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Өткен сенбіде облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
қатысуымен 2015 жылы аймақта жүргізілетін құрылыс 
жұмыстарын талқылаған мәжіліс болып өтті. 
Онда алғаш сөз алған Қызылорда қаласының әкімі Нұрлыбек 

Нәлібаев облыс орталығы қарқынды құрылыс алаңына айналғанын ба-
яндады. Ол мемлекеттік бағдарламалар аясында және инвестиция тар-
ту арқылы Қызылорда қаласы бойынша тұрғын үй құрылысын арт-
тыру бағытында бірқатар маңызды шараларды қолға алып, қала 
тұрғындарының тұрғын үйге деген сұранысын қанағаттандыру 
мақсатындағы ауқымды жобалар жүзеге асып жатқанын жеткізді. Атап 
айтқанда, «Өңірлерді дамыту–2020» бағдарламасы шеңберінде 2015 
жылы Ұлттық қор қаражаты есебінен 540 пәтерлік 11 тұрғын үйдің 
құрылысын аяқтау үшін 1,06 млрд. теңге бөлініп отыр. Оның ішінде: 
– «Ипподром ауданындағы 300 пәтерді құрайтын 6 несиелік тұрғын 
үй құрылысын аяқтау үшін 87,8 млн. теңге қаралған. «Арай-2» мөлтек 
ауданындағы 240 пәтерді құрайтын 5 несиелік тұрғын үй құрылысын 
аяқтау үшін 981,2 млн. теңге бөлінеді. 

Н.Нәлібаев Қызылорда қаласының жол-көлік инфрақұрылымын 
дамыту бағытында атқарылатын құрылыс жұмыстарына тоқталып 
өтті.  Қала тұрғындарының қауыпсіздігін арттыру және жол-көлік 
оқиғаларының алдын алу барысында облыстық бюджеттен бөлінген 
188 млн. теңгеге қала аумағындағы 14 көшенің 17,3 шақырымы түнгі 
жарықпен қамтамасыз етілетін болады. 2015 жылға қалалық бюджет-
тен қала көшелерін орташа және ағымдағы жөндеуге 270 млн теңге 
бөлініп, аталмыш қаржыға жалпы ұзындығы 9,3 шақырымды құрайтын 
16 көшеге орташа жол жөндеу жұмыстары және 40 көшеге ағымдағы 
жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар, ағымдағы жылы 
қаланың шет аймақтарының инфрақұрылымын жаңғырту мақсатында 
С.Торайғыров көшесіне ұзындығы 4,8 шақырымды құрайтын, 
О.Сүлейменов көшесіне ұзындығы 1,5 шақырым құрайтын көшелерге 
қайта жаңғырту жұмыстарын жүргізу жоспарлануда. Сол секілді, Сыр-
дария өзенінің сол жақ жағалауынан Сұлтан Бейбарыс көшесі мен 
Ғ.Мұратбаев көшесіндегі көпір аралығын жалғайтын жалпы ұзындығы 
4,5 шақырымды құрайтын А.Махамбетов көшесіне айналма жол салу 
қажеттігі туындауда. 

Мұнан соң облыстық құрылыс, сәулет және құрылыс басқармасының 
басшысы Мұрат Тілеумбетов аймақта атқарылып жатқан жұмыстар 
жайын баяндады. Оның атап өткеніндей, басқармаға 2015 жылы транс-
ферттермен қоса есептегенде республикалық бюджеттерден барлығы 
19,7 млрд. теңге бөлініп отыр. Ағымдағы жылы 47 нысанның құрылысы 
жүргізіледі. Оның 41-і өтпелі, 6-ы жаңадан басталған нысан. Басқарма 
басшысы құрылыс жұмыстарын салалар бойынша жіктеп берді. Білім 
беру саласы бойынша 2015 жылы барлығы 5,9 млрд. теңге қаржы 
бөлінген. Аталған қаржыға 22 нысанның құрылысы жүреді. Оның 
19-ы мектеп, 3-і балабақша. Биыл 20 нысан пайдалануға беріледі деп 
жоспарланып отыр. Денсаулық сақтау саласына биылға 2,9 млрд. 
теңге қаралса, оған 6 нысанның – 1 аурухана, 3 емхана, 1 дәрігерлік 
амбулаторияның құрылысы жүріп және 1 наркологиялық диспансердің 
блогын қайта жаңғырту жүзеге асады. Мәдениет саласы бойынша 
үстіміздегі жылы 7 ауылдық клуб және 1 мұражай мен кітахана салына-
ды. Онда игерілетін қаржы көлемі – 3 млрд. теңге. Спорт және туризм 
саласын дамыту бойынша 416,4 млн. теңгеге 2 спорттық-сауықтыру 
кешені және 1 стадионның құрылысы жүреді. Ал «Бизнестің жол кар-
тасы-2020» бағдарламасына бөлінген қаржы 242,9 млн. теңге. Оған 3 
өндірістік аймақтың инженерлік инфрақұрылымының құрылыстарын 
жүргізу жоспарланған. 

Облыстық сәулет-құрылыс басқармасының басшысы Қанат Мыңбаев 
өткен жылдың он айында жалпы саны 706 тексеру жүргізілгенін хабар-
лады. Оның ішінде жоспардан тыс 274 және бақылаудың өзге де нысан-
дарды тексеру бойынша 432 тексеру жүргізілген. 

Облыс әкімі жиналыста айтылған мәселелерге қатысты өзінің ойын 
жеткізді. Ол облыс орталығында соңғы жылдары құрылыс көлемі арта 
түсуде екенін атап өтті. Тек баспана құрылысы көлемі 3,5 есе өсіп отыр. 
Болашақты ойласақ, қала келбеті өскелең ұрпаққа тәрбие беретіндей 
болуы тиіс. Осы ретте дарияның арғы бетінен бой көтеретін нысандар 
сәулеті жарасқан, шығыстық үлгіде салынатын болады. Облыс басшы-
сы құрылыстың уақытылы және салалы жүргізілуінің маңыздылығына 
тоқталып өтті. Осы орайда, құрылысты бақылау жоғары деңгейде болуы 
тиіс. Оған бақылау мекемелеріндегі тексерушілер штаты жетпейтіні 
анық. Сол себепті де құрылыста қоғамдық бақылаудың ролін арттырған 
тиімді болады. Сондықтан да «Нұр Отан» партиясы, құрылысшылар 
ассоциациясы, кәсіпкерлер палатасы, басқа да қоғамдық ұйымдардан 
құрылған бақылаушылармен құрылыс, құрылыс бақылау, энергетика 
және басқа да басқармалар мамандары тығыз қарым-қатынаста жұмыс 
жүргізуі қажет. Сонымен қатар,  аймақ басшысы құрылыс зертханасын 
ашу туралы ұсынысты қолдайтынын жеткізді. Қ.Көшербаев өңірдегі 
«сақалды» құрылыстарды аяқтауға құрылысшылар ассоциацияның 
көрсеткен көмегін атап өтті. Сонымен бірге, бұған дейін құрылыс 
талаптарын орындамай, уақытында бітіре алмай көзге түскен 
мердігерлердің қара тізімін жасау қажеттігін алға тартты.  Аймақ бас-
шысы құрылысшыларымыздың жаңа технологияларды игермей алға 
басу болмайтынын айтты. Ол үшін басқа жақтарда өтетін көрмелерге 
қатысып тұру қажет. Сөз соңында облыс әкімі құрылыс жұмыстарына 
сырттан келген арзан жұмыс күштерін тартқанда барлығы да заң аясын-
да жүргізілу керектігін қатаң тапсырды.

 Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

сАпАр

сЫр ШАхМАтШЫЛАрЫ 
сенІМдІ АҚтАдЫ

 
Осы аптада “Мұз айдыны” спорт кешенінде шахматтан 

жасөспірімдер арасындағы ел чемпионаты мәреге жетті. 
Он күнге созылған жарысқа еліміздің 14 облысынан кел-
ген 8-18 жас аралығындағы 397 жасөспірім қатысты. Ай-
тулы додада 11 жерлесіміз топ жарып, 6 алтын, 2 күміс, 
3 қола медаль жеңіп алды. Олар алда Грецияда болатын 
Әлем чемпионаты мен Оңтүстік Кореяда өтетін Азия чем-
пионатына жолдама алды. 

“Соңғы жылдары біздің облыс көлемінде шахмат 
ойынына жастардың қызығушылығы басым. Санының 
көбеюімен қатар, спортшылардың сапасы да артуда. Оның 
дәлелі – бүгінгі 11 спортшымыздың топ жарып, Сыр еліне 
жеңіс сыйлауы. Жерлестеріміз Азия және Әлем чемпи-
онаттарынан да құр қайтпайды деген ойдамын” – дейді 
облыстық шахмат федерациясының президенті Марат Есе-
нов.

Жалпыкомандалық есепте ерлер арасында бірінші 
орынды Астана қаласы, екінші орынды Қызылорда об-
лысы жеңіп алса, үшінші орынға Павлодар облысы 
тұрақтады. Қыздар арасындағы сайыста бірінші орынды 
Оңтүстік Қазақстан облысы, екінші орынды Қызылорда 
облысы және үшінші орынды Астана қаласы жеңіп алды. 

Жеңімпаздарды облыс әкімінің орынбасары Рау-
ан Кенжеханұлы арнайы құттықтап, әлемдік ойындарда 
жеңіске жетулеріне сәттілік тіледі. 

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

Жуырда Сырдария ауданы әкімді-
гін де көктемгі дала жұмыстарына бай-
ланысты семинар-кеңес өтті. Оған об-
лыс әкімінің орынбасары С.Қожаниязов, 
облыстық ауыл шаруашылығы басқар-
масының мамандары мен  инвесторлар 
және шаруашылық басшылары қатысты. 
Алқалы жиынды аудан әкімі Ғ.Қазантаев 
ашып, өткен жылы аудан тарихында 
алғаш рет 20 мың гектарға күріш дақылы 
егілгендігін, соның арқасында үздіктер 
көшін бастағанын атап өтті. Биылғы 
жылдың ауа райы болжамына назар 
аударған әкім күн райын ыстық болып, 
су тапшы болады деген болжамды ай-
тып, шаруашылық иелеріне көктемгі 
дала жұмыстарына жауапкершілікпен 
қарау қажеттілігін ескертті.

Кеңесте аудан әкімінің орынбасары 
Б.Лекеров көктемгі дала жұмыстарына 
дайындығы жөнінде мәлімет берді. 
Үстіміздегі жылы ауданда 30777 гектар 
жерге ауыл шаруашылығы дақылдары 
орналаспақшы. Сырдария ауданы об-
лыс орталығына жақын болғандықтан 
көкөніс пен бақша дақылдарын өңдеп, 

сатуға қолайлы жағдай жасалған. 
Осыған байланысты биыл ауданның ме-
кеме қызметкерлеріне картоп, көкөніс, 
бақша дақылдарын егу жұмыстары 
ұйымдастырылмақшы. 

Жиынды қорытындылаған облыс 
әкімінің орынбасары С.Қожаниязов 
егін шілікке қатысты бірқатар мәсе-
лелерді қозғады. Биылғы жылы болуы 
мүмкін қиыншылықтарды тізбелеп, ара 
жігін ашып айтты. – Біріншіден, осы 
жылы су тапшы болуы мүмкін. Егістікке 
пайдаланатын су мөлшері өткен жылға 
қарағанда әлдеқайда аз. Сонда да біз 
қарап отырған жоқпыз. Тиісті жұ-
мыстарды атқарудамыз. Дегенмен бұған 
дайын болуымыз керек. Екіншіден, 
судың тарифі көтеріліп, 19 тиыннан 33 
тиынға өсті. Оның үстіне суға төленетін 
субсидия көлемі азайды. Осыған бай-
ланысты министрлікпен келісіп, суб-
сидия есебінен 33 тиынның 50 пайы-
зын төлейтіндей етіп келісімге келдік. 
Яғни, егістікке керекті әр текше метр 
суға 16,5 тиыннан төленеді. Ал келер 
жылы субсидия есебінен 11,5 тиыннан 

төлеуге алдын ала жұмыстар жүргізіп 
жатырмыз. 2018 жылы мұ нан да төмен 
төлеудің жолдарын қарастырамыз, - деді 
Серік Салауатұлы. Ауыл шаруашылығы 
министрлігімен келісілген меморандумға 
сәйкес, биылғы жылы облыс бойынша 
76300 гектар жерге күріш дақылы егілу 
керек. Әр гектарға 23 мың теңгеден суб-
сидия төленеді. Сондай-ақ, былтырдан 
бастап күріштен басқа дақылдардың 
субсидиясы көбейтілгенін ерекше атап 
өтті. – Күріштен басқа дақылдарға суб-
сидия көбейтілді. Судың тапшылығына, 
субсидияның азаюына байланысты жә не 
су тарифінің қымбаттауына орай су ды 
көп мөлшерде қажет ететін күріш да-
қы лын егуді азайтуымыз қажет. Суды 
аз керек ететін дақылдарға көшкен жөн. 
Мәселен, тамшылатып суару арқылы 
жү  гері егуге болады. Мұны қолға алып 
та жатырмыз, – деді ол. Биылғы жыл-
дан бастап ІІІ репродукциядан төмен 
кү  ріш тұқымына субсидия берілмейді. 
Бұл тұрғыда, облыс әкімдігі тарапы-
нан мерзімді 2016 жылдың 1 қаңтарына 
дейін ұзарту жұмыстары жүргізілуде. 
Қолдау табуы мүмкін. Алайда, диқан 
қауы мы осы жылдан бастап осындай 
шарт қа дайын болуы керек екендігі ай-
тылды. 

Нұрбек САғАТҰЛЫ.
Сырдария ауданы.

сеМинАр

КӨКтЕМГІ МАУСЫМНЫҢ
КЕЛЕЛІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

БІЗДІ ОРтАҚ тАРИХ 
БІРІКтІРЕДІ

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Венгрия 
Премьер-Министрі Виктор Орбанды қабылдады. Бұл тура-
лы Ақорданың баспасөз қызметінен хабарлады.
Кездесу барысында тараптар екі елдің өзара ықпалдастығының 

кең ауқымдағы мәселелерін, сондай-ақ халықаралық күн тәртібіндегі 
өзекті жайттарды талқылады.

Мемлекет басшысы Қазақстан мен Венгрия халықтарының тари-
хи тұрғыдан жақындығына тоқталып өтті.

– Біз Венгрияны нағыз досымыз деп санаймыз. Елдеріміздің та-
рихи тамыры ортақ және даму жолдары ұқсас. Венгрия – біз үшін 
Еуропадағы маңызды тірек саналатын ел, - деді Нұрсұлтан Назар-
баев.

Қазақстан Президенті екі ел ынтымақтастығы дамуының үдемелі 
қарқынына назар аударды.

– Бұл біздің бірінші кездесуіміз емес.  Бұл байланыстар біздің 
сауда-экономикалық қарым-қатынастарды нығайтуға ықыласты 
екенімізді көрсетеді. Біз Венгрияның Еуропа одағы елдері арасынан 
алғашқылардың бірі болып Қазақстанмен стратегиялық серіктестік 
туралы келісімге қол қойғанын жоғары бағалаймыз. Сіздің сапарыңыз 
нәтижелі болуы, ынтымақтастығымыздың нақты бағыттары бойын-
ша уағдаластықтарға қол жеткізілуі үшін біз қажетті күш-жігерімізді 
жұмсайтын боламыз, - деді Мемлекет басшысы.

В.Орбан өз кезегінде Қазақстан Президентіне елге шақыру үшін 
ризашылық білдіріп, венгр халқының сәлемін жеткізді.

– Әлемдегі күрделі ахуал жағдайында біз Сіздің бұдан арғы 
ынтымақтастығымыздың перспективалары жөніндегі пікіріңізді 
білуге мүдделіміз. Қазақстан Еуропалық одақта оның біздің ел 
сияқты сенімді досының бар екеніне сенуіне болады. Будапеште 
біз Астана көшесін ашқанымызды жеткізгім келеді. Біз саяси және 
мәдени байланыстарымыз тиісті деңгейде деп санаймыз, оның ар 
жағында Сіздің қолдауыңыздың тұрғанын да сезініп отырмыз, – деді 
Венгрия Премьер-Министрі.

В.Орбан сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаевтың Президент сайлауы-
на қатысу туралы шешімі Қазақстанның болашақтағы тұрақтылығын 
да қамтамасыз етудің кепілі екенін айтты. Осыған байланысты Вен-
грия Премьер-Министрі өз елінің атынан Мемлекет басшысына зор 
табыс тіледі.

өңІр өндІрІсІ

МәжiЛiс

Алаштың анасы атанған  
Сыр өңірінің табиғи байлығы 

халықтың игілігіне айналып жа-
тыр. Жүздеген шақырымдарға 

созылған қарт Қаратау 
қойнауындағы өндіріс орында-
рында іс ілгері жылжып келеді. 

Иә Қаратау кен байлығына 
тұнып тұр. Ал оны кәдеге жарату, 
қажетті өнім шығару жаңа ғасыр 
азаматтарының парызы болмақ.  

Нарықтық экономика талабы-
на сай белсенділік пен іскерлік 
танытқан жөн екендігі белгілі. 

Өткен жылдың соңғы айлары-
нан бастап, тау бөктеріндегі жаңа 
өндіріс орнының бірі  «Шиелі-тас-
Оңтүстік» ЖШС әк шығару шару-
асын қолға ала бастады. Зауыттың 
қондырғылары алыс-жақын шетел-
дерден алдырылды. Жобалық құны 
777 млн теңге тұратын болса, онда 

жергілікті шикізаттарды пайдалана 
отырып, құрылысқа қажетті заттар-
ды шығару қолға алынды. Рас, бұл 
шынында тиімді. Біріншіден, өнім 
арзан болса, оларды шетке шығару 
арқылы да нарықтық қатынас талап-
тарына сай еңбек ұйымдастыру 
жолға қойылады. Бұл Мемлекет 
бас шысының  индустриялық-инно-
вациялық жобаларды жергілікті 
жер  де тиімді жүзеге асыру тап сыр -
масының нақты көрінісі бол мақ. 
Яғни, табыс көзімен қатар тұр-
ғындардың жаңа жұмыс орнымен 
қамтамасыз етілуіне жол ашылады. 
Мәселен, аталмыш әк шығаратын за-
уыт толықтай іске асырылған кезде 
мұнда 84 адам еңбек ететін болады. 
Нақты кезеңде «Бизнестің жол кар-
тасы - 2020» бағдарламасы аясында 
республикалық бюджеттен 54 млн 
теңге қаржы бөлініп, оның 49 млн 
теңгесіне электр желісі жүргізілді. 

Басқа да қосымша жұмыстар өз 
кезегімен игерілуде. «Шиелі-тас-
Оңтүстік» ЖШС-ның директоры 
Ермек Хасанаев:

– Әктен өзге бұл жерде силикат 
кірпіштерін де шығаруды қолға ала-
мыз. Мұндағы шикізат қорын зерт-
ханада арнайы тексертіп көрдік, са-
палы бұйым шығарына талас жоқ. 
Олар әрі арзан, тұтынуға қолайлы 
болады. Силикат кірпіш шығаратын 
зауыттың жобалық құны – 602 млн 
теңге. Онда бір жылда 15 млн дана  
кірпіш шығарылады, – дейді. Толық 
қуатына енген кезде зауытта 60-
қа тарта адам еңбек ететін болады. 
Яғни, аталмыш жобаның құндылығы 
да жоғары, аймақ өндірісіне 
қосатын үлесі де мол. Қазіргі кезде 
зауыттың тау бөктеріндегі әкімшілік 
ғимаратының толық құрылысы аяқ-
талып, әк шығару зауытының жаңа 
қон дырғылары орнатылуының 

соң ғы жұмыстары тиянақталуда.  
Сәуір айының ортасынан бас тап, 
өнім сұраныс берушілердің тіле-
гін қанағаттандыра бастайды деп 
күтілуде. Өндіріс орнының уча-
ске бастығы Құрбанғали Оспа-

нов,  оператор Мейірбек Шыны-
беков, Мағжан Жүсіптер  жаңа 
өндіріс орнының іргетасы лайықты 
қалануына үлес қосып келеді.

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Шиелі ауданы

тАУ БӨКтЕРІНДЕГІ ЗАУЫт

Кеше облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев  Арал өңіріндегі  

жұмыс сапарын Сексеуіл 
кентінен бастады. 

Облыс орталығынан ең жырақта 
орналасқан аталмыш кентте 11 мыңға тарта 
халық тұрады. Тұрғындардың басым көпшілігі 
теміржол  бойында еңбек етеді. Оған қоса 
бюджеттік салада қызмет жасап, жеке кәсіппен 
шұғылданатындар да баршылық. Әсіресе 
шағын және орта бизнес айтарлықтай дамыған. 
Жеке кәсіпкер Жанкелді Сағымбаевтың 
қаражатымен бой көтеріп жатқан «Достар» 
кешені соның айғағы. Қос қабатты  кешеннің 
бірінші қабатында 100 адамға дейін қызмет 
көрсететін асхана, супермаркет орналасқан. 
Ал екінші қабат 500 орындық мейрамханаға 
арналыпты. Қосымша ғимаратта сауда-саттық 
жасауға ынталы адамдарға бөлме-жайлар 
берілетін болады. Толықтай біткенде 20 адам 
тұрақты жұмыспен қамтылады. Кешенді 
Жеңіс мерекесі қарсаңында іске қосу меже-
ленген.

Мемлекеттің қамқорлығын сезініп отыр-
ған қоныстың бірі Сексеуіл десек, артық 
айтқандық емес. Тек санаулы мерзімде  ғана 
аудандық маңыздағы «Самара – Шым-
кент–Сексеуіл» автомобиль жолы ағымдағы 
жөндеуден өтсе, «Жұмыспен қамту – 
2020 жол картасы» бағдарламасы аясын-
да кенттің бірқатар  көшелерінің жолдары-
на орташа жөндеу жасалған. Мұнан басқа да 
көңілге қонатын шаруалар атқарылған екен. 
Солардың көш басында күніне 100 адам 
қабылдайтын емхана құрылысы тұр.  Ендеше 
кент тұрғындарының  нысанның есігін айқара 
ашар сәтін тағатсыздана тосатыны айдан анық. 
Өткен жылы басталған емхана құрылысына 
облыстық бюджеттен 237 млн теңге қаржы 
қаралған.  «Қазалы құрылыс» ЖШС жүргізіп 
жатқан нысанды салуға жергілікті тұрғындар 
да қамтылды. Ағымдағы жылы көпшіліктің 
игілігіне тарту ету  көзделген. 

Құрылыс алаңында тұрғындармен 
жүздескен аймақ басшысы биылғы жылдың 
ел өмірінде түрлі тарихи оқиғаларға толы 
екендігіне, Сыр өңірінің республикамыз 
бойынша алдыңғы қатарда тұрғандығын 
және жетістіктер бар десек те тоқмейілсуге 

болмайтындығына тоқталды. «Бірінші байлық 
– денсаулық». Біздің елімізде адам өмірі, 
денсаулығы қашанда ең маңызды мәселе са-
налады. Әрбір адам қоғамның аса  құнды  
қазынасы. Сондықтан құрылыс сапасына мән 
беру қажет” деп сөзін түйіндеді. 

Кездесу барысында Арал ауданының әкімі 
Абзал Мұхимов атқарылып жатқан жұмыстарға 
шолу жасады. Ауыл тұрғындарының елді 
мекенді газдандыру мәселесіне байланысты 
тілектеріне орай аймақ басшысы бұл бағытта 
жұмыстар атқарып жатқанын және оның 
нәтижелі шешілетінін айтты.

Келесі кезекте аймақ басшысы 
Қосамандағы мектеп құрылысының, су айдау 
насосы стансасының, Ақеспедегі тоңазытқыш 
цехының, Ақбастыдағы су тұшыту 
қондырғысының, Жаңақұрылыстағы асыл 
тұқымды мал өсірумен, егін шаруашылығы 
және тұқымдық бақпен айналысатын 
«Әулие төбе» шаруа қожалығының тыныс-
тіршілігімен танысып, тұрғындармен кездесті. 
Мұнан кейін облыс әкімі Бөгендегі «Бақыт» 
шаруа қожалығының кәсіпорнына келді. 

«Бақыт» шаруа қожалығының сервистік 
дайындау орталығында маусым кезінде 60, 
Тастүбекте 15 адам тұрақты түрде еңбек етеді. 
Түгел дерлік жергілікті тұрғындар. Бүгінгі 
таңда зауыт ғимараты заманауи үлгідегі 
жаңа нысанға қоныстанған. Мұнда теңізден 

ауланған балық өңделіп, қатырылған күйде 
Ресей, Әзірбайжан, Грузияға, ал Қазалыдағы 
СПК «Қызылорда балық» ЖШС-нің өнімдері 
Еуропаға экспортқа шығарылады. Орталықта 
тәулігіне 40 тонна балық қатырылады. 

Шаруа қожалығының иелігінде 100 мотор-
лы, 35 каюталы қайық бар екенін серіктестік 
басшысынан естідік. Облыс әкімі барған 
сәтте сервистік дайындау орталығында еңбек 
көрігі қызып жатты. Қырымбек Елеуұлы СПК 
«Қызылорда балық» ЖШС директоры Аман-
бай Ерқатовпен балық өңдеу барысы жайлы 
пікірлесті. Аманөткелдегі жеке кәсіпкер Ертай 
Бөгенбаевтың пластик терезе жасау цехының 
жанында тұрғындармен жүздескен аймақ бас-
шысы:

– Аяқ су, ауыз су мәселесінің толықтай 
шешімін табуымен аудан әкімі Абзал Мұхимов  
айналысады. Оң нәтиже береді деп ойлай-
мын. Сонымен қатар, аудандағы аяқ су, ауыз 
су төңірегіндегі түйткілдердің түйінін тарқату 
тұрғысында республика көлеміндегі сала бас-
шыларын мамыр айында Аралға шақырып, 
келелі кеңес өткіземіз,-деген облыс әкіміне 
жұртшылық қызу қошемет білдірді.

Табиғаты көркем  Қамбаш көлінің 
жағасындағы «Қамбаш» балаларға қосымша 
білім беру-сауықтыру орталығы» базасында 
Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық кур-
сынан өтіп жатқан мектеп оқушыларымен 

емен-жарқын пікірлескен Қырымбек Елеуұлы: 
«Білімді ұрпақ – ел  ертеңі. Бәсекеге қабілетті 
болып, замана белесін игеру үшін   терең 
білім, ақыл-парасат, өнер мен дарын қажет.  
Біздің егеменді елімізде  алаңсыз білім алуға 
барынша жағдай жасалынған. Тек жалықпай-
талмай іздену керек. ҰБТ сұрақтарына жан-
жақты дайындалса, нәтиже болады. Сіздердің 
әрқайсысыңыз мамандықты дұрыс таңдай 
білгендеріңіз ләзім. Баршаңызға сәттілік 
тілеймін!» деп лебізін жеткізді. 

