
Өткен сенбі күні ҚР 
Президенті жанындағы Ор
талық коммуникациялар 
қызметінде өткен баспасөз 
конференциясында об
лыс әкімінің орынбасары 
Ғалым Әміреев өңірге ин
вестиция тарту, аймақтың 
индустриялық дамуы мен 
экология мәселесін шешу 
жолында атқарылып жат
қан жұмыстар жайында 
тарқатып айтты.

Оқырманның жадында бол-
са, өңірге инвестиция тарту мақ
сатындағы  «Байқоңыр» ин вес
тициялық форумы 4 мәрте өткізілді. 
Нәтижесінде облыстың әлеуметтік
экономикалық дамуына серпін 
беретін бірқатар маңызды келісім
шарттар жасалып, соңғы 2 жыл-
да аймаққа тартылған инвестиция 
көлемі бірнеше есеге артты. 

– Өңірдің жүйелі түрде дамуы 
мен жаңа бизнесмүмкіндіктердің 
дамуын қалыптастыру мақсатында 
Сыр өңі рінде жыл сайын 
инвестициялық форумдар өткізіліп 
келеді. Соның аясында қосымша 
шетелдік инвестицияларды табу
ға және халық аралық қаржы 
ұйымдарымен байланыс орнатуға 
мүмкіндік туды, – деп атап өтті об-
лыс әкімінің орынбасары Ғ.Әміреев.

Сондайақ, ол Еуропалық қайта 
құру және даму банкімен құны 
60 млрд теңгені құрайтын 8 жоба 
жүзеге асырылатынын жеткізді. 
Бүгінгі таңда облыс орталығын су-
мен жабдықтау, жылумен қам
тамасыз ету және су бұрғыш 
жүйе лерін жаңғырту бойынша 3 
жобаға қатысты несиелік келісім
шарттарына қол қойылған. Енді оны 
жүзеге асыру үшін республикалық 
бюджеттен қосымша қаражат тарту 
жоспарлануда. Осы банк өкілдігімен  
қатты қалдықтарды өңдейтін зау-
ыт салуға алдын ала келісімге қол 
қойылғанын айта кетейік. 

Мемлекет басшысының қо
ғам дық көліктерді отынның эко
логиялық таза түріне көшіруді тап
сырғаны белгілі. Осыған сәйкес, 
біз де «Қызылорда қаласында авто-
бус паркін жасақтау» жобасы жүзеге 
асып жатыр. Аталған жобаның 2013 
жылы өткен І «Байқоңыр» инвест-
форумына келген инвесторлар на-

зарына ұсынылғаны, нәтижесінде 
облыс әкімдігі, «Байқоңыр» ӘӘК» 
АҚ және ЕҚҚБ меморандумға қол 
қойылды. Жоба шеңберінде ауа-
ны ластамайтын экологиялық таза 
өнім – сұйытылған табиғи газ-
бен жүретін 100 автобус алына-
тын болып келісілді. Қазір қала 
тұрғындарына осындай 20 автобус 
қызмет көрсетуде. 

Ғ.Әміреев орын алған 
экономикалық жағдайға байла-
нысты Елбасының алға қойған 
мақсаттарына сәйкес, мемлекеттік 
жекеменшік әріптестік арқылы 
инвестиция тарту оңды болып 
отырғанын атап өтті. Оны дамы-
ту аясында аймақта облыс әкімдігі 
мен «Байқоңыр» ӘКК» ҰК» АҚ 
және «Мемлекеттікжекеменшік 
әріптестік орталығы», сондайақ, 
«IFC» халықаралық қаржы кор-
порациясы өзара түсіністік тура-
лы меморандумға қол қойылғанын 
жеткізді. Осы меморандумның 
экономика саласындағы кең 
ауқымды инвестициялық жо-
баларды іске асыру аясында 
қаржылық және мамандандырылған 
консультациялық қызметтер 
көрсетуге бағытталғанын айта кет-
кен орынды.

Ал көптен бері айтылып келе 
жатқан шыны зауытының салына-
тыны шындыққа айналды. Облыс 
әкімдігі «Бәйтерек» холдингімен 
бірлесе шыны зауытын салу туралы 
мәселені шешті. Аталған жобаның 
стратегиялық инвесторы ретінде 
америкалық «Steward Engineers» 
атты компания анықталды. Нақты 
кезеңде зауыттың инженерлік 
инфрақұрылымына қатысты жұмыс
тар аяқталды. Бұдан өзге де инду-
стриалды жобаларды жүзеге асы-
ру жұмыстары жалғасуда. Мәселен, 
«Weiler GMBH» неміс компаниясы-
мен бірлесе үйқұрылысы комбина-
тын тұрғызу жұмыстары басталды. 
Жоба құны – 1 млрд 300 млн теңге. 

Бүгінгі таңда облыста жоғары 
технологиялық кәсіпорындар пайда 
болып жатыр. Мысалы, қаламыздағы 
«SmartRubber» кәсіпорны ескі 
автокөлік дөңгелектерін кәдеге 
жаратып, осы тегін шикізаттан 
топырақ асты суландыру тру-
баларын шығаруда. Міне, «Жа-
сыл экономика» қағидасы бойын-
ша жұмыс жасайтын баламасы жоқ 
инновациялық жоба Қызылордада 
іске асуда. 

Аймақ басшысы экономиканы 
дамытудың басым бағыттарының 

бірі етіп металлургиялық кластер 
құруды анықтап алғанды. Өйткені, 
металлургия шикізаттарды (мұнай, 
газ, уран) өндірушімен қатар, 
тіреуші сала болуы тиіс. Бүгінгі 
күні «Шалқия» қорғасынмырыш 
кенішінде жылына 4 млн тон-
на кен өндіретін кен және таукен 
балқыту комбинатының құрылысы, 
«Баласауысқандық» кен орнын 
кеңейту және жылына 1 млн тоннаға 
дейін кен өндіру көлемін арттыру 
және қаламызда қуаттылығы 162 
мың тонна аллюмин ферроқорытпа 
зауытының құрылысы қолға 
алынғаны айтылды. Бұған қоса, 
тағамдық және техникалық тұз 
өндірісімен айналысатын «Арал 
тұз» АҚ кәсіпорнын жаңарту жоба-
сы аяқталды. Аталған өндіріс орны 
мия тамырын қайта өндіру жоба-
сымен бірге негізгі тауар өндіру 
көлемін екі есеге арттырып отыр. 
Сондайақ, өңірімізде әк шығаратын 
зауыт сынақ пакет өндіру жұмысын 
бастаса, жем зауытының құрылысы 
аяқталуға жақын. 

Ал САРАТС2 жобасын іске 
асыру өңірдің экономикалық және 
әлеуметтік жағдайына оң әсер 
береді. 

Соңғы 5 жылда медициналық 

қызмет көрсету сапасы мен қол 
жетімділігін арттыру мақсатында 
53 денсаулық сақтау мекемелері 
пайдалануға берілген. Тағы 200 
орындық екі емхананың құрылысы  
және Жаңақорған ауданында 250 
орындық аудандық емхана салы-
нады. Жалпы, 20102014 жылда-
ры 27488 балалар сиятын 88 мектеп 
қолданысқа беріліпті. Келер жылы 
16 білім ордасы мен 2 балабақшаның 
құрылысы аяқталады. Осы жылы 
Ұлттық қордың қаражатына 300 
орындық 2 мектеп пен 280 орындық 
балабақшаның құрылысы баста-
лады. Ал, бұқаралық спорт сала-
сын дамыту жолында да көптеген 
жұмыстар атқарылып жатыр. Атап 
айтқанда, үш спорттықсауықтыру 
кешені пайдалануға берілді. Об-
лыс орталығындағы «Еуразия» 
спорт кешеніне күрделі жөндеу 
жұмысы жүргізілді. Биылғы жылы 
екі фитнесорталығы мен ауылдық 
округте стадионның құрылыс 
жұмысы аяқталады.

Қызылорда облысы еліміздегі 
инфрақұрылымы дамыған 
аймақтардың қатарына жата-
ды. Мұндағы барлық аудан 
орталықтары Сырдария өзенін 
жағалай қоныстанған болса, 
халықаралық автобан да облысты 
көктей өтеді. «Батыс ЕуропаБатыс 
Қытай» халықаралық көлік дәлізінің 
облыстағы 812 шақырымдық бөлігі 
былтыр қолданысқа берілді. Жүзеге 
асқан келесі жоба – «Бейнеу
БозойШымкент» магистраль-
ды газ құбыры жобасы. Осы қос 
жо баның құны  – 360 млрд теңге. 
Аталған құбыр өңірді көгілдір от-
ынмен толық қамтып қана қоймай, 
аймақ экономикасына тың серпін 
беретіні анық. Облыс орталығы 
тұрғындарын газбен қамтамасыз 
етіп отырған «ҚазТрансГазАймақ» 
АҚ  биыл өңірге 23 млрд теңге инве-
стиция салғалы отыр.

Жалпы, осындай нақты мақ
саттардың бәрі біздің облыстың 
әлеуметтікэкономикалық дамуы
ның 2020 жылға дейінгі Стратегия-
сында айқын көрсетілген. Сәуірдің 
2829 жұлдызында өткізілетін ке
зекті инвестициялық форум эко
номикаға жаңа серпін беретін бола-
ды.

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ.

Ауа райы:  Қызылорда +22  Жаңақорған, Шиелі +24  Тереңөзек, Жалағаш +21  Қазалы, Арал +9 Қармақшы, Байқоңыр +14
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1929 жылдың 1 шілдесінен шығады
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ПРЕЗИДЕНТ

ИНВЕСТФОРУМ  ҚАРСАҢЫНДА

КӨКТЕМГІ ҚАРЕКЕТ

Қазалы ауданында елімізде салынып 
жатқан жол, көпір құрылыстарына қажетті 
темірбетон бұйымдарын шығаратын зауыт 
жұмыс істейді. 

2005 жылы «МО1» болып құрылған серіктестік бүгінде 
«LCIMK» деген атаумен республикаға белгілі кәсіпорын 
негізінен құрылысқа қажетті материалдар, оның ішінде 
жылына 10 мың текше метр темірбетон бұйымдары мен 
құрылымдар жасап, шығарады. Зауытта жетпіске тарта 
адам жұмыс істейді. Яғни орташа есеппен ең кемі 300400 
қазалылық тұрғын несібесін осы жерден табады деген сөз.

Зауыттың өндірісі халықаралық талаптарға сай. Сәл 
уақыт бұрын «Бейнеу – Жезқазған» теміржол магистраліне 
керекті бұйымдарды дайындады. Бұл өз кезегінде зауыт 
жұмысының жандануына септігін тигізді. Соңғы уақытта за-
уыт аумағында «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» күрежолының 
құрылысына қажетті темірбетон бұйымдарын өндіру үшін 
жаңа алаң салынды. Қазір мұнда 18, 21 және 24 метрлік 
арқалық мәткелер дайындалып, шығарылуда. Сонымен қатар 
облыс, республика көлемінде жүргізіліп жатқан әлеуметтік 
нысандар құрылыстарына қажетті тапсырыстар қабылдануда. 
2014 жылы серіктестік тарапынан 23059,2 тоннаның (364,9 
млн теңге) бұйымдары шығарылды. 

Зауыт басшылығы алдағы уақытта жұмыс ауқымын 
ұлғайтуды жоспарлап отыр. 

Дәурен ОМАРОВ.

ЖАҚЫНЫҢДЫ 
ҚҰРМЕТТЕ

Өткен сенбіде Қызылордадағы Қазан ғибадатханасында Пас
ха мерекесі атап өтілді.
Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев шіркеуге жиналған жұртшылықты 

мерекелерімен шын жүректен құттықтап, өңірімізде тұратын әр түрлі 
ұлттардың өкілдері Отан игілігі үшін еңбек етіп жатқандығын атап 
өтті. Сондайақ діни мерекелердің барынша құрметпен тойланатынын 
жеткізді. Аймақ басшысы барлығына мықты денсаулық, зор бақыт, от-
бастарына аманшылық тіледі.

Ғибадатхана басшысы Виталий әкей православиеліктерді құттықтай 
келе, әрбір адам өзін тани біліп, қасиетті Отанына, халқына шын 
жүрегімен қызмет етуді бағалай білуге шақырды. Пасха мерекесінде 
көмекті қажет ететіндеріне қайырымдылық шаралары көрсетілді. 
Дінбасы осынау ізгі де кең пейілділіктері үшін батасын берді.

