депутаттар
өздерінің ой-пікірлерін айтып, алдағы уақытта жол
жөндеу жұмыстарының сапасына, технологиялық
процестерінің сақталуына басты назар аудару
керектігін, аудан тұрғындарын көлік қызметінің
түрлерімен қамтамасыз етіп, жолаушылар тасы-

САЙЛАУШЫЛАРМЕН
КЕЗДЕСТІ

малдау сапасы мен қауіпсіздігін сақтау деңгейін
үнемі бақылауға алу қажеттігіне тоқталды.
Тұрақты комиссия мәжілісінде күн тәр
тібіндегі қаралған мәселе бойынша
қаулы
қабылданды.

түрде қатысуға шақырамын, – деген мәслихат хатшысы саяси науқанның
мәніне тереңірек тоқталды.
Кездесу соңында ауыл ақсақалдары мен жастары сөз алып,
бірауыздан сайлауға қатысатындықтарын білдіріп тарқасты. Кездесуден кейін Т.Бөріқұлақов жергілікті тұрғындарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Бекарыстан ауылының тұрғыны, зейнеткер Н.Байқазақов
ауыл жанындағы «Қотанкөл» көлінің жекеге жалға берілгеніне тоқталды.
Зейнеткер жекеге берілгенмен көлге өз деңгейінде көңіл бөлініп, тиісті
жұмыстар жасалмағанын айтады. Сондай-ақ Ү.Түктібаев ауылындағы
болған қабылдауға келген аталған ауыл тұрғыны Т.Тәжімұратов ауыл
ішіндегі асфальтталған жолды күтіп ұстау жұмыстары қолға алынса деген
ұсынысын, Н.Әбсұлтанов жаңа балабақша ғимараты салынса деген өтінішін
білдірді. Тұрғындардың ұсыныс-пікірлерімен жете танысқан мәслихат хатшысы, сұрақтардың шешімін табуына толықтай атсалысатынын жеткізді.
Қазалы аудандық мәслихат
аппаратының баспасөз қызметі.

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

АУЫЛҒА КЕЛ, ЖАС МАМАН
Жуырда аудандық мәслихат хатшысы Т.Бөріқұлақов өз сайлаушылармен кездесті. Бекарыстан би және Ү.Түктібаев ауылында өткен кездесуде мәслихат хатшысы қазіргі таңда әлемде
қалыптасып отырған ахуал жайлы терең әңгімелеп берді.
Сонымен қатар, «Нұр Отан» партиясының ХVІ съезі туралы мағлұмат
беріп, онда қабылданған шешімдерге тоқталды. Елбасы ұсынған мемлекет болашағын айқындайтын 5 бағыттағы реформаның көпшілік көңілінен
шығып, съезд делегаттары тарапынан қызу қолдау тапқандығын тілге тиек
етті.
– Кезектен тыс Президент сайлауы бүкіл республика көлеміндегі
аса маңызды оқиға. Өйткені, еліміздің келешегі сіздер мен біздердің
таңдауымызға байланысты. Қазалы ауданының барлық тұрғындарын
үстіміздегі жылдың 26 сәуірінде өтетін Президент сайлауына белсенді

Аудандық мәслихаттың хатшысы Көлбай Данабай Қарақұм
ауылдық округінде «Дипломмен – ауылға» бағдарламасы аясында
ауыл жастарымен кездесу өткізді.
Кездесу барысында ауылдық жерлерде тапшы болып отырған білім,
денсаулық, ауыл шаруашылығы мамандықтарында оқитын және болашақта
осы мамандықтарды таңдайтын талапты жастарға мемлекеттік қолдау
көрсетілетіні жайлы айтылып, оларды туған жерін өркендетуге үлес қосуға
шақырды. Жастар да мәслихат хатшысымен емен-жарқын пікір алмасып,
алға қойған жоспарлары жайлы ой бөлісті. Кездесу барысында еліміз бен
әлемдегі саяси ахуалдар жайлы әңгіме өрбіді.
Арал аудандық мәслихат аппаратының
баспасөз қызметі.

maslikhat.e-kyzylorda.gov.kz

Сапардан кейінгі ой
Қазақтың қарашаңырағы ауылдың
қалыпты тіршілігінің елдің ынтымағы мен
алдағы дамуына айтарлықтай үлес қосары
анық. Бұл бір жағы қазақтың нәпақасын
ажыратып отырған атакәсіптің қос қанаты
– мал шаруашылығы мен егіншіліктің
нарықтық қатынастар талабына сай жаңаша

Орта және шағын кәсіпкерлік
түбегейлі зерттетіп, былтырғы жылдың
соңында Бас Прокуратура арқылы шешімін
тапқызды. Енді міне, шаруашылықтардың
дербес әрекет жасап, ата кәсіппен айналысуына жол ашылды. Сондықтан да біз ауыл
адамдары облыс басшысына дән ризамыз,дейді «Ынтымақ-Г» ұжымының директоры

ТҮЙІНІ ТАРҚАТЫЛҒАН
МӘСЕЛЕЛЕР
ауыл адамдарын жаңа іске жігерлендіруде
өрістеуіне игі әсер етсе, екіншіден отандық
өнімді мол әрі сапалы өндіру жолындағы
талап тұрғысынан бәсекеге қабілеттілікті
арттыру жолы екендігі анық. Алайда,
ауыл адамдарының нарықтық экономикаға
біртіндеп қалыптасуы әсерінен қысқа
жіптің күрмеуге келмей жататыны да жасырын емес. Міне, осы кезде шаруасымен
шындап шұғылданғысы келген талапкерге құзырлы орындардың жанашырлығы,
ортақ іске деген оң көзқарасы, қолтығынан
демеп жіберетін әрекеті мен жөн сілтер
көмегі қажет-ақ. Бұл жағдай облыс әкімінің
жіті назарында тұрғандығын аймақ
басшысының әр кезгі елді мекендерді
аралаған сапарларында ауыл адамдарымен тілдесуінен айқын аңғарып, кейбір
ортақ мәселенің шешілгеніне олар сүйсініс
білдіреді:
– Шиелі ауданындағы ауыл шаруа
шылығымен айналысатын төрт бірдей
ірі – «Ақмая-Авангард», «Ынтымақ-Г»,
Жаңа Бестам» және «Төңкеріс и К»
ұжымдарының екі мыңыншы жылдары
жалпы көлемі 20 мың гектар, оның ішіндегі
инженерлік жүйеден өткен 10745 гектар
егістік жерінің БТА банктің кепілдігіне
қойылып, қайтара алмай жүрген дабырасы ұзаққа созылып, шешімін таппай жүр
еді. Мұның кесірі ауыл тұрғындарының
денін қамтитын шаруашылықтардың тиісті
мекемелермен келісімшарт жасай алмай,
адымын жазуға мүмкіндік бермейтіндігі
түсінікті. Осы мәселені Қырымбек Елеуұлы

Әбжаппар Тұрманұлы өз сөзінде.
Тіршіліктің құпиясы мен қалтарысы
таусылушы ма еді, уақыт өткен сайын жаңа
мүмкіндіктермен қатар, басқа да көлденең
мәселелер туындап отырары белгілі. Соның
бірі – оңтүстіктегі екі ауданның жаз айларында ағын су тапшылығына ұшырауы,
соның салдарынан өнім түсімділігінің
төмендігі болатын-ды. Мұның шешімі
үрлемелі су тоспасын орнату арқылы
егілген дақылдарды аяқ сумен қамтамасыз
ету екендігі зерттеліп, құзырлы мекемелер шұғыл осы әрекетке кірісті. Алдыңғы
жылы Жаңақорған ауданы осы игілікке
қол жеткізсе, былтырғы жылдың соңынан
бері мұндай алып құрлыс Шиелі ауданы
каналының сағасынан да басталды. Жалпы құны 1 млрд 600 млн теңге тұратын
үрлемелі су тоспасының жұмысы көктем
жылт етісімен қауырт басталды. Биылғы
ақпан айының соңында аталмыш құрылыс
басына келген Қырымбек Көшербаев
үрлемелі су тоспасын үш ай ішінде бітіруге
тапсырма беріп, егіншілердің үмітін
шындыққа жақындатты.
– Наурыз мерекесі күндері ауданымызды аралаған облыс әкімі егіс даласына да
соқты. Диқандармен сөйлесіп, пікірлесті.
Бізді қуантқаны – аймақ басшысының ала
жаздай алқапта жүретін егіншілер адал
бейнетінің жемісін көрсе деген ізгі тілегі
мен жанашырлығы еді. Бұған дәлел; ауданымызда аяқ су деңгейін көтеретін
үрлемелі су тоспасы құрылысының қолға

алынуы. Осы арқылы әр дақылдың агротехнологиясын сақтап, мейлінше мол
өнім алуға мүмкіншілігі артады деп ойлаймын. Су тоспасының Сырдария суының
төмендейтін шілде айларына дейін бітіп, ел
игілігіне айналғандығын қалар едік. Әкім
соңғы келген сапарында бұл жұмысты
тағы бір тиянақтап, мердігер «Қазсушар»
мекемесіне тапсырды, – дейді «Шиеліавангард» ЖШС-ның егіс бригадирі
Гүлсім Дәрібаева бізбен әңгімесінде.
Шиелі ауданындағы диқан қауымына
жасалынған қос бірдей ауқымды жұмыс
нәтижесінің елдің әлеуметтік жағдайын
арттыратындығы сөзсіз.
Ал Жаңақорған ауданындағы Төмен
арық ауылындағы апатты мектептің де
жағдайымен танысқан соң Қырымбек
Елеуұлы елге қажетті нысандардың қанша
жерден қаржы тапшылығы болса да, жүзе
ге асатындығына сендіріп, халықты жігер
лендірген болатын. Бұл туралы осындағы
«Нұр Отан» партиясы бастауыш ұйы
мының төрағасы С.Мұсабаев былай дейді:
– Әкімнің ауыл тұрғындарының
пікірін ықыласты тыңдауы кішіпейіл,
қарапайымдылығының белгісі. Бұл өз
кезегінде адам бойында сенімділікті оятады екен. Мектептің мәселесінен соң,
ауылдық аурухана жағдайы туралы да
айттық. Бес елді мекеннің 10 мыңнан астам
тұрғынының денсаулығына қарайтын
орынның замана талабына сай болғандығы
керек. Әрине, мәселелердің кезең-кезеңмен
жүзеге асарын білеміз. Солай бола жатар.
Дегенде, басшының халықпен етене жақын
болуы жақсылық деп ойлаймын.
Ия, облыс әкімінің ауыл тұрғындарымен
жиі жүздесіп, ақылдасып отыруы ортақ
мүдденің орайлы орындалуына көп
септігін тигізіп келеді. «Кеңесіп пішкен
тон келте болмас» демекші, шеткі елді мекен тұрғындары аймақ басшысының әрбір
сапарынан оң ниет пен жанды қолдау табуда. Бұл – өсер елдің өнегелі үлгісі.
Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Шиелі, Жаңақорған аудандары.

ШИЕЛІДЕГІ
І-ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ФОРУМ
«Қазақстан-2050»
стратегиялық
бағдарламасының негізінде
шеткі аймақтардағы шағын
және орта кәсіпкерлікті
өрістету мақсатында
Шиелі ауданында
1 инвестициялық
форумы өткізілді.
Шиелі ауданының инвестициялық
әлеуетін өрлетумен қатар, ондағы нақты
кезеңдегі
атқарылған
жұмыстарды
көрсету
арқылы
тиімді
іскерлік
әріптестікті дамытуды мақсат еткен
аталмыш
жиын
барысында аймағымызда кәсіпкерлікті замана үндестігіне сай жетілдіру жолдары
қарастырылды. Ауылшаруашылық саласы бойынша тәуір көрсеткішке ие болып жүрген ауданда территориялық орналасу тиімділігіне сай өнеркәсіпті ел
игілігіне айналдыруға мүмкіншілік мол.
Алайда, қысқа жіпті орамға келтіру
үшін әлі де біраз тер төгуге тура келеді.
Сондықтан да 1-инвестициялық форумда кәсіпкерлік саласын дамытудың
маңызды мәселелері талқыланып, оларды шешу жолдары іздестірілді.
Аталған
форумға
жергілікті
атқарушы органдар, республикалық
және өңірлік даму институттарының
өкілдері, халықаралық даму институттары, екінші деңгейлі банк және
бизнес-қауымдастықтар өкілдері мен
қатар Шиелі ауданынан түлеп ұшып,
өзге жерлерде кәсіпкерлік саласында
айтарлықтай табыстарға қол жеткізген
азаматтар қатысты. Сондай-ақ, ауданда еңбек етуге ниет еткен өзге де
үміткерлерге есік айқара ашылды.
Жаңа үрдістегі алқалы жиынға
қатысушылар әуелі «Арман» мәдениет
үйінің
алдында
ұйымдастырылған
жергілікті өнім өндіруші кәсіпкерлермен
қызмет ұсынушылардың көрмесін тамашалады. Онда «Қазатомөнеркәсібі»
Ұлттық
компаниясына
қарасты
мекемелердің және жер қойнауы
байлығын игеруші жеке ұжымдармен
қатар,
ауылшаруашылық
тауарлары, құрылыс заттарын шығаратын
кәсіпкерлердің өнімдері қойылыпты.