Мұнда Қамыстыбас елді мекенінің 
даму көрсеткіші меймандар назары-
на ұсынылды. Орталық мектеп жасындағы 
тәрбиеленушілерге жыл бойы жұмыс жасай-
ды. Тынығу, оқу-сауықтыру, спорттық және 
мәдени-көпшілік шаралары ұйымдастырылып, 
ҰБТ-ға дайындық жүргізіледі. Аралқұм, 
Октябрь ауылдық округінде болған облыс 
әкімі Саздыдағы 105 жастағы Жонай Таным-
бетова әженің отбасына арнайы барып, сәлем-
десті. Небір нәубетті шақты басынан өткерген 
кейуана 31 немере, 57 шөбере сүйіп, шөп-
шектерінің қолынан су ішкен бақытты жан.

Облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
Арал ауданындағы жұмыс сапары бүгін де 
жалғасатын болады.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал ауданы.

АРАЛДА АйтАРЛЫҚтАй АЛғА БАСУ БАР
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БАТЫС МӘДЕНИЕТІНІҢ 
КӨЛЕҢКЕЛІ ТҰСЫ КӨП

ҚР Президенттігіне кандидат Тұрғын Сыздықов Петропавл қаласында 
«МұнайМаш» АҚ жұмысшыларымен кездесу өткізді. 
Кездесуге Т.Сыздықовтың Солтүстік Қазақстан облысы бойынша аймақтық сайлауалды 

штабының өкілдері қатысты. 
Тұрғын Сыздықов жиналғандарды өзінің сайлауалды тұғырнамасының негізгі 

қағидаларымен таныстырды. 
Сондай-ақ, ол ХІХ ғасырдағы ғылыми коммунизмнің негізін қалаушылар – Карл Маркс 

пен Фридрих Энгельс тарихи тәжірибеге негізделе отырып, қоғамдық дамудың объективті 
заңдарын жасай келе, адами қоғамды жаңа коммунистік формацияға көшіру қажеттігін 
теориялық негізде дәлелдеп бергенін атап өтті. 

«Біз ғылыми коммунизм идеясын жалғастыруға қарай үлкен қадам жасадық. Дамудың 
көп кезеңді жолдарынан өттік. 

Партияда партиялық бұқараны бақылау, оны бюракратияландыруға жол бермеу, даму 
үрдістерін болжау, ауыспалы жағдайға дер кезінде әрекет етудің тұрақты механизмдері 
жұмыс істейді. 

Мұның бәрі өмірдің тұрмыстық қажеттіліктерінен туындап, бұқараның шы-
найы шығармашылығына негізделеді», - деп көрсетілген Сыздықовтың сайлауалды 
тұғырнамасында. 

Сонымен қатар кандидаттың сайлауалды бағдарламасында батыстық мәдениет пен 
құндылықтардың көлеңкелі әсері жайында мәселе көтерілген. 

«Жаһандық компьютерлендіру мен батыстық электрондық БАҚ қоғамның сана-сезімін 
улап, адамдардың арасына іріткі салу үшін индивидуализм принципін насихаттауда, бұл өз 
кезегінде ғаламшардың мәдени тұтастығының құлдырауына алып келуі мүмкін. 

Еуропалық елдерде тұтынушылық қоғам құрылымдарының қалыптасуынан туындаған 
батыстық мәдениет дағдарысы батыстық өркениеттің әмбебап құндылықтар мен әлеуметтік 
тұрмыс-тіршілік нормаларына деген наразылықтарына қарама-қайшы келуде.

Батыстың кемшіліктері әсіресе мәдениет саласында анық байқалады. 
Себебі, тұтыну, әлеуметтік құбылыс ретінде, көп жағдайда материалдық қажеттілікті 

қанағаттандыруды өмірдің мәні деп қарастыратын құндылықтар мен идеялар жүйесіне 
негізделген», - деді Тұрғын Сыздықов. 

Оған қоса, кандидат Тұрғын Сыздықовтың сайлауалды бағдарламасында батыстық кине-
матография стандарттарының кері әсері туралы мәселелерге мән берілді. 

«Кинематографияның батыстық стандарттары зорлық-зомбылыққа, азғындыққа 
тәрбиелейді. Осыдан барып қатыгез күштердің, жағымсыз кейіпкерлердің өз заңдарын наси-
хаттауына жол ашылды. 

Батыстық кинематография зорлық-зомбылыққа деген қызығушылықты оятып, оны, 
адамның сана-сезіміне жат эстетикалық нормаға айналдырды.

Батыстық мәдениеттің осынау күдікті «жетістігі» батыстық өркениеттің барлық 
салаларының дамуына көлеңке түсіріп отыр. 

Батыстық әдебиеттің де жағдайы мәз емес. Ол әлемдік мәдениеттегі өзінің бұрынғы 
әлеуетінен айырылып, зорлық-зомбылық пен бұқаралық әдепсіздікті насихаттайтын 
кинематографияның жетегінде кетті», – деп көрсетілген Т.Сыздықовтың сайлауалды 
тұғырнамасында. 

Кездесу соңында кандидаттың Солтүстік Қазақстан облысы бойынша аймақтық сайлау-
алды штабының жетекшісі Сергей Мартемьянов жиын қатысушыларына жүргізіліп жатқан 
насихат жұмыстары жайында айтып берді

«Штабымыздың сенімді тұлғалары анықталды. Олар барлық ақпараттық жұмыстарды 
жүргізетін болады. Қолымызда жұмыс жоспары бар. Бірқатар кездесулер мен іс-шаралар 
жоспарланған. 

Біздің штаб БАҚ өкілдерімен тығыз байланыс орнатты, олар үшін есігіміз әркез ашық. 
Кандидатымыздың қызметі мен оның сайлауалды тұғырнамасы туралы барлық қажетті 

ақпараттарды ұсынуға дайынбыз», – деді Мартемьянов.
***

Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидат Тұрғын Сыздықов 
Солтүстік Қазақстан облысы Мәмлүт ауданының ауылшаруашылық 
өндірушілерімен де кездесті. 
Кездесу барысында кандидат Сыздықов өзінің сайлауалды тұғырнамасының басты екі 

бағыты – коммунистік партия қызметінің негізгі қағидаттары және батыстық мәдениет пен 
батыстық өмір сүру салтының кері әсері туралы әңгімелеп берді. 

«Батыстық әлем жүйесі дағдарысқа ұшырады: жаңа қоғамдық даму формалары 
іздестіріліп жатыр. 

Қазіргі заманғы Батыстың келбеті экономикадағы, қаржы саласындағы трансұлттық кор-
порациялармен, қоғамның кедейлер және байлар болып бөлінуімен айқындалатын дамудың 
постиндустриялық кезеңіне, жаһандану дәуіріне аяқ басуымен сипатталады. 

Шектен шыққан демографиялық үдерістер, босқындардың қалың толқыны гуманитарлық 
апатқа ұшыратуы мүмкін», - дейді Сыздықов. 

Тек коммунистер ғана емес, сондай-ақ ірі саясаткерлер, экономистер, ғалымдар да 
батыстық қоғам әділетсіз деген пікірді қолдайды. Дамушы коммунистік идеялардың 
көмегімен ғана адамзатты құтқаруға болады. Ол өз кезегінде теңқұқылы халықтарды, адам 
мен табиғаттың мүддесін үйлестіруге мүмкіндік береді. 

Батыстық мәдениет пен батыстық өмір сүру стандарттарының кері әсері жайында сөз 
қозғаған Тұрғын Сыздықов келесі мәселелерге тоқталып өтті: 

«Батыстық мәдениеттің түйткілдері қазір әркімге аян. Ол маңызды құндылықтарынан ай-
ырылып, бағытын жоғалтқан қоғам абдырап қалды. 

«Алтын көрсе, періште жолдан таяды» демекші, батыстық қоғамда шексіз баю мен жеке 
қажеттіліктерін қанағаттандыру өмірдің басты мәніне айналып барады. 

Одан бөлек, кандидат Сыздықов аграршылардың жұмысының, сонымен қатар дұрыс 
тамақтанудың маңыздылығын атап өтіп, батыстық фаст-фудтың зияны мен сапасыздығына 
кеңінен тоқталды. 

«Мұндай тағамды тұрақты тұтынудан туындайтын зиян ішімдіктің немесе шы-
лым шегудің салдарынан кем түспейді. Алайда фаст-фуд салынған пакеттің сыртында 
денсаулыққа келтіретін зияны туралы ешқандай ескерту жоқ. 

Дұрыс тамақтану мәселесі әркез өзекті болып қала бермек – ол денсаулық негізі. Батыс 
елдерде халықтың фаст-фудқа деген қызығушылығы семіздікке шалдыққан адамдардың са-
нын еселеп жатыр. Сондықтан да, батыста жүрек-қан-тамыр аурулары адам өлімінің басты 
себебіне айналды», - деді Т.Сыздықов. 

Қорытындылай келе, Тұрғын Сыздықов кездесу қатысушыларына алғысын білдіріп, 
оларды қызықтырған сұрақтарға жауап берді, сонымен қатар ауылшаруашылық өнім 
өндірушілеріне қолайлы күн райы мен егіс науқанында сәттілік тіледі.

31 наурызда Қазақстан Республикасының 
Президенттігіне кандидат Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың Республикалық 
қоғамдық штабының мүшелері Өскеменде 
Үлбі металлургиялық зауытының 
жұмысшыларымен, жастар белсенділерімен 
және Шығыс Қазақстан облысы халқын 
әлеуметтік қорғауды үйлестірумен айналыса-
тын ҮЕҰ өкілдерімен кездесті.
Делегация құрамында – Республикалық қоғамдық 

штабтың жетекшісі Мұхтар Құл-Мұхаммед, «Нұр 
Отан» партиясы төрағасының бірінші орынба-
сары Бауыржан Байбек, Қазақстанның Патриот-
тар партиясының төрағасы Ғани Қасымов, «Ақ 
жол» Демократиялық партиясының төрағасы 
Азат Перуашев, «Бірлік» партиясының төрағасы 
Серік Сұлтанғали, Қазақстандық мүгедектер 
конфедерациясының президенті Жанат Омарбекова, 
«КТК» меншікті хабар тарату директоры Артур Пла-
тонов, ҚР кен-металлургия өнеркәсібі  еңбекшілері 
кәсіподағының төрағасы Асылбек Нұралин, Пар-
ламент Мәжілісінің депутаттары Бақытжан Ертаев, 
Төлеген Ибраев, Нұртай Сәбильянов, Олимпиада чем-
пионы Ольга Рыпакова және басқалары бар.

Өскемен қаласында Үлбі металлургиялық 
зауытының тантал өндірісі цехының 
жұмысшыларымен кездесу болды.

«Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жасампаздық 
қызметінің жемістері жұрттың бәрінің көз алдын-
да. Олар қазір осында – Шығыс Қазақстанда да 
қатысып отыр, олар біздің Отанымыздың барлық 
инновациялық өнімдерінің бестен бір бөлігін беруде. 
Бұл тағдырдың сыйы емес, Ұлт Көшбасшысының зор 
қажырлы еңбегінің нәтижесі.  

Біз шығысқазақстандықтар Мемлекетіміз бас-
шысын қолдауда ең жоғары нәтиже көрсететініне 
сенімдіміз», - деп атап көрсетті кездесуде 
Республикалық қоғамдық штаб жетекшісі Мұхтар 
Құл-Мұхаммед.

Өз кезегінде зауыт қызметкерлері Н.Ә.Назарбаевқа 
қолдау көрсететіндерін білдірді. «Зауыт жастары 
Мемлекетіміз басшысының стратегиялық жоспарла-
рын қолдайды және біз осы орасан зор міндеттерді 
жүзеге асыруға барлық күш-жігерімізді жұмсаймыз. 
26 сәуірде біздің алдымызда маңызды міндет - өз 
болашағымызды таңдау міндеті тұр. Егер біздің жа-
старымыз біздің Көшбасшымыз сияқты кәсібіне 
берілген тұлғаларға қарап қатар түзейтін болса, 
Қазақстанның табысқа және игілікке кенелері сөзсіз. 
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанды қуатты, берік және 
гүлденген елге айналдыратынына сенімдімін!», - деді 
«ҮМЗ» АҚ Жастар бірлестігі кеңесінің мүшесі, берил-
лий өндірісінің инженері Ринат Құдабаев.  

Бұл ірі өнеркәсіп кәсіпорнында жоғарықамтымды 
тантал ұнтағы, бериллийден жасалған бұйымдар 
шығарылады, атом стансалары үшін отын шығаратын 
толық цикл жасалуда.

 «Сіздің зауыт – 65 жылдық тарихы бар бірегей 
кәсіпорын. Бүгінде мұнда 4000-ға жуық адам еңбек 
етеді. Естеріңізге түсіріңіздерші, осыдан 20 жыл 
бұрын елде шахталар мен кәсіпорындар жабылып, 
жалақы мен зейнетақы төленбей, жұмыс жоқ кезең 
болған еді. Алайда біз осы қиын кезді артқа тастадық. 
Біз күшті мемлекетке айналдық, елде едәуір өзгерістер 
орын алды және бүгін осындай жауапты, тарихи сәтте 
Нұрсұлтан Назарбаевқа қайтадан қолдау көрсететін 
уақыт келіп жетті. Тек қана Елбасымен бірге жаңа 
ұлы жеңістерге жетеміз!», - деп атап өтті «Нұр Отан» 
партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыр-
жан Байбек «ҮМЗ» АҚ жұмысшыларымен кездесу ба-
рысында.

Сапар кезінде РҚШ мүшелері «Үлбі» мәдениет 
үйінде, Оқушылар шығармашылық сарайында, Метал-
лургтер мәдениет үйінде болып, халықты әлеуметтік 
қорғау мәселесімен айналысатын үкіметтік емес 
ұйымдармен, студент жастармен және профессорлық-
оқытушылық құраммен кездесті.

Іс-шараларға Өскеменнің мыңдаған тұрғындары 
қатысты. Өскемендіктердің айтуынша, Елбасының 
басшылық етуімен Тәуелсіздіктің 23 жылында 
Қазақстан Республикасының берік іргетасы қаланды.

«Республикада 130 ұлттың өкілдері, Шығыс 
Қазақстан облысының өзінде ғана 105 ұлт өкілдері 
тұрады! Егемен мемлекет құрылысының басы-
нан бастап біздің Ұлт Көшбасшысы ұлтаралық 

бірлікті, келісім мен тұрақтылықты, экономикалық 
гүлдену негізінде әлеуметтік бағдарланған күшті 
демократиялық мемлекет құруды басты міндет етіп 
қойды. Біздің Елбасымыздың саясатының арқасында 
Қазақстандағы кез келген ұлттың және конфессия 
өкілдерінің әрқайсысының дауысы жарқын естіледі», 
- деп атап көрсетті өз сөзінде Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мүшесі Лео Шик.

 
***

Ал кеше, 1 сәуір күні кандидат 
Н.Назарбаевтың РҚШ мүшелері  Се-
мей қаласында Ұлы Отан соғысы және 
еңбек ардагерлерімен, өңірге танымал, 
құрметті адамдармен, ақсақалдармен, 
әскерилермен, сондай-ақ цемент зауытының 
қызметкерлерімен және кәсіпкерлермен 
кездесті.
Делегация құрамында – Республикалық штабтың 

жетекшісі Мұхтар Құл-Мұхаммед, «Нұр Отан» пар-
тия  сы төрағасының бірінші орынбасары Бауыр-
жан Байбек, Қазақстанның Патриоттар партиясының 
төрағасы Ғани Қасымов, «Ақ жол» Демократиялық 
партиясының төрағасы Азат Перуашев, «Бірлік» 
партиясының төрағасы Серік Сұлтанғали, 
Қазақстандық мүгедектер конфедерациясының 
президенті  Жанат Омарбекова, Парламент 
Мәжілісінің депутаттары Бақытжан Ертаев, Төлеген 
Ибраев, Нұртай Сәбильянов,  Қазақстанның күрес 
федерациясының құрметті президенті Дәулет 
Тұрлыханов және басқалар болды.

Абай атындағы кітапханадағы кездесу кезінде Се-
мей тұрғындарының Нұрсұлтан Назарбаевқа ерекше 
ілтипатпен қарайтыны атап өтілді. Өйткені, ол Семей 
полигонындағы ядролық сынақтарға тоқтау салды.

«Ядролық полигонды жаба отырып, Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев бүкіл әлемге ол үшін ең бастысы: 
туған халқының өмірі, денсаулығы, мақсат-мұраттары 
мен болашағы екенін көрсетті. Осы ұлы қадамы 
үшін семейліктер бүкіл әлемде ядролық қаруға 
қарсы қозғалыстың танылған көшбасшысы біздің 
Елбасымызға президенттік сайлауда шын жүректен 
қолдау көрсететініне сенімдімін», - деп атап көрсетті 
Республикалық қоғамдық штабтың жетекшісі Мұхтар 
Құл-Мұхаммед.

Семей активі алдында сөз сөйлеген Патриот-
тар партиясының төрағасы Ғани Қасымов Нұрсұлтан 
Назарбаевты еліміздің басты патриоты деп атады. 
«Сондықтан республикамыздың барлық патриоттары 
Елбасына дауыс береді», - деп мәлімдеді Ғ. Қасымов.

«Ақ жол» партиясының төрағасы Азат Перуа-
шев: «Нұрсұлтан Назарбаевтың салиқалы саясатының 
арқасында Қазақстанда шағын және орта бизнес да-
мып, кәсіпкерлерге барлық жағдай жасалған», - деп 
атап өтті.

«Бірлік» партиясының төрағасы Серік Сұлтанғали 
Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанды әлемдік 
көшбасшы елдер қатарына қосқан кемеңгер қайраткер 
екеніне тоқталып өтті.

Семей тұрғындары шығыс өңірді қарқынды да-
мып келе жатқан аймаққа айналдырғаны үшін, 
сондай-ақ жаңа жұмыс орындары, озық кәсіпорындар 
құрылып, заманауи тұрғын үй кешендері мен са-
палы жолдар салынып жатқаны үшін Нұрсұлтан 
Назарбаевқа шын жүректен алғыстарын жеткізді.

Атап айтқанда, 2014 жылдың өзінде ғана 
өнеркәсіптік өнім өндіру көлемі 8 пайызға жуық арт-
ты, Елбасының Үдемелі индустриялық-инновациялық 
даму бағдарламасы аясында 10 бірдей жоба іске асы-
рылды, соның арқасында 600 жұмыс орны құрылды. 
Барлығы өткен жылы Семейде 6500 адам жұмыспен 
қамтылды. Кәсіпкерлер Мемлекет басшысы тарапы-
нан тұрақты қолдаудың арқасында өңірде машина жа-
сау өндірісі қарқын алып келе жатқанын атап өтті. Бір 
жылдың ішінде тракторлар, автобустар және автомо-
бильдер өндірісінің көлемі екі есе өсті. Бұл салада 12 
пайыздан астам өсім байқалды.

Жергілікті кәсіпкерлер РҚШ мүшелеріне «Нұрлы 
жол» президенттік бағдарламасының ауқымына 
әсерленгенін айтты, оның арқасында бүкіл елде жол 
және әлеуметтік инфрақұрылым сапалы жаңаратын 
болады.

Семей тұрғындары Нұрсұлтан Назарбаев 
Қазақстанды күшті, тәуелсіз және гүлденген мемле-
кетке айналдырғанын мәлімдеді.

“ЖАСЫЛ” ОРТАНЫ 
ЖҮДЕТПЕЙІК

БОЛАШАҚТЫ
БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ

Қазақстан Республикасы Прези-
дент тігіне кандидат Әбілғазы 
Құсайынов Қостанай қаласының 
жұртшылығымен кездесті.
Кездесу барысында Әбілғазы 

Құсайынов қостанайлықтарды сайлауал-
ды бағдарламасының негізгі бағыттарымен 
таныстырды. Бағдарлама экологиялық 
мәселелерді көтереді. 

Ә.Құсайынов жиылған жұртқа тір ші-
ліктің «жасыл» векторының ғылыми негіз-
демесі туралы, оның ішінде қоғамды кезең-
кезеңмен экологияландырудың қандай 
күр делі әрі өзекті міндет болып табылатыны 
туралы әңгімелеп берді. Бұл – дамудың ал-
дағы жоспарын мұқият зерттеу арқылы ғана 
қол жеткізуге болатын жаһандық мақсат.

Кандидаттың айтуынша, әлемдік 
экологиялық мәселелерге тиісті деңгейде 
назар аударылмауы халықаралық пікір ал-
масуларда бұл тақырыптың тар шеңберде 
қозғалуы жаңа, абструктивті табиғи 
құбылыстар туындатуы мүмкін. 

«Экология – адамзат тіршілігінің 
маңызды факторы. Біздің айналамыздағының 
бәрі – табиғат, біздің өмір сүріп жатқан 
ортақ әлеміміз. Технология ілгері дамыған 
сайын, «жасыл» орта жүдеп барады. Оған 
дәлел ретінде, топырағы құнарлы жерлердің 
тапшылығын атап өтуге болады. 

Бүгінде, бір адамды азық-түлікпен 
қамтамасыз етуге қажетті жердің көлемі, 
әлем бойынша, 21,9 гектарға тең. Ал Жер 
шарының биологиялық мүмкіндігі 15,7 
гектарды ғана құрайды. Яғни, өздеріңіз 
байқағандай, Жерді мекендейтін 7 милли-
ард адамның әрбіреуін таза, ластанбаған, 
құнарлы жермен қамту үшін кем дегенде 6,2 
гектар жетіспейді. Бұл өте күрделі мәселе», – 
деді Ә.Құсайынов. 

Кездесу барысында кандидат әлем бой-
ынша бірегей табиғи кеңістіктердің күрт 
азайып бара жатқанын да сөз етті. Мәселен, 
оның айтуынша, Жер шарындағы халқы көп 
аймақтарда жаһандық экожүйенің маңызды 
бөлшегі – батпақты жерлердің 90 пайызы 
мүлде жойылған. 

«Экология – біздің ортақ үйіміз, 
ғаламшарымыз туралы ғылым. 
Ғаламшарымыз жалғыз, сондықтан оны 
көзіміздің қарашығындай сақтауымыз ке-
рек. Бұл туралы мектеп қабырғасынан бері 
айтылып келеді, бірақ нақты іске келгенде 
мәселенің өзектілігі жойылар емес. 

Мысалға, жаһандық жылыну про-
блемасын алайық. 20 ғасырдан бері орта-
ша ауа температурасы 0,74 градусқа өсті. 
Мұның үштен екі бөлігі соңғы отыз жылға 
тиесілі. Тұрақты температуралық көрсеткіш 
ғасырлар бойы сақталып келген табиғат 
үшін бұл үлкен өзгеріс», – деді Әбілғазы 
Құсайынов. 

Кандидаттың келтірген мәліметі бой-
ынша, 19 ғасырдың соңынан бері әрбір 
жаңа онжылдық алдыңғысына қарағанда 
жылырақ. Бұл ғылыми қауымдастықтар 
мойындап отырған жалпыға аян ақпарат, 
бірақ халықаралық деңгейде оған тиісті жау-
ап табылмай отырғаны өкінтеді дейді ол. 

Көптеген елдерде жасыл техноло-
гия өндіріске енгізілмей келеді, тіпті, оны 
жатырқап отырғандар да көп. Табиғи ре-
сурстар кешенін біріктіретін ортақ термин 
– экологияны күйзеліске ұшыратқан мұндай 
күрделі жағдай амалсыз ертеңгі күнің тура-
лы алаңдатады. 

Қостанай қаласының жұртшылығымен 
кездесу барысында кандидаттың сайлауал-
ды штабының жетекшісі Рүстем Жоламан 
да экологиялық тақырыптың өзектілігіне 
тоқталды. 

«Біздің заманымызда экология – шек-
теулі тіршілік көзі. Негізінен, оның шектеулі 
екені бұған дейін де белгілі болатын, бірақ, 
шексіз көрінген шикізат қорының таяздануы 
күн тәртібіндегі күрделі мәселеге айналды. 

Сондықтан да біз халықты экология 
ғылымдарының негізгі бағыттарымен та-
ныстырып, аталмыш мәселеге мұқият көңіл 
бөлуге шақырамыз. Жасыл вектор үнемі 
таза ауа, құнарлы жер, ауызсу көздері мен 
Жер шарының атмосферасы сынды ең 

маңызды табиғат қорларының тапшылығы 
туралы өзекті мәселелерді меңзейді», – деді 
Р.Жоламан. 

Кездесу соңында Әбілғазы Құсайынов 
экологиялық күн тәртібінің өзектілігіне тағы 
бір тоқталып, қала жұртшылығын жаһандық 
экологиялық мәселелерге көңіл бөлуге 
шақырды. 

«Табиғат – адамзаттың басты байлығы. 
Оны қастерлеп, күтіп ұстау керек, ол – әр 
адамның, әрқайсымыздың басты міндетіміз», 
– деп қорытты өз сөзін Ә.Құсайынов. 

Осы күні ҚР Президенттігіне кандидат 
Ә.Құсайыновтың Қостанай облысындағы 
аймақтық сайлауалды штабының танысты-
рылымы өтті. Олар үгіт жұмыстарын жүйелі 
түрде жүргізіп, көптеген іс-шаралар өткізуді 
жоспарлап отыр. Штаб мүшелері «Студент-
тер және еңбек ұжымдарымен кездесулер 
өткізуге көбірек көңіл бөлеміз»,-дейді. 

***
Президенттікке үміткер Әбілғазы 

Құсайынов Қостанай қаласында 
«Қостанай су» коммуналдық 
кәсіпорнының ұжымымен кездесті. 
Өз сөзінде Ә.Құсайынов сайлауалды 

тұғырнамасының негізгі бағыттарымен та-
ныстырып өтті. 

Ә.Құсайыновтың айтуынша, әлемнің 
түрлі елдеріндегі экономиканы қарқынды 
дамыту жұмыстары қоршаған табиғи 
ортаның мүмкіндіктері мен ол көтере ала-
тын шектеулі шаруашылық салмақты ескер-
мей жүргізілуде. 

Табиғат ресурстарын тиімсіз пайдала-
ну, табиғи ортаның қалдықтармен ластануы, 
гендік қор мен биологиялық әртүрліліктің 
азып-тозуы қоршаған орта мен адам мекен-
деген айналаның құлдырауына алып келеді.

Адамның өнеркәсіптік жұмыстарының 
нәтижесінде озон қабатының бұзылуы, 
әлем мұхиттарының ластануы, жер мен 
оның құнарлы қабатының жұтаңдануы, 
биологиялық әртүрліліктің азуы сынды 
мәселелер өзекті болып отыр. 

Атмосфераның шаң-тозаң және газ-
ды қалдықтармен ластануы үлкен 
алаңдаушылық тудырады. Олар минералды 
отын мен биомассаның өртенуіне, сондай-
ақ тау-кен, құрылыс пен басқа да жерде 
жүргізіліп жатқан жұмыстарға байланысты 
ауаға таралуда.

Адам орны толмайтын табиғи ресурс-
тарды шексіз тұтына отырып, қалпына 
келтіруге болатын қорлардың қайта толысу-
ына кедергі жасауда. 