Шіркеуге келушілер көп болды. Солардың бірі Андрей Щербаковтың 
пікірінше, өзге діндер сияқты православие де адамдарды ізгілікке, 
мейірімділікке шақырып, өзге құлшылық иелеріне  құрметпен қарауға 
үндейді. Қарап отырсаң бәрі қарапайым. Бірбірімізді жақсы көріп, 
қамқор қолымызды созуға дайын болуымыз керек, барлық жаманшылық 
атаулыдан аулақ болуымыз тиіс. Қазіргі күндері әлемнің түкпір
түкпірінде қақтығыстар орын алып, қан төгілуде. Бір жақсысы, біздің 
ортақ үйіміз – Қазақстанда мұндай бассыздықтар атымен жоқ. Әркім 
өзіне қажет дінге мойын ұсынуға құқылы.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

Облыстық ауыл шаруашылығы басқар
масының мәліметі бойынша қазіргі 
күндері облыс аумағында көктемгі егіс 
егу жұмыстары қарқын ала түскен. Айта 
кету керек, үстіміздегі жылы облыс бой-
ынша 164,1 мың гектар егін егу межеленіп 
отыр. Осы егілетін егістің 83,1 мың гекта-
рын дәнді дақылдар,  56,5 мың гектарын 
мал азықтық дақылдар, 22,9 мыңын картоп, 
көкөніс, бақша және 1,6 мың гектарын май-
лы және техникалық дақылдар құрайды. Ал 
облыстың басты дақылы –  күріш 76,3 мың 

гектарға межеленген.
Өткен жылдың күз айларында облыс

та 500 гектар күздік бидай егіліп, 17 мың 
гектар сүдігер жыртылған болатын. Мұнан 
бөлек диқандар қауымы көктем шыққалы 
бері 40,1 мың гектар былтырғы жылғы 
жоңышқа егістігінің 23,1 мың гектарын тыр-
малап үлгерді. Сонымен қатар бүгінгі күнге 
межеленген 2145 гектар бидайдың 1175 гек-
тары, 147 гектар арпаның 47 гектары, 16234 
гектар жаңа жоңышқаның 9010 гектары, 
1902 гектар мақсарының 1750 гектары және 

27 гектар сұлы егілді.
Жалпы биылғы жылы облыстың 

егіншілік саласын мемлекеттік қолдау 
мақсатында 5244,3 млн теңге қаралып 
отыр. Осындай қолдауды ұтымды пайдала-
ну үшін тұқымы мен техникасын минерал-
ды тыңайтқыштарын ерте дайындап алған 
Сыр бойы диқандары көктемгі егіске ерек-
ше құлшыныспен кіріскен. Бүгінгі дала 
төсіндегі дүбірге  толы әрекет соны айғақтай 
түскендей.

Айғали ҚАРАБАЛАЕВ.

Қызылорда қаласындағы Қарттар 
мен мүгедектер үйінің айналасын 
абаттандыру, көгалдандыру үшін ар-
найы сенбілік ұйымдастырылды. Оған 
қатысқан облыстық басқармалар мен 
департаменттер, аймақтық кәсіпкерлер 
палатасы өкілдері мен қала жаста-
ры мекеме маңайына 500ден аса 
жеміс ағаштары мен сәнді өсімдіктер 

отырғызды. 
Қарттар мен мүгедектер үйі өткен 

жылы күрделі жөндеуден өтіп, жаңа 
құралжабдықтармен жарақталды. 
Қазір барлық бөлмелерде теледидар, 
тоңазытқыш, салқындатқыш бар. Ме-
кеме директоры Л.Кәрібаеваның айту-
ынша, мұнда 168 адам тұрады. 

Сенбілікте әркім өзінің атау-

лы ағашын егіп, оны күтіпбаптауды 
қолға алды. Күрделі жөндеуден кейін 
ғимараттың жаңа келбетімен жасыл 
желек жарасым табатыны белгілі. 
Сондықтан бұл бастаманы іліп әкетіп, 
қолдауға әзір екендіктерін танытты. 

Осы жерде еліміздің еңбек сіңірген 
жаттықтырушысы, велоспорт ардагері 
В.Лиге мерекелік медаль тапсырылып, 
облыс спортына қосқан үлесі айрықша 
аталды.   

М.МЕРЕЙ.

Өткен аптаның сенбісінде облыс орталығында 
орналасқан Назарбаев Зияткерлік мектебінде 
Ұлыстың Ұлы күні – Наурыз мерекесіне орай қазақ 
халқының салтдәстүрлері мен мәдениетін дәріптейтін 
«Ата дәстүр – асыл қазына» атты шеберлер фестивалі 
өтті. 

Дәстүрлі бояуымен өрнектелген фестивальға облыс 
әкімінің орынбасары Рауан Кенжеханұлы, басқарма басшы-
лары, кәсіпорын директорлары, атааналар, ұстаздар мен 
оқушылар  қатысты. 

Шара барысында кіші және үлкен сынып оқушыларының 
«Шаңырақ»  атты қауымдастығы қазақтың ежелден келе 
жатқан түрлі қолөнерлерін көпшілікке көрсетіп, нағыз ше-
берлер ауылын ұйымдастыра білді. Арнайы шақырылған 
аймақтың белгілі шеберлері қонақтарды киіз басу, кілем
басқұр тоқу, зергерлік, құрақ көрпе, сырмақ сыру сияқты 
ұлттық өнерлердің шығу тарихы мен бұйымдарды дайындау 
технологиясымен таныстырды.  

Құрақ құрап, кестелеу өнерінің қырсырын меңгергендер 
өз қолдарымен түрлі бұйымдарды да жасап көрді. Сондайақ 
аспазшылар ауылында болып, ұлттық тағамнан дәм татты. 
Спорттық ойындарға қатысып, керемет әсерге бөленді.   

Фестивальдің негізгі мақсаты – қазақ халқының ұлттық 
дәстүрлері мен  қолөнерін  жаңғырту,  көпшілікке насихат-
тау. Өйткені өскелең ұрпақ атабабамыздан қалған ұлттық 
мұраны ұмытпай, жаңғыртуы тиіс. 

Айта кетейік, Қызылорда қаласындағы Назарбаев 
Зияткерлік мектебінде жыл сайын Наурыз мерекесін той-
лау дәстүрге айналған. Биылғы жылы Ұлыстың Ұлы күніне 
мектеп ұжымы ерекше дайындық жасап,  мереке қарсаңында  
әрбір оқушы мектеп ауласына тал егу жұмыстарын жүргізді. 
Ағаштарын өздері күтіп, баптап, білім ошағының айналасына 
көгалдандыру жұмыстарына өз үлестерін қосты. Фестиваль 
соңында барлық оқушылар мен мектеп қызметкерлері жап-
пай қара жорға биін билеп, келушілерді таңтамаша етті. 

Нұрбек САҒАТҰЛЫ.

НАУРЫЗНАМА

АТА ДӘСТҮР – АСЫЛ ҚАЗЫНА

КӨПІРГЕ БЕЛДЕУ, КӨЛІККЕ ЖОЛ

МЕРЕКЕ

АЙМАҚ ДАМУЫНЫҢ
АЙШЫҚТЫ ҚАДАМДАРЫ

ЖАСЫЛ ЖЕЛЕК ЖАРАСЫМЫ

КЕЗІНДЕ ЕГІЛГЕН, КЕЗІНДЕ КӨКТЕЙДІ

ЕЛБАСЫ ТҮРКИЯ 
ПРЕЗИДЕНТІМЕН КЕЗДЕСЕДІ

Үстіміздегі жылдың 16 сәуірінде Астанада  Елба
сы Нұрсұлтан Назарбаев пен Түркия Республикасының 
Президенті Реджеп Тайып Ердоғанның келіссөздері өтеді, деп 
хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
Сапар аясында екі мемлекет басшыларының Жоғары деңгейдегі 

стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің екінші отырысына қатысуы 
көзделген.

ИРАНҒА ЖҰМЫС
САПАРЫМЕН БАРАДЫ

Биыл Қазақстан Президентi Нұрсұлтан Назарбаев Иран 
мемлекетiне жұмыс сапарымен барады. Бұл туралы ҚР 
Сыртқы iстер министрi Ерлан Ыдырысов Иран Ислам 
Республикасының Сыртқы iстер министрi Мохаммад Джавад 
Зарифпен кездесуi барысында мәлiм еттi. 
«Кездесу барысында негiзгi назар саудаэкономикалық қарым

қатынастарға берiлдi. Бiз бұл ықпалдастықтың болашақ әлеуетi одан зор 
екенiн түсiнемiз. Иран Президентi Рухани мырза Қазақстанға сапары 
барысында бұл саудаэкономикалық байланыстардың маңыздылығын 
ерекше атап өткен болатын. Бiзде бұл салада үкiметаралық комиссия 
бар. Iскерлiк кеңесi де құрылып, өз жұмысын бастағанын да айта кету 
керек. Қазақстан Президентi Нұрсұлтан Назарбаевтың биыл өтетiн 
Иран Ислам Республикасына сапары жайында да бiраз мәселелердi 
анықтап алдық. Ол сапардан бұрын бiз Иран мен Қазақстанның 
саудаэкономикалық, мәдениет және ғылым жөнiндегi үкiметаралық 
комиссиясының отырысын өткiзудi жоспарлаудамыз. Сонымен қатар 
iскерлiк кеңесiнiң отырысын да ұйымдастырамыз. Iскерлiк кеңес оты-
рысы – Иранда, үкiметаралық комиссия отырысы Қазақстанда өтедi», 
 деп атап өттi Е. Ыдырысов. 

Министрлердiң кездесуi барысында, көлiктiкинфрақұрылымдық 
саладағы бiрлескен ықпалдастық та талқыланды. «Жол картасы2020» 
бағдарламасының аясында бұл блок өте маңызды бiз үшiн. Былтыр 
«ҚазақстанТүркіменстанИран» темiржол желiсi ашылған болатын. 
Бұл маршрут жаңа мүмкiндiктер бередi. Осы бағыттың толық жұмыс 
iстеп кетуiне қатысты нақты мәселелер талқыланды. Техникалық 
аспектiлер бар, тарифтердi бiрiздендiру және жүк ағымын қамтамасыз 
ету мәселелерi алдымызда тұр»,  дедi Е.Ыдырысов. 

Айта кетейiк, Иран Ислам Республикасының Сыртқы iстер 
министрi Мохаммад Джавад Зариф Қазақстанға жұмыс сапарымен 
келген болатын.

Коллаж Қ.Оразбаевтыкі
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Бұдан екі жыл бұрын  
облыстың жаңа басшысының 
алдында бірінші кезекте 
аймақ экономикасын 
әртараптандыру міндеті 
тұрды. Себебі, Сыр елінің 
экономикасы осы уақытқа 
дейін негізінен шикізатқа, 
атап айтқанда, мұнай мен 
уранға тәуелді болып келді. 
Мұнай мен ураннан түскен 
табыс облыстың кіріс көзінің 
93,4 пайызын құрады. Бұлай 
жалғаса беруі мүмкін емес 
еді. Біріншіден, мұнай өндіру 
жылдан жылға кеми түсуде. 
Қоры азайып келеді. Сондықтан 
болашақта мұнайдың орнын 
басатын өнеркәсіп орындарын 
ашу керек. Екіншіден, өңдеу 
өнеркәсібі кенжелеп, шағын 
және орта бизнестің үлесі тым 
аз болды. 

Қызылорда мұнайлы өлке болғанымен, 
инвестиция тарту жағынан республикада 
ең соңғы орында тұрды. Күрішті аймаққа 
қаржы салушыларды саусақпен санап, 
атап шығуға болады. Өңір экономикасын 
шикізаттық бағыттан шығарып, өндірістік 
бағытта дамыту түбегейлі жоспарды қажет 
етеді. Осы мақсатта Қызылорда облысының 
2020 жылға дейінгі даму стратегиясы жа
сал ды. Оны жасауға белгілі ресейлік эко
номистғалым А.Аганбегян бастаған ға
лымдар атсалысты. Алдағы он жылдағы 
облыстың даму бағыты төмендегідей са
ла ларды қамтиды. Аймақтың табиғи жағ
дайын, шикізат қорын ескере отырып, 
таукен өндірісін одан әрі дамыту басым 
ба ғыттардың бірі болып қала бермек. Сон
дайақ жергілікті шикізатты өңдеу ар қылы 
құрылыс материалдары өндірісін да мы
туға да еркеше мән берілетін болады. Ал 
азықтүлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мақсатында дәстүрлі агроөнеркәсіп ке ше
нін, сонымен бірге балық кластерін дамыту 
ол өмірлік қажеттілік. «Батыс Еуропа
Батыс Қытай» халықаралық автодәлізінің 
біраз бөлігі облыс аумағынан өтетіндігін 
ескере отырып, мінәжат ететін орындарға 
туризм саласын дамыту заман талабы. 

Аймақ экономикасын жаңғыртудың 
төте жолы – инвестиция тарту. Ол үшін 
отандық, шетелдік бизнес өкілдерін, яғни 
ықтимал инвесторларды өзімізге шақырып, 
жергілікті бизнесахуалды, мүмкіндіктерді 
таныстыру қажет. Осы мақсатта аймақ 
басшысының бастамасымен 2013 жылдан 
бері облыста «Байқоңыр» инвестициялық 
форумы өткізіліп келеді. Ондағы басты 
мақсат – өңірде инвестициялық аухалды 
одан әрі жақсарту, облыс экономикасына 
отан дық және шетелдік инвестициялар 
тар тудың ауқымын ұлғайту. Сонымен қа
тар, индустриалды, туристік және аграр
лық салаларда шетелдік және отан дық 
инвесторлардың аймақтық компаниялар
мен өзара тиімді әріптестік байланыстарын 
ор нату, қаржылық инфрақұрылымдарды 
да мыту, бизнес ахуалды жақсарту мақсаты 
көз делді. 