Мұнда әртүрлі инвестициялық жобалар
көрмесі мен бизнес идеялар байқауы да
тартымды ұйымдастырылды.
Тағы бір жаңалық, Шиелі аудандық
кәсіпкерлікті қолдау орталығының ашылуы тамашаланып, Ұлы Жеңістің 70
жылдығы құрметіне салынған «Тағзым»
алаңына гүл шоғын қою рәсімі өткізілді.
Инвестициялық форумның пле
нарлық мәжілісінде облыс әкімінің
орынбасары Ғалым Әміреев кіріспе сөз
сөйледі:
– Инвестициялық форум өткізу
арқылы игерілмей жатқан салаларды
меңгеріп, жергілікті өнім өндіру деңгейін
көтеру бұрыннан тәжірибеде бар.
Мәселен, «Байқоңыр» инвестициялық
форумы нәтижесінде
аймағымызда
көптеген тың бастамалар қолға алынып,
олар ел игілігіне жарап келеді, – деді
Ғалым Махмұдбайұлы өз сөзінде. – Цемент зауытын салуды қолға алу және де
Жаңақорғанда күн сәулесінен қуат алатын станциясын орнату жаңадан жүзеге
аса бастаған жұмыстардың бірі.
Облыс әкімі орынбасарының айтуы
бойынша, елімізде инвестициялық жобаларды нақтылай іске асыруда Оңтүстік
Қазақстан облысы мен біздің Қызылорда
облысы көш басында тұр. Демек,

осы қарқынды бәсеңдетпей, бәсекеге
қабілетті кәсіпорындарды іске қосу талабын тиімді орындауға мүмкіндік
жеткілікті. Өнімнің санынан емес, сапасына және де түпкілікті табыс түсетін
жағын дұрыс жоспарлаған жөн.
Баяндама жасаған аудан әкімі
Қайратбек Сәрсенбаев өз сөзінде,
ауданның даму мүмкіншілігін айта келе,
ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп өндірісі
және құрылыс, туризм, әлеуметтік
саласындағы
20 жобаны талдап,
тәуекел етуші кәсіпкерлермен жергілікті
атқарушы орынның бірлесе жұмыс
істеуге дайын екендігін хабарлады.
Жиын барысында «Марсель Петролеум» ЖШС директоры М.Нәлібаев,
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты
Г.Баймаханова, «К-Групп» ЖШС директоры, өңірлік кәсіпкерлік кеңесінің
мүшесі Қ.Боранбаевтар өз пікірлерін
білдірді. Сол секілді осы күні 4 бірдей жобаны қолға алғысы келген үміткерлермен
келісім құжатқа қол қойылды. Форум
соңында секциялық талдау жиындары
мен «Атамекен» инвестициялық жобалар
байқауының қорытындысы шығарылды.
Н.Назымханұлы.
Шиелі ауданы.
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«Заманына қарай адамы», «Заманың түлкі
болса, тазы болып шал» деген нақыл сөздер
ертеректе ащы мысқылмен айтылғанымен,
бүгінгі нарық заманы адамының ой-өресіне дөп
келетіндей.
Халқымыздың талай арыстары аңсап, жете
алмай кеткен тәуелсіздік заманы экономикадағы
«нарық» атты қыспақпен тұспа-тұс келді. Өткен
жиырма үш жылда осы аяусыз нарықтың қатал
заңына жауап қатуға жаттығып, қоғамдық құ
рылысымызды қайта орнатып, қыруар нәрсені
жаңадан үйренуге тура келді. Еліміз өзінің
даму сатысында орасан қиындықтарды артқа
қалдырып, елдің тұрмыс-тіршілік жағдайы жөнге
келіп, егемендігіміздің іргесі бекіді. Қазіргі келіп
жеткен жаңа халықаралық саяси-экономикалық
дағдарыстың алдында да өзімізді біршама еркін
сезініп отырғандаймыз.
Бірақ, осы жетістіктердің ұзағынан сүйін
діруі және болашақтың іргетасын берік қалау
үшін қоғамдық санада орын алған кереғар
құбылыстарға зер салып, саралап отыру қажет
деп ойлаймын.
Алдымен, өзіме етене жақын, осы күнге
дейін ыстығымен біте қайнасып, суығына төзіп
келе жатқан отандық ғылым саласындағы келең
сіздіктерге тоқталайын. Мысалы, еліміздің ғы
лым саласында жалған атаққұмарлыққа жол бе
рілгені айқын. Бүгінде қоғамымызда ғылыми
атақтардың «эмиссиясы» (құнсыздануы) орнады
деуге болады. Ғылыми атақ-дәреже атаулы
қадірінен айырылып, жарнама бизнесінің жалау
ына айналғандай.
«Инемен құдық қазғандай» еңбек етіп,
ғұмырын ғылымның сүрлеу жолына арнап, бар

ОЙСАЛАР
жарнама қағаздарына сәйкес, жарғы-төлемі үшін
ұсынатын жалған «атақсымақтарын» маңғаз
данып, иеленіп жүргендер де ортамыздан мол
табылады. Құдайға шүкір, мұндай ұсыныстарды
ешуақытта қабылдаған емеспін.
Шынтуайтына келгенде, аталған келеңсіз
көріністер адамның өз басын сыйлауды ұмыт
қандығын былай қойғанда, айлакерлік бизнеске
қолдау көрсетумен тең.
Оңай пайда табуды көздеген «іскерлер» атақ
құмарлық секілді адамның пендешілікке бас
ұратын, осал тұстарын тауып, табысқа кенел
гендей, ал бұл жайт жаппай індетке айналып, қо
ғамдық сананың арнасын теріс бағытқа әкетуде.
1982 жылғы Америкаға барған алғашқы
сапарымның бірі осы атаққа байланысты бір
оқиғасымен есімде қалып еді. Техастағы ғалым
досымның арнайы шақыруымен жолға шыққан
болатынмын, ұшу кестесі өзгергендіктен бе,
ұшақтан түскен бетімде қарсы алушылармен
бірден кездесе алмай қалдым. Шақыру құжат
тары багаждағы портфелімде қалған, енді аэро
порттағы залға өтуім қажет, білетін азын-аулақ
ағылшыншамды салып, алдымды бөгеген поли
цияға: «Шақырумен келген академикпін» дедім.
Сөйтсем, полициялық түнерген қалпынан еш
өзгермейді, сөзімнің, тіпті, ешқандай әсері
болмады. Мен осы сәтте қалған   ағылшыншамды
жинап: «Мен дәрігермін» дедім. Полициялықтың
бірден түрі өзгеріп, жүзі жылып сала берді.
Постыға барып, «бұл дәрігер, жіберіңдер», деп
бөгелген жолымды ашып, құрмет көрсеткен
еді. Бұл жайт олардың қоғамында «аты бар,
заты жоқтың» бұрыннан-ақ қалыптасқандығын
көрсетеді. Біз де көп ұзамастан, солардың кебін

ҚҰНДЫЛЫҚТАР
ҚҰЛДЫРАУЫ
уақытын кітапхана мен зертханада немесе сынақ
алаңында өткізетін, ұзақ жылдар бойғы толассыз
ғылыми ізденісінің жемісі ретінде қол жеткізетін
«ғылым докторы» деген атақтың құнын жоғалтып
алғанымыз анық.
Бұрын академик атағын иеленген тұлғалар
ғылымда өз саласының дамуына қомақты үлес
қосып, асқар таудай еңбек етіп немесе ғылыми
ерен жаңалық ашып, ілуде біреу ғана қол жет
кізетіндей жағдайда болса, қазір азын-аулақ
ғылыми еңбекпен-ақ «академик» атанып жүр
гендердің саны молайып отырғандығы таң
ғалдырады.
Жалпы, еліміздің Ұлттық ғылым акаде
миясы кеңес дәуірінен кейін қилы заманды
басынан кешірді деуге болады. Қайта құрудың
сойылы алдымен ғылым секілді нәзік салаға
тигені де баршаға белгілі. Еліміздегі өндіріс
алпауыттарының өзі айлап-жылдап жұмыс
керлерін жалақысыз қалдырған, елді жаппай
жұмыссыздық жайлап, көпшілік жұрт ала сөмкесін
қолға алып, шағын саудаға бой ұрған, әркім
өздігінше күнкөрістің қамына кіріскен, торығу
заманындағы ғылымның хал-жағдайының аса
мүшкіл болғандығы түсінікті. Қатардағы ғылыми
қызметкерлердің орасан бөлігі ғылымнан жырақ
кетіп, бірі шағын бизнестен орын тапса, кейбірі
шетел асып, күн көрді. Осындай ауыртпалықты
шақта еліміздің Ұлттық ғылым академиясы
күрделі өзгеріске ұшырап, Ауылшаруашылық
академиясымен біріктіріліп, Ғылым және жаңа
технологиялар министрлігінің аясына берілді.
Ұлттық ғылым академиясының мемлекеттің
ғылым саласының аясында болуы көңілге үміт
ұялатқанымен, бұл да ұзаққа созылмай, өз алдына
бөлек ғылыми қоғамдастық болып бөлініп, өзінің
қиын тағдырын жалғастырды. Еліміздің ғұлама
ғалымы Қаныш Сәтбаев негізін салған ғылым
ошағы – Ұлттық ғылым академиясы өзінің
құлдырау кезеңін басынан өткізді, еліміздің іргелі
ғылымында дағдарыс орнағандығын мойындауға
мәжбүр болған едік.
Ғылым саласы ел өмірінің айнасы секілді,
кейін ел экономикасы өрлеу кезеңіне бас қойып,
ғылымның қаржыландыруы ұлғайған шақта
ғылымға жастар ағылып келе бастап, ғылым
саласының арнасы да кеңейіп, жемісін иеленген
заманға да қол жеткіздік. Бірақ кезінде еліміздің
ғылым саласының басына түскен тауқыметтің
салдары ғылыми атақтың құнсыздануына жол
берудің басты себебі болғандай.
Басында Ұлттық ғылым академиясының 80дей ғана академигі бар еді, кейіннен, академиктер
мен корреспондент-мүшелердің деңгейі теңес
тіріліп, академиктердің саны 400-ден асты. Ал
бертін келе, «академик» атағын қолдан жасап
алатын жағдайға жетуімізге байланысты, құнсыз
данып кеткені соншалық, «саны көп, сапасы жоқ»
құр көрсеткішке айналғандықтан, қазіргі шамасы
да белгісіз.
Еліміздің егемендік алған бастапқы жылдары
өзім сыйлайтын бірнеше көрнекті тұлғалардың
«Нью-Йорк академиясының академигі» деген
атақты иеленіп жүргендігінен хабардар болып,
жалпы мұндай академияның бар екендігін
естіп көрмеген басым, мән-жайын сұрастырып
көрсем, бұл атақты иелену үшін сексен доллардай
жарғылық төлем жасау қажет екендігін біліп,
қайран қалып едім.
Ал қазір бұл жайт ешкімді таңғалдырмайтын
күйге жеттік. Самсаған «күмәнді» академия
лардың саны көбейгелі қашан. Әлемге аты әйгілі
ғылым мен білім ордаларының атына жұрнақ
жалғап алып, жалған атақ-дәреже тарату кәсібі
көркею үстінде, олардың көпшілігінің ғылымға
ешқандай қатысы жоқ, түрлі әуестік бағытында
аулада құрылған үйірмелер тәрізді.
Менің атыма поштамен «Америка биогра
фиялық институты» атты ұйымнан 2011 жылы
«ХХІ ғасырдың ғұламасы», «Ғылым үздігі-2011»
деген атақтардың тағайындалғаны туралы
хабарлама келіп түсті, бұл не деген «батпан
құйрық» деп оқып қарасам, соңғы жағында медалі,
сертификаты, тағы сол секілді қосымшаларымен,
бұл атақтардың бірінің құны мың доллардай
сомаға шағылып, бағаланған прейскуранты
қоса салынған екен. Атыма арнайы келген, аты
даңғазадай, осындай «тағайындалғанның» жалпы
саны оннан асқан, ішінде Еуропалық Бизнес
ассамблеясының (Оксфорд, Ұлыбритания) «Ғы
лымдағы есім» атағы бар (халықаралық Сократ
Комитетінің тапсырысымен деген желеумен).
Тек жолсапар, қонақжай шығынын, медалі мен
орденін, дипломын әзірлеу құнын өзің көтерсең
болғаны, батыстың жалған «атақсымағының»
салтанатты қошеметпен тапсырылуына қатысып,
қалауыңша күмпиген атақтың «қадірменді»
иегері болып шыға келесің.
Көбінесе, батыстық «әріптестеріне» ресей
лік компаниялардың делдал болып жүргендігін,
ғылымды бизнестің көзіне шебер айналдыра
алатындығын, соңғы уақытта жалған атақ-дәре
женің құны бас-аяғы 7000 еуроға шағылғандығын
да естимін.
Осындай бизнеске бейімделген «акаде
миялардың» пошта жәшіктеріне салып тарататын