«Табиғи ресурстардың қайта қалпына 
келмейтінін естен шығармаған жөн», - 
деп атап өтті Ә.Құсайынов. Кездесуде 
ҚР Президенттігіне үміткер экологиялық 
білімнің маңыздылығына да тоқталды. 

Сонымен қатар «Қостанай су» 
ұжымының алдында Ә.Құсайыновтың 
аймақтық сайлауалды штабының жетекшісі 
Бауыржан Тибеев сөз сөйледі. 

Б.Тибеевтің айтуынша, адам әлемдік 
экожүйенің бір бөлігі екенін есінен шығар-
мауы тиіс. Ғаламшардың жарқын болашағы 
әр адамның табиғи ресурстар мен жануарлар 
әлеміне деген саналы әрекетіне тәуелді.

Әлемдік экожүйенің бір бөлшегі ретінде 
Қазақстан да қоршаған ортаның ластану-
ынан туындаған проблемаларды сезініп 
отыр. Сондықтан өскелең ұрпақ арасын-
да табиғатты аялауға үндейтін насихат 
жұмыстарын күшейту керек.

Сондай-ақ, Б.Тибеев атап өткендей, 
аймақта сайлауалды штаб қызу жұмысқа 
кірісті, үгіт-насихат жұмыстарымен айналы-
сатын сенімді тұлғалар белгіленді. 

Штаб жетекшісінің айтуынша, алдағы 
уақытта үгіт-насихат жұмыстары белсенді 
жүргізіліп, бірқатар іс-шаралар өткізіледі, 
кәсіпорындардың жұмысшы ұжымдарымен 
кездесу өткізу жоспарланған. 

Б.Тибеев штаб кеңсесі журналистер мен 
бақылаушылар үшін әркез ашық екенін атап 
өтті. 

«Үгіт материалдары бар, кандидаттың 
сай лауалды штабының мүшелері қажетті тү-
сін діру жұмыстарын жүргізуге әзір», - деді 
ол.

Тәні саудың  – жаны сау. Бұл күні 
теңіз төскейінің перзенттері ақ желеңді 
қауымның қызметіне ризашылық біл-
дірді. Оқырмандарға түсінікті болуы 
үшін оқиғаның желісіне тоқтала кет-
сек. Қазақстан халқы Ассамблеясының, 
Конституциямыздың 20, Ұлы Жеңістің 70 
жылдығы қарсаңында Ішкі Істер министрлігі 
Төтенше жағдайлар жөніндегі комитеті мен 
«Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания-
сы» АҚ ұйымдастыруымен консультативтік-
диагностикалық пойыздары жолға шыққаны 
белгілі. Солардың бірі «Жәрдем» болатын. 
Осы бастамаға үн қосқан «Қазалы теміржол 

ауруханасы» ұжымы білікті дәрігерлер мен 
мейіркештерден жасақталған арнайы брига-
даны 10 күн мерзімге көршілес Арал ауданы-
на аттандырды.

Филиал директоры, медицина саласының 
үздігі Құбыл Ршымбетовтың айтуынша, 
«Жәрдем» пойызы озық үлгідегі аппа-
рат құралдармен жарақталған. Олар-
дың қатарында сандық флюограф, ЭКГ, 
стоматологиялық аппарат, тест таяқ шалары-
мен жедел зертханалық зерттеу жасау, өзге де 
қызметтер қарастырылған.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы  ауданы.

Құрметті оҚырмандар!
Осы жылдың сәуір айының 6-шы жұлдызынан бастап 2015 жылдың 2-ші  жарты 

жылдығына мерзімді баспасөз басылымдарына жазылу басталды.
«Казпочта» Акционерлік қоғамы:
>  газеттер мен журналдарға жазылудың ең қолайлы мүмкіншіліктерін;
> 2015 жылға «Қазпочта» АҚ «Газеттер мен журналдар» каталогы және 2015 жылдың 2-ші 

жарты жылдығына Ресей Федерациясының көптеген каталогтары бойынша басылымдарға 
жазылуды қабылдауды;

> 6 мыңнан астам алуан түрлі, қызықты әрі пайдалы басылымдарды;
> жаздырып алатын баспа басылымдарыңыздың жоғалмауына кепілдік;
> басылымдарды тікелей үйге, жұмыс немесе оқу орнына жеткізуді ұсынады.
Толық ақпаратты «Казпочта» АҚ филиалдарының кез келген почта байланысы 

бөлімшелерінде  немесе жазылу қабылдау пункттерінде алуыңызға болады. 
«Казпочта» – әрқашан қозғалыста!
Байланыс телефондары: 23-54-51, 23-54-91

“Казпочта ”АҚ ҚОФ- ның әкімшілігі.

Қаржылық бақылау комитетінің Қызылорда об-
лысы бойынша инспекциясының №4 бақылау 
бөлімінің 2015 жылға жасалынған бақылау іс-
шараларының жұмыс жоспарына сәйкес және құқық 
қорғау органдарының қаулылары негізінде бөлім  
қызметкерлері үстіміздегі жылдың қаңтар-ақпан ай-
ларында бақылау нысандарына бақылау-тексеру 
жұмыстарын жүргізді. Тексеру нәтижесінде 107978,7 
мың теңгенің бюджет заңнамасының және басқа да 
қаржылық бұзушылықтары, мемлекеттік сатып алу 
барысындағы бұзушылықтар анықталды. Соның 
ішінде бюджет заңнамасының бұзушылықтары мен 
басқа да қаржылық бұзушылықтар 5964,3 мың теңге, 
мемлекеттік сатып алу барысындағы бұзушылықтар 
102014,4 мың теңге болды.

Қолданылған шаралар нәтижесінде 11 лауазым 
иесінің тәртіптік жауапкершілігі қаралып,  4049,3 мың 
теңгенің жолсыздықтары бюджетке өндіріліп, қалпына 
келтірілді. Құқық қорғау органдарымен бірлесіп 

жүргізілген 5 бақылау материалдарымен анықталған 
107419,6 мың теңгенің  заңнама бұзушылықтары 
процессуалдық және басқа да шешімдер қабылдау 
үшін құқық қорғау органдарына жолданды.

Орын алған қаржы тәртібінің бұзылу жағдайларын 
атап айтсақ, онда   еңбек, әлеуметтік қорғау және 
көші-қон комитетінің  Қызылорда облысы бойынша 
департаменті  мемлекеттік мекемесіне жүргізілген жос-
пардан тыс тақырыптық бақылау кезінде заңсыздықтар 
анықталған. 

Ал ҚР Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару 
жүйесі комитетінің  «ЗК 169/4 мекемесі» республикалық 
мемлекеттік мекемесіне жүргізілген кешенді бақылау 
кезінде «Орташа жалақыны есептеудің бірыңғай 
жүйесі туралы ережені бекіту туралы» қаулысының та-
лаптары сақталмай, 6 қызметкерге  барлығы 79,1 мың 
теңге демалыс ақылары артық есептеліп, төленген. 
Артық есептеліп төленген 79,1  мың теңге бақылау ба-
рысында  республикалық бюджетке өтеліп, бақылау 
нәтижелері бойынша мекеме бастығының бұйрығымен 
заң бұзушылықтарға жол бергені үшін бас есепші мен 
есепшіге қатаң ескертілді.

 Облыстық білім басқармасының №3 облыстық ба-
лаларды оңалту орталығы коммуналдық мемлекеттік 
мекемесіне жүргізілген кешенді бақылау кезінде 
«Азаматтық қызметшілер, мемлекеттік бюджет 
есебінен ұсталатын мекемелер жұмыскерлеріне және 
қазыналық кәсіпорын жұмыскерлеріне еңбекақы 
төлеудің жүйесі туралы» қаулысының және осы 
қаулыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 
талаптары дұрыс басшылыққа алынбауы салдарынан  6 

қызметкерге 25,4 мың теңге еңбекақы артық есептеп, 
аударылған.   

Артық есептеліп төленген 25,4 мың теңге бақылау 
барысында  жергілікті бюджетке өтеліп, бақылау 
нәтижелері бойынша мекеме басшысының бұйрығымен 
бас есепші мен есепшісіне «сөгіс» түрінде тәртіптік жа-
засы жарияланды.

Жалпы Жаңақорған  ауданының білім бөлімі 
мемлекеттік мекемесіне     қарасты  №167 орта 
мектебі мен Арал аудандық жұмыспен қамту  және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі және Сұлутөбе 
ауылдық округі әкімінің аппараты мемлекеттік 
мекемесі мен шаруашылық жүргізу құқығындағы 
Жаңақорған аудандық ветеринариялық стансасы, 
Жаңақорған аудандық жалпы білім беретін кешкі 
мектебі мен Қосүйеңкі ауылдық округі әкімінің аппа-
раты мемлекеттік мекемесіне және «Қамбаш» бала-
ларды сауықтыру және қосымша білім беру орталығы 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнына 
жүргізілген жоспарлы бақылау кездерінде  ҚР 
Заңдарының талаптары сақталмағаны анықталды. 
Сондықтан да заң бұзушылыққа жол берген тұлғаларға 
тиісті шаралар қолданылып, жөнсіз есептелген 
қаржылар қалпына келтірілді. 

Қаржылық жолсыздықтар мен кемшіліктерді бол-
дырмау мақсатында инспекцияда  биылғы жылға 
бекітілген шаралар бойынша бақылау жұмыстары 
жалғастырылу үстінде.

Іскендір ӨМІРЗАҚҰЛЫ,
№ 4 бақылау бөлімінің басшысы. 

«ЖӘРДЕМ» ПОЙЫЗЫ
ЖОЛҒА ШЫҚТЫҚАРЖЫ БАҚЫЛАУСЫЗ ҚАЛМАЙДЫ

сайлау – 2015
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Сейілбек ШАУХАМАНОВ

Әңгімені Әбең, Әбдіжәміл 
ағамыздың мына сөзінен  бастайын: 
«Сейілбек! Иә, бұл жігітпен біз бір ел, 
бір жердің топырағынан жаралған 
кісілерміз. Бірақ… сонан келе, шын 
мәнінде, бір-бірімізбен таныстық-
білістігіміз кешегі Совет  заманында, 
сексенінші жылдардың бас кезінде, 
онда да, мүлде ойламаған жағдайда, 
аяқ астынан әлдеқалай кездестік те, 
сол күннен бастап, әуелі көңілдес 
дос, келе-келе тонның ішкі бауындай 
аға-іні, әрі-берідесін, тіпті,сырлас-
мұңдас боп, іші-сыртымыз араласып 
кетті…» Бұл менің «Ер қанаты» атты 
кітабыма Әбдіжәміл Нұрпейісовтің 
өзі жазған «Тәңір сыйлаған талант» 
деген алғысөзінің кіріспесінен 
алынған сөйлемдер. Ал енді мен 
осымен інілік ізеттілік сақтап, алдағы 
айтар ойымның, пікірім нің, сөзімнің 
беташарын, тұсаукесерін Әбекеңнің өз 
сөзімен бастап, ол кісінің ақ батасын, 
рұқсатын алдым деп есептейін. 

Асылында Әбекеңмен дос, іні болу, сыйлас-
сырлас болу екінің бірі, егіздің сыңары түгілі, 
мыңның біріне де бұйыра бермейтін сәттілік, бақыт, 
абырой, жау ап кершілік. Досты тани білу, таба білу 
бір ерлік болса, сақтай білу жүз ерлік қой. Әбекең – 
қай жағынан алып қарасаң да, қандай өлшеммен 
келсең де, қандай таразыға салсаң да өте күрделі, 
терең, тұңғиық, сан сатылы қарама-қайшылықтардан 
тұратын құпия, жұмбақ, көпшілікке беймәлім тұлға. 
Әбекең сырт көзбен қарағанда жабық тау, суықтау, 
кірпияздау, тәкаппарлау көрінгенмен: қаншалықты 
өзін-өзі бәйге атындай баптап, сақтап, жаратып, 
шектеп, шеттеп, тежеп, шідерлеп, шегелеп 
ұстағанымен; бар өмірін, өзін тек қана әдебиетке 
арнап, бұл дүниеге тек әдебиет үшін келгендей 
көрінгенмен – қуанған, шаттанған, көңілденген 
сәттерде Әбекеңнің де көсілетін, шешілетін, 
төгілетін, ашылатын кездері де аз емес. Бұндай 
сәтте Әбекең өзін еркін, тәуелсіз, басқа бір әлемде 
жүргендей сезінеді, уақытты да, ортаны да, ешкімді 
де елемейді, ескермейді, тек өзі ғана сөйлейді. Ал 
кейде қанша жалынсаң да, жалбарынсаң да, қолқа 
салсаң да Әбекеңнен бір сөз де шығара алмайсың. 
Әбекеңді сөйлету үшін иә ақылына, иә ашуына тию 
керек. Міне, адам болмысындағы қат-қабат қарама-
қайшылық деген осы. Ұлы жазушы Л.Н.Толстой 
дүниеден өтерінде кешірім сұраған көп жыл отасқан 
әйеліне: «Мені бүкіл әлем түсінгенде, мына сен ғана 
түсінбедің, кешірмеймін», деп көз жұмған екен. Ал 
Әбекеңді терең түсіну, жан-жақты білу, ол кісінің 
шын, шынайы бейнесін жасау, әділ де адал бағасын 
беру үшін кімге де болса дәреже, деңгей, ақыл, па-
йым-парасат, білім мен өмірлік тәжірибе, тағылым, 
талғам Һәм ұзақ уақыт керек. Ол кісінің құпия, 
жұмбақ қасиеттерін ақылдың, көңілдің, көкіректің, 
жүректің, сананың, сезімнің көзімен ғана көруге 
болады. Қай кезде кім туралы жазсаң да шығарманың 
сәтті шығуының үш шарты бар. Бірінші, ол 
кейіпкердің өзінің жақсылығы, күннің жарығын 
бүркемелеу қандай қиын болса, жақсы адамның 
жақсылығын жоққа шығару да сондай қиын. Екінші, 
ол адамды жан-жақты жақсы білуің керек.Үшінші 
әрі шешуші шарты: кейіпкеріңді өзіңдей жақсы 
көруің керек. Адамның бірін-бірі сыйлауы, құр-
меттеуі, дос, туыс, ұстаз, шәкірт, аға, іні болуы, 
жақсы көруі екі кісіге де тікелей байланысты. ...Мен 
бірде ауруханада ауыр халде жатқанымда Әбекең 
телефон шалып, көңілімді сұрап: «Сейілбек, мен  
сені өзімнің жерлестерімнен, қан дас тарымнан, 
бауырластарымнан, тамыр лас тарымнан да жақсы 
көрем ғой, сен өлме, мен өлгенде, сені басымда қал-
қиып тұрады деп жүрмін ғой», деді. Мен: «Әбеке, 
сіз де өлмеңіз, сіз әлі де ха лыққа, елге керексіз, 
тағдырлық жұ мыс қой, мәңгілік кім бар, мен қол 
қусырып, қалқиып тұрмаймын, белім ді бекем 
байлап, білегімді сыбанып кірісемін. Өйткені, сіз, 
кең-байтақ Қазақстаннан тек мені ғана ертіп барып, 
Аралдан 400 шақырым жердегі сүйікті Белараны-
ңыздың төбесінен өзіңіздің мәңгілік жататын 
орныңызды белгілеп, көк тас қойдыңыз. Қызыл-
ордаға қайтып келіп, біздің үйге қонып, таңертең 
менің де келешек бақилық мәңгілік өмірде жататын 
жерім жөнінде өзіңіздің ағалық ақыл-кеңесіңізді, 
пікіріңізді айттыңыз, мен мұны аманат деп 
қабылдадым», дедім. Иә, Әбекең мені жақсы көреді. 
Сон дықтан мен де өзімді Әбекеңді жақсы білетін, 
терең түсінетін азаматтардың бірімін деп есеп-
теймін. Әбекеңнің біреуді жақсы көруі де, жек көруі 
де ерекше, ешкімге де ұқсай бермейді. Жақсы көруі 
өзінің ішкі рухани қазынасы, баға жетпес құн-
дылығы, сыры, құпиясы, оны сыртқа шығару Әбе-
кең үшін қиынның қиыны. Мысалы, Әбекең ұлы 
Мұхтар Әуе зов тің ұлағатты шәкірті. Мұхаң Әбе-
кеңді өте жақсы көрген, жақын тұт қан, қамқорлығын, 
қолдауын, көмегін аяма ған. Ал Әбекең де өз сөзімен 
айтқанда: «Дүниеде Мұхаңды ең  жақсы көретін 
адам». Өмір бойы, қаншама заман, қоғам, адам өз-
геріп жатса да, ол Мұхаңның аруағын ардақтаумен, 
рухын ұлықтаумен, өзін, өмірін, сөзін насихаттаумен 
келеді. Әбекең өзінің інілік, шәкірттік па ры зының, 
борышының бір парасын орындау мақсатында, 

тарихтың терең қойнауына кеткен Мұхтар мен Мағ-
жанның көзін дей, өзіндей, ізіндей «Таң Шолпан» 
жур на лын қайта тірі лтіп,халқымен қауыштырды. 
Оның мұндай ерекше, қайталанбайтын қасие тіне 
менің де көзім жетіп, көкірегіме түйген, сары 
майдай сақтап жүрген сырым бар. Сонау жылдары 
Әбекең «Соңғы парызын» Қызылордаға келіп 
жазды. Әбекең: «Маған ешқандай ерекше күтімнің, 
немесе қазы, қарта, жал, жаяның қажеті жоқ, тек 
таза, ты ныш орын, күріш ботқа, көже, қою сүт 
қатқан шай болса болғаны,мені ешкім мазаламасын», 
деді. Менің сонда кітап жазудың қан шалықты қиын, 
қиямет, азапты жұмыс екендігіне көзім әбден жетті. 
Біраз уақыт өткеннен кейін енді бір демалдыратын 
мезгіл жетті-ау деп, Әбекеңді Тереңөзек ауданына, 
көл басына, таза ауаға алып бардым. Бізбен бірге 
облыстық орталық аурухананы салып жатқан 

«Болгарстройдың» президенті С.Пешов, аудан әкімі 
А. Божанова болды. Өте бір мәнді, мәмілелі, көңілді 
отырыс өтті, жақсы демалыс болды. Әбекеңнің өзі 
де, өмірі де, сөзі де, жүрісі де, тұрысы да, отырысы 
да, адамдармен қарым-қатынасы да, өмірге деген 
көзқарасы да, жалпы болмысы өзгелерден өзге-
шелеу, ешкімге де ұқсамайды, тек өзіне өзі ғана 
ұқсайды. Өмірде өте қарапайым, ешуақытта жар-
қыратып киім киген емес, жалпы киімге мән 
бермейді, кейде шалбарының жыртығын да байқай 
бермейді. Ұлы адамдарда ұқсастық бола береді ғой. 
Альберт Энштейн де, маған не керек деп киімге 
тіптен мән бермеген, көңіл бөлмеген екен. Әбекең 
қадірлеп, қастерлеп, кәделеп шақыруыңды да 
күтпейді, көңлі кеткен адамға сенің үйіңе барам 
дейді де 40 жылғы құдасындай төріңе жайғасып 
жатып алады. Ерекше күтімді қажет етпейді, тамақ 
таңдамайды, көңіліңе, ықыласыңа, барына риза. 
Өмірден өтер алдында Мұхтар Әуезов Ә.Нұр-
пейісовті Қазақстан Жа зушылар одағының төр-
ағалығына ұсынған. Орталық партия комитетінің 
басшыларымен, сол кездегі төраға Ғ.Мүсіреповтің 
өзімен де келісіп қаншама талпынғанмен Әбекең 
ұмтыла қоймаған, баяғысынша тәуелсіз, дербес, 
ноқтасыз, жүгенсіз еркін өмір сүруді қалаған. Ә.
Нұрпейісов – бүкіл өмірінде басы нан бір сөз 
асырмаған, ешкім  нің қабағын, қасын қарау-
ылдамаған, табалдырығына табынбаған, ешкімнің 
алдында тізесін бүкпеген, басын имеген, ешкімге 
жаутаңдамаған, ешкімге жалпаңдамаған, ешкімге 
тәуелді болмаған, ешкімге кеудесін бастырмаған, 
ешкімді төбесіне шығармаған, ханның алдында да, 
қараның алдында да қасқайып тұрып ақты ақ, 
қараны қара, барды бар, жоқты жоқ деп, халықтың, 
елдің сөзін айта алған, ар мен намыстан жаралған, 
«Малым жанымның садақасы, жаным арымның 
садақасы» деп жүрген азамат. Ол – заманда да, бұл 
заманда да билікке тым жақындап кетіп күймеген, 
тым қашықтап кетіп тоңбаған, өзінің орнын, әр 
нәрсенің ретін, жөнін, жосығын, салмағын, бағасын 
білетін кісі. Кешегі күні қазақтың басына бұлт 
айналып, демократияның жалған шапанын жамы-
лып, қайта құруды қайта қыруға айнал дыра жаздаған 
бас хатшы М.С. Горбачев Алматыға келгенде елдің, 
халықтың, зиялылардың атынан Кремльдің өктем-
дігімен, әміршілдігімен бүкіл ұлтқа ұлтшыл, жас-
тарына бұ зақы, басбұзар айдары тағылғанда дә-
лелді, дәйекті, деректі қарғыс пен  жазаға пара-пар 
аталы, бәтуәлі, түйінді сөз айтып, тойтарыс берген, 
бас хатшыға көзімен жер шұқылатып, бетін «Прав-
да» газетімен бүркемелетіп пәленің, жаланың бетін 

қайырған да осы Ә.Нұр пейісов. «Сіз қазақтардың 
ұлттық-мәдени дәстүр лерін жандандыру жөнінде 
жарлық қабылдадыңыз. Біздің білуімізше, 
қазақтарда ондай дәстүр жоқ, болған да емес. Егер 
дәстүр болса, ол қылыштың жүзімен, найзаның 
ұшымен, білектің күшімен шекаралас жатқан кіші 
халықтардың құнарлы, сулы, нулы жерлерін Ресейге 
бағындырып беру дәстүрі болғаны рас», деген де 
осы Әбе емес пе? Сондай-ақ, Республикада қазақ 
мектептері жабылып, қазақ тілі өліп бара жатыр. 
Тіптен Абайдың анасы Ұлжан дүниеге келген, сөз 
зергерлері шыққан Қарқаралыда қазақ мектебі жоқ. 
Тілсіз, ділсіз, әдет-ғұрып, салт-дәстүрсіз халық, ұлт 
болмайды деп алғашқылардың бірі болып дабыл 
қаққанда осы Әбекең. Кешегі күні орыстың ұрын-
шақ жазушысы Солженицын әдепсіз дікпен, 
әпербақандықпен Қазақстанның бүкіл солтүс тігіне 

ауыз салып, бұрын қазақтың жері, елі, шекарасы, 
мемлекеті болмаған деген сандырағына қарсы тағы 
да қалам-семсерін қолға алып, «Известия», «Ли-
тературная газета», т.б одақ тық баспасөз бетте рінде 
көлемді сын мақалаларын жариялап, қазақтың 
тарихы мен тағдырына жасаған қиянатының күлін 
көкке ұшырып, «сыбағасын» берген де Ә.Нұр пейі-
сов. Республиканы Г. В. Колбин басқарған аласапы-
ран кезеңде Ә.Нұрпейісов КСРО жазушылар одағы 
секретариатының кеңейтілген мәжілісінде 20 минут 
(рег ламент 10 минут) сөз сөйлеп, Қазақстан Орталық 
партия комитетінің бірінші хатшысы Г.В.Колбинді 
ұлт тағдырына бай ланысты төрт маңызды, өткір, 
өміршең мәселелер бойынша қатаң, ымырасыз 
сынға алады. Ең өзекті, ең шешуші кадр саяса-
тындағы Республикада орын алып отырған ретсіз-

дікті, жөнсіздікті нақты дерек термен дәлелдейді. 
«Иә, Колбинге дейін де Оңтүстік облыстарын қазақ 
кадрлары басқаратын, Колбинде сол дәстүрді сақтап 
қазақ кадрларын қойды, Республикалық, кәсіподақ, 
комсомол ұйымдарының жетек шілігіне де қазақ 
кадрлары ұсынылды. Бірақ олардың фамилиясы 
қазақ болғанмен, түр-кескіні қазаққа ұқсағанымен 
қазақтың тілінен, дінінен, әдет-ғұрып, салт-
дәстүрінен бейхабар, жалпы болмысы, дүниетанымы 
қазаққа ұйқаспайтын, көп жағдайда әйелдері орыс 
ұлтынан болып келетін қазақтар «шеберлікпен» 
табылып қойылуда», дейді.   Әбекең – бүкіл саналы 
өмі рін, өзін, шығармашы лығын Аралға, Аралдың 
бұрынғы, қазіргі, болашақ тарихына, тағдырына 
қалтқысыз арнаған адам. Арал үшін отқа да, суға да 
түсіп келеді.Альберт Энштейн атом бомбасы ойлап 
табылды деген жаңалықты естігенде: «человечество 
приближается к своей катастрофе» деген екен. Ә.
Нұрпейісов те «Арал тағдыры-адам тағдыры», 
«Аралдың қасіреті – бүкіл әлемнің, бүкіл адамзаттың 
қасіреті», деп жарты ғасыр жалықпай жар салумен 
келеді. Бүкіл саналы өмірін аралға арнаған Әбекең 
бақилық өмірін де Аралға арнау үшін, аралдың 
мәңгілік жанашыры, тілеуқоры, шырақшысы болу 
үшін, рухым еліммен, халқыммен бірге болсын деп, 
жоғарыда айтылғандай Белеранның төбесінен мәң-
гілік жататын орнын да йындап қойды. Бұл кіндік 
кесіп, қан тамған киелі жерді, қасиетті топырақты, 
өскен, өнген елді, Аралды сыйлаудың, құрметтеудің, 
Аралға деген адалдығының бүкіл әлемде, адамзат 
тарихында теңдесі жоқ жаңа бір үлгісі, үрдісі, мұны 
Әбекеңнің тағы да бір азаматтық ерлігі деуге әбден 
болады. Әбекең тек Аралдың ғана емес әр дайым 
бүкіл қазақ жерінің, елінің, халқының, тарихының, 
тағдырының қорғаушысы да, қолдау шысы да, 

күзетшісі де, шырақшысы да, абыройы да, айбаты 
да, қайраты да болып келеді. Тіптен «Ұлт көш-
басшысы» деген сөз алғаш рет осы Әбекеңнің дуалы 
аузынан шықпап па еді? Сондай-ақ, Әбе кеңнің 
аралдық жерлестері Тарас Шевченко атын дағы орта 
мектептің атын Ә.Нұрпейісовке беруге ұйғарып, 
келісім сұрайды ғой. Әбекең: «Тарас Шевченко 
Украин халқының Абайы, Абаймен тағ дыр лас, 
қазаққа тілектес ақын, олай жасауға болмайды», деп 
үзілді-кесілді қарсы лық білдіреді. Шалқар ауданына 
барғанда да орта мектептің атын Ә.Нұрпейісовке 
беру жөнінде мәр тебелі жиналыс болады, халық бұл 
ұсынысты бір кісідей қолдайды, мақұлдайды, бірақ 
Әбекең сол жиналыста үш рет сөйлеп, бұл шешімді 
де қабыл датпайды. Әбекең тек жақында Арал қа-
ласында өзі не арналып салынған музей үйіне ғана 
ризашылығын білдірді. Жұрт жаппай жөнді, жөнсіз, 