Міне, осындай алғашқы ауқымды шара 
– «Байқоңыр» І инвестициялық форумы 
2013 жылдың 12 наурызында өткізілді. 
Аталмыш форум негізінен шетелдік инвес

торлар мен инновациялық жетістіктер 
жай лы тәжірибе алмасу тұрғысында өт
ті. Форум жұмысына ҚР ПремьерМи
нист рінің орынбасары, Индустрия және 
жа ңа технологиялар министрі Әсет Исе
кешов, орталық және жергілікті атқа рушы 
органдар мен халықаралық қаржы инс ти
туттарының өкілдері, бизнес қауым дас
тығының өкілдері болды. Форум аясында 
әртүрлі саланы қамтитын 5 меморандумға 
қол қойылды.

Жалпы осы және одан кейінгі өткізілген 
инвестициялық форумдарға қатысушы
ларға Сыр өңірі жанжақты таныстырылды. 
Оның қолайлы географиялық аймақта 
ор наласуы жеткізілді. Қызылорда облы
сы ның көлік инфрақұрылымы мен логис
тика лық мүмкіндіктерін оның бас ты ар
тық шылығы ретінде атап айтуға болады. 
Бүкіл облыс аума ғынан Сырдария өзені, 
темір жол, «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 
автомагистралі өтеді. Халық тың 93 пайызы 
тұратын елді мекен дердің 85 пайызы 
осы жолдардың бойында орналасқан. 
«Жезқазған – Сексеуіл – Бейнеу» теміржо
лы   ның, алдағы жылы құрылы сын аяқ тау 
жос парланған Қор қыт ата әуежайының жо
лау  шылар терми налының мүмкіндік те рін 
пайдалануға болады. 

Сол секілді, жер қойнауы байлығы жай
лы молынан ақпарат берілді. Қызылорда 
облысының жер қойнауы үлкен потенциалға 
ие. Аймақта мұнай мен газдың, қорғасын 
мен мырыштың, алтын мен молибденнің, 
цирконий мен титанның қоры бар. Ванадий 
қоры бойынша әлемдегі бестікке енеді. 
Сарапшылардың бағалауына қарағанда, 
облыс осы элементке әлемдік сұраныстың 
25 пайызын қамтамасыз ете алады. Өңдеу 
өнеркәсібінің 93 пайызы мұнай және уран 
өндірісін құрайды. Алдағы жылдары қазақ
стандық уранның ауқымды бөлігі біздің 
өңірде өндірілмек. 

Инвестиция дегеніміз қаражатты ұзақ 
мерзімге әр саладағы кәсіпорындарға, кә
сіпкерлік жобаларға, әлеуметтікэко но   ми
калық бағдарламаларға немесе ино ва ция
лық жобаларға құю. Инвестиция лар құ
рыл ған сәттен бастап ұзақ уақыт өткеннен 
кейін пайда келтіреді. Сондықтан да 
осындай тәуекелге қадам басқан инвесторға 
мемлекет тарапынан тиісті жеңілдіктер де 
жасалып жатады. Бұл жағынан Қазақтан 
Республикасында айтарлықтай жетістіктер 
бар. Инвестициялық жобаларды инфрақұ
ры  лыммен қамтамасыз ету де басты на
зарда. Қызылорда қаласында 760 гектар 
ау маққа индустриялық аймақ орналасты. 
Мұндай аймақтар барлық аудандарда құ 
рылуда. Индустриялық аймақты ин фра 
құрылымдармен қамтамасыз ету үшін 
«Биз нестің жол картасы2020» бағдар ла
ма сы аясында инфрақұрылым нысандары 
құ рылысына қаржы бөлінді.

2013 жылдың 1314 қарашасы күндері 
өткізілген «Байқоңыр» II инвестициялық  
форумының негізгі мақсаты шетелдік жә не 
отандық инвесторларды тарту, жаңа биз
несәріптестер іздеу, мемлекеттік органдар 
өкілдерімен еркін диалог жүргізу алаңын 
құру, аймақтағы кіші және орта кәсіпкерлікті 
мемлекеттік қолдау шараларын көрсету, 
ай мақтың инвестициялық тартымдылы
ғын көтеру және туризмді дамыту бо лып 
табылды. Форумның жұмысына бірқа тар 
министрліктердің, мемлекеттік компания
лардың өкілдері, шетел мемлекеттері ел
ші ліктерінің өкілдері, шетелдік және отан
дық ірі бизнес қауымдастығы бас шы лары 
қатысты. Форум барысында  ынтымақ тас
тық туралы 20 меморандумға қол қойылды.

2014 жылдың 1617 сәуірінде Қы зыл
ордада ІІІ «Байқоңыр» инвестициялық 
фо румы өтті. Форумның алғашқы бөлігі 
«Қор қыт ата» мемориалдық кешені мен 
Байқоңыр қаласынан бастау алды. Елба
сының тапсырмасымен Байқоңыр ғарыш 
айлағы ЭКСПО2017 бүкіләлемдік көр
ме сінде көрсетілетін нысандардың қата
ры на кіргені белгілі. Сондықтан форум 
қонақтары облыстағы туризм саласын, 
әсіресе, Байқоңыр брендін дамыту мәсе
лесін кеңінен талқылады. Мұнан басқа, 
мәр тебелі меймандар түрік халықта ры
ның түгеліне аңыз болған Қорқыт ата
ға қойылған зәулім ескерткішке арнайы 
ат басын бұрды. Бұған қоса, меймандар 
назарына осы жылы жаңадан ашылған 
Қорқыт ата атындағы Зиярат ету орталығы 
ұсынылды. Туристерге осы заманғы талапқа 
сай барлық қызмет көрсетуге арналып 
салынған орталық жұмысы таныстырылып, 
жақсы жарнама жасалды. Ал ІІІ «Бай қо
ңыр» инвести циялық форумының екін ші 
күні «Бастау» бизнес орталығында өт
ті. Алдымен форумға қатысу шылар Қы
зылорда облысының инвестициялық мүм
кін діктері туралы көрмені тамашалады. 
Көр  ме ге ЭКСПО2017, «Фрак д жет», 
«Жан  росДрил линг», «НефтьТехСервис», 
«Арал  тұз» ком па ния ларының өнімдері 
қой ыл ған. Арнайы стенд арқы лы Қы зыл 
орда қаласы мен аудандар дағы өнді ріс тік 
аймақтар таныстырылды. Форум жұ мы
сының нәтижесінде ынтымақтастық жө
ніндегі 13 меморандумға қол қойылды. 

Еуразиялық экономикалық одақ жағ
дайындағы Қызылорда облысының жаңа 
экономикалық мүмкіндіктері. 2014 жылы 
2930 қарашада өткен IV «Байқоңыр» эко
номикалық форумына осы тақырып арқау 
болды. Алысжақын шетелдерден 300ге 
жуық делегат қатысқан ауқымды жиын 
жұлдызды қалашықтан бастау алды. Форум 
аясында қонақтар ғарыш айлағындағы 
мұражайды тамашалауға мүмкіндігіне ие 
болды. Сондайақ «СоюзУ» зымыранының 
ұшырылу сәтін көзбен көрді. Форумның 
пленарлық мәжілісі де Қызылорда облы
сында ҮИИД бағдарламасының орын
далуы, инвестициялықинновациялық жо
ба ларды жүзеге асыру перспективалары, 
сондайақ ауыл шаруашылығы саласын 
әр та раптандыру тақырыптарын қамтыды.  
Фо рум аясында 11 меморандумға қол қой
ылды. 

Жалпы болып өткен инвестициялық 
форумдарда жасалған келісімдердің, қол 
қойылған меморандумдардың облысқа 
келтірер пайдасы мол. Оларды бір тақырып 
аясына сыйғызу мүмкін емес. Оны келесі 
мақалалардың еншісіне қалдыра отырып, 
жақсы үрдіске айнала бастаған «Байқоңыр» 
инвестициялық форумы биылғы жылы да 
жалғасын табатынын оқырмандарымызға 
жеткізгіміз келеді. Мақаланы Қызылорда 
облысының әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
келесі сөздерімен аяқтауды жөн көрдік.

«Экономиканы әртараптандыру бас
қа өңірлер үшін дамудың басым бағы
ты шығар, біздің өңір үшін өмірлік қа
жетті лік. Одан басқа жол жоқ. Ескі сүр
леумен кете берсек, 1015 жылдан кей ін 
бюджеттің кіріс бөлігінде саңылау пайда 
болуы мүмкін. Сондықтан бізге эко
номиканың тұрақтылығын қамтама сыз 
ететін салалардың жұмысын жандан дыру 
керек». Иә, оның бір жолы инвести ция 
тарту. Ендеше алдағы инвест фо рум дарға 
да үмітпен қараймыз.               

                                                             
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ – ЕЛ ИГІЛІГІ

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ФОРУМДАР
жаңа бизнес-әріптестер табуға көмектеседі

Қазіргі заман талабына байланысты 
оқу орындарындағы оқыту үдерісінің 
маз мұны, жастарды кәсіпкерлік қызмет
ке бағдарлау, оқытушылар мен сту дент
тердің нарықтық сауаттылығын көте ру 
жұмыстарын жандандыру қажетті лігі 
ту ындауда. Осы орайда жастарға тех ни
калықкәсіптік білім беріп, өндірістік, 
өнеркәсіптік салаларға кадр даярлап келе 
жатқан оқу орындарының бірі – Мұстахым 
Ықсанов атындағы «Қызылорда политех

никалық колледжі» коммуналдық мемле
кеттік қазыналық кәсіпорны. 

Жастардың кәсіптік білім алуға тұ
рақты қызығушылығын қалыптастыру, 
бә секеге қабілетті дағдылары мен білім 
алу ды жалғастыру үшін колледж білікті 
ма мандармен қамтамасыз етілген. Оқу 
орнында, түрлі мамандықтарға бейім
дел ген шеберхана, зертханалар жасақ та
лып, заманауи қондырғылармен жабдық
талған. Жалпы оқу орнында тоғыз ма
мандық, он екі біліктілік бойынша 750 
оқушы білім алуда. 20142015 оқу жы
лын да облыс әкімінің тапсырмасымен 
ашыл ған екі мамандық бойынша, арнайы 
жабдықталған зертхана ашылды. Оқу ор
нында ғылым кандидаты, магистрлер, жо
ғары және бірінші санатты оқытушылар 
мен өндірістік оқыту шеберлері жұмыс 
жасауда. 

«Техникалық және кәсіби білім беруді 
модернизациялау» жобасы аясында біздің 
колледж бүкіләлемдік банк қорынан 
«Автомобиль крандарының машинисі» бі
ліктілігі бойынша грант жеңімпазы атан
ды.

Жобаның негізгі мақсаты – «Авто
мо биль крандарының машинисі» білік
тілі гі мен мамандар даярлауда біре гей 

оқу орнына айналу. Жобаны жүзе ге 
асыру арқылы әлеуметтік серіктес тер мен 
байланысты нығайту, жаңа кәсіпорын
дар мен біріге жұмыс жасау, кадрлық 
по тенциалды арттыру бағдарламасын 
құ ру, сапалы маман даярлауда колледж 
имид жін қалыптастыру, кәсіптік білім 
беруде дуалды жүйені енгізу, білім беру 
жүйесін модернизациялау, материалдық
техникалық базаны нығайту міндеті 
жү  зеге асуға тиіс. Оқу орны өкілдерін 

басқарып, 2014 жыл маусымның 112 ара
лығында, аталған жоба аясында Германия 
мемлекетінде болып халықаралық білік
тілік арттыру курсына қатыстым. 

Кәсіптік білім берудің әлемдік тәжіри
бесінде қос бағытты білім беру – дуалдық 
жүйесі кеңінен қанат жайған, атақты оқу 
орындары бар бірнеше қалаларда болдық. 
Оқу бағдарламаларынан тыс мағлұматтар 
алуға мүмкіндік болды.

Дюссельдорф, Бонн, Кёльн, Зигбург, 
Керпен, Эссен қалаларының оқу орын
дарын көріп, тәжірибе жинақтадық. Бонн 
университетінің ғимаратында болып, 
Кёльн қаласында «Ford» автокөлік жасау 
зауытында, тәулігіне 1760 автокөлік құ
рас тырылатынын көріп таныстық. Атал
ған қалалардағы барлық кәсіптік білім 
беру оқу орындары соңғы үлгідегі, зама
науи жабдықтармен қамтамасыз етілген. 
Компания оқу орталықтарында жаңа тех
ника ойлап табу, зерттеу жұмыстарына 
жылына 6 млн евро жұмсайды. 

Германиядағы құрылыс компания
лары, құрылыс өнеркәсібі әлеуметтік қо
рына айлық қорының 2%н аударып, бі лім 
беру ұйымдарының өнеркәсіппен бай
ланыста тегін оқуды ұйымдастыру, білім 
беру ұйымдарының жатақханасына тегін 

орналастыру, жүріптұру шығындары, 
оқу шының 3 жылдық оқу мерзіміндегі 
17 айлық жалақысы секілді шығындарды 
жабады.

Кәсіби білім беру орталықтарымен 
жете танысып, «Дуальды жүйені енгі зу, 
оның ерекшелігі, тиімділігі» тақырып
тарында баяндамалар тыңдадық.