кидік, нәтижесінде, қазір көбінесе, «академик»
деген атақты есіміме қосып айтуға ұялатын
дәрежеге жеттім. Ғылымда жарты ғасырдан
асатын уақыт бойы үздіксіз еңбек етіп, иеленіп
келе жатқан абыройыма нұқсан келетіндей болып
көрінеді.
Жалған жарнамашылықтан орасан пайда
түсіруді кәсіп еткен осындай транс-атлантикалық
компаниялардың «үлгі-өнегесін» отандастарымыз
да үйрене бастаған. Оның мысалы, 2013 жылы
біздің академиямызға Ұлттық бизнес-рейтинг
бойынша «Саланың үздігі-2013» атағына
ұсынылғанымыз туралы хат келді, аты естілмеген
ұйымдардан тұратын сала құлаш тізімді алға
тартқан. Ең қызығы, бұл сайысқа қатысудың
және түрлі атақ-медалін иеленудің құны жағынан
олар америкалық «әріптестерінен» асып түседі
екен. Отандық «іскерлеріміз» жеке тұлғадан емес,
корпоративтік тұрғыдан жалған-рейтинг арқылы
табысын молайтуды ұйғарып, «тапқырлық»
танытқандай.
Осыған ұқсас істің бірі «Кімнің кім
екендігі» («Кто ест кто») атты еліміздің көрнекті
тұлғаларына арналған кітаптың шығарылуы.
Атышулы кітапты қолыма алып, қарап шыққан
кезде оған енгізілген адамдардың тізімінің алақұлалығы бірден көзге шалынды, кітапқа әр
саланың майталмандарымен қатар елге қандай
еңбек сіңіргені белгісіз жандар қатар енгізіліпті.
Еліміздің ғылымында өз саласының ауыр
жүгін сүйретіп, алға алып шыққан, ұшан-теңіз
еңбек сіңірген жандарды еңбегін салыстыруға
да келмейтін адамдармен бір қатарға қою – ар
алдында ұят іс емес пе?
Әрине, «өнерге әркімнің де бар таласы» деген,
көсілтіп кітап шығару қазір өнерге айналғанымен,
ғылым-білім саласына қатысты мұндай алақұлалықты – әділетсіздіктің шыңы деп білемін.
«Бизнестегі табыс» атты заманауи сайыстың
жүлдегерлері қатарында да көбінесе, көпшілікке
белгісіз, жаңа есімдерді байқаймыз. Кеше
құрылған бизнестің бүгінгі «майталманы» болып
шыға келу де – күмәні мол көрініс. Шынайы
атақтың орнын ақша-атақ басқан, қадірі қашқан
заманның бірінде өмір сүріп отырғандаймыз.
Жалған атаққа ие болып жүрген жарандардың
өзгемен қатар өздерін алдап жүргендерімен ісі
де жоқ болғаны ғой. Бұл жайттар бүгінгі өмірі
мізде «тәтті өтіріктен ащы шындық артық»
деген ұғымның қоғамдық санадан алыстап бара
жатқандығын көрсетеді. Өмірдің мәнін құрайтын,
мамандықтың шынайы шебері болуға ұмтылыс
секілді дәстүрлі және қоғам үшін пайдалы үрдістің
кешегі күннің еншісінде қалуы – қынжылтатын
көрініс. «Өтіріктің құйрығы бір-ақ тұтам» деген,
бұл аласапыранның соңы еліміздің ғылымын
қандай қайраңға апарып соғары белгісіз.
Ересектердің осындай үлгі-өнегесін көріп
өскен, «ақ пен қараны» айырып үлгермеген,
жаһандану заманының «пепси-ұрпағы» атанған
жастарымыздың санасы қауіпті үрдіске батып,
улануға ұшырап жатқандығы айқын. Шынайы
ғылым туралы жаңсақ пікір қалыптастырған
жастарымыз болашақты қандай жетістіктерімен
қарсы алмақ?
Ғылымға «үш қайнаса сорпасы қосылмайтын»
адамдардың есімдеріне ілеспе етіп, ғылыми атақдәреже қосып алатынды әдетке айналдыруы
бүгінгі күннің көріксіз келбеті. Мысалы, билік
органдарында жауапты қызмет атқарған қызмет
керлердің жұмысбастылығы баршаға аян, сонда
олардың қай уақытта мәні зор ғылыми диссер
тация жазып, оны қай уақытта қорғап үлгеретіні
белгісіз, бірақ, қазір ішінде «ғылым докторы»
деген атақты қанжығасына байламағаны кемдекем. Шығарып жатқан кітаптары жоқтары да
табылады.
Осы жағдайға байланысты соңғы кезден
келтіретін оң мысалдардың саны саусақпен санар
лық қана. Еліміздің мемлекеттік басқару саласында
лауазымды қызмет бабында жүрген тұлғалардың
бірі – Мұхтар Құл-Мұхаммед ғылымда тікелей
еңбек етіп, ғылым докторы атанып, осыдан кейін
ғана басқару саласына бет бұрғаны белгілі. Осы
секілді азаматтың бірі Әлихан Бәйменовтің
өмірбаянын оқысам, қатардағы ғылым кандидаты
екен, оның өзін бастапқыда ғылыми институтта
еңбек еткен кезінде иеленген. Бұл азаматтың
атқарған биік қызметінде жүріп, мысалы, об
лыс әкімінің орынбасары болған кезінде, ғылым
докторы дәрежесін алуға мүмкіндігі жет
кенімен, ар-ұятының жібермегені түсінікті. Көп
жалғанның арасынан «ат төбеліндей» шын
дық тапқандай сезімде болдым. Осы орай
да, оқырманға өз өмірімде орын алған тағы
бір жайтты айтқаным дұрыс болар. Мен Кеңес
заманынан бері Ресей медицина ғылым акаде
миясының толық мүшесі болғандығыма сәйкес
академияға шетелдік мүшелерді енгізуге құқы
ғым бар, осыған байланысты еліміздің бір
азаматы жалынып, өтінуіне орай Ресей ме
дицина ғылымы академиясына шетелдік мү
шесі ретінде қабылдануына ықпал еттім. Ал
қазір қарасам, өзін осы академияның толық
мүшесі ретінде санайды, айтылған екі атақтың
арасындағы жер мен көктей айырмашылықтың

қалтарыста қалатындығын қоспағанда, Ресей
медицина ғылымы академиясының есігін де
ашпаған жанның көрер көзге күмпиіп, осы ака
демияның академиктерімен «терезесін теңес
тіріп», «жейдесіне сыймайтындай» күйге жетіпартылғандығын көргенде, осы жайт үшін әрдайым
көңіліме ыңғайсыздық сезімі ұялайды.
Соңғы кездегі ғылым менеджментінде орын
алған жақсы жаңалық – жоғары «Phd» дәрежесін
иелену үшін міндетті түрде докторантураны
тәмамдау қажет. Осындай тосқауылды жағдай
ғана ғылымдағы жаппай дәреже құмарлыққа
деген тәбетті азайтып, жалғандықты жоюға
апарады деген үміттемін.
Жалған атаққұмарлықтың ұлтымыздың бо
лашақтағы қарымына қайшы нәрсе екендігі
түсінікті. Жалғандық жайлаған қоғамдық санаға
шынайылық сипат беру уақыт өткен сайын күр
деленіп, шиеленісе түспек.
Қазір қоғамда тағы бір көңілге көлеңке ұялатар
жайттың бірі – «жазылмаған заңға» айналып бара
жатқан, індет секілді таралған көрініс – жаппай
тойқұмарлығымыз. Дарқандықтың да шегі бар,
«ас та төк» етіп жайған үстелдерінің арасында
көлік қатынайтындай, даңғаза той жасаудың тіпті,
жалпы ел көлемінде экономикамыздың дамуына
тигізетін зияны зор.
Бұрын мерейтойлар 60 жастан бастап өткі
зілетін еді, қазір жалпы «мерей» ұғымы жасарған
сыңайлы, себебі, 40-50 жастық мерейтойлардың
ауқымды түрде тойлануының жиі куәсі болып
жүрміз.
Жыл сайын елімізде мыңдап өткізілетін
тойлардың атрибуттарының алуан түрі мен
бағалы сыйлықтарының мол көлемі халықтың
басым көпшілігінің жалақы мен зейнетақыға
қараған, сын көтермейтіндей хал-жағдайына сай
келмейтіндігі айқын.
Ата-аналардың балаларының үйлену той
ын жасау үшін пәтерін жалға қойып, банк
тен қарыз алуға дейін баратындығы, ал кейін
пәтерінен айырылып қалатын жағдайлардың
да кездесуі – бүгінгі өмірдің ащы шындығы.
Бұл біздің өмірімізде қоғамдық сананың жеке
адамның санасын билейтіндігінің айқын мысалы,
сондықтан, алдымен, қоғамдық сананы дұрыс
бағытқа бұруымыз қажет.
Жуық арада қалыптасып үлгерген жаппай
тойқұмарлық, астамшылық, ысырапшылдық
әдетіміз қоғамдағы қайшылықтың айнасы тәрізді,
бұл жағдайдың кім үшін пайдалы екендігі мүл
де түсініксіз. Қаншама еңбектің жемісі зая кете
тіндігін ойлауға мұршамыз қалмаған, эстафета
жарысында жүгірген спортшыларға ұқсаған
сыңайлымыз. Озық білім, жоғары мәдениет,
үлгілі еңбек тұрғысынан өзара бәсекелестікке
түсу ойымызға келе бермейді, ал тойға келсек,
бәсекеге бел шешіп түсетініміз неліктен?
Осы тойқұмарлыққа ұқсас көріністің бірі
– қазір елімізде шетелдік өкілдерді арнайы
шақырумен, мемлекеттің және жеке компа
ниялардың қаржылары молдап шығындалатын,
түрлі тақырыптағы халықаралық конферен
цияларды, жиындарды өткізуді әдетке айнал
дырдық. Тіпті, Елбасының өзі осы жөнінде
ескертіп, араласуына тура келді. Ал осы шетелдік
өкілдердің осы конференция-жиынға сіңірген
еңбегі туралы, елімізге қандай нәтижелі еңбегі
арқылы келуіне қатысты, ең бастысы, келуінің
барысында қандай тәлім-тәрбиелік нақты іс
атқарғандығы жөніндегі ақпаратты, көбінесе, біле
бермейміз, құр «шетелдік қонақ» деп дәріптеп,
шапан жауып, сый-құрмет көрсетіп, шабылуды
салтқа теңейміз.
Осы орайда жұмыс бабындағы «қатаң этикет»
деген ұғымды жаңадан оқып-үйреніп, ресми
тәртіп тұрғысынан шектеу қойып, тіпті, тыйым
салу да қажет болар, бұл шаралардың қазына
қаржысын үнемдеуге септестігін тигізері сөзсіз.
Дегенмен, бұл жағдайға қатысты еліміздің
медицина саласында оң сипатты мәселелердің
де орын алып отырғандығын айтып өту қажет.
Қазіргі кезеңде еліміздің медицина саласының
мамандары шетелдік әріптестермен бірлесе оты
рып, көптеген күрделі трансплантологиялық
операцияларды жүзеге асыруда. Мысалы, Алма
тыдағы қатардағы №7 қалалық аурухананың
трансплантология бөлімшесінің құрылған ал
ғашқы жылдың (2012 ж.) өзінде бүйрек алмас
тыру бойынша 28 операция, сол уақыттан бері
бауыр алмастыру бойынша 9 операция жасалған.
Кәсіпқойлықты шыңдау тұрғысында алыс-жақын
шетелдік серіктестермен «Шеберлік сыныбы»
аясында ынтымақтастық еңбек ету ешқандай
даңғазасыз, қарапайым жұмыс кестесінің шеңбе
рінде өтеді. Бұл шаралардың адам өмірін сақтауға
қатысты пайдасының ұшан-теңіздігі айтпаса да
түсінікті.
Тарихтан мерейтойларды тәрбиелік мәнді
түрде атап өтудің мысалын келтіруге болады.
1937 жылы орыстың ұлы ақыны Пушкиннің
100 жылдық мерейтойы қарсаңында ақынның
шығармаларының жинағы орасан таралыммен
шығарылып, қияметі мол сол жылдары халыққа
тірек болғандығы баршаға аян.
Біздің де халқымыздың бас иетін дана
тұлғалары, ойшыл-ақындары Абайдың, Жамбыл
дың мерейінің құрметіне арнап мыңдап киіз үй
тігіп, ат шаптырып, бәйгеге бағалы сыйлық тігіп,
той-думан өткізудің орнына шығармаларының
жинағын мол таралыммен халық арасында тара
тып, әр отбасында дәріптеу шараларын ұйым
дастырсақ, халқымыздың мәдениеті мен ой-өресін
көтеруді арман еткен осы әзіз тұлғалардың үндеуі
өскелең ұрпақтың көңіліне жетіп, көпшілікке бір
мезгіл терең ой түсіп, ұлттық санаға үлес қосатын
келешекті іс болар еді.
Кейінгі тәуелсіздік алған жылдарымызда дәс
түрге айналған «Әуезов оқуларын» ұлы Абай
жолының басты дәріптеушісі, классик жазушы
мыз Мұхтар Әуезовтің зердесі мол әдеби мұра
сының халық арасында кеңінен тарай бастауына
септігін тигізген, осы арқылы ағартушылық мақ
сатты көздеген, зиялылық ұшқынындай, сирек
заманауи шара ретінде ауыз толтырып атауға
болады.
Бүгінгі заманымыздың белгісіне айналған
қынжылысты көріністердің шығу себебі – құнды
лықтардың құлдырауы болса керек. «Еңбек түбі
– зейнет», «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның
тіленбей» деген халқымыздың дана сөздерін
өскелең ұрпақтың құлағы қазір шала бермейді,
жас ұрпаққа осындай тағылым беретін үлкендер
саны да азайып бара жатқандай. Бір сөзбен
айтқанда, «жеңілдің астымен, ауырдың үстімен»
ғана жүретін, мамандығының қыр-сырына үңіліп,
үйренуге тырыспайтын, саяз ойлы, тоғышар
ұрпақ тәрбиелеп жатқандаймыз.
Құндылықтардың бүгінгі құлдырауы ертеңгі
күнге қазылған ормен тең. Болашақта опық же
гізбес үшін қоғамда қазіргі қалыптасқан жөн
сіз-жосықсыз мінез-құлықты, зиянды әрекет
терді жою жолында қоғамдық күштерді жұмыл
дырғанымыз жөн. Халқымыздың болашақта өр
кениет көшіне ілесіп, ілгері дамуы үшін өзгені
де, өзімізді де сыйлай білетін, ішкі-сыртқы мә
дениетімізді танитын уақыт жеткендей.
Төрегелді ШАРМАНОВ.
«Егемен Қазақстан» газеті.
13 наурыз 2015 жыл.
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Өмір cоққан дауыл сияқты.
Қорғанбасаң, қаңбақ секілді ұшырып
әкетеді де, өзінің иірімімен үйіреді.
Ал дауылына да, жауынына да төтеп
берсең, оның өзі-ақ саған қорғаныш
болады. Кейде адамдар сәл сынаққа
сынып, мүжіліп жатады, ал кейбірі
қандай болмасын соққыға беріспей,
жаны от боп күйіп, өзі үшін ғана емес,