ретті, ретсіз атақ үшін атан жарыс жасап жүргенде, 
лайым, Әбекеңнің бұл өнегесі де елімізге, 
халқымызға үлгі болғай. Ал енді тойқұмарлыққа 
келетін болсақ: мынау той томалақ, даңғазаға, 
дарақылыққа, бәсе кеге, жарысқа, жалған намысқа, 
ас та-төк ысырапқа, ас ішіп, аяқ босатар мәнсіз, 
мағынасыз, бейпайда шараға айналған заманда, 
бүкіл қазақ аптасына алты күн той тойлап, жұмыс 
істеуге уақыт таба алмай жүрген қоғамда Әбекеңнің 
азаматтық ерлігі өз өмірінің осынау 90 жылында 
бірде-бір мерейтой өткізбеді. Қай кезде болмасын 
тарихта той мемле кеттің іштей іруіне, шіруіне, 
тоғышарлыққа негіз болатын, әділетсіздікке, 
даңғазалыққа, жарысқа, бәй геге жол ашатын қауіпті, 
зиянды құбылыс есебінде қарастырылған. Кезінде 
орыстың халық болуына, ел болуына өлшеусіз үлес 
қосқан Петр 1 де «ойын-той – бәле-жаланың басы» 
деп, мерей тойын өткізбеу үшін Парижге сапарға 
кеткен екен. Әбекең де 50, 60, 70, 80, 90 жылдық 
мерейтойларын өткізбеу үшін шетелге, Аралға, 
Шалқарға кетіп қалады. Ал Алматыда болса, үйінде 
тұрмайды, сыртта жүреді. Аралға барғанда ең 
шалғайда жатқан екі ауылға өз қаржысы есебінен 
екі автобус алып беріп: «Менің қолымнан келген 
мерейтойым осы», дегені бар. Кешегі кеңес 
дәуірінде қара қал пақтың бір зиялы азаматы 
қалпағын ешуақытта шешпеген, қалпағымен жатып, 
қалпағымен тұрады екен, тіптен моншаға да 
қалпағымен түседі екен, өмірінде бірінші рет 
қалпағын Лениннің Мавзолейіне барғанда шешіпті 
деп, күнкөсем Ленинді дәріптейтін бір әңгіме бар 
еді. Сондай-ақ, Әбекең де жасы 85-ке келгенде бір 
тамаша армантой өткізуге өз еркімен, өз ынтасымен, 
өз ықыласымен мәжбүр болды. Ол Әбекеңнің өзі, 
көзі, ізі, өмірі, ғұмырының жалғасы, ардағы, 
арманы, мақсаты, мұраты Кәрімнің үйлену тойы еді. 
Кәрім Әбекеңнің бары да, нары да, бақыты да, 
байлығы да, жалғандағы жалғыз жұбанышы. Оған 
үлкен үмітпен, ізетпен, сеніммен, сағынышпен, 
құрметпен соғыста қаза тауып, арманда кеткен бір 
әулеттің бес боздағының бірі – өз әкесі Кәрімнің 
атын өшірмеу үшін ырымдап қойған. Ендеше бала 
Кәрім – сол боздақтардың тірі жер басып жүрген өзі 
де, көзі де. Әбекеңнің бұл армантойы биік дәрежеде 
өтті. Оған Салық Зиманов, Сағадат Нұрмағамбетов, 
Төрегелді Шарманов бастаған зиялылар, Үкімет 
мүшелері, Парламент депутаттары, бірнеше облыс-
тың басшылары, еліміздің арқатұтар, беткеұстар 
қаймақтары, жақсылары мен жайсаңдары түгел 
қатысты. Республика Президенті Н.На зарбаев ар-
найы құттықтау хат жолдады. Әбекең осы арман-
тойды менің ба там  мен аштырды. Сол сырлы сезімге 
тұн ған жүрекжарды лебіз мынау болатын: – 
Айналайын Кәрім, Айгерім! Өмір деген қызығы мен 
қиын дығы мол ұзақ сапар. Сапарларың сәтті, 
қадамдарың құтты болсын, алдарың ашық болсын, 
жан-жақтарың жазық болсын, көлеңкелерің кең, 
шуақтарың мол болсын, аттарың арымасын, тон-
дарың тозбасын. Өмір деген күрес, күресте жеңімпаз 
бо лыңдар; өмір  деген жарыс, намыс, бәй ге, әрдайым 
алда болыңдар; өмір де ген сын-сынақ, сыннан, 
сынақтан сү рінбей өтіңдер; тізелерің бүгілмесін, 
бас  тарың иілмесін, кеуделеріңді ешкім бас пасын, 
төбелеріңе ешкім шықпасын. Айналайын Кәрім, сен 
тұл пардың тұяғысың, асылдың сынығысың, атала-
рың Нұр пейістің, Кәрімнің, Әбді жәмілдің ізісің, 
көзісің, өзісің, өмірісің, өмірінің жалғасысың, бәйте-
ректей үлкен ұлағатты, абыройлы әулеттің тамы-
рысың, бұтағысың, жапырағысың. Бүгін осы киелі 
әулеттің қара шаңы ра ғы ның алтын босағасын, 60 
жыл күттірген, арман – келін Айгерім аттап отыр. 
Айналайын Кәрім, бүкіл әлемге белгілі, пенделігінен 
періштелігі әлде қайда басым, даналығы мен 
даралығы пәк, кіршіксіз балалыққа, балалығы 
даналыққа астасып жатқан, атаң Әбді жәмілдің 
денесінің сенен бөлектігі болмаса, жаны сенімен 
бір. Сенің тойың Әбекеңнің бар қуанышы, қызығы, 
бақыты, арманы. Бүгін бүкіл әлемде Әбекеңнен 
бақытты адам жоқ деп ойлаймын. Әбеке, бақытыңыз 
баянды болсын, балдарыңыз бақытты болсын, өссін, 
өнсін, көктесін, көгерсін, жақсылығыңыз жалғасын 
тауып, тойыңыз тойға ұлассын. Осының барлығы 
Тәуелсіздігіміздің, егемен дігіміздің, елдігіміздің 
арқасында. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын, 
егемен дігіміздің, елдігіміздің шаңырағы шайқал-
масын, уығы қисаймасын, керегесі сөгілмесін, 
босағасы босамасын, табалдырығы төмен демесін, 

төңірегі түгел болсын, іргесі бүтін болсын, сыртында 
жау болмасын, ішінде дау болмасын. Халқымыз, 
жеріміз, еліміз, Елбасымыз аман болсын, тыныштық, 
молшылық, бейбітшілік, мамыражай, қой үстіне 
бозторғай жұмыртқалаған заман болсын!.. Ақ бата, 
зиялы қауымның ақ тілегі қабыл болып, жақында 
Әбекең немерелі болды, атын Иман қойды. Құтты 
болсын айтып үйіне бардық, Әбекеңнің қуанышында 
шек жоқ. «Айгерім келі німнің жүзі жылы, маңдайы 
ашық, әрдайым күліп жүреді, үйге қуаныш, бақыт, 
береке кірді», дейді абыз аға. «Сырт көзбен 
қарағанда аңқау лау, аңғалдау, кеңқолтықтау 
көрінгенмен жарықтық Сәбит Мұқанов бір сәтті іс 
істесе, сәтті сөз айтса: «Мен өзім қумын-ай!» деп 
отыратын еді», Сейілбек, саған бата бергізген мен 
өзім де қумын, батаң қабыл болды, арманым 
орындалды. Күнде періштемді көруге үйдің екінші 
қабатына 17 рет көтерілемін», деп қутың-қутың 
етеді Әбекең. Осы таяуда ғана Әбекеңе телефон 
шалып, жағдай сұрасам: «Жаңа ғана баламды 
құйрығынан қағып ұйықтаттым», деп мәз-мейрам. 
Армантойда Әбекең әлемдегі ең бақытты адам деп, 
елдің ал дында өзіне мақұлдатып алып, тойшыл 
қауымға жар салып едім, Әбе кең нің бақытының 
базарының тарқама ғандығына, бақытының баянды 
болған дығына тағы да, екінші рет көзім жетіп, шын 
аталық жүрегіммен мен де қуандым. Қазақта: 
«Досыңның кім еке нін көрсет, мен сенің кім 
екендігіңді айтайын», «Мың дос көптік қылмайды, 
бір дұшпан аздық қылмайды», «Бір адал досы бар 
адам бақытты», деген даналық сөздер бар. Құдайға 
шүкір, Әбекеңнің шын достары баршылық. Мұстай 
Кәрім, Д.Кугильдинов, Б.Панкин, А.Ким, Ю.Ка за-
ков, Г.Бельгер, Н.Анастасьев, Т.Шарманов, С.Қира-
баев, К.Ормантаев, Ғ.Қалиев, А.Әшімов, інілері: 
И.Тасмағамбетов, Қ.Көшербаев, Т.Мансуров, Қ.
Сұлтанов, М.Жолдасбеков, Ұ.Айтжанов, Ә.Кекіл-
баев, Д.Исабеков, С.Елубаев, Т.Әбдіков, Н.Ораза-
лин, Е.Раушанов. Өмірден өткен Ш.Есенов, Ә.Тәжі-
баев, С.Зиманов, С.Нұрмағамбетов, З.Қабдолов, 
Х.Ер ғалиев, Т.Ахтанов, Қ.Мырзалиев, Ө.Сұлтан-
ғазин, М.Қозы баев, Қ.Мұхамеджанов, Т.Молда-
ғалиев, тағы да басқа көптеген ардақты азаматтар. 
Бірде облыс әкімі кезімде, әдет тегіндей, Әбекеңнің 
үйіне сәлем беруге бардым. Сәлем-сауқаттан кейін 
Әбекең: «Ажар ас-су дайындағанша бір жерге барып 
қайтайық», деді. Келістік, кеттік. Әбекең өзі рөлде, 
бір үйге келдік, ол Әбекеңнің ескі досы Зейнолла 
Қабдоловтың шаңырағы екен. Құрылысшылардан 
басқа ешкім жоқ. Әбекең: «Зейнолла мен Сәулені 
Сарыағашқа демалуға жіберіп, үйлерін олар 
келгенше жөндетіп қояйын деп жүрмін, соны күнде 
келіп бақылаймын», деді. Басқа әңгіме болған жоқ, 
үйге қайтып келдік. Бұрынды-соңды мұндай 
жағдайды естімегесін, көрмегесін мен дос жөнінде, 
жолдас жөнінде қалың ойдың орманын аралап 
келемін. Е, нағыз достық, шын достық, адал достық 
деген осы екен ғой, қалай дана қазекең «Жол 
жөнекей қосылған екі достан, бір дос артық ежелден 
көңіл қосқан» деп тап басып, тауып айтқан 
десеңізші! Әбекең, жалпы, үйсіздерге, күй сіздерге, 
кедей-кепшіктерге, мұңлы-мұқ таждарға жақсылық 
жасаудан жалық пайтын иманды, қайырымды жан.   
Тағы да бірде бәріміздің ортақ досымыз Камал 
Ормантаев кенеттен қатты науқастанып, Алма-
тының ауруханасының жансақтау бөлімшесінде 
ұзақ жатты. Мен елден Камекеңнің көңілін сұрауға 
барып, Әбекеңмен хабарластым. Ол мәшинесін өзі 
айдап, тездеп келіп, екеуміз жансақтау бөлімшесіне 
бардық. Сонда өзінің қан қысымы 180 екен, оған 
қарап жүрген Әбекең жоқ. «Бөлімше басшысына 
кіреміз де шығамыз, көріңіз де тұрыңыз, бізді 
көргесін науқасыңыздың жағдайы жақ сарады», деп 
Камекеңе кірдік. Басында жан жолдасы Төрегелді 
Шарманов пен жан серігі Роза отыр екен. Бізді көріп 
Камекеңнің жүзі жайнап, жанарынан өмірге деген 
үміт ұшқыны қызылқанат балапандай ұша бастады. 
Біз ананы айтып, мынаны айтып, қауқылдасып, бір 
жылап, бір күліп біраз отырып қалыппыз. Бас 
дәрігерге берген уәдеміз есімізге түсіп, рұқсат 
сұрап, кетуге ыңғайландық. Біз Кәмекеңмен жақсы 
болыңыз деген ниет пен күліп қоштастық. 
Қоштасарда мен Камекеңнің қолын сүйдім, 
Әбдіжәміл ағасы дос-інісінің аяғын сүйді. Бұл да бір 
кімді де болса таңғалдыратын, таңдандыратын 
ешкімде, ешқашанда көрген де, естімеген де ерлікке 
пара-пар уақиға болды. Кейінірек мен Әбекеңнің 
достары, әріптестері, туыстары, шәкірттері – барлық 
зиялы қауым бас қосқан бір мәртебелі жиында 
баршасына арнап: «Жолдасын шипажайға 
демалысқа жібе ріп, үйін ремонттатқан, жансақтау 
бөлімшесінде жатқан жолдасының аяғын сүйген 
қайсыңыз барсыз?» – деп сұрақ қойдым. Ешкім мен 
бармын деп айта алмады, басқалар да айта алмас деп 
ойлаймын. Осыдан кейін «Періштең болмаса, 
пендең осындай-ақ болсын», деген ой түйдім. Қазақ 
әдебиетінің көзі тірі классигі, шығармалары әлемнің 
34 тіліне аударылып, бірнеше миллиондаған 
таралыммен жарық көрген, КСРО Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты, Қазақстанның халық 
жазушысы, «Отан» орденінің иегері Ә.Нұрпейісов 
заманымыздың заңғарлары Мұхтар Әуезовтің, 
Сәбит Мұқановтың, Ғабит Мүсі реповтің, Ғабиден 
Мұстафиннің өзі, көзі, ізі, жалғасы. «Мені тұлғалар 
өсірді. Бәрінен де әкемнен көрмеген жақ сы лық 
көрдім», дейді ол осы «Егемен Қазақстанда» ана бір 
жылы жарияланғанын ауызекі әңгімесінде ағынан 
жарылып. Мен мақаламда тек Әбекеңнің өзім 
білетін адами қасиеттерін баяндауды мақсат еттім.

«Егемен Қазақстан» газетi, 
13 наурыз 2015 жыл.

АР мен НАМЫС

Қызметке конкурс
Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы, 120003, Қызылорда қаласы, 

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

1. Әкімшілік бөлімнің бас маман-бас есепшісі -  D-О-4 санаты, 1 бірлік. 
(Негізгі қызметкердің бала күтіміне арналған еңбек демалысы, 23.08.2017ж  
дейін.) Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы 
64063,14 теңгеден 86485,24 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Басқарма қызметкерлеріне жалақы 
және басқа да ақша төлемдері, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік 
аударымдар, бюджетке жүргізілетін аударымдарын уақытылы жүзеге асырылуын 
қамтамасыз ету. Басқарма бойынша әрбір жылға арналған шығын сметасын жасайды 
оны қорғайды және орындалуын қамтамасыз етеді. Дебиторлық және кредиторлық 
төлем-қарыздардың мезгілінде өтелуін бақылайды, төлем тәртібінің сақталуын 
қадағалайды. Материалдық құндылықтардың, қаржылық толық есебінің жүргізілуін 
сонымен қатар бухгалтерлік есептің уақытында айқындап тапсырылуын қаржыға 
байланысты барлық кіріс-шығыстардың мезгілінде есептелуін қамтамасыз етеді. 
Бухгалтерлік құжаттардың дұрыс сақталуына және олардың дағдыланған ережелерге 
сәйкес мұрағатқа тапсырылуын қамтамасыз етеді. Облыстық қаржы басқармасына 
басқарманың қаржыландыруы жөнінде қаржылық тапсырыс береді. Бөлінген лимиттік 
сметаға сәйкес қаражаттардың жұмсалуын қадағалау, есеп жүргізу, бюджеттік 
бағдарламалардың уақытында бекітілген қаржы көлемінде орындалуын қамтамасыз 
етуді үнемі бақылайды. Негізгі қорларға және материалдық құндылықтарға, бағалы 
тауарларға есеп жүргізеді. Әр қызметкерге арнайы есеп-шот ашу, еңбек ақылары 
мен жол сапар шығындарының уақытында төленіп отыруын қамтамасыз етеді. 
Қаржыландыруға байланысты алдын-ала бюджетті игеруге мониторинг жүргізуге 
тапсырыс береді.Төлемге негіз болған тексеру заңдылығын сақтайды (келісім 
шарттар, шығыс сметалары т.б.). Бюджеттік бағдарламаларды орындауға байланысты 
сметалық шығындарға есеп жүргізеді және бақылайды. Салыққа және басқа да 
міндетті бюджеттік төлемдерге зейнетақы, еңбек ақыға сәйкес заңның сақталуын 
қадағалайды, құжаттарды дайындап жүзеге асырады. Бөлім бойынша барлық есеп 
айырысу құжаттарының сақталуын, дұрыс толтырылуын және оларды уақытында 
тапсыру немесе жоюды қамтамасыз етіп, қадағалайды. Басқарманың есепке алу мен 
есептілікті жүргізуінің анықтығы мен дұрыстығын бақылауды жүзеге асырады.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар: Әлеуметтік ғылымдар, экономика 
және бизнес мамандығы бойынша жоғары білім. 

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

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республика-
сының «Қазақстан Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан Респуб-
ликасының Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы», «Қазақстан 
Республикасының Үкіметі туралы» Конституциялық заңдарын, Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың 

өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның 
мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратегиясын білуі.

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

2. Саяси партиялармен, үкіметтік емес ұйымдармен жұмыс жасау бөлімінің 
бас маманы - D-О-4 санаты, 1 бірлік. (Негізгі қызметкердің бала күтіміне 
арналған еңбек демалысы, 01.01.2017ж  дейін.) Қызмет атқарған жылдарына 
байланысты лауазымдық жалақысы 64063,14 теңгеден 86485,24 теңгеге дейін 
(экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Саяси партиялармен қарым-қатынас жасау және қарым-қатынасының тұрақты 

жүйесін ұйымдастыру. Облыс әкімдігі жанындағы саяси партиялармен байланыс 
жөніндегі қоғамдық кеңес жұмысын үйлестіру. Республикалық саяси партиялардың 
облыстық филиалдарының саяси кеңес отырыстарына, қоғамдық қабылдауларына, 
ұйымдастырылатын шараларына шақырған жағдайда қатысу. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес жөніндегі бағдарламаны орындау және ақпараттар ұсыну. Аймақтағы 
қоғамдық-саяси және мәдени іс-шаралардың өткізілуін саяси қамтамасыз ету. 
Әлеуметтік жобаларға сараптама жасау, кәсіподақтар, ғылым мен мәдени қоғаммен 
тұрақты қарым-қатынас жүйесін ұйымдастыру. Өңірдегі саяси ахуалға талдау жүргізу 
және жергілікті деңгейде алдын алу бойынша ақпараттық-насихаттық шараларды 
жүзеге асыру. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде жүзеге асырылатын 
жобалар бойынша басқарма мен әлеуетті өнім беруші арасында жасалған келісім-
шартқа сәйкес атқарылған жұмыстардың есебін тексеру және қабылдау. Облыс әкімдігі 
жанындағы адамдарды заңсыз әкетуге, әкелуге және сатуға қарсы күрес жөніндегі 
комиссия қызметін ұйәымдастыру және жұмыс жоспарын әзірлеу, оның орындалуын 
қамтамасыз ету, аталған комиссия отырыстарының құжаттарын дайындау. 
Сыбайлас жемқорлықтың алдын-алуға бағытталған іс-шаралар жоспарларын әзірлеу 
және орындалуын қадағалау, «Сайлау» туралы, «Саяси партиялар туралы» заң 
талаптарының облыс көлемінде сақталуын қадағалау. Қоғамдық-саяси маңызды 
іс-шаралар ұйымдастыру және олардың құжаттарын әзірлеу, тұжырымдамасын 
дайындау. Бөлім жұмысына қатысты есептерді, баяндамаларды, ақпараттарды, 
мәліметтерді сапалы әрі мерзімінде орындау.

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

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

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасы-
ның «Қазақстан Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан Республикасының 
Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы», «Қазақстан 
Республикасының Үкіметі туралы» Конституциялық заңдарын, Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың 

өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның 
мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратегиясын білуі.

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

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

анкета;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2010 жылғы 23 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссия шешім қабылдаған күннен 
бастап екі жұмыс күн ішінде әңгімелесу өткізу туралы конкурс комиссиясының 

хатшысымен хабарландырылады. Хабарландыру қатысушылардың электрондық 
мекен-жайларына және ұялы телефондарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге 
асырылуы мүмкін.

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

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

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

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

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

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

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

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

 «Қызылорда облыстық ішкі саясат  басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.
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Санаты 
Сомасы,
мың теңге

  Сыныбы 
    Iшкi сыныбы 
      Атауы
      1. Кірістер 139 080 802,8
1     Салықтық түсімдер 4 645 566,0
  01   Табыс салығы 2 113 858,0
    2 Жеке табыс салығы 2 113 858,0
  03   Әлеуметтiк салық 1 216 794,0
    1 Әлеуметтік салық 1 216 794,0
  05   Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге 

салынатын ішкі салықтар 1 314 914,0

    3 Табиғи және басқа да ресурстарды 
пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 1 314 914,0

2     Салықтық емес түсiмдер 1 173 941,0
  01   Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 222 999,0
    1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі 

бөлігінің түсімдері 16 932,0

    5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға 
беруден түсетін кірістер 19 000,0

    6 Бюджет қаражатын банк шоттарына 
орналастырғаны үшін сыйақылар 12 042,0

    7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер 
бойынша сыйақылар 175 025,0

  03   Мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын  мемлекеттік 
мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік 
сатып алуды өткізуден түсетін ақша 
түсімдері

1 362,0

    1 Мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын  мемлекеттік 
мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік 
сатып алуды өткізуден түсетін ақша 
түсімдері

1 362,0

  04   Мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен 
(шығыстар сметасынан) ұсталатын 
және қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекемелер салатын айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

618 552,0

    1 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін 
түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік 
бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
бюджетінен (шығыстар сметасынан) 
ұсталатын және қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер салатын 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, 
өндіріп алулар

618 552,0

  06   Басқа да салықтық емес түсiмдер 331 028,0
    1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 331 028,0
3     Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 15 926,0
  01   Мемлекеттік мекемелерге бекітілген 

мемлекеттік мүлікті сату 15 926,0

    1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген 
мемлекеттік мүлікті сату 15 926,0

4     Трансферттердің түсімдері 133 245 369,8
  01   Төмен тұрған мемлекеттiк басқару 

органдарынан трансферттер 2 713 110,8

    2 Аудандық (қалалық) бюджеттерден 
трансферттер 2 713 110,8

  02   Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған 
органдарынан түсетiн трансферттер 130 532 259,0

    1 Республикалық бюджеттен түсетiн 
трансферттер 130 532 259,0

Функционалдық топ

   Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
    Бюджеттік бағдарлама
      Атауы
      1. Шығындар 138 283 862,7
01     Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2 263 653,0

110   Облыс мәслихатының аппараты 39 956,0
001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз 

ету жөніндегі қызметтер  38 936,0

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 020,0
120   Облыс әкімінің аппараты 1 483 977,0

    001 Облыс  әкімінің  қызметін  қамтамасыз  ету 
жөніндегі қызметтер 1 299 149,0

    004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 63 820,0
    007 Ведомстволық  бағыныстағы  мемлекеттік 

мекемелерінің  және  ұйымдарының  күрделі 
шығыстары

15 714,0

    009 Аудандық  маңызы  бар  қалалардың, 
ауылдардың,  кенттердің,  ауылдық 
округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз 
ету және өткізу

21 937,0

    013 Облыс  Қазақстан  халқы  Ассамблеясының 
қызметін қамтамасыз ету 83 357,0

257   Облыстың қаржы басқармасы 97 231,0
001 Жергілікті  бюджетті  атқару  және 

облыстық  коммуналдық  меншікті  басқару 
саласындағы  мемлекеттік  саясатты  іске 
асыру жөніндегі қызметтер

94 881,0

009 Жекешелендіру,  коммуналдық  меншікті 
басқару,  жекешелендіруден  кейінгі  қызмет 
және осыған байланысты дауларды реттеу 

2 350,0

258   Облыстың  экономика  және  бюджеттік 
жоспарлау басқармасы 106 468,0

001 Экономикалық  саясатты,  мемлекеттік 
жоспарлау  жүйесін  қалыптастыру  мен 
дамыту  саласындағы  мемлекеттік  саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

106 468,0

  263   Облыстың ішкі саясат басқармасы 100 310,0
    078 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 100 310,0

282   Облыстың тексеру комиссиясы 154 268,0
001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер  154 268,0

  289   Облыстың  кәсіпкерлік  және  туризм 
басқармасы 57 983,0

    001 Жергілікті  деңгейде  кәсіпкерлік  пен 
туризмді  дамыту  саласындағы  мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

57 983,0

  718   Облыстың  мемлекеттік  сатып  алу 
басқармасы 36 560,0

    001 Жергілікті  деңгейде  мемлекеттік  сатып 
алуды  басқару  саласындағы  мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 560,0

  730   Қазақстан  Республикасы  Президентінің 
“Байқоңыр”  кешеніндегі  арнаулы  өкілінің 
қызметін қамтамсыз ету басқармасы

44 606,0

    001 Қазақстан  Республикасы  Президентінің 
“Байқоңыр”  кешеніндегі  арнаулы  өкілінің 
қызметін  қамтамсыз  ету  жөніндегі 
қызметтер

44 606,0

  288   Облыстың  құрылыс,  сәулет  және  қала 
құрылысы басқармасы 142 294,0

    061 Мемлекеттік  органдардың  объектілерін 
дамыту 142 294,0

02     Қорғаныс 1 153 786,6
  120   Облыс әкімінің аппараты 1 132 426,6
    010 Жалпыға  бірдей  әскери  міндетті  атқару 

шеңберіндегі іс-шаралар 23 410,6

    011 Аумақтық  қорғанысты даярлау және  облыс 
ауқымдағы аумақтық қорғаныс 421 185,0

    012 Облыстық  ауқымдағы  жұмылдыру 
дайындығы және жұмылдыру 64 899,0

    014 Облыстық  ауқымдағы  төтенше 
жағдайлардың алдын алу және жою 622 932,0

  287   Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын 
табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы 
уәкілетті органдардың аумақтық органы

21 360,0

    003 Облыс  ауқымындағы  азаматтық 
қорғаныстың іс-шаралары 11 167,0

    004 Облыс ауқымындағы төтенше жағдайлардың 
алдын алу және оларды жою 10 193,0

03     Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, 
қылмыстық-атқару қызметі 5 697 188,0

120   Облыс әкімінің аппараты 22 154,0
    015 Аудандардың  (облыстық  маңызы  бар 