Дуальды жүйе – оқу орнынан алған 
білім және оны өндірісте қолдану жүйесі. 
Осы екі бағыт біріккенде ғана нәтижелі 
жұмыс болмақ. Неміс халқы қашаннан 
дәлдікті, нақтылықты қалайтын халық 
қой. Сондықтан да екі жақта да тепе
теңдік сақталады екен. 

Қазіргі заман қарқынды даму үстінде. 
Күннен күнге алға адымдай аттап, ел 
экономикасын жаңғырту мақсатында 
әрбір мемлекет өзінің стратегиялық даму 
бағдарларын айқындауда. Тек сапалы бі
лім алып, таңдаған мамандығы бойынша 
табысты еңбек ете алған адам ғана өмірден 
өз орнын таба алады. Көне заманнан 
бері барлық адамзаттың алдында тұрған 
міндет – өзінің өмірін жалғастыратын са
налы адам тәрбиелеу.

Ғылым мен техниканың дамуына бай
ланысты оқушының ойөрісі, ойлау қа
білеті жоғарылап келе жатқаны даусыз. 
Сондықтан білімді, саналы ұрпақ тәр
биелеу оқыту үдерісіне жаңа әдістерді 
ен гізуді талап етеді. Заман талабына сай 
жасалған көрнекті ақпарат әрбір оқы
тушының тәрбие көзіне айналуы керек. 

«Қазақстан жастары жалын жүректі, 
өршіл, намысты, рухы биік болса, елдің 
еңсесі биік болады» деген Елбасымыз. 
Олай болса, жастар намысын, рухын оята 
отырып, инновациялық технологиялар 
енгізе отырып, бәсекелестікке қарымы 
мол, кәсіпке бейім азаматтар тәрбиелеу – 
басты мақсатымыз. Өмір талабы осы.

Бақыт КЕНБАЕВ, 
ауыл шаруашылығы 

ғылымдарының докторы, 
профессор,     политехникалық 

колледж директоры.

КӘСІПТІК БІЛІМ – 
ӨМІР ТАЛАБЫ

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап
ғылыми кітапханасында қырғыз этномәдени 
бірлестігінің ұйымдастыруымен Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 20 жылдығына орай 
«Елімнің тағдыры – менің тағдырым» атты 
«дөңгелек үстел» болып өтті. 

Этномәдени бірлестіктердің жетекшілері 
мен өкілдері, Қырғызстаннан арнайы келген 

мәдениет қайраткерлері қатысқан шараны қоғамдық келісім 
орталығының бөлім басшысы Ержан Уәйіс ашып, көпұлтты 
еліміздің бірлігін, қоғамдағы тұрақтылық пен келісімнің беріктігін 
сөз етті. Сондайақ, қырғыздар мен қазақ халқының бауырласты
ғын, қос ұлтты байланыстыратын тарих пен мәдениеттің тереңде 
жатқан ерекшеліктерін жеткізді.

Мұнан соң қырғыз этномәдени бірлестігінің төрағасы Сақтап
берген Жұбатқанов сөз алып, «ҚХА – Қазақстан  Республи ка
сындағы тұрақтылық пен қоғамдық келісімнің қозғаушы күші» 
тақырыбы аясында баяндама жасаса, Қырғызстан Республи
касының мәдениет қайраткері Сурмакан Курбантаева қазақ елінің 
экономикалық өсуі мен қаншама ұлтты бауырына басқан елдің 
бүгінгі ынтымағындағы Ассамблеяның рөлін тілге тиек етті. 

– Қазақстан – экономикасы қарқынды дамып келе жатқан ел. 
Мұнда  халықтың достығы, ауызбірлігі ерекше сақталған. Бұл 

ретте ұлттар татулығының астарында 20 жылдық тарихы бар 
Ассамблеяның рөлі, сондайақ, елдің Президентінің қажырлы 
еңбегі жатқандығын көруге болады. Қырғызстан да көпұлтты 
мемлекет. Бізде 80дей ұлт өмір сүрсе, 40 этномәдени бірлестік 
жұмыс жасайды. Қазақ халқымен бірге біз де көптеген мерекелерді 
атап өтеміз. Дегенмен, бізді қазақ еліндегі отандастарымыздың өз 
тілдері мен мәдениетін, салтдәстүрлерін сақтап, жақсы тұрмыста 
тұрып жатқандығы айрықша қуантады, – деді С.Курбантаева.

Ал Астана қаласындағы қырғыз этномәдени бірлестігінің 
төрағасы Шавкат Исмайлов, қырғыз мәдениеті мен әдебиетіндегі, 
әсіресе, «Манас» жырының сақталуы мен зерттелуіндегі қазақ 
халқының рөлін ерекше атап өтті. Яғни, қырғыз ауыз әдебиетінің 
биік жәдігерін тұңғыш зерттеп, оны әлемдік деңгейде танытушы 
Шоқан Уәлиханов пен ғылымдағы түрлі асыра сілтеушілердің 
кесірінен «Манастың» жойылып кету қаупі туғанда оны жаладан 
арашалап, эпопеяның мыңжылдық туынды екенін дәлелдеп берген 
М.Әуезовтің ұшантеңіз еңбегін сөз қылды. Шара барысында 
манасшы Сыргак Мурзакаримов эпостан үзінді айтса, Нұрзат 
Айдарқұлова қырғыз халқының ұлттық аспабы қомузда ойнады.

Ауқымды шара мұнымен толастамай, С.Майқанова атындағы 
мәдениет үйінде «АлаТоо таншыйт» концертіне ұласты.

М.ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.

ТАРИХЫ ТАМЫРЛАС ҚОС ҰЛТ

М.Ералиева атындағы мәдениет 
үйінде республикалық «Жұлдызай» 
шығармашылық фестивалінің 
бірінші іріктеу кезеңі өтті. Игі 
шара биыл осымен оныншы рет 
ұйымдастырылып отыр. Оған 7 мен 
16 жас аралығындағы мүмкіндігі 
шектеулі балалар қатысуда. 

Мақсат – жарымжан балалардың қабілеттерін 
дамытып, әр жеткіншектің жеке тұлға болып 
қалыптасуына ықпал ету. Шарада облыстың 
барлық өңірінен жиналған жасөспірім өнер 
көрсетті. Олар вокал, хореография, бейнелеу, 
ым тілінде ән айту, қолданбалы өнер және 
аспаптық орындау жанры сияқты 6 номинация 
бойынша сынға түсті. 

«Жұлдызай» корпоративтік қоры төраға
сының орынбасары, қазылар алқасының төр
айымы Алтынай Мұратжанқызының айтуынша, 

бірінші іріктеу кезеңінде жеңгендер 26 мамыр 
мен 1 маусым аралығында Астана қаласында 
өтетін галаконцертке жолдама алады. Онда 
жеңіске жеткендері «МузТв» жүлдесін табыс 
ету рәсіміне қатысады. Сондайақ қазақстандық 
және ресейлік жарық жұлдыздармен бірге қызыл 
кілеммен жүріп, сахнада ән шырқайды. 

Байқауға қатысушы жасөспірімдер тағдыр 
жазуымен мүмкіндіктері шектеулі демесеңіз, 
таланттары мен талаптары шектеусіз... Солар
дың бірі – Қызылорда қаласы №5 көру қа
білеті бұзылған балалардың арнайы мектеп
интернатының оқушысы Дүрдана Хабибуллаева. 
Жасы 14те. Оқуда озат. Болашақта Роза 
Рымбаева, Жанар Дұғалова, Диана Гурцкая 
секілді танымал әнші болғысы келеді. Байқауда 
«Цвети, земля моя!» әнін нақышына келтіріп 
орындады. Қазылар алқасының мүшесі, жас 
әнші Әли Оқапов Дүрдананың кең дауысына 
риза болды. Тіпті, ол әнді аяғына дейін ай тып 
шыққанша ұялы телефонын қосып, бейнека

мерасына түсіріп отырды. 
Эстрада жұлдызы Әли Оқапов Сыр елінің 

топырағына келгеніне қуанышты. 
– Менің сүйікті әншім Батырхан Шөкенов 

Қызылорда жерінің тумасы. Жыр елі әлі де 
осындай талантты ұлқыздарды дүниеге әкеледі. 
Балалардың өнер сайыстарында жиі қазылық 
етемін. Жасыратыны жоқ, осы өңірден шыққан 
жеткіншектердің дарынына талай тәнті болдым, 
– дейді Әли.

Жалпы, «Жұлдызайға» соңғы 10 жылда 
еліміздің барлық өңірінен 20 мыңнан астам 
дарынды жастар қатысқан. Олардың 3 мыңға 
жуығы үлкен сахнада өз өнерін ортаға салған 
екен. Ал бүгінгі аймақтық іріктеу туры өңірдегі 
60тан астам өнерлі баланы қамтыды. Қам 
көңілдерін көтеріп, өздеріне деген сенімдерін 
оятты. Ал сенім сең бұзады!

Дәурен ОМАРОВ.

«ЖҰЛДЫЗАЙДА» 
ЖАРҚЫРАЙДЫ ТАЛАНТТАР

АҚЖОЛТАЙ

Наурыз айында Астанада өткен XXXVI 
Республикалық жас орындаушылар байқауынан 
Қазанғап атындағы музыкалық колледж сту
денттері жеңіспен оралды. Республикалық жас 
орындаушылар байқауына 19 колледжден 38 
үміткер қатысқан. Байқауда үміткерлер дәстүрлі 
ән орындау және тенор, сопрано дауысы бой
ынша бақ сынасты. Аталмыш байқауға Қазанғап 
атындағы музыкалық колледжінен қатысқан 13 
орындаушы арасынан сопрано дауысы бойын
ша 1орынды Мәдина Айдарбекова және тенор 
дауысы бойынша 3орынды Айдос Шадаев жеңіп 
алды. Дәстүрлі ән орындаушылар сайысында да 
колледж студенттері Элвира Есназар 3орын
ды иеленсе, Ерсейіт Әлиев алғыс хатпен мара
патталды.

Биылғы өткен байқаудың ерекшелігі “Вокалды 
ансамбльмен орындаушылық” номинациясының 

қосылуы болды. Бұл номинация бойынша, 
колледж студенттері Айдос Шадаев пен Біржан 
Серік құраған дуэт 3орынды жеңіп алды. 

Бұдан бөлек Астанада өткен IV республикалық 
“Өз елім” атты Саз фестиваліне қатысқан колледж 
студенттері тағы да жеңістен құр қалмады. 
Н.Тілендиев атындағы бұл сайыста Бибігүл 
Тыныштық екінші, Мәдина Айдарбекова үшінші 
орындарға қол жеткізді. 

“2016 жылы республикалық үрмелі аспаптар 
байқауы өтеді. Біз бұл байқаудан да құр 
қайтпаймыз. Шәкірттеріміздің ізденімпаздығы мен 
ұстаздарымыздың еңбегі арқасында әлі талай 
жеңістерге жетеміз” – деді Қазанғап атындағы 
музыкалық колледждің директоры Кеулімжай 
Ботабаев.  

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

Сыр үміткерлері жеңіспен оралды
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ЕРТЕҢГЕ ДЕГЕН 
ЕЛ СЕНІМІ

Кеше Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидат 
Н.Ә.Назарбаевтың республикалық қоғамдық штаб мүшелері Оралда 
студенттермен, Батыс Қазақстан машина жасау компаниясының және  
«АКАС» агрофирмасының қызметкерлерімен, сонымен қатар облыстық 
этномәдени бірлестіктерінің өкілдерімен кездесті.

Делегация құрамында Республикалық қоғамдық штаб басшысы  Мұхтар Құл-
Мұхаммед, «Нұр Отан» партиясы Төрағасының бірінші орынбасары  Бауыржан 
Байбек, ҚХА Төрағасының орынбасары Анатолий Башмаков, «Ақжол» Демо-
кратиялық партиясының төрағасы Азат Перуашев, «Бiрлiк» партиясының 
төрағасы Серік Сұлтанғали, Қазақстан Азаматтық Альянсының вице-президенті 
Артур Платонов, ақын Ақұштап Бақтыгереева, спорт ардагері Әмин Тұяқовтар 
болды.  

Түске дейін РҚШ мүшелері Батыс Қазақстан машина жасау компаниясының 
(«БҚМК» АҚ) қызметкерлерімен кездесті. Жүздесу барысында кәсіпорын 
жұмысшылары президенттік ҮИИД бағдарламасы арқасында өзге зауыттар 
сияқты бұл компания да қарқынды түрде дамып келе жатқанын айтты.

 Батыс Қазақстан машина жасау компаниясының қызметкерлері Қазақстан 
Елбасының басқаруымен Тәуелсіздік жылдары индустриялық даму саласында 
үлкен нәтижелерге қол жеткізгенін атап өтті.  Жаңа инновацияларды енгізу, 
өндірісті жаңғырту – мұның барлығы Мемлекет басшысының жүргізіп жатқан 
саясатының арқасында жеткен жетістік.

«Елбасының есімін Қазақстан халқының әл-ауқатымен және елдегі 
тұрақтылықпен бөліп-жаруға болмайды. Қарапайым халыққа бірінші кезекте 
бейбітшілік пен тыныштық, жұмыс және баспанасы болғаны керек. Нұрсұлтан 
Назарбаев осының барлығын қамтамасыз етті», – деп атап өтті «БҚМҚК» АҚ-
ның қызметкері Татьяна Пантелеева.