ҰСТАЗДЫҚТАН РАХАТ
ТАПҚАН ЖАУЫНГЕР
елі үшін тынымсыз тер төгеді. Әрине,
мұндай жандар саусақпен санарлық.
Жаумен соғыста да ерлігін ешкімге
міндет қылмаған, бейбіт күндегі
еңбегін де ешкімге артпаған сондай
адал жандардың бірі – соғыс ардагері,
ұстаз Шәкен Күнтуар.
Ол 1920 жылы Жалағаш ауда
нының «Мақпалкөл» ауылында дү
ниеге келген. Кішкентайынан аш
тықтың ащы дәмін татты. Бір үзім
нан үшін ел кезіп, етігін тоздырды.
Ашаршылықтан
Қарақалпақстанға
бір қауым ел болып үдере көшкенде
бала Шәкен безгекке ұшырайды.
Әкесі ауруға шалдыққан баланы ке
лесі көшке аманат етіп тастайды.
Азанда тұрып қараса, мұны сеніп
тапсырған көш жапан далада жалғыз
қалдырыпты.
Ата-анасынан
қол
үзгенде де көзіне жас алмаған жас бала
сол кезде ботадай боздады. Өзінің еш
кімге керексіз боп қалған тағдырына
налыды. Дегенмен, оны бойындағы
қайсарлық шыңдап, өмір сүруге деген
қабілетін арттырады. Қарақалпақтың
да, өзбектің де, түрікменнің де тілін
тауып, өзінің нанын алып жейді. Осы
лайша әр ұлттың есігін күзетіп жүр
генде, Қарақалпақстанда жетімдер
үйі ашылды дегенді құлағы шалады.
Қорғансыз жеткіншек арып-ашып со
ған жетеді. Өжеттігінің арқасында
ешкімнің қолдауынсыз балалар үйі
не орналасады. Сонда оқу оқып, тәр
биеленеді.
Туған-туыстан көз жазып қалған
бала Шәкен оларды іздестіруді тоқ
татпайды. Бұл жайында журналист
Қаби Мыңжанов сол кезде бұрынғы
«Социалды Қазақстан», қазіргі «Еге
мен Қазақстан» газетінен Шәкенге
хат жолдайды. Хатта былай делінген:
«Шәкен! «Социалды Қазақстан» бас
қармасы хатыңды алды. Әкең мен
туғандарыңның қайда екенін аудан
басшылары арқылы білді. Әкең Күн
туар Арыстанбекұлы, ағаларың Тө
рехан, Әбдікәрім Қармақшы ауда
нындағы «Калинин» ауылдық кеңесі,
«Мақпалкөл» серіктестігінде мүше
және сонда тұрады. Әкеңнің, туған
дарыңның тұрмысы, халдері жақсы,
малдары бар, өздері аман.
Өзің оқуыңды жақсы оқып, бола
шақта үлкен адам болып шығуға
тырыс».
Хат латын қарпімен жазылып, сақ

талған. Өзінің кішкентай лүпілдеп соқ
қан жүрегі әкесі мен бауырларының
аман екендігін сезіп, аға газетке сұрау
салып, хат жазуы да Шәкеннің қайтпас
қайсарлығы мен ержүректілігін көр
сетсе керек. Ал сол сауалына келген
қуанышты хабар-хатты жауынгер
көзінің қарашығындай елу жылдан
астам уақыт сақтап келген.
Ауыл мен туғандарына деген
сағынышы жас жігітті еңбектен алыс
татпай, қайта жігерін жани түседі.
Сол жылдары Қарақалпақстанның бір
газетінде жұмыс істеп, редакциядан
қаламақы алып тұрады. Өмірінде бос
жүруді білмейтін бозбала біреуге
қол жаюды ар санайды, «екі қолға
бір күрек» дейтін Шәкеннің өмірі
еңбекпен біте қайнасып кете барады.
Училищеде оқып жүргенде өзінің
өмір бойы есте қалатын бір оқиғасын
Шәкен ұстаз ерекше еске алатын.
Бірде қызметтесі сыртта егде тартқан
кісінің оны күтіп тұрғандығын
айтады. Шықса, әкесі екен. Аманаттап
кеткен көштен көз жазып қалған
балапанының ержетіп қалған қалпын
көрген әке жүрегі жарыла жаздайды.
Әкелі-балалы қос мұңлықтың құшағы
жазылмай, айтарға сөз таппаған сол
кезең жауынгердің санасында мәңгіге
қалып қойды.
Әкеге, туған ошақ пен топыраққа
деген жүрек сағынышы басылмаған
бала Шәкеннің алдына қойған мақсаты
да көп еді. Сондықтан да сарыла күткен
әкенің ізінен еріп кетуді де ойлаған
бозбаланы бір нәрсе тоқтатқан. Ол
– әрең қолы жеткен оқуды бітіру.
Шәкен елге оқу бітіргесін қайтуды
жөн санайды. Оқуын аяқтаған соң да
Шәкеннің «ауылға қайтсам» деген
бұла тілегі орындалмады. Өйткені
сол уақыт аралығында оған әскерге
шақыру келеді. Әскер қатарында
жүрген жігіттің арманына айналған
ауылға деген сағынышы тіпті ұлғайды.
Әскерден соғысқа алынған ол Отан
қорғауға аттанады. Белоруссияның,
Украинаның майдан даласында жүріп,
ұрысқа қатысты. Арманы ұшқыш болу
болғанымен, пешенесіне пулеметшілік
бұйырыпты. «Адам пешенесіне жа
зылғанды көреді» деген осы да.
Соғыста денесіне қатты жарақат ал
ғандықтан, Отанына оралады. Сағыз
ша созылған қаншама уақыттан кейін
Шәкен аядай ауылға келеді. Іске жа

рамды бір кісі жоқ. Еңсесі түскен елді
көріп, күйзелген жауынгер жеңісті
жақындатуды өзінің адал борышы кө
ріп, соғысқа қайта аттанады. Ұрыс да
ласында жауына қайсарлықпен төтеп
берген солдаттың бәрібір де жарақаты
шыдатпай, қайтып елге келеді.
Сауатты ердің хат танып, бірнеше тілді
білетіндігі елде де пайдасын тигізді.
Таптырмас маман екендігін біліп, оны
ауыл атқамінерлері Қарағандыдағы
шахтаға есепші етіп жібереді. Онда ел
қатарлы күнелтіп жүргенде, ойламаған
жерден кен орны апатқа ұшырайды.
Соғысқа бермеген қос аяғын сол кен
орнында қалдырады. Ота жасалады.
Әлемнің қанша жерін аралап, жауға
тойтарыс берген сау аяқтың бірі де
жоқ. Бірақ ақыл-есі түзу. Ойға алған
қыруар ісі бітпеген есіл ер не істерін
білмейді. Қолын қоярға жер таппай,
тордағы арыстанша арпалысқан асыл
азаматтың сол кезде шын жанашыр
достары қасынан табылады. Сонда бір
жолдасы «Құрыш қалай шынықты»
деген кітапты оқуға кеңес береді.
Ондағы бас кейіпкер Мересьевтің
ерлігін жасағысы келеді. Шынайы
сенгендіктен бе, оның өмір жолында
да кейіпкер жанкештілігі қайталанды.
Шын қайыспас ер мұқалмады.
«Он жылдығыңды ойласаң, мал
бақ. Жүз жылдығыңды ойласаң,
ағаш ек. Мың жылдығыңды ойласаң,
ұрпақ тәрбиеле» деген аталы сөзді
ұстанған Шәкен аға өзі туылған жері
«Мақпалкөл» ауылына келіп, қырық
жылдан аса уақыт бойы ұстаздық
етеді. Еселі еңбегінің арқасында Қазақ
ССР Оқу министрлігі Халық ағарту
ісінің озық қызметкері атанады.
Ұстаз әрдайым өз шәкірттері
арқылы шыңға жетеді. Мақтанады,
марқаяды. Шәкен атамыз көзі тірісінде
үнемі өзінің қазіргі күні бірі жазушы,
бір ғалым, бірі дәрігер шәкірттерінің
атын аузынан тастамай, тіпті жаңыл
май айтудан жалыққан емес.
Мыңжылдықты ойлаған батырдың
ұстаздық жолда алған асулары да аз
болмады. Оның есімін одан тәрбие
мен дәріс алған әрбір оқушы күні
бүгінге дейін жыр ғып айтады.
Ғұмырының соңына дейін салау
аттылықты бұлжымас қағидасы сана
ған ардақты азамат адамның ойын
өрістететін тоғызқұмалаққа, шахматқа
жақын болды. «Жігітке жеті өнер
де аз» демекші, домбыра тартып, ән
айтты. Дүбірлі тойын қалың қауыммен
бірге тойлады. Сонау сұрапыл со
ғыста «қайтсем де жауды тойтарып,
елге аман-есен жетсем. Ұрпақ тәр
биесіне бар мақсат-мұратымды жұ
мылдырсам» деген асқақ арманына
жеткен асыл жан бала-шағасы мен не
мересінің, жақын-жуықтарының орта
сында көз жұмды.
Ұстаздан
тәлім-тәрбие
алған
бүгінгі ұрпақтың тілегі де жоқ
емес. Олар Шәкен ата қызмет еткен
мектепте осы кісінің атымен аталатын
сынып болғандығын қалайды. Сонда
ғана батыр рухының одан әрі асқақ
тап, оның есімі халық санасында сақ
талатындығын жеткізеді.
Тау алыстаған сайын биіктей
түседі. Еңбегімен еленіп, ел есінде
қалған жан бақилық болғанымен, сол
ұядан түлеп ұшқан талай өренге үлгі
болды. Оның есімі – шәкірттері үшін
де, ауылдастары үшін де мәңгілік.
А.ОРАЗОВА,
Г.ЕСІМОВА.

ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
САПАСЫ ҚАНДАЙ?
ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қызылорда
облыстық департаменті жанындағы қоғамдық кеңестің
кезекті отырысында “Халыққа қызмет көрсету орталығы”
РМК облыс бойынша филиалының 2014 жылы атқарылған
жұмыстары қаралып, филиал директоры Аида Әбибуллаева
баяндама жасады.
Аида Ибрагимқызының айтуынша, былтыр 1 млн 365
мың 945 құжат қабылданып, 1 млн 381 мың 355 құжат
тапсырылса, оның ішінде 2210 құжат бойынша мемлекеттік
қызметтер сапасыз көрсетілген. Десек те, сапасыз қызмет
көрсеткіші 2013 жылмен салыстырғанда 74 пайызға азайғаны
байқалады.
Халыққа мемлекеттік қызмет түрлерін көрсетудегі
басым бағыт қабылданған құжаттарды белгіленген мерзімде
орындау десек, мерзімі бұзылған құжаттар саны өткен жылы
2415-ті құраған. Оның төртеуі орталық қызметкерлерінің,
жеті жүз екісі уәкілетті органдар, қалғаны техникалық
ақаулықтардан орын алған.
Енді жергілікті атқарушы органдар арқылы көрсетілген
мемлекеттік қызметтерге тоқталсақ, жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар, денсаулық сақтау, сәулет, қала
құрылысы және лицензиялау, дене шынықтыру және спорт
басқармалары мен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
саласы бойынша қызметтер сапасыз көрсетілсе, ауылдық
округтердің әкімшілік аппараттары мен білім басқармасы
және мұрағаттық анықтама беру саласы бойынша қабыл
данған құжаттардың мерзімдері бұзылған. Мұндай
оралымсыздықтар облыстық әділет және қорғаныс істері
жөніндегі департаменттер тарапынан да орын алған. Әсіресе,
мерзімдері бұзылған және сапасыз көрсетілген қызметтердің
басым бөлігі облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар басқармасы мен ауылдық округтердің
әкімшілік аппараттарына тән көрінеді.
Мәліметке жүгінер болсақ, облыстық жұмыспен қамту
және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы бойынша
59 мың 733 құжат қабылданып, 57 мың 627 құжат

ТАТУЛЫҚТЫ ҚОЛДАЙДЫ
“Қорқыт ата” мемориалында қаламыздың
белсенді жастары “Сыр елі – достық мекені”
атты флэшмоб ұйымдастырды. Флэшмобқа
жастар ұйымының жетекшілері мен жас
тар парламентінің депутаттары да қатысты.
Бұл шараны өткізудің мақсаты – этносаралық
татулықты, достықты насихаттау. “Қорқыт
ата” мемориалына жиналған жастар елдегі
тұрақтылықты сақтап, Отанымыздың келешегі
кемел болуы жолында бірігіп жұмыс жасауымыз
керектігіне тоқталды. Шарада сөз алған түрлі ұлт
өкілдері өздерінің қазақ елінде тұрып жатқанын
мақтанышпен жеткізді.
“Біздің елде әртүрлі ұлт өкілдері тұрса да
татулықты жоғалтпауымыз керек. Әрбір аза
мат қай ұлттың өкілі болса да, туған отанын
мақтаныш етеді” – деді Қорқыт ата атындағы
ҚМУ-дың жастар ісі жөніндегі комитетінің
төрағасы Дәулет Әждар.
Шара барысында жастар флэшмоб көрсетіп,
патриоттық әндер шырқады.
Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.

тапсырылса, оның ішінде мың жүз сексен бір құжаттың
мерзімі бұзылып, екі жүз жиырма үш құжатқа сапасыз
қызмет көрсетілген. Айталық, 18 жасқа дейінгі балалары
бар отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау,
сондай-ақ мемлекеттік қызмет бойынша құжаттар қабылдау
барысында құжаттардың тізімін сканерленген түрде базаға
енгізу көп уақыт алатындықтан электрондық кезекте тұру
азаматтардың біршама наразылығын туғызған. Өйткені,
қабылданған құжаттардың орындалуы электронды Үкімет
шлюзі арқылы болғандықтан ХҚКО “Ықпалдастыру
ақпараттық жүйесінде” мерзімі бұзылып, тұрақты жұмыс
жасауға кедергі келтірілген. Ал оны шешу үшін уәкілетті
органның электронды жүйесін толығымен жетілдіру қажет.
Енді “Жеке қосалқы шаруашылықтың болуы туралы”
анықтама берудің мерзімі бұзылған жағдайға тоқталайық.
Есепті кезеңде 11276 құжат қабылданса, алты жүз төрт
құжаттың мерзімі бұзылған. Оның жүз отыз екісі техникалық
ақаулықтардан, қалғаны уәкілетті органдардың кінәсінен
орын алған. Атап айтқанда, Шиелі ауданы бойынша –
568, Қармақшыда – 11, Байқоңыр қаласында 24 құжаттың
мерзімі бұзылған. Аталған олқылықтардың дұрыс шешімін
табуы үшін аудандық әкімшіліктердегі жеке қосалқы
шаруашылығы бар немесе жоқ деген анықтама беретін жүйе
әлі де жетілдіруді қажет етеді.
Қоғамдық кеңес отырысында сондай-ақ ҚР Мемлекеттік
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
агенттігі облыс бойынша департаментінің консультанты
Қуаныш Әбілдаевтың “Облыстық ішкі істер департаменті
әкімшілік
полиция
басқармасының
тіркеу-емтихан
бөлімі және Жалағаш, Жаңақорған аудандық ішкі істер
бөлімдерінде көрсетілген мемлекеттік қызметтер туралы”,
облыстық кәсіпкерлер палатасы директорының орынбасары
Дархан Мырзалиевтің “Көрсетілген мемлекеттік қызмет
тердің сапасына жүргізілген қоғамдық мониторингтің қоры
тындысы туралы” хабарламалары тыңдалып, талқыланды.
Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

БЕЛСЕНДІ ЖАСТАР
БІРЛІККЕ ШАҚЫРДЫ
Осы аптада қаламыздың белсенді жастары Ассам
блеяның 20 жылдығына орай “Сыр Ана” монументінде
автошеру ұйымдастырды. Мұнда жиналған жастардың
мақсаты – елдегі тұрақтылықты сақтап, мемлекеттің
дамуына өз үлестерін қосу. “Сыр Ана” монументінен
басталған автошерудің жалғасы «Тағзым» алаңындағы
мерекелік шараға ұласты. Мұнда да 1500-ден астам бел
сенді жас елді татулыққа шақыра отырып, патриоттық
әндер шырқады.
– Қазақстан Ассамблеясына 20 жыл толып отыр.
Осыған орай түрлі іс-шаралар ұйымдастырып жатырмыз.
Барлығы халықты бейбітшілікке шақыру мақсатында
өткізіледі. Елімізде қанша ұлт өкілдері орналасса да, біз
бірлігі жарасқан тәуелсіз мемлекетпіз деп мақтанып айта
алатын жағдайдамыз – деді жастарды қолдау орталығының
директоры Жасұлан Алдаберген.
Халықты бірлікке шақыру мақсатындағы осындай игі
бастамалар алдағы уақытта өз жалғасын табатын болады.
Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.
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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			

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

_________________
(күні)
_______________________________________________ объектісі бойынша
(атауы, мекенжайы)
Контейнердің
р/с №

Жиналған
қалдықтар
қабатының
биіктігі,
h, м

Контейнер
негізінің
алаңы,
S, м2

1
2
...
Тәулік
ішіндегі
жиыны

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

Есептік бірлік
1 тұрғын
1 орын
1 орын
1 орын
1 қызметкер
1 қатынау
1 төсек-орын
1 оқушы
1 отырма орын
1 отырма орын
Жалпы алаңы 1 м2
Жоба бойынша 1 орын
Жалпы алаңы 1 м2
Сауда алаңы 1 м2
Сауда орны 1 м2
Сауда алаңы 1 м2
Сауда алаңы 1 м2
Жалпы алаңы 1 м2
Жалпы алаңы 1 м2
Жалпы алаңы 1 м2
Жалпы алаңы 1 м2
Жалпы алаңы 1 м2
Сауда алаңы 1 м2
1 машина-орын
1 жұмысшы
1 гаражға
1 жұмыс орны
Жалпы алаңы 1 м2
Жалпы алаңы 1 м2
1 жұмыс орны
Жалпы алаңы 1 м2
1000 қатысушы
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

Қалдықтар
тиелген
контейнердің
салмағы (қоқыс
тасығыш),
mз, кг

Бос
контейнердің салмағы
(қоқыс
тасығыш),
mп, кг

Контейнер
дегі қалдықтардың салмағы,
mз - mп

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

Объекті- Есептік
нің
бірліктің
қызмет
саны
түрі

Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі
Жұма
Сенбі
Жексенбі
Барлығы
Тәулігіне
орташа

Жинақталған коммуналдық қалдықтардың
көлемі/салмағы
жалпы
1 есептік
бірлікке
кг
м3
кг
м3

Орташа
тығыздығы,
кг/м3

Барлығы қайталама
шикізат іріктеп
алынды (бөлек
жинаған кезде)
кг

м3

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

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:

Үстіміздегі жылы облыс
та аса қауіпті 15 түрлі жұқпа
лы ауруларға қарсы ветерина
риялық іс-шараларды атқаруға
635,9 млн теңге көлемінде қар
жы бөлінген. Сондай-ақ, жану
арларда кездесетін алты түрлі
энзоотиялық ауруларға дәрідәрмектер сатып алуға облыс
тық бюджеттен 148,4 млн теңге
қаралған. Осы орайда басқарма
басшысы бүгінде барлық аудан
дар мен Қызылорда қаласына
ветеринариялық
препараттар
жеткізіліп, алдын ала егу жұ
мыстарының жүргізіліп жатқа
нын мәлімдеді.
Ерсұлтан Амантайұлының
айтуынша, бүгінгі таңда ауыл
шаруашылығы
жануарларын
бірдейлендіру маңызды шара
лардың бірі болып отыр. «Бір
дейлендіру арқылы төрт түлік
тің нақты есебін алу, дер кезінде

ветеринариялық көмек көрсету,
жұқпалы ауруларға қарсы егу
жұмыстарын уақытылы ат
қаруға мүмкіндік мол», – дейді
ол. Қазіргі уақытта бекітілген
жоспарға сәйкес 4395 бас мүй

ізді ірі қара, 4242 бас уақ мал,
921 бас түйе, 729 бас жылқы бір
дейлендірілген.
Жұқпалы және паразитарлық
аурулардың алдын алу мақса
тында үстіміздегі жылы қаңғы
бас ит пен мысықтарды аулап,
жоюға 38,3 млн теңге бөлініп,
6601 бас ит пен мысық ауланып,
жойылған.
Бирифингте басқарма бас
шысы сарып ауруының жылдан
жылға адамдар арасында бе

лең алып отырғанына алаң
даушылық білдіріп, аурумен
күресте атқарылып жатқан жұ
мыстарға да тоқталды. Соны
мен қатар, алдағы жұмыс жос
парларымен таныстырған бас
қарма басшысы аусыл індетінен
буферлік аймақтан шығып, қо
лайлы аймақ статусын алу мақ
сатында тиісті жұмыстар жа
салып жатқанын алға тартты.
Айнұр БАТТАЛОВА.

Жайлылық типі _________________________________________________
Объект

Ай

Өлшенетін
бірліктің
саны

1

2

3

Қалдықтардың жиналуы
жалпы
өлшенетін 1
бірлікке
м3
кг
м3
кг
4
5
6
7

Біртекті емес
коэффициент
м3
8

кг
9

Бөлек жинау, кг
жалпы
өлшенетін 1
бірлікке
м3
кг
м3
кг
10
11
12
13

Отандық өнімнің орны бөлек

Барлығы
Тәулігіне орташа

Теңіз төскейінде тағылымды істер
жеткілікті. Ал жаңалыққа құштарлық табысқа
жетелері тағы анық. Сондай шараның бірі
«Қанағат» коммуналдық базарының жанында
өткен «Қазақстанда жасалған» атты акция
болатын.

Қолдары
Т.А.Ә., лауазымы
Қызылорда облысында коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен
жинақталу нормаларын есептеу қағидаларына 6-қосымша

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.

Бақұл бол, аяулы азамат

Жарамсыз деп есептелсін

Үстіміздегі
жыл
дың 23 наурызында
Арал ауданы, Сексеуіл
кентінің перзенті, әс
керилендірілген күзет
бөлімшесінің басшысы,
полиция
подполков
нигі Асқар Дөнесұлы
Бекниязов 53 жасқа қа
раған шағында өмірден
озды.
Асқар
Дөнесұлы
еңбек жолын темір жол саласынан бастады. Жо
ғары милиция мектебін тәмамдап, қарапайым
полиция қызметінен Сексеуіл желілік полиция
пунктінің және Арал теңізі желілік полиция
пунктінің бастығы, Батыс көліктегі ішкі істер
басқармасының ішкі қауіпсіздік қызметі бөлі
мінің бастығы, Қызылорда желілік ішкі істер
бөлімінің бастығы орынбасары қызметтерін ұзақ
жыл мінсіз атқарды. Кентіміздің қоғамдық жұ
мыстарына белсене араласып, игілікті істердің
басы-қасында жүретін. Абыройлы қызметтеріне
орай Асқар Дөнесұлы талай рет мақтау-мара
паттарға ие болды. Айтулы азамат, үлгілі жанұя
басшысы болатын.
Үлкенге ізетті, кішіге қамқор аяулы азаматтың
жарқын бейнесі біздің жүрегімізде ұзақ уақыт
сақталады. Бақұл бол, Асеке. Топырағың торқа,
иманың серігің болып, пейіште нұрың шалқи
берсін.