қалалардың)  бюджеттеріне  азаматтық  хал 
актілерін  тіркеу  бөлімдерінің  штат  санын 
ұстауға  берілетін  ағымдағы  нысаналы 
трасферттер

22 154,0

252   Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын 
атқарушы ішкі істер органы 5 661 232,0

001 Облыс  аумағында  қоғамдық  тәртіпті  және 
қауіпсіздікті  сақтауды  қамтамасыз  ету 
саласындағы  мемлекеттік  саясатты  іске 
асыру жөніндегі қызметтер 

4 352 223,0

003 Қоғамдық  тәртіпті  қорғауға  қатысатын 
азаматтарды көтермелеу  2 449,0

006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары  1 199 575,0
013 Белгілі  тұратын  жері  және  құжаттары  жоқ 

адамдарды орналастыру қызметтері 43 996,0

014 Әкімшілік  тәртіппен  тұтқындалған 
адамдарды ұстауды ұйымдастыру  51 807,0

015 Қызметтік  жануарларды  ұстауды 
ұйымдастыру 11 182,0

  288   Облыстың  құрылыс,  сәулет  және  қала 
құрылысы басқармасы 13 802,0

    053 Қоғамдық  тәртіп  және  қауіпсіздік 
объектілерін салу 13 802,0

04     Бiлiм беру 23 608 351,2
252   Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын 

атқарушы ішкі істер органы 1 297,0

007 Кадрлардың  біліктілігін  арттыру  және 
оларды қайта даярлау 1 297,0

253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 394 261,0
003 Кадрлардың  біліктілігін  арттыру  және 

оларды қайта даярлау 60 830,0

043 Техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен 
кейінгі  білім  беру  ұйымдарында  мамандар 
даярлау

333 431,0

261   Облыстың білім басқармасы 15 127 119,1
001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 

мемлекеттік  саясатты  іске  асыру  жөніндегі 
қызметтер

130 341,0

003 Арнайы  білім  беретін  оқу  бағдарламалары 
бойынша жалпы білім беру 749 948,0

004 Облыстық  мемлекеттік  білім  беру 
мекемелерінде  білім  беру  жүйесін 
ақпараттандыру 

10 065,0

005 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер 
үшін  оқулықтар  мен  оқу-әдiстемелiк 
кешендерді сатып алу және жеткізу 

11 743,0

006 Мамандандырылған  білім  беру 
ұйымдарында  дарынды  балаларға  жалпы 
білім беру

569 678,0

007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, 
мектептен  тыс  іс-шараларды  және 
конкурстар өткізу

115 086,0

012 Дамуында  проблемалары  бар  балалар  мен 
жасөспірімдердің  оңалту  және  әлеуметтік 
бейімдеу 

206 723,0

019 Облыстық  мемлекеттік  білім  беру 
мекемелеріне  жұмыстағы  жоғары 
көрсеткіштері үшін гранттар беру

17 091,0

024 Техникалық  және  кәсіптік  білім  беру 
ұйымдарында мамандар даярлау 2 591 050,0

025 Орта  білімнен  кейінгі  білім  беру 
ұйымдарында мамандар даярлау 1 907 288,0

027 Мектепке  дейінгі  білім  беру  ұйымдарында 
мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске 
асыруға  аудандардың  (облыстық  маңызы 
бар  қалалардың)  бюджеттеріне  берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

5 165 266,0

029 Әдістемелік жұмыс 45 481,0
    054 Аудандардың  (облыстық  маңызы  бар 

қалалардың)  бюджеттеріне  Байқоңыр 
қаласындағы  қазақ  тілінде  білім  беру 
ұйымдарының  қызметін  қамтамасыз  етуге 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

982 151,0

061 Аудандардың  (облыстық  маңызы  бар 
қалалардың)  бюджеттеріне  үш  деңгейлі 
жүйе  бойынша  біліктілігін  арттырудан 
өткен  мұғалімдерге  еңбекақыны  көтеруге 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 199 411,0

067 Ведомстволық  бағыныстағы  мемлекеттік 
мекемелерінің  және  ұйымдарының  күрделі 
шығыстары

111 798,0

113 Жергілікті  бюджеттерден  берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер  1 313 999,1

  285   Облыстың  дене  шынықтыру  және  спорт 
басқармасы 1 629 938,0

    006 Балалар  мен  жасөспірімдерге  спорт 
бойынша қосымша білім беру 1 377 463,0

    007 Мамандандырылған  бiлiм  беру 
ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға 
жалпы бiлiм беру

252 475,0

  288   Облыстың  құрылыс,  сәулет  және  қала 
құрылысы басқармасы 6 455 736,1

    011 Білім  беру  объектілерін  салу  және 
реконструкциялау 6 455 736,1

05     Денсаулық сақтау 29 862 376,0
253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 27 103 637,0

001 Жергілікті  деңгейде  денсаулық  сақтау 
саласындағы  мемлекеттік  саясатты  іске 
асыру жөніндегі қызметтер

110 224,0

005 Жергілікті  денсаулық  сақтау  ұйымдары 
үшін  қанды,  оның  құрамдауыштары  мен 
препараттарын өндіру

369 746,0

006 Ана  мен  баланы  қорғау  бойынша  қызмет 
көрсету 118 097,0

007 Салауатты өмір салтын насихаттау 161 140,0
008 Қазақстан  Республикасында  ЖИТС-тің 

алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі 
іс-шараларды іске асыру

15 353,0

009 Туберкулез,  жұқпалы  аурулар,  психикалық 
күйзеліс және мінез-құлқының бұзылуынан, 
оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін 
заттарды  қолдануға  байланысты,  зардап 
шегетін  адамдарға  медициналық  көмек 
көрсету

5 155 904,0

011 Республикалық  бюджет  қаражаты  есебінен 
көрсетілетін  және  аудандық  маңызы 
бар  және  ауылдың  денсаулық  сақтау 
субъектілері  көрсететін  медициналық 
көмекті  қоспағанда,  жедел  медициналық 
көмек көрсету және санитариялық авиация

975 224,0

013 Патологоанатомиялық  ашып  тексеруді 
жүргізу 26 506,0

014 Халықтың  жекелеген  санаттарын 
амбулаториялық  деңгейде  дәрілік 
заттармен  және  балаларға  арналған  және 
емдік  тағамдардың  арнаулы  өнімдерімен 
қамтамасыз ету

685 266,0

016 Азаматтарды  елді  мекеннен  тыс  жерлерде 
емделу  үшін  тегін  және  жеңілдетілген  жол 
жүрумен қамтамасыз ету

33 963,0

017 Шолғыншы  эпидемиологиялық  қадағалау 
жүргізу үшін тест-жүйелерін сатып алу 1 250,0

018 Денсаулық  сақтау  саласындағы  ақпараттық 
талдамалық қызметтер 22 324,0

019 Туберкулезбен  ауыратын  науқастарды 
тубер кулезге  қарсы  препараттармен  қамта-
масыз ету

429 225,0

020 Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке 
қарсы препараттармен қамтамасыз ету 174 120,0

021 Онкогематологиялық  науқастарды  химия 
препараттарымен қамтамасыз ету 90 271,0

022 Созылмалы  бүйрек  функциясының  жетіс-
пеушілігі  бар,  аутоиммунды,  орфандық 
ауру лармен  ауыратын,  иммунитеті  жеткі-
ліксіз  науқастарды,  сондай-ақ  бүйрегін 
транс планттаудан  кейінгі  науқастарды 
дәрілік заттармен қамтамасыз ету 

445 319,0

026 Гемофилиямен  ауыратын  науқастарды  қан-
ды ұйыту факторларымен қамтамасыз ету 268 411,0

027 Халыққа  иммундық  профилактика  жүргі-
зу  үшін  вакциналарды  және  басқа  меди-
циналық иммундық биологиялық препа рат-
тарды орталықтандырылған сатып алу және 
сақтау

929 507,0

029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау 
базалары 26 398,0

030 Мемлекеттік  денсаулық  сақтау  органда ры-
ның күрделі шығыстары 730,0

033 Медициналық  денсаулық  сақтау 
ұйымдарының күрделі шығыстары 658 017,0

    038 Тегін  медициналық  көмектің  кепілдік 
берілген  көлемі  шеңберінде  скринингтік 
зерттеулер  жүргізу

178 611,0

    039 Аудандық маңызы бар және ауыл денсаулық 
сақтау субъектілерінің медициналық көмекті 
және  амбулаториялық-емханалық  көмекті 
халыққа тегін медициналық көмектің кепіл-
дік берілген көлемі шеңберінде көрсетуі

14 977 339,0

045 Азаматтардың жекелеген санаттарын дәрілік 
заттармен амбулаториялық емдеу деңгейінде 
жеңілдетілген жағдайда  қамтамасыз ету

277 840,0

046 Онкологиялық  науқастарға  тегін  медици-
налық  көмектің  кепілдік  берілген  көлемі 
шеңберінде медициналық көмек көрсету 

972 852,0

  288   Облыстың  құрылыс,  сәулет  және  қала 
құрылысы басқармасы 2 758 739,0

    038 Денсаулық  сақтау  объектілерін  салу  және 
реконструкциялау 2 748 681,0

    083 Жұмыспен  қамту  2020  жол  картасы  
шеңберінде  ауылдық  елді  мекендерде 
орналасқан дәрігерлік амбулаториялар және 
фельдшерлік-акушерлік пункттерді салу

10 058,0

06     Әлеуметтiк  көмек  және  әлеуметтiк 
қамсыздандыру 3 522 276,0

256   Облыстың  жұмыспен  қамтуды  үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 3 233 531,0

    001 Жергілікті  деңгейде  жұмыспен  қамтуды 
қамтамасыз ету  және халық үшін әлеуметтік 
бағдарламаларды  іске  асыру  саласында 
мемлекеттік  саясатты  іске  асыру  жөніндегі 
қызметтер

88 126,0

    002 Жалпы  үлгідегі  медициналық-әлеуметтік 
мекемелерде  (ұйымдарда)  қарттар  мен 
мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету

220 979,0

003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 256 473,0
011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік 

төлемдерді  есептеу,  төлеу  мен  жеткізу 
бойынша қызметтерге ақы төлеу

6,0

013 Психоневрологиялық  медициналық-
әлеуметтік  мекемелерде  (ұйымдарда) 
психоневрологиялық  аурулармен  ауыратын 
мүгедектер  үшін  арнаулы  әлеуметтік 
қызметтер көрсету

492 657,0

014 Оңалту  орталықтарында  қарттарға, 
мүгедектерге,  оның  ішінде  мүгедек 
балаларға  арнаулы  әлеуметтік  қызметтер 
көрсету 

511 684,0

015 Балалар психоневрологиялық медициналық-
әлеуметтік  мекемелерінде  (ұйымдарда) 
психоневрологиялық  патологиялары  бар 
мүгедек  балалар  үшін  арнаулы  әлеуметтік 
қызметтер көрсету

356 516,0

017 Аудандардың  (облыстық  маңызы  бар 
қалалардың)  бюджеттеріне  арнаулы 
әлеуметтік  қызметтер  стандарттарын 
енгізуге  берілетін  ағымдағы  нысаналы 
трансферттер 

1 342,0

018 Үкіметтік  емес  секторда  мемлекеттік 
әлеуметтік тапсырысты орналастыру 150 003,0

    044 Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын 
іске асыру 4 411,0

    045 Аудандардың  (облыстық  маңызы  бар 
қалалардың)  бюджеттеріне  Мүгедектердің 
құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру 
сапасын  жақсарту  жөніндегі  іс-шаралар 
жоспарын  іске  асыруға  берілетін  ағымдағы 
нысаналы трансферттер

89 229,0

    046 Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету 
және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 
іс-шаралар жоспарын іске асыру

4 013,0

    049 Аудандардың  (облыстық  маңызы  бар 
қалалардың)  бюджеттеріне  мемлекеттік 
атаулы  әлеуметтік  көмек  төлеуге  берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

7 318,0

    050 Аудандардың  (облыстық  маңызы  бар 
қалалардың) бюджеттеріне 18 жасқа дейінгі 
балаларға  мемлекеттік  жәрдемақылар 
төлеуге  берілетін  ағымдағы  нысаналы 
трансферттер

63 000,0

    051 Аудандардың  (облыстық  маңызы  бар 
қалалардың)  бюджеттеріне  Ұлы  Отан 
соғысындағы  Жеңістің  жетпіс  жылдығына 
арналған  іс-шараларды  өткізуге  берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

184 856,0

    052 Ұлы  Отан  соғысындағы  Жеңістің  жетпіс 
жылдығына арналған іс-шараларды өткізу 3 486,0

    053 Кохлеарлық  импланттарға  дәлдеп  сөйлеу 
процессорларын  ауыстыру  және  келтіру 
бойынша қызмет көрсету

30 691,0

067 Ведомстволық  бағыныстағы  мемлекеттік 
мекемелерінің  және  ұйымдарының  күрделі 
шығыстары

12 656,0

113 Жергілікті  бюджеттерден  берілетін 
ағымдағы нысалы трансферттер  756 085,0

261   Облыстың білім басқармасы 179 330,0
015 Жетiм  балаларды,  ата-анасының 

қамқорлығынсыз  қалған  балаларды 
әлеуметтік қамсыздандыру

138 356,0

037 Әлеуметтік сауықтандыру 40 974,0
  263   Облыстың ішкі саясат басқармасы 39 136,0
    077 Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету 

және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 
іс-шаралар жоспарын іске асыру

39 136,0

  268   Облыстың  жолаушылар  көлігі  және 
автомобиль жолдары басқармасы 15 245,0

    045 Аудандардың  (облыстық  маңызы  бар 
қалалардың)  бюджеттеріне  Мүгедектердің 
құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру 
сапасын  жақсарту  жөніндегі  іс-шаралар 
жоспарын  іске  асыруға  берілетін  ағымдағы 
нысаналы трансферттер

15 245,0

  295   Облыстың  еңбек  саласындағы  бақылау 
басқармасы 55 034,0

    001 Жергілікті  деңгейде  еңбек  қатынастарын 
реттеу саласында мемлекеттік саясатты іске 
асыру бойынша қызметтер

54 404,0

    003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 630,0
07     Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 10 516 306,8

279   Облыстың  энергетика  және  тұрғын  үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы 7 065 113,0

001 Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы 
мемлекеттік  саясатты  іске  асыру  жөніндегі 
қызметтер 

70 406,0

010 Аудандардың  (облыстық  маңызы  бар 
қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтау 
және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін 
нысаналы даму трансферттері 

3 617 279,0

014 Аудандар  (облыстық  маңызы  бар  қалалар) 
бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты 
дамытуға  арналған  нысаналы  даму 
трансферттері

98 857,0

030 Аудандардың  (облыстық  маңызы  бар 
қалалардың)  бюджеттеріне  елді  мекендерді 
сумен  жабдықтау  және  су  бұру  жүйелерін 
дамытуға  берілетін  нысаналы  даму 
трансферттері 

2 682 747,0

038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 186 871,0
113 Жергілікті  бюджеттерден  берілетін 

ағымдағы нысаналы трансферттер  274 819,0

114 Жергілікті  бюджеттерден  берілетін 
нысаналы даму трансферттері  134 134,0

  288   Облыстың  құрылыс,  сәулет  және  қала 
құрылысы басқармасы 3 451 193,8

    013 Аудандар  (облыстық  маңызы  бар  қалалар) 
бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты 
дамытуға  арналған  нысаналы  даму 
трансферттері

122 690,0

    014 Аудандардың  (облыстық  маңызы  бар 
қалалардың)  бюджеттеріне  коммуналдық 
тұрғын  үй  қорының  тұрғын  үйлерін 
жобалауға  және  (немесе)  салуға, 
реконструкциялауға  берілетін  нысаналы 
даму трансферттері

253 390,0

    030 Коммуналдық шаруашылықты дамыту 403,0
    034 Аудандардың  (облыстық  маңызы  бар  қа-

лалардың)  бюджеттеріне  инженерлік-ком-

муникациялық  инфрақұрылымды  жо ба-
лауға, дамытуға және (немесе) жай ластыруға 
берілетін нысаналы даму трансферттері

3 074 710,8

08     Мәдениет,  спорт,  туризм  және  ақпараттық 
кеңістiк 7 818 932,0

263   Облыстың ішкі саясат басқармасы 1 065 232,0
001 Жергілікті  деңгейде  мемлекеттік  ішкі 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 210 313,0

    003 Жастар  саясаты  саласында  іс-шараларды 
іске асыру 110 995,0

007 Мемлекеттік  ақпараттық  саясат  жүргізу 
жөніндегі қызметтер 638 091,0

    010 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының 
басқа да тiлдерін дамыту 17 725,0

032 Ведомстволық  бағыныстағы  мемлекеттік 
мекемелерінің  және  ұйымдарының  күрделі 
шығыстары

10 201,0

113 Жергілікті  бюджеттерден  берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер  77 907,0

  273   Облыстың  мәдениет,  мұрағаттар  және 
құжаттама басқармасы 1 467 719,0

    001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет және мұрағат 
ісін  басқару  саласындағы  мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

66 019,0

    005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 127 446,0
    007 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған 

қолжетімділікті қамтамасыз ету 152 430,0

    008 Театр және музыка өнерін қолдау 411 779,0
    009 Облыстық  кiтапханалардың  жұмыс  iстеуiн 

қамтамасыз ету 123 792,0

    010 Мұрағат  қорының  сақталуын  қамтамасыз 
ету 189 194,0

    032 Ведомстволық  бағыныстағы  мемлекеттік 
мекемелерінің  және  ұйымдарының  күрделі 
шығыстары

388 459,0

    113 Жергілікті  бюджеттерден  берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер 8 600,0

285   Облыстың  дене  шынықтыру  және  спорт 
басқармасы 1 721 490,0

001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және 
спорт  саласында мемлекеттік  саясатты  іске 
асыру жөніндегі қызметтер 

157 096,0

002 Облыстық  деңгейде  спорт  жарыстарын 
өткізу 100 493,0

003 Әр түрлі  спорт  түрлері бойынша облыстың 
құрама командаларының мүшелерін дайын-
дау және республикалық және халықаралық 
спорт жарыстарына қатысуы 

1 091 837,0

032 Ведомстволық  бағыныстағы  мемлекеттік 
мекемелердің  және  ұйымдардың  күрделі 
шығыстары

2 142,0

113 Жергілікті  бюджеттерден  берілетін  ағым-
дағы нысаналы трансферттер 369 922,0

  289   Облыстың  кәсіпкерлік  және  туризм 
басқармасы 20 424,0

    010 Туристік қызметті реттеу 20 424,0
  288   Облыстың  құрылыс,  сәулет  және  қала 

құрылысы басқармасы 3 544 067,0

    018 Мұрағат объектілерін дамыту 112 468,0
    024 Cпорт объектілерін дамыту 418 481,0
    027 Мәдениет объектілерін дамыту 3 013 118,0
09     Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын 

пайдалану 2 402 743,4

279   Облыстың  энергетика  және  тұрғын  үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы 2 402 743,4

007 Жылу-энергетикалық жүйесін дамыту 941 145,4
071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту  1 242 766,0

    081 Елді  мекендерді  шаруашылық-ауыз 
сумен  жабдықтау  үшін  жерасты  суларына 
іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыру 
және жүргізу

218 832,0

10     Ауыл,  су,  орман,  балық  шаруашылығы, 
ерекше  қорғалатын  табиғи  аумақтар, 
қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін 
қорғау, жер қатынастары

11 442 199,0

251   Облыстың жер қатынастары басқармасы 34 519,0
  001 Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу 

саласындағы  мемлекеттік  саясатты  іске 
асыру жөніндегі қызметтер 

34 519,0

254   Облыстың  табиғи  ресурстар  және  табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасы 1 189 211,0

001 Жергілікті  деңгейде  қоршаған  ортаны 
қорғау  саласындағы  мемлекеттік  саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

68 869,0

003 Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы 
құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз 
ету

21 592,0

005 Ормандарды  сақтау,  қорғау,  молайту  және 
орман өсiру 554 030,0

006 Жануарлар дүниесін қорғау  10 969,0
008 Қоршаған  ортаны  қорғау  бойынша  іс-

шаралар  352 182,0

022 Қоршаған  ортаны  қорғау  объектілерін 
дамыту 158 675,0

114 Жергілікті  бюджеттерден  берілетін 
нысаналы даму трансферттері 22 894,0

255   Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 7 768 322,0
001 Жергілікті  деңгейде  ауыл  шаруашылығы 

саласындағы  мемлекеттік  саясатты  іске 
асыру жөніндегі қызметтер

107 305,0

002 Тұқым шаруашылығын қолдау 454 930,0
014 Ауыл  шаруашылығы  тауарларын 

өндірушілерге  су  жеткізу  бойынша 
көрсетілетін  қызметтердің  құнын 
субсидиялау

386 404,0

016 Жеміс-жидек дақылдарының және жүзімнің 
көп  жылдық  көшеттерін  отырғызу  және 
өсіруді қамтамасыз ету 

106 644,0

018 Пестицидтерді  (улы  химикаттарды) 
залалсыздандыру 1 775,0

020 Басым  дақылдарды  өндіруді  субсидиялау 
арқылы  өсімдік  шаруашылығы  өнімінің 
шығымдылығы  мен  сапасын  арттыруды 
және  көктемгі    егіс  пен  егін  жинау 
жұмыстарын  жүргізуге  қажетті  жанар-
жағармай  материалдары  мен  басқа  да 
тауар-материалдық құндылықтардың құнын 
арзандатуды субсидиялау

2 601 764,0

028 Уақытша  сақтау  пунктіне  дейін 
ветеринариялық препараттарды тасымалдау 
бойынша көрсетілетін қызметтер

5 963,0

029 Ауыл  шаруашылық  дақылдарының  зиянды 
организмдеріне  қарсы  күрес  жөніндегі  іс-
шаралар

14 161,0

    041 Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге 
өсімдіктерді  қорғау  мақсатында 
ауыл  шаруашылығы  дақылдарын 
өңдеуге  арналған  гербицидтердің, 
биоагенттердің  (энтомофагтардың)  және 
биопрепараттардың құнын арзандату

148 718,0

    045 Тұқымдық  және  көшет  отырғызылатын 
материалдың сорттық және себу сапаларын 
анықтау 

16 478,0

    046 Тракторларды,  олардың  тіркемелерін, 
өздігінен  жүретін  ауыл  шаруашылығы, 
мелиоративтік  және  жол-құрылыс 
машиналары  мен  тетіктерін  мемлекеттік 
есепке алуға және тіркеу

357,0

    047 Тыңайтқыштар  (органикалықтарды 
қоспағанда) құнын субсидиялау 1 523 403,0

    048 Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған 
топырақта өсіру 6 420,0

    050 Инвестициялар  салынған  жағдайда 
агроөнеркәсіптік кешен субъектісі  көтерген 
шығыстардың бөліктерін өтеу

75 445,0

    051 Агроөнеркәсіптік  кешен  субъектілерінің 
қарыздарын  кепілдендіру  мен  сақтандыру 
шеңберінде субсидиялау

13 569,0

    052 Аудандардың  (облыстық  маңызы  бар 
қалалардың) бюджеттеріне агроөнеркәсіптік 
кешеннің  жергілікті  атқарушы 
органдарының  бөлімшелерін  ұстауға 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

54 293,0

    053 Мал шаруашылығы өнімдерінің  өнімділігін 
және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал 
шаруашылығын субсидиялау

2 250 693,0

  279   Облыстың  энергетика  және  тұрғын  үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы 2 229 586,0

    028 Аудандардың  (облыстық  маңызы  бар 
қалалардың)  бюджеттеріне  жаңартылатын 
энергия  көздерін  пайдалануды  қолдануға 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 430,0

032 Ауыз  сумен  жабдықтаудың  баламасыз 
көздерi  болып  табылатын  сумен 
жабдықтаудың  аса  маңызды  топтық  және 
жергілікті  жүйелерiнен  ауыз  су  беру 
жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау 

2 225 156,0

  288   Облыстың  құрылыс,  сәулет  және  қала 
құрылысы басқармасы 547,0

    022 Қоршаған  ортаны  қорғау  объектілерін 
дамыту 547,0

  725   Облыстың  жердің  пайдаланылуы  мен 
қорғалуын бақылау басқармасы 35 401,0

    001 Жергілікті  деңгейде  жердің  пайдаланылуы 
мен  қорғалуын  бақылау  саласындағы 
мемлекеттік  саясатты  іске  асыру  жөніндегі 
қызметтер

35 401,0

  731   Облыстың  ветеринариялық  бақылау 
басқармасы 184 613,0

    001 Жергілікті  деңгейде  ветеринариялық 
бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

20 981,0

    030 Жануарлардың  энзоотиялық  ауруларының 
профилактикасы  мен  диагностикасына 
арналған  ветеринариялық  препараттарды, 
олардың  профилактикасы  мен 
диагностикасы  жөніндегі  қызметтерді 
орталықтандырып  сатып  алу,  оларды 
сақтауды  және  аудандардың  (облыстық 
маңызы  бар  қалалардың)  жергілікті 
атқарушы  органдарына  тасымалдауды 
(жеткізуді) ұйымдастыру

148 442,0

    113 Жергілікті  бюджеттерден  берілетін 
ағымдағы нысалы трансферттер 6 400,0

    114 Жергілікті  бюджеттерден  берілетін 
нысаналы даму трансферттері 8 790,0

11     Өнеркәсіп,  сәулет,  қала  құрылысы  және 
құрылыс қызметі 392 001,0

  724   Облыстың    мемлекеттік  сәулет-құрылыс 
бақылауы басқармасы 41 137,0

    001 Жергілікті  деңгейде  мемлекеттік  сәулет-
құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 137,0

  288   Облыстың  құрылыс,  сәулет  және  қала 
құрылысы басқармасы 350 864,0

    001 Жергілікті  деңгейде  құрылыс,  сәулет  және 
қала  құрылысы  саласындағы  мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

343 141,0

    004 Қала  құрылысын  дамытудың  кешенді 
схемаларын  және  елді  мекендердің  бас 
жоспарларын әзірлеу

5 976,0

    032 Ведомстволық  бағыныстағы  мемлекеттік 
мекемелерінің  және  ұйымдарының  күрделі 
шығыстары

1 747,0

12     Көлiк және коммуникация 3 564 928,0

268   Облыстың  жолаушылар  көлігі  және 
автомобиль жолдары басқармасы 3 361 292,0

001 Жергілікті  деңгейде  көлік  және 
коммуникация  саласындағы  мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 735,0

002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 795 519,0
003 Автомобиль  жолдарының  жұмыс  істеуін 

қамтамасыз ету 128 656,0

005 Әлеуметтiк  маңызы  бар  ауданаралық 
(қалааралық)  қатынастар  бойынша 
жолаушылар тасымалын субсидиялау

17 682,0

007 Аудандардың  (облыстық  маңызы 
бар  қалалар)  бюджеттеріне  көлік 
инфрақұрылымын  дамытуға  берілетін 
нысаналы даму трансферттері