РҚШ мүшелері  Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық 
университетінде де болды. ЖОО жыл сайын агроөнеркәсіптік салаға 5000-ға 
жуық маманды оқытып шығарады.

«Сапалы білім мен жастарды қолдау қашан да Мемлекет басшысының 
назарында болды. Оған Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке бастамасымен 
мақұлданған және он мыңнан астам қазақстандыққа шетелдің жетекші ЖОО-
ларында білім алу мүмкіндігін берген «Болашақ» халықаралық стипендиялық 
бағдарламасы мысал бола алады. Сондықтан Қазақстан жастары Нұрсұлтан 
Назарбаевты қолдайды!», – деп атап өтті БҚАТУ экономика факультетінің түлегі 
Зәмзәгүл Сұлтанова.

Түстен кейін РҚШ мүшелері «Агрофирма «Ақас» сүт-тауарлық фермасының 
жұмыскерлерімен кездесті. «Біздің Президентіміз әрдайым Қазақстанда 
еңбек адамы жұмыссыз қалмайтынын айтқан еді. Елбасыны арқамыз тауға 
сүйенгендей сезінеміз. Сондықтан оған сенеміз, және сайлауда Нұрсұлтан 
Назарбаевқа дауыс береміз!», – деді ферманың жұмыскері Әлия Жұмашева.

РҚШ мүшелері сондай-ақ облыстағы этномәдени бірлестіктердің өкілдерімен 
кездесті. Аймақта 90-нан астам ұлыс өкілдері бейбітшілік пен келісімде тіршілік 
кешіп жатыр, 48 этномәдени бірлестік өз қызметін жүргізуде.

ҚХА мүшелері Елбасының Қазақстандағы бейбітшілік пен келісімді нығайту 
ісіндегі рөлін атап өтті. Олар өздерін Елбасының басты халықтық тірегі деп 
санайды және барлық қазақстандықтарды 26 сәуір күні Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевқа дауыс беруге шақырады. 

ҚОҒАМДЫҚ БАҚЫЛАУДЫҢ 
МАҢЫЗЫ ЖОҒАРЫ

Кеше Астана қаласында ҚР Президенттігіне кандидат Тұрғын 
Сыздықов пен Республикалық сайлауалды штабтың жетекшісі Айқын 
Қоңыров кезектен тыс сайлауды бақылау жөніндегі Республикалық 
қоғамдық комиссияның өкілдерімен кездесті.

Тараптар сайлауалды науқанының барысы туралы сұхбаттасты, сайлау комис
сиялары жұмысында қоғамдық бақылаудың маңыздылығына тоқталды. 

Тұрғын Сыздықов комиссия өкілдеріне штаб жұмысын хабардар етті, насихат 
материалдарымен таныстырды, аймақтардағы шаралар және алдағы жұмыс жоспары 
туралы айтып берді.

– Қазақстанда сайлау насихатын өткізуге барлық мүмкіндік жасалған. Сайлау 
науқанын жүргізу барысында аймақтық сайлау комиссиялары тарапынан берілген 
кеңестер мен тиімді заң талаптары, БАҚтың мәселелерді толықтай қамтуы, Орталық 
сайлау комиссиясы тарапынан дайындалған әдістемелік нұсқаулықтар, мұның барлығы 
сайлау науқанын қалыпты және келеңсіз өткізуге толық мүмкіндік береді,  – деп атап 
өтті канди дат.

Айқын Қоңыров бақылаушылардың назарына ҚКХП кандидатының үгітнасихат 
материалдары БАҚта толық жарық көріп отырғандығын жеткізді.

– Сайлау науқаны басталғалы бері БАҚпен тығыз қарымқатынастың нәтижесінде 
интернет желілерінде біздің кандидатымыз және сайлауалды штаб туралы жүздеген  
материал және баспа, бұқаралық ақпарат құралдарында 20дан аса мақала жарық 
көрді, – деді ол. Жалпы алғанда, сайлау науқаны басталғалы республикалық штабтың 
ұйымдастыруымен Тұрғын Сыздықовтың Қазақстанның 5 аумағында сайлаушылармен 
11 кездесуі өтті. ҚКХП кандидатының насихат автокеруені Ақмола, Солтүстік Қазақстан, 
Қостанай, Павлодар және Шығыс Қазақстанда болды. Бүгінгі күнде сайлауалды 
науқанға об лыс орталықтарының 203 қалалық және аудандық комитет, 2000нан аса 
бастапқы пар тиялық бірлестік қамтылған. Аймақтық штабтар сайлаушылармен кездесу 
ұйым дастыруда. Кездесу соңында, қос тарап ашық және пайдалы сұхбат болғандығын 
атап өтті.

ҮМІТКЕР БАҒДАРЛАМАСЫ 
ТАНЫСТЫРЫЛУДА
ҚКХП атынан ҚР Президенттігіне кандидат Т.Сыздықовтың Алматы 

және Павлодар облыстарындағы аймақтық сайлауалды штабтарының 
жұмысы жайлы есеп берілді.   

Талдықорған қаласында сенімді тұлғалар батыс стандарттарының теріс ықпалы 
туралы талқыланды.

– Батыс жастары отбасылық құндылықтар, дәстүр, бірізділік, үлкендерді құрметтеу 
сияқты адамгершілік қасиеттерге мүлде жат тұтынушылық стандарттармен өмір сүріп 
жатыр. Мұның бәрі рухани нигилизмге үндейтін ашық насихаттың салдары, – деді 
штаб өкілдері. 

Сонымен қатар, ҚКХП кандидаты Т.Сыздықовтың бағдарламасы Павлодар қа
ласында талқыланды.

Шетелдік жаттанды тақырыптар БАҚ, киноөнімдер, түрлі танымал токшоулар 
және журналдар арқылы таралуда. Алғашқы болып өзінің құндылығын отбасы және 
неке институттары жоғалтуда. 

Отбасылық өмірдің мұндай көлеңкелі жақтары өлшем және тең құқылық ретінде 
беріліп жат үлгілер мен өмірлік шарттарды көзсіз көшіру адамилықтан ауытқуға, 
жекелей енжарлыққа, азаматтық немқұрайдылыққа әкеледі.

Батыс сән үлгісінің ең қауіпті көріністері – компьютерлік ойындар, фильм
блокбастерлер, сапасыз әдебиет арқылы кең таралған зорлықзомбылық, қаталдылық 
культтері.

ТАБИҒАТ РЕСУРСТАРЫН 
ҮНЕМДЕУГЕ ҮНДЕДІ

ҚР Президенттігіне кандидат Әбілғазы Құсайынов Ақтөбе облысының 
жұртшы лығымен кездесті. Кездесу барысында Әбілғазы Құсайынов 
жиын қатысушыларын экологиялық мәселелерді айқындап, шешуге 
негізделген өз сайлауалды бағдар ламасының басты бағыттарымен 
таныстырды.

 
 – Алдымен, басты міндеттерімізді айқындап алайық. Экологиялық проблема – 

табиғаттың құрылымы мен қызметін бұзатын қоршаған ортадағы теріс құбылыстар. 
Бұл дегеніңіз, адамзат тұрмысынан туындаған антропогендік түрлену. Экологиялық 
түйткілдер адамзаттың күрт өскен өнеркәсіптік әрекетінің айналаға әсерінен туындап 
отыр. Қазірдің өзінде адамдар күн сайын еселеніп келетін экологиялық дағдарыс 
жағдайында өмір сүріп жатқаны жасырын емес. Ол барша өркениеттің дағдарысына 
айналып барады, – деді ҚР Президенттігіне кандидат.

Ә.Құсайыновтың айтуынша, экологиялық жүйе қызметі мен адам қоғамының 
табиғатпен қарымқатынасы арасында тепетеңдік жоқ.

Адамның ісәрекетінен қоршаған ортаның ластануы барлық жер қыртыстарын: 
атмосфера, гидросфера мен литосфераны қамтып, өткір мәселеге айналып барады.

Оның ішінде бірінші әрі маңыздысы – жаһандық климаттың өзгеруі.  Климат 
өзгерісінің зардабын, ең алдымен, ауыл шаруашылығы жайылымдары тартуда, 
шаруашылық мақсаттағы жерлердің 63%ы эрозияға ұшыраған. Жыл сайын шөл 
даланың жалпы аумағы 27 млн гектарға кеңіп келеді. Сондайақ, жаһандық жылынудан 
жаңа аурулар туындап, қауіпті микроағзалар пайда болады.

Адам өз ісәрекетінен туындаған экологиялық ауытқудың құрбанына айналып 
отыр: кейбір мәліметтерге сенсек, су ресурстарының, атмосфералық ауа мен жер 
қыртысының ластануынан туындаған аурулардан әлем бойынша адамдардың 40%ы 
өмірден өтіп жатыр.

Ә.Құсайыновтың айтуынша, фотохимиялық түтін, қышқыл жаңбыр, топырақтың 
құнарсыздануы, ормандардың құртылуы, құрғақшылық, ауадағы қауіпті қалдықтар, 
биосфера генофонының азаюы сынды қауіпті экологиялық құбылыстар, біздер, адамдар 
үшін қалыпты жағдайға айналды.

Осы орайда қуат көзі мен табиғат ресурстарын үнемдеу мәселесін де назардан тыс 
қалдырмау керек.

– Біз – адамдар, жаңартылмайтын ресурстарды жойып, флора мен фаунаны 
талқандап, табиғат циклін бұздық – бір сөзбен айтқанда, бізді жаратқан табиғатқа 
өзіміз зиян келтіріп отырмыз, – деді Құсайынов.

Айналамыздың бәрі өзгеріске ұшырады – аңдар қырылып, сирек өсімдіктер 
жойылып кетті, аралдарды су басып, табиғи апаттар тұтас қалаларды қиратуда. Соған 
қарамастан, адамдар техникалық баспалдақтағы серпілісін жалғастырып, ғаламшарға 
тұтынушылық қатынасын тоқтатар емес.    

– Қазіргі технология табиғаттың құнарын соңғы тамшысына дейін сорып алуға 
дайын. Адамзат қоршаған ортаны құртып бара жатқан ісәрекетін тоқтатпаса, жағдай 
қиындауы мүмкін.

Сол себепті, бүгінде экология ғылымына биологияның бір саласы деп қарамай, 
оған әлдеқайда тереңнен бойлау қажет, – деді кандидаттың Ақтөбе облысындағы 
сайлауалды штабының жетекшісі Игілік Сағиев.

 Кездесуде пікірін түйіндеген Ә. Құсайынов экологиялық мәдениет қазіргі қоғамның 
маңызды бөлігіне айналуы керектігін жеткізді.

Табиғатты қорғау, табиғат ресурстарын дұрыс пайдалану мәселелеріне қоғам 
назарын тарту жұмыстарын күшейту маңызды.

Кәсіпорын мен ұйымдардың жер қойнауын, су ресурстарын, орман, қазба 
байлықтары мен өзге де табиғат ресурстарын дұрыс пайдалануларына мемлекеттік 
бақылау енгізу қажет. Топырақтың, жер беті және жерасты суларының ластануына жол 
бермеуге қоғам назарын аудару керек.

– Сулар және ормандарды қорғау, өсімдік және жануарлар әлемін қорғай отырып, 
сол арқылы атмосфераның ластануына тосқауыл қою маңызды. Өнеркәсіптік қауіпсіздік 
жүйесін енгізу керек, – деді Ә.Құсайынов.

САЙЛАУ – 2015

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 2 сәуірдегі №900 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 09.04.2015 жылы № 4938 тіркелген

2015 жылы Қызылорда облысы спортшыларының 
әлеуметтік қорғалуы мәселелері туралы

«Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының  2014 жылғы 3 шiлдедегi Заңына 
сәйкес Қызылорда облысының әкiмдiгi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

1. 2015 жылы спорт түрлерi бойынша Қазақстан Республикасы құрама командаларының (спорт 
түрлерi бойынша ұлттық құрама командалардың) құрамына кiретiн Қызылорда облысының спортшыларына, 
олардың жаттықтырушыларына, сондайақ, спорттың ойналатын түрлері бойынша Қазақстан Республикасы 
құрама командаларының (ұлттық құрама командалардың) құрамында ойнайтын Қызылорда облысының 
спортшыларына, олардың жаттықтырушыларына және клубтық командалардың жетекшілеріне осы қаулының 
қосымшасына сәйкес ай сайын ақшалай үлес төленсін. 