Бегманов Ғабит Ермағанбетұлының атына Қызылорда облысы,
Жаңақорған ауданы, Қожакент ауылындағы №168 орта мектепті
20.06.2004 жылы бітіргені жөнінде берілген ОБ №1187258 аттестаты
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.
***
Ермаханова Айгүл Омаровнаның атына Қызылорда облысы,
Сырдария ауданы, Тереңөзек кентіндегі №35 Калинин атындағы орта
мектепті (қазіргі №35 Иса Тоқтыбаев атындағы мектеп-лицей) 1988
жылы бітіргені жөнінде берілген А №197817 аттестаты жоғалуына
байланысты жарамсыз деп есептелсін.
***
Асылханқызы Мөлдірдің атына Қызылорда облысы, Жаңақорған
кентіндегі №51 орта мектепті 20.06.2012 жылы бітіргені жөнінде
берілген ЖОБ №0474872 аттестаты жоғалуына байланысты жа
рамсыз деп есептелсін.
***
Сулейменова Гулназ Абжаппаровнаның атына Қызылорда
облысы, Жаңақорған ауданындағы №247 орта мектепті 20.06.2003
жылы бітіргені жөнінде берілген ОБ №13130025 аттестаты жоға
луына байланысты жарамсыз деп есептелсін.
***
Абубакирова Эльмира Силыкбековнаның атына Қызылорда
облысы, Қызылорда қаласы, «Бағбан» саяжай бау-бақша серіктестігі,
№10 участокке берілген Қызылорда қаласы әкімдігінің қаулысы
(№2682 15.12.2006 ж.), жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін
актісі (№0116831 15.05.2007 ж.) жоғалуына байланысты жарамсыз
деп есептелсін.

Сексеуіл кенті әкімінің аппараты,
мекеме басшылары.

Оның айтуынша, 2015 жыл
дың басында құрылған меке
менің негізгі міндеті облыс
көлемінде ветеринариялық-са
нитарлық қауіпсіздікті қам
тамасыз ету, тұрғындардың
денсаулығын жануарлар мен
адамға ортақ аурулардан, жа
нуарлардың жұқпалы және эк
зотикалық ауруларының әке
лінуі мен таралуынан қорғау
болып табылады. Осыған бай
ланысты аса қауіпті жұқпалы
ауруларға қарсы алдын ала егу,
диагностикалық тексеру жұ
мыстары тұрақты жүргізілуде.

Коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормаларын есептеу

Тұрғын қоры мен тұрғын емес үй-жайлар объектілерінің түрлері
Коммуналдық қалдықтар жинақталатын объектілер
Жайлы және жайлы емес үйлер
Жатақханалар, интернаттар, балалар үйлері, қарттар үйлері және сол
сияқтылар
Қонақ үйлер, санаторийлер, демалыс үйлері
Балабақшалар, бөбекжайлар
Мекемелер, ұйымдар, офистер, кеңселер, жинақ банктері, байланыс
бөлімшелері
Емханалар
Ауруханалар, санаторийлер, өзге де емдеу-сауықтыру мекемелері
Мектептер және өзге де оқу орындары
Мейрамханалар, дәмханалар, қоғамдық тамақтану мекемелері
Театрлар, кинотеатрлар, концерт залдары, түнгі клубтар, ойынханалар,
ойын автоматтарының залы
Мұражайлар, көрмелер
Стадиондар, спорт алаңдары
Спорт, би және ойын залдары
Азық-түлік дүкендері
Машиналардан сату
Өнеркәсіптік дүкендер, супермаркеттер
Базарлар, сауда павильондары, дүңгіршектер, сөрелер
Азық-түлік тауарларының көтерме базалары, қоймалары
Өнеркәсіптік тауарлардың көтерме базарлары, қоймалары
Тұрмыстық қызмет көрсету үйлері: халыққа қызмет көрсету
Вокзалдар, автовокзалдар, әуежайлар
Жағажайлар
Дәріханалар
Автотұрақтар, автокөлік жуу орындары, автокөлік жанармай станциясы,
гараждар
Автокөлік шеберханалары
Гараж кооперативтері
Шаштараздар, косметикалық салондар
Кір жуатын орындар, химиялық тазалау орындары, тұрмыстық техниканы
жөндеу орындары, тігін ательесі
Зергерлік, аяқ киімді, сағаттарды жөндеу шеберханалары
Ұсақ жөндеу және қызмет көрсету орындары (кілттер жасау және сол
сияқтылар)
Моншалар, сауналар
Қаланың аумағында жаппай іс-шаралар ұйымдастыратын заңды ұйымдар
Бау-бақша кооперативтері

Контейнер
дегі
қалдықтардың көлемі,
h*S, м3

Vтәу

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:
1) су құбыры, кәріз, газбен жабдықтау, орталықтан жылыту, қоқыс құбыры бар жайлы тұрғын үй;
2) 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.

«Сыр медиа»
ЖШС жанындағы
коммуникациялар
орталығында өткен
брифингте облыстық
ветеринариялық
бақылау
басқармасының
басшысы Ерсұлтан
Әпетов салада
атқарылған жұмыстар
мен алдағы
жоспарлары туралы
әңгімеледі.

Бастапқы жазба бланкісі

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.

ЖАНУАРЛАРДЫ БІРДЕЙЛЕНДІРУ
БІРЕГЕЙ МҮМКІНДІК БЕРЕДІ

Қолдары:
Т.А.Ә., лауазымы

Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысында коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормаларын есептеу
қағидалары

БРИФИНГ

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) ___
__________________________________

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «___»________№_____ қаулысымен бекітілген

№

5

НАЗАР

www.syrboyi.kz

Көпшіліктің көңілінен табылған жәрмеңкені кәсіпкерлік,
өнеркәсіп және туризм бөлімі мен «Жастарды қолдау
орталығы» МКМ-нің аудандық бөлімі ұйымдастырды. Отан
дық тауар өндірушілерді қолдау мақсатындағы акция бары
сында ауданда шығарылатын сүт, ет, нан өнімдері, балық,

тұз және ұн өнімдерін насихаттау қолға алынды. Оған қоса
төмен бағамен арнайы бұрыштар әзірленді.
Жәрмеңкеде «Аралтұз» АҚ, «Қамқор тұтыну», «РАННАР»,
«Арал СДО» «Камбала балық» ЖШС-лары, Арал балық өңдеу
зауыты өз өнімдерін ұсынды. Сондай-ақ бірқатар дүкендерде
«Қазақстанда жасалған» атты бұрыштарда, сөрелерде тұ
тынушыларға қолжетімді бағамен өнімдер сатылды. Акция
ға ауданның белсенді жастары да өз үлестерін қосып,
тұтынушыларға үнпарақтар үлестірді.
Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал ауданы.

ЖОБА

ЖОБА

Облыстық маңызы бар жалпыға ортақ
пайдаланылатын автомобиль жолдарының
тізбесін бекіту туралы
«Автомобиль жолдары туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы
17 шілдедегі Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Облыстық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының тізбесі
осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. «Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы»
мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары
Н.Н.Әлібаевқа жүктелсін.
4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда облысының әкімі

		

Облыстық маңызы бар жалпыға ортақ
пайдаланылатын автомобиль жолдары
индекстерінің атауларын бекіту туралы

«Автомобиль жолдары туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі Заңына
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Облыстық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары индекстерінің
атаулары осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. «Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы»
мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары
Н.Н.Әлібаевқа жүктелсін.
4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысының әкімі

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «___» наурыздағы
№___қаулысымен бекітілген

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Жолдардың атауы
Арал ауданы
Самара-Шымкент-Қамыстыбас-Аманөткел-Бөген (0-68 км)
Қармақшы ауданы
Жалағаш-Жосалы (32-74 км)
Жалағаш ауданы
Жалағаш-Жосалы (0-32 км)
Сырдария ауданы
Самара-Шымкент-Тереңөзек (0-18 км)
Қызылорда-Айдарлы-Тартоғай (0-50,5 км)
Шиелі ауданы
Самара-Шымкент-Шиелі-Жеміс-Жидек (0-25 км)
Шиелі-Қарғалы-Байкенже-Жаңақорған (0-40 км)
Айдарлы-Ботабай-Тартоғай (0-28,5 км)
Самара-Шымкент-Тартоғай (0-7,34 км)
Жаңақорған ауданы
Самара-Шымкент-Жаңақорған (0-6 км)
Самара-Шымкент-Жаңақорған-Түгіскен-Келінтөбе (0-76 км)
Шиелі-Қарғалы-Байкенже-Жаңақорған (40-76,1 км)
Келінтөбе-Қандоз (0-27 км)
Қандоз-Көктөбе (0-19,7 км)
Барлығы

№
Ұзындығы, км
1

KN-9

42

2

KN-1

32

3

KN-2

18
50,5

4
5

KN-3
KN-10

25
40
28,5
7,34

6
7
8
9

KN-4
KN-5
KN-11
KN-12

6
76
36,1
27
19,7
476,14

10
11
12
13
14

KN-6
KN-7
KN-8
KN-13
KN-14

Облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға
ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын
сыныптау тәртібі мен шарттарын бекіту туралы
«Автомобиль жолдары туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі Заңына сәйкес Қызылорда
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын сыныптау тәртібі
мен шарттары осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. «Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі
осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Н.Н. Әлібаевқа жүктелсін.
4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі

		

Автожолдардың
индексі

68

ЖОБА

Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «___» наурыздағы №___қаулысымен бекітілген
Облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын сыныптау
тәртібі мен шарттары
1. Жалпы ережелер
1. Қызылорда облысының автомобиль жолдарын сыныптау тәртібі мен шарттары «Автомобиль жолдары туралы»
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегi Заңына сәйкес әзiрленген.
2. Сыныптау тәртiбi мен шарттары
2. Жалпы пайдаланымдағы жергiлiктi маңызы бар автомобиль жолдарын сыныптау жол қозғалысының
геометриялық параметрлерi мен есептiк қарқындылығына байланысты ұлттық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылады.
Шаруашылық автомобиль жолдарын, елдi мекендердiң көшелерiн сыныптау жолдардың көрсетiлген түрлерiне
талаптарды ескере отырып, ұқсас тәртiппен жүзеге асырылады.
3. Жергiлiктi маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолын пайдалануға қабылдаған күнінен бастап
жиырма күннiң iшiнде жергiлiктi атқарушы орган заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттiк уәкiлеттi органға
келісуге жергiлiктi маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарының тiзбесiне автомобиль жолын енгiзу
туралы материалдарды жібереді.
Жiберiлетiн материалдар автомобиль жолы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен

Қ.Көшербаев.

Облыстық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль
жолдары индекстерінің атаулары

Облыстық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын
автомобиль жолдарының тізбесі
№

		

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «___» наурыздағы №___қаулысымен бекітілген

Жолдардың атауы

Ұзындығы,
км

Арал ауданы
Самара-Шымкент-Қамыстыбас-Аманөткел-Бөген (0-68 км)
Қармақшы ауданы
Жалағаш-Жосалы (32-74 км)
Жалағаш ауданы
Жалағаш-Жосалы (0-32 км)
Сырдария ауданы
Самара-Шымкент-Тереңөзек (0-18 км)
Қызылорда-Айдарлы-Тартоғай (0-50,5 км)
Шиелі ауданы
Самара-Шымкент-Шиелі-Жеміс-Жидек (0-25 км)
Шиелі-Қарғалы-Байкенже-Жаңақорған (0-40 км)
Айдарлы-Ботабай-Тартоғай (0-28,5 км)
Самара-Шымкент-Тартоғай (0-7,34 км)
Жаңақорған ауданы
Самара-Шымкент-Жаңақорған (0-6 км)
Самара-Шымкент-Жаңақорған-Түгіскен-Келінтөбе (0-76 км)
Шиелі-Қарғалы-Байкенже-Жаңақорған (40-76,1 км)
Келінтөбе –Қандоз (0-27 км)
Қандоз-Көктөбе (0-19,7 км)
Барлығы

68
42
32
18
50,5
25
40
28,5
7,34
6
76
36,1
27
19,7
476,14

пайдалануға қабылданғанын растайтын құжаттарды, автомобиль жолының атауы мен индексi туралы мәлiметтердi,
сондай-ақ, жергiлiктi маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарының тиiстi тiзбесiн қамтуы тиiс.
Мемлекеттiк уәкiлеттi орган ұсынылған құжаттарды жиырма күннiң iшiнде қарайды. Автомобиль жолын
кейiннен жергiлiктi маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарының тiзбесiне енгiзу үшiн жергiлiктi
атқару органына жазбаша келiсiм жiберiледi.
Автомобиль жолын жергiлiктi маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарының тiзбесiне енгiзу
үшiн жергiлiктi атқарушы органға келiсуге материалдар толық мәлiметтерсiз және/немесе осы тармақта көзделген
құжаттарсыз ұсынылған жағдайда мемлекеттiк уәкiлеттi орган барлық кемшiлiктердi жою үшiн өтiнiштi қайтарады.
3. Автомобиль жолдарының атаулары және индекстерi
4. Қазақстан Республикасының жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарының атаулары және индекстерi
болуы тиiс.
Жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолының атауына елдi мекендердiң бастапқы және соңғы, қажет болғанда
аралық мекендердің атаулары кiредi.
Автомобиль жолының индексi латын әлiпби әрiптерiнен және сандар топтарынан тұрады.
Автомобиль жолдарының индексiндегi сандар индекс әрiптерiнен кейiн дефис арқылы берiледi.
5. Жергiлiктi маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолының индексi латын әлiпби әрiптерiнен және
сандар топтарынан тұрады.
Жергiлiктi маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолы индексiнiң бiрiншi әрпi «К»-мен белгiленедi.
Жергiлiктi маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолының индексiндегi келесi әрiптерi жолдың
әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктерiне тиесiлiгі бойынша, кестеге сәйкес белгiленедi: бұл жағдайда Қызылорда облысы
«N» әрпімен белгіленеді.
«КN» әрпiнен кейiн индекстiң келесi әрпiн меншiктеу кестесi
р/с
N
1
2
3
4
5
6
7
8

Қызылорда облысы аудандарының атаулары

Индекстегі әріптер

Арал
Қазалы
Қармақшы
Жалағаш
Сырдария
Қызылорда
Шиелі
Жаңақорған

A
B
C
D
E
F
G
H

Автомобиль жолы екi және одан да көп әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер арқылы өткен жағдайда жергiлiктi маңызы
бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолының тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктерге тиесiлiгi бойынша индекстiң
бiрiншi әрпiнен кейiн әрiптер әлiпбилiк тәртiппен меншiктеледi.