378 886,0

025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-
мекендердің көшелерін күрделі және орташа 
жөндеу

132 260,0

113 Жергілікті  бюджеттерден  берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер  1 855 554,0

  288   Облыстың  құрылыс,  сәулет  және  қала 
құрылысы басқармасы 203 636,0

080 Мамандандырылған  халыққа  қызмет 
көрсету орталықтарын құру 203 636,0

13     Басқалар 6 423 789,0
120   Облыс әкімінің аппараты 334 096,0

008 «Ақпараттық  технологиялар  орталығы» 
мемлекеттік  мекемесінің  қызметін 
қамтамасыз ету

334 096,0

257   Облыстың қаржы басқармасы 2 330 070,0
012 Облыстық  жергілікті  атқарушы  органының 

резервi 114 660,0

    040 Аудандардың  (облыстық  маңызы  бар 
қалалардың)  бюджеттерiне  мемлекеттік 
мекемелердің  мемлекеттік  қызметшілері 
болып  табылмайтын  жұмыскерлерінің, 
сондай-ақ  жергілікті  бюджеттерден 
қаржыландырылатын  мемлекеттік 
қазыналық  кәсіпорындар  жұмыскерлерінің  
лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек 
жағдайлары  үшін  ай  сайынғы  үстемеақы 
төлеуге  берілетін  ағымдағы  нысаналы 
трансферттер

2 215 410,0

258   Облыстың  экономика  және  бюджеттік 
жоспарлау басқармасы 254 310,0

003 Жергілікті  бюджеттік  инвестициялық 
жобалардың  техникалық-экономикалық 
негіздемелерін  және  концессиялық 
жобалардың  конкурстық  құжаттамаларын 
әзірлеу  немесе  түзету,  сондай-ақ  қажетті 
сараптамаларын  жүргізу,  концессиялық 
жобаларды консультативтік сүйемелдеу

254 310,0

279   Облыстың  энергетика  және  тұрғын  үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы 2 439 250,0

  024 «Бизнестің  жол  картасы  2020» 
бағдарламасы  шеңберінде  индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

1 530 071,0

  037 Өңірлерді  дамытудың  2020  жылға  дейінгі 
бағдарламасы  шеңберінде  инженерлік 
инфрақұрылымды дамыту

909 179,0

  280   Облыстың  индустриялдық-инновациялық 
даму басқармасы 102 629,0

    001 Жергілікті  деңгейде  индустриялық-
инновациялық  қызметті  дамыту 
саласындағы  мемлекеттік  саясатты  іске 
асыру жөніндегі қызметтер

102 629,0

  288   Облыстың  құрылыс,  сәулет  және  қала 
құрылысы басқармасы 246 244,0

    051 «Бизнестің  жол  картасы  2020» 
бағдарламасы  шеңберінде  индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

246 244,0

  289   Облыстың  кәсіпкерлік  және  туризм 
басқармасы 717 190,0

    005 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы 
шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау 12 000,0

    006 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы 
шеңберінде  кредиттер  бойынша  пайыздық 
мөлшерлемені субсидиялау

660 190,0

    015 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы 
шеңберінде  шағын  және  орта  бизнеске 
кредиттерді ішінара кепілдендіру

45 000,0

14     Борышқа қызмет көрсету 4 054,0
257   Облыстың қаржы басқармасы 4 054,0

016 Жергілікті  атқарушы  органдардың 
республикалық  бюджеттен  қарыздар 
бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді 
төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

4 054,0

15     Трансферттер 29 611 278,7
257   Облыстың қаржы басқармасы 29 611 278,7

007 Субвенциялар 29 461 485,0
011 Нысаналы  пайдаланылмаған  (толық 

пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару 93 764,6

017 Нысаналы  мақсатқа  сай  пайдаланылмаған 
нысаналы трансферттерді қайтару 38 494,1

    049 Бюджет  заңнамасымен  қарастырылған 
жағдайларда  жалпы  сипаттағы 
трансферттерды қайтару

17 535,0

      3. Таза бюджеттік кредиттеу 3 884 248,0
      Бюджеттік кредиттер 5 176 092,0
07     Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 108 785,0

279   Облыстың  энергетика  және  тұрғын  үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы 3 039 727,0

046 Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне жылу, сумен 
жабдықтау және су бұру жүйелерін 
реконструкция  және құрылыс үшін кредит 
беру

3 039 727,0

288   Облыстың  құрылыс,  сәулет  және  қала 
құрылысы басқармасы 1 069 058,0

009 Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй 
жобалауға және салуға кредит беру

1 069 058,0

10     Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, 
қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін 
қорғау, жер қатынастары

1 067 307,0

255   Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 1 067 307,0
025 Мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын 

іске асыру үшін жергілікті атқарушы 
органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

1 067 307,0

      Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 291 844,0
5     Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 291 844,0

1   Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік 
кредиттерді өтеу 1 291 844,0

03 Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) жергілікті  атқарушы 
органдарына облыстық бюджеттен берілген 
бюджеттік кредиттерді өтеу

1 291 844,0

      4. Қаржы активтерімен операциялар 
бойынша сальдо 2 503 606,0

      Қаржы активтерін сатып алу 2 503 606,0
13     Басқалар 2 503 606,0

257   Облыстың қаржы басқармасы 2 050 000,0
005 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 

қалыптастыру немесе ұлғайту 2 050 000,0

  279   Облыстың Энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы 353 606,0

039 Аудандардың (облыстық маңызы 
бар қалалардың) бюджеттеріне 
мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың 
жарғылық капиталдарын ұлғайтуға 
берілетін нысаналы даму трансферттері

353 606,0

  289   Облыстың кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы 100 000,0

    065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту 100 000,0

      Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан 
түсетін түсімдер 0,0

      5. Бюджет тапшылығы (профициті)  -5 590 913,9
      6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру 

(профицитін пайдалану) 5 590 913,9

      Қарыздар түсімі 5 176 092,0
7     Қарыздар түсімі 5 176 092,0

    Мемлекеттік ішкі қарыздар  5 176 092,0
2   Қарыз алу келісім-шарттары 5 176 092,0

    02 Облыстың, республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың жергілікті атқарушы 
органы алатын қарыздар

5 176 092,0

      Қарыздарды өтеу 746 374,0
    Қарыздарды өтеу 746 374,0
257   Облыстың қаржы басқармасы 746 374,0

015 Жергілікті  атқарушы  органның  жоғары 
тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу 746 374,0

8     Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын 
қалдықтары 1 161 195,9

    Бюджет қаражаты қалдықтары 1 161 195,9
1   Бюджет қаражатының бос қалдықтары 1 161 195,9

01 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 1 161 195,9
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«2015-2017  жылдарға арналған  облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2014 жылғы 
12 желтоқсандағы № 236 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

 Мемлекеттік тіркеу № 4919   2015 жылғы 19 наурыз

«Қазақстан  Республикасының  Бюджет  кодексі»  Қазақстан  Республикасының  2008  жылғы 
4  желтоқсандағы  кодексінің  104-бабының          5-тармағына  және  106-бабының  4-тармағына, 
«Қазақстан  Республикасындағы  жергілікті  мемлекеттік  басқару  және  өзін-өзі  басқару  туралы» 
Қазақстан  Республикасының  2001  жылғы  23  қаңтардағы  Заңының  6-бабының  1-тармағының  1) 
тармақшасына сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1.  «2015-2017  жылдарға  арналған  облыстық  бюджет  туралы»  Қызылорда  облыстық 
мәслихатының  2014  жылғы  12  желтоқсандағы  33-сессиясының  №  236  шешіміне  (нормативтік 
құқықтық  актілердің  мемлекеттік  тіркеу  Тізілімінде  4823  нөмірімен  тіркелген,  облыстық  «Сыр 
бойы»  газетінің  2014  жылғы  27    желтоқсандағы  №  193,  облыстық  «Кызылординские  вести» 
газетінің 2014 жылғы 27 желтоқсандағы                 № 193 жарияланған) мынадай өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілсін:

1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2015-2017 жылдарға арналған облыстық бюджет 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның 

ішінде 2015 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 139 080 802,8 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 4 645 566 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1 173 941 мың теңге; 
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 15 926 мың теңге;
трансферттер түсімі – 133 245 369,8 мың теңге;
2) шығындар – 138 283 862,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 3 884 248 мың теңге;

бюджеттік кредиттер – 5 176 092 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 1 291 844 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 2 503 606 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 2 503 606 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 590 913,9  мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 590 913,9 мың теңге.»;
4-тармақ жаңа мазмұндағы 14) тармақшамен толықтырылсын:
«14) ветеринариялық пункттердің материалдық-техникалық базасын нығайтуға.»;
жаңа мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
«4-1.  Республикалық  бюджеттің  есебінен  аудандар және Қызылорда  қаласы  бюджеттеріне 

2015  жылға  арналған  ағымдағы  нысаналы  трансферттердің  бөлінуі  жергілікті  атқарушы 
органдарының шешімдері негізінде айқындалады:

1)  мектепке  дейінгі  білім  беру  ұйымдарында  мемлекеттік  білім  беру  тапсырысын  іске 
асыруға;

2)  үш  деңгейлі  жүйе  бойынша  біліктілікті  арттырудан  өткен  мұғалімдерге  төленетін 
еңбекақыны арттыруға;

3) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге;
4) 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге;
5) халықты әлеуметтік қорғауға және оған көмек көрсетуге;
6) Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге;

7)  мемлекеттік  мекемелердің  мемлекеттік  қызметшілері  болып  табылмайтын 
жұмыскерлеріне, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорындардың жұмыскерлеріне лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін 
ай сайынғы үстемеақы төлеуге;

8) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдерінің штат санын ұстауға;
9) Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде білім беру ұйымдарының қызметін қамтамасыз етуге;
10) агроөнеркәсіптік кешеннің жергілікті атқарушы органдарының бөлімшелерін ұстауға;
11) жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдауға.»;
5-тармақтың 4) және 5)-тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«4)  коммуналдық  тұрғын  үй  қорының  тұрғын  үйлерін  жобалауға  және  (немесе)  салуға, 

реконструкциялауға;
5)  инженерлік-коммуникациялық  инфрақұрылымды  жобалауға,  дамытуға  және  (немесе) 

жайластыруға;»;
жаңа мазмұндағы 5-1 және 5-2-тармақтармен толықтырылсын:
«5-1.  Республикалық  бюджеттің  есебінен  аудандар және Қызылорда  қаласы  бюджеттеріне 

2015  жылға  арналған  нысаналы  трансферттердің  дамуына  бөлінуі  жергілікті  атқарушы 
органдарының шешімдері негізінде айқындалады:

1) коммуналдық шаруашылықты дамытуға;
2) сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға;
3) ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға;
4) көліктік инфрақұрылымды дамытуға;

5)  коммуналдық  тұрғын  үй  қорының  тұрғын  үйін  жобалауға  және  (немесе)  салуға, 
реконструкциялауға;

6)  инженерлік-коммуникациялық  инфрақұрылымды  жобалауға,  дамытуға  және  (немесе) 
жайластыруға;

7) мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға.
5.2. Республикалық бюджет есебінен аудандар және Қызылорда қаласы бюджеттеріне 2015 

жылға  арналған  бюджеттік  кредиттер  бөлінуі  жергілікті  атқарушы  органдарының  шешімдері 
негізінде айқындалады:

1) тұрғын үй жобалауға және (немесе) салуға;
2) мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін;
3) жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйлерін реконструкция және құрылыс үшін.»;
аталған  шешімнің  1-қосымшасы  осы  шешімнің  қосымшасына  сәйкес  жаңа  редакцияда 

жазылсын.
2. Осы шешім 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға 

жатады.

Қызылорда облыстық 
мәслихатының  

35-сессиясының төрағасы
А. Тайманов

Қызылорда облыстық мәслихаты 
хатшысының міндетін 

уақытша атқарушы
А. Оңғарбаев

Қызылорда облыстық мәслихатының 2015 жылғы «18» наурыздағы 35-сессиясының № 259 шешіміне қосымша
Қызылорда облыстық мәслихатының 2014 жылғы «12» желтоқсандағы 33-сессиясының № 236 шешіміне 1-қосымша 

2015 жылға арналған облыстық бюджет
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5НАЗАР
ЖОБА

2015 жылға арналған асыл тұқымды 
мал шаруашылығын дамытуды, мал 

шаруашылығының өнімділігін және өнім 
сапасын арттыруды субсидиялау туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына, «Агроөнеркәсіптік кешенді және 
ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2005 
жылғы 8 шілдедегі Заңына, «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 
1998 жылғы 24 наурыздағы Заңына және «Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал 
шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы Министрінің 2014 жылғы 19 қарашадағы 
№3-1/600 бұйрығына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес жергілікті бюджеттен қосымша бөлінетін қаражат 
есебінен жүзеге асырылатын жеке қосалқы шаруашылықтарда ірі қара малдың және қойлардың 
аналық мал басын қолдан ұрықтандыру жөніндегі шығындарды 100%-ға дейін өтеу және ірі, 
шырынды, құрама жем-шөп пен жем-шөп қоспаларын дайындау және сатып алу бойынша 
шығындарды арзандатуды субсидиялау бағыттары бойынша субсидиялар нормативтері, сондай-ақ 
өлшемдер мен талаптар;

осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды және 
мал шаруашылығы өнiмiнiң өнiмдiлiгi мен сапасын арттыруды субсидиялау бағыттары бойынша 
субсидиялар көлемдері бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары С.С.Қо-
жаниязовқа жүктелсін.

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

Қызылорда облысының әкімі                                                              Қ.Көшербаев.

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы министрі
_____________ А. Мамытбеков
2015 жылғы «___» ___________ 

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «___»  _________ № ___ қаулысына  

1-қосымша

Жергілікті бюджеттен қосымша бөлінетін қаражат есебінен жүзеге асырылатын жеке қосалқы 
шаруашылықтарда ірі қара малдың және қойлардың аналық мал басын қолдан ұрықтандыру 

жөніндегі шығындарды 100 %-ға дейін өтеу және ірі, шырынды, құрама жем-шөп пен жем-шөп 
қоспаларын дайындау және сатып алу бойынша шығындарды арзандатуды субсидиялау бағыттары 

бойынша субсидиялар нормативтері

№ Субсидиялау бағыты Өлшем 
бірлігі

1 басқа арналған
субсидиялар

нормативтері, теңге

1
Жеке қосалқы шаруашылықтардағы мүйізді ірі қара 
малдың аналығын қолдан ұрықтандыру шығынын 100 
% - ға дейін өтеу

бас 4000

2 Ірі, шырынды, құрама жем-шөп пен жем-шөп қоспаларын дайындау және сатып алу 
бойынша шығындарды арзандату
ет бағытындағы мүйізді ірі қара малы 

бас 32661

сүт бағытындағы мүйізді ірі қара малының аналығы бас 330786
сүт бағытындағы мүйізді ірі қара қашары бас 251692
сүт бағытындағы мүйізді ірі қара бас 67970
қойлар бас 2308,6
жылқылар бас 9530
түйелер бас 5855

Өлшемдер мен талаптар

№ Субсидиялау 
бағыты Өлшемдер мен талаптар

1 Жеке қосалқы шаруашылықтардағы мүйізді ірі қара малдың аналығын қолдан 
ұрықтандыру шығынын 100% - ға дейін өтеу

«Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 16-2 бабының 5, 7-тармақтарына сәйкестігі
арнайы мамандардың, сұйытылған азот (-1960С) таситын арнайы 
жабдықталған автокөлігінің, асыл тұқымды бұқа ұрығын сақтайтын   
6 және 35 литрлік Дьюар ыдыстарының болуы

2 Ірі, шырынды, құрама жем-шөп пен жем-шөп қоспаларын дайындау және сатып алу 
бойынша шығындарды арзандату

ет бағытындағы 
мүйізді ірі қара 
малы

           ағымдағы жылғы 1 қаңтарға сиыр мен қашарлардың (2 жастан 
ересек)  аналығы 50 бастан кем емес;
         ірi қара малды күтiп-бағуға арналған қоралар, науалар, сумен 
жабдықтау, жем-шөп дайындау техникасы, мал үшін жiктегiш және 
таразы құрылғысының болуы; 
        малдың бірдейлендіру нөмірінің болуы және мал басын ауыл 
шаруашылығы малдарын сәйкестендіру және асыл тұқымдық жүйе 
базасында тіркеу;
        ветеринариялық, ветеринариялық-санитариялық iс-шараларды 
ұйымдастыру және жүзеге асыру, зоотехникалық есепті жүргізу

сүт бағытындағы 
мүйізді ірі қара 
малының аналығы
     

     ағымдағы жылғы 1 қаңтарға сиыр мен қашарлардың (2 жастан 
ересек)  аналығы 400 бастан, орташа жылдық сауын сиыр 350 бастан,       
бір сиырдан орташа сауылым 4500 кг. кем емес;
      малдың бірдейлендіру нөмірінің болуы және мал басын ауыл 
шаруашылығы малдарын сәйкестендіру және асыл тұқымдық жүйе 
базасында тіркеу;
      ветеринариялық, ветеринариялық-санитариялық iс-шараларды 
ұйымдастыру және жүзеге асыру, зоотехникалық есепті жүргізу 

сүт бағытындағы 
мүйізді ірі қара 
малының қашары

      ағымдағы жылғы 1 қаңтарға сиыр мен қашарлардың (2 жастан 
ересек)  аналығы 400 бастан кем емес;
      малдың бірдейлендіру нөмірінің болуы және мал басын ауыл 
шаруашылығы малдарын сәйкестендіру және асыл тұқымдық жүйе 
базасында тіркеу;
      ветеринариялық, ветеринариялық-санитариялық iс-шараларды 
ұйымдастыру және жүзеге асыру, зоотехникалық есепті жүргізу     

сүт бағытындағы
мүйізді ірі қара 
малы

      ағымдағы жылғы 1 қаңтарға сиыр мен қашарлардың (2 жастан 
ересек) аналығы  50-ден 400 басқа дейін, бір сиырдан орташа 
жылдық сауылым 2500 кг кем емес;
      малдың бірдейлендіру нөмірінің болуы және мал басын ауыл 
шаруашылығы малдарын сәйкестендіру және асыл тұқымдық жүйе 
базасында тіркеу;
      ветеринариялық, ветеринариялық-санитариялық iс-шараларды 
ұйымдастыру және жүзеге асыру, зоотехникалық есепті жүргізу

қойлар

      ағымдағы жылғы 1 қаңтарға қойдың аналық мал басы 300-ден 
кем емес;
      қойды күтiп-бағуға арналған үй-жайлардың болуы;
      малдың бірдейлендіру нөмірінің болуы және мал басын ауыл 
шаруашылығы малдарын сәйкестендіру және асыл тұқымдық жүйе 
базасында тіркеу;
     ветеринариялық, ветеринариялық-санитариялық iс-шараларды 
ұйымдастыру және жүзеге асыру және зоотехникалық есепті жүргізу   

жылқылар

     ағымдағы жылғы 1 қаңтарға жылқының аналығы 75 бастан кем 
емес; 
     малдың бірдейлендіру нөмірінің болуы және мал басын ауыл 
шаруашылығы малдарын сәйкестендіру базасында тіркеу;     
     ветеринариялық, ветеринариялық-санитариялық iс-шараларды 
ұйымдастыру және жүзеге асыру, зоотехникалық есепті жүргізу  

түйелер

     ағымдағы жылғы 1 қаңтарға түйенің аналығы 75 бастан кем емес; 
     малдың бірдейлендіру нөмірінің болуы және мал басын ауыл 
шаруашылығы малдарын сәйкестендіру базасында тіркеу;
     ветеринариялық, ветеринариялық-санитариялық iс-шараларды 
ұйымдастыру және жүзеге асыру, зоотехникалық есепті жүргізу  

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «___»   _________ № ___ қаулысына  

2- қосымша

Асыл тұқымды 
мал шаруашылығын дамытуды және мал шаруашылығы өнiмiнiң өнiмдiлiгi мен сапасын 

арттыруды субсидиялау бағыттары бойынша субсидиялар көлемдері 

Бағдарлама 
атауы Субсидиялау бағыттары 

Субсидия 
нормативі, 

теңге

Субсидия көлемі
бас,

тонна мың теңге

Асыл 
тұқымды мал 

шаруашылығын 
қолдау

Ет бағытындағы асыл тұқымды ірі 
қара малдың аналық мал басына 
селекциялық және асылдандыру 
жұмысын жүргізу

20000 800 16000

Сүт бағытындағы асыл тұқымды 
ірі қара малдың аналық мал басына 
селекциялық және асылдандыру 
жұмысын жүргізу

20000 1500 30000

Тұқымдық түрлендірумен қамтыл-
ған ірі қара малдың аналық 
мал басына селекциялық және 
асылдандыру жұмысын жүргізу

18000 30000 540000

Импортталған асыл тұқымды ірі 
қара мал 118000 250 29500

Отандық ірі қара мал сатып алу 154000 700 107800
Тұқымдық түрлендірумен қамтыл-
ған қойлардың аналық мал басына 
селекциялық және асылдандыру 
жұмысын жүргізу

1500 80000 120000

Асыл тұқымды қой сатып алу 8000 10000 80000
Асыл тұқымды жылқы сатып алу 40000 600 24000
Асыл тұқымды түйе сатып алу 37000 110 4070
Жеке қосалқы шаруашылықтардың 
мал басынан қалыптастырылған, 
жалпы табында өсімін молайту үшін 
пайдаланылатын етті, сүтті және қос 
бағыттағы асыл тұқымды тұқымдық 
бұқаларды күтіп-бағу

104000 958 99595

Жеке қосалқы шаруашылықтарда 
ірі қара малдың аналық мал басын 
қолдан ұрықтандыру жөніндегі 
шығындарды 100% дейін өтеуге

4000 8000 32000

Жиыны 1082965

Мал 
шаруашылығы 

өнімінің 
өнімділігі 

мен сапасын 
арттыруды 

субсидиялау

Сиыр еті 3-деңгей 100 1297,6 129760

Қой еті 1-деңгей 200 130 26000
2- деңгей 100 32 3200

Жылқы еті 92 200 2174
Түйе еті 90 83 7470
Сүт, 1-деңгей 25 6100 152500
Сүт, 3-деңгей 10 100 1000
Қымыз 60 85 5100
Шұбат 55 301 16555
Ірі, шырынды, құрама жем-шөп пен жем-шөп қоспаларын дайындау және 
сатып алу бойынша шығындарды арзандату
ет бағытындағы мүйізді ірі қара 
малы 32661 7026 229476

сүт бағытындағы мүйізді ірі қара 
малының аналығы 330786 1000 330786

сүт бағытындағы мүйізді ірі қара 
малының қашары 251692 343 86330

сүт бағытындағы мүйізді ірі қара 
малы 67970 355 24129

қойлар 2308,6 46932 108346
жылқылар 9530 3513 33479
түйелер 5855 1951 11423

Жиыны 1167728
Облыс бойынша 2250693

ЖОБА

Бақылау функцияларын жүзеге асыруға қажетті ақпаратты 
және құжаттарды сақтанушының, сақтандырушының, 

агенттің және өзара сақтандыру қоғамының ұсыну 
нысандары мен мерзімдерін белгілеу туралы 

 «Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 10 наурыздағы Заңына сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының 1, 2, 3, 4, 5, 6 қосымшаларына сәйкес бақылау функцияларын жүзеге асыруға қажетті ақпаратты және құжаттарды 
сақтанушының, сақтандырушының, агенттің және өзара сақтандыру қоғамының ұсыну нысандары мен мерзімдері белгіленсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары С.С.Қожаниязовқа жүктелсін. 
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

         Қызылорда облысының әкімі                                                                 Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «___» ______ №____ қаулысына 1- қосымша

Бақылау функцияларын жүзеге асыруға қажетті ақпаратты сақтанушымен ұсыну нысаны мен мерзімдері 

______________________ 
ауданының

(облыстық маңызы бар қаланың)
әкіміне____________________________

                                                                                  кімнен___________________________

Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру шартын жасау туралы 20___ жылғы «___» _______ ақпарат

р/с № Дақылдар 
атауы

Барлық себілген 
алаң,  гектар

Барлық сақтандырылған алаң, 
гектар

Сақтандыру  компаниясының немесе 
өзара сақтандыру қоғамының атауы

Шарттың № Жасалған күні

 Басшы   __________________________________________________________________________                
                            (сақтанушының атауы)                                (қолы, Т.А.Ә.)
              

________________________
         

(күні, айы, жылы)
Ақпаратты ұсыну мерзімі - сақтандырушымен немесе өзара сақтандыру қоғамымен міндетті сақтандыру шарты жасалғаннан кейін бір ай 

ішінде Қызылорда облысы ауыл шаруашылығы басқармасының және аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) әкімдіктерінің мекенжайына.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «___» ______ №____ қаулысына 2- қосымша

Бақылау функцияларын жүзеге асыруға қажетті ақпаратты сақтандырушымен және өзара сақтандыру қоғамымен ұсыну нысаны мен 
мерзімдері 

Күшіне енген өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру шарттары туралы аудандар (облыстық маңызы бар қалалар), 
сақтанушылар бойынша 20___ жылғы «____» ______жағдай бойынша ақпарат

№
Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың), сақтанушының 

атауы

Шарттың № Шарттың 
жасалған күні

Шарт бойынша жалпы 
сақтандыру сыйлықақы,

теңге.