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

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

 Қызылорда облысының әкімі                                                             Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «2» сәуірдегі №900 қаулысына  қосымша

2015 жылы спорт түрлерi бойынша Қазақстан Республикасы құрама командаларының (спорт түрлерi 
бойынша ұлттық құрама командалардың) құрамына кiретiн Қызылорда облысының спортшыларына, 

олардың жаттықтырушыларына, сондайақ спорттың ойналатын түрлері бойынша Қазақстан Республикасы 
құрама командаларының (ұлттық құрама командалардың) құрамында ойнайтын Қызылорда облысының 
спортшыларына, олардың жаттықтырушыларына және клубтық командалардың жетекшілеріне ай сайын 

ақшалай үлес

Жарыстардың атаулары Алған орын Ай сайын ақшалай 
үлес мөлшері 

Жазғы, қысқы Олимпиада ойындары 1орын 2075 АЕК
2орын 1500 АЕК
3орын 1000 АЕК
4орын 300 АЕК
5орын 200 АЕК
6орын 100 АЕК

Жазғы, қысқы Паралимпиада, Сурдлимпиада ойындары 1орын 1500 АЕК
2орын 1000 АЕК
3орын 300 АЕК
4орын 200 АЕК
5орын 100 АЕК
6орын 80 АЕК

Әлем чемпионаты (олимпиадалық спорт түрлері бойынша) ересектер 
арасында

1орын 255 АЕК
2орын 202 АЕК
3орын 152 АЕК

Әлем чемпионаты (олимпиадалық емес спорт түрлері бойынша) 
ересектер арасында

1орын 152 АЕК
2орын 100 АЕК
3орын 80 АЕК

Жазғы, қысқы Азия ойындары,               Паралимпиада, Сурдлимпиада 
ойындары, Бүкіләлемдік универсиада

1орын 200 АЕК
2орын 180 АЕК
3орын 152 АЕК

Жасөспірімдердің жазғы, қысқы Олимпиада ойындары 1орын 152 АЕК
2орын 100 АЕК
3орын 80 АЕК

Азия чемпионаты (олимпиадалық спорт түрлері бойынша) ересектер 
арасында

1орын 100 АЕК
2орын 80 АЕК
3орын 60 АЕК

Азия чемпионаты (олимпиадалық емес спорт түрлері бойынша) 
ересектер арасында

1орын 60 АЕК
2орын 50 АЕК
3орын 41 АЕК

Әлем Кубогі, әскерилер арасында Әлем чемпионаты (олимпиадалық 
спорт түрлері бойынша) 

1орын 100 АЕК
2орын 80 АЕК
3орын 60 АЕК

Әлем чемпионаты (олимпиадалық спорт түрлері бойынша) жастар 
арасында

1орын 80 АЕК
2орын 70 АЕК
3орын 60 АЕК

Әлем чемпионаты (олимпиадалық емес спорт түрлері бойынша) 
жастар арасында

1орын 60 АЕК
2орын 50 АЕК
3орын 41 АЕК

Азия чемпионаты (олимпиадалық спорт түрлері бойынша) жастар, 
жасөспірімдер арасында

1орын 60 АЕК
2орын 50 АЕК
3орын 41 АЕК

Азия чемпионаты (олимпиадалық емес спорт түрлері бойынша) 
жастар, жасөспірімдер арасында

1орын 45 АЕК
2орын 35 АЕК
3орын 25 АЕК

Қазақстан Республикасының чемпионаты, Қазақстан Респуб ли
касының жазғы, қысқы Спартакиадасы (олимпиа далық               спорт 
түрлері бойынша) Қазақстан Республикасының Паралим пиада, 
Сурдлимпиада ойындары

1орын 60 АЕК
2орын 50 АЕК
3орын 41 АЕК

Жазғы, қысқы Жастар ойындары, Қазақстан Республикасының чем
пио наты, (олимпиадалық спорт түрлері бойынша) жастар ара сында

1орын 36 АЕК
2орын 26 АЕК
3орын 21 АЕК

Аббревиатураның толық жазылуы: 
АЕК – айлық есептік көрсеткіш

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 16 наурыздағы  №874 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 07.04.2015 жылы № 4935 
тіркелген

Бюджеттік инвестициялық жобалардың 
кейбір мәселелері туралы

«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан Республикасының 2008 
жылғы 4 желтоқсандағы кодексіне сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес техникалықэкономикалық  негіздемелерін 
әзірлеуді немесе түзетуді, сондайақ оған қажетті  сараптамаларды жүргізуді қаржыландыру 
«Қызылорда облысының экономика  және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің  2015 жылға  арналған 003 «Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың                
техникалықэкономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондайақ қажетті сараптамаларын жүргізу, 
концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу» бөлінетін бюджеттік 
бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылатын бюджеттік инвестициялық 
жобалардың тізбесі бекітілсін.

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

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

Қызылорда облысының әкімі                                            Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 
«16» наурыздағы № 874 қаулысына қосымша

Техникалықэкономикалық негіздемелерін әзірлеуді немесе түзетуді, сондайақ оған 
қажетті сараптамаларды жүргізуді қаржыландыру «Қызылорда облысының экономика 

және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 2015 жылға арналған 
003 «Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалықэкономикалық 

негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу 
немесе түзету, сондайақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды 

консультативтік сүйемелдеу» бөлінетін бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен 
жүзеге асырылатын бюджеттік инвестициялық жобалардың тізбесі

№ Жобаның атауы Сомасы,          
мың теңге

«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі

1
«Қызылорда қаласының көпқабатты тұрғын үйлердің инженерлік жүйелерін 
қайта жаңғырту. Ыстық сумен қамтудың ашық жүйесі» жобасына мемлекеттік 
сараптама жүргізе отырып, техникалықэкономикалық негіздемесін әзірлеу

44 256

«Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

2
«Қызылорда бекетінен 8 шақырым қашықтықтағы Қызылорда қаласы Титов 
қыстағындағы индустриялық аймақтық темір жол түйығының құрылысы» 
жобасына мемлекеттік сараптама жүргізе отырып, техникалықэкономикалық 
негіздемесін әзірлеу

8 931

 Барлығы: 53 187

Үстіміздегі жылдың 26 наурызынан бері сайлау 
кампаниясының тартысты кезеңі – үгіт-насихат жұмыстары 
басталды. Осы күні үміткерлер сайлауалды штабтарының 
тұсаукесерін өткізіп, нақты мақсаттары мен басым бағыттарын 
белгіледі. Сайлауалды штабтары еліміздің барлық аймақтарында 
ашылды. 

Орталық сайлау комиссиясының күнтізбелік жоспарына сәйкес үгіт
насихат жұмыстары тура бір айға созылып, 24 сәуір күні 24:00де аяқталады. 
Сайлау тақырыбы БАҚ беттерінде кеңінен насихатталуда. Аралық 
мониторинг көрсеткендей 25 ақпан мен 25 наурыз аралығында эфирге 
шыққан және БАҚта жарияланған материалдар саны 10 мыңнан асқан. 

Үміткерлер Әбілғазы Құсайынов пен Тұрғын Сыздықов күнделікті 
еліміздің әр  түкпірінде еңбек ұжымдары, қоғам өкілдерімен кездесулер 
өткізуде. ҚР Президенттігінен үміткер Тұрғын Сыздықов үгітнасихат 
жұмыстары басталған сәтте «Біз сайлауға бірінші рет қатысып отырған 
жоқпыз, біз өз бағдарламамызды әлі де кеңінен таныстыра түсу үшін бұл 
мүмкіндікті толық пайдаланамыз» деген еді. Осы мақсатта 26 наурыз күні 
үгіт автокеруені жолға шықты. Ондағылар Көкшетау, Петропавл, Қостанай, 
Павлодар, Өскемен, Қарағанды және Алматы қалаларында кездесулер 
өткізеді. 

26 наурыз күні ҚКХП атынан ҚР Президенттігіне үміткер Т. Сыздықов 
Астанадағы Еуразия гуманитарлық институтының студенттерімен кез
десті. Кездесуде сайлауалды штаб жетекшісі Айқын Қоңыров  үміткер 
Т.Сыздықовтың тұғырнамасы жайлы айтып берді. Т.Сыздықов студенттер 
тарапынан қойылған сауалдарға жауап беріп, өз штабының алдағы жұмыс 
жоспарын таныстырып өтті. 

30 наурызда ҚР Президенттігіне кандидат Тұрғын Сыздықов Астана 
қаласы ЖЭО қызметкерлерімен кездесу өткізді. 

Тұрғын Сыздықов өз сөзінде кездесуге қатысушыларды өзінің сай
лауалды тұғырнамасының негізгі принциптері туралы хабардар етті.

Атап айтқанда, ол ХІХ ғасырда ғылыми коммунизмнің негізін қалау
шылар Карл Маркс пен Фридрих Энгельс тарихи тәжірибеге сүйене отырып, 
қоғам дамуының объективті заңдарын шығарды, адамзат қоғамының жаңа 
коммунистік формацияға өтуінің болмай қоймайтынын теориялық жағынан 
көрсетіп берді, деп атап өтті.

31 наурыз күні Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидат Тұрғын 
Сыздықов Петропавл қаласында «МұнайМаш» АҚ жұмысшыларымен 
кездесу өткізді. Кездесуге, сондайақ, Т.Сыздықовтың Солтүстік Қазақстан 
облысы бойынша аймақтық сайлауалды штабының өкілдері қатысты.

2 және 3 сәуір күндері Тұрғын Сыздықов Қостанайдағы «Баян сұлу» 
кондитерлік фабрикасы мен «Большевичка» АҚ еңбеккерлерімен кездесті. 
6 сәуір күні ҚКХП ұсынған ҚР Президенттігіне кандидат Тұрғын Сыздықов 
республикалық сайлауалды штабында кезекті жиналысын өткізді.

– Мен Астана, Көкшетау, Петропавл және Қостанай қалаларында 

студент, оқытушы және өндіріс орындарының өкілдерімен кездестім. Мен 
оларға, біздің партияның кешегі күнін ой елегінен өткізіп, күрделі кезеңнен 
ысылып шыққандығын жеткіздім. Біз өз жұмысымызды әділ қоғам туралы 
марксистіклениндік түсініктерді сақтай отырып құруға және осы арқылы 
әділетсіз тұстарын жоюға тырысамыз,деді кандидат.

Үміткер Әбілғазы Құсайыновтың да үгітнасихат жұмыстары толассыз 
жүргізілуде. 

27 наурыз күні Алматыда ҚР Президенттігіне кандидат Әбілғазы 
Құсайынов бірқатар кәсіпорын жұмысшыларымен кездесу өткізді. Алғашқы 
кездесулерде Ә.Құсайынов экологиялық және өнеркәсіптік қауіпсіздік 
мәселесін көтерді. 30 наурыз күні Қазақстан Президенттігіне кандидат 
Әбілғазы Құсайынов елордадағы «АстанаКөгалдандыру» АҚ кәсіпорнына 
барды. Кездесу барысында Әбілғазы Құсайынов бірлестік жұмыскерлерін 
өзінің сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттарымен таныстырып өтті.

 31 наурызда үміткер Қостанай облысында болып, облыстық драмтеатр 
залында қоғам өкілдерімен жүздесті. Ертесіне «Қостанай су» кәсіпорнында 
болды. Президенттікке кандидат Әбілғазы Құсайынов Солтүстік Қазақстан 
облысындағы «Молсервис», «Севказэнерго» ұжымдарымен кездесулер 
өткізді.  Ал 4 сәуір күні Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидат 
Әбілғазы Құсайынов Астана қаласындағы өзінің кеңсесінде кезектен тыс 
сайлауды бақылау жөніндегі Республикалық қоғамдық комиссияның 
өкілдерімен кездесті.

Әбілғазы Құсайынов Республикалық қоғамдық комиссияның мүше
леріне республикалық сайлауалды штабының жетекшісі Р.Жоламанды, штаб 
қызметкерлерін таныстырды.

Кандидат комиссия мүшелерін штаб жұмысынан хабардар етті, насихат 
материалдарымен таныстырып, аймақтардағы шаралар мен алдағы жұмыс 
жоспарлары туралы айтып берді.

– Бүгінге дейін біз жоспарланған шаралардың төрттен бірін орындадық. 
Аймақтарда болған кезімде сайлауалды штабтар жұмысының жоспарлы 
түрде жүріп жатқандығына көз жеткіздім. Менің ойымша, Қазақстанда 
сайлау насихатын өткізуге барлық мүмкіндік жасалған. Сайлау науқанын 
жүргізу барысында аумақтық сайлау комиссиялары тарапынан берілген 
кеңестері мен бейімді заң талаптары, БАҚтың мәселелерді толықтай 
қамтуы, Орталық сайлау комиссиясы тарапынан дайындалған әдістемелік 
нұсқаулықтар – мұның барлығы сайлау науқанын қалыпты және келеңсіз 
өткізуге толық мүмкіндік береді,– деді Ә. Құсайынов. 

Республикалық қоғамдық комиссиясының төрағасы Нұрлан 
Ерімбетовтің пікірінше Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидат 
Әбілғазы Құсайыновтың сайлауалды штабының қызметі қалыпты жұмыс 
тәртібінде өтуде.  

Бір сөзбен айтқанда, Қазақстан Республикасы Президенттігіне кан
ди даттарға насихат жұмыстарын жүргізуде ешқандай кедергі жоқ. Ай мақ
тардағы барлық кездесулер де заңға сәйкес ұйымдастырылып отыр. Сонымен 
қатар, БАҚпен тығыз қарымқатынас орнатылып, жұмыстар жүйелі жүруде. 

САЙЛАУАЛДЫ ШТАБТАР ЖҰМЫСЫ ЖҮЙЕЛІ
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СБСЕРГЕКТІК

ХАБАРЛАНДЫРУ
Электрөндіруші мекеме «Кристалл Менеджмент» ЖШС  ҚР-ның 09.07.2004 

жылғы  № 588-II   «Электрэнергетика туралы» заңының 3-тарау 12- бабына сәйкес 
төмендегіні мәлімдейді:

«Кристалл Менеджмент»  ЖШС және ҚР-ның  Индустрия және жаңа техно-
логиялар министрлігі  арасындағы 2014 жылға инвестициялық келісім бойын-
ша,  инвестициялық міндеттерін толықтай және дәл уақытында орындады.