«Энергосервис» ЕЖШС-ның тұтынушылары үшін
электр энергиясы тарифiнiң төмендеуі туралы
«KEGOC» АҚ-ның электр желілерімен электр энергиясын
тасымалдау қызметінің ең жоғарғы тарифiнiң өзгеруі туралы Қа
зақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи
монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің
Қызылорда облысы бойынша департаментінің хабарламасы
негізінде, «Энергосервис» ЕЖШС 2015 жылдың 1 сәуірінен бас
тап «Энергосервис» ЕЖШС-ның қызмет көрсету аумағындағы
тұтынушылар үшін тарифтiң төмендейтіні туралы хабарлайды.
Электр плиталарын қолданатын және қолданбайтын электр
энергиясын тұтыну көлеміне қарай есеп жүргізетін тұтынушылар
үшін (12% ҚҚС-мен):
- Бірінші деңгейдегі тариф – 1кВт.сағ. 13,9216 теңге;
- Екінші деңгейдегі тариф – 1 кВт.сағ. 19,2640 теңге;
- Үшінші деңгейдегі тариф – 1 кВт.сағ. 24,0800 теңге.

Сонымен қатар, тәулік мерзімі бойынша сараланған тарифтер
төмендегіні құрайды:
Үш мерзімді жүйе бойынша есеп жүргізетін тұтынушылар үшін
(12% ҚҚС-мен):
- Күндізгі тариф (7-00-ден 19-00 дейін) – 1кВт.сағ. 16,0496 теңге;
- Кешкі тариф (19-00-ден 23-00 дейін) – 1кВт.сағ. 35,2912 теңге;
- Түнгі тариф (23-00-ден 7-00 дейін) – 1кВт.сағ. 5,2192 теңге.
Екі мерзімді жүйе бойынша есеп жүргізетін тұтынушылар үшін
(12% ҚҚС-мен):
- Күндізгі тариф (7-00-ден 23-00 дейін) – 1кВт.сағ. 21,2800
теңге,
- Түнгі тариф (23-00-ден 7-00 дейін) – 1кВт.сағ. 5,2192 теңге.
«Энергосервис» ЕЖШС әкімшілігі.
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Әп, бәрекелді!

“СӨЗ
СОЙЫЛДЫҢ”
СЕРКЕСІ
Әз-Наурыз
мерекесі
қарсаңында “Егемен Қазақ
стан” газетінің “Сөз сойыл”
әзіл-сықақ отауы бойынша
биылғы жеңімпаз анықталған
болатын. Осынау бәйгеде

қолөнер

Шуақты көктем шаттығы

Кез келген адамның бойында өнер болады.
Ал оны дамытып, жетілдіру өзінің қолында
екен. Алайда, сол қасиетті бағаламайтындар
да бар. Зылиха Календарова ондай жандардың
қатарынан емес. Бала күнінде сурет салуға жаны
құмар қыз бос уақытында түрлі заттарға бейне
кескіндеуге асығатын. Мектеп қабырғасында
жүріп, оның бұл талабына қызығатындар да
көп еді. Дегенмен, қыз баланың тұрмыс құрып,
отбасының шырағы атануы заңдылық. Зылиха
апамыз жоғары сыныпты аяқтаған соң тұрмыс
құрып кетеді. Ана атанады. Күйбең тіршіліктің
қарбаласымен арпалысса да, әлгі бойындағы
өнерге деген тылсым күштің әсерінен қолына қайта
қаламын алады. Содан бір күні жарамсыз болып,
түсі кеткен сандықты алдына қойып, түрлі-түсті

ШИ ТОҚУДЫҢ
СЫРЫН БІЛГЕН ЖАН
жыл бойы жарық көрген
көркем туындылары үздік
деп танылған Орынбасар
Әлжік озып шықты. Жер
лес журналистке қалың
оқырмандар атынан құт
ты болсынды сатира сала
сындағы әріптес ағасы, бел
сенді авторымыз Қазыбек
Әшірбекұлының жүрекжар
ды тілегімен жеткізгенді құп
көрдік.

бояулармен қайта сәндеп шығады. Бұл қасиетін
байқаған көршілері бірте-бірте сандықтарын әкеле
бастайды. Ескі тұрмыстық заттарды әрлеп, жаңаша
кейіпке ендіреді. Енді тек ауыл тұрғындары ғана
емес, көрші елді мекендерден де тапсырыстар
түсе бастайды. Осылай Зылиха апайдың есімі
көпшілікке танылады.
– Мен бала күнімде сурет салуды жақсы көрдім.
Тіпті қаңылтырға да сурет салған күнім болған. Бір
күні туысымның үйіне барсам Абайдың портретін
шиден шағын етіп тоқып қойыпты. Соны көріп
таңғалдым. Әлгі әпкем ши тоқудың жолын ауызша
айтып берді. Содан қажетті заттарды жинай

Сатирада ізі бар,
Керемет бір кісі бар.
Ол Орекең Сырдағы,
Тілінің тура “бізі” бар.
Шымшыманы тамаша,
Отырып жазар оңаша.
“Сюжетті” бір шумаққа,
Сыйдырады Шонаша.
Елеудің болмас ертесі,
Сатираның еркесі,
Орекең биыл атанды,
“Сөз сойылдың” серкесі.
БАҚ-тағы ата басылым,
Жасамай іс жасырын.
Жүлдегер деп таныған,
Сыр бойының асылын.
Қуаныштымыз мүлде

біз,
Құтты болсын жүлдеңіз.
Көбейе берсін келешек,
Жүлде менен бүлдеңіз!..
Қазыбек
ӘШІРБЕКҰЛЫ.

бастадым. Шүкір, ауылда мал бар. Керекті жүнді
кез келген үйден табуға болатын. Ши болса ауыл
сыртында өсетін, соны тамырымен емес, орта
белінен қырқып алдым. Үйге келген соң тазалап,
керектісін бөліп қойдым. Ақ қағазға сурет салдым.
Жүнді түрлі-түсті бояулармен бояп дайындадым.
Суретке қарап отырып, шиге тоқып шықтым. Міне,
осылай ши тоқуды да жетік үйрендім. Бастапқыда
оңай болған жоқ, бір қателіктер шығып тұратын.
Ал екінші рет жасағанда оны ескеріп отырдым.
Уақыт өткен сайын жақсы дүниелер жасалды.
Бірде бір қызық оқиға болған. Ши таусылып
қалыпты. Ойымда бір жақсы дүние тұр. Соны
түсіргенше асығудамын. Болмаған соң жолдасыма
қоға алдырып, соған тоқығанмын. Ол көктем
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бейнесі болатын. Негізінен жасалған дүниемнің көбі
мерейтойларға арналады. Мәселен, Тәуелсіздік,
Ұлы Жеңіс және қазақтың атақты тұлғаларының
портреттері мен басқа да көптеген туындыларды
тоқыдым.
Тағы бір айта кетерлігі, Зылиха апайдан ши
тоқуды үйренуге келетіндердің қатары көп екен.
Тіпті еліміздің түкпір-түкпірінен келіп, шебердің
өнерін үйренуге қызығушылық танытады екен.
Зылиха апайдың сан түрлі өнері бар. Нағыз
қазақ әйеліне тән құбылыс. Киіз басып, алаша,
кілем тоқу сүйікті ісіне айналған. Оның жасаған
алаша, текемет түріне түсірген ою өрнектері
көпшіліктің қызығушылығын тудырып келеді.
Он саусағынан өнері тамған жан қазіргі таңда
өзі тұрып жатқан ауылдағы мектепте аула клубы
үйірмесінің жетекшісі. Бос уақытын шәкірттерінің
қолөнермен айналысқанына арнайды. Ізін басқан
шеберлер де аз емес екен. Ұлттық өнерді дәріптеп,
ұлықтап жүрген жанның ісі мақтауға тұрарлық.
Ши тоқу өнері адамды сабырлыққа, төзімділікке
үйретеді. Сондықтан бұл екінің бірінің қолынан
келе бермейтін іс. Зылиха апайдың ендігі мақсаты
киелі өнерді кәсіпке айналдырып, арнайы орында
жұмыс жасағанды қалайды. Себебі мектептегі
үйірме сыныбы мен үй бөлмесі жұмыс жасауға
ыңғайлы емес екен. Сонда мүмкіндігім мұнан әрі
арта түсер еді дейді. Шебердің отбасы да өнерлі.
Балалары үнемі анасына көмектеседі екен.
– Олар ши тоқуды жақсы көреді. Кішкен
тайларынан бастап осы іспен айналысты. Қазіргі
кезде кез келген тапсырманы орындап шығады.
Оған қуанамын. Себебі ұлттық құндылығымызды
жалғастыратын да жас буын өкілдері. Біздің
өнерімізді жастарға дарыту керек. Менің қазіргі
жасап жатқан жұмыстарым қазақ халқының ұлы
мерекесі Наурыз жайлы туындылар. Оларды
көрмеге қоямыз. Өйткені көпшілік тамашалап,
мереке жайында керекті мәлімет алуға да болады,дедi сөз соңында.
Расында, ұлттық өнерді дәріптеп, жандандырып
жүрген жанның ісі мақтан тұтуға тұрарлық.
Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

Тұрмысы төмен отбасыларының балаларына
арнап «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ есте
қаларлықтай думанды мейрам ұйымдастырды.
Бұл күні балалар ертегі кейіпкерлерімен бірге
асыр салып, би билеп, сыйлыққа тіл үйірер
тәттілер, жұмсақ ойыншықтар және де свитер не
месе кеудешелер алды.
«ПҚҚР» АҚ жұртшылықпен байланыс
бөлімінің менеджері Хұсейін Сәрсембаевтың ай
туынша, осы күні Наурыз тойын тойлауға 350
бала шақыру алған.
– Мерекелік ертеңгілікке шақыру қалалық
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі мен үкіметтік емес ұйымдар арқылы та
ратылды, -деп түсіндірді ол. – Жылда біз бұл
шараға қалаға іргелес жатқан ауылдар мен
кенттерден тұрмысы төмен отбасылардың бала
ларын неғұрлым көбірек қамтуға тырысамыз.
Мақсатымыз – балаға өз әлеміндегі ғажайыпты
сыйлау.
Мереке «ПҚҚР» АҚ өкілдері Хұсейін Сәрсембаев пен
компания кәсіподағының төрағасы Елеусін Дүйсеновтің
құттықтау сөздерімен басталды. Олар балаларға мықты
денсаулық, оқуда табыс, көктемгі көңіл-күй тілеп,
кереметтің болатынына сену керектігін айтты.

Бұл күні барлық балалар сәнді киімдер киіп келді.
Кейбіреулері ертегілердегі кейіпкер бейнесіне енсе,
ал енді бір
балалар ұлттық киімдер киіп келген.
Көрермендер болса қызықты тамашалауға тықыршуда.
Барлығы да қиялда ғана болатын бір ғажайыптың болаты
нынан үміттенгендей.
Сонымен Қыдыр Ата, Күз, Қыс, Көктем және
Жаз есімдерін иеленген кейіпкерлердің қатысуымен
сахналық көрініс те басталды. Мазмұны бойынша жанжаққа бытырап кете берген қозыларға еге бола алмай
тын жас бақташының іс-әрекетін бейнелейтін биді
«Балбұлақ» би тобы өте тартымды орындады. Музы
касы мен орындауының әсерлі болғаны сонша, балғын

Қазалы жаңалықтары
Қартқа құрмет –
ұрпаққа міндет
Қазалыда
қазыналы
қарттарды
құрметтеуге баса мән беріледі. Жуырда
аудан әкімі Бақыт Жаханов кент пен
Қазалы қаласында тұратын абзал әже
лердің отбасында болып, ізет көрсетті.
Ат арқасындағы азаматтар ең алдымен
«Алтын алқа» иегері Айзада Бекмамбет әженің
отбасына аялдады. Кеңес үкіметі кезінде Батыр
ана атанған алтын құрсақты ана он перзент
дүниеге әкеліп, тәрбиелеп өсірді. Ұзақ жылдар
бойы сауда саласында, қаржы жүйесінде қызмет
атқарды.
Осы күні аудан әкімі шаңырағында болған
24 немеренің әжесі Марал Боташова іргелі
әулеттің асқар таудай ақылшысы болса, Бағым
Бекниязова соғыс ардагерімен теңестірілген тыл
ардагері. Қазіргі таңда жиырма алты немере, отыз
шөбере, бір шөпшегі бар. Сондай ақ, Бекбеші
Төлегенова да ұрпағының бақытына кенелуде,

балалары Қазақстанның әр қаласында тұрады,
түрлі саланың мамандары. Сол балаларынан
тараған отыз бір немере, он жеті шөбересінің
қызығын көруде.