Шарт бойынша жалпы 
сақтандырусомасы, 

теңге

Барлық сақтанды-
рылған алаң, гектар

1 2 3 4 5 6 7
1

Аудан (облыстық маңызы бар 
қала) бойынша жиыны

кестенің жалғасы

оның ішінде
дәнді дақылдар, гектар

Барлығы, гектар
оның ішінде

бидай күріш арпа сұлы қарақұмық тары бұршақ қара бидай дәндік жүгері

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

кестенің жалғасы

майлы дақылдар, гектар
Барлығы, гектар оның ішінде

күнбағыс рапс қытай бұршағы мақсары
18 19 20 21 22

________________________________                      ____________________________
(басшының Т.А.Ә.)                  (қолы)
Ақпаратты ұсыну мерзімі – апта сайын агентке.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «___» ______ №____ қаулысына 3- қосымша

Бақылау функцияларын жүзеге асыруға қажетті ақпаратты сақтандырушымен, өзара сақтандыру қоғамымен және 
агентпен ұсыну нысаны мен мерзімдері 

Күшіне енген өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру шарттары туралы аудандар (облыстық маңызы бар қалалар), сақтанушылар 
бойынша 20___ жылғы «____» _____________жағдай бойынша ақпарат 

№
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), 

сақтанушының атауы
Шарттың № Шарттың жасалған күні Барлық сақтандырылған алаң, 

гектар
1 2 3 4 5
1

Аудан (облыстық маңызы бар қала) бойынша 
жиыны

кестенің жалғасы

оның ішінде
дәнді дақылдар, гектар

Барлығы, 
гектар

оның ішінде
бидай күріш арпа сұлы қарақұмық тары бұршақ қара бидай дәндік жүгері

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

кестенің жалғасы

майлы дақылдар, гектар
Барлығы, гектар оның ішінде

күнбағыс рапс қытай бұршағы мақсары
18 19 20 21 22

________________________________                      ____________________________
   (басшының Т.А.Ә.)                  (қолы) 
Ақпаратты ұсыну мерзімі – апта сайын сақтандырушымен және өзара сақтандыру қоғамымен аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) 

әкімдіктеріне, агентпен Қызылорда облысы ауыл шаруашылығы басқармасына және аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) әкімдіктеріне.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «___» ______ №____ қаулысына  4- қосымша

Бақылау функцияларын жүзеге асыруға қажетті ақпаратты агентпен ұсыну нысаны мен мерзімдері

Күшіне енген өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру шарттары туралы  аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бойынша                                                                
20___ жылғы «____» _____________жағдай бойынша ақпарат

р/
с№ 

Ауданның 
(облыстық 

маңызы бар 
қаланың) 

атауы

Сақтандыруға 
жататын барлық 

себілген егіс
(гектар)

Барлық сақтан-
дырылған алаң

(гектар)

Сақтандырумен 
қамтылғаны (%)

Жасалған 
шарттар 

саны
(бірлік)

Сақтанушылармен жасалған 
шарттар бойынша сақтандыру 

сыйлық-ақысының сомасы 
(теңге)

Сақтану-шылар-мен 
жасалған шарттар 

бойынша жалпы сақтан-
дыру сомасы

(теңге)
1 2 3 4 5 6 7 8

Жиыны 
Басшының Т.А.Ә. _________________________        Қолы  ___________________
Ақпаратты ұсыну мерзімі – апта сайын Қызылорда облысы ауыл шаруашылығы басқармасына және аудандар (облыстық маңызы бар 

қалалар) әкімдіктеріне.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «___» ______ №____ қаулысына  5- қосымша

Бақылау функцияларын жүзеге асыруға қажетті ақпаратты сақтандырушымен, өзара сақтандыру қоғамымен және агентпен ұсыну нысаны 
мен мерзімдері 

Сақтандыру жағдайлары туралы аудандар  (облыстық маңызы бар қалалар) және сақтанушылар бойынша 20___ жылғы «____» 
_____________жағдай бойынша ақпарат

№ Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) атауы

Барлық сақтандырылған егіс 
алаңы, гектар

Жойылған егіс алаңы, гектар Қолайсыз табиғат 
құбылысыдәнді дақылдар майлы дақылдар

толық ішінара толық ішінара
1 2 3 4 5 6 7 8

Аудан (облыстық маңызы 
бар қала) бойынша жиыны

кестенің жалғасы

Зерттеуге  түскен 
барлық өтініштер 

Жасалған зерттеу 
актілерінің саны, бірлік

Сақтандыру компаниясына немесе   өзара сақтандыру қоғамына 
сақтандыру төлемін жүргізу туралы өтініштердің саны, бірлік

Жүргізілген 
сақтандыру 

төлемдерінің сомасы, 
теңге

қабылданғаны бас тартылғаны қарауда жатқаны

9 10 11 12 13 14

Басшының Т.А.Ә. _________________________  Қолы  ___________________

Ақпаратты ұсыну мерзімі – апта сайын сақтандырушымен және өзара сақтандыру қоғамымен агентке және аудандар (облыстық маңызы 
бар қалалар) әкімдіктеріне, агентпен Қызылорда облысы ауыл шаруашылығы басқармасына және аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) 
әкімдіктеріне.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «___» ______ №____ қаулысына 6- қосымша

Бақылау функцияларын жүзеге асыруға қажетті ақпаратты сақтандырушымен, өзара сақтандыру қоғамымен және агентпен ұсыну нысаны 
мен мерзімдері 

20___ жылы жасалған өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру шарттары бойынша аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) 
бойынша 20___ жылғы «____» _____________жағдай бойынша сақтандыру жағдайлары туралы анықтама

р/с№ Сақтандыру  компаниясының 
атауы/ аудандар (облыстық 
маңызы бар қалалар) атауы

Зерттеуге түскен 
барлық өтініштер, 

бірлік

Сақтандырушыға немесе 
өзара сақтандыру қоғамына 

және сақтанушыға жүргізілген 
сақтандыру төлемдері

Агенттің сақтандырушыға немесе өзара 
сақтандыру қоғамына сақтандыру 

төлемдерін ішінара өтегені 

бірлік алаң, гектар саны, 
бірлік

сома, 
мың теңге

1 2 3 4 5 6 7
Сақтандыру компаниясының немесе өзара сақтандыру қоғамының атауы

1 Жаңақорған
2 Шиелі
3 Жалағаш
4 Сырдария
5 Қармақшы
6 Қазалы
7 Арал
8 Қызылорда қаласы

Облыс бойынша жиыны
Сақтандыру компаниясының немесе өзара сақтандыру қоғамының атауы

1 Жаңақорған
2 Шиелі
3 Жалағаш
4 Сырдария
5 Қармақшы
6 Қазалы
7 Арал
8 Қызылорда қаласы

Жиыны
Сақтандыру компаниялары 
бойынша жиыны

кестенің жалғасы

Агенттің сақтандырушыға немесе өзара сақтандыру қоғамына сақтандыру төлемдерін ішінара өтегені Ескерту 
саны, бірлік сомасы, мың теңге

8 9 10

Басшының Т.А.Ә. _____________________________   Қолы ___________________

Ақпаратты ұсыну мерзімі – апта сайын сақтандырушымен және өзара сақтандыру қоғамымен агентке және аудандар (облыстық маңызы 
бар қалалар) әкімдіктеріне, агентпен Қызылорда облысы ауыл шаруашылығы басқармасына және аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) 
әкімдіктеріне.

ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТТЕН 
ЖАЛТАРҒАНДАР 
ЖАЗАЛАНАДЫ
“Отан үшін жан пида” деп атам қазақ 

бекер айтпаса керек. Содан да Отан қорғауға 
қызмет ету – баршаның азаматтық борышы.

Өздеріңізге мәлім, Қазақстан Республи-
касы Конституциясының 36 б бабында ҚР 
әрбір азаматы Отан алдындағы борышын 
өтеуге міндеттелген. Бүгінгі таңда егер түр лі 
себеп-сылтаулармен әскери қызметтен жал-
тарғандар, болмаса бой тасалағандар тиісті 
заңмен жазаланатынын естеріңізге салғымыз 
бар.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық 
кодексінің 387-бабында әскери қызметтен 
жалтарғандарға қолданылатын жазалар тайға 
таңба басқандай көрсетілген. Нақтылай 
айтар болсақ, әскери қызметтен босатуға 
заң ды негіздер болмаған жағдайда осы қыз-
метке шақырылудан жалтарғандарға бір мың 
айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде 
айыппұл салынады, болмаса осы мөлшерде 
түзеу жұмыстарына, не бір жылға дейінгі 
мерзімге бас бостандығын шектеуге, не осы 
мерзімге бас бостандығынан айыруға жаза-
ланады.

Екіншіден, өзінің денсаулығына зиян кел-
тіру арқылы, не аурумын деп жалған сыл-
таурату жолымен, болмаса жалған құжат 
жасау, немесе өзге де алдау арқылы жасалған 
іс-әрекеттері арқылы әскери қызметтен жал-
тар ғандарға үш мың айлық есептік көрсет-
кішке дейінгі мөлшерде айыппұл салы-
нады, болмаса, осы мөлшерде түзеу жұмыс-
тарына, не үш жылға дейінгі мерзімге бас 
бос тандықтары шектеледі. Не болмаса осы 
мерзімге бас бостандығынан айыруға жаза-
ланады.

Егер әскерге шақырылушы тергеп-тек-
серу органы істі сотқа бергенге дейін әс керге 
шақырту пунктіне өз еркімен келсе қыл-
мыстық жауаптылықтан босатылады. Өз де-
ріңізге мәлім, Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің 20 ақпан 2015 жылғы Жарлығымен 
әскери қызметін өтеушілер шақырылуда. 
Демек, Отан алдындағы борышын өтеушілер 
қалалық қорғаныс істер жөніндегі басқармаға 
келуге міндетті.

Қызылорда қаласының қорғаныс
 істері жөніндегі басқармасының 

шақыру бөлімі.

«Казагромаркетинг» АҚ 228 «Қазақстан Республикасында  агроөнер-
кәсіптік кешенді дамыту жөніндегі 2013-2020 жылдарға арналған «Агро-
бизнес-2020» бағдарламасының аясында аймақтардағы агроөнеркәсіптік кешен 
субъектілерін қолдау үшін облыс бюджеттеріне, Алматы мен Астана қаласының 
бюджеттеріне мақсатты ағымдық трансферттер бөлу» республикалық бюд-
жеттік бағдарламасының 102 «Агроөнеркәсіптік кешен субъектісісінің (бұдан 
әрі - АӨК субъектісі) қарыздарын кепілдендіру мен сақтандыру шеңберінде 
субсидиялау» кіші бағдарламасының аясында, қарыз алушылар мен 
сақтандыру ұйымдарынан агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын 
кепілдендіру мен сақтандыру шеңберінде субсидиялауға өтініштерді қабылдау 
басталғаны туралы хабардар етеді.    

Кепілдік/сақтандыру сыйлықақысы бойынша комиссияның бір бөлігін 

субсидиялауға:       
- ауыл шаруашылығы қызметін жүзеге асыру үшін айналым қаражатын 

толықтыруға берілетін кредиттер;
-  АӨК саласындағы қайта өңдеу кәсіпорындарының айналым қаражатын 

толықтыруға берілетін кредиттер жатады.  
Субсидияларды беру шарттары, ұсынылатын құжаттарға қойылатын 

талаптар, өтініштерді қабылдау және шешімдерді шығару тәртібі  Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің «Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын 
кепілдендіру мен сақтандыру шеңберінде субсидиялау қағидаларын бекіту 
туралы» 2014 жылғы 5 тамыздағы № 900 қаулысымен бекітілген. 

Өтінімдер келесі мекен-жай бойынша қабылданады: Қызылорда қ.,  
М.Әуезов к-сі 26.

Барлық сауалдарды Қызылорда қаласындағы
«Қазагромаркетинг»АҚ-на 8 (7242) 26 44 29, 8 771 088 02 98
Арал қ-сы 8 (72433) 2 45 37, 8 771 088 03 15
Әйтеке би кенті 8 (72438) 2 38 27, 8771 088 03 14
Жосалы кенті 8 (72437) 2 12 42, 8 771 088 02 95
Жалағаш кенті 8 (72431) 3 24 61, 8 771 088 03 16
Теренөзек кенті 8 (72436) 2 22 17, 8 771 088 02 96
Шиелі кенті 8 (72432) 4 25 97, 8 771 088 03 19
Жанақорған кенті 8 (72435) 3 14 67, 8 771 088 02 94 және сall-орталығына 

«Қазагромаркетинг» АҚ 8 800 080 70 80 нөмірлері бойынша жолдауға болады 
(Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін).

АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕН СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ҚАРЫЗДАРЫН КЕПІЛДЕНДІРУ МЕН 
САҚТАНДЫРУ ШЕҢБЕРІНДЕ СУБСИДИЯЛАУҒА ӨТІНІШТЕРДІ ҚАБЫЛДАУ БАСТАЛДЫ  

Құрметті қызылордалықтар және қала 
қонақтары!

7 сәуір –Дүниежүзілік денсаулық 
күні  Қызылорда қаласы мен аудандарда 
кең көлемде аталып өтіледі. Барша 
халықты салауатты өмір салты мен 
денсаулықты жақсартуға шақыратын 7 
сәуір –Дүниежүзілік денсаулық күні жыл 
сайын бүкіл әлемде 1948 жылдан бері 
аталып келеді.  Жер бетіндегі барша ұлт пен 
ұлысқа ортақ бұл күн – барша азаматтың 
денсаулығы үшін жарияланған.    

7 сәуір күні Орталық алаңда  сағат 
8.00-12.00 аралығында «Мен саламатты өмір салты үшін!» ұранымен 
өткізілетін акцияда көпшілік таңғы гимнастика, жастар флеш-мобы 
ұйымдастырылып, концерттік бағдарламалар өткізілетін болады. 
Алаңда арнайы жүлде белгіленген ұлттық спорт түрлерінен: арқан 
тарту, гір көтеру, қазақша күрес және басқаларынан жарыстар 
өткізіледі. 

Денсаулық күні аясында  1-7 сәуір аралығында барлық 
емдеу алдын алу мекемелерінде  ашық есік күндері жарияланып, 
тұрғындарға медициналық қызметтер көрсетіледі. Сонымен қатар 
оқу орындарында, балабақшалар мен мектептерде денсаулыққа 
бағытталған іс-шаралар өтеді. 

Келіңіздер! Денсаулық мерекесін бірге 
тамашалайық!

Облыстық денсаулық сақтау басқармасы,
Облыстық салауатты өмір салтын 

қалыптастыру орталығы.

7 сәуір – Дүниежүзілік денсаулық күні мерекесіне 
орай өткізілетін іс-шаралардың БАҒДАРЛАМАСЫ

1. Денсаулық күні мерекесіне  арнап оқушылар арасында «Біз 
салауатты өмірді қолдаймыз» атты акция. 3 сәуір, сағат 15.00. № 4 
С.Сейфуллин атындағы орта мектеп.

2. Жастар мен жасөспірімдер арасында  «Дені сау ұрпақ – болашақтың 
бастауы» атты акция, 6 сәуір, сағат 11.00. Қызылорда медициналық колледжі.

3. Студент жастар арасында «Салауатты жастар – болашаққа жол 
бастар» атты ток-шоу. 6 сәуір, сағат 15.00. «Ақмешіт» гуманитарлық-тех-
никалық институты. 

4. Бүлдіршіндер арасында «Біз салауатты ұрпақпыз» көңілді 
эстафеталық жарыс. 6 сәуір, сағат 11.00. «Алпамыс» балабақшасы. 

5. 7 сәуір – денсаулық күніне  арналған «Мен саламатты өмір салты үшін!» ұранымен кең ауқымды 
акция. 7 сәуір, сағат 9.00. Орталық алаң.

6. Арал ауданында «Біз салауатты өмір сүреміз» атты акция.  7 сәуір, сағат 15.00. №83 орта мектеп.
7. Шиелі ауданында «Салауатты жастар – болашаққа жол бастар!» атты кең ауқымды акция. 7 

сәуір, сағат 10.00. Аудандық мәдениет үйі.
8. Қармақшы ауданында «Мәңгілік  елге – дені сау ұрпақ!» атты кең ауқымды акция. 7 сәуір, 10.00. 

Аудандық орталық алаң. 
9. Сырдария ауданында «Саламатты ұрпақ – кемел болашақ!» атты кең ауқымды акция. 7 сәуір, 

сағат 10.00. Аудандық орталық алаң.
10. Жалағаш ауданында «Саламатты елдің тірегі – салауатты ұрпақ!» атты кең ауқымды акция. 7 

сәуір, сағат 10.00. Аудандық орталық алаң.
11. Жаңақорған ауданында «Денсаулық – ұлт байлығы» атты кең ауқымды акция. 7 сәуір, сағат 

10.00. Аудандық орталық алаң.
12. Қазалы ауданында «Саламатты өмір – ел болашағы» атты спорттық шара. 7 сәуір, сағат 10.00. 

Аудандық  орталық стадион.

7 СӘУІР-ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ДЕНСАУЛЫҚ КҮНІ

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 16 наурыздағы №873 
қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
27.03.2015 жылы №4926 тіркелген.

«Қызылорда облыстық ішкі 
саясат басқармасы» мемлекеттік 

мекемесінің Ережесін бекіту 
туралы

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

1. Қоса берілген «Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің Ережесі бекітілсін.

2. «Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы 
әкімінің орынбасары Р. Кенжеханұлына жүктелсін.

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

Қызылорда облысының 
  әкімі                                                          Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы « 16 » наурыз 
№873 қаулысымен бекітілген

«Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің Ережесі

1. Жалпы ережелер

1. «Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі (бұдан әрі - Басқарма) ішкі саясат,  дін, жастар саясаты және 
өңірде мемлекеттік тіл саясаты салаларында басшылықты жүзеге 
асыруға Қызылорда облысы әкімдігі уәкілеттік берген Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік органы болып табылады. 

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

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

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

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

болса, мемлекеттiң атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы 
болуға құқығы бар.

7. Басқарма өз құзыретiнiң мәселелерi бойынша заңнамада 
белгiленген тәртiппен Басқарма басшысының бұйрықтарымен және 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да 
актiлермен ресiмделетiн шешiмдер қабылдайды.

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

9. Заңды тұлғаның тұрған жері: индекс 120003, Қазақстан 
Республикасы, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Бейбарыс 
сұлтан көшесі, құрылыс 1.

10. Мемлекеттік органның толық атауы - «Қызылорда облыстық 
ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі.

11. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады. 
12. Басқарманың қызметін қаржыландыру облыстық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
13. Басқармаға кәсiпкерлiк субъектiлерiмен Басқарманың 

функциялары болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында 
шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

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

2. Басқарманың миссиясы, негізгі міндеттері,
функциялары, құқықтары мен міндеттері

14. Басқарманың миссиясы: 
қоғамдық - саяси  тұрақтылықты, аймақтағы ұлттар бірлігін 

сақтау, сондай-ақ, азаматтық қоғам институттарын дамыту және 
қолдау, барлық  этностардың тілдерін сақтай отырып, мемлекеттік тіл 
саясатын жүзеге асыру, діни қызмет, жастардың әлеуметтік құқығы мен 
мемлекеттік кепілдіктерінің толықтығын қамтамасыз ету, ақпараттық 
кеңістіктің бәсекелестігін арттыру және жастарды дамыту үшін жағдай 
жасауға бағытталған мемлекеттік саясатты тиімді іске асыру;

15. Негізгі мiндеттерi: 
1) өңірде ішкі саяси тұрақтылықты, ел бірлігін қамтамасыз ету 

және қоғамды топтастыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру;
2) өңірдегі жергілікті атқарушы органдардың әлеуметтік-

экономикалық, мәдени және қоғамдық-саяси салалардағы мемлекеттік 
саясаттың негізгі басымдықтарын іске асыру жөніндегі қызметтерін 
үйлестіру; 

3) Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің, облыс 
әкімінің, Басқарманың құзырына қатысты мәселелер бойынша актілер 
мен тапсырмаларының орындалуын қамтамасыз ету; 

4) Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясының, 
Қазақстанның 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарының, 
Президенттің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауларының, 
мемлекеттік және салалық бағдарламалар мен басқа да стратегиялық 
құжаттардың негізгі басымдықтарын өңірде түсіндіру мен насихаттау;

5) өңірде ішкі саясат саласындағы маңызы бар бағдарламалық 
құжаттарды әзірлеу және іске асыру жөніндегі жұмыстарды үйлестіру;

6) өңірде ішкі саясат саласындағы жұмыстарды ұйымдастыру 
бойынша практикалық ұсыныстар, Қазақстан дамуының ұзақ мерзімді 
басымдықтарының тиімді іске асыру бойынша  ұсыныстар әзірлеу;

7) өңірдегі ішкі саяси процесстерді және олардың даму үрдістерін 
зерделеу мен оларға талдау жүргізу; 

8) азаматтық қоғам институттарымен, өңірдің қоғам 
жұртшылығының өкілдерімен өзара іс-қимыл жасау болып табылады.

9) «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасында тiлдердi 
дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттiк 
бағдарламасының, Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Үкiме-
тiнiң, облыс әкiмдігінің тiл саясаты мәселелерi жөнiндегi актiлерiнiң, 
тапсырмаларының орындалуына басшылық пен бақылауды жүзеге 
асыру;

10) мемлекеттік тiл саясатын жүзеге асыру мәселесi бойынша 
меншiк нысанына қарамастан мемлекеттiк органдардың, қоғамдық 
бiрлестiктердiң, ұйымдардың қызметiн үйлестiру және өзара қарым-
қатынасты жүзеге асыру;

11) мемлекеттiк тiл саясаты мәселелері бойынша әлеуметтік және 
талдамалық зерттеулер жүргізіп, оны жүзеге асырудың тиiмдiлiгiн 
арттыру, мемлекеттiк тiлдiң қоғамдағы қолдану аясын кеңейту және 
нығайту жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу;

12) «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Қазақстан 
Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы Заңына сәйкес өз 
өкілеттіктері шегінде діни қызмет және діни бірлестіктермен өзара іс-
қимыл мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру.

13) жастардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау; 
14) жастарға көмек беру және әлеуметтiк қызметтер көрсету;
15) жастардың әлеуметтiк маңызды бастамаларын iске асыру;
16) жастардың құқықтары мен бостандықтарын сақтауды 

қамтамасыз ету;
17) жастар еңбегi мен олардың жұмыспен қамтылуы саласындағы 

кепiлдiктердi қамтамасыз ету;
18) жастардың кәсiпкерлiк қызметiне жәрдемдесу;
19) жас отбасыларын мемлекеттiк қолдау; 
20) жастардың тегiн негiзгi орта, жалпы орта бiлiм алуына 

конституциялық құқығын iске асыру үшiн жағдай жасауды қамтамасыз 
ету;

21) жастарды тәрбиелеу және оларға жан-жақты бiлiм беру үшiн 
жағдай жасауды қамтамасыз ету;

22) балалар үйлерiнiң мүгедек және тәрбиеленушi жастарының 
құқықтары мен әлеуметтiк қорғалу кепiлдiктерiн қамтамасыз ету;

23) жастардың патриоттық және азаматтық тұрғыда қалыптасуы 
үшiн жағдай жасауды қамтамасыз ету;

24) жастардың бойында ұлттық мәдениет пен тiлдi дамыту үшiн 
жағдай жасауды қамтамасыз ету;

25) жастардың денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету, олардың 
салауатты өмiр салтын қалыптастыру;

26) әлеуметтiк қолдауға мұқтаж жастарға әлеуметтiк көмектi 
қамтамасыз ету;

27) жастардың мәдени бос уақыты мен демалысы үшiн жағдай 
жасауды қамтамасыз ету;

28) талантты жастарды мемлекеттiк қолдау;
29) жастар саясатын жүзеге асыру жөнiндегi уәкiлеттi 

мемлекеттiк органдардың коммерциялық емес жастар ұйымдарымен 
ынтымақтастығы;

30) жастардың халықаралық ынтымақтастығына жәрдемдесу; 
31) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларымен 

белгіленген өзге міндеттерді жүзеге асыруға міндетті.
16. Функциялары:
1) Басқарма жұмысының сапасы мен өнiмдiлiгiн арттыру 

мақсатында оның қызметiнiң бағыттары бойынша iшкi бақылауды 
жүзеге асырады;

2) Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздерінің тиісті 
әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында пайдаланылуын (тігілуін, 
орналастырылуын) бақылауды жүзеге асырады; 

3) өңiрлiк бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттiк 
ақпараттық саясатты iске асырады; 

4) облыстың аумағында таратылатын шетелдiк бұқаралық ақпарат 
құралдарын есепке алуды жүзеге асырады;  

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген 
тәртiппен өңiрлiк деңгейде мемлекеттiк ақпараттық саясатты жүргiзу 
жөнiндегi мемлекеттiк тапсырысты қалыптастырады, орналастырады 
және оның жүзеге асырылуын бақылайды;

6) тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiкте бұқаралық ақпарат 
құралдарының Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауын 
бақылауды жүзеге асырады;

7) уәкiлеттi органға статистикалық деректердi, шетелдiк 
бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу жөнiндегi ақпараттарды, 
сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау жөнiндегi 
мәлiметтердi табыс етедi;

8) қоғамдық бірлестіктермен ерлер мен әйелдердің тең 
құқықтарын және тең мүмкіндіктерін қамтамасыз ету бойынша өзара 
іс-қимыл жасайды;

9) ерлер мен әйелдердің тең құқықтарын және тең мүмкіндіктерін  
қамтамасыз ету мәселелері бойынша заңнаманы жетілдіру жөнінде 
ұсыныстер енгізеді;

10) ерлер мен әйелдердің тең құқықтарын және тең мүмкіндіктерін 

сақтауға ықпал етеді;
11) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында телерадио 

хабарларын тарату саласындағы Қазақстан Республикасы 
заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

12) цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуға толық 
көшкенге дейін халықтың әлеуметтік қорғалатын топтарын Қазақстан 
Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен телевизиялық 
абоненттік жалғамалармен қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

13) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен 
мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды және іске 
асыруды жүзеге асырады;

14) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл және ынтымақ-
тастық жөніндегі кеңестерді құру туралы облыс әкімдігі қаулысының 
жобасын әзірлейді;

15) уәкілетті органға мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың іске 
асырылуы жөніндегі ақпаратты ұсынады;

16) мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыратын 
үкіметтік емес ұйымдарға ақпараттық, консультациялық, әдістемелік 
қолдау көрсетеді;

17) азаматтар мен ұйымдардың Қазақстан Республикасы Конс-
титуциясының, заңдарының,  Қазақстан Республикасының  Президенті 
мен Үкіметі актілерінің, орталық және жергілікті мемлекеттік 
органдардың нормативтік  құқықтық актілерінің нормаларын 
орындауына жәрдемдеседі;

18) өз құзыреті шегінде орталық атқарушы органдардың аумақтық 
бөлiмшелерiнiң және аудандық атқарушы органдардың Қазақ стан 
Республикасының тiл туралы заңдарын сақтауын бақы лауды жүзеге 
асырады;

19) деректемелер мен көрнекі ақпаратты орналастыру бөлігінде 
Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасының сақталуын 
бақылауды жүзеге асырады; 

20) Қазақстан Республикасының тiл туралы заңнамасында 
белгiленген талаптардың бұзылуын жою туралы ұсынымдар 
береді, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы заңнамасында көзделген негізде және тәртіппен әкімшілік 
ықпал ету шараларын қолданады;

21) «Қазақстан Республикасындағы  мемлекеттік бақылау және 
қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тексе-
рулер жүргізудің жартыжылдық жоспарларын әзірлейді және бекітуге 
ұсынады;

22) мемлекеттiк тiлдi және басқа тiлдердi дамытуға бағытталған 
облыстық маңызы бар шаралар кешенiн жүзеге асырады;

23) облыстық ономастика комиссияның қызметiн қамтамасыз 
етедi;             

24) Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың         
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жүзеге 
асырылуын ұйымдастырады;

25) «Қазақстан Республикасындағы  мемлекеттiк бақылау 
және  қадағалау туралы» 2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Респуб-
ликасының Заңына сәйкес жеке кәсiпкерлiк субъектiлерi қызметiнiң 
деректемелер мен көрнекi ақпаратты орналастыру бөлiгiнде Қазақстан 
Республикасының тiл туралы заңнамасының сақталуына мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асырады;

26) өңірдегі діни ахуалды зерделеп, оған талдау жүргізеді;
27) уәкілетті органға Қазақстан Республикасының діни қызмет 

және діни бірлестіктер туралы заңнамасын жетілдіру жөнінде 
ұсыныстар енгізеді;

28) діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;
29) құқық қорғау органдарына Қазақстан Респуликасының діни 

қызмет және діни бірлестіктер туралы заңнамасын бұзатын жеке және 
заңды тұлғалардың қызметіне тыйым салу жөнінде ұсыныстар енгізеді;

30) Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни 
бірлестіктер туралы заңнамасын бұзушылықтарға қатысты жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарайды;

31) өз құзыретіне жататын мәселелер бойынша жергілікті деңгейде 
түсіндіру жұмыстарын жүргізеді;

32) діни әдебиетті және діни мазмұндағы өзге де ақпараттық 
материалдарды, діни мақсаттағы заттарды тарату үшін арнайы тұрақты 
үй жайлардың орналастырылуын бекіту туралы облыс әкімдігінің қаулы 
жобасын әзірлейді, сондай-ақ ғибадат үйлерінен тыс жерлерде діни іс-
шаралар өткізуге арналған үй-жайлардың орналастырылуын келіседі; 

33) діни бірлестіктерді құруға бастамашы азаматтардың 
тізімдеріне тексеру жүргізуді қамтамасыз етеді; 

34) миссионерлік қызметті жүзеге асыратын адамдарды тіркеуді 
жүргізеді;

35) өңiрлерде мемлекеттiк жастар саясатын iске асыруды 
қамтамасыз етеді;

36) өңiрлерде мемлекеттiк жастар саясатын iске асыру жөнiндегi 
консультациялық-кеңесшi органдарының қызметін қамтамасыз етеді 
және ол жөнінде Қызылорда облысы әкімдігінің қаулысы жобасын 
дайындайды;

37) өз құзыреті шегінде жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру 
саласындағы шараларды іске асырады;

38) құқық бұзушылық жасауға итермелейтін себептер мен 
жағдайларды жою жөнінде  шаралар қолданады;

39) азаматтардың құқықтық тәрбиесін ұйымдастыруды 
қамтамасыз етеді;

40) жергiлiктi мемлекеттiк басқару мүддесiнде Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға 
жүктелетiн өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

17. Құқықтары мен міндеттері:
1) Басқарма өзіне жүктелген міндеттерді және өзінің функцияларын 

жүзеге асыру барысында заңнамада бекітілген тәртіппен:
мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды 

тұлғаларынан қажетті ақпараттар мен материалдарды сұрауға және 
алуға;

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

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де құқықтарды 
атқаруға құқылы;

2) Басқарма:
жеке және заңды тұлғалардың Басқармаға жолдаған өтініштерін 

қарауға, олардың орындалуын бақылауға, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен олар бойынша 
жауаптар беруге;

жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды 
ұйымдастыруға;

заңды және негізделген шешімдер қабылдауға;
қабылданған шешімдердің орындалуын бақылауды қамтамасыз 

етуге;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де міндеттерді іске 

асыруға міндетті.