Міндеттеме бойынша Қызылорда облысының Ақшабұлақ кенішіндегі 
қуаттылығы 87,03 МВт болатын газотурбиналық электростанциясының 
құрылысын жүзеге асуына салынған,  инвестициялық салымын қайтаруға 
міндеттері, соның ішінде «БРК» АҚ-ның несиесі бойынша  1 900 872 845,00 (бір 
миллиард тоғыз жүз  миллион  сегіз жүз жетпіс екі мың сегіз жүз қырық бес) теңге 
негізгі қарызды өтеуге.

«Кристалл Менеджмент»  ЖШС 2014 жылға арналған  инвестициялық 
міндеттерінің орындалуы туралы тыңдау 2015 жылдың 22 сәуірінде сағат 15-00-
де мына мекен-жай бойынша өтеді: Қызылорда қаласы, Жалаңтөс Бахадур көшесі 
№1 үй, 2-этаж 5-кабинет.

Мемлекеттік органдардың өкілдерін, тұтынушыларды, бұқаралық ақпарат 
өкілдері және басқа да қызығушылық танытқан кісілер шақырылады.

«ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ  «№4 ОБЛЫСТЫҚ ДА-
РЫНДЫ БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН МЕКТЕП-ИНТЕРНАТЫ»  КОММУНАЛДЫҚ 

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 7-СЫНЫПҚА ОҚУШЫЛАР ҚАБЫЛДАЙДЫ
1. 2015-2016 оқу жылына 6-сынып бітірген оқушылар қабылданады.
2. Оқушылардан  құжаттар қабылдау 2015 жылдың 1.04-16.05 аралығында сағат 9.00-ден 

18.00-ге дейін. 
3. Қажетті құжаттар тізімі:
Оқушының туу туралы куәлігінің көшірмесі (нотариус арқылы бекітілген);
 5х6 фото суреті – 2 дана;
5-6 сыныптағы үлгірімі туралы табелінің көшірмесі (мектебі арқылы бекітілген);
Үміткердің ата-анасының өтініші.

4. Қабылдау емтиханы 2015 жылдың 17 мамыр күні сағат 9.00-де.
5. Емтихан тестілеу нысанында өткізіледі. Қабылдау емтихандарының мазмұны 7 сыныпқа 

дейінгі математика курсы бойынша бағдарламалық материалдардан және логикалық сұрақтардан 
тұрады.

6. Ең жоғары ұпай жинаған оқушылар қабылданады.
7. Оқу – қазақ тілінде.

Мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Амангелді көшесі, №25.
Байланыс тел.: 8 (7242) 70-01-13.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН

Жөкебаев Серікбек Кеңесбекұлының атына Қызылорда облысы, Шиелі 
ауданындағы №81 Шиелі кәсіптік-техникалық училищесін «Газбен және 
электр мен дәнекерлеуші, «С» дәрежелі автокөлік жүргізушісі» мамандығы 
бойынша 07.07.1998 жылы бітіргені жөнінде берілген КТД-ІІ №0102534 ди-
пломы жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
 Әуелбекқызы Ұлдананың атына Қызылорда облысы, Қазалы ауданындағы 

№100 орта мектепті 2011 жылы бітіргені жөнінде берілген ЖОБ №0148049 ат-
тестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Даукараев Алмасбек Сакиевичтің атына Қызылорда облысы, Арал ауда-

ны, Қарақұм ауылындағы №59 орта мектепті 1993 жылы бітіргені жөнінде 
берілген №061017 аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Жиенбаев Ерлан Едиловичтің атына Қызылорда облысы, Қызылорда 

қаласы, Шұғыла м/а, 45 үй, 14 пәтерге берілген заң бойынша мұраға құқықтану 
туралы куәлігі (№11554, 11.06.2008 ж.), техникалық паспорт түпнұсқалығы 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Дарибаева Перизат Нурлановнаның атына Қызылорда облысы, Арал 

қаласындағы №62 орта мектепті 21.06.2000 жылы бітіргені жөнінде берілген 
МОБ №0355005 аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Үстіміздегі жылдың 
2-7 сәуір аралығында Қы-
зылорда қаласындағы «Мұз 
айдыны» сарайы ның спорт-
залында «Петро Қазақстан 
Құмкөл Ресорсиз» АҚ кубо-
гы мен жүлделері үшін мек-
теп оқушылары арасында  
баскетболдан дәстүрлі XIХ 
турнир болып өтті. 
Дәстүрлі турнирде Алма-

ты, Ақтөбе, Павлодар, Қара-
ғанды, Қызылорда облыстары -
нан және қаладағы №№ 7,9 
орта мектептерінен, Макаренко 
атын дағы мектеп-интернатынан 
барлығы 16 команда өзара 
сайысқа түсті.

 «ПетроҚазақстан Құмкөл Ре-
сорсиз»  компаниясы облыстың 
әлеуметтік саласының дамуына, 
қайырымдылық және демеушілік 
акцияларға белсенді түрде 
қаты сып келеді. Ал, балаларға 
қамқорлық көрсетуде - көш ба-
сында. Атап айтқанда, он жыл-
дан астам уақыт бойы «ПҚҚР» 
АҚ дәстүрлі түрде өтетін бала-
лар спорттық шараларына үздіксіз 
демеушілік жасап келеді. Оның 
ішінде – мүгедек балалар арасын-
да өткізілген спартакиада, шах-
маттан қалалық балалар турнирі, 
мектеп оқушылары арасындағы 
футболдан облыстық турнирді 
бөле-жара айтуға болады. Бұ-
дан  басқа, «ПетроҚазақстан» 
мұ най шыларының қамқор лы-
ғын  да Жаңақорған және Қа-
за лы аудандарындағы бала-
лар мекемелері бар, сонымен 
қа тар, кейбір қалалық балалар 
медициналық-әлеуметтік меке-
мелеріне де қажетіне қарай демеу-

шілік қолдау көрсетіп отырады.   
– Осыдан он сегіз жыл бұрын 

мектеп оқушылары арасын-
да турнирі тек қалалық деңгейде 
өтетін жарыс болатын, уақыт 
өте келе бұл сайыс халықаралық 
мәртебеге ие болды, - дейді 
жарыстың бас төрешісі, баскет-
болдан облыс бойынша аға бапкер 
Олег Ким. – Жыл сайын жарысқа 
қатысушылардың саны мен ге-
ографиясы ұлғайып келеді.  Бұл 
жолы да дүбірлі дода жоғары 
деңгейде өтті, шымырлар мен 
тактикасы мықтылар оза шау-
ып, дараланды. Өңірдің балалар-
жасөспірімдер баскетболының да-
муына сөзбен емес, іспен үлкен 
қолдау көрсетіп жүретін «ПҚҚР» 
АҚ-на алғысымыз шексіз.

Тартысты өткен баскетбол 
сайысының қорытындылары бой-
ынша жарыс жеңімпаздары мен 
жүлдегерлері анықталды. Қыздар 

командаларының арасынан бі-
рін  ші орынды өткен жылдың 
жеңім пазы – Ақтөбе облысының 
ко мандасы иеленді. Екінші орын-
ның тұғырына павлодарлық қыз-
дар көтерілсе, ал үшінші орын 
өзі міздің жергілікті командаға 
бұйырды.

Ер балалар арасындағы тар-
тыста Қызылорда командасы 
бірінші орын тұғырына көтерілді. 
Ақтөбе облысының құрамасы 
қанжығаларына екінші орын-
ды иеленсе, Алматы облысының 
спортшылары үшінші орынды 
місе тұтты.

Марапаттау рәсімінде жеңім-
паздар мен жүлдегерлер ку-
бок, дипломдар мен бағалы 
жүлделерін «ПҚҚР» АҚ басқарма 
төрағасы Цинь Хунвейдің және 
облыстық дене тәрбиесі және 
спорт  басқармасы басшысының 
орынбасары Бағдат Қаленовтің 

қолынан алды. Бірінші орын 
алғандарға – LED-теледидарлар, 
екінші орынға ие болғандарға – 
портативті DVD жинақтары, ал 
жанкүйерлерін жерге қаратпай, 
үшінші орын алғандарға сағаттар 
табыс етілді.

Біздің компания бірінші ке-
зекте балаларға қолдау көрсетуді 
басты назарда ұстайды. Тіпті 
әлемдік нарықта мұнай бағасы 
түсіп тұрған уақытта да 
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресор-
сиз» АҚ өз принциптеріне адал 
болып қала береді: оның дәлелі – 
бүгінгі баскетбол турнирі, - деді 
марапаттау рәсімінде «ПҚҚР» 
АҚ Басқарма төрағасы Цинь Хун-
вей.  – Турнир жеңімпаздарын 
құттықтаймын, ал жеңімпаздар 
қатарынан көріне алмағандарға 
келесі жылғы бәсекеде жеңіске 
жетулеріне тілектеспін.

«ПҚҚР» АҚ турнирдің же-

келеген үздік ойыншыларын, 
бапкерлерін және төрешілерін де 
бағалы сыйлықсыз қалдырмады. 
Номинациялар шебер ойынымен 
көзге түскен Валерия Соколоваға 
(Ақтөбе облысы) және Руслан 
Құдайбергеновке (Қызылорда об-
лысы) тапсырылды. Бапкерлік 
ең бегі үшін марапатқа Асқар 
Жылқыбаев (Ақтөбе облысы), 
Ай дын Аязбаев (Алматы облы-
сы), Александр Жавзмагин (Қы-
зылорда облысы), Ирина Бонда-
ренко (Ақтөбе облысы), Ирина 
Шаврина (Павлодар облысы) және 
Татьяна Кошакова (Қызылорда 
облысы) ие болды. Төрешілерден 
үздіктер болып  Олег Ким, Алтын-
бек Жүсіпов, Алексей Когай, Бо-
лат Батырбеков және Диляра Му-
саевалар танылды.

Дастан ДЕМЕСБАЙ.
Суреттерді түсірген

 Андрей ТАЙГУНОВ.

Ел басына күн түскен 
ауыр кезеңде Әсербай 
әулетіне де ауыр сынды ба-
сынан өткізуге тура келді. 
Бұл әулеттен Байниет, 
Ақниет, Айниет сынды үш 
бірдей  ұл ел шетіне баса  
көктеп кірген зұлым жау-
мен айқасуға аттанды. Сол 
соғыста үйдің үлкен ұлы 
Байниет Сталинград  май-
данында ерлікпен қаза тау-
ып, Ақниет жаралы болып 
қайта елге оралды. Ата-
мыз Айниет Әсербайұлы 
соғыс жылдарында 
әскерге шақырылып, Қиыр 
Шығыстағы Жапон императорының 
Квантун армиясына қарсы шыққан ше-
кара шебіндегі қан майданның ортасы-
на түсті. 

Фашистік Германия тізе бүк-
кені мен, екінші дүниежүзілік соғыс 
аяқталмаған еді. Қырымдағы Ялта 
конференциясының шешіміне орай 
Кеңес Одағы да Жапонияға қарсы соғыс 
жариялауға мәжбүр болды. 

Соғысқа Кеңес Одағынан Забай-
кал майданындағы әскер қатысты. Бұл 
тұста ең ірі құрамалардың бірі бола-
тын. Онда 648 мың жауынгер бар бола-
тын. Олардың қолында 9668 зеңбірек, 
2359 танк, 1324 ұшақ болды. Соғысқа 
қатысқан 39-шы армия құрамында Сыр 
елінің жауынгерлері 8-ші гвардиялық 
дивизия құрамында жауға тойтарыс 
берді. 

Соғыс барысында батальон коман-
дирі майор Грапкинге оқ кезеп тұрған 
жапон снайперін көрген Серікбай Ая-
пов пен Айниет Әсербаев ерлік көрсете 
білді. Командир мен Айниет Әсербаев 

аман қалды. Осы секілді 
көптеген ерліктермен 
көзге түскен атам Айни-
ет Әсербаевтың Отпор, 
Хайлар, Харбин Жалай-
нор бағыттарындағы ерлігі 
сынға түскен соғыс сапары 
сәтті аяқталып, 1948 жылы 
наурыз айында елге аман-
есен жеңіспен оралады. 

Соғыстан кейінгі жылда-
ры Айниет Әсербаев партия, 
кенес қызметтерінде және 
кейінгі қырық жыл ғұмырын  
сауда саласына арнады. Ол 
сол тұста құрамында ал-
пыстан астам колхозы бар 

Бірлік, Ақөзек секілді сельпо басшы-
сы қызметін абыроймен атқарып жүріп, 
білімін жетілдірді. Кейін Жаңа Қазалы 
поселкелік шаруашылық есептегі азық-
түлік сауда мекемесін басқарды. Осылай 
өмірінің 40 жылын басшылық қызметке 
арнаған ол кісі халық үшін қызмет 
етіп, сүрінбей, жығылмай, зейнетке 
шыққанға дейін ел тілегін бұлжытпай 
орындаған азаматтың еңбегі еш кеткен 
жоқ. Ол көзі тірісінде  «Құрмет белгісі», 
«Еңбек ері», «Жуков» атындағы, т.б. 
көптеген орден-медальдармен марапат-
талды. 