Қазалыда
жолақы төмендеді
Қазалыда қоғамдық көліктердің жол
ақысы арзандады. Нақты кезеңде аудан
көлемінде кентішілік және ауданішілік
жолаушылар тасымалында жеке кәсіпкер
Сәлімжан Айтжанов пен «Қазалы такси»
ЖШС қызмет көрсетуде.
ҚР Энергетика министрлігінің бұйрығына
сәйкес, мұнай өнімдерінің бағалары (оның
ішінде жанармай, дизель отыны) төмендегені
белгілі. Соған орай «Аудан көлемінде тұрақты
автомобиль тасымалдарының маршруттарына
қызмет көрсету құқығына арналған комиссия»
шешімімен
кентішілік және ауданішілік
қоғамдық көліктердің бағасына өзгеріс енгізілді.

Поэзия кеші

АБАЙ – ДАНА,
АБАЙ – ДАРА

Қазақ халқының ұлы ақыны Абайдың 170
жылдығына орай №19 балалар кітапханасында
«Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» атты поэзия
кеші өткізілді. Оған №10 және №173 мектеп
оқушылары қатысты.
Ұлы Абайдың шығармашылығын насихаттау
заман талабына сай жыл өткен сайын жаңғырып, ұрпақ
тәрбиесіне өзіндік үлес қосып келеді. Ақынның рухани
дүниесіне терең бойлап, әр сөзіндегі астарлы ойды ұғыну,
оқушыларға өлеңдерін мәнерлеп жатқа айту мақсатында
өткізілген шара барысында Абайдың балалық шағына,
шығармашылық жолдарына тоқтала отырып, оның сөз
өнері, ән мен күй туралы ой-толғамдарын баяндайтын
«Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін», «Құлақтан кіріп
бойды алар», табиғат мезгілдерін суреттейтін «Қыс»,
«Жаз», «Жазғытұры» елді бірлікке, татулыққа, өнер мен
ғылымға шақыратын өлеңдерін кітапхана оқырмандары
нақышына келтіріп оқыды. Шара соңында оқырмандар
«Дана халықтың дара Абайы» атты кітап көрмесіне
қойылған Абайдың еңбектерімен, ақын туралы жазылған
энциклопедиямен, мерзімді басылымдарымен танысты.
Шынар Құлмағанбетова,
кітапханашы.

Нәтижесінде кентішілік маршруттардың бағасы
20 пайызға, яғни
50 теңгеден 40 теңгеге,
ауданішілік маршруттардың (елді мекендерге
қатынайтын) билет бағаларына 20 теңгеге
төмендеді.

Ардагерлер
ардақталды
Жуырда аудан әкімі Бақыт Жаханов
Жеңіс
мерекесі
қарсаңында
соғыс
ардагерлеріне ерекше ізет көрсетті.
Дабыл нүктесі орнатылған ұялы телефон
дар қарияларға
ең қажетті сыйлық болды.
Ардагерлер денсаулығы сыр берген жағдайда
бірден дабыл нүктесін басса, орталық оператор
арқылы қажетті көмек тез арада көрсетіледі.
Осындай мобильді құрылғы аудандағы көзі тірі
майдангерлерге таратылды.
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Ақсұлу Смағұлова сүп-сүйкімді
Аянның тұсауын кесті. Музы
ка маманы Нұрлан Нуралиев,
тәрбиешілер Айнұр Жолмырза
ева, Гүлзира Өмірзақова, Ғалия
Сабыр балабақша мен ата-ана
арасындағы байланысты терең
жеткізе білді. «Алпамыста»
қазақтың ұлттық «Қол күрес»,
«Тақия тастамақ» ойындары
қайта жаңғырды. «Балдәурен»
тобы батыр әрі әулие Жанқожа
бабамыздың ауылын ұғынықты
суреттеді. Жұртшылық наза
рына «Балаға ат қою» ғұрпын
ұсынды.
«Ақерке»
тобы
қазақтың «Қонақ күту» рәсіміне
үлкен тәрбиелік мән бере отырып
көрсетті. Шараға жиналғандарды
балабақша меңгерушісі Эльми
ра Жалпақбайқызы мерекемен
құттықтады.
Жұмабек Айдарбекұлы.

дерттің алдын алу маңызды
Жуырда облыстық жұқпалы аурулар ауру
ханасында жоғары тыныс алу жолдарының вирусты
инфекциясы мен қызылша ауруының алдын алуға
арналған облыстық семинар болып өтті.
Аймақтағы
медицина
мекемелерінің
қызметкерлері қатысқан шараны облыстық
жұқпалы аурулар ауруханасының бас дәрігері
Жаннат Қожарипова ашып, семинардың маңызы
мен мақсатына тоқталды.
Бүгінгі таңда республика көлемінде қызылша
ауруымен аурушаңдық жағдайы мамандарды
әлі де алаңдатуда. 2014 жылдың қорытындысы
бойынша зертханалық жолмен нақтыланған
қызылша ауруының 321 жағдайы тіркелген.

Орындары

Арал

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

беткейінде орын тепкен бұл
маңда мұндай думан көп кездесе
бермесі анық. Қасиетті мерекені
тұңғыш рет бірлесе атап өткізген
ұжым мүшелері өз өнерлерімен
көрермендерін тәнті етті. Ісшараның беташары «Айгөлек»
тобының көрінісімен
ашыл
ды. Онда наурызкөженің жасалу
жолы, әр тағамның құндылығы,
қасиеті кеңінен
түсіндірілді.
«Балдырған» тобында Мамыт
бай Сәуле немересі Амандосты
«Бесікке салу» рәсімін орын
дады. Топ тәрбиешілері Айсәуле
Нұртай, Салтанат Батырбекқызы,
Жансая Мұратова балаларға
Наурыз
мерекесі
туралы
жақсы түсініктер берді. Тәр
биеленушілер болса,
тақпақ
тарын мәнерге келтіріп оқып,
әннен шашу шашты. «Еркетай»
кішілер тобында “Тұсаукесер»
рәсімі жасалды. Бұл жерде

Келіп түскен
өтініштер саны

Арал қаласы

«АЛПАМЫСТАҒЫ» АЛҒАШҚЫ НАУРЫЗ
Өткен жыл соңына қарай
Әйтеке би кентінде “Алпа
мыс” атты балалар бақшасы бой
көтерді. Әсем нысан «Балапан»
мемлекеттік бағдарламасы ая
сында салыныпты. Байырғы пе
дагог Эльмира Жалпақбайқызы
басшылық
жасайтын
іргелі
ұжымның
жетістігі мақтауға
лайықты.
Қысқа
мерзімде
балабақша қызметкерлері ел
ілтипатына бөленіп те үлгерді.
Ғимаратқа қадам басқаннан
жұмыс
бағытының
жүйелі
жүргізілетінін аңғаруға болады.
Ата-аналармен тығыз байланыс
орнатылған. Бүлдіршіндердің үш
тілді меңгеруі де басты назарда
тұр.
Кеше осынау періштелер ор
дасында дүбірлеген той өткізілді.
Ұлыстың Ұлы күні Наурызды
жиналған қауым зор қуанышпен
қарсы алды. Кенттің шалғай

көрермендердің көбісі орындарынан тұрып, биге
қосылып кетті. Өнер мектебінің жас әншілері Арайлым
Берік пен Димаш Әбу сахнада ән салғанда балалар қосыла
шырқады.
Сонымен қатар түрлі конкурстар мен сұрақ-жауап
«ашамайға мінгізу»
сайыстары өткізілді. Балаларға
және «айдар шаш алу» сияқты қазақтың ұлттық
дәстүрлері көрсетілді. Мұның біріншісі түп
төркінін қазақ халқының көшпелі өмір салты
нан алады. Ескіден жеткен есті сөзге ден қойсақ,
ерте заманда көптеген қазақ сәбилеріне жүрмес
бұрын атқа отыруды үйреткен. Сонымен қатар
баланы ерге отырғызып, колына қамшы ұстату
сияқты да айрықша мән беретін салт болған. Ба
лалар бұл дәстүрді ден қойып көрді.
Екінші дәстүр – ер балаға туғаннан айдар
шаш қойып, оны бес жасқа толғанда қию ғұрпы.
Бұл рәсімді көрермендерге көрсетуге қатысқан
балаларға марапат ретінде жұмсақ ойыншықтар
мен термошәйнектер табысталды.
Мерекелік шара аяқталған соң балалар да,
оларды ертіп келген ата-аналар да өздеріне осын
дай шат-шадыман мейрам сыйлаған «ПҚҚР» ком
паниясына разашылық сезіммен және көтеріңкі
көңіл-күйде тарап жатты.
Қаракөз Сабытова ертеңгілікке қызы Ақжот
Сүлейменованы әкеліпті.
– Біз Қызылжарма ауылынан келдік, - дейді ол. От
басымызда төрт бала бар. Ертеңгілікке шақыру билетін
аудандық әкімшіліктен алдым. Бізбен бірге ауыл
дан тағы төрт бала келді. Мұндай мерекелік шараға
бірінші рет қатысуымыз және шақырылғандардың
қатарында болғанымызға қуаныштымыз. Мейрамға
осындай сыйлық жасаған ұйымдастырушыларға үлкен
рахмет. Көңілдері қуанышты сезімге толы балалары
мыз ұйымдастырушылардың Наурыз тойына арнап бер
ген сыйлықтарына да дән риза. Компания басшылығына
адамдарға деген ықыластары мен ізгіліктері үшін алғыс
айта отырып, компанияның алдағы уақытта өркендеп,
толағай табыстарға кенелуін тілеймін.

Қызылорда облысында аталған мерзімде 19 жағдай
нақтыланған. Ал ағымдағы жылдың қаңтар-ақпан
айларында республика бойынша зертханалық
жолмен нақтыланған 705 жағдай тіркеліп, өткен
жылдың осы кезеңімен салыстырғанда аурушаңдық
18,8 есеге өскен. Бұл көрсеткіш Сыр өңірінде 50
жағдайға жетіп, аурушаңдық көрсеткіш 6,7-ні құрап
отыр. Аудандар бойынша айтсақ, Қазалыда – 9,
Сырдарияда – 2, Жалағаш пен Жаңақорғанда – 1,
Қызылорда қаласында 37 науқаста анықталған.
Мамандар қызылшаның бұлайша белең алуын
вакциналанбаған адамдар санының өсуімен
түсіндіруде. Бұл ұжымдық иммунитет деңгейінің
төмендеуіне және халықтың иммундық емес

Облыстық қаржы
басқармасы.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Балық ресурстары мен басқа да су
жануарларының уылдырық шашу және көбеюі
кезеңінде Арал теңізіне құяр сағадан Оңтүстік
Қазақстан облысының әкімшілік шекарасына
дейінгі Сырдария өзенінде 1 сәуір мен 30
мамырды қоса алғандағы аралықта, Кіші Арал
теңізінің су айлағында 1 мамырдан 10 маусымды
қоса алғандағы аралықта, Қызылорда облысының
шегіндегі су айдындарында 20 сәуірден 10
маусымды қоса алғандағы аралықта балық
аулауға тыйым салынатындығын, сонымен
қатар Артемияның көбеюі кезеңінде Өзбекстан
Республикасының
мемлекеттік
шекарасына
дейін Қазақстан Республикасының аумағы
шегінде Тұщыбас, Чернышева шығанақтарын
қоса алғанда, Үлкен Арал теңізінде 1 сәуірден
31 шілдені қоса алғандағы аралықта артемия
жұмыртқаларын жинауға және дайындауға тыйым
салынатындығын хабарлаймыз.
Облыстағы табиғат пайдаланушылардың
назарына,
балық
шаруашылығын
жүргізу
келісім-шартының 4 бөліміне сәйкес жоғарыда
көрсетілген кезеңдерде бекітіліп берілген балық
шаруашылығы су айдындарында және (немесе)
учаскелерінде балық ресурстарының қорғалуын
қамтамасыз етуді ескертеміз.

топтарының артуына әкелуде.
Ал облыс бойынша тұмау және жедел
респираторлы
вирусты
инфекцияның
эпи
демиологиялық жағдайын мамандар тұрақты деп
бағалауда.
Семинар барысында жоғарыдағы мәселелер
бойынша облыстық тұтынушылар құқықтарын
қорғау департаменті эпидқадағалау бөлімінің
бас маманы Жұлдызай Жансүгірова, облыстық
жұқпалы аурулар ауруханасының дәрігерлері Збира
Айдарбекова, Света Нұржанованың хабарламалары
тыңдалды және аурудың алдын алу, аурушаңдық
деңгейін төмендету
мақсатындағы жұмыстар
талқыланды.
Барлыбек БАТЫР.
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