3. Басқарманың қызметін 
ұйымдастыру

18. Басқармаға басшылықты Басқармаға жүктелген міндеттердің 
орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес 
жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

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

20. Басқарманың бірінші басшысының Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және 
қызметтен босатылатын орынбасары болады.

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

ететін облыс әкімінің орынбасарына есеп береді;
2) өз құзыреті шегінде барлық мемлекеттiк органдарда және өзге 

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

қызметкерлерін заңнамаға сәйкес қызметке тағайындайды және 
қызметтен босатады;

4) стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың әзірленуін 
қамтамасыз етеді;

5) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне жататын Басқарма 
қызметкерлеріне заңнамада белгіленген тәртіппен тәртіптік жаза 
қолданады және көтермелеу шараларын қабылдайды;

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

ұйымдастыруға дербес жауапты болады;
11) Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, үйлестіреді және 

бақылайды;
12) облыс әкімдігі мен әкімінің актiлерi мен тапсырмаларын 

орындайды;
13) Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi 

бекiтедi;
14) құзыретi шегiнде нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларын 

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

қабылдау кестесін бекітеді;
18) Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген басқа да 

өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Басқарманың бірінші басшысы болмаған кезеңде оның 

өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға 
орындайды.

22. Бірінші басшы өз орынбасарының өкілеттігін қолданыстағы 
заңнамаға сәйкес белгілейді.

23. Басқарманың жұмыс режимі:
1) Басқарма дүйсенбі және жұма аралығында аптасына 5 (бес) күн 

жұмыс істейді;
2) Басқарманың жұмыс уақыты жергілікті уақыт бойынша сағат 

09.00-ден сағат 19.00-ге дейін. Сағат 13.00-ден сағат 15.00-ге дейін 
үзіліс;

3) Басқарма сенбі және жексенбі күндері, сондай-ақ, Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен белгіленген мереке күндері жұмыс 
істемейді.

24. Басқарма мен облыс әкімдігі арасындағы, Басқарманың 
әкімшілігі мен оның еңбек ұжымы арасындағы өзара қарым-қатынастар 
қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

4. Басқарманың мүлкі

25. Басқарманың заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 
құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ, 
өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді коса 
алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым 
салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

26. Басқармаға бекітілген мүлік облыстық коммуналдық мүлікке 
жатады.

27. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітілген 
мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат 
есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе 
оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Басқарманы қайта ұйымдастыру 
және тарату

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

Басқарма таратылған жағдайда оның мүлкiн пайдалану Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
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«Наурыз келді! Наурыз 
келді! Наурыз келді!», - деп 
ойыншық ат тарын мініп, 
ерсілі-қарсылы алақайлап ша-
уып, шат-шадыман болысқан 
бүлдіршіндердің жар қын да-
уыстары Жаңақорған ауда-
нындағы №5 «Балғын» бала-
бақшасында өткен «Қош 
кел дің, әз-Наурыз!» мерекелік 
ертең гі лі гінің шымылдығын 
айқара ашты.
«Балғын» аудандағы байырғы 

балабақшалардың бірі. Қырық екі  
жылдан бері үздіксіз жұмыс жасап 
келе жатқан балалар мекемесінің 
аудандағы аумалы-төкпелі қиын-
қыстау заманда жабылмай қалған 
бірегей ұйым екенін атап өткен жөн. 
Бүгінгі таңда «Балғында» 3-6 жас 
аралығындағы 50-ге жуық бала мек-
тепке дейін тәрбие алуда. 

«Балғын» балабақшасы 2001 
жылдан бері «ПетроҚазақстан 
Құмкөл Ресорсиз» компаниясының 
қамқорлығында. Мұнайшылар 
жаңа қор ғандық бүлдір шіндерге 
мектепке дейінгі тәрбие алуы-
на барынша қолайлы жағдайлар 
жасап отыр. Дәстүр бойынша 
петроқазақстандықтар балғындарды 
Ұлыстың Ұлы күнімен құттықтауға 
бірінші болып ат басын бұрды. 

Әрине, құр қол емес, тәттілері мен 
жұмсақ ойыншықтарды молынан 
арқалап келді. 

– «Балдәурен» қайырымдылық 
қоры жанындағы «Балғын» бала-
бақшасының тәрбиеленушілері 
жыл сайын Наурыз мейрамын ау-
дан бойынша алғаш қылардың бірі 
болып тойлайды, - деп қуанышын 
білдіреді «ПҚҚР» АҚ өкілі Хұсейін 
Сәрсембаев. – Өскелең ұрпақ, соның 
ішінде балғындық бүлдіршіндер 
көктемгі күн мен түннің теңелу 
мезгілінде ұлттық дәстүрлерімізді 
бойларына сіңіріп, ізгілікке толы 
тәлім-тәрбие алуда. Бұл жерде 
«Балғынның» тәрбиешілері мен 

ұстаздарының еңбегі ерен. Мұндай 
игі жандардың қанатының астынан 
түлеп ұшқан бүлдіршіндердің ересек 
өмірде жақсы қырынан және өнегелі 
қасиеттерімен танылатыны ақиқат.

Балабақшаның бүлдіршіндерін 
Наурыз мейрамымен құттықтауға 
келген қонақтардың арасында 
Жаңақорған ауданының әкімі Руслан 
Рүстемов те болды.

– Наурыз мейрамы – барша-
мыз үшін көктемгі жаңару мерекесі, 
соның ішінде Ұлыстың ұлы күні 
саналады, – дейді Р. Рүстемов. – 
Көктемгі күн мен түннің теңесу 
шағында кішкене балғындарымызға 
еліміздің дені сау һәм ақылды азамат-
тары болып өсуіне және болашақта 
тәуелсіз Қазақстанның жоғары 
білімді әрі мықты азаматтары бо-
лып қалыптасуына тілектестігімді 
білдіремін.

Ұлттық салт-дәстүрімізді жаң-
ғырт пай, Наурыз тойы өткен бе!? 
Ау дан басшысы ағынан жарыла ақ 
тілегін төгіп, бір жарым жасар Нұр-
ғи саның тұсауын кесіп, батасын 
берді: 

– Үлкен азамат бол, шыншыл да 
батыл бол, ақылды әрі үлгілі жігіт-
тердің қатарынан табыл! Жолың 
жарқын болсын, бүлдіршін!

Мереке соңы концерттік бағдар-

ламаға ұласты. Дарынды өрендер 
мен тәрбиешілердің орындауындағы 
тамылжыған әсем әндер мен мың 
бұралған билер көктемгі мейрамның 
нақышын еселеп, айшықтай түсті.

Дәмі тіл үйіретін түрлі тәттілер 
молынан жайылған дастархан ба-
сында қонақтар мен «Балғын» 
балабақшасының ұжымы дәстүрлі 
тағам – наурыз көжеден дәм татты.

– Менің қызым осы «Бал-
ғын да» тәрбиеленуде, - дейді 
жүзінен қуаныш нұры төгілген 
жаңақорғандық Назым Алдаберге-
нова. – Бұл тәрбие ошағынан үлкен 
ұлым мен қызым да тәлім алған, олар 
қазір мектепте, сабақтары жаман 
емес. Жыл сайын осы балабақшада 
Наурыз мейрамына үлкен көңіл 
бөліп, айрықша көңіл-күймен атап 
өтеді. Мерекенің бұлайша ерекше 
өтуінде тәрбиешілердің үлесі орасан 

зор деуге әбден болады. Өздеріңіз 
көріп отырғандай, балғындардың 
көңіліңді елжіретіп жіберетін 
өнерлерін көргенде, тәрбиешілердің 
еңбегіне дән риза боласыз. Десек те, 
осының бәрі бүлдіршіндердің мек-
тепке дейін сапалы білім мен тәрбие 
алуына барлық тиісті жағдайларды 
жасап отырған «ПетроҚазақстан 
Құмкөл Ресорсиз» компаниясының 
қамқорлығы деп білеміз. Балаларға 
жасаған сый-сияпаттары үшін 
мұнайшыларға мың да бір рақмет. 
Мұнайшылар қауымын Наурыз 
мейрамымен құттықтай отырып, 
жұмыстарына жетістіктер тілеймін!

Бұл балабақшадағы Наурыз 
мерекесіне қатысқан барша ата-
ананың тілегі деп түсіндік.

 «ПҚҚР» АҚ жұртшылықпен
байланыс бөлімі.

«БАЛҒЫНДАҒЫ»
тұңғыш НАУРЫЗ

Қызылорда облысының 
қаржы басқармасы.

2015 жылдың 31 наурыздағы мүлікті 
жария етуге байланысты есептіліктің 

қорытындысы

назар

Денсаулықтың қадірін 
ауыр ғанда білерсің демекші, 
сөйлей білмейтін, құлағы есті-
мейтін І топ мүгедегі Саим-
баева Ләззат Шиелі аудандық 
ауруханасының жансақтау 
бөліміне ауыр жағдайда түсті. 
Бөлім меңгерушісі Болатов Берік 
Мыңжасарұлы түскен мезгілде 
бірінші болып дәрігерлік 
көмегін көрсетті. Науқастың 
тілін таба біліп, жасаған ем-
домымен қатар, ыстық ықылас, 
жылы лебізін білдіріп отырды.

Болатов Берік Мыңжасарұлы 1993 
жылдан бері осы бөлімде жұмыс жасап, 
1996 жылдан бөлім меңгерушісі болып 
қызмет атқаруда. Қандай бір істі баста-
са да басшылық жасап, өмірде жинақтаған 

тәжірибесінің ар қа  сында кез кел-
ген істі шебер ұйымдастырушы, 
қыз мет тес терінің ортасында сый-
лы жан. Ақ халатты абзал жанның 
шипалы емінің нәтижесінде 
тәтем Ләззат аяғынан тік тұрды. 
Ма ған өмірге қайта келген-
дей әсер етті. Уақытпен сана-
спай, емделушілердің сырқатын 
мұқият тексеріп бөлімшеде 
күні-түні жүретін дәрігерге ай-
тар алғысым шексіз. Әрдайым 
да жүрегіңізден жылулық, 
жүзіңізден мейірім кетпесін 

дегім келеді.

Гүлмира АмАНБАевА.
Шиелі ауданы,

Бәйгеқұм ауылы.

«Шиелі ауданы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесі, 120700, Шиелі кенті, 
Т.Рысқұлов көшесі  6 үй, анықтама үшін 
байланыс телефондары: 8(724)-32-41577, 
электронды. пошта  akimat_shieli@mail.ru 
«Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік 
лауазымдарға орналасуға конкурс жария-
лайды:

1. «Шиелі аудандық білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің басшысы (E-R-
1 санаты-1 бірлік). Лауазымдық жалақысы 
мемлекеттік қызмет өтіліне қарай  109548 
теңгеден 147985  теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:
1.Бөлім жұмысына басшылық, бөлімнің 

жұмысын үйлестіру, жұмысты тиімді және 
нәтижелі ұйымдастыра білу.

2. Ауданда жалпыға бірдей орта білім 
беру жұмысын жетілдіру және мектептер мен 
балабақшалардың материалдық-техникалық 
базасын нығайтуға ықпал ету, білім беру са-
ласында жаңа технологияларды ұдайы енгізіп 
отыру, білім саласындағы кадрларды даяр-
лау, қайта даярлау мен біліктілігін арттыруды 
жүйелі түрде жүргізу, мектеп бітірушілердің 
жоғары оқу орындарына түсуіне ықпал жа-
сау.                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Білім беру мекемелерінің Қазақстан 
Республикасының “Білім туралы” Заңы мен 
басқа да заңнамалар талаптары негізінде 
жұмыс жасауын үйлестіру.

4. Білім беру мекемелері ғимараттарының 
жағдайына талдау жасау, тиісінше күрделі 
жөндеу, қайта салу немесе басқа да 
құжаттарды әзірлеу жұмыстарын жүргізу.

5. Кәмелетке толмағандар мен 
жасөспірімдердің бос уақытын тиімді пайда-
лану мақсатында тиісті мекемелермен шара-
лар ұйымдастыру. 

6. Қазақстан Республикасы Президенті 
Жарлықтары мен Қазақстан Республикасы 
Заңдарының, Үкімет Қаулыларының, облыс, 
аудан әкімдерінің өкім, шешімдерінің, облыс 
және аудандық әкімдік қаулыларының орын-
далуын қамтамасыз ету.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі та-
лаптар:

Жоғары педагогикалық білімі. 
Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың 

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

кем емес;
2) жоғары немесе жоғары оқу орында-

рынан кейінгі білім бағдарламалары бойын-
ша Қазақстан Республикасының Президенті 
жанындағы білім беру ұйымдарында 
мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе 
шетелдің жоғары оқу орындарында Шетел-
де кадрлар даярлау жөніндегі республикалық 
комиссия бекітетін  басым мамандықтар бой-
ынша оқуды аяқтаған жағдайда мемлекеттік 
қызмет өтілі бір жылдан кем емес;

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

месе өзге лауазымдарда жұмыс өтілі бір жыл-
дан кем емес;

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

2. «Талаптан ауылдық округі әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
қаржы саласы жөніндегі жетекші маманы 
(негізгі қызметкердің бала күтіміне байла-
нысты еңбек демалысы кезеңіне уақытша) 
санаты E-G-4 (№02-5). Қызмет өткерген 
жылдарына байланысты лауазымдық 
еңбекақысы 48047 теңгеден 64704 теңгеге 
дейін (экологиялық  коэффициентті  есепке 
алмағанда). 

Қызметтік міндеттері: Қазақстан Ре-
спубликасы Президентінің Жарлықтары 
мен Қазақстан Республикасы Заңдарының, 
Үкімет қаулыларының, облыс, аудан және 
ауылдық округі әкімінің қабылдаған өкім, 
шешімдерінің орындалуы мен жүзеге асы-
рылуын қамтамасыз ету. Ауылдық округі 
әкімі аппаратының бухгалтерлік есеп 
жұмыстарын жүргізу, тауарлы-материалдық 
құндылықтарын және негізгі қорларын есеп-
ке алу, қызметкерлердің еңбекақыларын, 
салықтарды және басқа да төлемдерді 
есептеу және уақтылы аудару, бюд-
жет қаражатының тиімді жұмсалуын, 
тиісті бюджеттік бағдарламалардың 
әзірленуін, олардың уақтылы әрі мақсатты 
атқарылуын және ауыл әкімін және аппарат 
қызметкерлерін материалдық-техникалық, 
кеңсе және шаруашылық тауарларымен 
қамтамасыз ету. Ауылдық округі әкімі 

аппаратының банк-қаржылық операцияла-
рын жүргізу, бухгалтерлік есептемені жа-
сау, ауылдық округі әкімі аппаратындағы 
мүліктердің (негізгі құрал-жабдықтар) жанар-
жағармайдың есебін жүргізеді. Аудандық 
экономика және бюджеттік жоспарлау, 
қаржы, салық, қазынашылық басқармалары 
және тағы басқа да қаржылық органдарымен 
байланыс жасау. ҚР Үкіметінің, облыстың 
немесе ауданның бекіткен мемлекеттік 
бағдарламаларының орындалуына атса-
лысу. Мекеменің стратегиялық жоспарын, 
бюджеттік өтінімдер дайындау, Мемлекеттік 
сатып алуға жылдық жоспар дайындап, Web 
порталға енгізу және есебін беру,қаржы-
шаруашылық жұмыстары мен бухгалтерлік 
есептемелерін жасау. Қаржы бөліміне, ста-
тистика бөліміне, салық басқармаларына ай 
сайынға, тоқсандық, жылдық қорытындылар 
бойынша бухгалтерлік есеп беру.

Конкурсқа қатысушыларға қойы-
латын талаптар: Жоғары  немесе орта-
дан кейінгі әлеуметтік ғылымдар, экономика 
және бизнес (қаржы, менеджмент, есеп және 
аудит, мемлекеттік және жергілікті басқару) 
немесе техникалық ғылымдар және техноло-
гиялар не орта техникалық немесе кәсіптік 
білім.

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

толтырылған сауалнама; 
3) бiлiмi туралы құжаттардың 

нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi; 
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 

нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық 

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының 
жеке куәлігінің көшірмесі; 

7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті 
мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден 
өткені туралы қолданыстағы сертификат (не-
месе нотариатты куәландырылған көшірмесі).

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

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

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

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабар-
ландыру БАҚ-та («Кызылординские вести» 
және «Сыр бойы») соңғы жарияланған күннен 
бастап он жұмыс күні ішінде «Шиелі ауда-
ны әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, 
120700, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі, 6 
үй, № 12 кабинетте қабылданады.

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

Үміткерлермен әңгімелесу «Шиелі ау-
даны әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінде (Шиелі кенті, Т.Рысқұлов 
көшесі, 6 үй) әңгімелесуге шақырған күннен 
бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.

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

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

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

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның 
басшысымен (жауапты хатшы) конкурс 
комиссиясының отырысына сарапшылардың 
қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы 
ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік 
органның қызметкері болып табылмай-
тын, бос лауазымның функционалдық 
бағыттарына сәйкес облыстарда жұмыс 
тәжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ персо-
налды іріктеу және жоғарылату бойынша 
мамандар, басқа мемлекеттік органдардың 
мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Респу-
бликасы Парламентінің және мәслихат депу-
таттары қатыса алады.   

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

E-R-1 - cанаты үшін тестілеу 
бағдарламасы: мемлекеттік тілді білуге 
тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 
тапсырма); Қазақстан Республикасының 
заңнамасын білуге арналған тестке 
Қазақстан Республикасының  Конституция-
сы (15 сұрақ); «Қазақстан Республикасының 
Президенті туралы» (15 сұрақ)  Қазақстан 
Республикасының конституциялық заңдары; 
«Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер ту-
ралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды тұл-
ғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi тура-
лы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсе ті летін 
қызметтер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
(15 сұрақ)   Қазақстан Республикасының 
заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары 
кiредi.

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

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

Шиелі ауданы әкімдігінің                                                                                         
конкурстық комиссиясы.

2015 жылға арналған инспекция 
басшысы мен орынбасарларының 

жеке және заңды тұлғалардың 
өкілдерін жеке қабылдау кестесі

СеНІм ТеЛеФОНЫ

Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 3 мамырдағы №1567 
«Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілердің Ар-намыс кодексін 
бекіту туралы» Жарлығына және 1998 жылғы №267 «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қызылорда 
облысы бойынша қаржылық бақылау инспекциясында 23-38-09 сенім телефо-
ны жұмыс істейтіндігін хабарлайды.

Қызылорда облысы бойынша қаржылық бақылау инспекциясы.

Қызылорда облысының мәдениет, мұра ғат тар және құжаттама басқармасы 
мен об лыстық Н.Бекежанов атындағы қазақ музы калық драма театрының 
ұжымы еңбек ардагері

Ұлбатай Баяділованың
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына қайғы-
ларына ортақтасып, көңіл айтады.

ЖАРАмСЫз деП еСеПТеЛСІН

Жарыкбаев Еркин Шахмаровичтің атына Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетін (4301-ПГС) 22.05.1999 жылы бітіргені жөнінде берілген 
ЖБ №0067271 дип ломы жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Тастыбайқызы Жұлдыздың атына Қызылорда облысы, Арал ауданындағы 

№83 орта мектебін 2006 жылы бітіргені жөнінде берілген ОБ №16923 аттестаты 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Олжабаева Гульсум Жалгасовнаның атына Қызылорда қаласы, Қосшыңырау 

ауылдық округіндегі №138 Абай атындағы орта мектептің 9 сыныбын 13.06.1995 
жылы бітіргені жөнінде берілген С №107463 куәлігі жоғалуына байланысты жарам-
сыз деп есептелсін.

Хабарландыру
Қызылорда қаласындағы «Аманат 

Insurance» АҚ сақтандыру компаниясының 
филиалы Қазақстан Респуб ликасы, 120015, 

Қызылорда қаласы, А.Тоқмағамбетов көшесі 27/56 мекен-жайында 
орналасқанын хабарлайды.

Байланыс телефоны: 8(7242) 27 03 67.

АЛғЫС БІЛдІРемІН

Жеке және 
заңды 

тұлғаларды
қабылдау-
шылардың
аты-жөні 

Жеке және заңды 
тұлғаларды

қабылдаушылар-
дың

лауазымы

Жеке және 
заңды 

тұлғаларды
қабылдау
күні мен 
уақыты

мемлекеттік 
мекеменің 

орналасқан
мекен-жайы

Байланыс 
телефоны

Мамбетов 
Рысбек 

Бекзатұлы

Инспекция
басшысы

Сәрсенбі
сағат 16.00-

18.00

Қызылорда 
қаласы,

Жалаңтөс 
баһадүр 

көшесі №2, 
әкімшілік 
ғимараты 

23-38-09

Егембердиев 
Марат 

Темірбекұлы 

Инспекция 
басшысының 
орынбасары

Сейсенбі 
сағат 16.00-

18.00
Жұма  

сағат 16.00-
18.00

Қызылорда 
қаласы,

Жалаңтөс 
баһадүр 

көшесі №2, 
әкімшілік 
ғимараты

23-37-25

Бөртебаев 
Талғат 

Әшірбайұлы

Инспекция 
басшысының 
орынбасары

Дүйсенбі 
сағат 16.00-

18.00
Бейсенбі 

сағат 16.00-
18.00

Қызылорда 
қаласы,

Жалаңтөс 
баһадүр 

көшесі №2, 
әкімшілік 
ғимараты

23-37-35

ҚЫзметке коНкурс

тАНЫмДЫҚ 
тАҚЫрЫптАҒЫ тАрту
Жақында тарихи деректердің  

танымдығын арттыра түскен, 
оқиғалары қызық, оқылуға жеңіл 
«Сталиннен Горбачевке дейін» 
деп аталатын кітап қолымызға 
түсті.  Әлеуметтік желілердегі 
арзан дүниелерге көз шаршатқан 
біз осы кітаптан бас ала алмай біраз 
жеріне барып қалғанымызды бір-
ақ байқаппыз. Өйткені ұлы адам-
дар, ұлы әскери қолбасылар ту-
ралы, олардың жай назарға іліге 
бермейтін күнделікті күйкі тірлігі 
жайында білу – оқырман санасы-
на тарих сабағынан бөлек, адами 
қасиеттердің небір иірімдерін та-
ныстырады.

Бұл өткен дәуірдің куәлары 
– бүгінгі аға буын үшін құнды 
қазына, сондай-ақ, білім сынағын 
тапсыратын талапкерлерге де  таптырмайтын көмекші құрал. 
Себебі олар тарихи деректерді тұщымды оқиғалармен сабақтастыра 
оқиды. Мұндай әдіспен жиған ақпарат бойға сіңімді келеді. 

Кітапты Жеңістің 70 жылдығы қарсаңындағы бір олжа деп 
те бағалауға болады. Өйткені мұнда Ұлы Отан соғысы жеңісінің 
оңайлықпен келмегені, осы жалынды жолда қаншама тұлғалар 
тағдырының тәлкек болғаны айтылады. Олардың ерлігі дәріптеледі. 
Олардың қатарында қазақ батырлары Б.Момышұлы, Р.Қошқарбаев 
секілді ерлердің бүгінге дейін көпшілікке беймәлім болып келген 
сырлары да тарихи деректерге сүйене отырып баяндалады.

Кітапты үш автор бірлесіп жазған. Үшеуі де елге белгілі, руха-
ният саласында өзіндік орны бар азаматтар. Бауыржан Елеусінов 
– физика-математика ғылымдарының кандидаты, Баймырза 
Қожамберлиев – философия ғылымдарының докторы, Жолдас-
бек Ақсақалұлы – белгілі журналист, ҚР Журналистер одағының 
мүшесі.

Ал Сталиннен Горбачевқа дейінгі дәуірдің көріністеріне көңіл 
көзіңізді сала отырыңыз.

Р.дҮЙСеНҰЛЫ.

тың туынды

Аудан Келіп түскен 
өтініштер саны

Орны

Арал ауданы 6 9
Арал қаласы 9 8

Қазалы қаласы 0 10
Қазалы ауданы 12 6

Қармақшы ауданы 45 2
Жалағаш ауданы 13 5
Сырдария ауданы 11 7

Шиелі ауданы 15 4
Жаңақорған ауданы 25 3
Қызылорда қаласы 256 1