1925 жылы Қазалы ауданын-
да дүниеге келген Айниет Әсербаев 
2000 жылы жетпіс бес жасына қараған 
шағында дүниеден өтті. Көзі тірісінде 
ұлын ұяға, қызын қияға қондырды. 
Бүгінде тірі болса, Жеңістің жетпіс 
жылдығымен қатар келген батыр 
атамыздың торқалы тоқсан жасын той-
лар едік. 

Берікбол ӘСЕРБАЕВ, немересі.

 1. Бюджеттік қаржыландыру және 
мемлекеттік сатып алу бөлімінің бас мама-
ны (негізгі қызметкердің 2016 жылдың 8 
сәуіріне дейін бала күтіміне арналған дема-
лыс уақытында (D-О-4 санаты - 1 бірлік). 
Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет 
өтіліне қарай 64063 теңгеден 86485 теңгеге дейін 
(экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндет тері: 
Басқарма қызметкерлерінің еңбек ақысын 

ай сайын алашақ-берешек есебін есептеп, 
жалақы есептеу кітабын жүргізу және алашағын 
бет есептеріне аудару; 

Қалалық салық басқармасына жеке  
тұлғалардан ұсталған табыс салық, еңбек ақыға 
әлеуметтік қамсыздандыру қорларына тапсыры-
латын айлық және тоқсандық есептерін тапсыру; 

Басқарманың жылдық бюджеттік өтінімін 
әзірлеу және тапсыру;

Басқарманың жылдық қаржылан дыру 
жоспарын әзірлеу, бекіту, өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу;

Мемлекеттік сатып алу Заңына сәйкес, 
рәсімдер жүргізілуін және айлық, тоқсандық, 
жарты- жылдық есептерді тапсырылуын 
ұйымдастырады;

Облыстық статистика басқармасына  
айлық, тоқсандық еңбек ақы  жөніндегі              
Ф-№16, материалдар мен негізгі қорлардың 
қозғалысы Ф-№11 тапсыру.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талап-
тар:  

Әлеуметтік ғылымдар, экономика және 
бизнес (экономика, есеп және аудит, қаржы) 
мамандығы бойынша жоғары білім.

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

Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясын, Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасының Президенті тура-
лы», «Қазақстан Республикасының Парламенті 
және оның депутаттарының мәртебесі тура-
лы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі ту-
ралы» Конституциялық заңдарын, Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік қызмет ту-
ралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер ту-
ралы»,  «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңдарын, 
осы санаттағы нақты лауазымның мамандануы-
на сәйкес  облыстардағы қатынастарды реттейтін 
Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стра-
тегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» стратегиясын білуі.

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

2. Мал шаруашылығын дамыту 
бөлімінің бас маманы ( негізгі қыз меткер 1 
жылға дейін жала қысы сақталмайтын де-
малыс уақытында (D-О-4 санаты - 1 бірлік). 
Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет 

өтіліне қарай 64063 теңгеден 86485 теңгеге дейін 
(экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндет тері: 
Мал шаруашылығы саласына  жаңа тех-

нологияларды енгізу және дамытудың пробле-
малары, міндеттерін, шешу жолдары туралы 
өткізілген  Республикалық ғылыми-практикалық 
конференцияның ұсынымдарын жүзеге асыруды 
үйлестіру және БАҚ-ы арқылы кеңінен насихат-
тап отыру;  

Қолдан ұрықтандыру пункттерін ашуға 
байланысты жұмыстарды үйлестіру; Мал 
тұқымын асылдандыру мен қолдан ұрықтандыру 
жұмыстарының маңыздылығын БАҚ-да кеңінен  
насихаттау;

Облысқа сырттан сатып әкелінетін асыл 
тұқымды малдардың зооветеринарлық ере-
желерге сай болуына және ҚР АШМ-нің 
агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспек-
ция комитетінің Қызылорда облыстық аумақтық 
инспекциясының мемлекеттік бас ветинспекто-
рымен бірлесе отырып жұмыс жүргізу;

Республикалық және облыстық бюджет-
терден мал шаруашылығын дамытуға қаралған 
қаржының шегінде субсидиялау жұмыстарын 
жүргізу.

Мал өнімдерін өңдеу салаларындағы 
маусымдық атқарылатын жұмыстарды жүргізуді 
үйлестіру, аудандар бойынша мал басына және 
өндірілген мал өнімдеріне талдау жасау.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талап-
тар:  

Ауыл шаруашылығы ғылымдары (мал 
шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы, 
аграрлық техника және технология) немесе ве-
теринария мамандығы бойынша жоғары білім.

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем 
емес немесе осы санаттағы нақты лауазымның 
функционалдық бағытына сәйкес облыстар-
да екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған 
жағдайда ортадан кейінгі ауыл шаруашылығы, 
ветеринария және экология (фермер 
шаруашылығы, зоотехник, ветеринария) білімі 
барларға рұқсат етіледі. 

Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясын, Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасының Президенті тура-
лы», «Қазақстан Республикасының Парламенті 
және оның депутаттарының мәртебесі тура-
лы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі ту-
ралы» Конституциялық заңдарын, Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік қызмет ту-
ралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер ту-
ралы»,  «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңдарын, 
осы санаттағы нақты лауазымның мамандануы-
на сәйкес  облыстардағы қатынастарды реттейтін 
Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стра-
тегиясы: 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) нысанға сәйкес өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сәйкес 

толтырылған сауалнама; 
3) бiлiмi туралы құжаттардың но тариалдық 

куәландырылған көшiрмелерi; 
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 

нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Ден-

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

6) Қазақстан Республикасы азама тының 
жеке куәлігінің көшірмесі; 

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

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

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, 
кәсiби шеберлiгiне және беделіне қатысты 
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дәрежелер 
мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың 
көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми 
жарияланымдар және өзге де олардың кәсіби 
қызметін, біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) 
қосымша ақпараттарды бере алады.  Азамат-
тар жоғарыда аталған құжат тігілетін мұқабада 
орналастырылған құжаттарды қолма-қол 
тәртіпте немесе почта арқылы құжаттарды 
қабылдау мерзiмiнде 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 бер-
ген 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 хабарлан-
дыру БАҚ-та («Кызылординские вести» және 
«Сыр бойы» басылымдары) соңғы жарияланған 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда 
облысының ауыл шаруашылығы басқар масы» 
мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда 
қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі н/з 211 каби-
нетте қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер кон-
курс комиссия шешім қабылдаған күннен ба-
стап екі жұмыс күні ішінде әңгімелесу өткізу 
күні туралы конкурс комиссиясының хатшысы-
мен хабар ландырылады. Хабарландыру қа ты су-
шылардың электрондық мекен-жай ларына және 
ұялы телефондарына ақпарат жіберу жолымен 
жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен «Қызылорда облы сының 
ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі, 120003, Қызыл орда қаласы, Сұлтан 
Бейбарыс көшесі н/з 208 бөлмеде 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 Республика-
сы Парламентінің және барлық деңгейдегі мас-
лихат депутаттарының, Қазақстан Республика-
сы заңнамасында белгіленген тәртіпте аккре-
диттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, 
басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық 
бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), 
коммерциялық ұйымдардың және саяси 
партиялардың өкілдері, уәкілетті органның 
қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының 
отырысына қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу 
басталуына 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 табылмайтын, бос лауазымның 
функционалдық бағыттарына сәйкес облыстар-
да жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ 
персоналды іріктеу және жоғарылату бойын-
ша мамандар, басқа мемлекеттік органдардың 
мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Республи-
касы Парламентінің және мәслихат депутаттары 
қатыса алады.  

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

D-O-4- cанаты үшін тестілеу бағдар ламасы: 
мемлекеттік тілді білуге тест                   (20 тап-
сырма); логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан 
Республикасының заңнамасын білуге арналған 
тестке Қазақстан Республикасының Конститу-
циясы (15 сұрақ); «Қазақстан Республикасының 
Президенті туралы» (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының конституциялық заңдары; 
«Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 
сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ), 
«Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн 
қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ), 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару ту-
ралы» (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.

«Қызылорда облысының ауыл 
шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік 

мекемесінің конкурстық комиссиясы.

ХАБАРЛАНДЫРУ

2015 жылғы 3 мамыр күні сағат 12.00-де Ұлы Жеңістің 70 жылдығына орай 
Қызылорда облысынан соғысқа аттанған боздақтарға және Тасбөгет кентінде 
орналасқан қорымда жатқан бүкіл өлі аруақтарға арнап Әлжанов Ахметжанның 
ұл-қыздарының атынан ас беріледі.

Мекен-жайымыз: Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Мұратбаев 90 А 
үй, тел.: 21 63 34.

“Сыр медиа” ЖШС ұжымы “Сыр бойы” газетінің қызметкері Бисенкүл 
Қарабөпеге қызы

Әсем Орынбайқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл қосын білдіреді.

***
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің ректо-

раты мен ұжымы агроинженерия және көлікті пайдалану кафедрасының аға 
оқытушысы, техника ғылымдарының кандидаты 

Ермағанбет Арыстанбек Жолдасұлының
қайтыс болуына байланысты мар құмның отбасы мен туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қызылорда облысы әкімі аппара тының «Мемлекеттік қызмет ші лерді және 

бюджеттік сала қызметкерлерін қайта даярлау және олардың біліктілігін арт-
тыру өңірлік орталығы» ұжымы орталықтың бас есепшісі

Әбдірахман Саркөбенұлының 
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
И.Әбдікәрімов атындағы Қызылорда аграрлық-техникалық колледжінің 

әкім гершілігі, кәсіподақ ұйымы және ұжымы осы колледждің ардагер ұстазы
Омарова Бүбіхан Айтқазықызының

қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

БАСКЕТБОЛ

ШЕБЕРЛІКТІ ШЫҢДАҒАН САЙЫС

Сарыағаш курорты
«Айша Бибi»

емдеу-сауықтыру 
кешені

Сыр өңірінің 
тұрғындарын 

ем қабылдауға 
шақырады.

Бағасы тиімді
(26 түрлі емімен).

Мекен-жайы: ОҚО, Сарыағаш ауданы, Көктерек ауылы.
Байланыс телефоны: 8 701 795 93 99, 8 701 555 71 55.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

Қызылорда облысыныың ауыл шаруашылығы басқармасы  мемлекеттік 
мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, құрылыс 1. 
Анықтама үшін телефондары: 8(7242) 605547, факс 8 (7242) 605441 info@usx.
orda.gov.kz  «Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасуға 
конкурс жариялайды:

ЕРЛІК ЕШҚАШАН ӨШПЕЙДІ

Жетпіс жылдан астам уақыт бұрын соғыс 
зұлматы өз ізін қалдырмай кете алмады. Талай 
тағдыр тоқырап, шаңырақтар шайқалды. Бала-
ларынан айырылған аналар боздап, сұм соғыстың 
кесірінен қаншама боздақтың жаны қыршыннан 
қиылды. Жан аямай шайқасып, ерлігімен көзге 
түсіп, қан майданда жауға қарсы қайрат көрсеткен 
айбынды аталарымыздың батыр рухына бас иіп, 
тағзым ету – бүгінгі ұрпақтың мерейлі міндеті. 

Облыстың кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық соты биылғы бірінші тоқсанның 
жұмысын қорытындылады.
Сот төрағасы Айбек Әбудің баяндағанындай, өткен үш айда сот 

өндірісіне қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істерді қосқанда бес жүзге 
жуық іс пен арыз түскен болса, оның жиырма үші қылмыстық, қалғандары 
азаматтық істер мен талап арыздар, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық 
істер.

Есеп беріліп отырған кезеңде барлық қылмыстық істер сот өндірісіне 
қабылданып, жетеуі үкім шығару арқылы аяқталса, соншасына қаулылар 
қабылданып, өндірістен қысқартылған. Сот үкімімен тағайындалған 
жазаларға тоқталсақ, бір адам бас бостандығынан айырылса, қалғандары 
қоғамдық жұмысқа тартылған және айыппұл салынған. Сондай-ақ төрт 

қылмыстық іс “Медиация туралы” Заң аясында медиатордың қатысуымен 
қаралған.

Енді азаматтық істерге келер болсақ, жыл басынан бері 97 талап арыз 
түсіп, қозғалған сексен тоғыз азаматтық істің 92 пайызы шешім шығару 
арқылы аяқталған. Ал талап арыздар негізінен бала асырап алу, ата-аналық 
құқығынан айыру, девиантты мінез-құлықты балаларға арналған мектеп-
интернатқа жолдау, неке және отбасы даулары, тағы басқалар.

Әкімшілік құқық бұзушылық істер бойынша сот өндірісіне 351 әкімшілік 
іс түссе, қаралған істердің елу үшіне айыппұл салынған, төрт іс өндірістен 
қысқартылған. Бұдан басқа 61 әкімшілік құқық бұзушылық істер өз аудандық 
сотында мәні бойынша қарау үшін кері қайтарылған.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

СОТ ТӨРЕЛІГІ ТАРАЗЫҒА ТҮСТІ


